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„Kto przeczyta, ten zrozumie…”
Znieważanie i ośmieszanie Mela Gibsona zaczęło się jeszcze przed 
ukończeniem „Pasji”, w trakcie kręcenia zdjęć do filmu, który wstrzą-
snął światową kinematografią (i nie tylko). Wielki reżyser i aktor, ka-
tolik z wielodzietnej rodziny (ma dziesięcioro rodzeństwa) został 
poddany ostrej krytyce, złośliwym komentarzom wszelakiej maści, 
próbom zdeprecjonowania go w oczach opinii publicznej. Różne śro-
dowiska za pomocą usłużnych pseudo dziennikarzy dobrały mu się 
skóry, bo okazało się nagle, że trzeba prześwietlić jego życie prywat-
ne (jego i całej rodziny, ma siedmioro dzieci), łącznie z wzięciem pod 
lupę ich kont bankowych. Oczywiście jeden z koronnych zarzutów 
brzmiał: antysemityzm. 
To wszystko, jak wspomniałam działo się jeszcze przed wejściem fil-
mu na ekrany. Podarujmy sobie komentarze i nagonkę po premierze. 
Dla mnie najważniejsze jest to, co stanowi istotę zamiaru reżysera i 
co się sprawdziło – powstało dzieło, które pobudza do refleksji, ale 
przede wszystkim nawraca, przemawia prosto do serca, daje świa-
dectwo wiary w Boga i przybliża Ewangelię. 
Nic takiego niezwykłego Gibsona jednak nie spotkało. Prześladowa-
nia wyznawców Chrystusa zaczęły się jeszcze zanim Pan Jezus skonał 
na Krzyżu. I według wszelkich przepowiedni nie skończą się nigdy.
Mel Gibson o Bogu: „Wierzyłem, że istniał, otrzymałem wychowanie 
w wierze. Kiedy jednak przyszedł okres dorastania w jakiś sposób 
zbłądziłem i postawiłem w centrum mojego życia inne sprawy. Od-
czułem potem, że powinienem bliżej zapoznać się z Ewangelią, że 
muszę pogłębić znajomość Jezusa. Zaczęła mnie ogarniać idea stwo-
rzenia takiego filmu”, (agencja informacyjna Zenit, 6 marca 2003 r.).

Jedni będą szukać Boga, inni uciekać przed Nim. Dla tych pierwszych, 
(ale może i dla tych drugich) dobrą okazją do pogłębienia wiary, zro-
zumienia Ewangelii, „zobaczenia” Ziemi Świętej z czasów Chrystusa 
może stać się wielotomowe wydanie objawień Marii Valtorty – „Po-
emat Boga – Człowieka”. Dlaczego zaczęłam od filmu „Pasja”? O ile 
film kładzie nacisk na samą Mękę Pana Jezusa, o tyle dzieło Valtorty, 
oprócz niezwykłego, wstrząsającego opisu Męki, pokazuje pięknym, 
literackim językiem czas od narodzenia Maryi, poprzez jej dzieciń-
stwo i życie w Świątyni, narodzenie Chrystusa, Jego życie i nauczanie 
po Śmierć i Wniebowstąpienie, do Wniebowzięcia Matki Bożej.
Dzieło to czyta się jak najlepszą powieść, która opowiada o ziemskiej 
drodze Boga – Człowieka, i która pozwala także zobaczyć z bliska pro-
zę życia współczesnych Chrystusowi ludzi. Przyjrzeć się apostołom, 
począwszy od młodego Jana, umiłowanego ucznia, kochającego Je-
zusa miłością czystą, patrzącego na Niego oczami dużego dziecka, 
poprzez Piotra – początkowo trochę szorstkiego, ale dobroduszne-
go, Mateusza – byłego celnika i grzesznika, który łupi swoich współ-
mieszkańców z pieniędzy, Judę i Jakuba - dwóch z czterech kuzynów 
Jezusa, którzy zostali apostołami, po Judasza, którego postać wstrzą-
sa i wyjaśnia wiele nieporozumień nagromadzonych przez wieki. 
Pozwala zobaczyć trudną drogę nawrócenia pięknej Marii Magdale-
ny, chorobę, śmierć i wskrzeszenie jej brata Łazarza, poznać innych 
uczniów Chrystusa i wydarzenia, o których nie mówią Ewangelie. 
Wreszcie pozwala zobaczyć położony na łagodnym górzystym tere-
nie Nazaret, a w nim ubogi, mały domek i krzątającą się Matkę Świętą, 
pracującą też boso w ogródku, czy siedzącą przy krośnie, uległą mał-
żonkę dobrego Józefa.
Postać Maryi… Nie można opisać Jej w kilku zdaniach. Najpiękniej 
wyraża to stosunek Syna do Matki, pełen uwielbienia, szacunku, mi-
łości, a Ona sama… nie ma sobie równej. Kocha miłością pokorną, 
wierną, oddaną i także męczeńską…

Zapach przyrody, piękno górzystego krajobrazu, lazur nieba, turku-
sowe wody Genezaret, surowość pustyni, gorący klimat – wszystko 
to jest prawie dotykalne, jakby człowiek tam był, widział i słyszał tęt-
no życia Ziemi Świętej przed 2000 lat.
Po pokonaniu przez czytelnika setek kilometrów drogi za nauczają-
cym Jezusem topografia Palestyny staje się znana i bliska, orientalne 
niebo z gwiazdami jak liczne, wielkie i szlachetne kamienie - czarują-
ce, a Ewangelia zrozumiała i pociągająca…

„Jak podało „Osservatore Romano” z dnia 26 lutego 1948 r., w czasie 
audiencji specjalnej udzielonej ojcom A. Cecchim, C. Berti oraz R. 
Migliorini, teologom z Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, 
starającym się o publikację dzieła Marii Valtorty i proszącym najwyż-
szy autorytet Kościoła o opinię w sprawie jej pism, Papież Pius XII, po 
przeczytaniu przedstawionego mu dzieła, odrzekł: „Opublikujcie tę 
pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby wy-
dawać opinii o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie…”.
Kardynał Gagnon wydał 31 października 1987 r. następujące oświad-
czenie: „Sąd wydany przez Ojca Świętego w roku 1948 stanowił ofi-
cjalne imprimatur nadane w obecności świadków”.
	 	 Elżbieta	Bylczyńska

„Poemat	Boga	–	Człowieka”,	fragment	(księga	druga).
…Wieś,	w	której	znajduje	się	Jezus	jest	bogata.	Wspaniałe	warzywniki,	
piękne	winnice	z	licznymi	kiściami,	które	zaczynają	nabierać	koloru	złota	
i	rubinu.	Jezus	siedzi	w	warzywniku	i	je	owoce	ofiarowane	Mu	przez	wie-
śniaka.	Być	może	rozmawiał	z	nim	przed	chwilą,	bo	mężczyzna	mówi:
-	Jestem	szczęśliwy,	że	mogę	zaspokoić	Twoje	pragnienie,	Nauczycielu.	
Twój	uczeń	mówił	nam	o	Twojej	mądrości,	lecz	zaskoczyło	nas	słucha-
nie	Ciebie.	Mieszkamy	blisko	Miasta	Świętego	i	słuchamy	rabinów,	ale	
daleko	ich	mowie	do	Twojej.	Powracaliśmy	mówiąc:	Jeśli	tak	 jest,	któż	
osiągnie	zbawienie?	Ty	–	przeciwnie!.	O,	można	by	rzec,	człowiekowi	jest	
lekko	na	sercu!	Odmładza	się	serce,	choć	człowiek	pozostaje	dorosły.	Nie	
jestem	wykształcony…Nie	umiem	się	wysłowić.	Ale	Ty	z	pewnością	ro-
zumiesz.
-	 Tak,	 rozumiem	 cię.	 Chcesz	 powiedzieć,	 że	 –	 z	 powagą	 i	 znajomością	
rzeczy	charakterystyczną	dla	człowieka	dorosłego	–	odczuwasz	po	wy-
słuchaniu	Słowa	Bożego,	jak	prostota,	wiara,	czystość	budzi	się	w	twoim	
sercu.	Wydaje	ci	się,	że	na	nowo	stajesz	się	dzieckiem	bez	wad	i	złośliwo-
ści,	mającym	tak	wielką	wiarę	jak	wtedy,	gdy	trzymany	przez	mamę	za	
rękę,	wchodziłeś	po	raz	pierwszy	do	Świątyni,	albo	wtedy,	gdy	na	jej	ko-
lanach	modliłeś	się	po	raz	pierwszy.	To	chcesz	powiedzieć.
-	Tak,	dokładnie	to.	Szczęśliwi	jesteście	wy,	którzy	zawsze	przebywacie	z	
Nim,	mówi	wieśniak	do	Jana,	Szymona	i	Judasza,	siedzących	na	niskim	
murku	i	jedzących	słodkie	figi.	Kończy:
-	A	ja	jestem	szczęśliwy,	że	udzieliłem	Ci	gościny	na	noc.	Już	nie	boję	się	
nieszczęścia	w	moim	domu,	bo	weszło	do	niego	Twe	błogosławieństwo.
Jezus	odpowiada:
-	Błogosławieństwo	działa	i	trwa,	jeśli	dusze	pozostają	wierne	Prawu	Bo-
żemu	i	Mojemu	nauczaniu.	W	przeciwnym	razie	łaska	znika.	To	jest	słusz-
ne.	Jak	bowiem	prawdą	jest,	że	Bóg	daje	słońce	i	powietrze	dobrym	oraz	
złym,	aby	żyli,	i	jeśli	są	dobrzy	–	stali	się	lepsi,	a	jeśli	są	źli	–	nawrócili	się,	
tak	też	z	drugiej	strony	słuszne	jest,	by	opieka	Ojca	ujawniła	się	w	formie	
kary	dla	złego,	aby	przez	troski	przypomnieć	mu	o	Bogu.
-	Boleść	nie	zawsze	jest	złem?
-	Nie,	przyjacielu.	Jest	złem	z	ludzkiego	punktu	widzenia,	jednak	z	punktu	
widzenia	wykraczającego	poza	ludzki	–	to	jest	dobro.	Zwiększa	bowiem	
zasługi	 sprawiedliwych,	 którzy	 znoszą	 boleść	 –	 bez	 popadania	 w	 roz-

ciąg	dalszy	na	następnej	stronie...
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Wizyta w Seelze

aktualności

Co roku jeden obraz
Od czasu śmierci Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II w 
2005 roku, Roman Czeski z Mosiny – malarz, rzeźbiarz - co roku z 
potrzeby serca maluje obraz Papieża Polaka, specjalnie na kolejną 
rocznicę Jego śmierci. Artysta podkreśla, że prace te są dla niego 
ogromną satysfakcją, nie maluje ich pod zamówienie i tworzy tak, 
jak czuje. Jedyny nacisk, jaki jest wywierany - to wizyty w domu ma-
larza Andrzeja Kasprzyka, który pilnuje, żeby obraz był gotowy na 2 
kwietnia i cieszy się, kiedy jako pierwszy może obraz obejrzeć. 
Mieszkańcy obu gmin uczcili pamięć Ojca Świętego w siódmą rocz-
nicę śmierci uroczystymi Mszami świętymi i modlitwą.
E.B.

Niemiecka gmina Seelze gościła kilkuosobową delegację z Mosiny. 
Głównym celem tego wyjazdu było ustalenie założeń wrześniowe-
go wyjazdu do Niemiec.  
We wrześniu do Seelze pojadą m.in. przedstawiciele organizacji poza-
rządowych z Mosiny - Ośrodek ZHP, Bractwo Kurkowe i Stowarzysze-
nie Muzyczne – Orkiestra Dęta im. harcmistrza Antoniego Jerzaka. 
Podczas wizyty goście z Polski odwiedzili m.in. urząd miasta Se-
elze, gdzie Burmistrz Detlef Schallhorn omówił organizację pracy 
ratusza  i realizowane zadania gminy. Uczestniczyli także w sesji 
rady miasta, podczas której odbyła się uroczystość nadania meda-
lu mieszkance od lat zaangażowanej w jego rozwój. (red.)

Projektują wodociągi i kanalizację 
Do września mają zakończyć się prace 
projektowe sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w Mosinie i dziewięciu sołec-
twach tej gminy. Na deskach kreślarskich 
znajduje się obecnie prawie 15 kilome-
trów sieci wodociągowej oraz ponad 5 
kilometrów kanalizacji sanitarnej. 
Największy odcinek wodociągu projek-
towany jest w Borkowicach, który będzie 
miał 4,2 km długości.  Drugi pod wzglę-

dem długości jest wodociąg planowany 
wzdłuż ul. Konopnickiej i Orzeszkowej w 
Mosinie. Będzie miał długość 2650 me-
trów.  W Krośnie przybędzie wodociągu o 
długości 1600 m. Projektanci opracowują 
ponadto sieci w Bolesławcu, Daszewicach, 
Drużynie, Dymaczewie Nowym i Starym, 
Nowinkach (na ul. Krótkiej i Rolnej) – w su-
mie 10159 metrów. Natomiast w Mosinie 
prace projektowe obejmują ulice: Strzelec-

ką/Królowej Jadwigi, Platanowej i Nałkow-
skiej/ Żeromskiego – razem 4750 m.
Jeśli chodzi o kanalizację, najdłuższe od-
cinki projektowane są w: ul. Konopnic-
kiej/Orzeszkowej (2650 m.) oraz Nałkow-
skiej /Żeromskiego (1150 m.) w Mosinie 
– w sumie 4100 m. Oprócz tego projek-
tanci opracowują sieci w ul. Strzeleckiej 
w Mosinie oraz w Nowinkach (ul. Krótka 
i Rolna) i Rogalinku razem 1095 m. (red.) 

pacz,	bez	buntowania	się	–	i	ofiarowują	ją	Bogu.	Boleść	ofiarowana,	po-
przez	poddanie	się	w	ofierze	wynagradzającej	za	własne	braki	i	za	grze-
chy	świata,	staje	się	odkupieniem	dla	tych,	którzy	nie	są	sprawiedliwi.
-	Cierpieć	jest	tak	bardzo	trudno!	-	mówi	wieśniak,	do	którego	przyłączyli	
się	członkowie	rodziny:	dziesięcioro	dorosłych	i	dzieci.	
-	 Wiem,	 że	 człowiek	 uważa	 to	 za	 trudne.	 Wiedząc,	 że	 człowiek	 tak	
osądziłby	cierpienie,	Ojciec	nie	dał	go	swym	dzieciom.	Ono	przyszło	
jako	wynik	grzechu.	Jednakże	jak	długo	trwa	cierpienie	na	ziemi?	W	
życiu	 człowieka	 niewiele,	 zawsze	 mało,	 nawet,	 jeśli	 cierpienie	 trwa	
przez	całe	życie.	A	teraz	pytam	was:	Czy	nie	jest	lepiej	cierpieć	tu	niż	
w	Czyśćcu?	Pomyślcie,	tam	czas	jest	pomnożony	przez	tysiąc.	O!	Za-
prawdę	powiadam	wam,	że	nie	powinno	się	przeklinać	cierpienia,	lecz	
błogosławić	je	i	nazywać	„łaską”,	i	nazywać	„litością”…”.

...	ciąg	dalszy	z	poprzedniej	strony

Zdrowych i radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy
Redakcja
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Żeby nie było za późno
Kilka miesięcy temu Vis Medica – przychodnia zdrowia w Mosinie przy ul. Dwor-
cowej zmieniła właścicieli. Dr Ryszard Matuszkiewicz – ginekolog - jest jednym z 
trzech lekarzy należących obecnie do tej spółki. 

