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Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a

zaprasza do zakupu mebli na dużej 
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

Jesteśmy
producentem:
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
• szaf przesuwnych

pon-piąt 9.00 - 18,00
sobota   9.00 -13.00kontakt: 061 898 06 35

Zapraszamy

Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Kościan, ul. Wrocławska 26

Leszno, ul. Słowiańska
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Cierpieć za miliony
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie mogłaby zostać uznana za wyjątkowo krótką i rzeczową, gdyby nie 
końcowy incydent. W punkcie pytania i wnioski radni, w większości opozycyjni, przez godzinę zadawali 
pytania (było ich 51), skierowane do burmistrza i zażądali na wszystkie odpowiedzi.

Burmistrz Zofia Springer uznała jednak, 
że nie odpowie radnym na sesji i  oznaj-
miła, że na wszystkie dostaną odpowiedź 
pisemną. Powiedziała m. in., że niektóre 
pytania nie wymagają natychmiastowej 
reakcji burmistrza, bowiem problemy, 
o jakich traktują są wieloletnimi sprawa-
mi, np. uszkodzony chodnik na ul Topolo-
wej, problemami, które można było poru-
szyć dużo wcześniej. 
- Mam do państwa prośbę, mówiła bur-
mistrz. – Jeżeli chcecie, żeby odpowiedź 
została udzielona na sesji, szczególnie, 
jeśli to wymaga wiedzy odpowiedzial-
nego za dany temat pracownika Urzędu, 
proszę, żebyście do końca tygodnia po-
przedzającego sesję złożyli je na piśmie. 
Otrzymacie wówczas wyczerpującą od-
powiedź. Zadaliście państwo kilkadzie-
siąt pytań, dotyczących różnych sfer dzia-
łalności. Nie powiem, że się w  nich nie 
orientuję. Ale chcę też, żeby odpowiedzi 
na nie były bardzo szczegółowe i  kon-
kretne. Na te wszystkie pytania odpo-
wiem państwu w ciągu dwóch tygodni.
Wśród pytań znalazła się sprawa budo-
wy w Mosinie zakładu recyklingu opon, 
po tym jak SKO oddaliła sprawę i oddała 
z powrotem do rozpatrzenia przez bur-
mistrza, który wydał wcześniej pozytyw-
ną opinię środowiskową. Padł wniosek, 

żeby na następną sesję został przygo-
towany wniosek o  zmianę planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tego 
obszaru, co pozwoliłoby na odmowę 
zezwolenia na budowę zakładu przez 
firmę Dudek&Kostek. 
Burmistrz odpowiedziała, że sprawa jest 
skomplikowana i  będzie szukać rozwią-
zania prawnego, które pozwoliłoby do-
prowadzić do tego, że firma w  Mosinie 
nie powstanie.
Radni zaprotestowali, nastąpiła ostra wy-
miana zdań. Burmistrz odpowiedziała:
- Jeżeli mamy się szanować, to ja powin-
nam mieć czas na przygotowanie się do 
odpowiedzi. Państwo stawiacie 50 pytań 
i  oczekujecie natychmiastowej reakcji. 
Obserwuję was, jest to swoista licytacja, 
kto o co zapyta. Może się okaże, że będę 
zaskoczona, zakłopotana, może nie będę 
potrafiła odpowiedzieć. Czekacie na se-
sję, żeby zapytać, dlaczego jest uszko-
dzony chodnik, dlaczego nie ma ławek 
na dworcu i dowiaduję, że to są sprawy, 
które muszą być poruszone natychmiast. 
Statut dopuszcza, że mogę odpowie-
dzi udzielić w  2 tygodniowym terminie. 
Stosuje to wiele gmin. Na komisje żąda-
cie materiałów od burmistrza wcześniej, 
żeby się przygotować. Dlaczego bur-
mistrz nie ma do tego prawa? 

Jeżeli spojrzymy na wasze dzisiejsze pyta-
nia, niektóre nie są takie proste. Na przykład 
pierwsze pytanie pana Marciniaka. Kiedy 
zostanie naprawiony chodnik uszkodzony 
kilka lat temu przez prywatnego właściciela. 
Radny otrzymał już odpowiedź, że po za-
kończeniu inwestycji właściciel naprawi go 
sam. Muszę sprawdzić dokumenty i ustale-
nia, i  jeśli będzie taka możliwość być może 
gmina sama go naprawi po uprzednim 
ustaleniu kosztów i  obciążeniu nimi wła-
ściciela. Dzisiaj tego nie wiem. Albo sprawa 
usunięcia pojemników na odzież, które nie 
wyglądają estetycznie. Także trzeba tutaj 
sprawdzić umowy zawarte z  firmami, wa-
runki i obwarowania, i dopiero wydać zarzą-
dzenia. Albo ujednolicenie tablic z nazwami 
osiedli. Są to określone środki, zmiany kosz-
tują, a  budżet już jest uchwalony. Potem 
mielibyście państwo pretensje, że zmieniam 
budżet. Sprzedaż mienia komunalnego – 
padła sugestia, żeby burmistrz informował 
radnych o sprzedaży mienia komunalnego. 
Otrzymujecie państwo zgodnie z  prawem 
dwa razy w roku taką informację. Nie pamię-
tam też nazw firm, które wygrywają przetar-
gi, np. za naprawę szkód, a takie pytanie też 
dzisiaj padło. 
Pan panie radny nie musi cierpieć za 
miliony…
E.B.
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Puszczykowo wyemituje obligacje
Uchwała w sprawie emisji obligacji miejskich oraz rozpoczęcie procedury uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Magazynowej, to najważniejsze uchwały przegło-
sowane podczas 18 sesji Rady Miasta Puszczykowa. W porządku był jeszcze projekt w sprawie zmiany 
uchwały podatkowej obniżającej stawki za grunty zajęte pod działalność sportową, ale nie został przyjęty.

Plan dla ul. Magazynowej
  Temat MPZP dla terenu położonego przy ul. Magazynowej w 
Puszczykowie poruszany jest od dłuższego czasu, dokładnie od 
momentu, kiedy w ubiegłym roku jeden z inwestorów chciał wy-
budować tam market. Potem kolejny inwestor chciał, aby powstały 
tam szeregowce, a w lutym do urzędu nadszedł kolejny wniosek 
o budowę domów jednorodzinnych na dużych działkach. Miesz-
kańcy od początku są przeciwni tym planom, apelowali o pomoc 
do urzędników oraz do radnych. Podczas 19 sesji na wniosek bur-
mistrza oraz właśnie mieszkańców radni przegłosowali uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Puszczykowa teren objęty planem przeznaczony jest 
pod: zabudowę mieszkaniową z  nieuciążliwymi usługami towarzy-
szącymi (dla większości obszaru), usługi kultu religijnego – (fragment 
terenu przy ulicy ks. Posadzego i  Kościelnej), zespoły usługowe lub 
usługi na wydzielonych działkach przy ulicy Poznańskiej/Strażackiej 
oraz zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach przy uli-
cy Poznańskiej/Topolowej (w  tym: usługi, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna). Jak przeczytamy w uzasadnieniu do tej uchwały pro-
jektowany zakres prac planistycznych odpowiada zapisom studium.

Obligacje za 2 mln zł
Podczas lutowej sesji zapadła też decyzja o emisji obligacji 
komunalnych. Radni zdecydowali jednak, że miasto wyemitu-
je papiery o wartości 2 a nie 3,4 mln złotych, jak proponował 
burmistrz. 
Skarbnik Piotr Łoździn tłumaczył radnym, że dla miasta korzyst-
niejsza jest emisja obligacji na kwotę 3,4 mln zł bez rozkładania 
na dwa etapy (2 plus 1,4) ponieważ wtedy można wynegocjować 
lepsze warunki. 
Na pytanie radnych o koszty tego rozwiązania dla budżetu mia-
sta skarbnik odpowiedział, że są one porównywalne z kredytem, 
jednak obligacje są obecnie dla Puszczykowa lepsze, bo odra-
czają płatności, a raty kredytu mogłyby spowodować, że miasto 
przekroczyłoby ustawowe wskaźniki dotyczące zadłużenia. 
- Poza tym Urząd nie zamierza pozyskiwać całej kwoty w całości 
tylko w zakresie potrzeb -  2 mln teraz i 1,4 mln zł np. w II połowie 
roku. Jeśli nie będzie takiej potrzeby to druga transza nie musi w 
ogóle dojść do skutku – mówił skarbnik P. Łoździn . 
Radni nie zgodzili się z argumentacją skarbnika i zmniejszyli emi-
sje papierów wartościowych z kwoty 3,4 mln do 2 mln zł. (red.)

Przyznane kontrakty z NFZ 
„MEDICOR” Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne w Pusz-
czykowie przy ul. Kraszewskiego 11 tel. 61 898 42 22 (budynek Szpitala)
 • Poradnia Chirurgiczna przyjmuje pacjentów:

poniedziałek od 9.00 do 18.00, wtorek od 12.00 do 15.00, środa od 
8.00 do14.00, czwartek od 9.00 do 15.00, piątek 8.30 do 13.00. Reje-
stracja pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Laryngologiczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 9.00 do 15.00, wtorek od 11.30 do 15.30, środa od 
10.00 do 18.00, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 13.00. 
Rejestracja pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Neurochirurgiczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 10.00 do 14.00 i piątek od 7.30 do 11.30. Rejestracja 
pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Okulistyczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 12.00 do 16.00, środa od 10.00 do 16.00 , czwartek 
od 9.00 do 13.00, piątek od 10.00 do 14.00. Rejestracja pacjentów 
na zapisy bez skierowania.

• Poradnia Ginekologiczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 9.00 do 20.00, wtorek od 8.00 do 14.00 i od 15.00 

do 18.00, środa od 10.00 do 18.00, czwartek 7.30 do 12.30. Rejestra-
cja pacjentów na zapisy bez skierowania.

• Poradnia Alergologiczna przyjmuje pacjentów :
środa od 16.00 do 20.00, czwartek od 16.00 do 20.00. Rejestracja 
pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Dermatologiczna przyjmuje pacjentów:
środa od 16.00 do 20.00, czwartek od 14.00 do 18.00, piątek od 8.00 
do 12.00. Rejestracja pacjentów na zapisy bez skierowania.

• Poradnia Urologiczna przyjmuje pacjentów:
wtorek od 7.30 do 20.00, czwartek od 7.30 do 15.00, co drugi piątek 
od 11.00 do 20.00. Rejestracja pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Diabetologiczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 16.00 do 20.00, środa od 12.00 do 18.00, czwartek 
od 13.00 do 16.00. Rejestracja pacjentów na zapisy ze skierowaniem.

• Poradnia Stomatologiczna przyjmuje pacjentów:
poniedziałek od 8.00 do 19.00, wtorek od 9.00 do 19.00, środa od 
12.00 do 18.00, czwartek od 8.00 do 19.00, piątek od 8.00 do 19.00. 
Rejestracja pacjentów na zapisy bez skierowania.

Aktywna kobieta ze Świątnik 
Beata Tomczak, sołtys Swiątnik znalazła się w 
publikacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Soł-
tysów pt. „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”. 
Oprócz pani Beaty z naszego powiatu w tym zna-
mienitym gronie znalazła się jeszcze tylko jedna 
przedstawicielka płci pięknej. Miejsce na liście ak-
tywnych kobiet wielkopolskich wsi nie jest bynaj-
mniej pierwszym wyróżnieniem B. Tomczak. Była 

już ona  bowiem wybrana Sołtysem Roku. 
Projekt „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” zo-
stał dofinansowany ze środków Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest 
wzrost udziału i roli kobiet wiejskich w życiu spo-
łeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności. 
(red.)
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Tereny trzeba porządkować
Rozmowa z radną RM w Mosinie Małgorzatą Twardowską

E. Bylczyńska:
Jest pani tą radną, która spowodowała 
zwołanie lutowej sesji nadzwyczajnej 
(wniosek sześciu radnych) po tym jak 
Rada Miejska nie uchwaliła planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Czapury. Dzisiaj nie-
którzy radni zmienili zdanie i plan został 
przyjęty wymaganą liczbą głosów.

M. Twardowska:
Jestem jedną z  siedmiu radnych, którzy 
podpisali wniosek o  zwołanie takiej sesji 
co w konsekwencji dało możliwość głoso-
wania nad planem  ponownie.  Radną  je-
stem czwartą kadencję, a  więc posiadam 
wiedzę i  doświadczenie  samorządowe. 
Plan został wywołany  w 2004 roku a zre-
alizowany dopiero w  2012 roku w  formie 
Uchwały przedłożonej Radzie.  Jestem 
zwolennikiem kształtowania polityki prze-
strzennej w  naszej gminie poprzez plany, 
choć  Ustawa z  2003 roku o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym daje 
możliwość wydania  decyzji lokalizacyjnej 
przez burmistrza. Na tej podstawie budu-
je w  Czapurach firma developerska Fami-
ly House. Natomiast plan określa podział 
gruntów  pod mieszkalnictwo jednorodzin-
ne, usługi, zieleń, wyznacza rozwiązania 
komunikacyjne bez tzw. „nawrotek” (dróg 
nieprzejezdnych), a to uważam, dla gminy 
i mieszkańców jest bardziej korzystne. 

Czapury są miejscowością leżącą blisko 
aglomeracji poznańskiej więc jest sprawą 
naturalną, iż  trwa rozwój budownictwa,  
natomiast plan powinien wskazywać 
dobre rozwiązania i powstawać przy ak-
tywnym uczestnictwie społeczeństwa. 
Przy tworzeniu planów mieszkańcy 
mogą wnosić uwagi i  czynnie brać udział 
w konsultacjach.

Dlaczego jednak dzisiaj niektórzy rad-
ni głosowali za tym planem, a  jeszcze 
niedawno byli przeciw? Obecni wów-
czas na sesji mieszkańcy wyszli bardzo 
rozczarowani.
Mamy przykre doświadczenie z  planem 
dotyczącym miejscowości Drużyna, gdzie 
znalazł się zapis, że potencjalni nabywcy 
nieruchomości mogą dostać pozwole-
nie na budowę domu, ale pod pewnymi 
warunkami. Potem burmistrz niestety nie 
mógł ze względu na brak środków finan-
sowych spełnić tych warunków, ale też nie 
było dobrej woli, żeby po prostu ten plan 
zmienić i  dostosować go do realiów, aby 
zagospodarowanie wyznaczonego tere-
nu nastąpiło. Rozwiązanie tego problemu 
wzbudziło wiele emocji i środków.
Sporządzana prognoza finansowa na re-
alizację  planu w Czapurach określona zo-
stała na kwotę 3 milionów złotych, które 
prawdopodobnie będą wydane z nasze-
go  gminnego budżetu w dalszych latach.

Uchwalany corocz-
ny budżet to kom-
promis oczekiwań 
mieszkańców i moż-
liwości finansowych. 
Radni zasiadający w  Radzie mają pełną 
świadomość zniecierpliwienia swoich 
wyborców co do realizacji oczekiwanych 
inwestycji. Biorąc pod uwagę te argu-
menty głosowanie było trudną sprawą, 
ale to dopiero początek bo czeka kilka 
planów znacznie większych obszarów co 
jest równoznaczne, z większymi kwotami 
prognozującymi ich realizację.
Myślę, iż należy spokojnie rozważyć wcze-
śniejsze decyzje Rady (wywołanie uchwał 
o przystąpieniu do realizacji planów), za-
reagować na składane wnioski właścicieli 
chcących zmienić przeznaczenie swoich 
nieruchomości zgodnie z  kierunkiem 
wskazanym w  studium. Przeanalizować 
przykłady chociażby  miejscowości Ka-
mionki, gmina Kórnik, gdzie powstało 
budownictwo jednorodzinne, liczne 
punkty usługowe i handlowe i widać  nie-
samowity rozwój, przynoszący korzyści 
tej gminie.
W  konsekwencji przyczyniłoby się to 
do ukształtowania poglądów radnych 
w  kwestii uchwalania wywołanych pla-
nów, a mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości, mam nadzieję, nie byliby roz-
czarowani decyzjami Rady. 

Darmowy Internet Szanowni Państwo!
O przydatności hotspotów, czyli publicznych punktów do-
stępu do internetu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 
To bardzo wygodne i co najważniejsze najczęściej bezpłatna 
usługa, dzięi której możemy surfować po sieci. O taką moż-
liwość łączenia się w technologii bezprzewodowej WiFi na 
Placu 20 Października (szczegółowy obszar zostanie określo-
ny i podany dopiero po wykonaniu pomiarów w terenie) w 
Mosinie starania rozpoczął Urząd Miejski.
 Aktualnie prowadzone są negocjacje zmierzające do okre-
ślenia warunków formalnych oraz technicznych instalacji, a 
także zasad funkcjonowania całości rozwiązania.
Jak powiedziała nam burmistrz Zofia Springer, jeśli to roz-
wiązanie zyska uznanie użytkowników, możliwe jest uru-
chomienie kolejnych hotspotów na terenie całej gminy. 
(red.)

Miło nam poinformować, że z dnia na dzień rośnie liczba czytelni-
ków odwiedzających stronę internetową Gazety Mosińsko-Pusz-
czykowskiej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odwiedziło nas 
ponad 22 tys. gości (mamy czytelników na całym świecie, nawet 
w Ameryce Południowej). W Polsce, oprócz poznaniaków i miesz-
kańców gmin ościennych, najbardziej interesują się nami miesz-
kańcy woj. mazowieckiego.
Gazeta jest oczywiście sprzedawana także w wydaniu papie-
rowym i jest to kolejne kilka tysięcy stałych czytelników. Dzię-
kujemy za zainteresowanie i komentarze, które są wskazówką, 
czego Państwo oczekują od lokalnej gazety. Każda uwaga czy 
informacja, (do czego zachęcamy), przysłana na adres gazety 
będzie wykorzystana, zachęcamy też do przysyłania tekstów o 
problemach do rozwiązania, zdarzeniach, pomysłach na lokal-
ny serwis, ciekawych ludziach i, co najważniejsze o tych wszyst-
kich, którzy potrzebują pomocy. 
Cieszy też fakt, że komentarze państwa są rzeczowe, konkretne 
i przede wszystkim kulturalne. Zapraszamy do udziału w two-
rzeniu lokalnego miesięcznika i codziennego serwisu gazety. 
	 	 Elżbieta	Bylczyńska,	red.	nacz.



6 aktualności

Apel o pomoc
Prosimy o pomoc finansową osoby, którym dro-
gie jest życie i zdrowie potrzebującej Naszego 
wsparcia Doroty Zielińskiej. Od 2003 roku Do-
rota choruje na stwardnienie rozsiane. Do 2010 
roku była leczona interferonem B1. Niestety lek 
zatrzymujący postęp choroby przestał działać. 
Dorota wystąpiła więc z prośbą o refundację 
najnowocześniejszego preparatu o nazwie Gi-
lenya (Fingolimod) do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Ten jednak odmówił trzykrotnie finan-
sowania. Gilenyę w pierwszych 5 miesiącach 
zakupiono z zebranych wcześniej pieniędzy za 
cenę ok. 50 tyś. zł. Preparat okazał się skuteczny i 
Dorota na powrót zaczęła chodzić. Gilenye zaży-
wała do września 2011 r. W październiku plano-
wała wrócić do pracy, do swoich pacjentów, aby 
dalej wspierać ich jako neurologopeda klinicz-
ny. Niestety po miesięcznej przerwie w leczeniu 
objawy choroby znów stopniowo się pojawiały. 
Obecnie Dorota juz nie chodzi. Powróciły obja-
wy móżdżkowe, sztywność pozapiramidowa, 
brak czucia głębokiego w stopach. Aby ratować 
jej zdrowie i życie potrzebne są środki na zakup 
kolejnych opakowań lekarstwa. Niezbędna jest 
więc Nasza pomoc. Koszt miesięcznej kuracji 
wynosi 8 tyś. zł. Aby leczenie przyniosło trwały 
efekt powinno trwać nieprzerwanie ok. 2 lat. Za-

bezpieczmy Ją więc wspólnymi siłami chociaż 
na kilka najbliższych miesięcy. W tej walce  o ży-
cie liczy się każda wpłacona kwota… 
Dorota do tej pory była osobą bardzo aktywną 
zawodowo i społecznie. Obecnie nie jest zdolna 
fizycznie, aby realizować swoje marzenia i plany 
zawodowe. Ukończyła Uniwersytet Opolski, Uni-
wersytet Wrocławski na kierunku filozofii i pody-
plomowo Wrocławską Akademię Medyczną. Jest 
z wykształcenia neurologopedą klinicznym, spe-
cjalistą komunikacji społecznej, pedagogiem, 
etykiem medycznym, wykładowcą akademic-
kim. Jej pasją jest też pisanie- obecnie pracuje 
nad podręcznikiem dla studentów medycyny pt. 
„Vademecum stwardnienia rozsianego”. W 2009 
roku ukazała się jej pierwsza książka „ Szczęście 
we Mnie. Czyli moja walka ze stwardnieniem 
rozsianym”. Nie może więc pogodzić się z ode-
rwaniem od życiowej pasji i swoich pacjentów. 
Stara się całym swoim sercem i zapałem poma-
gać też osobom ze stwardnieniem rozsianym nie 
tylko jako neuroterapeuta mowy, ale również 
jako osoba prywatna. Do tej pory brała czynny 
udziałw realizacji programu ExtraCare™, którego 
zadaniem jest zapewnienie specjalistycznego 
wsparcia  w życiu codziennym chorych na SM. 
Obecna sytuacja zdrowotna jest dla niej bardzo 

Prośba o wsparcie finansowe i pomoc w leczeniu Doroty Zielińskiej

trudnym doświadczeniem. Mamy 
jednak nadzieję, że dzięki Naszej po-
mocy Dorota powróci do dawnych 
aktywności. Prosimy więc  o pomoc 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

Pieniądze należy wpłacać na konto 
z dopiskiem  DLA DOROTY
Dane do wpłat: Dorota Zielińska ul. 
Rogowska 48/19, 54-440 Wrocław
97 1940 1076 5023 0183 0000 0000
           DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