Czy zmieniła się w związku z tym sytuacja mosińskiego pacjenta?
Dr Ryszard Matuszkiewicz:
- Żadnych niekorzystnych zmian pacjenci na pewno nie odczuli. 
Wręcz przeciwnie, niedawno zostały uruchomione w  przychodni 
pracownie rentgenowska i mammograficzna, których wcześniej nie 
było. Mieszkańcy nie będą już musieli jeździć do odległych szpitali. 
Ponadto każda pacjentka będzie mogła poddać się badaniu mam-
mograficznemu bez względu na wiek, w  zależności od potrzeby. 
Dołączyli do nas także specjaliści – onkolog, chirurg i chirurg dzie-
cięcy, urolog, okulista i technik optyk, który wykonuje badania pola 
widzenia. Mamy też nową położną, która pracuje w całej gminie.
Czym zajmuje się położna w terenie?
Naszym obowiązkiem i  obowiązkiem pani Marii Pajdy - położnej 
środowiskowej jest spotkanie się z  kobietą ciężarną i  przeprowa-
dzenie tzw. edukacji przedporodowej, czyli opieka do momentu 
porodu. Później, kiedy kobieta z dzieckiem wraca ze szpitala położ-
na służy pomocą w nauce pielęgnacji, pomaga mamie kąpać dziec-
ko, karmić itp. I  regularnie ją odwiedza. Do tej pory tej opieki nie 
było, a dużo jest w gminie urodzeń – miesięcznie przybywa nam 
15 do 24 noworodków. Położna opiekuje się też kobietami po za-
biegach ginekologiczno-położniczych. Warto zaznaczyć, że z uwa-
gi na liczbę kobiet ciężarnych w gminie 15 kwietnia podczas białej 
niedzieli położna będzie wykonywać darmowe badania KTG. Są to 
badania, które sprawdzają pracę serca dziecka. Chcielibyśmy, żeby 
te młode kobiety i matki czuły się bezpieczne. Ponadto startujemy 
obecnie w dodatkowych konkursach w NFZ i mamy nadzieję po-
szerzyć działalność o ortopedię czy kardiologię i laryngologię.
Jak długo czeka się na wizytę do specjalisty?
Do okulisty i onkologa około tygodnia, ale termin wydłuża się, po-
nieważ wciąż przybywa pacjentów. Najdłużej w  tej chwili trzeba 
czekać na wizytę u diabetologa. Prowadzimy także obserwacje sta-
tystyczne, jeśli chodzi o choroby układu krążenia - bierzemy udział 
w programie profilaktycznym, z NFZ otrzymujemy wykaz pacjen-
tów wybranych roczników od 35 do 55 roku życia, które nie leczą się 
na schorzenia układu krążenia, czyli osób potencjalnie zdrowych. 
Zapraszamy te osoby do ośrodka po to, żeby je przebadać. I co cie-
kawe, na taką dużą populację (10 tys. osób) NFZ wytypował 500. 
To znaczy, że tylko 500 osób z tych 10 tysięcy nigdzie nie leczy się 
kardiologicznie. To świadczy o stanie zdrowia mieszkańców naszej 
gminy. 
Wracając do statystyk, wynika z tego, że gmina Mosina ma cał-
kiem niemały przyrost naturalny.
Cieszę się, że rodzi się u nas tyle dzieciaczków, ale z drugiej strony 
niewiele mamy osób zdrowych, mam na myśli 500 osób wytypowa-
nych przez NFZ. Podobne uwagi miałby też onkolog, ponieważ wy-
stępują tu choroby, których nie ma gdzie indziej, ale myślę, że jest 
to temat na oddzielny artykuł. Wiąże się to z brakiem dostępu do 
specjalisty – onkologa. Jeszcze więcej pacjentów ma nasz chirurg, 
dr Kruger. I to też są pacjenci zaniedbani, którzy zbyt późno dotarli 
do lekarza. Okulista z kolei przyjmuje 30 pacjentów dziennie. Stara-
my się też o to, żeby przyjmował u nas pulmonolog.
Jeśli chodzi o samą przychodnię, remontujemy gabinet po gabine-
cie, montujemy nową aparaturę. Dużym przedsięwzięciem finanso-
wym jest gabinet rentgena, bez tego nie mógłby tu przyjmować 
ortopeda. 
Kolejną sprawą są osoby wymagające opieki pielęgniarek środowi-
skowych, jest tu dużo patologii, potrzeb związanych z opieką so-
cjalną. Mamy też sytuacje, w których mimo naszych usilnych starań 

ludzie ci odmawiają przyjęcia 
pomocy, są to alkoholicy, któ-
rych rodziny bardzo cierpią. 
Czy są jakieś zjawiska pozy-
tywne w  naszej gminie, jeśli 
chodzi o stan zdrowia?
Mamy największy w  woje-
wództwie wskaźnik zaszcze-
pień. Panie Grażyna Bura i Krystyna Prager profesjonalnie szczepią 
dzieci i dorosłych, gmina Mosina ma tutaj najlepsze wyniki. Zwłasz-
cza, że wiele osób unika szczepień. Dodatkowo prowadzimy moni-
toring osób chorych na choroby zakaźne, np. na żółtaczkę. 
Do chorych obłożnie i mieszkających w odległych miejscowościach 
nasi lekarze jeżdżą z wizytami jak za dawnych czasów. Docierają do 
nich także pielęgniarki środowiskowe i laboratorium. Są to pacjenci 
pozbawieni środka transportu i w trudnej sytuacji. Osoby z gorącz-
ką czy problemami z sercem nie muszą się w przychodni rejestro-
wać, są przyjmowane poza kolejnością.
Gdzie można znaleźć informację na temat przychodni?
Dysponujemy profesjonalną stroną internetową i pacjenci oprócz 
informacji o  lekarzach, godzinach przyjęć mogą skorzystać z  niej 
i pobrać wyniki badań. Na przykład badanie krwi wykonane w na-
szym laboratorium można znaleźć na tej stronie, wydrukować wynik 
po wprowadzeniu specjalnego kodu bez konieczności ponownego 
zgłaszania się do przychodni po odbiór. W ubiegłym miesiącu z tej 
strony skorzystało 4.5 tys. osób. I co ważne wyniki są już dostępne 
tego samego dnia po południu. W naszym laboratorium wykonuje 
się badania od poniedziałku do soboty. Przyjeżdżamy też z labora-
torium do osób chorych obłożnie i robimy badania w domu. 
Podsumowując naszą rozmowę, co byłoby warte podkreślenia, 
z czego pacjent mógłby wynieść korzyść? 
Położyłbym nacisk na fakt pewnych zaniedbań, mam na myśli dużą 
liczbę osób, które zbyt późno podejmują leczenie. Może to wynika 
z braku informacji czy lekkiego traktowania stanu zdrowia, ale jest 
wielu pacjentów, których życie jest zagrożone, bo za późno zgłosili 
się do lekarza. 
	 	 Elżbieta	Bylczyńska	

Dr	Ryszard	Matuszkiewicz

Drewniana	 słuchawka	 z	 lat	 pięćdziesiątych	 znaleziona	 w	 przychodni	 podczas	 re-
montu,	za	pomocą	której	badano	ciężarne	kobiety	-	takie	ówczesne	USG…
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Lustrowali powiatówki

Droga Pokutna Krzyżowa

W marcu wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński odbył przegląd dróg powiato-
wych znajdujących się na terenie gminy 
Mosina. Wicestarosta przyjechał do Mosiny 
na zaproszenie burmistrz Zofii Springer. 
Kontrolujący byli w Daszewicach, Czapu-
rach, Mosinie, Krośnie, Borkowicach i Pecnej. 
Wszystkie znajdujące się w tych miejscowo-
ściach drogi i chodniki, wymagają napraw, 
m.in. ulic Poznańska w Daszewicach. W tym 
roku powiat zaplanował na drogach gminy 
Mosina wyłącznie łatanie dziur. 

Dopiero w przyszłym roku na terenie so-
łectwa Daszewice ruszy budowa sieci ka-
nalizacyjnej. Roboty drogowe będą więc 
możliwe do wykonania dopiero po za-
kończeniu prac związanych z kanalizacją. 
W Czapurach najpilniejszą kwestią jest 
wyrównanie pobocza wzdłuż głównej 
drogi prowadzącej do Poznania. 
W Pecnej samorząd Mosiny zamierza 
budować ul. Kozią. Odwodnienie tej uli-
cy zostanie przeprowadzone przez ul. 
Główną do kolektora znajdującego się w 

ul. Łąkowej. Kolektor w ul. Głównej bę-
dzie służył także do odwodnienia drogi 
powiatowej. Gmina oprócz odwodnienia 
wykona również odtworzenie nawierzch-
ni. W tej miejscowości drogowcy muszą 
także uzupełnić chodnik na ul. Głównej. 
Aby przyspieszyć wykonanie najpilniej-
szych zadań należących do Powiatu Po-
znańskiego, do którego obowiązków 
należy utrzymanie dróg powiatowych 
mosiński samorząd będzie partycypował 
w kosztach tegorocznych prac. (red.)

Tegoroczna III Droga Pokutna Krzyżowa Mosina – Ludwikowo od-
była się w piękną sobotę 17 marca b.r. Koło figurki M.B. Fatimskiej 
rozpoczął nabożeństwo i pobłogosławił nas ksiądz Adam. Trasa 
Drogi Pokutnej prowadziła ulicami Kościuszki, Poznańska, Ponia-
towskiego, Budzyńska, Pożegowska, Spacerowa, koło glinianek, 
Skrzynecka, zejscie koło studni Napoleona, wejście na teren szpita-

la w Ludwikowie, figurka M.Boskiej, Kaplica św. Michala Archanioła.
Rozważania Drogi Krzyżowej prowadziła Bożena Michalak, ru-
chem kierowała Straż Miejska, Automobilklub Mosina oraz Jaro-
sław Kujawa, który podawał też napoje. Na koniec odmówiliśmy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
	 Sebastian	Wawrzyniak	A.K.

Poznań w promocji
Wszyscy kochają promocje! Szczególnie te, w których nie ma 
żadnych haczyków. Raj dla fanów rabatów i zniżek odbędzie się 
w Poznaniu w pierwszych dniach długiego weekendu, to jest 28 
i 29 kwietnia. Akcja „Poznań za pół ceny” organizowana jest od 
maja 2008 roku przez Poznańską Lokalną Organizację Turystycz-
ną. Pierwsza, dość nieśmiała w porównaniu z kolejnymi edycja 
przyciągnęła na tyle dużą ilość chętnych, że akcja powtarzana 
jest od tego czasu każdego roku. Pomysł przetestowany na Po-
znaniakach okazał się na tyle trafiony, że zaczęły kopiować go 
inne polskie miasta. W roku ubiegłym w akcji wzięło udział po-
nad 130 podmiotów w postaci restauracji, hoteli czy muzeów. 
Przez Poznań w trakcie promocyjnego weekendu przewinęło 
się niespełna 50 tysięcy osób z kraju i zagranicy. Akcja promu-
jąca w ten sposób turystyczne walory Poznania została wielo-
krotnie nagradzana za oryginalny pomysł zastosowania wy-

przedaży w kontekście ukazania innego oblicza miasta, dotąd 
kojarzonego na mapie Polski głównie z biznesem. Przecena na 
turystyczne atrakcje Poznania jest więc jedynie pretekstem, by 
przyciągnąć do Wielkopolski jak największą liczbę turystów. W 
tym roku organizatorzy wyszli także poza granice miasta – 11 
kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbędzie się spotkanie 
informacyjne dla podmiotów branży turystycznej, zachęcające 
do zorganizowania akcji „Gmina Mosina za pół ceny”. 
Na stronie internetowej www.poznan.pl/polceny udostępniona 
jest lista partnerów akcji, którzy zadeklarowali już swój udział. Na 
dzień 2 kwietnia na liście znajduje się już kilka poznańskich te-
atrów, muzeów, parków linowych, prawie 30 restauracji, ponad 20 
hoteli oraz inne atrakcje, takie jak ścianki wspinaczkowe, zwiedza-
nie browaru Lecha, groty solne, ścianki wspinaczkowe, siłownie i 
wiele innych. Lista jest aktualizowana codziennie.  mk
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Walczyć o swoje
Prezentujemy stanowisko radnego Waldemara Wiązka w kilku ważnych kwestiach, o których dyskutują 
mieszkańcy. Bolączką gminy od lat są nieutwardzone drogi, brak kanalizacji i wodociągów. Brak środków 
w budżecie na zaspokojenie wszystkich potrzeb każe radnym zastanawiać się nad poszczególnymi inwe-
stycjami. Jednym ze sposobów na zwiększenie dochodu gminy jest według radnego Wiązka wykorzysta-
nie faktu, że na naszym terenie znajdują się złoża wodonośne dla aglomeracji poznańskiej.

W. Wiązek:
- Ostatnio zrobiło się głośno o podwyżkach cen wody w 
odniesieniu do przepisów Unii Europejskiej, chodzi o opła-
ty za przesył przez grunty, na których posadowiona jest 
infrastruktura wodna i kanalizacyjna. Gmina Mosina, mam 
nadzieję, doczeka się kiedyś przepisów na tyle korzystnych 
(Unia nad tym już pracuje), że będzie mogła pobierać opłaty 
za przesył wody od Aquanetu, tak jak za energię elektryczną 
czy gaz. Byłoby to sporym zastrzykiem pieniędzy dla nasze-
go budżetu. O to powinniśmy zdecydowanie powalczyć i nie 
bać się, że w sprawie cen wody prawo jest na razie po stro-
nie Aquanetu i miasta Poznania, mam na myśli niekorzystne 
umowy, które od kilku lat obowiązują w kilku gminach, w 
tym i w naszej. Ponadto warto zaznaczyć, że jeśli Polska po-
zostanie nadal tak słabo skanalizowana, będziemy do Unii 
płacić miliony euro odszkodowań. W naszej gminie muszą 
być skanalizowane wsie Dymaczewo Nowe i Stare, Bolesła-
wiec, Borkowice. Komfort życia mieszkańców tych miejsco-
wości nie jest na razie porównywalny do reszty gminy, po-
winna tam też być położona sieć wodociągowa (cieszę się, 
że dużym zrozumieniem wykazali się mieszkańcy Krosinka, 
którzy przy okazji prac drogowych przyłączają się do sieci 
kanalizacyjnej i likwidują szamba).

Drogi
Wszystko wskazuje na to, że przyśpieszenia nie będzie, jeśli chodzi 
o budowę dróg. Musimy systematycznie to robić, w miarę możli-
wości gminnego budżetu, bowiem dochody nasze jak wszędzie, 
nie rosną, lecz spadają. Natomiast droga 430 (nie są to już nasze 
koszty) powinna zostać poszerzona, dzięki temu będzie możliwy 
szybszy przejazd z Poznania do Mosiny, powinny powstać ronda 
turbinowe, dzięki czemu ruch samochodów rozładuje się bardziej 
płynnie, szybciej niż na zwykłym rondzie.
Odrębną sprawą jest obwodnica dla Mosiny, która powinna być 
zbudowana, zanim powstanie poszerzenie drogi 430, gdyż samo 
poszerzenie będzie powodowało zakorkowanie miasta w centrum. 
Obwodnica mogłaby przejąć ten ruch. Na korzyść czterech pasów 
przemawia też to, że samochody jadąc szybko zostawią mniej spalin, 
a w miejsce usuniętych drzew będzie można posadzić inne, w innych 
miejscach, żeby zrekompensować bilans strat terenów zielonych. 
Naszą rolą, jako radnych powinno być spójne działanie, które prze-
łoży się na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, bo po to zostaliśmy 
wybrani. W dobie kryzysu mosiński samorząd powinien skupić się 
na konkretach – gospodarka, ochrona środowiska, inwestycje, pla-
nowanie przestrzenne, przyciąganie inwestorów indywidualnych 
i firm, a nie tracić czasu na niepotrzebne spory, które do niczego 
nie prowadzą. Tego Państwu i nam samorządowcom życzę z okazji 
świąt Wielkiej Nocy.   E.B.

Truskawkowy Domek czyta dzieciom
O tym, że mosinianie zawsze kochali książki każdy doskonale wie. 
Dowodem na to są wierni i liczni czytelnicy Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej oraz organizowane w naszym mieście kiermasze, wy-
stawy i konkursy poświęcone promowaniu książek.
I nie ma w tym dziwnego, że „Mosina	książką	stoi”, skoro pasję 
do czytania rozwija się tu od najmłodszych lat. Przykładem jest 
„Tydzień z książką”, przygotowany przez Mosińskie Przedszkole 
„Truskawkowy Domek” Adeli Jungermann, w którym każdy 
dzień tygodnia przyniósł dla dzieci wspaniałe literaturoznaw-
cze atrakcje i tak:
w Poniedziałek - odbyło się spotkanie autorskie z panią Miro-
sławą Woźną, autorką  wierszy dla dzieci.
we Wtorek - miła wizyta w MOSIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
w Środę - Ciekawy kiermasz wydawnictwa Martel 
w Czwartek - Przedszkolny BOOKCROSSING, polegający na 
przekazywania sobie nawzajem książek już przeczytanych.
„Tydzień z książką” zakończył w piątek gość honorowy pan Da-
riusz M. Preisler mosiński autor i prozaik, który tym razem dał 
się poznać jako interpretator bajek dla dzieci Hansa Christiana 
Andersena i Braci Grimm. Przy okazji pisarz uchylił rąbka tajem-
nicy i zdradził, że już wkrótce na rynku wydawniczym ukaże się 
jego nowa przygodowa książka dla dzieci.
	 Dr	Point
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Prostowanie kręgosłupów moralnych
O działalności Sióstr Pasterek dowiedziałam się kilka dni temu, kiedy natknęłam się w Internecie na 
bardzo pozytywny artykuł, przedstawiający ich pracę jako wspaniałą misję, zmieniającą życie zagu-
bionych nastolatek. Siostry pomagają młodym kobietom, które zeszły z drogi moralności i „społecznej 
poprawności”, by powróciły w pełni sił do samodzielnego życia.

informacje

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej istnieje 
już ponad sto lat. Błogosławiona Maria Karłowska, założyciel-
ka zakonu, zgromadziła siostry wokół nakazu, pochodzącego 
z Ewangelii świętego Łukasza: „Szukać i zbawiać to, co zginęło”. 
Stworzony w Poznaniu Zakład Dobrego Pasterza był miejscem 
dającym młodym dziewczynom szansę na społeczną rehabili-
tację i powrót do dobrego życia. Na początku działalność sióstr 
spotykała się z powszechnym sprzeciwem i brakiem akceptacji. 
Próby wyrywania pojedynczych, młodocianych dziewczyn ze 
szponów domów publicznych to już przeszłość, ale zgromadze-
nie wciąż pracuje z nastolatkami, które trzeba odsunąć od spo-
łecznego marginesu i przygotować do przyjęcia Sakramentów 
oraz założenia zdrowej, pełnej rodziny. 
Siostry pasterki oprócz tradycyjnych ślubów zakonnych, składają 
także przyrzeczenie poświęcenia się dla nawrócenia grzeszników. 
By zostać jedną z sióstr, należy mieć (oczywiście poza powoła-
niem) ukończone 18 lat, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz czystą 
kartę dotyczącą przeszłości – dotyczy to przede wszystkim uza-
leżnień. Młode kobiety trafiają do nich na podstawie skierowania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (także na wniosek ze stro-
ny rodziców) lub postanowienia sądu rodzinnego. Dziewczęta, 
które pojawiają się u sióstr uwikłane są w prostytucję, narkotyki, 
alkoholizm, drobne rozboje, rozróby. Osoby, które mieszczą się w 
normie intelektualnej (przechodzą specjalne testy i badania psy-
chologiczne), nie są uzależnione od środków psychotropowych 
i nie spodziewają się dziecka, pozostają w domu przy ulicy Piąt-
kowskiej. Pozostałe kierowane są do domów samotnych matek 
lub innych ośrodków, gdzie otrzymają pomoc specjalistyczną. Bo 
siostry pracują głównie nad kruchą, zniszczoną psychiką młodych 
kobiet, którym potrzebne jest przede wszystkim wsparcie ducho-
we. Wbrew pozorom podopieczne często nie pochodzą z pato-
logicznych rodzin, ale w ich całkowicie ułożonym i poprawnym 
życiu rodzinnym stało się coś, co wywołało u nich bardzo silny 
bunt – śmierć najbliższej osoby, utrata zaufania wobec rodziców, 
rozwód... Prawie w każdym przypadku przychodzą z całkowicie 
zaburzonym poczuciem własnej wartości, które powoli, każdego 
dnia trzeba odbudowywać.     
Problem dotyczy nawet trzynastolatek
Zgromadzenie Sióstr Pasterek udziela także pomocy samotnym 
matkom i ich dzieciom w specjalnych schroniskach. Służą cho-
rym jako pielęgniarki w szpitalach oraz zakładach opiekuńczo – 
leczniczych, włączają się także w pracę katechetyczną i parafialną 
jako zakrystianki czy organistki oraz prowadzą dni skupienia i re-
kolekcje dla dziewcząt w oazach. Obecnie siostry działają wokół 
trzech zamkniętych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych: w 
Poznaniu, Topolnie i Pniewitem. Podopieczne, których każdego 
roku jest około 70, otrzymują mieszkanie, wyżywienie, leczenie 
oraz kształcenie w szkołach prowadzonych przy ośrodkach.
Problem prostytucji wśród nastolatek (i nie mam tu na myśli 
dziewczyn u progu dorosłości, ale problem ten dotyczy już trzy-
nastolatek) według sióstr wynika z braku miłości, akceptacji i 
odpowiednich wzorców w rodzinie oraz braku zainteresowania 
ich życiem ze strony rodziców czy prawnych opiekunów. Celem 
domu jest powtórna socjalizacja tych dziewczyn, które w swoim 

życiu się pogubiły, by przygotować je do wartościowego wypeł-
niania swych ról społecznych – żony i matki. Praca socjalizacyjna 
odbywa się w ramach grup wychowawczych, zajęć lekcyjnych, 
kół zainteresowań i wyjazdów, ale najważniejsza praca odbywa 
się przy okazji codziennych obowiązków, narzuconego regula-
minu i zadań do wypełnienia, które wymagają budowania rela-
cji z innymi ludźmi. Cztery główne metody, stosowane u sióstr 
to nauczanie, modlitwa, skupienie i praca.
Przywracanie do pionu
Przywracanie do pionu kręgosłupa moralnego trwa zwykle od 
kilku do kilkunastu miesięcy. Po tym czasie dziewczyny zazwy-
czaj opuszczają ośrodek, choć mogą pozostać z siostrami dłużej, 
ale jedynie jako podopieczne. I co wtedy, po powrocie do peł-
nego życia w społeczeństwie? Jeśli są obok nich najbliżsi, po-
siadający mnóstwo motywacji, by utrzymać osiągnięty stan w 
wyniku ciężkiej pracy sióstr, efekty widoczne są od razu. Gorzej, 
jeśli dziewczyny zmuszone są do powrotu do rodziny i otocze-
nia, które wywołało zachwianie jej życia. O zdanie na ten temat 
zapytałam Magdę, studentkę resocjalizacji na UAM, która z całą 
grupą odbywała w domu sióstr praktyki hospitacyjne: 
- Wychowawcy bardzo starają się nakierować dziewczyny moral-
nie i widać, że dają z siebie wszystko. Ale w związku z tym, że są 
to siostry, system wartości przez nie uczony jest trochę oderwany 
od tego funkcjonującego w dzisiejszym, współczesnym świecie. 
Życie w całkowitym zamknięciu i odizolowaniu prowadzi do ucie-
czek, opóźniania powrotów z przepustek. W wieku 15 lat trudno 
żyć w ciszy, bez radia, telewizora. Wydaje mi się, że dziewczyny po 
wyjściu mogą mieć problemy z adaptacją społeczną, nie potrafią 
odnaleźć się w rzeczywistości, z którą przyszło im się zmierzyć.” 
Jedna z sióstr przyznaje: „- Zdarza się, że kiedy wyjdą wszystko 
się sypie. Nie samym sukcesem człowiek stoi. Bywa różnie. (...) 
To boli, zwłaszcza wtedy, kiedy już tak dobrze szło, kiedy one 
piękniały nam duchowo i intelektualnie, a tutaj - porażka. Ale 
tak to w życiu jest. A kiedy się cieszę najbardziej? Wtedy, gdy 
odwiedzają nas nasze absolwentki, dziewczyny, które znalazły 
sobie wartościowych mężczyzn, pracę, urodziły dzieci.” 
Zdaniem Magdy w ośrodku prym wiodą siostry bez specjali-
stycznego wykształcenia w kierunku resocjalizacji czy pedago-
giki, które jest niezbędne dla przeprowadzenia dobrego procesu 
„przywrócenia do społeczeństwa”. Czy w wypadku zagubionych 
dziewczyn faktycznie wykształcenie jest najważniejsze? Czy 
stosowanie specjalnych technik resocjalizacyjnych przewyższa 
uczenie wprost zasad, dzięki którym można prowadzić zwyczaj-
ne, proste i dobre życie? 
	 Magdalena	Krenc
Cytat	 siostry	 za	 artykułem:	 „Figlarne	 owieczki	 od	 sióstr	 pasterek”,	
Ola	Miedziejko,	www.onet.pl.	Warto	zajrzeć	do	tego	tekstu	–	jest	w	
nim	kilka	relacji	dziewczyn,	które	przebywają	w	ośrodku	lub	wyszły	
z	niego	kilka	lat	temu.
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reportaż

Jest taka szkoła… INNOWACYJNA!
Jest taka szkoła... Szkoła, w której pomimo obliczeniowych po-
myłek, poniżania prestiżu zawodu nauczyciela i obniżania war-
tości jego pracy – pracuje się ciężko, żmudnie i długo czeka się 
na efekty tej pracy. W tej szkole, jak i każdej innej.
Dzieci... Podmiot działań wychowawczych szkoły – w suchej de-
finicji. A tak naprawdę jedyni szczerzy sędziowie, niestrudzeni 
poszukiwacze, eksperymentujący wynalazcy, pomysłowi twór-
cy, spontaniczni artyści.
Może czytający to nauczyciel pomyśli o swoich uczniach: „Nie-
możliwe,	to	przecież	 leniwi	rekruci,	których	do	pracy	trzeba	zmu-
szać”.	Ale	„...	jeśli	pozwolicie	rozwinąć	się	swobodnej	działalności,	
jeśli	potraficie	użyczyć	sercu	trochę	ciepła	promykiem	słońca,	który	
wzbudzi	zaufanie	i	nadzieję,	przezwyciężycie	przymusową	robotę	
rekruta	i	wasza	praca	będzie	miała	stuprocentową	wydajność.	Ten	
promyk	słońca,	to	cały	sekret	nowoczesnej	szkoły...” (Celestyn Fre-
inet „Gawędy Mateusza”).
Wśród wielu obowiązków i praw nauczyciel ma możliwość pod-
jęcia się wprowadzenia w swojej placówce innowacji pedago-
gicznej. INNOWACJA (z łaciny: odnowienie) to nowatorskie roz-
wiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające 
na celu poprawę jakości pracy szkoły.
Jej podstawę prawną znajdziemy w Ustawie o Systemie Oświa-
ty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz 
Karcie Nauczyciela.
Etapy wprowadzenia innowacji to w pierwszej części głównie do-
kumenty, uzyskiwanie zgody. Jednym z głównych punktów całej 
procedury jest rejestracja innowacji przez Kuratorium Oświaty.
Ktoś mógłby zadać pytanie: „Po co?” Otóż pozytywnych skut-
ków wdrożenia innowacji jest wiele i można ich doszukać się na 
poziomie uczniów, nauczycieli, rodziców, szkoły, organu prowa-
dzącego i innych.
Plan działań wychowawczych Szkoły Podstawowej „Pod Lipa-
mi” w Krosinku od wielu lat przewiduje przygotowanie przez 
uczniów klasy I przedstawienia jasełkowego. W tym roku jestem 
wychowawcą klasy Ia. Wspólnie z katechetką, uczniami i rodzi-
cami przygotowaliśmy „Jasełka misyjne”. Ich odbiór wzbudził 
zachwyt wśród publiczności, wiele pytań i zaciekawienia tema-
tem wśród uczniów, a we mnie takie emocje, iż postanowiłam 
pogłębić go w dalszych działaniach z moimi uczniami. Zauwa-
żyłam więc potrzebę zmiany i kontynuowania wątku misyjnego. 
Stąd pomysł innowacji „Misja na pięć”.

Jej przewidywane efekty to:
- uczeń zna nazwy kontynentów,
- utożsamia kolory różańca misyjnego z kontynentami,
- zna pięć modlitw misyjnych,
- kojarzy ludność, muzykę, tańce, potrawy i położenie pięciu 
kontynentów misyjnych.
Po pracy „biurowej”, kompletowaniu dokumentacji z ogromną 
dumą przyjęłam wiadomość, iż nasza innowacja pedagogiczna 
została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
pod numerem WKWiO.5361.2.4.2012.
W chwili obecnej za nami już dwa spotkania:
- spotkanie 1: poinformowanie uczniów o tematyce innowacji, 

jej przebiegu, celu, sprawdzenie w postaci quizu ich do-
tychczasowej wiedzy o kontynentach,
- spotkanie 2: zwiedzamy Azję. Ubrani na żółto lub prze-
brani za skośnookich albo karateków wyjaśniliśmy sobie 
przypisany Azji kolor misyjny, nauczyliśmy się modlitwy 
misyjnej, dokładniej poznaliśmy postać świętego Józe-
fa, patrona naszej szkoły oraz wykonaliśmy tematyczną 
kartę pracy, pracowaliśmy z mapą, dokładniej zwiedzili-
śmy Indie, Rosję i Chiny, tańczyliśmy do chińskiej muzy-
ki, obejrzeliśmy bajkę „Wilk i zając”, jedliśmy ryż pałecz-
kami oraz ciasteczko z wróżbą, popijając herbatę.
Przed nami cztery wędrówki po kolejnych kontynentach 
oraz spotkanie ewaluacyjne z rodzicami. Jako prowadzą-
ca bawiłam się znakomicie. Po dociekliwych pytaniach 
moich Pierwszaków „kiedy kolejny czwartek z innowa-
cją?” podejrzewam, że oni też bawili się wspaniale!
	 	 	 Kropka
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Po raz kolejny za organizację przedsięwzięcia odpowiadały: Mo-
sińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury. Po-
moc nadeszła również od Leszczyńskiego Stowarzyszenia Qltura 
oraz od sponsorów: Paco Cases i Sklepu Muzycznego Instrumen-
ty.pl Music Store Poznań, które zadbały o nagrody i bardzo dobry 
backline dla zespołów. Organizatorzy zapewnili również zaplecze 
gastronomiczne, a sławny już Klub Gitary był przedsmakiem zbli-
żających się VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą

W lutym na przegląd zgłosiło się dwadzieścia osiem zespołów, z 
których po wstępnych eliminacjach zostało dziesięć. Poziom, jaki 
zaprezentowali muzycy był niezwykle wysoki i jury miało spory 
problem z wyborem najlepszych. W tym roku zespoły oceniali: 
Małgorzata Kaczmarek, prezes Fabryki Zespołów (www.fabry-
kazespolow.pl), która jest także członkiem komisji wybierającej 
zespoły w Eliminacjach do Przystanku Woodstock, podobnie 
jak drugi członek komisji Tomasz „Tommy gun” Olszewski – gi-
tarzysta zespołu Titus Tommy Gun. Kolejną sławą, która oceniała 
muzyków był lider formacji Armia, znany również z Siekiery oraz 
2Tm 2-3 – Tomasz Budzyński. Szeregi jury wspomagali także Sła-
womir Witkowski – dziennikarz poznańskiego Radia Afera oraz 
Piotr Klaindszmidt – nauczyciel, muzyk, wokalista i sekretarz Sto-
warzyszenia Qltura z Leszna.  

Przypomnijmy, że w poprzednich latach triumfatorami zostały ze-
społy Bustergang oraz K=I=W=I (pierwsza edycja imprezy), oraz 
Impala i Mystic Circus (druga edycja). Przegląd zaczął się mocnym 
akcentem, ponieważ jako pierwszy na scenie zaprezentował się 
poznański zespół Envia – grupa grająca dynamiczny future metal, 
nie stroniąca od melodii i czystych wokali. Wokalista grupy, który 
na każdy koncert zakłada charakterystyczną maskę, mógł zapaść w 
pamięć nie tylko wyśmienitym wokalem, ale także zachowaniem 
na scenie. Zespół zagrał profesjonalnie i bardzo żywiołowo, a wo-
kalista Envii – Delta, otrzymał nagrodę dla najlepszego głosu im-
prezy oraz za osobowość III PK.

Kolejnym zespołem był Thermit, którego członkowie zachwycili 
jury niesamowitym kunsztem gitarowym. Poznaniacy grali tra-
dycyjny trash metal z dodatkami, jednak czuć było w ich muzyce 
powiew świeżości, a wokalista obdarzony profesjonalnym głosem, 

potrafił pokazać, że w tym rodzaju muzyki da się jeszcze wiele po-
wiedzieć. 

Po dwóch pierwszych zespołach wystąpiły kolejne, które również 
zwróciły uwagę jury i bardzo podobały się publiczności. Poznański 
Fontaine i 100Lash zaskoczyli żywiołowością, Camping Hill oraz 
Absolute Spirit pokazali klasę aranżacyjną, Vicky Blows zachwycili 
instrumentarium, Zgon tekstami, Cruelty in the Garden brutalno-
ścią i wyjątkowo dobrym, jak na gatunek, w którym się poruszają, 
wokalistą. -	 Prawdę	 mówiąc	 nie	 mieliśmy	 tutaj	 do	 czynienia	 ze	 słabą	
formacją.	Wszystkie	pokazały	klasę	i	widać	było,	że	ich	występy	bardzo	
spodobały	się	publiczności – mówił po przeglądzie Tomek Budzyński.  

Podobno zawsze obrady jury są burzliwe. Było tak i tym razem, 
ponieważ oceniający zespoły mieli problem z przyznaniem wyróż-
nienia, które w ostateczności przypadło zespołowi Thermit, który 
będziemy mogli usłyszeć podczas Dni Mosiny przed Kobranoc-
ką, razem z śremskim zespołem Camping Hill, którego gitarzysta 
Hubert Błaszczyk otrzymał nagrodę dla najlepszego „wioślarza” 
imprezy. Jednak w kwestii zwycięstwa jury nie miało wątpliwości. 
Laureatem został kościański zespół Nawiasemówiąc. Pod progre-
sywną muzykę, ozdobioną pięknymi solówkami, łagodnym śpie-
wem i melodią, wplótł poezję polskich autorów. A ta wykonana w 
dość niekonwencjonalny i niecodzienny sposób, najbardziej przy-
padła do gustu publiczności i oceniającym. Joanna Dudkowska z 
zespołu Nawiasemówiąc zdobyła także laur dla najlepszego muzy-
ka dzierżącego gitarę basową, a cały zespół otrzymał techniczny 
case, ufundowany przez firmę Paco Cases oraz, co szczególnie na-
leży podkreślić, możliwość występu podczas VI Ogólnopolskich 
Dni Artystycznych z Gitarą, gdzie zagrają jako support zespołu 
Poluzjanci (sobota 21 kwietnia). Najlepszym perkusistą III Przeglą-
du Kapel Gitarowych w Mosinie został Amadeusz Kazimierczak z 
zespołu Absolute Spirit. 
O 20:00 na scenie pojawił się zespół HOPE, który żywiołowym wy-
stępem, udowodnił, że dotarcie do półfinału eliminacji najnowszej 
edycji Przystanku Woodstock nie było przypadkiem, zwłaszcza że 
pod sceną pojawiły się liczne rzesze fanów śpiewających teksty ze-
społu i doskonale znające utwory HOPE’a. Cały Ośrodek Kultury na 
ponad godzinę wypełnił się rewelacyjną muzyką HOPE, a sam kon-
cert był świetnym podsumowaniem III Przeglądu Kapel Gitarowych. 
	 	 Piotr	Mikołajczak

wydarzenia

Pokazali klasę
Przegląd Kapel Gitarowych Mosina 2012

10 marca w Mosińskim Ośrodku Kultury już po raz trzeci odbył się Przegląd Kapel Gitarowych z Wielkopolski. 
Przez cały dzień salę główną Ośrodka Kultury wypełniały pasaże dźwięków, mięsiste riffy, wspaniałe solówki, 
niski growling, wysokie skrzeki i czysty śpiew wokalistów 10 zespołów zakwalifikowanych do konkursu.
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Zabytkowe Saaby znowu przyjadą do Mosiny
Kolejny zjazd zabytkowych samochodów marki Saab, którego organizatorem jest Krzysztof Rozenblat 
odbędzie się w Mosinie 26 maja bieżącego roku. Imprezie będzie osobiście patronował 82 letni Eric 
Carlsson – legendarny zwycięzca rajdów samochodowych, m.in. Monte Carlo.