Uczniowie z „Dwójki” pomagają 
dzieciom z dalekiego Sierra Leone

„Wszystkie kolory świata” to globalny projekt UNICEF, będący odpo-
wiedzią na ogromny problem braku dostępu do szczepień w jed-
nym z najbiedniejszych krajów świata – afrykańskim Sierra Leone. W 
ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczyko-
wie uszyli specjalne charytatywne laleczki, które następnie można 
było obejrzeć na wystawie zorganizowanej 30 i 31 stycznia w holu 
szkoły. Każda laleczka miała swój „akt urodzenia”, w którym widniało 
nadane jej przez dziecko imię, kraj pochodzenia oraz imię twórcy. 
Akcja „Wszystkie kolory świata” miała na celu uświadomić 
uczniom, że pomaganie innym jest przyjemne i wiąże się z pozy-
tywnymi emocjami, miała również za zadanie kształtować w nich 
postawę tolerancji i otwartości na inne kultury. Do naszej mło-

dzieży najbardziej prze-
mawiał fakt, że dzięki 
swojemu zaangażowa-
niu każdy z nich może 
uratować życie prawdzi-
wemu dziecku. W akcję 
licznie zaangażowali się 
wychowawcy, ucznio-
wie, a także ich rodziny - 
dając tym samym piękne 
świadectwo wrażliwości i ofiarności na rzecz drugiego człowieka. 
W sumie w naszej szkole powstało aż 98 lalek.
Po zakończeniu wystawy można było zaopiekować się wybraną 
laleczką, przekazując jednocześnie darowiznę – minimum 10zł. 
(koszt jednej szczepionki) - na rzecz ratowania życia dzieci w 
dalekim Sierra Leone. W zbieranie funduszy do puszek zaanga-
żowali się uczniowie klas V i VI, pod kierunkiem opiekunki URS, 
Pani Moniki Żmudzkiej. Zebraliśmy dokładnie tysiąc czterysta 
siedemdziesiąt siedem złotych i cztery grosze!!!
Pragnę gorąco podziękować wszystkim uczniom, którzy podjęli się 
trudu uszycia lalki, ich rodzinom - za wsparcie w wykonaniu nieła-
twego zadania, wychowawcom - za przekazanie idei projektu i zaan-
gażowanie w akcję niejednokrotnie całych klas, a także darczyńcom 
- którzy otworzyli swoje serca i portfele. Dzięki Waszemu zaangażo-
waniu życie wielu dzieci z Sierra Leone zostanie uratowane.
Zebrane pieniądze szkoła wpłaci na konto UNICEF.
	 Sławomira	Woźniak	–	koordynator	projektu
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Bal z rodzicami

PIT-owy dyżur Tradycje Palmowej
     Niedzieli

W tym roku postanowiliśmy nieco inaczej zorganizować baliki karnawa-
łowe dla dzieci w Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinku. Zaprosiliśmy do 
wspólnej zabawy rodziców, którzy licznie przybyli na zorganizowany bal. 
Wśród pięknie przebranych przedszkolaków  migotały postacie dorosłych, 
którzy również w tym dniu założyli wyjątkowe stroje. Dzieci były zachwy-
cone, rodzice za to mieli niepowtarzalną okazję pobawić się w oryginal-
ny sposób ze swoimi pociechami. Nauczyciele przygotowali wystrój sal 
i mnóstwo wspólnych zabaw oraz konkursów. Śmiechu było wiele, więc 
bale z rodzicami zapewne wejdą do naszej przedszkolnej tradycji.
	 Krystyna	Smektała

Serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom uroczystości 
pogrzebowej mojej żony śp. Aleksandry Gust,

Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom i Znajomym
składa pogrążony w smutku
Stanisław Gust z Rodziną

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową (w tym roku przy-
pada 1 kwietnia) na Placu 20 Października zobaczy-
my prezentację tradycji i obrzędów wielkanocnych. 
Tego dnia na placu stanie stół wielkanocny przygo-
towany według obyczaju polskiego z tradycyjnymi 
wypiekami, pieczywem i wędlinami. Oczywiście nie 
zabraknie pisanek, kraszanek oraz polskich wspa-
niałych mazurków. Pieczywo, ciasta i wędliny po-
chodzą z mosińskich piekarni i masarni, które od 
lat wspierają to wydarzenie. Oprawę muzyczną za-
pewni kapela ludowa.
Na mieszkańców czeka też miła niespodzianka. 
Wszyscy będą mogli spróbować tradycyjnie wypie-
kanego chleba ze smalcem i otrzymają chlebek „do 
święconki”. 
Prezentacji towarzyszyć będzie wystawia palm 
wielkanocnych i kompozycji wiosennych, spośród 
których w plebiscycie zostaną wybrane najpiękniej-
sze prace. Dzieci będą dekorować pisanki własną 
techniką rysunkową. (red.)

Masz problem z wypełnieniem swojego PIT-a? Przyjdź 20 marca w godzinach od 
9 do 14 do Urzędu Miejskiego w Mosinie (sala nr 20), gdzie dyżur pełnić będą pra-
cownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. 
Podczas dyżuru pracownicy przedstawią prezentację w zakresie zasad wy-
pełniania i przesyłania druku zeznania rocznego PIT przy wykorzystaniu 
Internetu, udzielą informacji i wskazówek przy wypełnianiu oraz odbierać 
wypełnione druki zeznań podatkowych od osób fizycznych za 2011 r.

Podziękowanie

Uratujemy 76 dzieci
Przy tanecznej muzyce, 16 lutego 2012r., w Mosińskim Ośrod-
ku Kultury, odbył się Bal Lalek zorganizowany dla dzieci i ro-
dziców z Przedszkola „Koniczynka”, z oddziału na ul. Krzywo-
ustego. Celem była nie tylko karnawałowa zabawa, ale pomoc 
dla dzieci z Sierra Leone. Wzięliśmy udział w projekcie Unicefu:  
„Wszystkie Kolory Świata”, którego honorowym patronem jest 
Majka Jeżowska. Cały program polegał na uszyciu laleczki z 
wybranego rejonu świata, zlicytowaniu jej i przekazaniu środ-
ków na konto Unicefu. Zebrane pieniądze posłużą do zakupu 
szczepionek i podaniu ich dzieciom z Sierra Leone. Z pomocą 
rodziców oraz pracowników Przedszkola uszytych zostało 19 
laleczek! Koordynatorem wszystkich działań związanych z pro-
jektem była Anna Kawczyńska. 
 Przy okazji wykonywania lalek, przedszkolaki poznawały różne 
kontynenty i warunki, w jakich żyją tam dzieci. Niejednokrotnie 
były bardzo zdziwione tym, czego się dowiedziały… Licytacja 
lalek została przeprowadzona na Balu, zebraliśmy 766zł, które 
przekazaliśmy na konto Unicefu. Warto wspomnieć, że każde 
zebrane 10 zł wystarczy na cały zestaw szczepionek ratujących 
dzieci z Sierra Leone, a więc uratujemy 76 dzieci …

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym rodzicom oraz 
pracownikom, a szczególnie pani Ani Kawczyńskiej, która nad 
wszystkim czuwała.        
	 	 Krystyna	Smektała
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Człowieku, po co ci zimna nerka?
Na krajowej liście oczekujących na przeszczep w styczniu 2012 roku widnieją 2094 osoby – imiona, 
nazwiska i historie choroby. Ale to nie tylko liczba – za każdą z nich kryje się osoba pełna nadziei, 
zmęczona leczeniem i być może czekająca już tylko na cud w postaci nowego narządu. To także ich 
rodziny, znajomi, godziny spędzone w szpitalach i najpewniej wiele łez.

Rysiek ruszył lawinę
Śmierć Ryśka Lubicza z Klanu odbiła się dość szerokim echem. 
Zadbała o to nie tylko Telewizja Polska, ale głównie internauci (i 
to pewnie ci, którzy się zarzekają, że nie oglądają telewizyjnych 
tasiemców), a nawet codzienne gazety – w Głosie Wielkopol-
skim zdjęcie całej rodziny Rysia wraz z informacją o tragicznej 
śmierci widniało tuż obok najświeższych wiadomości z kraju i 
zdjęcia Donalda Tuska.
Tak naprawdę chyba każdy w głębi duszy chciałby, żeby jego 
śmierć coś znaczyła. Jeśli nie jestem wielką pisarką, aktorem lub 
naukowcem, to po moim odejściu wspominać będzie mni tylko 
(aż?) nasza rodzina. A gdyby tak zrobić coś więcej? 
Nie bez powodu zaczęłam od historii Rysia. Scenarzyści posta-
nowili wraz z odejściem serialowego aktora także zrobić coś 
znaczącego. Poruszyli temat transplantologii organów. I mam 
wrażenie, że ruszyli lawinę.
Garść historii
W 2014 roku minie 60. rocznica przeprowadzenia pierwszego 
zakończonego sukcesem przeszczepu nerki u człowieka. Gru-
dzień 1954 roku uważany jest za początek ery transplantacji 
narządów ludzkich - zabieg przeprowadził profesor Joseph 
Murray, amerykański chirurg, który kilka dekad później został 
uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. Od tego 
momentu z roku na rok postępował proces rozwoju i odkry-
wania coraz bardziej zaawansowanych czynników, od których 
zależy przyjęcie przez organizm organu, chociażby poznanie 
układów antygenów zgodności tkankowej i sposobów prze-
chowywania narządu przed przeszczepem. Polskie sukcesy w 
tej dziedziny nastąpiły stosunkowo późno, bo dopiero w 1966 
roku przeprowadzono przeszczep nerki pobranej ze zwłok czło-
wieka w Klinice Akademii Medycznej w Warszawie. Choć w pol-
skiej rzeczywistości nie było łatwo rozwijać badań w kierunku 
kolejnych przeszczepów, program kontynuowano.  
Czekanie na... cud?
Wpisanie na listę oczekujących jest równoznaczne z przejściem 
w skrajną niewydolność narządu. I wielkie czekanie, które dla 
wielu okazuje się zbyt długie. To nie kolejka jak po szynkę w 
sklepie, ale istotna jest tu też grupa krwi, wiek, a nawet masa 
ciała. Ważne jest podobieństwo pod względem tkankowym 
– im więcej różnic między dawcą i biorcą, tym większe ryzyko 
odrzucenia narządu. Te czynniki powodują, że niektórzy mogą 
dostać narząd już po kilku tygodniach czy miesiącach, a niektó-
rzy nie doczekają się go nigdy. Co ważne, nie od każdego można 
pobrać organ do przeszczepu. Na nic przyda się zgoda od osób, 
które były zakażone bakteriami, grzybami 
czy wirusami, chorowały na nowotwory 
złośliwe czy choroby immunologiczne. Z 
listy dawców automatycznie skreślane są 
też osoby z cukrzycą, nadciśnieniem tętni-
czym, alkoholicy, nadużywający leki oraz 
osoby powyżej 70 lat.
Efekty
Co daje przeszczep narządów? Od kilku do 
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dodat-

kowych lat życia. I to nie, jak do tej pory, „życia na pół gwizdka”, z 
czyhającą chorobą, ale prawdziwego, zdrowego i naprawdę cie-
szącego żywota. Rekordzista żyjący najdłużej z przeszczepioną 
nerką od spokrewnionego genetycznie dawcy przeżył 40 lat od 
operacji, a od zmarłego – 28. Ci, którym dane było przyjąć na-
rząd niezbędny do życia, po rekonwalescencji mogą wrócić do 
normalnego życia zawodowego, rodzinnego, a nawet uprawiać 
ukochany sport (oczywiście wszystko w granicach rozsądku). 
Tym samym stają się osobami z bardzo pozytywnym nastawie-
niem do świata i ludzi, które według badań nie obniża się nawet 
po pogorszeniu się ogólnego stanu zdrowia po kilku latach.
A co z etyką?
Dla wielu osób przeszczep narządów to problem przede wszyst-
kim etyczny. Czy powinno „dać się pokroić” przed zamknięciem 
w drewnianym pudle i zasypaniu ziemią? Powyższe pytanie po-
winno być wystarczającym argumentem przemawiającym za 
rozsądnym, nie histerycznym podejściem do sprawy. Jaka różnica 
dla mnie, zmarłego, czy pozwolę na zabranie z siebie kilku do-
brych narządów, tym samym ratując kilka żyć, czy zgodzę się na 
to, by te najcenniejsze dary rozkładały się kilka metrów pod zie-
mią? Chęć zachowania „godności” zwłok i uchronienie ich przed 
„zbezczeszczeniem chirurgicznym skalpelem” jest stanowiskiem 
przyjętym w obyczajowości, a nie religii. Biblia nie wspomina 
słowem o traktowania ciała zmarłego. To w końcu tylko powłoka 
duszy, prawda? Dla wątpiących warto zaznaczyć bardzo zdrowo-
rozsądkowe podejście do sprawy etyki chrześcijańskiej. Wynika z 
niej prosty rachunek – przeszczep jest metodą leczenia, a lecze-
nie jest zawsze czymś dobrym. Papież Jan Paweł II określił prze-
szczepianie narządów jako „najwyższy akt miłości bliźniego”. A co 
z innymi wyznaniami? Świadkowie Jehowy, przeciwnicy transfu-
zji krwi, akceptują transplantację. Sunnici, szyici też pod pewnymi 
warunkami nie mają nic przeciwko takim zabiegom. Podobnie do 
sprawy odnosi się buddyzm i judaizm.

Aktualnie w Polsce 1458 osób czeka na nerkę, 173 na wątrobę, 
386 na nowe serce, a 38 na płuca. Jeśli nie masz potrzeby ani 
możliwości dawania pieniędzy na szczytne cele, daj sobie choć 
taką szansę na zrobienie czegoś dobrego po śmierci. Podpisz 
oświadczenie woli, włóż je do portfela i poinformuj o tym swoją 
rodzinę. Bo przydatny narząd to pracujący narząd.
	 Magdalena	Krenc

Na	podstawie:	„Cały	do	grobu...	Czyli	rzecz	o	kłopotach	ze	społecz-
ną	tolerancją	przeszczepów	ex	mortuo”,	Katarzyny	Kowal.

informacje
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List do redakcji
O Ś W I A D C Z E N I E

W sprawie poparcia dla Narodu i Państwa Węgierskiego.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zmasowanego ataku na suwe-
renność Państwa Węgierskiego, które pod przywództwem nowego 
rządu, kierowanego przez premiera Viktora Orbána, próbuje wydo-
być się ze stanu zapaści politycznej i gospodarczej, będącej skutkiem 
ośmioletnich rządów koalicji socjalistów i liberałów. W ich trakcie 
dokonano, na niespotykaną wcześniej skalę, zawłaszczenia majątku 
narodowego, a także umożliwiono niczym nieskrępowane pusto-
szenie krajowego rynku przez zagraniczne koncerny i obcy kapitał. 
Dodatkowo sytuację zaostrzyła wszechobecna korupcja i oszustwa, 
dokonywane przez ludzi z politycznego establishmentu. Gwałtowna 
zapaść finansów publicznych i narastająca niewydolność państwa, 
połączona z postępującym zubożeniem społeczeństwa oraz szybkim 
bogaceniem się skorumpowanych polityków i pazernych biznesme-
nów, doprowadziły w konsekwencji, w wyniku wyborów z 2010 roku, 
do odsunięcia od władzy skompromitowanego układu politycznego 
i przekazania steru rządów nowej koalicji centroprawicowej. 
Polityka nowego rządu węgierskiego od samego początku budziła 
wściekłość odsuniętych od władzy prominentów partyjnych z opcji 
socjalistycznej i liberalnej oraz międzynarodowego kapitału i biuro-
kratów z Brukseli. Przede wszystkim dlatego, że premier Orbán twardo 
broni interesu narodowego, a nie partykularnych interesów banków  i 
zagranicznych monopoli oraz dokonuje takich zmian w polityce we-
wnętrznej, które naruszają wpływy poprzedniego układu politycz-
nego. Motywem przewodnim tych działań jest chęć wyciągnięcia 
Węgier z kryzysu oraz poprawienie warunków bytowych ludności, w 
tym udzielenie pomocy rządowej dla rodzin, które nie mogą wyjść z 
pułapki kredytowej zachodnich banków. Za to, że władze węgierskie 
starają się wzmocnić własne państwo, ustanawiając nową konstytucję  
i uzdrawiając finanse publiczne poprzez opodatkowanie zagranicz-
nych banków i koncernów, stały się one obiektem brutalnych ataków 
ze strony rodzimych renegatów i lewicowej międzynarodówki. 
Państwo Węgierskie atakowane jest bezustannie przez najbardziej 
wpływowe i opiniotwórcze media na Zachodzie, szkalowane jest 

przez wszelakiej maści lewaków i międzynarodową finansjerę, a w 
ostatnim czasie spotkało się również     z brutalną presją Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. Bruksela 
wszczyna procedury karne   w celu wymuszenia zmiany, „budzących 
kontrowersje” u unijnych komisarzy, nowych przepisów ustanowio-
nych przez węgierski parlament. Chodzi przede wszystkim o ustawy 
dotyczące banku centralnego, reformy sądownictwa i zmiany w kon-
stytucji. Poza tym, Komisja Europejska skrytykowała Węgry za to, że 
nie realizują przyjętego planu trwałego ograniczania deficytu finan-
sów publicznych i zaleciła otwarcie nowego etapu procedury dyscy-
plinującej wobec tego kraju, co może prowadzić do sankcji w postaci 
odebrania przysługujących funduszy spójności.
W opinii Rady Politycznej Ligi Obrony Suwerenności dyktat stoso-
wany przez unijne instytucje wobec Węgier jest skandalem na nie-
spotykaną dotychczas skalę i bezpodstawną ingerencją w sprawy 
wewnętrzne suwerennego państwa. Szczególnie w sytuacji, gdy po-
wszechnie głosi się zapewnienia o solidarności panującej w Unii Eu-
ropejskiej i przeznacza się ogromną pomoc dla zadłużonych Włoch, 
Grecji, Portugalii i innych państw członkowskich. Jednocześnie od-
mawia się pomocy Węgrom i stosuje się wobec nich brutalny szantaż, 
którego celem jest zmuszenie władz węgierskich do wycofania się z 
reform ratujących państwo przed upadkiem i społeczeństwo przed 
wyzyskiem ze strony międzynarodowego kapitału. 
Węgrzy mają prawo samodzielnie kształtować swoją przyszłość we-
dług własnej woli i nikt z zewnątrz nie powinien ingerować w ich sto-
sunki wewnętrzne, zwłaszcza, że wszelkie decyzje rządu i parlamentu 
węgierskiego podejmowane są z zachowaniem ogólnie przyjętych 
reguł demokratycznych. Dlatego Rada Polityczna Ligi Obrony Suwe-
renności wyraża swoje poparcie dla bratniego Narodu Węgierskiego 
oraz wzywa wszystkich Polaków do solidaryzowania się z Węgrami, w 
tych trudnych dla nich chwilach. Apelujemy też do Sejmu Rzeczypo-
spolitej o podjęcie uchwały popierającej Węgrów w ich dążeniu do 
normalizacji stosunków wewnętrznych oraz potępiającej zamachy na 
suwerenność Państwa Węgierskiego, ponieważ dzisiaj upokarzani są 
Węgrzy, a potem może przyjść czas na upokarzanie innych narodów, 
na co w imię sprawiedliwości i solidarności nie powinniśmy pozwolić.
      Gdańsk, dn. 2 lutego 2012 roku.

Przewodniczący	Ligi	Obrony	Suwerenności
Wojciech	Podjacki

Nabór do przedszkoli
samorządowych 

Park z projektem
Wielkopolski Park Narodowy opracowuje projekt planu ochrony 
dla WPN oraz projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Na-
tura 2000 „Ostoja Rogalińska. Projekty realizowane są w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinan-
sowanego przez Unię Europejską. 
Wszyscy mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Wielko-
polskiego Parku Narodowego, Jeziory 1, 62-050 Mosina, pokój 
117, w godz. 10.00 — 14.00 oraz na stronie internetowej: www.
wielkopolskipn.pl. Zainteresowani mogą również składać uwa-
gi i wnioski do tych projektów (ustnie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, kierując maila na adres: sekretariat@
wielkopolskipn.pl). 
Prace nad planami będą realizowane etapami, a po zakończe-
niu każdego z nich  informacje na ten temat pojawią się m.in. 
na internetowej stronie WPN: www.wielkopolskipn.pl. Poprzez 
internet możliwe jest także przesyłanie uwag i wniosków do 
projektów w okresie 21 dni po udostępnieniu materiałów do-
tyczących określonego etapu prac. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
sporządzający projekty planów — Dyrektor Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Opr. Red.

Uwaga Rodzice i Opiekunowie dzieci urodzonych w latach 
2006-2009! 
NABÓR DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH 
Zbliża się czas rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na 
terenie Gminy Mosina na rok szkolny 2012/2013. Zainteresowa-
nych rodziców i opiekunów zapraszamy do wybranych placówek 
po odbiór KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. 
Harmonogram rekrutacji: 
• 1-31 marca — wydawanie kart zgłoszenia dziecka do przed-

szkola w poszczególnych placówkach. W podanym terminie 
należy wypełnioną kartę oddać w wybranej placówce.

 • 5 kwietnia — posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej wspólnej 
dla wszystkich placówek publicznych gminy Mosina. 

• 9 kwietnia — ogłoszenie wyników (wywieszenie list w placów-
kach). 

• Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przyjmowane 
będą do 20 kwietnia. 

• 26 kwietnia — posiedzenie Komisji Odwoławczej 
Dyrektorzy	Przedszkoli:	nr	2,	nr	3	i	nr	4	w	Mosinie,	w	Krośnie,	w	Wiórku
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Lokalni przedsiębiorcy współpracują 
z SOSW w Mosinie

W dniu 2 lutego 2012 roku Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego w Mosinie Bożena Mazur dokonała uro-
czystego otwarcia działań w ramach nowego projektu pod na-
zwą „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.
 Beneficjentem projektu jest Powiat Poznański. Projekt ma na 
celu kompleksowe przygotowanie uczniów obu placówek 
do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie, jakości procesu 
kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespo-
łu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Mosinie.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym realizacja pro-
jektu zakłada objęcie wsparciem 15 uczniów i uczennic, a także 
współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizowania prak-
tyk zawodowych dla wszystkich uczestników w nowoczesnej 
formie z asystentem osoby niepełnosprawnej.
Spośród lokalnych przedsiębiorców do udziału w projekcie uda-
ło się pozyskać takie zakłady pracy, jak: Zakład Produkcji Ar-
tykułów Spożywczych - LIMARO w Mosinie, LAKE HOTEL w 
Dymaczewie, Wydawnictwo i Drukarnię UNI- DRUK w Lubo-
niu, Delikatesy ARTURO w Puszczykowie, Sklep Spożywczo 
-Przemysłowy Anna Pokornowska w Mosinie, Restaurację 
„Dworek Biesiadny” w Radzewicach, oraz Zespół Szkół Za-
wodowych im. A. Wodziczki w Mosinie. 
Na spotkanie przybyli: wicestarosta Tomasz Łubiński, wice-
burmistrz Mosiny Waldemar Krzyżanowski, kierownik referatu 
oświaty Małgorzata Kasprzyk, przedstawiciel Gminnego Cen-
trum Informacji w Mosinie Karolina Adamczyk, oraz przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu Mariusz Hałas.
Podczas spotkania obecni byli także uczniowie i nauczyciele 
zgłaszający chęć udziału w projekcie oraz rodzice uczniów.

 Realizacja projektu, o czym mówiła Dyrektor Bożena Mazur, 
doprowadzi do rozszerzenia oferty edukacyjnej placówki, co 
pozwoli uzupełnić zakres kwalifikacji zawodowych uczniów i 
wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy.
Wicestarosta Tomasz Łubiński, wskazał na korzyści płynące z 
projektu, dziękował również zakładom pracy za zaangażowa-
nie i współpracę z SOSW w Mosinie, a także zachęcał do wzięcia 
udziału w realizacji projektu. 
Jest to już kolejny projekt, realizowany w SOSW w Mosinie ma-
jący na celu wspieranie uczniów, poprzez wyposażenie ich w 
odpowiednie umiejętności stwarzające szansę na znalezienie 
zatrudnienia i podjęcie w przyszłości pracy.
	 	 Ewa	Malinowska,	SOSW	w	Mosinie

PUR Rogalin 2012
W  dniu 23 marca w  Rogalinie odbedzie 
sie impreza rekreacyjno sportowa „POD-
NOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI REAGOWANIA 
- PUR Rogalin 2012”.
Podnoszenie Umiejętności Reagowania, 
to impreza której celem jest podniesie-
nie umiejętności reagowania na sytu-
acje zagrożenia. W  swych założeniach 
impreza kierowana jest do wszystkich, 
którzy chcą sprawdzić swoje umiejęt-
ności w  niecodziennych warunkach. Nie 
chcemy zdradzać wszystkiego. Należy 
przygotować się do spędzenia około 12 
godzin w terenie, wykonania kilku zadań 
wymagających ogólnej wiedzy. Należy 
być przygotowanym na noc, na zmien-
ne warunki atmosferyczne. Na ciekawej 
trasie przebiegającej zarówno w  terenie 

zabudowanym jak i leśnym czeka na was 
moc atrakcji.
Jak zapewne domyślacie się PUR w zamy-
śle organizatorów ma stać się możliwo-
ścią sprawdzenia umiejętności nabytych 
w czasie warsztatów i szkoleń oraz innych 
imprez w  których bierzemy udział. Nie 
każdy z  nas na co dzień ma możliwość 
sprawdzenia się w  sytuacjach, które są 
dla nas zaskoczeniem i  wymagają wspi-
nania się na wyżyny swych umiejętności. 
Często decydujemy się na szkolenia z za-
kresu taktyki, pierwszej pomocy, upra-
wiamy ponadto różne dyscypliny sportu, 
które mają podnieść naszą sprawność fi-
zyczną, wydolność. W czasie szkoleń jest 
nam przekazywana wiedza z zakresu re-
agowania na stres, walki ze zmęczeniem, 

motywacji do działań. Nabywamy też 
często umiejętności czysto praktyczne. 
Jak często udaje nam się sprawdzić naby-
te umiejętności, zweryfikować ich przy-
datność ?
Czy jesteśmy pewni swych działań w sy-
tuacjach kryzysowych? 
Jakie wymierne korzyści ma dać uczest-
nictwo w  PUR? -Świadomość własnych 
ograniczeń, umiejętność oceny zagrożeń, 
umiejętność działania w grupie, umiejęt-
ność przebywania i poruszania się w te-
renie zagrożonym, umiejętność współ-
działania z  jednostkami zewnętrznymi, 
reakcja na stres, reakcja na wypadki losowe. 
Więcej na: http://surwiwal.org.pl/
	 	 Tomasz	Witczak
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Można na nich polegać
Aneta i Marcin Tobysowie szkołę języko-
wą Leader School prowadzą w Mosinie od 
siedmiu lat. Niejednokrotnie pisaliśmy o tej 
wspaniałej placówce, zarówno pod wzglę-
dem osiągnięć w nauczaniu jak i kadry - pra-
cują tu ludzie z całego świata. Aneta Tobys 
uczy języków – niemieckiego i angielskie-
go, Marcin Tobys jest doskonałym mena-
dżerem. W ostatnim czasie siedziba firmy 
została przeniesiona z Pl. 20 Października 
na ulicę Leszczyńską (na zdjęciu). Jest to już 
własny budynek (do tej pory szkoła znaj-
dowała się w wydzierżawionych pomiesz-
czeniach), do czego przyczynił się właśnie 
Marcin Tobys, który z odwagą podjął się 
inwestycji na dużą skalę, pomimo trudnych 
czasów. Zaciągając spory kredyt w banku, 
przystąpił do budowy i zrealizował projekt 
naprawdę imponujący. Szkoła mieści się na 
piętrze, dół – 165 m. kw. powierzchni czeka 
na zagospodarowanie (wydzierżawienie).

Państwo Tobysowie mają troje dzie-
ci, dwóch synów i córkę. Są przykładem 
świetnej, współczesnej katolickiej rodziny, 
dla której zasady wiary, etyka, moralność 
to wartości, wyznaczające ich postawę w 
codziennym życiu. Są ludźmi, na których 
można polegać, o wielkiej kulturze i takcie. 
Nie boją się wyzwań, są bardzo pracowici, 

kochają to, co robią, idą przez życie ufając 
Bogu i Bożej opatrzności…
Spotkaliśmy się w nowej siedzibie, w roz-
mowie uczestniczyli nauczyciele – Ester z 
Zimbabwe i Lukas z Brazylii.
Ester to miła, ciemnoskóra nauczycielka 
języka angielskiego, studiuje w Poznaniu 
dietetykę. Ma duże poczucie humoru, jej 
twarz zawsze jaśnieje uśmiechem. Dzieci 
i uczniowie ją uwielbiają. Zna język polski, 
posługuje się nim swobodnie, żartuje po 
polsku i zna już wiele polskich żartów. Ma 
w sobie tyle ciepła, promieniuje nim, aż 
chciałoby się ją uściskać za tą radość życia, 
spokój i pogodę ducha. 
- Przyjechałam do Polski, żeby tutaj studio-
wać dietetykę, został mi jeszcze rok, ale nie 
wiem, kiedy wrócę do swojego kraju, opo-
wiada Ester. 
Zapytana o Zimabwe – śmieje się, że u nich 
jest trochę cieplej. 
– Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. W 
moim kraju jest duża korupcja, mamy jed-
nego od 31 lat prezydenta. Bogaci ludzie 
są bardzo bogaci, a biedni – bardzo biedni 
i żyją w ubóstwie. 

O Polakach na tle innych narodowości 
mówi – wspaniali ludzie, ale trochę za czę-
sto narzekają.
- U nas ludzie, którym wiele brakuje potra-
fią się bardzo cieszyć tym, co mają. 

Lukas nauczyciel języka angielskiego do 
Polski przyjechał dziesięć dni temu z Brazy-
lii, za swoją dziewczyną Mają – Polką. Miesz-
ka w Poznaniu. W dniu, w którym zaczynał 
pracę w Leader School został zaproszony 
do klasy, gdzie zamiast lekcji czekał go wy-
wiad do gazety. Nie zna jeszcze polskiego, 
był trochę speszony, szybko jednak rozluźnił 
się i zaczął z uśmiechem opowiadać o sobie. 
Zdradził nam, że nie było mu ciężko opu-
ścić swój kraj, na co rozmówcy zareagowali 
śmiechem i stwierdzeniem:
- Och, to musi być w Mai bardzo zakochany…
- Brazylia jest krajem bardzo zróżnicowanym 
pod względem kultury i pięknym, mówi Lu-
kas. Pochodzi z Sao Paulo, włada językiem an-
gielskim, portugalskim i hiszpańskim. 
- Spodziewałem się spotkać chłodnych ludzi, 
a okazało się, że Polacy są bardzo serdeczni, 
mili, uczynni, dobrze czuję się wśród was. 
Brakuje mi za to bardzo ciepłej pogody, jest 
mi okropnie tutaj zimno, przyjechałem z cie-
płego kraju i temperatura w Polsce wydaje 
mi się strasznie niska. 
Zdążył już polubić polską kuchnię, bigos, 
pączki i pierogi (Ester także) do swojego jadło-
spisu dołączyłby jednak chętnie fasolę i ryż. 
- Polacy nie znają potraw złożonych z fasoli i 
ryżu, z tym, że ryż w Brazylii jest zupełnie inny. 

Liczba uczniów z roku na rok w Leader 
School wzrasta, naucza się tu obecnie kil-
ku języków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, 
rosyjskiego, japońskiego a ostatnio nor-
weskiego. Ciekawostką jest fakt, że uczą 
się tu już dwu letnie dzieci. 
	 Elżbieta	Bylczyńska
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Czy drzewa w tym roku będą owocować?
Doktora Gerarda Bąkowskiego z Mosiny niektórzy czytelnicy już znają, reportaż o mosińskim przy-
rodniku pt. „Kiedy jest stół zastawiony, znajdą się biesiadnicy - stonki nie zrzucili Amerykanie” opu-
blikowaliśmy w maju 2009 r. Lid tamtego tekstu – słowa dr. Bąkowskiego – przytoczę w całości bo 
jest bardzo wymowny: „Jako przyrodnik patrzę na organizmy, od tej prostej komórki poprzez bar-
dziej złożone - choćby ludzkie oko - i muszę przyznać: świat jest genialny. I jeżeli ktoś powie, że po-
wstał na drodze przypadku, odpowiem: na mój rozum jest to niemożliwe”.

Tak, jak poprzednio spotkaliśmy się w domu państwa Bąkowskich. 
Miałam tam okazję zobaczyć przez binokular pączek z gałązki drze-
wa jabłoni, który już „ruszył”, ale w wazonie, zerwany wcześniej przez 
przyrodnika. Fascynująca jest przyroda, w powiększeniu każda ko-
mórka to mały, pełen życia i wyrazu wszechświat…
Jak rośliny sadownicze zniosły tegoroczną nietypową zimę? 
Czy była niebezpieczna dla drzew owocowych?
Dr inż. Gerard Bąkowski:
- Początek zimy jak pamiętamy był bardzo łagodny, a prawdziwa 
zima nadeszła dopiero pod koniec stycznia. I było to bardzo niebez-
pieczne, gdyż okres tzw. spoczynku bezwzględnego u roślin sadow-
niczych kończy się na początku lutego. Potem zaczyna się spoczynek 
względny, który jest uzależniony od panujących jeszcze w tym czasie 
niskich temperatur. O tym, że skończył się już spoczynek bezwzględ-
ny możemy się łatwo przekonać ścinając pędy różnych drzew i krze-
wów owocowych i wstawiając do wody w ciepłym pomieszczeniu. 
Pędy te po 2 – 4 tygodniach „ruszą” i będą się rozwijać. Natomiast, 
jeżeli uczynimy to w grudniu lub styczniu pędy się nie rozwiną.
Co decyduje o odporności roślin na niskie temperatury?
Jest wiele czynników w warunkach naszego klimatu. Między in-
nymi długość dnia i intensywność światła, jesienią bowiem rośli-
ny przygotowują się do spoczynku zimowego, wegetacja zostaje 
wstrzymana, a rośliny gromadzą składniki pokarmowe, wzrasta 
powoli stężenie soku komórkowego, zmniejsza się ilość wody 
w komórkach roślinnych. Zjawiska te prowadzą do odporności 
roślin na niską temperaturę. Jesienią następują także pierwsze 
spadki temperatury poniżej 0 st. C i to powoduje stopniowe har-
towanie. Stwierdzono doświadczalnie, że jabłoń – Antonówka – z 
biegiem czasu nabywała coraz większej odporności na mróz. W 
listopadzie wytrzymywała spadek do minus 20 st.C, w grudniu do 
minus 30, a w styczniu do minus 40 stopni C.
Dlaczego niektóre gatunki wymarzają już przy łagodnych zi-
mach, a inne dopiero podczas zim bardzo surowych?
Zjawisko różnej odporności roślin na mróz znane jest od dawna. Wia-
domo np., że do najbardziej wrażliwych roślin należą brzoskwinie i 
morele, które wymarzają już przy temperaturze minus 20 stopni. Nie-
co bardziej odporny jest orzech włoski i winorośl, następne są grusze, 
czereśnie i wiśnie. Najbardziej odporne są jabłonie, wytrzymujące 
spadki do minus 35 stopni. Wśród krzewów owocowych stosunkowo 
odporne są porzeczki, zwłaszcza czerwone (najmniej czarne), nato-
miast najbardziej odporna jest aronia.
A co powoduje, że po mroźnych zimach zamierają pędy, kona-
ry lub niejednokrotnie całe drzewa?
Najczęściej do uszkodzeń mrozowych dochodzi nie w pełni zimy, 
lecz na przedwiośniu, kiedy to dzień staje się coraz dłuższy a 
operacja słońca coraz silniejsza. Następują wtedy duże wahania 
temperatury w ciągu dnia i nocy. W dzień nagrzewają się konary 
i pnie, i zaczynają „ruszać” soki, w nocy przy spadku do minus 10 
stopni C następuje tworzenie się kryształków lodu w treści komór-
kowej i one właśnie zabijają komórkę, gdyż następuje bezpow-
rotne rozerwanie treści komórkowej, co w konsekwencji prowadzi 

do jej śmierci.
Aby ratować rośliny przed takim niebezpieczeństwem należy bie-
lić pnie i grubsze konary wapnem. Zabieg ten, aby spełnił swoje 
zadanie, trzeba wykonać w końcu stycznia lub na początku lute-
go. Bielenie w marcu i kwietniu mija się z celem.
Jaki wpływ ma pokrywa śnieżna na odporność roślin na ni-
skie temperatury?
Bardzo duży – na dobre przezimowanie nie tylko roślin rolniczych 
(zboża, rzepak), ale także roślin sadowniczych. W czasie zim bezśnież-
nych dochodzi do głębokiego przemarznięcia ziemi, co powoduje za-
bicie korzeni, które są znacznie wrażliwsze niż pędy. W tym roku, kiedy 
to spadki temperatury były bardzo duże – do minus 25 st. C - w rejonie 
Wielkopolski śniegu nie było, dlatego dochodziło do zamarznięcia gle-
by nawet na głębokości 50 - 60 cm. I to jest niebezpieczne, obecnie 
trudno jest ocenić, jakie mogą być straty, zwłaszcza w młodych nasa-
dzeniach. Pamiętamy, że w czasie bezśnieżnej zimy 1968/69 przemar-
zło wiele młodych drzewek, zwłaszcza szczepionych na podkładkach 
karłowych i półkarłowych. Natomiast w czasie zimy 1978/79, kiedy 
były obfite opady śniegu, przemarznięcia były nieliczne. Jednak wiele 
drzew ucierpiało wtedy od zajęcy. Teraz takie niebezpieczeństwo nam 
nie grozi, gdyż populacja zajęcy jest bardzo niska.
O obfitym owocowaniu decyduje nie tylko sama zima, ale także wiosna 
– mam tu na myśli niebezpieczeństwo przymrozków wiosennych. To 
prawda – niebagatelny wpływ na owocowanie mają spadki tempera-
tur w okresie przed kwitnieniem. W tym czasie spadki niewielkie, nawet 
do minus 4 st. C mogą spowodować olbrzymie straty w plonowaniu. 
Dzieje się to dlatego, że drzewa i krzewy owocowe w tym okresie są 
bardzo wrażliwe na temperatury minusowe. I tak np. kwiaty giną w 
temperaturze minus 2 do minus 3 st.. Młode zawiązki owocowe są jesz-
cze wrażliwsze niż kwiaty i giną przy temp. minus 1 do minus 2 stopni. 
W ubiegłym roku miało miejsce takie zjawisko, kiedy to w ciągu dwóch 
nocy wiosennych temperatura spadła do minus 7 stopni, dlatego też, 
choć czereśnie i wiśnie nieźle zawiązały, to praktycznie na drzewach nie 
było owoców. Uratowały się natomiast porzeczki, agrest, borówki ame-
rykańskie, aronia, no i jabłonie, gdyż gatunki te kwitły nieco później.

Autor	sprawdza	żywotność	pączków	kwiatowych	pod	binokularem

informacje
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A jakie owocowanie przewiduje Pan w tym roku?
Częściową odpowiedź dały mi pędy różnych drzew owocowych, które 
ściąłem w połowie lutego i wstawiłem do wazonu w ciepłym mieszka-
niu. Otóż ze wstępnych analiz widać, że zarówno jabłonie jak i czere-
śnie, wiśnie, śliwy i grusze przemarzły w niewysokim stopniu. Jednak 
na końcowy wynik będzie miała wpływ pogoda w czasie przedwio-
śnia i wiosny. Jeśli będą duże spadki temperatur w czasie kwitnienia 
to widoki na dobre plonowanie będą mizerne. Jednak można już z 
pewnością powiedzieć, że owoców leszczyny nie będzie, gdyż ona 
zaczęła pylić w końcu stycznia a mrozy przyszły w lutym i doszło do 
zniszczenia pyłku i żeńskich kwiatów.

Warto na koniec przypomnieć czytelnikom, że dr Bąkowski leczy i 
pielęgnuje nasze mosińskie rośliny i drzewa, m.in. w firmie Stani-
sława Gusta. Stało się już zwyczajem, że mieszkańcy Mosiny swoje 
chore rośliny przynoszą do ogrodnictwa p. Gusta na ul. Leszczyńską. 
W każdą sobotę dr Bąkowski ogląda je, opisuje i radzi jak je leczyć. 
Warto skorzystać z  wiedzy dr. inż. Bąkowskiego, bo jest nieoce-
niona (przepracował wiele lat w Instytucie Ochrony Roślin w Po-
znaniu, a pierwsze lata po studiach pracował w Instytucie Sadow-
nictwa w Skierniewicach u prof. Szczepana Pieniążka.
	 	 	 Elżbieta	Bylczyńska
 
Tel. do p. Bąkowskiego – 61 813 23 72

Ciekawostka
Najchłodniejsze i najcieplejsze zimy i lata od 1902 roku:
Najcieplejsze lato: rok 1992 i 1994
Najchłodniejsze lato: 1962 i 1987
Najcieplejsze zimy: 1988/89 i 1989/90
Najchłodniejsze zimy: 1928/29 ,1939/40, 1962/63
Temperatura powietrza:
Najwyższa +40,2 st. C 29 lipca 1921 r. w Prószkowie k/ Opola
Najniższa – 41,0 st. C 11 stycznia 1940 r. w Siedlcach.

Na	przekroju	nabrzmiałych	pączków	kwiatowych	można	stwierdzić	czy	pylniki	są	
zdrowe	czy	też	martwe.