Był już w Mosinie na poprzednim zjeździe, w czerwcu 2010 roku. 
Sam fakt przyjazdu Carlssona do Polski, właśnie do Mosiny, kiedy 
poprzednia jego wizyta miała miejsce w 1963 r., (a był w Polsce 
tylko dwa razy, oprócz mosińskiego zjazdu), wzbudził wówczas 
niemałą sensację i zainteresowanie ogólnopolskich i światowych 
mediów. Miłośnicy zabytkowych samochodów reportaż o tam-
tym wydarzeniu mogą przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.gazeta-mosina.pl (E-wydanie, czerwiec 2010, str. 16). 
- Z Erikiem Carlssonem jesteśmy w stałym kontakcie, ostatnio 
widzieliśmy się u niego w domu pod Londynem, mówi Krzysztof 
Rozenblat. – Przekazał wówczas 120 fotografii nigdzie nie publiko-
wanych, m.in. z rajdu Safari. Myślę, że w kontekście książki, którą 
Dariusz Kamiński pisze wraz z Markiem Wierzbickim i ze mną, foto-
grafie te będą nie do przecenienia. Książka „Saab” będzie  historią 
o początkach Saabów, od samolotów do samochodów. Ukaże się 
na zjeździe 26 maja. W zbieraniu materiałów do niej pomagali sy-
nowie Szwedów, którzy te samochody tworzyli. Mamy nadzieję, że 
będzie to kompendium wiedzy o marce. Carlsson otworzy zjazd, 
będzie też podpisywał książkę, co nas bardzo cieszy.

Jaki będzie tegoroczny zjazd?
Zupełnie inny od poprzedniego. Pan Krzysztof wynajął pociąg 
starej 105 – letniej linii kolejowej na trasie Środa Wlkp. – Zanie-
myśl. Goście zjazdu z hotelu Szablewski pojadą swoimi Saabami 
do Środy Wlkp.
- A stamtąd pociągiem ze starą lokomotywą pojedziemy do 
Zaniemyśla. Tam lokomotywa puści dużo pary. Myślę, że dla 
młodych uczestników zjazdu i cudzoziemców będzie to coś 
wyjątkowego. Na koniec, w poczekalni dworca poczęstujemy 
wszystkich wyrobami piekarni TOSMAK Tomasza Olejniczaka, 
który pomaga w organizacji zjazdu. Z Środy Wlkp. wrócimy Sa-
abami do Mosiny. 
W tym roku stare samochody będą stały w Rynku przez dwie 
godziny. Władze miasta są nam bardzo przychylne. Wieczorem 
spotkamy się w okolicy wieży pożegowskiej, dokąd przyjadą 
ułani z 15 Pułku Poznańskiego. Nasza impreza stała się już na 
tyle głośna, że przyjadą do nas ludzie, którzy specjalnie dla mo-
sińskiego zjazdu restaurują swoje samochody.
Organizator zamierzał ograniczyć liczbę samochodów do pięć-
dziesięciu i tylko do rocznika produkcji 1980.
- Ale już przyjeżdżają tutaj pasjonaci marki i właściciele nowszych 

Saabów z Gdańska, Warszawy i Szczecina, prosząc, żeby ich przy-
jąć, choćby w charakterze kibiców czy osób towarzyszących. 
Zloty samochodów zabytkowych w Polsce są organizowane 
często, ale bierze w nich udział tylko kilka, kilkanaście aut. 
W Mosinie liczbę chętnych K. Rozenblat musi ograniczać ze 
względów technicznych (pojemność restauracji, hotelu) i or-
ganizacyjnych, bo jest to duże przedsięwzięcie. Obiecuje, że 
jeśli chodzi o następne zjazdy, to zawsze będą odbywały się w 
Mosinie, mimo, że były już propozycje, żeby imprezę przenieść 
do sąsiednich miast – bo tutaj jest niepowtarzalna, przyjazna 
atmosfera, piękna czysta przyroda i wielkie zainteresowanie 
starymi szwedzkimi samochodami.   E.B.

Na	zdjęciu	K.	Rozenblat	jadący	starym	motocyklem	z	przyczepą,	jedynym	
w	Polsce	Zündappem		z	1956	roku.	Zapowiada,	że	będzie	już	niedługo	woził	
nim	swojego	wnuka	Franka.
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Witej w te zimnisko

rozmaitości

List do przyjaciela dedykujemy Czytelnikom, którzy z sentymentem wspominają poznańską gwarę…

W takie wielgie mrozy jak latoś num to 
kiedyś u Krajeski nie buło leko. Ale jakoś 
tak wszyscy sie szanowali, jedyn drugiy-
mu żeby tam co sie nadstawioł to nie, nik 
nie brynczoł na nikogo. Najważniejsze 
buło aby mieć wode i żeby wychodek sie 
nadawoł. Chciałbym ci tero przypumnieć 
o wodzie a o wychodku kiedy indzi ci na-
pisze, bo z nim czasym buło istne kino. 
Zaro na poczuntku to wode sie nosiuło 
wymborkiym z dworu. na podwórku zaro 
przy dźwiach buł kurek a pod nim tako 
rozrylotano drzewiano podstawka. Usta-
wiołeś wymborek na ni odkryncołeś ku-
rek i woda leciało. Tyle ile chciołeś bo za 
nium sie nie płaciuło ino gospodyni-Kra-
jesko brała kumorne. Tej ale drugi kurek 
buł wew pralni Krajeściny a tam nikogo 
una nie wpuszczoła. Chyba że tak feste 
trzymoł mróz, to wtedy tak. 
Koło dźwi Brychowy w sini zaro na lewo 
wew posadce buła tako mało studźiynka 
zez zygarym od wody. Na zime tam za-
wsze wtykali miech ze słumum żeby nie 
zamarzło, zaś cołki rok tyn miech leżoł 
wew stodole, a kurek na dworze obtyka-
li słumom. Tylko na dworze ta słuma nie 
starczuła jak mróz tak feste czymoł. Wte-
dy wode trza buło spuścić z tego kurka 
i odkryncić drugi kurek w pralni gospo-
dyni. Pamiyntosz ale czasym buł szport. 
Koło zygara w ty studziynce jedyn kurek 
tym wiynkszy najpiyrw trza buło zakryn-
cić a odkryncić tyn mniejszy i pod niego 

podstawić wiaderyszko albo mniejszy 
jaki gornek bo tam nie buło miejsca. Do-
piyro tero mogłeś odkryncać kurek na 
dworze i z cały epy dygnunć w niego, ale 
tak że oż ci blaje na wyżch wychodziuły. 
A przy studziynce patczeli czy już nale-
ciało do wiadyryszka i jak naleciało to 
krzyczeli że naleciało i musiołeś przestać 
dygać. I dobrze bo nie szło tak bez ustan-
ku dygać. Jeszczy musiołeś uwożać żeby 
ci dziub sie nie przyklejuł do kurka bo jak 
mróz czymoł to mug sie przylepić i tedy 
co? Zaro ktu inny drugi zaczynoł dygać 
ale dopiyro jak tam w ty studziynce pod-
stawili pusty gornek. Tego co mioł dziub 
odparzuny wszyscy żałowali bo przeciyż 
wszyscy przyszli żeby wody nabrać. W 
tym czasie różne takie klekoty: a jak tam 
zdrówko pani Miyrzołka, a dobrze do-
brze, trochę szczyko wew krybunach ale 
to nic, a zima bydzie latoś, aj chyba by-
dzie bo kryty nie widać żeby ryły. Łe tam 
Czeskoo jakoś my przyżyli a niedawno 
przed wojnum drzewa pynkały od mrozu 
i co, pani Jańkowiakowo a pani mo doś 
ciepło, pani tak tym szutym ino poli, łe 
tam pani wyczymałam tyle to i tero tyż ja-
koś spiłuje, pani Suchomsko co tam pani 
bydzie sama gibać, może pani pómoc nu 
szak prawda Norbek czyto i ni mo czasu a 
Wena z Mirum dzieś poleciały, Brychowo, 
mum na obiod dobrum zupe niech pani 
przyjdzie, rychtyk mum smake na ańtop 
jak selera, a pani Krajesko, pani gospody-

ni se dobrze wyglundo, nu dbum o sie, 
sie obachutum i jakoś jes.
Tak przy ty wodzie zimum sie spotykało 
dziesińć rodzin to jak pamiyntosz mogło 
nos być zez trzydziestu pińciu pod 17 i 18 
numerym. Najlepi że wszyscy mieli fefra 
kryńcić tymi kurkami i czekali oż przyj-
dzie ojciec z roboty bo tylko un sie kapo-
woł co i jak. Nu jeszczy tylko Terko umioł 
kurkami kryńcić ale Terko jyzdźoł ciungim 
na delegacje i nie zawsze buł. Wymborki 
poszykowane, wiynksze gorki i mniejsze 
waski od pranio czekały oż Janek przyje-
dzie zez roboty. A musisz chyba pamiyn-
tać, że ojciec Janek jak mioł wypłate to 
zez roboty przyjyźdżoł omurzuny i późni. 
Ojciec robiuł w toki robocie, że wypłate 
im robili dwa razy. Roz dostawali zalicz-
ke a potym drugi roz reszte. No i wiysz 
Janek dwa razy mug jechać do Galusów 
zez tum wypłatum i sie tam omurzyć. A 
wiaruchna czekała wew tym mrozie oż un 
odkrynci wode. Musiało być cicho, a jak 
ktu na Janka co powiedzioł to un zaro sie 
wnerwioł („...że co, że jo jeste omurzunu, 
od roboty chyba...”) siod na rower i nazot 
jechoł do Galusowy. Wtedy wody już nie 
buło i dopiyro na drugi dziń.
Ciepło Cie pozdrowium
	 Roman	Czeski

P.S. A dzisiej s rana na termometrze wew 
Mosinie stojało 21 stopni mrozu, mumy 
12 lutygo

Mosina w oku kamery
Dwanaście kamer będzie działało w sieci monitoringu, który 
niedługo zostanie uruchomiony w Mosinie. Centrum Nadzoru 
będzie mieściło się w budynku przy ul. Krotowskiego , w któ-
rym siedzibę ma Straż Miejska. 
W Mosi nie zosta nie stwo rzony sys tem bazu jący na prze ka zie 
obrazu drogą radiową. Kamery, które zostały zainstalowa-
ne pozwalają na przesyłanie obrazu o  dużej rozdzielczości 
w dzień i w nocy. 43 krotny optyczny zoom pozwala nawet na 
rozpoznawanie twarzy. Wszystkie mają także możliwość peł-
nego obrotu o 360 stopni. 
- Miejsca, w  których zainstalowano kamery, to rejony o  naj-
większym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Zo-
stały wytypowane przy współudziale policji i Straży Miejskiej 
– mówi Zofia Springer, burmistrz Mosiny. – W kolejnych latach 
planujemy jego rozbudowę.

Koszty tego etapu budowy monitoringu wyniosły ok. 260 tys. zł. 
Kamery zostaną insta lo wane na: 
1 pl. 20 Paź dzier nika — naroż nik z ul. Poznań ską, 
2 pl. 20 Paź dzier nika — naroż nik z ul. Sło wac kiego, 
3 pl. 20 Paź dzier nika — naroż nik z ul. Nie złom nych, 
4 Rondo Budzyń, 
5 par king na ul. Rzecz nej, 
6 skrzy żo wa nie ul. Nie złom nych, Waw rzy niaka i Sowi niecka, 
7 ul. Dwor cowa (rejon GBS), 
8 ul. Dwor cowa — naroż nik z ul. Kole jową, 
9 Tar go wi sko (płyta górna), 
10 Tar go wi sko (płyta dolna), 
11 ul. Spo kojna (par king za kościo łem). 
12 – skierowana na budynek Urzędu Miejskiego
(red.)



13

Drogi Junku!
Pisze do Cie drugi list naszum starom gwarom bukowskom. Bo 
doszło do mnie, że wiara się kapła o co chodzi i jeszczy chcieli 
wiyncy. Teroz byndzie ździebko o świyntach i gwiozdorach. Tyl-
ko pamiyntej żeby czytać głośno, bo po cichu bydzie Ci ciynszko. 
„A wczoraj z wieczora złapali gwiazdora
buł w czerwuny jupce, buł w czerwuny jupce, dali mu po dupce…”
Pamientosz, jak bylimy małe knajdry i gwiazdory do nas przycho-
dziuły na gwiozdke. Wjysz jak jo sie bojołem, a fefra takigo miołem 
wew porach, że mówie Ci! Jo żym całkiem rychło skapowoł, że to 
wszysko jes pic fotomontarz, ale giry mi tak lotały, że nie wiym 
co. Że mi spuścił łynt, to zaro nie, ale un był taki odpicowany, jake 
mioł na odwyrdke, kłakami od spodu do góry nogami. Roz jak 
my już kuńczyli kluski z makiym na słodko, to ojciec niby mioł iś 
do wychodka za potrzebom. To jo już bułem cały wew nerwach 
i tych klusków nie mogłym łyknąć dużo, bo mi sie wew gardle 
zrobiły takie durch wielgachne kluchy. Mama po kompocie zez 
jabzów tysz niby po coś poszła, a my zez dziadkami ino zostali. Jak 
pamiętasz, kuchnie my mieli na górce, a pokój na dole przy sini. 
Kielochy mi lotały zez nerwów jak dzwunek zadzwuniuł że idzie, 
to myślołym, że w galotach mum pełno. Ja go widze jak dziś. Pape 
mioł czerwonym, krepum obleczunum, na łoczach i kalafie małe 
dziuryszki do paczynio i dychanio i jeszczyk omurzony ździebko 
sadzum, żeby baży straszyć. Z bioły waty mioł wunsy i brode, że 
niby jes taki stary i siwy chyba. Na głowie mioł bobe takom sa-
miuchnum jak sunsiod terko, ino z drugi struny. Na sie mioł dwie 
katany. Jednum dujszum, a na niom cicika zez barana, a bez pu 
buł ściśnynty koplem. Cosik zaczłem kapować, że to buł ojciec, bo 
tyż mioł taki mantel z korzuchym, ale nazod go nosił, a kopel nie 
wisoł na swoim hoczyku dzie zawsze. Jak żym zgodł, kto un jes, to 
zaro mi sie zrobiuło inaczy. Pamiytom, że zima buła, śnieg tyż buł, 
a un, tyn gwiozdor, w samiuchnych szkarpytkach i tu num godo, 
że mioł do nos tak daleko. Że jes mój ojciec, wiedziołem po tych 
szkarpytkach, bo mioł cyre na dużym paluchu. I widzisz. Jeszczy 
prezynty mioł schowane w bioły poszwie od poduszki. Akurat po-
znołym zaro, bo ni mioła wszystkich guzików białych, aby jeden 
na środku buł szary bez biołego. My wszystkie, jo, Zbiniu i Maryl-
ka, siedzieli na leżance kole dźwi na krzesołku, a babcia z dziad-
kiem bliży okna. Zaro się pytoł, czy my dużo rojbrowali i który buł 

najbarzy nispoty. Potym my cołki paciorek mówili, ale akuratnie 
nie tak na Jana i na wszyskich dwóch kolańcach. Jak gwiazdorowi 
sie spodobało, to dawaj zaczął gmyrać wew tym worku za prezen-
tami. Krepa na papie mu sie zrobiuła mokro, bo w angielce mama 
nahajcowała, a un sie spocił. Pamiyntum, że dostołym wtedy trak-
torek zez przyczepkom. Całki był drzewniany. Koła mioł zez szkul-
ków od nici, a zez przodku przybitum teksami ozdobnum blaszke. 
Ojciec zawdy miał fida do murksanio i to sam zmurksoł wszystko. 
Roboty mało i trza się było naginać, żeby bejmów naszporać cho-
cioż na gwiozdke i nazorgować jakie słodkie do nos. Jak gwioz-
dor wyszed, to zaczylimy dopiero rojbrować! Ojciec przyszedł z 
wychodka i z dziadkiem Józiem zrobili sobie groczka. Tero prze-
zywajum taki ekszpeler „drink” i robium go zez wody psyt i łiski. 
Groczka się robiuło tak: musiała być świyżo przegotowano woda, 
wlywało się jum do szklanki musztardówki, bo nie pynkała; do-
sypywało sie cukru do smaki kole czech do cztyrych łyżeczków, 
akuratnie mieszało i do tegi dolewało gorzoły. Gorzoła buła wew 
flaszkach zatkano korkiem i zalakowano. Aby otworzyć trza buło 
jum odwrócić do góry nogami i mocno walnąć pińścium oż korek 
puściuł. Nieroz to trzymoł mocno i roz nie starczyło walnąć, ale 
pore razy. Wtedy pamiyntum, otworzyli se ćwiortke. Zapolili se 
po całym „żeglarzu” i zaro wypili póki gorónce buło, bo podob-
no jak oziymbło, to wcale nie kopało. Potym ojciec odprowadził 
dziadka na drugom strune ulicy i tam u niego tysz sobie wypili 
groczka. Wtedy dziadek nie chcioł puścić ojca samego i tysz go 
odprowadził. I u nas sobie znowu wypili po groczku i zakurzyli po 
„żeglarzu”. Dziadek buł już leko słaby, to ojciec go odprowadził i u 
niego z kolei znowu wypalili sobie po „żeglarzu” i wypili groczka. 
Jak ojciec przyszed sam, to mama mu, że mo wypite i jest omu-
rzuny i z takim na pastyrke nie pójdzie.