Każdy człowiek niesie w sobie dobro, 
tylko trzeba je obudzić …

Minęło sporo czasu, bo dwa miesiące, jednak dopiero teraz moż-
na przeanalizować i spokojnie przemyśleć to, co miało miejsce 16 
grudnia 2011r. w Mosińskim Ośrodku Kultury. A działo się bardzo 
wiele … Właśnie tego dnia miał miejsce koncert charytatywny „ 
Dzieci- dzieciom” – dla Marysi. Głównym organizatorem było Pry-
watne Przedszkole „Koniczynka”, przy współpracy Mosińskiego 
Ośrodka Kultury oraz Harcerstwa, które odpowiadało za zbiór-
kę pieniędzy. Od momentu, kiedy postanowiłam w jakiś sposób 
pomóc rodzicom Marysi, mogłam liczyć na pomoc pracowników 
przedszkola oraz rodziców. To niesamowite, jak ludzie potrafią po-
łączyć siły i wesprzeć akcję dla dziewczynki, której wielu nie zna-
ło … Do przedszkola trafiały przeróżne dary na licytację i loterię, 
zdobyliśmy sporą ilość sponsorów cennych nagród. Spośród lo-
kalnych firm muszę wymienić: Chemart 2, Salon Fryzjerski „Teresa”, 
Kino Koneser, Przychodnię Weterynaryjną „Centaurus” z ul. Długiej 
w Mosinie, Gospodarstwo Szkółkarskie „Cyprys” z Mieczewa, Sola-
rium Czekolada. Otrzymaliśmy kilka pięknych obrazów z pracowni 
malarskiej, działającej w Mosińskim Ośrodku Kultury, gitarę wraz 
z futerałem, ofiarowaną przez  Marka Preislera i wiele innych, bar-
dzo cennych przedmiotów, zasponsorowanych przez rodziców z 
„Koniczynki”. Wsparcie  otrzymaliśmy również od Radia Merkury, 
Kościańskiego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego, Multikina Sta-
ry Browar, Malta Ski, Opel Szpot. Były to wejściówki, bilety, moż-
liwość przeprowadzenia audycji, cenne nagrody. A wszystko dla 
Marysi, która potrzebowała środków na przeprowadzenie opera-
cji w Berlinie, jej historia została opisana w poprzednim numerze.
Uroku koncertowi dodały występy przedszkolaków, były to Jasełka 
oraz przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Mieliśmy przy-
jemność gościć  Carlosa Ramireza wraz z gitarowym zespołem mło-
dzieżowym oraz młodych wykonawców z Instytutu Muzycznego 
„Via Artis”. Kolejne występy przeplatane były licytacjami, które cie-
szyły się dużym powodzeniem wśród wszystkich gości. Dzięki wy-
licytowanym przedmiotom, sprzedanym losom oraz wejściówkom, 

zebraliśmy niebagatelną kwotę, bo 10.163,44 zł! Cała suma trafiła 
na konto fundacji, zajmującej się Marysią.
 To nieprawda, że nie potrafimy pomagać, że nie chcemy, bo prze-
cież nam też jest trudno. To, co działo się przed koncertem i w 
jego trakcie zupełnie temu zaprzecza. Od początku wiedziałam, 
że mogę liczyć na pomoc i zaangażowanie pracowników przed-
szkola, z którymi mam zaszczyt współpracować. Na wspaniałych 
rodziców, którzy i tym razem stanęli na wysokości zadania. Bardzo 
wszystkim dziękuję! Pragnę również z całego serca podziękować  
Annie Kędziorze, która była moim przewodnikiem i wsparciem 
… oraz ZHP Mosina, za zajęcie się organizacją zbiórki pieniędzy. 
Dziękuję też pracownikom Mosińskiego Ośrodka Kultury za  po-
moc. Wdzięczna jestem za obecność burmistrza, Waldemara 
Krzyżanowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, Waldemara 
Waligórskiego oraz wszystkich radnych, którzy zaszczycili nasz 
koncert swoją obecnością. 
	 	 Krystyna	Smektała
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Wziąć życie w swoje ręce
Maria Kosz, właścicielka zakładu odzieżowego „Kre-
acja” w Mosinie od 34 lat z powodzeniem funkcjonuje 
na lokalnym rynku, sprzedając także swoje wyroby w 
innych regionach Polski. Jest przykładem przedsię-
biorcy, który potrafi utrzymać swoją pozycję w różnych 
warunkach ekonomicznych (w ciągu tych lat wiele ma-
łych przedsiębiorstw w Polsce upadło), a ostatnio tak-
że w warunkach ogólnoświatowej atmosfery globalne-
go kryzysu gospodarczego. Rozmawiamy w siedzibie 
firmy w Mosinie, przy ul. Grabowej.
E.B   Czasy są ciężkie (wystarczy przyjrzeć się lawino-
wym wzrostom cen i spadkowi realnych dochodów 
większości Polaków), ludzie boją się kryzysu, nawet ci, 
którzy tego kryzysu w swoich firmach jeszcze nie od-
czuli. I może by niektórzy coś zrobili, na coś się odwa-
żyli, ale ze strachu nie robią nic. 
M.K.  Każdy się obawa, ale ja staram się nie myśleć o trud-
nościach lecz całym sercem jestem w moim przedsiębior-
stwie. Dużo czasu poświęcam na projektowanie i tworze-
nie ciągle czegoś nowego. Praca daje mi wielką radość i 
satysfakcje, mogę robić to, co najbardziej lubię.
Co w pani życiu jest najważniejsze?
Najważniejsza w życiu jest wiara. Rzemieślnicy bardzo ce-
nią sobie pomoc Stwórcy. Regularnie w ostatnią niedzielę 
czerwca dziękują Bogu na Jasnej Górze. Jest wtedy ogól-
nopolska pielgrzymka rzemieślników do Częstochowy. 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza co roku w ostatnią 
niedzielę stycznia organizuje spotkanie z biskupem, 
spotkania te cieszą się już 20-letnią tradycją. Ostatnio 
na spotkaniu z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim 
Prezes Izby Jerzy Bartnik podkreślił, że my polscy rze-
mieślnicy i przedsiębiorcy jesteśmy zaprawieni w pracy 
w trudnych warunkach i czasach. Wszystko osiągnąć 
musimy swoją ciężką pracą, dlatego nie zwracamy du-
żej uwagi na to, co dzieje się dookoła, nie czekamy na 
lepsze czasy, tylko robimy swoje.
Chętnie zatrudnia Pani uczniów po ukończeniu 
gimnazjum. Uczą się tutaj projektowania, szycia, 
rozpoznawania materiałów. Równolegle uczęszcza-
ją do szkoły odzieżowej w Mosinie, Poznaniu lub w 
Kościanie zdobywając fachową wiedzę. 
Bardzo mile widziani są u nas gimnazjaliści, którzy chcą 
tworzyć, lubią modnie się ubrać i projektować. Dzisiaj 
krawiectwo, to już sztuka, to ciągle tworzenie czegoś 
nowego , to zawód podobny do lekarza czy informa-
tyka, musi ciągle pogłębiać swoją wiedzę, ponieważ 
zmienia się moda i tkaniny. 
Od wielu lat jestem członkiem Komisji Egzaminacyjnej 
w Poznaniu i znam kryteria wymagane na egzaminie 
końcowym, co pomaga w 3 letnim procesie kształcenia. 
Nauka zaczyna się od prostych czynności, szycie ręczne, 
poznawanie maszyn specjalistycznych. Kolejne etapy to 
nauka tworzenia szablonów krawieckich na indywidual-
ne wymiary, tworzenie swoich projektów i ich realizacja.
Mówi się, że w Polsce niedługo może zabraknąć do-
brych rzemieślników, zwłaszcza w Pani fachu. Czy 
dziewczyny, które zdobędą u Pani kwalifikacje dadzą 
sobie potem radę? Nie wszystkie przecież będą chcia-
ły pracować w Mosinie.
Po nauce w mojej firmie każda sobie poradzi. Może otwo-

rzyć np. punkt pogotowia krawieckiego, może założyć swój zakład i za-
trudnić pracownika. Umiejętności i wiedza, którą ja przekazuję przyda 
się na całe życie. 
	 Elżbieta	Bylczyńska
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Już po przeczytaniu pierwszego rozdziału „Batalionu czołgów” 
przestała dziwić mnie informacja o tym, że po wydrukowaniu 
fragmentów powieści w jednej z czechosłowackich gazet, krę-
gi wojskowe wpadły w szał. Skvorecky pokazał wesołe wojsko 
w komunistycznych warunkach, którzy odliczają tylko godzi-
ny do obiadu i dni do końca służby, tym samym powodując 
wiele sytuacji, które trafiają na półkę z najlepszymi dowcipami. 
Trzeba przyznać, że prowizorka tworzona przez wojaków jest 
najwyższej klasy – okopy na niby i zaspani żołnierze biegający 
w kalesonach nie wystawiają zbyt dobrej opinii wojsku.
Akcja powieści toczy się w połowie lat pięćdziesiątych w ko-
szarach Siódmego Batalionu Czołgów. Pierwszy rozdział nosi 
tytuł zgodny z oficjalnym konspektem przeprowadzanych ma-
newrów, ale wykonywanie poleceń jest zdecydowanie dalekie 
wojskowym ideałom. Kopanie okopów kończy się wykorzysta-
niem do schowania czołgu starego dołu, używanego kilka mie-
sięcy wcześniej przez przeciwnika, a maskowanie na rzuceniu 
kilku marnych gałązek na lufę. Pobudka na poranne manewry 
również skończyła się fiaskiem, bo cały batalion przespał go-
dzinę ataku... Grupa uroczo leniwych wojaków wzbudza same 
pozytywne odczucia, i nawet wrzeszczeniu dowódcy towa-
rzyszy szczery śmiech czytelnika. Choć ci z wyższego szczebla 
próbują w jakimkolwiek stopniu wprowadzić elementy strate-

gii na najwyższym poziomie, 
wszystkie plany niwelowane 
są przez niekompetentnych 
żołnierzy, a ćwiczenia wyglą-
dają faktycznie jak polowanie 
na zające.
Powieść świetnie oddaje realia 
lat pięćdziesiątych komuni-
stycznej Czechosłowacji. Lekki 
język i wartkie dialogi aż kipią 
charakterystycznym, czeskim 
humorem. Książka ta idealnie 
wpisuje się w nurt szeregu 
komedii, gdzie każda minuta 
bez żartu jest minutą straco-
ną. Choć tytuł nie zachęca płci 
żeńskiej do sięgnięcia po nią, 
naprawdę warto. Pożeranie 
kolejnych rozdziałów jest czystą przyjemnością, a szczególnie 
w deszczowe dni zaczynamy współczuć tym biednym, niewy-
spanym wojakom, którym w błocie i chlapie przyszło obkładać 
czołg gałązkami...
	 	 Magdalena	Krenc

Josef Skvorecky
„Batalion czołgów”

Polowanie na zające
RECENZJA - książka
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Wokalistka z Mosiny w „Bitwie na głosy”
Przez szpary bramki przeciska się czarny pysk - wielki jak niedźwiedź owczarek Moniki Palmow-
skiej pcha się przed swoją panią do pełnienia honorów domu. Ma sierść miękką jak puch, przytula 
do mnie ogromną głowę i wita radośnie.

Jest ciepłe wreszcie, słoneczne lutowe 
przedpołudnie. Spotykamy się w domu 
pani Moniki z powodu telewizyjnego 
programu, który zdobył najlepszą chyba 
opinię wśród programów promujących 
młode, polskie talenty. W drugiej edycji 
„Bitwy na głosy” występuje mieszkanka 
Mosiny – Monika Palmowska. Mezo, Ja-
cek Mejer – polski raper z Poznania wy-
brał ją do swojej drużyny spośród 300 
kandydatek.
W momencie, kiedy powstawał ten tekst 
inauguracja drugiej edycji była jeszcze 
przed nami. 

Rozmawiamy o muzycznej drodze pani 
Moniki, jej pasji, marzeniach, prywatnym 
życiu. Moja rozmówczyni jest trochę prze-
ziębiona i siłą rzeczy jej charakterystyczny 
głos z chrypką jest dzisiaj bardziej wy-
mowny. Znawcy tematu określili kiedyś 
ten głos jako nieoszlifowany diament…
W Mosinie się urodziła i wychowała, 
obecnie mieszka z mężem w Puszczyko-
wie. Większość mieszkańców Mosiny zna 
ją jednak z muzycznych osiągnięć, ale z 
panieńskiego nazwiska – jako Monikę Li-
mańską. 

Muzyka i śpiew 
- Generalnie wszystko zaczęło się dzięki 
mojej mamie, która całe życie młodzień-
cze także śpiewała i chyba po niej wszyst-
ko odziedziczyłam, opowiada Monika 
Palmowska. – Mama zaraziła mnie tą pa-
sją, zawsze w naszym domu muzyka była 
obecna, nawet podczas sprzątania słu-
chałyśmy muzyki i śpiewałyśmy piosen-
ki. Jako dziecku wolno mi było oglądać 
wszystkie festiwale, nawet późną nocą. 
A zaczęło się od tego, że 26 maja 2000 
roku w Dzień Matki mama Moniki znala-
zła ogłoszenie w gazecie zespołu, który 
potrzebował wokalistki. Monika nie miała 
jeszcze wtedy 18 lat.
- Mama namawiała mnie – jedź spróbuj… 
Pojechałam. Miałam już za sobą lekcje 
nauki śpiewu u znakomitej nauczycielki z 
Poznania – Marzeny Osiewicz. 
Jest samoukiem, przyznaje, że musi się 
jeszcze dużo nauczyć. Program „Bitwa 
na głosy” jest dla niej piękną przygodą 
i wielkim przeżyciem, spotkaniem ze 
wspaniałymi ludźmi. 
Repertuar, który drużyna Mezo zaśpie-
wa w programie jest tajemnicą, może-

my tylko zdradzić, że są to przeboje zna-
ne i lubiane…
Monika Palmowska na co dzień śpiewa w 
trzy osobowym zespole Music Partners. 
O dwóch panach, członkach swojego ze-
społu mówi: 
– Wspaniali ludzie, jesteśmy związani pra-
cą, przyjaźnią, rodzinnymi niemal więzami.
Uwielbiam ich. Są pozytywnie nastawie-
ni do świata. Kierownikiem jest Włodzi-
mierz Nowak z Poznania, ma wspaniałą 
żonę, dzieci, wnuki, kocha zwierzęta. 
Gra na gitarze, rewelacyjnie śpiewa. 
Trzydzieści lat przepracował na Poli-
technice Poznańskiej, ale zawsze moc-
no był związany z muzyką i śpiewem. 
Kilka lat śpiewał z Hanną Banaszak, z 
którą przyjaźni się do dzisiaj. Pracuje-
my już razem dziesięć lat, praca z nimi 
to czysta przyjemność. Drugi członek 
zespołu – Jerzy Zgrzeba kilkanaście lat 
grał w zespole Wojciecha Kordy, z Adą 
Rusowicz (tragicznie zmarłą), z Kata-
rzyną Sobczyk, Haliną Frąckowiak. Jest 
„starym rockendrolowcem”, gra znako-
micie na klawiszach. Dostarcza nam też 
ogromnej dawki humoru, jest cudow-
nym człowiekiem, obcowanie z nim to 
wielka radość. 
Choć obaj panowie są dużo starsi od Mo-
niki, wszyscy czują się ze sobą dobrze, 
wspierają się nawzajem, przyjaźnią ra-
zem z rodzinami. 
- Traktują mnie jak koleżankę i córkę. 
Mogę na nich liczyć w każdej sytuacji. 
Czuję się przy nich bezpieczna jako 
wokalistka i jako człowiek…Są ciepli, 
kulturalni, taktowni a przede wszystkim 
są doskonałymi muzykami. Dołączyłam 
do nich przed laty – potrzebowali woka-
listki. Pamiętam, że było to ciekawe spo-
tkanie. Zaśpiewałam na próbę „Titanica” 
Celine Dion. Po pierwszych taktach Wło-
dek stwierdził:
- Śpiewasz rewelacyjnie…No i od razu 
przypadliśmy sobie do serca. Jurek po-
wiedział: 
- Wiesz co Włodziu, obojętnie jak ona 
śpiewa, mnie się tak podoba, że bierzemy 
ją…I tak się zaczęło. 
Monika od dziecka śpiewała w różnych 
zespołach, chórach kościelnych, w mo-
sińskim kościele za czasów ks. Jacka To-
sia. Bardzo podkreśla znaczenie rodziny 
w swoim życiu, która do dzisiaj daje jej 
oparcie. W domu rodzinnym nauczyła się 

kochać muzykę, pielęgnować uczucia, 
poważnie traktować swoją pracę. Uważa, 
że kochająca się rodzina to podstawa do-
brego startu w dorosłe życie.
O swojej grupie do „Bitwy” mówi: świetny 
zespół (rozmawiamy po ich pierwszym 
charytatywnym koncercie na Piątkowie, 
przyp. aut.). Członkowie drużyny bardzo 
dobrze ze sobą „współgrają”, bawią się 
sobą nawzajem, bawią się śpiewem i mu-
zyką. Każdego z nich uważa za dużą indy-
widualność i jest pod ogromnym wraże-
niem ich wspaniałych głosów. 
W 2009 roku Monika Palmowska wygra-
ła ogólnopolski konkurs „Przebojem na 
antenę”, startując z ramienia radia Mer-
kury. Nagrała też najnowszą płytę z ze-
społem De Mono pt. „No stress”, śpiewa-
jąc w chórze do trzech utworów. Jeden 
z nich stał się piosenką roku, nosi tytuł 
„Póki na to czas”. 
Zespołowi Mezo i oczywiście pani Mo-
nice życzymy wygrania konkursu i trzy-
mamy kciuki za zwycięstwo (oczywiście 
kciuka należy też używać jak najwięcej 
przy wysyłaniu SMS- ów, które stanowić 
będą o wygranej w tym programie).
	 Elżbieta	Bylczyńska
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Elu, zamknij lufcik
Dziennikarka podeszła do grupy Polaków, przystanęła za nimi i przysłuchiwała się opowieści przewod-
nika. Potem zbliżyła się do niego i poprosiła o rozmowę. 
– Zgodziłem się. Później dowiedziałem się, że była nawet we Lwowie - tam namówiła na rozmowę panią 
Zamoyską, sędziwą kobietę ze znanego, szlacheckiego rodu, która odkryła przed nią serce. Zresztą, my 
wszyscy odkryliśmy przed nią serca. 

- W czasach sowieckich Polska dla nas była świętością. Gdyby po-
stawiono przed nami Polaka i anioła, na pewno poszlibyśmy za Po-
lakiem. To była dla nas świętość – Ojczyzna. Tak właśnie jej opowia-
daliśmy o sobie. A ona napisała później w „Polityce” takie rzeczy, że 
byliśmy zszokowani. Poprzekręcała wszystko – interesowały ją tylko 
jakieś brudy. Pani Zamoyska np. powiedziała jej w ramach wywia-
du, że ona sama i wielu ludzi klęczą przed Kościołem Marii Magda-
leny we Lwowie, błagając o zwrócenie świątyni miejscowej Polonii. 
A jak to później oceniła dziennikarka? Uznała, że w sumie dla kilku 
babć nie warto zwracać Polonii Kościoła we Lwowie…
Stanisława Nagórniaka poznałam w lutowy wieczór, w domu pa-
rafialnym mosińskiego kościoła. W salce obok odbywała się próba 
naszego chóru, którego dyrygentem jest Jerzy Nagórniak. Czytel-
nicy, którzy czytali reportaż pt. „Jestem Polakiem – katolikiem” w 
grudniowym wydaniu domyślają się już pewnie, że pan Stanisław 
jest ojcem dyrygenta, który pochodzi z Kamieńca Podolskiego. 
Już wtedy umówiliśmy się, że jeśli pan Stanisław przyjedzie do 
Polski syn poprosi go o rozmowę dla naszej gazety. Tym bardziej, 
że okazało się po publikacji tamtego reportażu, że w Mosinie są 
ludzie, którzy go znają i pamiętają. Że byli na Podolu z wyciecz-
ką, którą on po Kamieńcu Podolskim oprowadzał. Zapamiętali 
wstrząsające historie, które przewodnik opowiadał o Polakach na 
Kresach, które wywoływały łzy i ogromne współczucie. 
W tym artykule chciałabym przedstawić Stanisława Nagórniaka, któ-
ry jest kopalnią wiedzy o tamtych strasznych czasach. I świadkiem 
jednocześnie spraw, które jeszcze nie widziały światła dziennego. Jak 
sam mówi: - Te ludzkie historie nawet w książce nie zmieściłyby się.
-Miałem do czynienia z tymi „niedobitymi”, umęczonymi ludź-
mi, znam ich historie, ich gehennę. Żyłem jeszcze z nimi kilka 
lat. Dużo jest do opowiedzenia na ten temat, wiele spraw jest 
już opisanych, w takich książkach, jak „Kresy we krwi” Marka Ko-
prowskiego, „Od Kircholmu po Jałtę” Teresy Sedliar-Kołyszko, „Ty 
nie zgniesz” Hilarego Marcina Wilka OFMCap lub „Podpolnicy” 
Krzystofa Renika. Mam także nagrania tych 
historii, opowiedzianych przez ludzi, którzy 
już od dawna nie żyją. 
Będziemy powracać na łamach do tamtych 
czasów i publikować teksty – świadectwa. 
Być może dzięki opowieściom pana Stani-
sława historia zostanie wzbogacona o nowe 
fakty.
„Czasy XV, XVI, XVII wieku to czasy ożywio-
nego życia i rozkwitu kultury polskiej na Po-
dolu. Wielu było wówczas ludzi, którzy za-
biegali o to, żeby być Polakami, przybywali 
tutaj, osiedlali się i byli dumni z polskości” 
(pisarz Tadeusz Żychiewicz).
Król Kazimierz Wielki w XIV wieku przyłączył 
do Polski Ruś Czerwoną, w tym samym czasie 
Podole z Kamieńcem uznało jego zwierzch-
nictwo lenne. W 1434 roku Podole zostało 
włączone do Korony.
Polska żyła w marzeniach polskich rodzin na 
Podolu. Nietóre ziściły się przez dzieci. Dyry-

gent Jerzy Nagórniak i jego dwie siostry mieszkają w Polsce. 
- Byliśmy prześladowani za wiarę, ale wychowaliśmy dzieci w wie-
rze katolickiej i one to bardzo sobie cenią, są z tego dumne, wyja-
śnia Stanisław Nagórniak. 
Jak babcia ratowała Kościół w Barze
Stanisław Nagórniak urodził się w niewielkiej miejscowości Bar na 
Podolu. Pamięta jak babcia wróciła z ośmioletniego zesłania (za 
wiarę) i zaangażowała się bardzo w ratowanie Kościoła. Nie było 
księży, a kościoły były pozamykane.
- Po śmierci Stalina w 1953 roku zwolnili ją, była już bardzo scho-
rowana. Pracowała w kamieniołomach. Wróciła bardzo wynisz-
czona i zgarbiona… Zesłano ją do miasta Ałdan we wschodniej 
Rosji, 8 tysięcy km od domu. Opowiadała o tym, nie bała się i nie 
kryła swojej wiary. Nie chciała natomiast opowiadać, jak bardzo 
tam cierpiała. Chodziła po ludziach i posługiwała jako wierna ka-
toliczka. Kiedy ktoś umarł babcia chodziła się modlić, bo nie było 
księdza. Pamiętam pogrzeb Stalina, w Barze było kilka fabryk, 
wszystkie syreny zaczęły ryczeć. Tata z mamą przyszli do domu. 
Do dzisiaj czuję ciarki na plecach, jak tata powiedział: Boże dzięki 
Ci, że się skończyło, że nie ma już tej bestii... Mama natychmiast go 
uciszyła, bała się, że sąsiedzi usłyszą. 
W Barze stał kościół, którego ludzie nie pozwolili zamknąć. Księ-
dza nie było, ale w niedziele ludzie modlili się, jak na normalnej 
Mszy św., chór śpiewał całą liturgię po łacinie, wychodził staruszek 
i czytał Ewangelię, a w momencie, w ktorym normalnie powinna 
być Komunia św. odmawialiśmy „Panie nie jestem godzien…”, na-
stępowała chwila milczenia i pieśń. Nie przyjmowaliśmy Komunii, 
ale to była jeszcze większa komunia z Bogiem… Znaliśmy całą 
Mszę po łacinie na pamięć.
Dwadzieścia lat nie widział słońca
- Ojciec mojej żony jeszcze jako młody chłopak, w wieku 20 lat w 
1935 r. został zesłany jako ”wróg narodu radzieckiego”, za to, że 
miał kilka paciorków z różańca, na którym dwadzieścia lat wcze-

śniej modliła się jego babcia. Za to skazy-
wano na tortury. Wystarczyło, że ktoś do-
niósł, że tylko widział różaniec. Bolszewicy 
przyjeżdżali z krzykiem, pakowali ludzi na 
samochody jak bydło, całymi rodzinami i 
wywozili do Kazachstanu.
W tajdze, gdzie został zesłany i pracował 
przy wyrębie lasu mój przyszły teść, drzewa 
dotykały się koronami, miały kilkadziesiąt 
metrów wysokości, panował mrok. Dwa-
dzieścia lat tak pracował, nie widząc słońca. 
Wydostał się stamtąd jako prawie czterdzie-
stoletni mężczyzna po śmierci Stalina w 
1953 roku . Nie chciał o tym opowiadać, był 
wspaniałym człowiekiem, kulturalnym, inte-
ligentnym. Wiemy tylko, że ludzie pracowali 
tam do upadłego. Dosłownie. Umierali z wy-
cieńczenia, padali na ziemię, na nich padały 
ścinane drzewa, drwale szli dalej i tak tam te 
ciała pozostawały…
Po powrocie przyszły teść pana Stanisława 

Stanisław	Nagórniak
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był nadal prześladowany. Za wiarę. Starał 
się o odzyskanie kościoła, z którego zrobio-
no magazyn. Msze św. odprawiane były w 
różnych miejscach, w domach w promieniu 
wielu kilometrów. Umarł na dworcu, wśród 
ludzi, z którymi miał jechać na odpust. Zde-
nerwował się, bo zawiadowca dworca złośli-
wie nie chciał podstawić autobusu, wiedząc, 
że ludzie ci – katolicy – jadą na uroczystość 
kościelną. Zmarł na atak serca.
- Za wiarę bili człowieka, wielu nie wytrzy-
mywało tortur, dzisiaj coraz częściej odkry-
wane są miejsca, w których grzebano tych 
pomordowanych. Dopiero teraz się o tym 
mówi. Kiedy żelazna furta się otworzyła…
 Mego dziadka także maltretowali
- Zabrali go do sekretarza partii i chcieli, 
żeby dziadek oddał klucze od kościoła. A on 
wcześniej zdążył schować w swojej studni 
przedmioty liturgiczne takie jak kielichy, 
puszki i krzyże, które przeleżały tam dwa-
dzieścia lat. Było to w 1936 roku. Postawili 
dziadka pod ścianę i bili po nerkach i kolanach. Żył jeszcze kilka 
lat, ale strasznie się męczył. 
Za życia Stalina ludzie często powtarzali: kiedy na tę bestię przyj-
dzie wreszcie koniec?
Ludzie nie ufali sobie, to był system, w którym każdy mógł być do-
nosicielem i skazańcem. Bolszewicy stosowali metodę – dziel i rządź. 
- Oni, zamiast zespalać rodziny, potrafili wmawiać dzieciom, że ich 
babcia, która modli się do Boga – jest głupia… Jak można było 
małemu, siedmioletniemu dziecku mówić takie rzeczy? Wiedzieli, 
co robią, to właśnie była metoda. Te dzieci co niedzielę jeździły z 
rodzicami czy dziadkami do kościoła. Po kilkadziesiąt kilometrów, 
bo przecież kościołów w okolicy nie było. Msze odprawiało się w 
różnych miejscach, odległych od siebie nawet o 100-200 km i za 
każdym razem gdzie indziej. Był wówczas „aż” jeden ksiądz - na tak 
dużym obszarze. Proszę sobie wyobrazić taką scenę, opowiadała 
mi to nasza chórzystka z Kamieńca. Jako młoda dziewczyna, żeby 
dojechać do miejscowości, w której odprawiano Mszę św. wdzie-
rała się do pociągu towarowego, którym przewożono bydło, wy-
chodziła na dach wagonu i tak jechała do kościoła.
Ja do kościoła jeździłem nie tylko pociągiem. Latałem nawet sa-
molotem. W latach sześćdziesiątych wsiadaliśmy z kolegami w Ba-
rze do samolotu – dwupłatowca, lecieliśmy 120 km do Szarogro-
du i stamtąd pędem 12 kilometrów biegliśmy pieszo do sąsiedniej 
wsi na Mszę. Czasami jakaś ciężarówka nas podwoziła. 
Życie bajka, kalosze i kufajka - dzieciństwo
- W 1954 roku poszedłem do szkoły. Wówczas na terytorium Ukra-
iny było tylko czterech księży. Jeździli od parafii do parafii, po 200 
km, żeby odprawiać Msze święte. Ludzie zjeżdżali się z daleka. 
Mimo tak złych warunków ich wiara jednak przetrwała.
U mnie w klasie tylko moja koleżanka i ja byliśmy katolikami. Bar-
dzo chcieli nas nawrócić, podsuwali ateistyczne książki. Kiedyś w 
jednej poprawiłem zdanie: boga nie ma (z małej litery), na Bóg jest. 
Kiedy nauczycielka to zobaczyła, zaczęło się prześladowanie. Dzieci 
mi nie dokuczały, byłem wesołym, silnym chłopakiem, więc mnie 
szanowały. Tylko, kiedy się z nimi kłóciłem mówili: ty polska mordo. 
Wychowawczynią naszej klasy była Żydówka. Prześladowała mnie 
bardzo. Chodziła za mną do kościoła i próbowała wyprowadzać ze 
Mszy – od 1968 roku mieliśmy już w miasteczku Bar swojego księ-
dza na stałe. Widziała przez okno swojego mieszkania jak idę do 
kościoła, wybiegała i wchodziła za mną do środka. Chowałem się w 
tłumie. Ale na drugi dzień lekcji już nie było. Pani kazała mi wyjść 
na środek klasy i zaczynała zadawać pytania, które mnie znieważa-
ły i ośmieszały wobec reszty uczniów. Na przykład: co ty robiłeś w 
tym kościele, dlaczego jesteś tak samo głupi jak twoja babcia i cała 

rodzina? A ja stałem ze spuszczoną gło-
wą, bo przecież nie mogłem się bronić… 
Dzieci były bardzo uradowane z powodu 
braku lekcji. Ale pod koniec lekcji prosiły 
już nauczycielkę, żeby przestała się nade 
mną znęcać.
- W 1968 r. poszedłem do wojska do Cha-
barowska, odległego o 11 tys. km od Ka-
mieńca. 
Tam z kolei tłumaczono nam, że musimy 
się zbroić, bo dookoła całego, ogromne-
go Związku Radzieckiego powinniśmy 
się strzec wroga, w tym Polski. A prze-
cież byliśmy razem w Układzie Warszaw-
skim… Codziennie czytaliśmy o tym 
w gazetach. Kiedy pytaliśmy naszego 
przywódcę, który wykładał stosunki 
polityczne, dlaczego Polska jest naszym 
wrogiem, przecież codziennie czytamy o 
sojuszu i przyjaźni, powiedział nam: - Bo 
to jest kraj w 90 procentach katolicki… 
Był to rok 1968.

W Boże Narodzenie miałem służbę na posterunku w dyżurce. 
Ogarnęła mnie straszna tęsknota… Zaczynam od Kyrie eleison 
i śpiewam do końca całą Mszę. Nagle dzwoni do mnie major ze 
sztabu i mówi: Stanisław, co ty chory? Ja na to – nie. To dlaczego ty 
ciągle jęczysz?  A ja śpiewałem Mszę po łacinie, czego on oczywi-
ście nie wiedział i myślał, że płaczę. Dopiero wtedy zorientowałem 
się, że telefon jest na podsłuchu, major nie wytrzymał i zadzwonił, 
bo był ciekawy, co się ze mną dzieje.
Napadali i bili wszystkich, którzy zbliżali się do kościoła
- Moja siostra była świetna w nauce, dostała się do instytutu tech-
nologicznego. Ona także przetrwała próby ratowania jej „zaśmie-
conego przez Pana Boga umysłu”. 
Nie wszyscy wykładowcy byli oddanymi komunistami. Wierzący 
nie afiszowali się ze swoją wiarą. 
- Kiedyś siostra zdawała egzamin ustny, przygotowywała się do od-
powiedzi po wyciągnięciu pytania. Wyjęła różaniec i trzymając go 
modliła się i zastanawiała nad odpowiedzią. Podszedł profesor, zaj-
rzał pod pulpit, wyjął jej różaniec z rąk i rzucił z powrotem bez słowa. 
Kiedy przyszła jej kolej na odpowiedź profesor wręczył jej indeks i 
kazał wyjść bez odpowiadania. Była przekonana, że oblała egzamin, 
wychodząc z sali rozpłakała się. Otworzyła indeks, żeby pokazać ko-
leżankom dwóję, a okazało się, że zdała na piątkę. Ten sam profesor 
zaprosił siostrę po skończeniu studiów do swojego domu, był wie-
rzącym, prawosławnym. Chciał jej dać na życie wskazówkę. Powie-
dział, że wiara ją przez życie prowadziła i prowadzi wielu mądrych 
ludzi. Jednak musi pamiętać, że zawsze będzie prześladowana, dla-
tego trzeba tak wierzyć, żeby się nie afiszować.  
To były czasy, kiedy na drodze do kościoła, w niedziele, a już szcze-

Bronisław	Sitar,	dziadek	bohatera	reportażu
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gólnie w święta ustawiano specjalne patrole złożone z młodych 
ludzi. Jedni mieli Lenina w klapie, inni czerwone chusty, jeszcze 
inni byli komsomolcami. Stały także patrole milicyjne. Wszystko 
po to, żeby rozpoznać dzieci i młodzież idącą do kościoła. 
Babcie nawet w upały zakładały obszerne chusty na schorowane i 
bolące plecy. My wtedy, jako dzieci też przebieraliśmy się za babcie, 
zginaliśmy się wpół i przemykaliśmy do kościoła. Ci młodzi ludzie byli 
bardzo wrogo nastawieni do nas, napadali i bili wszystkich, którzy 
zbliżali się do kościoła. Kiedyś pobili mnie nawet wewnątrz kościoła. 
Wtedy obronili mnie dorośli, pamiętam, że jeden pan został z pełną 
garścią włosów tego chłopaka, który mnie napadł. Po tym zdarzeniu 
wezwała mnie dyrektorka szkoły. Ona także była Żydówką, wspaniała 
kobieta. Kazała mi tak chodzić do kościoła, żeby nikt tego nie widział. 
Wielu nauczycieli milczało, nie reagowali, bo nie chcieli nas gnębić, 
byli też wierzący, ale nie mogli z tym się ujawniać. Musieli jednak 
uczyć nas tego, co im kazano. Kiedyś na lekcji historii pani powie-
działa, że Niemcy w 1939 roku napadli na Polskę, ja dopowiedziałem: 
a Związek Radziecki „pomógł” z drugiej strony. Pani zaniemówiła, pa-
trzyła na mnie wymownie, zrozumiałem, że źle zrobiłem. 
Mojego jednak dzieciństwa nie można porównywać z młodością 
rodziców, wtedy za takie rzeczy wywożono ludzi na zsyłkę, całymi 
rodzinami. 
Dorosłe życie
Stanisław rozpoczął pracę jako organista i pomocnik księdza, póź-
niejszego biskupa Jana Olszańskiego. Był to wielki kaznodzieja, 
bardzo prześladowany. 
- Codziennie robiliśmy 200 kilometrów z duszpasterską posługą, 
parafię od parafii dzieliło 100 km. Oczywiście wzywano mnie i po-
niżano za to, że pracuję w kościele. Katechizowałem także mło-
dzież po kryjomu.
Stanisław Nagórniak twierdzi, że Polacy na Podolu wszystko za-
wdzięczają przodkom, którzy swym życiem i krwią przypieczęto-
wali ich wiarę. 
- Kiedy oprowadzam wycieczki zawsze mówię, że ta ziemia zla-
na jest krwią wielu narodów, w tym również Polaków broniących 
chrześcijańskiego Kamieńca i chrześcijańskiej Europy.
Stanisław Nagórniak jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Kamieńcu Podolskim, dba o przekaz historyczny.

- Ale przecież nie zawsze było to możliwe, do czasu upadku ko-
munizmu obowiązująca historia mówiła o tym, że nie ma żadnych 
bohaterów, ani ukraińskich, ani polskich, bo jest tylko dwóch bo-
haterów – Lenin i Stalin.
Pierwszym Polakiem, którego pan Stanisław oprowadzał po Ka-
mieńcu był pisarz Tadeusz Żychiewicz. 
- Miałem mu pokazać miasto, przywieziono go po kryjomu ze Lwo-
wa. Ale za nim przyjechali też ubecy. Mimo wszystko to dodawało 
nam wiary - klimatu tamtych czasów nie można porównać z obec-
nymi. Mamy wolność, cenimy ją, czekaliśmy na nią długo. Polska 
przyszła do nas w 1434 roku na Podole i przyniosła chrześcijaństwo. 
Ale jeżeli język polski w Kościele zaniknie, trudno będzie tę polskość 
zachować. Wiara katolicka pomagała bronić się przed najazdami 
Tatarów, pomagała w czasach zaboru rosyjskiego, broniła przed 
sowieckim barbarzyństwem. Od dzieciństwa o Polsce marzyliśmy. 
Teraz ludzie w sile wieku, zwłaszcza młodzież, wyjeżdżają na stałe 
z Ukrainy. Takie są czasy, nie ma pracy, ludzie emigrują za chlebem 
i lepszym życiem. Jeśli chodzi o Kościół – nie mamy już problemu, 
możemy swobodnie kultywować wiarę, nikt nas nie prześladuje. 
Nasi rodzice byliby zachwyceni, ale chciałoby się, żeby było nas wię-
cej, żeby wrócił duch tamtych czasów. Pamiętam jak znajomy apte-
karz, który był przykuty do łóżka od 10 lat mówił do swojej żony: Elu 
zamknij lufcik (mieszkali na ostatnim piętrze w czteropiętrowym 
bloku), aby nikt nie słyszał, bo ja zaraz będę rozmawiał ze Staszkiem 
„o sprawach kościelnych”. O tym, jak Kościół się rozwija, co nowego 
w parafii – tacy ludzie jak on bardzo lubili słuchać o Bogu, wierze i o 
Kościele. Ale strach w tym biednym staruszku tkwił do samej śmier-
ci, bo wiele przeszedł, zmarł wiosną 2011 roku.
Mamy w sklepach wszystko, nie ma tylko pieniędzy i pracy, jak tu-
taj. My jednak nie narzekamy. Bo wolności z rzeczami materialny-
mi porównywać nie można…
Obyśmy pamiętali o historii (nie wszyscy młodzi ludzie wiedzą na 
przykład, kim był Wołodyjowski i jak związany był z Podolem). Opo-
wiadam często młodzieży, że prawdziwy Kazach powinien znać sie-
dem pokoleń wstecz, a my nie znamy naszej pięknej historii.
Jeszcze trochę a „przemówią kamienie”, ale jak zamilkną kamienie 
to pamięć zaginie, zginie też Naród…
	 	 Elżbieta	Bylczyńska

Twierdza	Kamieniecka
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Muzyczne wyzwanie
Rock opera to dosyć specyficzny rodzaj 
muzyczny. Gitarowe granie połączone 
z  epicką opowieścią, nierzadko ilustro-
wane także elementami muzyki klasycz-
nej. Chyba najbardziej znaną operą tego 
typu był legendarny album „The Wall” 
grupy Pink Floryd. Bardzo cenię sobie to 
dokonanie kultowego zespołu, ale mimo 
wszystko nie przemawia do mnie tak, jak 
inne tego typu formy muzyczne. Szczęśli-
wym trafem niedawno trafiłem na album 
zatytułowany „The Human Equation” pro-
jektu Ayreon. No i zaczęło się…
Na wstępnie warto podać podstawowe 
informacje na temat tego imponującego 
dzieła. Przede wszystkim wyszło ono spod 
ręki holenderskiego kompozytora i  mul-
tinstrumentalisty, Arjena Lucassena w roku 
2004. Bogaty, dwupłytowy album składa 
się z dwudziestu kompozycji, w której każ-
da opisuje jeden dzień śpiączki głównego 
bohatera. Historia człowieka, który uległ 
wypadkowi samochodowemu stanowi 
bowiem główną oś tej muzycznej opowie-
ści. Mistrzowski jest tutaj dobór głosów, 
a raczej odgrywanych ról – występuje tutaj 
aż dwunastu wokalistów wcielających się 
w „aktorów”. Doskonałym pomysłem było 
powierzenie głównej roli wokaliście zespo-
łu Dream Theater – James’owie La Brie. Mu-
zyk ten bowiem ma już doświadczenie „ak-
torskie” zarówno na scenie muzycznej, jak 
i w studio nagraniowym. Mam tutaj na my-
śli niezniszczalne dzieło jego macierzystej 
grupy – koncepcyjny album zatytułowany 
„Scenes from A Menory”. W pozostałe role 
na albumie Ayreon wcielili się ponadto mię-

dzy innymi: Mikael Åkerfeldt z grupy Opeth, 
Devin Townsend oraz Marcela Bovio.
Tyle kwestii formalnych. Nie będzie chy-
ba zaskoczeniem, jak napiszę, że album 
ten po prostu wciąga. Na dobre. Cały ka-
lejdoskop świeżych, lekkich i  na zmianę  
ciężkich i mrocznych melodii nie pozwa-
la o  sobie łatwo zapomnieć. Nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że pojedyncze 
utwory zawierają w sobie tyle patentów, 
że każdy z nich mógłby być pomysłem na 
następny album. Nie są to jednak zmia-
ny, od których kręci się w głowie. Wręcz 
przeciwnie – są doskonale wyważone. 
Po pierwszym przesłuchaniu od razu 
zaczniemy nucić co bardziej wpadające 
w  ucho fragmenty. Zwolenników krót-
kich, trwających niecałą godzinę płyt 
album ten mógłby odpychać, ponieważ 
trwa ponad sto minut. Nic bardziej myl-
nego – po przesłuchaniu pierwszej czę-
ści nie możemy doczekać się, co takiego 
kryje druga. A  później włączamy całość 
od nowa. Skutkuje to tym, że w wolnych 
chwilach nie możemy się uwolnić od nie 
do końca odkrytej treści tego albumu.
Warto wspomnieć, że „The Human Equ-
ation” charakteryzuje się niezwykłą rów-
nością. Nie ma tutaj słabych utworów, 
ale żaden też nie wydaje się dominować 
nad innymi. Stanowią one bardzo spójną 
opowieść. Bardzo trudno mi ocenić, czy 
wyrwane z kontekstu poszczególne utwo-
ry mają taką samą moc, jak w gąszczu za-
pętlonej opowieści. Ta bowiem stanowi 
o potędze przesłania każdego z nich. Po-
dejrzewam, że odsłuchany przez osobę 

nieznającą całego albumu pojedynczy 
utwór może wywołać niezłe spustosze-
nie w jej codziennych planach. Wkraść się 
mogą trapiące codziennie pytania: kto to 
wymyślił i skąd ten cały utwór pochodzi?
„The Human Equation” to album bardzo 
ambitny. Do woli  można się tutaj nasłu-
chać muzycznej wirtuozerii, ale bez „sztu-
ki dla sztuki”. Celem głównym jest tutaj 
bowiem przesłanie całego albumu. Nie 
do końca jeszcze odkryłem wszystkie głę-
bokie treści w  nim zawarte. Słyszę zawiłą 
opowieść, niezliczone dialogi głównego 
bohatera z innymi „aktorami” tego spekta-
klu (jego żona, przyjaciel, „głos rozsądku”, 
„głos dumy”…), ale jeszcze do końca jej nie 
rozgryzłem. W  tym tkwi sedno albumu – 
trzeba poświęcić mu bardzo wiele czasu, 
by do końca odczytać przesłanie. Stanowi 
to bardzie ciekawe wyzwanie połączone 
z niezapomnianą przyjemnością słuchania. 
	 	 Wojciech	Czeski

Nazywam się Justyna Krawczyk. Mam 
24 lata. W wieku 8-u lat wykryto u mnie 
nowotwór kości. Walka z chorobą za-
kończyła się pomyślnie, jednak po kilku 
latach problem powrócił. W okolicy kola-
na ujawniły się przetoki, wdrożono więc 
leczenie farmakologiczne i operacyjne. 
W 2008 roku nastąpiło znaczne pogor-
szenie mojego stanu zdrowia. Przetoki 
robiły się coraz większe. Po 14-u latach le-
czenia farmakologicznego  i  12-u opera-
cjach  jedynym wyjściem była amputacja. 
Teraz koszt oprotezowania mnie wynosi 
137 766,15zł. Cena protezy jest olbrzymia 
bo też jestem po nie typowej amputacji, 
kikut który jest pozostawiony nie posiada 
układu kostnego aż do miednicy. 
W ubiegłym roku udało mi się zebrać dzię-
ki ludziom dobrej woli ok. 70 tyś zł. Bardzo 

dziękuje za każdy rodzaj pomocy, ale nie-
stety muszę prosić o dalszą pomoc. 