PS A jak my byli wiynksze knajdry, to za gwiozdora roz robiła 
Zosia Zimno. Ta ale miała pare w łapach! Jak mi przywaluła, to 
z bólu chyba ździebko popuściułym, a dyngi na dupsku mom 
jeszcze do dziś. Wszystkim na Święta życzę wesołej lektury, a Cie 
pozdrowiom od moich dyngów!
	 Elegancki	Junek	R.	Czeski,	Mosina

Darmowe surfowanie po sieci
W Mosinie, na Rynku zostanie urucho-
miony hotspot, 20 marca br. gmina 
podpisała umowę z firmą TESAT, która 
poniesie wszelkie koszty związane z tym 
przedsięwzięciem. 
Hotspot, czyli darmowy punkt dostępu do 
Internetu realizowany będzie w  technolo-
gii bezprzewodowej (WiFi) i swym zasię-
giem obejmie teren Rynku. Będzie z niego 
można skorzystać także w budynku Urzędu 
Miasta. Za wszystko płaci TESAT, Mosina 
udostępnia jedynie pomieszczenie, w któ-
rym zostaną zainstalowane urządzenia do 
przekazywania sygnału internetowego. 

Dostęp do Internetu będzie bezpłatny 
z koniecznością ponownego logowania 
co godzinę.  Oznacza to, że internauta 
siedząc np. na ławce na placu będzie 
mógł surfować po sieci przez godzi-
nę. Potem zostanie rozłączony i będzie 
musiał zalogować się ponownie. Uru-
chomienie hotspota planowane jest na 
przełomie kwietnia i maja br.
Umowę 20 marca 2012 roku podpisała 
Zofia Springer, burmistrz Mosiny oraz 
Jacek Trzciołek, dyrektor ds. inwestycji 
firmy TESAT. (red.)
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Życie jest snem wariata
RECENZJA - książka

Dennis Lehane
 „Wyspa skazańców”

Są książki, które się po prostu lekko czyta. Są też takie, któ-
rych fabuła wciąga do tego stopnia, że nie możemy zasnąć 
bez doczekania się kolejnego zwrotu akcji. Bywają, (choć do-
syć rzadko) też takie tomiska, które pozostają w myślach na 
bardzo długo. Ale najrzadziej można spotkać przypadki, w 
których wszystkie trzy wyżej wymienione zalety łączą się w 
jedno. Ja już taką znalazłam.
Życiorys autora powieści, Dennisa Lehane, to klasyczna opo-
wieść o zwykłym chłopaku, który żyje swoim szarym życiem, 
marząc jednocześnie o napisaniu dobrej książki. Kelner, kie-
rowca, pracownik księgarni, wychowanek niepełnosprawnych 
dzieci – zawody te nie wydają się dobrymi źródłami inspiracji 
dla początkującego pisarza. A jednak. Lehane wydaje swoją 
pierwszą powieść w 1994 roku, ale dopiero wydana osiem lat 
później „Rzeka tajemnic” otrzymuje rozgłos za sprawą świet-
nej adaptacji filmowej w reżyserii Clinta Eastwooda. Wydana 
w 2003 roku „Wyspa skazańców” także zostaje przeniesiona na 
ekrany kin, z równie dobrym przyjęciem przez widzów. 
Główny bohater, Teddy Daniels, jest szeryfem federalnym i wraz 
z nowopoznanym kolegą po fachu zmierzają na statku ku wy-

spie, by odnaleźć kobietę, która 
zniknęła bez śladu. Wyspa jest sie-
dzibą szpitala dla chorych psychicz-
nie, gdzie zwożeni są najwięksi zwy-
rodnialcy z przestępczego światka. 
Historia każdego z pacjentów jest 
bardziej przerażająca od poprzed-
niej. Po przypłynięciu na miejsce 
od razu wyczuwają, że coś jest nie 
tak. Pracownicy, jak i pacjenci za-
chowują się tak, jakby coś ukrywa-
li. Niewiele mówią o zaginionej pacjentce, która zamordowała 
bez mrugnięcia okiem trójkę swoich dzieci, a teraz w zasadzie 
wyparowała z własnego pokoju. W czasie przeczesywania wy-
spy pojawiają się nowe sprawy do wyjaśnienia przez szeryfów...
Historie pacjentów to świetne ukazanie złożoności ludzkiej psy-
chiki. Książka, której akcja ma w tle bardzo mroczny krajobraz, 
jest powieścią sensacyjną w całym tego słowa znaczeniu. Tutaj 
każdy dialog i każde przewrócenie kartki popycha akcję ku fi-
nałowi. Oj, wielkiemu finałowi... Gwarantuję, że niejednemu z 
czytelników szczęka opadnie do ziemi i długo jej nie pozbiera. 
Nic więcej nie piszę, żeby nic nie zdradzić. Tylko czytać!
	 	 Magdalena	Krenc

Tryptyk na Wielkanoc 
Kulminacja Zbawienia w Wielki Piątek się zaczyna
Kiedy to Bóg Ofiarę dla nas ze Swojego Syna
Złożył. Czyż może być większy dowód miłości
Do nie stroniącej od grzechu ludzkości?
Pamiętajmy o tym, nie tylko podczas Przeistoczenia
    chleba i wina…

Poczujmy jak wiele niosą radości, nadziei i mocy, 
Boskie (z Tajemnicą), Święta ku czci Wielkiej Nocy.
To na wspomnienie, iż się dokonała 
Jezusa Ofiara Doskonała
I  Jego Zmartwychwstanie. O czym mówili prorocy!

To dopiero był wstrząs i konsternacja
Kiedy ówczesna jerozolimska administracja
W grobie, ze zdumieniem ujrzała,
Że nie ma Chrystusowego Ciała!
I jak po wyklutym pisklęciu- pusta skorupka została!

   R.	Krawiec
	 	 	 P-kowo,	10.03.2012.
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CZMONIEC 59, 62-035 Kórnik tel. 691 383 002

29 kwiecień
POSZUKIWACZE PIRACKIEGO SKARBU 

MAJÓWKA Z MIESZKAŃCAMI ŁĄKI
3 maj

6 maj
MIESZKAŃCY WIOSKI W DŻUNGLI

27 maj
CZARY ODWIEDZIŁY MARZYMIĘTĘ 

3 czerwiec 
DZIEŃ DZIECKA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM 

17 czerwiec
GRECKA OLIMPIADA 

26 czerwiec
HAWAJSKIE PRZYWITANIE WAKACJI 

www.marzymieta.pl

Hotel - Restauracja
Wesela - Komunie

Imprezy okolicznościowe

Gościniec Marzymięta
Restauracja otwarta od 9.00 do 21.00

Hotel otwarty 24H

FESTYNY
godz. 13.30 - 16.30
wstęp wolny

Przygoda z fabułą
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Mam na imię Ewa
Mam 19 lat. W 2011 roku trafiłam do szpitala, seria badań, a po nich rozpoznanie, którego nikt się nie 
spodziewał – stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex). Z dnia na dzień zmieniło się moje życie…

Ewa Bondaruk jest córką jednego z naj-
lepszych pilotów F-16. Dla niej 17 marca w 
Mosińskim Ośrodku Kultury charytatywny 
koncert zagrała poznańska Orkiestra Re-
prezentacyjna Sił Powietrznych. W prze-
rwach koncertu licytowano przedmioty, 
z których dochód jest przeznaczony na le-
czenie Ewy. Były to m.in. kombinezon pilo-
ta samolotu F-16, skok spadochronowy w 
tandemie, zaproszenie do 31.Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Krzesinach. I choć tak 
być nie powinno – państwo polskie i NFZ 
nie pomaga chorym na SM - koszty lecze-
nia tej strasznej choroby ponosi pacjent, 
zdumieniem i optymizmem napawa fakt 
ludzkiej reakcji na nieszczęście. Atmosfera 
serdecznego współczucia, gotowość nie-
sienia pomocy, wielka solidarność z Ewą i 
jej rodziną, wzruszenie i łzy wypełniły so-
botni koncert z pięknym występem Orkie-
stry Sił Powietrznych. 
Przybyli m.in. Dowódca 2. Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Wło-
dzimierz Usarek oraz Dowódca 31 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach  - 
płk dypl. pil. Jacek Pszczoła, władze Mo-
siny i mieszkańcy. Licytację z dobrym 
skutkiem finansowym i humorem (jak 
zwykle) poprowadził Andrzej Kasprzyk.

Leczenie	 SM	 nie	 jest	 refundowane	 przez	
NFZ,	 a	 leki	 są	 nieprawdopodobnie	 drogie,	
dlatego	 proszę	 pomóż	 mi	 w	 walce	 z	 cho-
robą	i	podaruj	1%	podatku	lub	przekaż	da-
rowiznę	 –	 apeluje	 Ewa.	 Środki	 finansowe,	
które	 uda	 się	 zgromadzić	 na	 specjalnym	
subkoncie	w	Polskim	Towarzystwie	Stward-
nienia	 Rozsianego	 w	 100%	 wykorzystane	
będą	na	leczenie	i	rehabilitację	Ewy.

W imieniu Ewy i jej rodziców dziękujemy..
kpt. Marlena Bielewicz z 2. Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego
Nazwa OPP: Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego – Oddział Wielkopol-
ska - KRS: 0000137276

Cel szczegółowy: PLiR EWA BONDARUK

Jeżeli zechcą Państwo przekazać darowi-
znę pieniężną na leczenie i rehabilitację 
Ewy, można dokonywać wpłat bezpośred-
nio na subkonto w Polskim Towarzystwie 
Stwardnienia Rozsianego: nr konta 12 
1140 1124 0000 2706 6500 1009, z ko-
niecznym dopiskiem : PLiR Ewa Bondaruk.  
E.B. Mosińscy	harcerze	jak	zwykle	stanęli	na	wysokości	zadania
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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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Wybudują ulicę Matejki

PIT 2012
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska i Mosiński 
Ośrodek Kultury zapraszają w niedzielę 15 kwietnia, godz. 9.00 – 
14.00 do MOK, ul. Dworcowa 4 w Mosinie na festyn medyczny p.n. 
Biała Niedziela „Grunt to zdrowie”. Lekarze specjaliści: neurolog, reu-
matolog, urolog, chirurg proktolog (choroby jelit), onkolog rehabili-
tacyjny, kardiolog, ortopeda.

Bezpłatne badania:
EKG, ciśnienia krwi, poziomu cukru, KTG (dla kobiet ciężarnych).
Porady: dietetyka, optyka, farmaceutów, psychologa.

BADANIE MAMMOGRAFICZNE dla kobiet w wieku 50-69 bezpłat-
nie. Zapisy pod tel. 61855-75-28, 61851-30-77

DRUŻYNA SZPIKU „podziel się życiem” – oddaj krew

BEZPŁATNA MORFOLOGIA – dla wszystkich (laboratorium Vis Me-
dica – budynek Ośrodka Zdrowia)
Zapraszamy mieszkańców Gminy Mosina, Puszczykowa i Lubonia

13 i 14 kwietnia w rejonie wieży widoko-
wej na Pożegowie odbędzie się wiosenne 
sprzątanie połączone z sadzeniem drzew 
i krzewów. Swój udział zapowiedzieli już 
harcerze, wędkarze  oraz uczniowie z SP 
nr 1 i SP nr 2.  Przyjść może jednak każdy, 
kto chce włączyć się w akcję sprzątania. 
Już wiadomo, że w pobliżu wieży widoko-
wej na Pożegowie zostanie posadzonych 
100 drzew przekazanych gminie Mosina 
przez Wielkopolski Park Narodowy oraz 
krzewy przekazane przez Nadleśnictwo 
Konstantynowo. Niewykluczone, że z krze-
wów uda się ułożyć napis Mosina, który bę-

dzie widoczny z platformy widokowej. 
Od momentu udostępnienia wieży wido-
kowej dla turystów cieszy się ona coraz 
większym zainteresowaniem. Przycho-
dzą i przyjeżdżają tu nie tylko mieszkańcy 
Mosiny i okolicznych sołectw, ale również 
turyści i osoby z Poznania i sąsiednich 
gmin. Obiekt jest bowiem ogólnie do-
stępny. W  pobliżu przebiegają zarówno 
piesze jak i rowerowe szlaki turystyczne, 
a do dyspozycji turystów  jeden z pięciu 
oznakowanych szlaków turystycznych, 
których łączna długość wynosi 85 km.
Po zakończeniu budowy i udostępnieniu 

wieży turystom Urząd Miejski przystąpił do 
oznakowania trasy dojazdu do wieży tak, 
aby każda osoba, która zamierza przyjechać 
do Mosiny, bez problemu dotarła do wieży. 
Akcja sprzątania i sadzenia zieleni jest 
kolejnym etapem zagospodarowania 
terenu wokół Glinianek. W przyszłości 
planowana jest budowa ścieżek pieszo-
rowerowych wokół zbiorników, dzięki 
którym będzie możliwość spaceru lub 
przejażdżki rowerowej – wszystko wy-
maga jednak ścisłej współpracy z WPN.  
Samorząd zamierza na te prace pozyskać 
dofinansowanie. (red.)

Sprzątanie Pożegowa

Biała Niedziela

Na ul. Matejki w Puszczykowie rozpoczęły się prace związane z jej budową. 
Drogowcy będą pracować na odcinku od ul. Prusa do ul. Kościuszki. 
Budowa ulicy Matejki jest największą inwestycją drogową zaplanowaną 
w tegorocznym budżecie Puszczykowa. Na wszystkie zarezerwowano w 
miejskiej kasie 2,5 miliona złotych. Do przetargu stanęło sześć firm. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma z Leszna, która zaproponowało za te prace 
1.049.000 złotych.
Za ta pieniądze wybudowana będzie nie tylko nowa nawierzchnia z kostki 
typu pozbruk, wjazdy na posesje i chodniki, ale także kanalizacja deszczo-
wa oraz niewielki parking koło ulicy Kościuszki. Po utwardzeniu ulicy na 450 
metrowym odcinku, istotnie zwiększy się ilość deszczówki odprowadzanej 
do kanalizacji. Dlatego konieczne okazało się także uwzględnienie w zakre-
sie prac przebudowy przepompowni wód opadowych, które popłyną w 
stronę ulicy Dworcowej. Koniec prac zaplanowano na połowę lipca. Przed 
rozpoczęciem prac mieszkańcy mający domy przy tej ulicy zostali zaprosze-
ni przez burmistrza Andrzeja Balcerka na spotkanie, podczas którego omó-
wione zostały wszelkie aspekty prac oraz przedstawiona organizacja ruchu, 
która będzie obowiązywała podczas robót. (red.)

Masz problem z wypełnieniem PITu? Zapraszamy do Urzę-
du Miejskiego!
Urząd Skarbowy we współpracy z Urzędem Miejskim w 
Puszczykowie będzie udzielał informacji na temat rozli-
czania rocznego za 2011 rok. Podczas indywidualnego, 
bezpłatnego spotkania będą mogli Państwo otrzymać 
formularz podatkowy oraz uzyskać informacje doty-
czące m.in. ulg podatkowych, składania zeznań bez pod-
pisu kwalifikowanego, najczęściej popełnianych błędów 
przy wypełnianiu PITu elektronicznie.
Pracownik Urzędu Skarbowego będzie udzielał infor-
macji i przyjmował deklaracje mieszkańców w Urzę-
dzie Miejskim, ul. Podleśna 4,  sala sesyjna, budynek B, w 
dniach:
28 kwietnia (sobota) w godzinach 9 - 12
30 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 12 - 17
W godzinach pracy Urzędu Miejskiego można pobrać dru-
ki zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych.
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Zamelduj się i wygraj nagrody! 

Wyróżnienia honorowe miasta

Spotkanie dla przedsiębiorców

Kto pyta nie błądzi?