Jestem podopieczną Fundacja Dzieciom 
”Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5 01-
685 Warszawa. To na jej konto można 
wpłacać pieniążki, które umożliwią sfi-
nansowanie protezy,
nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 
2615 z dopiskiem: 
12301 Krawczyk Justyna - darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

Można także oddać na mój cel 1% podatku,
Procedura:
wystarczy w zeznaniu podatkowym wpi-
sać: KRS: 0000037904 w polu „Informacje 
uzupełniające”- 12301 Krawczyk Justyna
	

Bardzo	dziękuje	za	każdą	pomoc	.
Dane	kontaktowe:	pomocdlajustyny@gmail.com

Pomóż Justynie !
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O „żołnierzu wyklętym” z Mosiny
Pamięci „Żołnierzy wyklętych” – 1 marca po raz drugi obchodziliśmy to państwowe święto 
- członkowie Mosińskiego Klubu Gazety Polskiej poświęcili jedno z ostatnich swoich spo-
tkań. Okazało się, że w Mosinie mieszkają potomkowie ludzi, którzy służąc po wojnie w 
antykomunistycznym, zbrojnym podziemiu nie zaakceptowali faktu ustanowienia komu-
nistycznej władzy w Polsce, „przywiezionej” z ZSRR.

Zginęło 20 tys. Żołnierzy Wyklętych z 
bronią w ręku. W latach 1944 – 55 sądy 
polskie orzekły przeszło 8 tys. wyroków 
śmierci, z których cztery i pół tysiąca wy-
konano. W więzieniach i obozach pracy 
zamknięto 200 tys. polskich patriotów.
„Po latach walki, czasach wyrafinowanych 
tortur i zbrodni sądowych, po kolejnych 
dekadach fałszowania, spotwarzania i za-
pominania, społeczne obchody narodo-
wego święta dają nam szansę przerwania 
swoistej obławy nadal zastawianej w Pol-
sce na prawdę, sprawiedliwość i na war-
tości patriotyczne, które chcemy dzie-
lić z Wyklętymi Żołnierzami. To przede 
wszystkim od nas samych będzie zależa-
ło, czy zdołamy ją przerwać.” – apelowali 
organizatorzy obchodów Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w Warszawie.
Dlaczego 1 marca
W tym dniu, 1 marca 1951 r. UB w moko-
towskim więzieniu w Warszawie zamor-
dowało strzałem w tył głowy siedmiu 
członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”.

Franciszek Rybarski z Mosiny
- Miałam ojca – „żołnierza wyklętego”, 
mówi Barbara Pawlicka z Mosiny, z domu 
Rybarska. - Do końca życia musiał milczeć, 
mama wiedziała o wszystkim. Chodziły-

śmy z siostrą do szkoły, rodzice bali się o 
nas, dlatego ukrywali te fakty. Docierały 
do nas jakieś fragmenty rozmów rodzi-
ców, nie bardzo jednak kojarzyłyśmy, o co 
chodzi. W szkole uczono innej historii…
Dopiero po wielu latach – ojciec zmarł 
młodo w wieku 46 lat – zrozumiałyśmy 
jego dramat. Konkretnie historię „żołnie-
rza wyklętego”, naszego ojca…Należał 
do żołnierzy szczególnie przez reżim ko-
munistyczny ściganych, traktowanych jak 
bandytów. Trzy lata temu przeczytałam w 
Naszym Dzienniku artykuł na temat żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych i zamor-
dowanego w 1963 r., ostatniego - Józefa 
Franczaka - pseudonim Lalek, o którym 
nasz ojciec opowiadał. Nie rozumiałam 
tego, w szkole nic na ten temat historia 
nie mówiła, po latach dopiero dotarło do 
mnie, co ojciec wtedy opowiadał.
- W oficjalnym przekazie Narodowe Siły 
Zbrojne funkcjonowały w propagandzie 
PRL-owskiej jako antysemickie, wyjaśnia 
dr Skibiński. 
- Powiem więcej, dodaje Wojciech Cze-
ski. – Często się mówi o NSZ, że byli to 
sojusznicy hitlerowców. Miałem kolegę 
na studiach, który się tym zagadnieniem 
zajmował. Gdzieś w górach, bodajże w 
Bieszczadach doszło do takiej sytuacji, że 
żołnierze NSZ razem z hitlerowcami byli 

internowani. I to oficjalna propaganda 
wykorzystywała, twierdząc, że współpra-
cowali z Niemcami. Do dzisiaj to pokutuje. 
Więcej, kiedy komuniści zaczęli się w Pol-
sce instalować w roku 1945 i stworzyli 
Rząd Jedności Narodowej, w skład któ-
rego wchodziło PSL, propaganda wtedy 
ewoluowała (mądrość etapu) – ponieważ 
PSL i wicepremier Mikołajczyk dostał się 
do rządu, zaprzestano AK nazywać wro-
giem, a jedynymi „faszystami”, bo tak ich 
oficjalnie nazywano, byli żołnierze z NSZ. 
AK –owcy „byli jeszcze jakiś czas dobrzy”, 
ale to też szybko się skończyło.
Nie można tego tematu wyczerpać jed-
norazową publikacją, nawet nie wypa-
da…Ludziom tym – Wyklętym - należy 
się coś więcej. Może wreszcie znajdą się 
odważni, bo atmosfera dalej nie sprzyja 
Prawdzie i spróbują nadrobić braki histo-
rii, które Polakom są prawie nieznane.
	 Elżbieta	Bylczyńska

Kim byli „żołnierze wyklęci” i jak można wytłumaczyć fenomen istnienia 
podziemnych oddziałów wojskowych tak długo po zakończeniu wojny?

Na	 przełomie	 1944/45r.	 ziemie	 przedwojennej	 Rzeczypospolitej	 zostają	
„wyzwolone”	przez	Armię	Czerwoną	i	1	Armię	Ludowego	Wojska	Polskie-
go.	Ogół	społeczeństwa	traktuje	ten	fakt,	jako	faktyczną	zmianę	okupacji,	
z	hitlerowskiej	na	sowiecką.	Ponura	sława	Armii	Czerwonej	kroczy	równo	
z	jej	„sołdatami”.	Gwałty,	rabunki	i	morderstwa	dokonywane	powszechnie	
przez	jej	żołnierzy	sprawiają,	że	Polacy,	w	przeważającej	większości,	nie	
mają	wątpliwości,	co	do	zamiarów	i	intencji	nowych	„czerwonych	wyzwo-
licieli”.	Jednocześnie	cały	czas	mamy	nadzieję	na	prawdziwe	wyzwolenie	
naszych	 ziem	 przez	 zachodnich	 aliantów	 u	 boku	 których	 walczyliśmy	
przez	pięć	długich	lat	wojny.	Nadzieje	te	w	tamtych	realiach	nie	były	wca-
le	pozbawione	podstaw.	Armie	zachodnie	razem	z	polskim	II	Korpusem	
były	raptem	około	trzystu	kilometrów	od	polskich	granic,	a	Amerykanie	
stali	nad	rzeką	Łabą.	Gdyby	tylko	była	taka	wola	polityczna	ich	czołówki	
pancerne	mogłyby	osiągnąć	Warszawę	w	dwa,	trzy	tygodnie.	Wyposaże-
nie	armii	sprzymierzonych	było	w	1945r.	na	dużo	wyższym	poziomie	niż	
wojsk	sowieckich.	Jeszcze	pod	Stalingradem	w	wielu	oddziałach	„krasno	
-	armijców”	tylko	co	czwarty	żołnierz	miał	karabin!	Bez	pomocy	alianckiej	

techniki	Stalin	nigdy	by	nie	doszedł	do	Berlina.	Poza	tym	Stany	Zjednoczo-
ne,	wtedy	jako	jedyne	na	świecie	dysponowały	bombą	atomową.	Czego	
mogła	dokonać	ta	straszna	broń	udowodniły	w	sierpniu	1945r.	w	Hiroszi-
mie	i	Nagasaki.	Po	Warszawie	krążyło	nawet	takie	powiedzenie:	„Jedna	
bomba	atomowa	i	wracamy	znów	do	Lwowa”.	Nie	wierzyliśmy,	że	Zachód	
na	przestrzeni	paru	lat	zdradzi	nas	po	raz	drugi.
Niestety,	 tak	 jak	 w	 1939r.	 alianccy	 żołnierze	 nie	 chcieli	 umierać	 za	 polski	
Gdańsk,	tak	samo	w	1945r.	nawet	im	się	nie	śniło	umierać	za	polskie	Wilno	
i	Lwów.	Powszechnie	łudziliśmy	się,	że	po	pokonaniu	Niemiec	uda	się	od-
tworzyć	 nasz	 kraj	 w	 przedwojennych	 granicach.	 Nie	 do	 pomyślenia	 było	
dla	ówczesnych	Polaków,	że	Lwów,	jedno	z	najbardziej	polskich	miast	na	
przestrzeni	wieków	może	nie	być	po	wojnie	w	Polsce.	Liczono	na	wybuch,	
w	 mniejszym	 wymiarze,	 III	 wojny	 światowej,	 podczas	 której	 państwa	 za-
chodnie	 razem	 ze	 Stanami	 Zjednoczonymi	 wyzwolą	 Europę	 środkowo-
wschodnią	z	pod	sowieckiego	panowania.	Żołnierze 	polskiego	II	Korpusu	
w	latach	1945-47	pełnili	razem	z	innymi	zachodnimi	aliantami	służbę	woj-
skową	w	okupowanych	Niemczech	i	Włoszech.	 Do	roku	1947	Polskie	Siły	

historia
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Zbrojne	w	Wielkiej	Brytanii	liczyły	249 000	żołnierzy!	Ćwierć	milionowa	ar-
mia	mogąca	być	uzbrojona	w	najnowocześniejszą	zachodnią	broń	stano-
wiła	realną	siłę,	na	którą	bardzo	w	kraju	liczono.	Dlatego	leśne	oddziały	w	
Polsce	nadal	pozostawały	w	podziemiu.	Czekały	na	kolejną	zmianę	sojuszy	
w	Europie.	Wreszcie	na	taką,	która	będzie	korzystna	dla	Polski.
Był	 też	 jeszcze	 jeden,	 bardziej	 doraźny	 powód.	 Powoli	 docierały	 wiado-
mości	z	terenów	już	wcześniej	zajętych	przez	Rosjan.	Żołnierze	polskiego	
podziemia	 byli	 wszędzie	 tam	 podstępnie	 rozbrajani	 i	 aresztowani.	 Nie	
rzadko	mordowani	lub	wysyłani	w	głąb	ZSRR.	Często	jedynym	sposobem	
uniknięcia	takiego	losu	było	dalsze	pozostawanie	w	konspiracji.	19	stycz-
nia	1945r.	rozkazem	jej	ostatniego	komendanta,	gen.	Leopolda	Okulickie-
go	„Niedźwiadka”,	została	rozwiązana	Armia	Krajowa.	Największa	armia	
podziemna	II	wojny	światowej,	która	w	swoim	apogeum	liczyła	380 000	
żołnierzy	(lato	1943r.).	W	jej	miejsce	utworzono,	a	właściwie	reaktywowa-
no	organizację	„NIE”.	Była	to	kadrowa	organizacja	wojskowa	wydzielona	
ze	struktur	AK,	która	miała	kontynuować	walkę	o	niepodległość	po	wkro-
czeniu	Sowietów.	Początkowo	swoim	działaniem	objęła	Kresy	Wschodnie	
RP.	Jednakże	po	upadku	Powstania	Warszawskiego	i	rozpoczęciu	realiza-
cji	planu	„Burza”	większość	tworzących	ją	oficerów	poszła	do	niemieckiej	
niewoli.	Rozpoczęto	jej	ponowne	tworzenie	16	stycznia	1945r.	w	Krakowie.	
Swoje	działania	miała	rozpocząć	po	rozwiązaniu	Armii	Krajowej.	Po	przy-
padkowym	 aresztowaniu	 w	 dniu	 7	 marca	 1945r.	 jej	 komendanta,	 gen.	
E.	Fieldorfa	„Nila”,	jego	następca	płk	J.	Rzepecki	wystąpił	do	Naczelnego	
Wodza	PSZ	o	rozwiązanie	tej	organizacji.	Jednocześnie	podjęto	decyzję	
o	kontynuowaniu  	tych	działań	powołując	w	dniu	8	sierpnia	1945r.	De-
legaturę	Sił	Zbrojnych	(DSZ),	która	istniała	do	2	września	1945r.	Z	kolei	w	
jej	miejsce,	tego	samego	dnia	powołano	cywilno-wojskową	organizację	
antykomunistyczną	„Wolność	i	Niezawisłość”	(WiN).	Dowódcy	obszarów	
DSZ	 zostali	 automatycznie	 prezesami	 obszarów	 WiN-u.	 Organizacja	 ta	
działała	do	wiosny	1948r.,	kiedy	to	jej	V	Zarząd	był	już	całkowicie	kontro-
lowany	przez	UB	i	służył	jedynie,	jako	prowokacja	mająca	wyłapać	jeszcze	
ukrywających	się	konspiratorów.	Zresztą	z	każdym	dniem	swojej	działal-
ności	WiN	działała	w	coraz	to	trudniejszych	warunkach.	Coraz	więcej	było	
wokół	niej	szpicli	i	prowodyrów.	Dość	powiedzieć,	że	jej	drugi	prezes	został	
aresztowany	już	w	dniu	swojego	wyboru.
19	stycznia	1947r.	władza	ludowa	przeprowadziła	pierwsze	po	wojnie	
wybory	 parlamentarne.	 Zostały	 one	 całkowicie	 sfałszowane.	 Ponad	
47% 	składu	obwodowych	komisji	wyborczych	i	ponad	43%	składu	ko-
misji	okręgowych	stanowili	agenci	UB.	Opozycyjne	PSL	byłego	premie-
ra	 Mikołajczyka	 uzyskało	 tylko	 3,5%	 głosów,	 chociaż	 przy	 uczciwym	
liczeniu	powinno	otrzymać	ponad	50%.	Do	dziś	znany	jest	wierszyk	z	
tamtych	czasów	:	„Co	to	za	magiczna	szkatułka?	Wrzucasz	Mikołajczy-
ka,	wychodzi	Gomułka.”	Tym	samym	ostatni	naiwni	pozbyli	się	wątpli-
wości,	co	do	uczciwości	nowej	władzy.
W	 marcu	 1947r.	 władze	 komunistyczne	 ogłosiły	 w	 Polsce	 powszechną	
amnestię.	Każdy,	kto	dobrowolnie	przyznał	się	do	działalności	antykomuni-
stycznej	i	oddał	broń	miał	być	ułaskawiony.	Niestety	duża	część	konspirato-
rów,	ale	i	zwykłych	ludzi	posiadających	broń	uwierzyła	komunistom.	Chcieli	
móc	zacząć	nowe	życie.	W	sumie	z	amnestii	skorzystało	53 517	osób,	swoją	
nieznaną	do	tej	pory	„wywrotową”	działalność	ujawniło	dodatkowo	23 257	
osób	przebywających	w	więzieniach.	Józef	Mackiewicz	w	londyńskich	wia-
domościach	 tak	 skomentował	 ten	 sowiecki	 „akt	 łaski”	 :	 „Społeczeństwo,	
które	strzela,	nigdy	nie	da	się	zbolszewizować.	Bolszewizacja	zapanuje	do-
piero,	gdy	ostatni	żołnierze	wychodzą	z	ukrycia	i	posłusznie	stają	w	ogon-
kach.	Właśnie	w	Polsce	gasną	dziś	po	lasach	ostatnie	strzały	prawdziwych	
Polaków,	których	nikt	na	świecie	nie	chce	nazwać	bohaterami.	(…)”.
	 Ale	 nie	 wszyscy	 żołnierze	 podziemia	 uwierzyli	 nowemu	 okupantowi.	
Na	wieść	o	amnestii	mjr	H.	Dekutowski 	ps.	„Zapora”,	dowódca	oddzia-
łu	partyzanckiego,	powiedział	do	swoich	podkomendnych	:	„Amnestia	
to	jest	dla	złodziei,	a	my	to	jesteśmy	Wojsko	Polskie”.	Niestety	pół	roku	
później	jego	oddział	został	rozbity,	a	on	sam	razem	ze	swoimi	sześcioma	
żołnierzami	 został	 skazany	 na	 karę	 śmierci,	 którą	 zaraz	 wykonano.	 W	
więzieniu	wszyscy	byli	torturowani.	Żeby	jeszcze	bardziej	ich	upokorzyć,	
na	czas	procesu	ubrano	ich	w	mundury	Wehrmachtu.
Ci,	którzy	ujawnili	się	komunistom,	 zostawali	prędzej,	czy	później	aresz-
towani.	Często	byli	mordowani	strzałem	w	tył	głowy.	Brat	mojej	babci,	
który	 ujawnił	 się	 w	 ramach	 amnestii,	 do	 początku	 lat	 70-tych	 wraz	 z	

całym	 swoim	 oddziałem,	 gdy	 na	 terenie	 powiatu,	 w	 którym	 mieszkał	
wydarzyło	się	jakieś	przestępstwo,	był	aresztowany	na	24	godziny,	jako	
najbardziej	podejrzany.	Ponad	20	lat	po	ujawnieniu	się!
Ci,	 którzy	 się	 nie	 ujawnili,	 do	 lat	 pięćdziesiątych	 prowadzili	 nierówną	
walkę	z	Sowietami,	KBW	i	UB.	Skupieni	w	nowopowstałych	antykomuni-
stycznych	organizacjach	wojskowych	takich	jak:	Wolność	i	Niezawisłość,	
Narodowe	Siły	Zbrojne,	Konspiracja	Wojska	Polskiego,	Narodowa	Organi-
zacja	Wojskowa,	Wielkopolska	Samodzielna	Grupa	Operacyjna	„Warta”,	
czy	 wiele	 innych.	 Albo	 w	 ramach	 jeszcze	 wojennych	 struktur	 Armii	 Kra-
jowej,	czy	Batalionów	Chłopskich.	Likwidowali	kolaborujących	z	Sowie-
tami	polskich	komunistów	i	samych	Rosjan,	odbijali	z	ubeckich	więzień	
polskich	patriotów.	Część	z	nich	poległa	z	bronią	w	ręku,	pojmanych	ska-
zywano	w	pokazowych	procesach,	bez	prawa	do	obrony,	na	karę	śmierci	
lub	wieloletnie	więzienie.	Często	sądzono	ich	jako	„polskich	sanacyjnych	
faszystów”.	Zdarzało	się,	że	„żołnierze	wyklęci”	przesiadywali	w	tych	sa-
mych	więzieniach,	w	których	byli	przetrzymywani	przez	Niemców.	Takim	
przykładem	jest	Zamek	w	Lublinie	 i	obóz	koncentracyjny	na	Majdanku.	
Najpierw	były	to	katownie	gestapo,	a	po	wojnie	NKWD	i	UB.	Torturowani	
i	bici	wbrew	wszystkim	konwencjom	wojskowym	i	ludzkim,	nawet	po	za-
mordowaniu	stanowili	zagrożenie	dla	swoich	oprawców.	Władza	ludowa	
obawiała	się,	że	ich	groby	będą	miejscem	pamięci 	sprawy,	za	którą	ginęli.	
Zabitych	 chowano	 więc	 w	 bezimiennych	 mogiłach,	 dołach	 z	 wapnem,	
szambach.	 Miejsce	 pochówku	 wielu	 bohaterów	 tamtej	 nierównej	 walki	
jest	do	dzisiejszego	dnia	nieznane.	To,	co	rozpoczął	Stalin	w	Katyniu	było	
dokańczane	tak	długo,	aż	nie	złapano	ostatniego	żywego	polskiego	par-
tyzanta.	Z	taką	samą,	azjatycką	pogardą	dla	ludzkiego	życia	i	śmierci.
Ogółem	już	po	wojnie,	w	latach	1945-56	z	rąk	polskich	i	sowieckich	mor-
derców	zginęło	8 600	żołnierzy	zbrojnego	podziemia,	a	5 000	skazano	na	
karę	śmierci	(skazywano	na	nią	nawet	nieletnich).	W	więzieniach	i	obo-
zach	zagłady	poniosło	śmierć	około	20 000	„żołnierzy	wyklętych”.
Leśne	 pododdziały	 Wojska	 Polskiego	 dowodzone	 przez	 Zygmunta	 Szen-
dzielarza	„Łupaszkę”,	Stanisława	Sojczyńskiego	„Warszyca”,	Józefa	Kurasia	
„Ognia”	i	wielu,	wielu	innych	na	zawsze	pozostaną	w	pamięci	Polaków.
Najdłużej	 ukrywającym	 się	 oficerem	 był	 Stanisław	 Marchewka	 „Ryba”.	
Zginął	z	bronią	w	ręku	w	marcu	1957r.	Ostatni	„żołnierz	wyklęty”	–	Jó-
zef	Franczak	„Lalek”	z	oddziału	kpt.	Z.	Brońskiego	„Uskoka”	został	zabi-
ty	przez	UB	na	Lubelszczyźnie	21	października	1963r.	18	lat	po	zakoń-
czeniu	wojny!	Dłużej	po	II	wojnie	światowej	walczyły	tylko	pojedyncze	
oddziałki	Japończyków,	ale	oni	ukrywali	się	na	praktycznie	bezludnych	
wysepkach	porośniętych	gęstą	dżunglą.
Jeszcze	 w	 latach	 osiemdziesiątych	 XX	 wieku	 można	 było	 spotkać	
„żywe”	pamiątki	po	powojennej	partyzantce.	W	wielu	wsiach,	gdy	pa-
liła	się	jakaś	chałupa,	straż	pożarna	czekała	na	skraju	wsi,	aż	wybuch-
nie	przechowywana	na	strychu,	ukryta	tam	przez	„leśnych”	amunicja.	
Sam	byłem	świadkiem	podobnego	zdarzenia 	pod	koniec	lat	siedem-
dziesiątych	zeszłego	wieku.
W	 czasach	 PRL-u	 pamięć	 o	 „żołnierzach	 wyklętych”	 była	 surowo	 za-
broniona.	 Żadnych	 filmów,	 publikacji,	 czy	 wspomnień	 związanych	 z	
powojenną	konspiracją.	Wyjątkiem	był	film	według	powieści	Jerzego	
Andrzejewskiego	 „Popiół	 i	 diament”	 (1958r.).	 opowiadający	 o	 powo-
jennych 	losach	i	dylematach	dwóch	oficerów	Armii	Krajowej.
Po 	roku	1989	jedynie	film	„Pierścionek	z	orłem	w	koronie”	(1992r.)	poru-
sza	powyższe	tematy.	Natomiast	 „Historia	Roja,	czyli	w	ziemi	lepiej	sły-
chać”	(2010r.)	wciąż	nie	może	trafić	do	kin.	Szkoda,	że	żaden	współczesny	
reżyser	nie	nakręcił	filmu	o	losach	ludzi,	których	prawdziwe	historie	życia	
mogłyby	posłużyć	na	fabułę	filmu	o	iście	hollywoodzkiej	dramaturgii.
Dlaczego	 „żołnierze	 wyklęci”	 dobrowolnie	 decydowali	 się	 na	 walkę	
do	końca,	praktycznie	bez	szans	na	zwycięstwo?	Niech	za	odpowiedź	
posłużą	słowa	z	listu	por.	Kazimierza	Żebrowskiego	„Bąka”,	ostatniego	
komendanta  	 Narodowego	 Zjednoczenia	 Wojskowego	 na	 Białostoc-
czyźnie,	napisane	w	październiku	1946r.	do	swojej	żony	przebywającej	
w	Anglii:	„(…)	Ja	z	Polski	nie	wyjadę,	bo	za	bardzo	ją	kocham,	tutaj	się	
urodziłem,	tutaj	umrę	albo	legnę.”	 Por.	„Bąk”	razem	ze	swoim	synem	
Jerzym	„Konarem”	zginęli	w	obławie	KBW	i	UB	3	grudnia	1949r.