Do 30 kwietnia br. można składać wnioski w sprawie nadania wy-
różnienia honorowego za szczególnie zasłużoną działalność dla 
miasta Puszczykowa. 
Tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” przyznaje się osobom 
fizycznym oraz organizacjom gospodarczym, pozarządowym, na-
ukowym i kulturalnym. „Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczy-
kowa” nadaje się wyłącznie osobom fizycznym. Wyróżnienia hono-
rowe Rada Miasta Puszczykowa nadaje uchwałą. 
Wnioski o przyznanie tytułu honorowego może składać: grupa 
co najmniej pięciu radnych, Burmistrz Miasta Puszczykowa, orga-
nizacje pozarządowe oraz grupa co najmniej 100 mieszkańców 

Puszczykowa. Wnioski, zawierające uzasadnienie z opisem zasług 
kandydata i wskazaniem dowodów na ich potwierdzenie, należy 
kierować do Przewodniczącego Rady Miasta i składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego, Puszczykowo, ul. Podleśna 4. 
Rada po otrzymaniu wniosku, powołuje komisję w celu jego zwe-
ryfikowania i sporządzenia opinii oceniającej zasadność wniosku.
Uchwałę w sprawie wyróżnienia honorowego podejmuje Rada po 
zapoznaniu się z opinią i stanowiskiem komisji oraz z zebranym ma-
teriałem dowodowym.
Uroczyste nadanie wyróżnienia honorowego odbywa się podczas 
sesji Rady w obecności burmistrza i zaproszonych gości. (red.)

„Wsparcie rozwoju MSP” to projekt reali-
zowany w  ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Jak 
w  jego ramach uzyskać dofinansowanie 
dowiedzieli się przedsiębiorcy - uczestni-
cy spotkania zorganizowanego 28 marca 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez tutej-

sze Gminne Centrum Informacji.
Informacje przekazywali m.in.: przedsta-
wiciele Agencji Rozwoju Regionalnego 
z Konina Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk  i  
Jerzy Wojciechowski. W drugiej części spo-
tkania przedsiębiorcy uzyskali praktyczną 
wiedze na temat ubiegania się o wsparcie 

finansowe z Unii Europejskiej, którą podzie-
lił się z nimi Maciej Bonawenturczak z Firmy 
DFG Consulting. Możliwości finansowania 
przedsięwzięć  oraz ofertę banku dla przed-
siębiorców przedstawiła z  kolei - Joanna 
Borowczak, dyrektor Banku BGŻ Oddział 
w Mosinie oraz Maciej Wojciechowski. (red.)

Samorządowcy zasiadający w Radzie Gmi-
ny Mosina mogą ubiegać się o tytuł mi-
strzów Polski w zadawaniu pytań podczas 
sesji. W lutym zadali burmistrz  Z. Springer 
51 takich nie cierpiących zwłoki i wyma-
gających natychmiastowej odpowiedzi 
pytań. Nawet radni zasiadający w Radzie 
Poznania mają mniej pytań do prezydenta 
niż niektórzy mosińscy rajcy.
Czy po takiej lutowej serii, podczas marco-
wego posiedzenia zabrakło im „amunicji”? 
Otóż nie. Błyskotliwe pytania ponownie 
padały z sali. Fakt, tym razem było ich „za-
ledwie” około 30,  ale i tak wyartykułowa-
nie ich zabrało grubo ponad 2 godziny. 
Co w tym złego, że radni mają pytania do 
burmistrza? Przecież to chyba dobrze o 
nich świadczy. Interesują się widocznie 
tym, co dzieje się w ich gminie. 
Teoretycznie tak. Radny przecież właśnie po 
to zgodził się nim być i został wybrany przez 
mieszkańców, aby reprezentować ich inte-

resy m.in. podczas sesji. Jednak większość 
pytań, zadawanych przez nich nijak ma się 
do deklarowanej troski o gminę. Wygląda 
to tak, jakby niektórzy radni przez cały mie-
siąc zbierali pytania i czekali na sesję, aby 
podczas niej wygłosić swoje kwestie. Tylko, 
czy aby zapytać, kiedy będzie posprzątany 
bałagan koło torów, czy jak zabezpieczyć 
obiekty dawnej „Barwy” trzeba czekać cały 
miesiąc i dywagować o nich podczas sesji? 
Sesja to chyba nie jest miejsce na „burzę 
mózgów”. Dla dyskusji odpowiedniejsze są 
chyba posiedzenia komisji. No, ale tam jest 
mniejsza widownia. 
Widząc bałagan każdy radny powinien 
w pierwszej kolejności zgłosić to Straży 
Miejskiej, bo to jest służba powołana do 
tego, aby egzekwować regulamin utrzy-
mania czystości. Po co czekać tydzień czy 
dwa? Chyba jedynie po to, aby inni rad-
ni lub uczestnicy sesji docenili jego spo-
strzegawczość i troskę o gminę.   

Kolejny przykład, genialnego pytania: 
Dlaczego w wywiadzie do PAP burmistrz 
nie promowała gminy?  To, że wywiad był 
na temat zmian w prawie prasowym rad-
nego już nie obchodzi. 
Dalsze przejawy troski o gminę. Wniosek 
o zlikwidowanie zaniżenia terenu przy 
Netto. Czy radny zauważył je w dniu sesji, 
że nie mógł wcześniej poinformować o 
tym stosownych służb miejskich? 
Dlaczego radni wybierają metodę informo-
wania służb przez burmistrza i to wyłącz-
nie podczas sesji? Czy nie prościej zgłosić 
to kierownikowi odpowiedniego referatu, 
który podjąłby odpowiednie działania? 
Zdecydowaną większość tych spraw moż-
na załatwić „normalne”. Jednak wtedy nikt 
nie dowiedziałby się o tym, że radnemu 
tak bardzo na sercu leży los jego gminy. 
(observator)

Każdy, kto zamelduje się w tym roku w Gminie Mosina może wygrać 
nowoczesny telewizor lub inne atrakcyjne nagrody, ufundowane 
przez sponsorów. W konkursie organizowanym przez Urząd Miejski 
mogą wziąć osoby pełnoletnie, które zameldują się po raz pierwszy 
na pobyt stały w Gminie Mosina, wypełnią formularz konkursowy 
oraz dostarczą kopię dokumentu poświadczającego zameldowa-
nie. Formularze konkursowe można pobrać w Urzędzie Miejskim w 
Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta, w Referacie Spraw Obywatel-

skich (pok. nr 117 i 118), a także ze strony internetowej www.mosi-
na.pl. Spośród uczestników, na początku każdego miesiąca zostanie 
wyłoniony laureat za miesiąc poprzedni, który otrzyma nagrodę. 
Wyjątkiem będzie maj, gdy wyłoniony zostanie laureat za okres od 
1stycznia do 30 kwietnia. Dokładne informacje na temat konkursu 
ukażą się na stronie internetowej www.mosina.pl. Dostępne będą 
także w: Referacie Spraw Obywatelskich (tel. 61 810 95 65) i Biurze 
Obsługi Interesanta (tel. 61 810 95 05 lub 61 810 95 06). 
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Z potrzeby serca i obowiązku - 
puszczykowianin w Budapeszcie

Wśród kilku tysięcy uczestników Wielkiego Wyjazdu Polaków na Wegry w dniach 14 – 17 marca z okazji 
święta węgierskiego powstania z 1848 roku byli mieszkańcy Puszczykowa. Przedstawiamy relację dr. 
Wojciecha Skibińskiego, który pojechał do Budapesztu z wewnętrznej potrzeby, ponieważ uznał, że 
taki jest jego – Polaka - patriotyczny obowiązek.

Pojechał, żeby wyrazić swoje poparcie dla Węgrów i ich dobrej 
drogi… Drogi, którą wybrali i na której czele stoi premier Vic-
tor Orban. Człowiek ten płaci dzisiaj wysoką cenę m.in. za to, 
że konstytucja węgierska od stycznia tego roku zaczyna się od 
słów: „Boże! Błogosław Węgry” i ma wpisane wartości chrześci-
jańskie, ochronę małżeństwa jako związek kobiety z mężczyzną, 
zakaz adopcji przez pary homoseksualne i ochronę życia poczę-
tego. I który płaci za odważne i trudne reformy, sprzeciwiające 
się dyktatowi Brukseli.
- Były to obchody rocznicy zrywu niepodległościowego Węgrów 
próbujących wystąpić 164 lata temu (Wiosna Ludów) z Monar-
chii Austro – Węgierskiej, w powstaniu przeciw Habsburgom, 
opowiada dr Skibiński. - Z powstaniem tym Austriacy nie dali 
sobie rady i wkroczyła 150 tysięczna armia rosyjska. Dużą rolę 
odegrali wówczas Polacy, np. generał Józef Bem, który w tym 
powstaniu dowodził wojskami węgierskimi i zdobył sławę wiel-
kiego wodza. Ostatecznie jednak powstanie zostało stłumione 
przez połączone siły rosyjsko-austriackie. 
Węgrzy mają duże poczucie krzywdy narodowej, mówili nam o 
tym w bezpośrednich rozmowach. Za panowania Andegawe-

nów było to potężne państwo środkowej Europy. Monarchia 
Austro-Węgierska przyniosła zniewolenie, a próba zrywu w 
1848 r nie powiodła się. Następny etap gnębienia to był czas po 
I Wojnie Światowej (na mocy układu w Trianon – odpadł wów-
czas od Węgier Siedmiogród). No i okres wyzwolenia, czyli znie-
wolenia przez Związek Radziecki po II Wojnie Światowej, z krwa-
wym powstaniem w 1956 roku (na budynku ówczesnej bezpieki 
oglądałem zdjęcia pomordowanych wówczas Węgrów). Węgrzy 
skarżyli się też w rozmowach z nami, że tak jak wtedy nastąpiła 
duża emigracja i zgnębienie narodu, tak i teraz Unia Europejska 
próbuje zdusić naród węgierski. Nie są to może mordy i prześla-
dowania, jak dawniej, ale próba takiego nacisku gospodarcze-
go, która prowadzi do zniewolenia pod każdym względem, do 
zamachu na wolność narodu.
Pojechali tam ci Polacy, którym zależy także na własnym 
państwie, czyli polscy patrioci.
- Od samego początku, czyli od momentu rozpoczęcia podróży 
pociągiem panowała wśród nas niezwykła atmosfera. Trudno 
opisać Polaków rozmowy. Przeważali ludzie Solidarności, któ-
rzy czynnie walczyli przeciwko komunie przed rokiem 1989. Ale 
byli też młodzi, którzy właśnie wtedy przyszli na świat, którzy 
pragną Polski patriotycznej, o tradycyjnych wartościach, nie 
wyrzekającej się swoich chrześcijańskich korzeni. Starszy pan z 
Poznania opowiadał jak został uwięziony w czasie stanu wojen-
nego i przesiedział wiele miesięcy w ciężkim więzieniu. I nigdy 
nie przypuszczałby, że na starość będzie znów musiał walczyć o 
to, co się jednak nie zrealizowało…
Z naszego pociągu wysiadło około 700 osób, oprócz tego przy-
jechały z Polski autokary i prywatne samochody. Rano w warun-
kach polowych zjedliśmy śniadanie na terenie wokół Muzeum 
Narodowego, po czym Polacy zgromadzili się u stóp gmachu 
Muzeum, na schodach którego w 1848 r. Sandor Petofi wygło-
sił swoje 12 tez, będących deklaracją niepodległości. W czasie 
manifestacji mer Budapesztu wygłosił przemówienie, w któ-
rym dziękował Polakom za życzliwość i solidarność z Węgrami. 
Po nim redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz 
(współorganizator Wielkiego Wyjazdu na Węgry) powiedział m. 
in.: „Zbliża się nasz czas, czas wolnych narodów”.
W oknach i na balkonach domów naprzeciw Muzeum zgroma-

Wojciech	Skibiński	w	swoim	puszczykowskim	domu
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dzeniu Polaków z aplauzem przypatrywali się Węgrzy. Następ-
nie w wielkiej świątecznej manifestacji 15 marca Polacy poszli w 
pochodzie za węgierskimi huzarami przez most Łańcuchowy na 
drugi brzeg Dunaju, na plac przed Parlamentem. Grupa polska 
była bardzo widoczna – z flagami, banerami o barwach narodo-
wych Węgier i Polski.
- Na poboczach ulic stały tłumy Węgrów bijących brawa i skan-
dujących na naszą cześć. Victor Orban w swoim przemówieniu 
do narodu dziękował i nam - powiedział do nas po polsku: za 
wolność naszą i waszą. Podziękował też Litwinom, którzy – choć 
mniej licznie (autobusem) przybyli do Budapesztu. 
Polak Węgier dwa bratanki i do szabli, i do szklanki
- Po uroczystościach, podczas opuszczania placu Węgrzy dali 
upust swojej wdzięczności i wzruszeniu, otoczyli nas, klaskali i 
płakali… To było niesamowite…
Szkoda, że żadna polska stacja telewizyjna tego nie pokazała, 
relacje nadawały telewizja węgierska i wiele światowych me-
diów. Dlaczego zabrakło polskiego przekazu, choć TVP otrzy-

mała materiały i nagrania? To były wielkie i piękne emocje setek 
tysięcy ludzi. 
- Następnego dnia złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Józefa 
Bema. Stamtąd udaliśmy się pod monument katyński, gdzie 
Węgrzy czczą pamięć pomordowanych przez bolszewików Po-
laków w Katyniu 1940 r.
Na dworcu żegnali nas Węgrzy, którzy przywieźli ze sobą upo-
minki, słodycze, prezenty.
Jeden z panów przywiózł antałek wina i wypiliśmy je z nim z pla-
stikowych kubeczków. Miał też ze sobą plakat z napisem: Polak 
Węgier dwa bratanki i do szabli, i do 
szklanki. 
Pojechałem, żeby dać świadectwo prawdzie i wyrazić poparcie 
dla węgierskich przemian. Żeby powiedzieć: szanuję ten naród 
i zapewnić ich, że nie są sami w tym trudnym momencie. I z ra-
dością przekazuję rodakom reakcję Węgrów, którzy śpiewali po 
polsku nasz Hymn narodowy, klękali i całowali polską flagę…
	 	 Spisała	Elżbieta	Bylczyńska

fot.	Zbyszek	Kaczmarek/Gazeta	Polska	(W.	Skibinski	pierwszy	z	prawej)

Odgarniamy śnieg, szukamy wiosny!
Powiat Poznański wierzy w wielki talent swoich mieszkań-
ców, ponieważ ogłosił konkurs prawie niemożliwy do wy-
konania przy pogodzie, jaka od paru dni czyha na nas po 
wystawieniu nosa za drzwi. Ale nie traćmy nadziei, Panie Po-
godynki obiecują z uśmiechem od ucha do ucha, że nadejdą 
piękne, słoneczne chwile już w połowie miesiąca, a wtedy 
możemy ruszyć i robić zdjęcia śladów wiosny. Konkurs pod 
hasłem „Wielcy odkrywcy wiosny” polega na odnalezieniu 

chociaż śladu po tym wszystkim, co za oznakę tej najpięk-
niejszej pory roku można uznać. Może to być kwiatek, traw-
ka, rower, bociany – miejmy nadzieję, że uda nam się przego-
nić powracającą wciąż zimę i złapać coś z tych wiosennych 
oznak przed upływem terminu nadsyłania prac, który mija 22 
kwietnia. Zdjęcia wysyłamy pod adres: redaktor@powiat.po-
znan.pl. Regulamin i szczegóły konkursu dostępne na stronie 
www.powiat.poznan.pl.    mk
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Miłosne szczęścia okruchy
1 marca 2012 r. Mosińska Biblioteka Publiczna zorganizowała wieczór literacko-muzyczny: „Miłosne szczęścia 
okruchy...”. Podobnie jak w zeszłym roku tematem przewodnim była miłość i jej różnorodne odcienie.