	 Cześć	pamięci	wszystkich	„żołnierzy	wyklętych”!
	 Jarosław	Lewandowski

historia
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Poradnie w ramach NFZ:
• Lekarz rodzinny
• Pediatra
• Dermatolog
• Laryngolog
• Ginekolog-Położnik-Cytolog
• Okulista-Optyk
• Kardiolog- ECHO serca, holter
• Angiolog (choroby naczyń) - Doppler
• Ortopeda
• Urolog
• Psychiatra-Psycholog
• Chirurg

Poradnie odpłatne
• Endokrynolog
• Dietetyk
• Medycyna pracy dla pracowników 

bez narażeń
• Badanie na prawo jazdy 

i pozwolenie na broń.

Przychodnia KoraMed
(Przy Straży Pożarnej)

Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
tel. 61 651 76 41

www.przychodnia-plewiska.pl

Zakład z długoletnim doświadczeniem
w nauce uczniów przyjmie młodzież do nauki 

W okresie nauki zapewniamy :
• Nauka projektowania odzieży
• Możliwość udziału w Międzynarodowych 

Targach Poznańskich
• Profesjonalne maszyny krawieckich 
• Możliwość korzystania z czasopism branżowych, 

katalogów i żurnali z Włoch i Francji
• Wiedza teoretyczna i praktyczna przekazywana 

przez Mistrza z Dyplomem Izby Rzemieślniczej 
i wykształceniem pedagogicznym.

• Możliwość dalszej nauki w technikum, liceum, 
studia...

• Ukończenie nauki zapewnia łatwe znalezienie 
pracy.

• „Dyplom” – zaświadczenie o ukończeniu nauki 
zawodu.

• W czasie nauki wypłacane jest wynagrodzenie

PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „Kreacja” Rok zał. 1978

Maria Kosz, 62-050 Mosina, ul. Grabowa 7 
tel. 61 81 36 135

www.kreacja2000.pl

Kreator mody, projektowanie,
szycie odzieży

Kreacja

Zakład z długoletnim doświadczeniem 
w nauce uczniów przyjmie do nauki zawodu 

– sprzedawca
(sklepy odzieżowe w Kościanie lub Mosinie) 

W okresie nauki zapewniamy :
• Praktyki w przestrzennych salonach 

odzieżowych, w dogodnych dla uczni 
godzinach,

• Naukę prowadzenia rozmowy z nabywcami, 
rola sprzedawcy w handlu....

• Wiedza teoretyczna i praktyczna przekazywana 
przez Mistrza z Dyplomem Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej i wykształceniem pedagogicz-
nym dla mistrzów i instruktorów zajęć 
praktycznych. 

• Możliwość dalszej nauki w technikum i na 
studiach na kierunkach marketing, handel 

• Ukończenie nauki zapewnia szybkie 
znalezienie pracy. 

• W czasie nauki wypłacane jest wynagrodzenie

PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „Kreacja” Rok zał. 1978

Maria Kosz, 62-050 Mosina, ul. Grabowa 7 
tel. 61 81 36 135

www.kreacja2000.pl

SPZEDAWCA

Kreacja

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59

CZYNNE
Poniedziałek, Środa   9.00 - 18.00 
Wtorek, Czwartek, Piątek    9.00 - 16.00
Sobota             na telefon

Oferujemu Państwu pełen zakres usług optycznych:

tel. 506 600 894,  504 111 265

- komputerowe badanie wzroku
- badanie wady refrakcji (optometryści)
- przy zakupie okularów badania gratis
- realizacja recept, pryzmaty
-doradztwo, wysoka jakość, krótkie terminy
-soczewki kontaktowe, płyny i akcesoria
-szeroki wbór opraw
-naprawy, przekładki, lutowanie
-okulary przeciwsłoneczne

ZAKŁAD OPTYCZNY OKO- MED 
GABINET OPTOMETRYCZNY 

62-041 Puszczykowo, Szpital, ul. Kraszewskiego 11 

* klinkier  * kamień  * łupek

* kostka granitowa

z tego materiału wykonuję

* ogrodzenia  * kominy

* elewacje  * grille ogrodowe

* murki ozdobne

tel. 605-570-137

Sprzedaż kruszywa:
żwiru, czarnej ziemi,
piasku, otoczaków. 

Posiadamy własny transport,
ceny konkurencyjne

Tel. 602 12 88 44
506 03 88 44

Żwirownia Krosno, ul. Pogodna

Zapraszamy!
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Filmowe premiery marca
1.Kac Wawa [premiera 2 marca] 
Muszę przyznać, że dawno nie widziałem 
głupszego tytułu. Jestem wielkim fanem 
filmu „Kac Vegas” i  kiedy dowiedziałem 
się, że nasi filmowcy planują stworzyć pol-
ski odpowiednik tego filmu stwierdziłem: 
czemu nie. Przecież, kto jak kto, ale Polak 
pić i bawić się umie. Ale nigdy bym nie po-
myślał, że można pójść po tak niskiej linii 
oporu, jeśli chodzi o  wybór tytułu. Myślę 
jednak, że film będzie miał duże zainteresowanie, choćby z cie-
kawości, jak udało się przenieść jeden z największych komedio-
wych hitów w historii kina w rodzime realia.
Film opowiada o piątce przyjaciół, którzy, aby spędzić wieczór 
kawalerski Andrzeja, spotykają się w apartamencie z zamiarem 
gry w brydża. Tak przynajmniej myśli Marta –przyszła żona An-
drzeja, która planuje spędzić szalony wieczór ze swoimi przyja-
ciółkami na mieście. Jednak tak naprawdę panowie nie zamie-
rzają spędzać tej nocy w  mieszkaniu. Zamierzają spędzić ten 
czas po męsku. Grupa przyjaciół postawi całe miasto na nogi.
Dystrybutor zapowiada najbardziej niegrzeczną komedię roku i miej-
my nadzieję, że te zapewnienia okażą się choć w połowie prawdziwe.
2. Bóg zemsty [premiera 2 marca]
To najnowszy film akcji z Nicolasem Cagem, 
który ostatnio nie ma szczęścia do wybie-
rania najlepszych scenariuszy, ale cały czas 
należy do ścisłej czołówki Hollywood i  jest 
jedną z największych gwiazd kina sensacyj-
nego. Myślę, że tym razem znalazł rolę, któ-
ra najlepiej pasuje do jego wizerunku z lat 
świetności. 
Głównym bohaterem filmu jest Nick Gerard, 
którego żona została brutalnie zgwałcona. 
Kiedy odwiedza ją w szpitalu, spotyka tam tajemniczego mężczy-
znę, który zna jego imię i okoliczności tragedii, jaka go dotknęła. 
Podczas rozmowy okazuje się, że nieznajomy reprezentuje tajną 
organizację, która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości. 
Zrozpaczony i  żądny zemsty, otrzymuje propozycję szybkiego 
wykonania wyroku na gwałcicielu. Jednak jeśli się zgodzi, to na 
stałe zwiąże się z organizacją i w przyszłości będzie mógł być po-
proszony o wykonanie dla niej czegoś w zamian...
Jest to film sensacyjny z krwi i kości. Nie zabraknie tu zwrotów 
akcji, pościgów i scen walki. Powinna to być pozycja obowiąz-
kowa dla każdego fana tego gatunku, zwłaszcza, że w ostatnich 
latach gatunek ten przeżywa wyraźny kryzys.
3. Kupiliśmy zoo [premiera 16 marca]
Następna propozycja to komediodramat, 
oparty na prawdziwych wspomnieniach 
Benjamina Mee. Jest to pełna humoru, 
wzruszająca opowieść o rodzinie próbują-
cej zmienić swoje życie po tragedii, która 
ich dotknęła.
Benjamin od niedawna jest wdowcem. Nie 
jest mu łatwo samotnie wychowywać dwój-
kę dzieci, a każda sytuacja i miejsce przypo-
minają mu o  jego zmarłej żonie. Teraz, do 
długiej listy jego zmartwień dochodzi kolejny problem w postaci 
wydalenia syna ze szkoły. Wydarzenie to staje się jednak impul-
sem do zmienienia swojego dotychczasowego życia i  zaczęcia 
wszystkiego od początku. Mimo wielu wątpliwości i mieszanych 

uczuć, opuszcza miasto i  wyrusza na prowincję, aby podjąć się 
zupełnie nowego zajęcia. Kupuje duży dom z  ogrodem zoolo-
gicznym na terenie posiadłości i  przeprowadza się tam razem 
z rodziną. Po spotkaniu z pracownikami zoo, postanawia, że spró-
bują wspólnymi siłami przywrócić dawną świetność zoo. Dla całej 
rodziny rozpoczyna się wielka przygoda, która będzie sposobem 
na zjednoczenie się w ciężkich dla nich chwilach.
W  rolach głównych zobaczymy Matta Damona oraz Scarlett Jo-
hansson, którym dzielnie partnerować będą znacznie młodsi 
i mniej doświadczeni aktorzy. Wydaje się, że może to być doskona-
ła propozycja dla całych rodzin na weekendowe wyjście do kina.
4. Wszystkie odloty Cheyenne’a [premiera 16 marca]
Szykuje się prawdziwy popis gry aktorskiej w wykonaniu Seana 
Penna. Aktor, który ma na swoim koncie dwa Oscary i szereg in-
nych nagród, po raz kolejny pokazuje nieprzeciętne zdolności 
i wspina się na wyżyny swoich aktorskich możliwości.
Tytułowy Cheyenne to znużony życiem na emeryturze, podsta-
rzały gwiazdor rocka. Pod burzą kruczoczarnych włosów i z czer-
woną szminką na ustach kryje się właśnie Sean Penn, tworząc 
jedną z  najbardziej charakterystycznych postaci ostatnich lat. 
Bohater po śmierci swojego ojca, z którym od wielu lat nie roz-
mawiał, wraca do Nowego Jorku. Tam dowiaduje się, że ojciec 
od dawna szukał zemsty na swoim prześladowcy z Auschwitz. 
Postanawia odnaleźć nazistowskiego zbrodniarza, aby wykonać 
wolę swojego ojca.
„Porywający”, „wyśmienity”, „na przemian – prześmieszny i wzru-
szający” – tak ten film zachwalają recenzenci i  dystrybutorzy. 
Jestem przekonany, że film warto zobaczyć, choćby z  powo-
du głównego bohatera. Kiedy patrzę na jego wizerunek przed 
oczami pojawia mi się od razu inna legendarna postać a mia-
nowicie Edward Nożycoręki. Na pewno Cheyenne będzie miał 
dużo trudniej, żeby stać się postacią tak kultową, ale na ma 
szansę zapaść w pamięć na dłużej niż tylko na czas seansu.
5. Igrzyska śmierci [premiera 23 marca]
Na koniec zestawienia proponuję film 
science fiction, oparty na książce dla mło-
dzieży autorstwa Suzanne Collins. Film jest 
ciekawy przede wszystkim ze względu na 
wizję świata, która została w nim ukazana.
Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości 
w państwie Panem, powstałym na obszarze 
byłych Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Kraj podzielony jest na Stolicę i dwanaście 
dystryktów, absolutnie podległych swo-
jej stolicy. Na znak totalnego panowania 
na tymi obszarami, co roku organizowane są Igrzyska Śmierci 
transmitowane przez telewizję. Spośród dystryktów wybiera się 
po dwóch reprezentantów obydwu płci między 12 a 18 rokiem 
życia, którzy stoczą bratobójczą walkę na śmierć i życie. Zwycięz-
cą Igrzysk zostanie ostatnia pozostała przy życiu osoba. Główną 
bohaterką jest Katniss Everdeen, która zgłasza się do zawodów 
na ochotnika, żeby chronić siostrę, która została wybrana w ogól-
nokrajowym głosowaniu. W przeciwieństwie do wielu przeszko-
lonych zawodników, Katniss, będzie zdana wyłącznie na swoje 
instynkty i podpowiedzi byłego mistrza tych zawodów.
Film może stać się hitem na miarę Sagi Zmierzch, jednak dla 
wszystkich tych, którzy nie są fanami wampirów będzie to na 
pewno dużo ciekawsza propozycja.
	 	 Tomasz	Zgrzeba
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Nikifor nr 2 z Rogalinka 
Jest utalentowana, bardzo ciepła, szczera, lubiana. Jej obrazy i ikony można oglądać w pracowni 
Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku, gdzie pracuje i tworzy pod okiem Lucy-
ny Smok. Mówią o niej Nikifor numer 2. Doczekała się wystawy swoich prac w Poznaniu.

Wystawa Sylwii Taciak była wspaniałym wydarzeniem. Przybyło 
mnóstwo gości - wśród nich Burmistrz Mosiny - Zofia Springer, 
której Sylwia wręczyła specjalnie przygotowaną ikonę św. Zofii 
z okazji urodzin. Był też polityk, znana osobistość regionu - Mar-
cin Libicki, profesorowie uniwersyteccy i przyjaciele.  Wszyscy 
zachwyceni twórczością Sylwii w przyjemnej atmosferze oglą-
dali jej dzieła uporządkowane chronologicznie, tak by można 
było prześledzić rozwój jej pracy nad detalami i formą w ikonie. 
Wystawę otworzyła kurator Galerii Tak - Małgorzata Szaefer wraz 
z Aleksandrą Michalską - kurator wystawy Sylwii. Sylwia opisa-
ła zgromadzonej publiczności swoje prace, a następnie goście 
obejrzeli krótki film nakręcony w pracowni rogalinkowskiej, 
podczas pracy Sylwii nad ikonami. Po seansie uczestnicy rozma-
wiali z Sylwią w swobodnej atmosferze poczęstunku. Bohaterka 
dnia była bardzo szczęśliwa i usatysfakcjonowana z tak entuzja-
stycznego odbioru jej wystawy.
 	 	 Aleksandra	Michalska
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Zło jest częścią życia
RECENZJA - książka

Recenzja książki „Pieśń Lodu i Ognia”
Autor: George R.R. Martin

Mroźne, skute wiecznym lodem krainy, w których większość 
śmiertelników nie odważyłaby się zrobić kroku bez wielkiej 
armii za plecami, bezkresne oceany, pełne niebezpiecznych 
krakenów i lewiatanów, rozległe równiny porośnięte lasami, 
w których polują wilkory i potężne niedźwiedzie, bagna z 
jaszczurolwami i mistyczne góry, w których rozpadlinach 
kryją się cieniokoty i mantikory. Nad nimi wszystkimi gó-
ruje jednak bestia o wiele gorsza i mogąca zniszczyć dużo 
więcej, niż wszystkie one razem wzięte - człowiek. To wła-
śnie on jest bohaterem „Pieśni lodu i ognia” – wielotomowej 
mistrzowskiej sagi fantasy Georga R.R. Martina.
Lord Eddard Stark, pan Winterfell, zostaje poproszony przez 
króla Roberta Baratheona o objęcie stanowiska Królewskie-
go Namiestnika – po władcy najważniejszej osoby w całym 
królestwach. Z początku wydaje się, że ta niewinna prośba 
nie przyniesie skomplikowanych konsekwencji. Przynosi ich 
jednak bardzo wiele,  łudzi się ten, kto myśli, że skończy się 
na jednym stryczku lub kilku ofiarach, a sama powieść oka-
że się po prostu ciekawą intrygą, osadzoną w podobnym do 
średniowiecznej Europy świecie. Z każdą następną stroną, 
książka tak obficie ocieka krwią, że mamy zamiar odłożyć ją i 
zapomnieć o tym, jak bardzo pokochaliśmy jakiegoś bohate-
ra, którego Martin uśmierca bez litości. Przewracając kolejne 
kartki nie wierzymy własnym oczom, kim stają się ludzie, któ-
rzy przed chwilą pięknie się uśmiechali i bawili, jak pragną 
władzy i co zrobią by ją zdobyć. Kończąc rozdział pragniemy 
jak najszybciej rozpocząć następny. I tak w kółko.
Dewiza rodu Starków brzmi „Nadchodzi zima” i rzeczywiście, 
lodowate wichry wiejące z północy zapowiadają mroźne 
czasy, a trzeba wiedzieć, że w świecie wykreowanym przez 
Martina pory roku trwają od kilku do kilkudziesięciu lat. 
Razem z zimnymi wiatrami nadchodzą wichry wojny i cha-
osu, który wkrótce zawładnie całym Westeros. Na dodatek 
za wielkim Murem, który broni ludzkość przed niebezpie-
czeństwami północnych krain zaczyna być głośno o Innych 
– upiorach spłodzonych z lodu, nienawiści i mgły. 
Fabułę oglądamy oczami kilku bohaterów, oddalonych nieraz 
od siebie o tysiące kilometrów, przeżywających (a czasem nie) 

niesamowite i niebezpieczne 
przygody, które co prawda cie-
szą czytelników, jednak samych 
bohaterów niekoniecznie. Świat 
wykreowany przez amerykań-
skiego pisarza określić można 
jako kompletny, rozbudowany i 
niesamowicie bogaty. Język, ja-
kim posługuje się autor sprawia, 
że książkę czyta się w dobrym 
tempie, nie za szybko, ale też 
bez spowolnienia akcji. Tak jak 
strony opowieści tryskają krwią, tak też łaskawe jest źródło, z 
którego spijać możemy kunszt Georga R.R. Martina, słusznie 
określanego „Tolkienem dla dorosłych”, choć stylistycznie bli-
żej mu do dzieł Roberta Gravesa niż twórcy „Hobbita”. Momen-
ty, w których mamy do czynienia z Tyrionem Lannisterem nie 
są na pewno bajką na dobranoc dla dorastających chłopców, 
a okrucieństwa Gregora Clegane’a powinny być opatrzone na-
lepką „18+”.  
Przede wszystkim jednak „Pieśń lodu i ognia” jest wspania-
łą, epicką sagą fantasy, która wciąga, mieści w sobie pięk-
no opisów przyrody, niezwykłą intrygę, wspaniały humor, 
grozę i okrucieństwo, a także...nadzieję. Jednak płonie ona 
równie szybko jak wioski palone przez żołnierzy i banitów. 
Martin łamie konwencję gatunku i stosuje tutaj bardzo uda-
nie miksturę, do której przygotowania potrzebował wielu, 
wielu lat, przez co zna ludzką duszę i umie wykorzystać tę 
wiedzę. Dlatego ostrzec należy wrażliwych czytelników, by 
nie otwierali bram do Westeros, bo żeby grać o tron trzeba 
należeć do najsilniejszych. Jak słusznie mówi jeden z boha-
terów powieści: „W grze o tron wygrywasz lub umierasz”.  
 Piotr	Mikołajczak
George	Raymond	Richard	Martin	to	jeden	z	najbardziej	bestsel-
lerowych	 i	 utytułowanych	 amerykańskich	 pisarzy.	 Wielokrotnie	
zdobywał	prestiżowe	nagrody	Nebula	i	Hugo	oraz	World	Fantasy	
Award,	Bram	Stoker	Award,	Locus	Award	i	wiele	innych.	Jego	po-
wieści	przetłumaczono	na	14	języków,	w	tym	polski.	Sławę	przy-
niosła	 mu	 monumentalna	 (każdy	 tom	 to	 ok.	 800	 –	 1000	 stron)	
saga	„Pieśń	Lodu	i	Ognia”.	„Gra	o	tron”	to	pierwszy	z	siedmiu	to-
mów	tego	cyklu.
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Aktualnie w TRANS-POZ S.A. w Poznaniu 
pilnie poszukujemy 

Mechaników i Elektromechaników 
Samochodów Osobowych 

i Ciężarowych z doświadczeniem 

Praca od pon. do pt. w systemie 
dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu. 

CV prosimy przysyłać na adres
e-mail: praca@trans-poz.com.pl

Kontakt pod nr. tel. 61 860 73 13
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rejestracja telefoniczna
pod nr. 728-702-894

od godz 8.00 do 18.00

- protezy zębowe dwie 
w cenie jednej

- uzupełnienia porcelanowe 
promocja

GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

W LUBONIU

SPRZEDAM 
ładnie położoną działkę budowlaną 

w Rogalinku - 2012m2,
atrakcyjna cena.

tel. 696 013 607

Wew bimbie poznański
Poniższy tekst polecam czytać na głos, 
żeby lepiej wychwycić niuanse i piękno 
poznańskiej gwary. Pisownia oryginal-
na, bez konserwantów.

- Panie, nie pkej sie pan tak, wszyscy sie 
zmieszczum, tutej nie jes frajbanka i do 
wszyskich biletów starczy.
- Co jo sie pkum, pan stoisz miast sie prze-
suwnuć, nie rób pan zaro tyla rabanu i nie 
deptej pan po papciach.
- Jo tu stojołym cołki czas i nikumu żym 
nie zawadzoł, a paczcie go, widzicie, taki 
jak do obory wnidzie i wszyskie mu za-
wodzajum. Widzisz go pan, hrabia ze wsi 
jedzie bimbum. Weś pan se dryńde i sie w 
ni rozwolej.
- Co jo żym jes hrabia? Panie wciungni pan 
tyn kałynd, bo mosz wielgi jak strużok ze 
świyżum słumum i bez niego nie widzisz że 
depczesz mi po papciach. Sie byś ździebko 
przeszed zez dwa przystanki, a nie putora 
miejsca zajmować wew bimbie, a bilet mosz 
pan dubeltowy, co? Paczysz sie pan na mnie 
jakbyś mature robiuł wew ochrunce.
- Wej, wej widzicie go, coś pan taki nerwu-
siaty, coś pan taki akuratny, coś pan taki 
paradny. Paczcie na niego wyrechlane 
papcie, okuloki gutalinum opańdroł i do 
łopery na antrakt jedzie. Paczcie go, ele-
gant s Mosiny sie znaloz!
- Co jo żym jes elegant zez Mosiny, toś chy-
ba nigdy eleganta zez Mosiny nie widział 
żywygo sam wyglundosz istny szpagat 
zez Mosiny.  Szpekni na sie. Koszula nie 
umunczkowano, chyba żeś jod kaszane 
gołymi pazurami i całki sie oślumprołeś 

na bebechu. Widzisz go, jaki ważny sie 
zrobiuł, a w tych kudłach to z ciebie istny 
jaźwiyc, na golorza ni mosz pińć złotych, 
a wew bimbie sie rozpycho jak jaśnie pan 
i puszy sie jak okrunglok na Gwarny. Ele-
gant sie znaloz i do tego zez Mosiny!
- Wej, wej zoboczcie go, widzicie eleganta 
żnie, glace se brylantynum opańdroł, a jak 
na pana pacze to widze, że miast brylanty-
ny pewno smolcym na ciepło żeś se takum 
trwałum lajsnuł. Słuma panu s papci wyłazi i 
z daleka jedzie od pana wiochum. A tyn kra-
watek wisi panu jak ślydź z beki wyjynty i jak-
by cołki tydzień sie moczuł wew mydlanny 
wodzie. Panie, jo panu jeszczy pokoże, pan 
nie wiysz kto jo jestym, elegancie jedyn.
- Co, jo żym sie skapnuł zaro jak żym cie 
szpycnuł ktu pan jezdeś elegancie istny. 
Bigli na porach żeś pewno lotoś jeszczy nie 
prostowoł. Jak tak na pana pacze to mie 
litoś bierze, a rache mum na pana coroz 

wiynkszum i mosz pan szczyńście, że mu-
sze wyjś bo na mecz ide.
- Tej, nie godej pan, na kolejorza tyż pan 
idziesz? Jo żym już downo bilety kupiuł, ale 
moja coś od wczoraj jes nie tako i siedzi w 
dumu, a jo nie moge sie doczekać, ale bydzie 
dzisiej panie. „Zawisza” jak nic 2:0 dostanie po 
uchu! Bez to żym jes taki nerwus od rana.
- Zobaczysz pan jak ich wszyskich Jakub-
czok okituje. Piyrszo liga musi być wew Po-
znaniu znowu, panie. Zobocz pan ile wiary 
ciungnie. Wszyscy na tyn mecz, dobrze, że 
nie na Dymbcu bo dzie by sie wszyscy po-
mieścili. Mówisz pan, że mosz dwa bilety 
to odstump mi pan jedyn to nie byde sto-
joł wew kolejce.
- Łe tam panie, mosz pan go mieć i idziymy 
razym a jak wygrajum to postawisz pan piwo 
i byndziymy kwita, byle za dużo nie gnocili.
	 Roman	Czeski
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Stare zegary
kolekcjoner

Tempus fugit – mawiali starożytni. Dzi-
siejsi kolekcjonerzy zegarów z pewnością 
bardziej odczuwają sens powiedzenia, 
że „czas ucieka”. Okazuje się, że w  miarę 
upływu czasu ubywa starych zegarów, 
które warto by ocalić i zachować dla po-
tomnych. Gromadzenie zabytkowych ze-
garów jest dziś raczej rzadkim rodzajem 
kolekcjonerstwa, wymaga sporej wiedzy 
i  nakładów. Polega na wyszukiwaniu 
i  gromadzeniu wszelkiego rodzaju daw-
nych zegarów różnych stylów i epok, od 
budzików, zegarów stołowych, gabine-
towych, kominkowych, wahadłowych do 
kieszonkowych itd. 

Większość kolekcjonerów gromadzi pra-
wie wszystkie wymienione, są również 
tacy zbieracze, którzy specjalizują się 
w określonym kierunku. Zbierają np. tylko 
zegary kominkowe lub jeszcze inne, two-
rzą kolekcje zegarów bardzo ciekawych 
tzw. „zegarów ludowych”. Warto zatem po-
święcić trochę czasu na ten szczególny ro-
dzaj zegara. Określenie zegara „ludowego” 
powstało około 1667 roku, kiedy to zaczęła 
rozwijać się chałupnicza produkcja zega-
rów przeznaczonych dla mieszkańców wsi 
i  miasteczek. Zapoczątkowała ją ludność 
góralska z  okolic Szwarcwaldu, tworząc 
model prymitywnego zegara ściennego, 
wykonanego całkowicie z drewna, w tym 

również konstrukcji mechanizmu. Nowy 
typ zegara w  szybkim tempie zawojował 
Europę, zwłaszcza Niemcy i  Szwajcarię. 
Nurt ten nie ominął też Polski, warto przy-
pomnieć, że jeszcze w drugiej połowie XIX 
wieku w  Polsce, a  dokładnie na Podhalu 
robiono na dużą skalę całkowicie drew-
niane zegary. Robili je wiejscy kowale 
i cieśle. Około drugiej połowy XVIII wieku 
„drewniany” zegar został zmodernizowa-
ny, wprowadzono bowiem zamiast drew-
nianych trybów i kół – metalowe. Obecnie 
zegary „ludowe” są poszukiwane przez ko-
lekcjonerów, a nawet przez muzea, tworzą 
osobliwą wartość materialną, a  zarazem 
są wartością myśli technicznej – jako ciąg 
w ewolucji mierzenia czasu. 
Następnym czasomierzem, któremu 
warto poświęcić trochę uwagi jest zega-
rek kieszonkowy, najbardziej popularny 
wśród zbieraczy temat. Zegarek kieszon-
kowy pojawił się w swej pierwotnej formie 
już w  XVI wieku. Już od początku swego 
istnienia miał charakter ozdobny, dlate-
go zwykle bywał noszony w  kieszeni na 
piersi lub na łańcuszku zawieszonym na 
szyi. Jak podają źródła, pierwszy zegarek 
kieszonkowy nie zachował się do naszych 
czasów, znany jest tylko z  opisów. Nato-
miast bardzo ważną rolę odegrał zegarek 
kieszonkowy w  historii polskiej biżuterii 
patriotycznej i to za sprawą zegarmistrza, 
był nim Antoni Norbert Patek (1812-1877), 
który urodził się we wsi Piaski w lubelskim 
jako syn szlachcica. W  1828 roku wstąpił 
do wojska Królestwa Polskiego jako ka-
walerzysta. W  I  pułku strzelców konnych 
walczył w Powstaniu Listopadowym. Ran-
ny awansował do stopnia podporucznika. 
Odznaczony orderem wojennym Virtuti 

Militari. Po upadku powstania emigruje 
do Szwajcarii i osiedla się w Genewie. Tu 
w  1839 roku założył spółkę z  Czechem 
Franciszkiem Czapkiem. Patek zajmował 
się sprzedażą, a  Czapek produkcją. Po-
czątkowo zegary Patka i  Czapka robione 
były przede wszystkim dla polskiej emi-
gracji. Nabywano je chętnie, ponieważ 
nosiły wizerunek bohaterów narodowych, 
np. Tadeusza Kościuszki, Józefa Ponia-
towskiego, Jana Kilińskiego. Do częstych 
motywów zdobniczych zegarków Patka 
i Czapka należały także: Herb Polski, godło 
Polski, orzeł oraz wizerunek dwóch patro-
nek Polski - Matki Boskiej Częstochowskiej 
i  Matki Boskiej Ostrobramskiej. W  1845 
roku spółka Patek-Czapek rozpadła się, do 
spółki został przyjęty francuz Jean Adrien 
Philippe. Znakiem firmowym spółki Patek 
Philippe od początku była najwyższa ja-
kość i najnowsza technologia. To właśnie 
oni wprowadzili pierwsi na świecie me-
chanizm nakręcany główką zegarka, a nie 
kluczykiem od tyłu, oraz to oni wprowa-
dzili na rynek zegarek „naręczny” zamiast 
kieszonkowego.  
	 Henryk	Pruchniewski
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Zmiana przepisów na łowiskach c.d.
Wracam znowu do omówienia nowych przepisów, jakie dotyczą 
wędkowania w ramach ustawy o ochronie zwierząt wprowadzającej 
zasadę równych szans. Okazuje się, że wszelkie robaki, które sprze-
dają sklepy, a więc czerwone, białe i wszelkie inne pinki to też są 
zwierzęta i nie można ich traktować nieludzko. Wstrząsające zwłasz-
cza są warunki, w jakich one przebywają od momentu zmagazy-
nowania ich dla potrzeb handlowych aż do chwili, kiedy zakładane 
są przez wędkarza na haczyk. Każdy praktykujący miłośnik węd-
kowania wie doskonale, o czym jest mowa. Aż dziwne, że dotych-
czas nikt nie zwrócił na to uwagi, że zwierzęta te przewożone są w 
skandalicznych warunkach w małych, zamkniętych pojemniczkach, 
bez dostępu do świeżego powietrza, a czasami wręcz bez światła i 
wody. Trudno byłoby tutaj nie wspomnieć o barbarzyńskich prakty-
kach zamykania białych robaków w lodówkach, aby uniemożliwić 
im dalszy, harmonijny rozwój. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić 
faktu, że pakuje się je po 220 sztuk w jednym mały pojemniczku. 
Jeden drugiego nieustannie musi nadeptywać, przepychać się bli-
żej wieczka i do tego musi cały czas trwać w „ładnym” – apetycznym 
wyglądzie. Toż to prawdziwy skandal, niehumanitarne i nieludzkie, 
żeby robaki tak traktować. Albo takie czerwone rosówki. Pakuje się 
je po dziesięć sztuk, jedna na drugą, daje im się trochę błotka czar-
nego, kapkę wody i na wieczku opakowania się pisze „10 wesołych 
koleżanek”. To są kpiny z demokracji, wszyscy mają mieć od teraz 
równe szanse, wtedy dopiero będziemy weseli cały czas. Niedopusz-
czalne na dalszą metę są praktyki segregacji czerwonych robaków. 
Wręcz rozdzielenia rodzin, zrywania więzi pokoleniowych, dlatego 

wszystkie rozmiary muszą być razem, przynajmniej mieć możliwość 
kontaktu ze sobą. Dziadek czerwony robak, babcia czerwona roba-
kowa powinni być razem ze swoimi dziećmi, czerwonymi robaczy-
mi i wnuczętami czerwonymi robaczeńtami, wtedy ominie ich ten 
wszystkich ogarniający stres. Taki robaczek jak będzie zrelaksowany 
automatycznie nie będzie nerwowy. Pozwoli się spokojnie zainstalo-
wać na haczyku, z lubością zanurzy się w wodzie i wesoły, apetyczny 
będzie zwabiał ryby o wiele skuteczniej. Ja wiem, że może się znajdą 
tacy, co się będą z tego śmiali, ale takie są teraz nowe ustalenia i na 
cały świat trzeba spojrzeć pod tym kątem. W jaki sposób wprowa-
dzić to wszystko w życie! O tym z kolei mówi osobna dyrektywa w 
formie zarządzenia poparta odpowiednimi paragrafami. Postaram 
się do nich jak najszybciej dotrzeć, bo robi się cieplej i czas nagli.
Ogłoszenie:
Biuro przepowiadania przeszłości wznawia działalność pod nowym 
szyldem na łamach gazety.
 eRCZe	„Spławik”

SPRZEDAM DOM

CENA 900.000,00 tys. zł do negocjacji
Tel. 61 8132-973,  kom. 604-787-676  602-613-824

Sprzedam dom na działce 1076 m2 w pięknej okolicy, położony w blisko Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, na osiedlu Czarnokurz w Mosinie. Wybudowany z cegły krotoszyńskiej, ocieplany 
środek i na zewnątrz, otynkowany tynkiem szlachetnym. Dwie kondygnacje plus piwnica z łazienką 
mieszkalna, każda kondygnacja ok.100m2, okna drewniane, w piwnicy plastikowe. Piętro wykończo-
ne w 80%, parter z łazienką do zamieszkania od zaraz. Dach deskowany pokryty papą, założona 
blachodachówka, od wewnątrz wata 20cm i płyta nida. Dwa oddzielne garaże, duży na dwa 
samochody z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym, mały około 30m2. Idealny dla �rmy, 
przedszkola ,hostel, lub dwu rodzinny. Do Poznania 18 km, blisko szkoła, dobry dojazd do centrum 
miasta, cisza, świeże powietrze.
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Produkcja i Montaż
• 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

w branży od 1992 r.

                        

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

ELEWACJE   TO   NASZA   SPECJALNOŚĆ

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

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

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

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

B I U R O  R AC H U N KO W E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13

0-61 893 83 77, 0-602 649 793
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

BIURO CZYNNE

Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów•

Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt•

Rozliczenia podatkowe PIT•

Kadry i płace•

Rozliczenia ZUS•

Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy•

Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19
Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska

62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30 

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

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg 

przychodów i rozchodów
Handel

gospodarstwo
lub

grunt rolny

tel. 602 787 985

KUPIĘ
WYKONUJEMY:
-budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (żeliwo, PVC, PE, kamionka, Wipro…)
-budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
-osadzanie przepompowni, separatorów…  
 -usługi w zakresie zgrzewania doczołowego i elektooporowego
-wykopy pod domy, hale, równanie terenów
-wywóz ziemi, gruzu
-projekty na przyłącza wodnociągowe i kanalizacyjne                      

USŁUGI  OGÓLNO-BUDOWLANE  
I  WODNO-KANALIZACYJNE

STANISŁAW I ROBERT KORNOSZ

KONTAKT: 602-613-824, 606-970-913   robertkornosz@poczta.onet.pl         

MOSINA
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zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

miał - groszek
orzech - kostkaWĘGIEL

opałowe - kominkowe
DREWNODREWNO

Mosina, ul. Sowiniecka 6

Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Węgiel brunatnyWęgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ   SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!

Diagnostyka komputerowa 
systemów elektronicznych

Naprawa instalacji i podzespołów 
elektrycznych

Alarmy, immobilisery, blokady 
skrzyni biegów, zabezpieczenia, 

zamki centralne

AUTO – ELEKTRYK

AUTO – KLIMA

AUTO - ZABEZPIECZENIA

Tadeusz & Paweł Marciniak
Mosina, ul. Chodkiewicza 15

Tel. 61 8132 633,
kom. 509 533 393, 503 566 196

www.autoelektryk.com.pl

POMOC DROGOWA

sprzedaż
 ocena
         naprawa

Akumulatory 

CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322

Części  nowe i używane.
Zderzaki, maski, błotniki, oświetlenie, drzwi, 

części mechaniczne, chłodnice i wiele innych.
ul. Dębowa 2

Puszczykowo 62-040
Tel. 509-956-523

Email: automaniek@onet.pl
Allegro Nick : Automaniek1

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

Skupujemy auta
za gotówkę



REKLAMA 33

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

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

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

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

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

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji 
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)

tel: 61 813-21-12

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny 

poszukuje :

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Su�ty podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

GABINET
NEUROLOGICZNO -  PSYCHIATRYCZNY

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)

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

MOŻLIWOŚĆ  WIZYT   DOMOWYCH

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba

leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

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

GABINET 
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

Wynajmę mieszkanie 
w centrum Mosiny (rynek),

75 m. kw., II piętro - 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, miejsce 
parkingowe w podwórzu. 

Cena 1100 zł miesięcznie 
plus media. 

Tel. 600 601 566
lub 888 785 050 
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Usługi stolarskie

Robert Mróz

62-050 Mosina
tel. 606 471 045 ul. Leszczyńska 43

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy

Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

SPRZEDAM dom jednorodzinny o pow. 255 
m. kw. (+ garaż w budynku) na działce 1000 
m.kw. w Mosinie - dobra lokalizacja. 
Tel. 61 8136 300

SPRZEDAM wypoczynek w bardzo dobrym 
stanie, kanapa + 2 fotele + ława. Tel. 604 34 75 38 

SPRZEDAM bialą suknię ślubną (z dodatkami), 
tel. 600 186 370

AgEN CJA REKLA MOWA Żółta Żarówka
Zapra szamy do sko rzy sta nia z naszej 
oferty w zakre sie pro jek to wa nie, dru-
ku mate ria łów rekla mo wych, two rze nia 
stron inter ne to wych oraz pro duk cji re-
klamy zewnętrz nej. Wię cej infor ma cji na 
stro nie www.zoltazarowka.pl 

MALOWANIE, szpachlowanie, panele, 
płytki, zabudowy, podwieszanie sufitów, 
tapetowanie pole cam 512313759

KOTły C.O. z “fajerkami”
sprze dam kotły c.o.w kształ cie kuchni 
węglo wej — różne modele ogrze wają od 
30 do 250 m2 i pozwa lają na goto wa nie 
posił ków na gór nej pły cie żeliw nej z fajer-
kami wię cej: kalvis.pl

POSZU KUJĘ miesz ka nia do wyna ję cia w 
Mosinie. Pro szę o kon takt pod nr tel 796 
641 546

OFE RUJĘ usługi pro jek to wa nia gra fik 
rekla mo wych i arty stycz nych oraz foto gra-
fii. Usługi foto gra ficzne – rekla mowe, oko-
licz no ściowe, ple ne rowe i do celów pry-
watnych. Kon takt: e-mail: hol_14@wp.pl 
Tel. 512 74 93 11

KUPIĘ czę ści war szawa syrena fiat 
tel. 661 943 328

KUPIĘ stare moto cy kle z okresu wojen-
nego i Prl-u + czę ści, tel. 607 324 723

KUPIę auto do 3 tysięcy może być do remon-
tu, tel. 514-897-118

TRALKI Beto nowe. Wyroby beto nowe 
z bia łego cementu. tel. 516593101

CENTRUM Płyty Warstwowej “Amber“ w 
Star ko wej Hucie, woj. pomor skie, pow. 
kartuski. Ofe ruje: PŁYTY WARSTWOWE 
do lek kiej obu dowy hal, garaży, maga-
zy nów, obór itd.: – płyty war stwowe w I 
i II gatunku, – bla cha pła ska, w krę gach, 
– pro jek to wa nie hal oraz mon taż,
www.amber-plytywarstwowe.pl

PIL NIE zatrud nię lakier nika samo cho-
do wego lub przy uczę do lakie ro wa nia 
galan te rii alu mi nio wej. Praca stała, dobre 
warunki, Czem piń tel. 61 28 27 836

NIEMIECKI - tel. 0793 59 57 10

ZATRUD NIĘ insta la tora - branża sani tarna
Wiel-Projekt tel. 694 605 767

MATEMATyKA, Fizyka, Chemia - absolwent Po-
litechniki - wszystkie poziomy, tel. 0606 44 33 79

TESTy gIMNAZJALNE - przygotowanie - 0606 
44 33 79

WARSZ TATy Umie jęt no ści Zarzą dza nia– 
bez płatne szkolenia. Bez płatne szko le nia 
dla pra cow ni ków z Wiel ko pol ski w ter mi-
nach 1–2.03.2012 oraz 28–29.30.2012
Infor ma cje i zapisy: Sto wa rzy sze nie Insty-
tut Zachodni, ul. Bukow ska 26/1, 60–811 
Poznań, tel. 660 254 647, fax 61 852 41 46, 
e-mail: szkolenia@rcie.poznan.pl

ZAOPIEKUJę SIę Twoją pociechą u siebie w 
domu podczas gdy Ty będziesz w pracy. Je-
stem mamą dwójki dzieci więc mam doświad-
czenie. Jestem osobą miłą i odpowiedzialną. 
Jeśli interesuje Cię moje ogłoszenie zadzwoń 
793 59 57 10. 

OgóL NO POL SKA firma dzia ła jąca w branży 
medycz nej poszu kuje osób do pro mo wa nia i 
obsługi internetowej. Dowiedz się  wię cej 
annajanowska0@go2.pl

ODDAM do wynajmu miesz ka nie w 
Nowin kach, ok 60 m, ładne, zadbane, 
wraz z wypo sa że niem (meble, lodówka, 
pralka, kuchenka w anek sie zabudowa-
nym)w cenie 500 zł mie sięcz nie. kon takt: 
tel. 723 492 255

ogłoszenia drobne

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

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 

Nauka gry na gitarze

od podstaw
tel. 514 609 655

Korepetycje
z języka polskiego,

szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum,

tel. 514 609 655

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE 

Z PRAKTYKĄ 
w zakładzie 

odzieżowym „Kreacja” 
w Mosinie. 

tel. 61 813 61 35

SPRZEDAM DOM (200m2) 
na małej działce(400m2) 
w centrum Puszczykowa 

na jednej z bocznych ulic. 

tel. 696 013 607
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Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób. 

Organizujemy imprezy okolicznościowe: 
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny

• stypy • roczki • chrzciny itp.

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu 

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

Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

WWW.SZABLEWSKI.PL

ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

Zapraszamy
Kredyty na dowód do 6 tys. zł.

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

SALONY 
MEBLOWE 

MOSINA

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

www.meblerejak.najnet.pl

AGROAGRO
MOSINA

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12
tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

Stanisław Gust & Syn

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
systemy nawadniania, siatki
kute el. ogrodzeniowe
folie budowlane
i ogrodnicze

torf
nasiona

rośliny ozdobne
środki ochrony roślin

cebule kwiatowe, nawozy
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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