W ubiegłym roku na spotkaniu zorga-
nizowanym przez bibliotekę i stowa-
rzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska wygrał utwór sprzed wieków 
– „Hymn o miłości” (Pierwszy List do Ko-
ryntian św. Pawła). W tym roku było cał-
kowicie odwrotnie 
Tym razem o wytypowanie tekstów, któ-
re dotyczyły tematu organizatorzy po-
prosili dyrektorki mosińskich szkół oraz 
dyrektorkę zespołu szkół w Krośnie. Z 
regulaminu plebiscytu można było wy-
wnioskować, że miał on charakter czysto 
edukacyjny i propagować miał wartości 
estetyczne. Poza samą prezentacją do-
robku literackiego rodzimych i zagra-
nicznych autorów, celem była również 
integracja oraz wspólna zabawa słowno 
– muzyczna. Celem było także propago-
wanie najpiękniejszych słów, które opi-
sują uczucia: subtelność, prawdziwość, 
wzniosłość. Jednak za tematem kryło 
się coś jeszcze. Organizatorom zależało, 
by zauważono również to jak odmienne 
są obrazy miłości w oczach pisarzy i po-
etów, by zauważono, że nie ma przepisu 
na miłość i każdy z nas doznając w życiu 
wielu jej rodzajów, buduje sobie jej ob-
raz i to, w jaki sposób na nią spogląda. 
Celem więc było także odbudowanie, 
zweryfikowanie lub odświeżenie nasze-
go patrzenia na miłość i szczęście, co jak 
pokazuje ostateczny werdykt, najpraw-
dopodobniej się udało. 
Zanim widzowie zebrani w sali Ośrodka 

Kultury usłyszeli część poświęconą magii 
słów, swoje niezwykłe umiejętności wo-
kalne zaprezentowała Danuta Nowak 
– Połczyńska, obdarzona niepowtarzal-
nym mezzosopranem. Towarzyszyli jej 
dwaj uznani muzycy: Janusz Piątkow-
ski na instrumentach klawiszowych oraz 
Henryk Łukaszewski na akordeonie i 
klarnecie. Recital poprowadziła Adrian-
na Filipak. Mogliśmy usłyszeć m.in. wy-
śmienite interpretacje utworów: „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, „Ja się boję sama 
spać”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Lili 
Marlene” i wiele innych. W drugiej czę-
ści recitalu wokalistka i muzycy bisowali 

wielokrotnie, a brawa na stojąco, jakimi 
artyści zostali nagrodzeni, nie potrzebują 
dodatkowego komentarza. Występ wy-
padł znakomicie. 
Po części muzycznej nadeszła pora na 
interpretacje utworów, wśród których 
znalazła się nie tylko poezja, ale także i 
proza. Jako pierwszy utwór usłyszeliśmy 
interpretację „Zakochanych” Wisławy 
Szymborskiej, którą recytował Stanisław 
Nieckarz (17 głosów). Kolejnymi teksta-
mi były: Jonasz Kofta „Trzeba marzyć” w 
interpretacji pani Marzeny Kasprzak (9 
głosów), Paolo Coelho „Na brzegu rzeki 
Piedry usiadłam i płakałam”, które zade-
klamowała pani Anna Balcerek – Kałek 
(18 głosów), „Pyłem księżycowym” Kon-
stantego Idelfonsa – Gałczyńskiego w in-
terpretacji Kingi Ratajszczak (14 głosów), 
„Wspomnienia” Juliana Tuwima zapre-
zentowane przez Zuzannę Gniadek (12 
głosów), z pasją przeczytany przez panią 
Annę Chilczuk – Bech fragment „Ono” 
Doroty Terakowskiej (25 głosów), „Kto 
chce bym go kochała” Marii Pawlikowskiej 
– Jasnorzewskiej w interpretacji Marty 
Jabłońskiej (16 głosów). Po raz drugi pu-
bliczność usłyszała fragment twórczości 
Wisławy Szymborskiej, wiersz pt. „Buffo” 
wyrecytowała Ewa Wytykowska (13 gło-
sów). Jednak największy aplauz wzbudziła 
ostatnia propozycja, którą zaprezentowa-
ła Joanna Tomaszewska (Gimnazjum nr 
1, kl.IIIa). Był to jej autorski tekst pt. „Miłość 
współczesna i na (nie)poważnie” (43 gło-

wydarzenia
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sy), który jak się okazało, w połączeniu z 
rekwizytami i umiejętnościami aktorskimi 
Joasi, najbardziej przypadł do gustu mo-
sińskiej publiczności i zwyciężył w drugim 
plebiscycie „Miłosne szczęścia okruchy...”. 
Ogółem oddano 167 ważnych głosów. 
Oprócz samych tekstów ważne były rów-
nież motywacje przygotowane przez dy-
rektorki, które były zarazem jurorkami: 
Wisława Szymborska „Zakochani” 
(Małgorzata Dudek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1)
Dlaczego Szymborska? Dlatego, że pisze 
o rzeczach ważnych, bardzo ważnych w 
sposób lekki, pełen fantazji, ale zmusza-
jący najpierw do zachwytu, a potem do 
refleksji. I kiedy „we śnie widzimy rozsta-
nie” dobrze jest się z tego snu obudzić...
Jonasz Kofta „Trzeba marzyć” (Marze-
na Kasprzak, dyrektor Zespołu Szkół w 
Mosinie im. Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego)
W dzisiejszej zabieganej, skupionej wo-
kół materialnej sfery życia rzeczywistości, 
zatrzymajmy się i dajmy sobie prawo do 
marzeń, zadumy, refleksji. Nie pozwoli 
nam to przejść obojętnie obok piękna, 
szczęścia, miłości.
Paulo Coelho „Na brzegu rzeki Piedry 
usiadłam i płakałam” (Anna Balce-
rek-Kałek, dyrektor Zespołu Szkół w 
Mosinie im. Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego)
Uważam, że jest to najpiękniejsza powieść 
o miłości. Miłości do drugiego człowieka, 
miłości do Boga. Książka pełna wzruszeń, 
ale i niosąca nadzieję i ukojenie. Najlep-
szym uzasadnieniem wg mnie są słowa au-
tora powieści: „Jaki sens ma rozprawianie o 
miłości, skoro miłość posiada swój własny 
głos i mówi sama za siebie.”
Konstanty Ildefons Gałczyński „Pyłem 
księżycowym” (Grażyna Bartkowiak, 
dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie)
Wybrałam ten utwór ponieważ jest on 
ponadczasowym lirykiem, w którym po-
eta  wynosi  kobietę-obiekt uczuć na pie-
destał. Chce być przez cały czas przy swej 
ukochanej, którą wielbi. Wiersz jest pięk-
nym wyznaniem miłosnym. W czasach 

prozaicznej życiowej „pogoni za….” wzru-
sza i skłania do refleksji nad istotą miłości.
Julian Tuwim „Wspomnienia” (Ewa 
Agnieszka Szymańska, dyrektor Gim-
nazjum nr 1 w Mosinie)
Spojrzenie na miłość z uczuciem nostalgii 
przebrzmiewającym pomiędzy wersami. 
Wspomnienie miłości, wielkiego uczucia 
najczęściej nieco wyidealizowanego. Re-
fleksja człowieka, który wielkie emocje 
ma za sobą, który zna uczucie miłości i 
zdaje sobie sprawę z jej niedoskonałości, 
z przemijania, ale również nie wyobraża 
sobie życia bez niej, bo miłość właśnie 
jest motorem naszego działania, a nawet 
jej wspomnienie.
Dorota Terakowska „Ono” (Anna Chil-
czuk-Bech, dyrektor Zespołu Szkół w 
Mosinie im. Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego)
W „Ono” Doroty Terakowskiej próżno szu-
kać misternej symfonii metafor i apostrof, 
szekspirowskich uniesień i efektownych 
gestów. Dlaczego więc „ Ono”? Bo „ Ono” 
niczego nie wie, nie obiecuje, nie pragnie. 
Pewnego dnia pojawia się z mężczyzny i 
kobiety. Wzrasta w ciszy bicia serca mat-
ki, która zaczyna odkrywać świat oczami 
nienarodzonej Miłości. „ Ono” zabiera   
symbolicznie czytelnika w najdłuższą, 
najtrudniejszą i najpiękniejszą   życiową 
podróż. Słowa stają się spoiwem najpięk-
niejszego rodzącego się uczucia.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Kto 
chce, bym go kochała” (Ewa Agnieszka 
Szymańska, dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Mosinie)
Młodzieńcze, nawet idealistyczne spoj-
rzenie na miłość, a właściwie ideał miłości 
doskonałej, jedynej, wielkiej i niepowta-
rzalnej. Celem każdego z nas powinno 

być poszukiwanie doskonałości w miło-
ści, ponieważ inna nie jest warta naszego 
zaangażowania. Liczy się tylko ta praw-
dziwa, wielka miłość, dla której poświę-
camy wszystko, na którą czekamy.
Wisława Szymborska „Buffo” (Kamila Bil-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1)
Dlaczego „Buffo” ? Czyż nie przypomina 
nasze życie czasem komedii, czasem far-
sy... i przecież wiemy jak łatwo „dobić sie 
słowami”.
Joanna Tomaszewska „Miłość współ-
czesna i na (nie)poważnie” (propozycja 
Mosińskiej Biblioteki Publicznej, mo-
tywacja Ewy Agnieszki Szymańskiej) 
– Tekst zamieszczono na naszej stronie 
w Kąciku Literackim
Rozważania o miłości prozą. Felieton, 
opowiadanie, dygresja... trudno jedno-
znacznie zaszeregować tę wypowiedź 
młodej autorki o przenikliwym i niezwy-
kle dojrzałym postrzeganiu rzeczywisto-
ści. Po tej lekturze zastanowić musimy się 
nie tylko nad tym, czym jest dla nas mi-
łość, ale także nad tym jak współczesna 
rzeczywistość wpływa na nasze uczucia 
i na ich odbiór przez najbliższe otocze-
nie. Czym jest prawdziwe uczucie i czy 
my, podatni na wygodę, konsumpcję i 
„zewnętrzność”, jesteśmy w stanie rozu-
mieć jego istotę? Młoda autorka zwraca 
także uwagę na odmienność postrzega-
nia uczuć przez kobietę i mężczyznę i tak 
naprawdę trudno powiedzieć, przedsta-
wiciele której płci bardziej je „spłaszczają”, 
a może należy to nazwać upraszczaniem? 
Istnieje duże niebezpieczeństwo, że kon-
formizm dotykać zaczyna także i tej sfery 
naszego życia.  
 	 Piotr	Mikołajczak
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NZOZ APIMED
OS DĘBINA 103 

POZNAŃ
KLIN DĘBICKI

TEL: 61 670 95 28

Zapraszamy do BEZPŁATNYCH poradni 
refundowanych przez NFZ:

CHIRURGIA, DERMATOLOGIA, GINEKOLOGIA I 
POŁOŻNICTWO, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA

Fachowa porada krótki termin oczekiwania 
wszystkie badania na miejscu.

Zapraszamy również do poradni prywatnych: 
ENDOKRYNOLOGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA, 

DIETETYKA I ORTOPEDIA.

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338

061 898 10 59

do 60% oszczędności na ogrzewaniu CWU

45% dofinansowania na kolektory

Słoneczne doładowanie

kolektory słoneczne z dofinansowaniem 

Miejsca i terminy spotkań:

Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 25.04.2012 godz. 18.00

Krzysztof Masłowski tel. 785-877-654
Kontakt z przedstawicielem regionalnym:

ENERGA przygotowała kompleksową ofertę
wspierającą zakup kolektorów i ich instalacji. 

Sprawdź, jak zaoszczędzić już dziś, na www.smarteco.pl

Infolinia: 55/ 555 55 45
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MAREK NAPIÓRKOWSKI TRIO - /Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, 
Cezary Konrad/ trio złożone z muzyków z samego szczytu rankingów polskiej 
sceny. Wyśmienite koncerty, wysublimowane brzmienie, wyrafinowane kom-
pozycje – to cechy charakterystyczne grupy KonKubiNap. Zarówno w poje-
dynkę jak i wspólnie na scenie występowali już w różnych częściach świata z 
najbardziej znanymi muzykami naszego globu, m.in. Pathem Methenym, Mar-
cusem Millerem, Richardem Boną, Mino Cinelu, Anną Marią Jopek i wieloma 
innymi. Nadszedł czas na koncert w Mosinie. Zapraszamy 20 kwietnia o godzi-
nie 19:00. Bezpośrednio po zakończeniu koncertu, dziennikarz radia Jazz FM 
– Robert Ratajczak, poprowadzi bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych 
spotkanie z bohaterami wieczoru, do których dołączy Dionizy Piątkowski – naj-
większy polski autorytet w dziedzinie jazzu, szef ERY jazzu. Spotkanie zostanie 
zarejestrowane i wyemitowane na antenie radia Jazz FM

POLUZJANCI – lider zespołu - Kuba Badach, został okrzyknięty cudownym 
dzieckiem polskiej sceny muzycznej. Jest posiadaczem Fryderyka 2011 w kate-
gorii „Wokalista Roku”. Kompozycje Poluzjantów, zarówno te nowe jak i znane 
już z rozgłośni radiowych, zawsze są entuzjastycznie przyjmowane przez pu-
bliczność i królują na listach przebojów w całym kraju. Muzycznie artyści po-
ruszają się w rejonach jazzu wymieszanego z popem, funky oraz rockiem. Ich 
występ poprzedzi koncert zespołu Nawiasemówiąc – zwycięzcy III Przeglądu 
Kapel Gitarowych w Mosinie. Muzyczna uczta gwarantowana! Zapraszamy 21 
kwietnia o godzinie 19:00. 

ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER oraz MICHAŁ STANIKOWSKI Koncert fi-
nałowy rozpocznie się od recitalu cenionego zarówno w kraju jak i za granicą 
mistrza gitary klasycznej – Michała Stanikowskiego. Tuż po jego występie na 
scenę wkroczy duet, którego nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać – Anita 
i John, potrafią we dwójkę wypełnić salę koncertową wyśmienitymi kompozy-
cjami i charakterystycznymi głosami, a każdy ich koncert pozostawia niezatarte, 
pozytywne wrażenia. Zapraszamy 22 kwietnia o godzinie 19:00.  

Bilety: Mosiński Ośrodek Kultury / CIM Poznań / Bilety24.pl

Więcej informacji na stronie internetowe www.gitaramosina.pl

W ramach VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zobaczymy największe 
gwiazdy polskiej muzyki na estradzie w Mosinie

Muzyczne święto w Mosinie
kultura
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Dyskusyjny Klub Książki na tropie 
hitlerowskiego namiestnika

Marcowe spotkanie DKK, na które stawi-
ło się prawie 20 osób, przekonało nas, że 
nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest 
kurczowe trzymanie się harmonogramu. 
Zamiast o książce Joanny Olczak-Ronikier 
o Januszu Korczaku, wywiązała się spon-
taniczna i bardzo ciekawa rozmowa o Ar-
thurze Greiserze, hitlerowskim namiest-
niku III Rzeszy w Kraju Warty. Powodem 
szczęśliwego zamieszania była p. Irena 
Piotrowska, wieloletni pracownik Pre-
wentorium w Greiserówce – rezydencji 
namiestnika w Jeziorach, w której mie-
ści się obecnie siedziba dyrekcji Wielko-
polskiego Parku Narodowego i Muzeum 
Przyrodnicze. W związku z gorącym zain-
teresowaniem historią naszych okolic, a 
także pod wpływem lektury „Wzorcowy 
nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju 
Warty” planujemy w najbliższym czasie 
powrócić do tego tematu w formie wy-
kładu połączonego z dyskusją.
Zgodnie z tradycją polecaliśmy najcie-
kawsze, ostatnio przeczytane pozycje, 
m.in. „Ziemiaństwo wielkopolskie” An-
drzeja Kwileckiego; pasjonującą sagę, 
sięgającą korzeniami początków XIX w., 
napisaną przez babcię, matkę i wnuczkę: 
„Lawendowy pył” i „Zapach rozmarynu” 
Danuty Marcinkowskiej. „W jednej waliz-
ce. Polska arystokracja na emigracji w Ka-
nadzie” – książka i dołączony do niej film 
opowiadają o dziejach przedstawicieli 
znanych polskich rodów arystokratycz-
nych, zmuszonych do szukania nowej 

ojczyzny. Warto również zapoznać się 
z niedawno wydaną książką: „Obrońcy 
dzieł sztuki. Alianci na tropie skradzio-
nych arcydzieł”. Pani Jolanta z przekona-
niem opowiadała o „Lektorze” Bernharda 
Schlinka i związanych z tym dylematach 
w relacji: kat-ofiara. Pani Maria mówiła o 
pasji, z jaką pochłania kolejne tomy zna-
komitego japońskiego pisarza Haruki 
Murakami.
Na zakończenie spotkania ogłosili-
śmy konkurs na nazwę naszego klubu. 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my serdecznie 24 kwietnia o godz. 17.15 
do Mosińskiej Biblioteki – na drugie po-
dejście do książki „Korczak. Próba biogra-
fii” Joanny Olczak-Ronikier.
	 	 Zofia	Staniszewska

Wyjść wieczorem do kina
„Bardzo bym chciał, żeby to kino utrzymało się w Mosinie. Prowadzą je młodzi, ambitni ludzie z dużą wiedzą, otwarci na 
sugestie - Kinga Jeziorska i Bartosz Grzechowiak. Bilety są niedrogie a warunki świetne. Dla mnie pójście do kina to jest 
odpoczynek i zupełnie inne spędzenie wolnego czasu. W ciszy, ze świadomością, że mogę się całkiem wyłączyć, że nie jest 
to telewizor (video) i nie mogę zrobić przerwy, bo dzwoni, np. służbowy telefon. Jest to czas tylko dla mnie i bardzo mi to 
odpowiada i relaksuje”.

Na temat kina „Koneser” przy Pl. 20 Paź-
dziernika 21, które działa w Mosinie 
już od kilku miesięcy można usłyszeć: 
świetna inicjatywa, bardzo nam się po-
doba, profesjonalnie prowadzone, faj-
nie jest wyjść z domu do kina i nie jest 
to już żadna wyprawa do Poznania.

Skąd wziął się pomysł na kino w Mo-
sinie?

- Z chęci realizacji swoich pasji, choć 
jak każde przedsięwzięcie gospodarcze 
prowadzenie kina musi być opłacalne. 
Na razie jednak jest kiepsko. Mamy za 
mało w Mosinie kinomanów, wyjaśnia 
Bartosz Grzechowiak. - Z drugiej stro-
ny, gdyby koszty były mniejsze (przede 
wszystkim dzierżawy), bilety byłyby 
tańsze i być może ludzie częściej by tu-
taj zaglądali.

kultura
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The Black Keys „El Camino”
Nisko budżetowy teledysk: mężczyzna 
tańczący, w dosyć ekscentryczny sposób, 
w rytm rockowego utworu. Nic poza tym 
się nie dzieje - żadnych zmian scenerii, 
postaci czy barw. Najbardziej zaskakują-
cy w tym wszystkim nie jest wcale sposób 
poruszania się owego mężczyzny, tylko 
fakt, że teledysk ten promuje piosenkę 
jednego z najbardziej rozchwytywanych 
ostatnio zespołów rockowych. Mowa o 
duecie The Black Keys, a wspomniana wy-
żej piosenka nosi tytuł „Lonely Boy”.
Cóż można powiedzieć o tym popular-
nym ostatnio zespole? Pochodzi on ze 
Stanów Zjednoczonych, działa już ponad 
dziesięć lat, a tworzą go Dan Auerbach 
(wokal, gitara) oraz Patrick Carney (per-
kusja). Do szerszej świadomości przebija 
się ostatnio dzięki albumowi „El Camino”. 
Bardzo ciekawie ich muzykę, ale także 
styl bycia oddał muzyczny dziennikarz, 
Jordan Babula: „Dwóch gości o wyglądzie 
pracowników stacji benzynowej na ame-
rykańskiej prowincji. Nie ćwiczą, nie grają 
prób. Komponują i nagrywają wszystko w 
jednym podejściu. A przy tym sprzedają 
setki tysięcy płyt”. Trudno nie zgodzić się 
z tym zwięzłym opisem. Grupa ta bowiem 
czyni rzeczy z pozoru proste, ale zaskaku-
jąco wciągające. Muzyka nagrywana przez 
amerykański duet jest mało skomplikowa-
na, ale pełna energii, ciekawych pomysłów 
i zagadkowych środków przekazu. Weź-
my prosty przykład: wspomniany wyżej 
utwór „Lonely Boy” to beztroskie granie, z 
pozoru pozbawione głębszej filozofii. Ale 
jak wciąga! Wystarczy przyjrzeć się pasji, 

z jaką oddaje się tańcowi ów mężczyzna 
z teledysku do utworu. Element komicz-
ny może stanowić jego oddanie i pełna 
swoboda, ale po kolejnym odsłuchaniu 
utworu coraz lepiej go rozumiemy. Wyda-
wać się może, że entuzjazm „tancerza” nie 
jest przesadzony, tylko jest konsekwencją 
trafnego doboru środków zastosowanych 
przez tajemniczy zespół zza oceanu.
Muzyka The Black Keys to połączenie 
surowego, niemal garażowego brzmie-
nia rockowego z elementami bluesa i 
alternatywy. Nie jestem przekonany co 
do określenia „muzyka alternatywna”, ale 
wydaje się ono pasować do opisu poczy-
nań amerykańskiego duetu. Takie surowe 
i oszczędne granie (ale nie oszczędne w 
wyrażaniu samego siebie) przypomi-
na mi nieco dokonania projektów Jac-
ka White’a – grup takich jak The White 
Stripes czy The Dead Wheater. Podczas 
kolejnego przesłuchiwania najnowsze-
go dokonania The Black Keys odkryłem, 
że zespół ten świadomie ukrywa jakieś 
głębsze treści za ścianą swojego nieco 
minimalistycznego grania. Sam nie po-
trafię odgadnąć ich intencji, ale wydawać 
się może, że panowie pragną wskrzesić 
rockowe tradycje. To im się bardzo uda-
je. Ich granie nie jest prymitywne, siedzi 
w nim jakiś zalążek ogłady, opanowania 
warsztatu muzycznego oraz nieodgad-
nione dla mnie szaleństwo. Odnajduję je 
paradoksalnie w spokojniejszych utwo-
rach ich ostatniego krążka. Mój faworyt 
z płyty to utwór „Little Black Submarines”, 
który z wyważonej ballady zamienia się w 

nagły wybuch kontrolowanych potoków 
rockowej żywiołowości. Słyszę w nim ja-
kieś nawiązania do chlubnych tradycji 
początków rocka progresywnego. I ten  
inspirujący optymizm tkwiący w wielu 
ich kompozycjach – podany na surowo, 
bez zbędnej cukierkowatości. 
Płyta „El Camino” trwa niecałe 40 minut, 
ale zasiać może niezłe spustoszenie w 
sercach wytrawnego konesera rockowej 
klasyki. Równocześnie nie odpycha mi-
łośników bardziej komercyjnego grania. 
Nadal nierozwikłaną dla mnie zagadka 
pozostaje to, jak za pomocą oszczędne-
go, prostego do bólu teledysku można 
w dzisiejszych czasach przebić się do tak 
szerokiego grona odbiorców. A przy oka-
zji przekonać ich, że owa oszczędność nie 
wynika z braków warsztatowych, tylko 
jest zamierzona, że w niej tkwi cała logika 
tego szaleństwa.
	 Wojciech	Czeski

Repertuar jest dobierany starannie, kładziemy nacisk na filmy do-
bre - klasyczne, dla dzieci i młodzieży, na dobrą jakość odbioru, po 
prostu chcemy, żeby nasi goście smakowali kulturę. Dajemy też 
klientom możliwość wyboru filmu. 
Czy jest szansa, że mosińskie kino „przeżyje”? Właściciele mają duże 
wątpliwości. Na razie działalność jest nieopłacalna. Szkoda. Impo-
nująca jest chęć działania tych młodych osób, wiara, że można pro-
wadzić własną firmę w kraju, który ma 14 procent bezrobocia. Oby 
kulturowe zmiany nie okazały się bezlitosne dla nich i nie wygrała 
domowa filmoteka i brak zainteresowania dobrymi filmami.
A może byłaby to okazja dla osób samotnych do nawiązania sym-
patycznych znajomości? Przecież to kino, a raczej grupę konese-
rów mogą stworzyć sami mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa…
Kino jest czynne codziennie, w środę bilety kosztują 5 zł, w pozo-
stałe dni 15 zł. 
W dniach od 11.04 do 30.04 bilety będą kosztować 5 zł dla wszyst-
kich, łącznie z weekendami.
www.kinokoneser.pl, tel. 728 928 279
E.B.

kultura



28 felieton

Duński Polak

Współczesny Stańczyk

Ani on wysoki, ani specjalnie przystoj-
ny, przyjechał do Polski jak gdyby nigdy 
nic, zaczął śpiewać łamaną polszczyzną 
często abstrakcyjne teksty i... tak właśnie 
rozkochał w sobie tysiące słuchaczy. Cze-
sław Mozil, urodzony z  matki Ślązaczki 
i  ojca Ukraińca ze Lwowa, wyjechał do 
Danii mając 5 lat. Ale ciągnęło go do 
Polski, i to tak bardzo, że swoją pierwszą 
płytę przeznaczoną na polski rynek mu-
zyczny nagrał jeszcze mieszkając w  Ko-
penhadze. Serca internautów zdobył już 
wcześniej, osiągając rekordy popularno-
ści na portalu MySpace,  a nieco później 
jego sztandarowa piosenka – „Maszyn-
ka do świerkania” biła wszelkie rekordy, 

podbijając listy przebojów i portal YouTu-
be – w tej chwili utwór ten ma grubo po-
nad 11 milionów odsłon! Przewrotne tek-
sty, częściowo pisane przez internautów 
(!), muzyka na pograniczu punka, folku 
i kabaretu okazały się wzorcowym prze-
pisem na sukces. Kilka nagród, setki kon-
certów i  sale wypełnione po brzegi – to 
właśnie świadczy o  ogromnym sukcesie 
grupy Czesław Śpiewa. A  co jest najlep-
sze w tym wszystkim? 15 kwietnia wystą-
pi w Puszczykowie! Koncert w Bibliotece 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury od-
będzie się o godzinie 19. Autografy, zdję-
cia i rozmówki polsko – duńskie być może 
do zrealizowania po koncercie.    mk

„Współcześnie mówi się, że nie ma jednej prawdy, a nawet, że ona nie istnieje. Ale samo to stwierdzenie 
musi być prawdziwe! Czyli jednak jakaś prawda istnieje”.

Gdy dowiedziałem się, jakiego kalibru gość miał zawitać do Pozna-
nia 20 marca,  z miejsca oświadczyłem: nic nie powstrzyma mnie 
przed dotarciem na spotkanie z nim. Jak powiedziałem, tak  zrobi-
łem. Na Uniwersytet Ekonomiczny został bowiem, zaproszony przez 
Stowarzyszenie Koliber, redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Mała sala wykładowa wypełniona po brzegi młodymi i starszymi ludź-
mi, oczekiwanie, aż w końcu pojawił się szacowny gość. Przywitany 
gromkimi brawami podziękował zgromadzonym za to, że wybrali 
jego zamiast spaceru w piękną tego dnia pogodę. Początkowo z mo-
jej twarzy nie znikał szczery uśmiech – znam setki felietonów pana 
Stanisława, jego książki i obejrzane w internecie wykłady. Początkowo 
czułem się, jakbym na żywo oglądał gwiazdę z kultowego filmu. 
Redaktor Stanisław Michalkiewicz zawitał na uczelnię, by podzielić 
się wykładem zatytułowanym tak, jak jego najważniejsza książka, 
czyli „Dobry „zły” liberalizm”. Opowiadał przeszło godzinę o podsta-
wach tejże ideologii, o obronie zachodniej cywilizacji, o tym, jak kon-
serwatyzm łączy się z wolną gospodarką bez żadnych wewnętrznych 
sprzeczności. Omówił koncepcję osoby ludzkiej według konserwa-
tywnych liberałów oraz to, że wynaturzeniem tejże ideologii jest my-
ślenie, że człowiek za nic nie odpowiada. Starał się obedrzeć słowo 
„liberalizm” ze wszystkich negatywnych skojarzeń, jakie na co dzień 
pokutują w naszym kraju. Wydawało mi się, że wykład ten skierowa-
ny był bardziej do ludzi starszych, ponieważ młodzi doskonale wie-
dzieli „z czym to się je”. Mimo, iż argumenty pana Stanisława znam 
na pamięć, to nie mogłem wyjść z podziwu nad jego doborem słów i 
ważeniem racji. Sprawił, że słuchając „oczywistych oczywistości” łowi-
łem każde wypowiedziane przez niego słowo. Po wykładzie nadszedł 
czas na zadawanie pytań. Były one wszelakiej treści: zarówno o szcze-
góły przedstawianej przez pana Stanisława ideologii, jak i o sprawy 
bieżące. Była też ciekawa dyskusja z młodym człowiekiem na temat 
szczegółów związanych z podstawami liberalizmu. Redaktor wykazał 
się w niej wyrozumiałością i wytrawnością dyskutowania. 
Wykład wybitnego gościa nie tylko ucieszył ucho i ducha, ale napełnił 
pewną dawką pesymizmu, który stale przewija się w twórczości fe-
lietonisty. Sama osoba szacownego gościa zmusiła do porównania z 
postawą współczesnych intelektualistów. Wiele z nich na tle pana Sta-
nisława wypada po prostu bladziutko. Brak im tej sztuki wysławiania 

się, ale przede wszystkim odwagi w wyrażaniu bezkompromisowych 
i mało popularnych opinii. Czyli korzystania pełnymi garściami z wol-
ności słowa. Ilustracją tego był dialog z młodym człowiekiem. Zadał 
on redaktorowi nieco ironiczne pytanie: „Mój profesor [z Uniwersytetu 
Ekonomicznego] mówi, że państwo powinno się zadłużać w ciężkich 
czasach, a gdy nadejdą dobre, to wtedy spłacić zaciągnięty dług, czy-
li postępować tak, jak nasze państwo obecnie. Czy to dobra droga?” 
Samo pytanie wywołało wesołość na sali, ale zwalająca z nóg była od-
powiedź pana Stanisława „Zazdroszczę pańskiemu profesorowi opty-
mizmu, ale reszty już nie”. Innym razem podzielił się jednym ze swoich 
najcelniejszych spostrzeżeń: „Współcześnie mówi się, że nie ma jednej 
prawdy, a nawet, że ona nie istnieje. Ale samo to stwierdzenie musi być 
prawdziwe! Czyli jednak jakaś prawda istnieje”. 
Ponieważ doskonale znam przemyślenia pana Stanisława, spotka-
nie z nim nie zmusiło mnie do jakiś głębszych refleksji na tematy 
przez niego poruszane. Bardziej, podejście do osoby pana redak-
tora: nie jest on felietonistą „z głównego nurtu”, pisuje w raczej 
niszowych pismach, a jednak cieszy się ogromną popularnością. 
Świadczy o tym liczba wejść na jego stronę internetową (ponad 
20 milionów wizyt od 2006 roku), ale także liczba zgromadzonych 
słuchaczy. Napawa optymizmem także liczne przybycie ludzi mło-
dych, którym pan Stanisław imponuje swoją erudycją i doskona-
le opanowaną sztuką oratorską. Jednocześnie warto podkreślić, 
że tezy przez niego głoszone mogą wzbudzić w wielu ludziach 
zgorszenie i pusty śmiech. Ja z kolei uważam go za współczesne 
wcielenie Stańczyka – zatroskany o swoją Ojczyznę, wybitny umysł 
polityczny, przeszywająco inteligentny, a przy tym niepozbawiony 
doskonałego poczucia humoru. Ponadto pan Stanisław kojarzy mi 
się z typowym polskim intelektualistą przedwojennym.
Na sam koniec udało mi się zdobyć autograf wybitnego gościa, a 
także zamienić z nim parę zdań. Powiedziałem mu, że zajmuję się 
historią myśli politycznej i rzadko spotykam się z tak lekkim i celnym 
wyłożeniem założeń ideologii, jak czyni to Stanisław Michalkiewicz. 
Przedstawiając się powiedziałem, że pochodzę z Mosiny. „To tam, 
gdzie jest pomnik Eleganta z Mosiny”, podsumował. Czyż może być 
piękniejsze podsumowanie i tak już niezwykle udanego wieczoru?
	 	 Wojciech	Czeski
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Filmowe premiery kwietnia

1. Titanic [premiera 13 kwietnia] 
Dobrze państwo widzą, nie jest to błąd w druku. 
W kwietniu, po raz kolejny, na ekrany naszych 
kin trafi jeden z największych hitów w historii 
kinematografii. Nie jest to jednak dokładnie ten 
sam film, ponieważ tym razem będzie to od-
świeżona wersja dostępna także w technice 3D. 
Nie jestem wielkim fanem odgrzewania starych 
hitów, ale myślę, że są takie tytuły, które są tego 
warte, i które mają szansę po raz kolejny przy-
ciągnąć widzów do kinowych sal. Titanic jest bez wątpienia jednym 
z takich tytułów.
Film z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio miał swoją premierę w 1997 
roku i od początku wzbudził ogromne zainteresowanie. Z każdym 
dniem wyświetlania ustanawiał kolejne rekordy oglądalności i gene-
rowanych przychodów. Film był numerem jeden przez trzynaście ko-
lejnych tygodni wyświetlania w USA i Kandzie – jest to rekord, który 
nie został pobity do dziś. To także pierwszy film, który zarobił ponad 
1 miliard dolarów. Stał się najbardziej dochodowym filmem w historii 
i był nim przez 12 lat dopóki w 2010 roku jego wynik nie został po-
bity przez „Avatara”. Dla wielu są to nic nie znaczące liczby, ale to one 
świadczą o potędze „Titanica”.
Przekonwertowanie filmu do wersji 3D i rozdzielczości 4K (obraz o 
długości około 4000 pikseli, dla porównania obraz HD ma długość 
1920 pikseli) zajęło 60 tygodni i kosztowało 18 milionów dolarów. Je-
stem pewien, że było warto.
2. Nietykalni [premiera 13 kwietnia]
To francuski film, który stał się międzynaro-
dowym przebojem, a we Francji swoistym 
fenomenem. W 2011 roku 52% społeczeń-
stwa wybrało ten film „kulturalnym wyda-
rzeniem roku”.
Historia opowiedziana w filmie jest oparta 
na prawdziwych wydarzeniach. Bogaty ary-
stokrata Philippe, na skutek wypadku zo-
staje sparaliżowany. Zatrudnia do pomocy 
młodego chłopaka z przedmieścia, Drissa, 
który dopiero co wyszedł z więzienia. Z początku wydaje się, ze 
nic dobrego z tego nie wyniknie. Zderzenie dwóch kompletnie 
odmiennych światów staje się jednak początkiem niezwykłej 
przyjaźni, która dla każdego z dwóch mężczyzn będzie wyznacz-
nikiem rozpoczęcia nowej drogi życia. 
W ciągu dziewięciu tygodni od swojej premiery we Francji, ob-
raz ten stał się drugim pod względem liczby widzów francuskim 
filmem w historii. Przez dziesięć kolejnych tygodni był numerem 
jeden francuskich kin, ustanawiając tym samym rekord. W marcu 
bieżącego roku „Nietykalni” stali się najlepiej zarabiającym niean-
glojęzycznym filmem w historii kina. Obraz zarobił 281 milionów 
dolarów i pobił rekord japońskiego filmu animowanego „Spirited 
Away: W krainie bogów”.
3. American Pie: Zjazd absolwentów [premiera 13 kwietnia]
Bohaterowie kultowych komedii wracają w pełnym składzie zna-
nym z pierwszych trzech części serii. Najnowsze dzieło sygnowane 
marką „American Pie” jest ósmym filmem cyklu. Poprzednie cztery 
części były jednak niezbyt udanymi kontynuacjami oryginalnej 
trylogii. Dopiero najnowsza odsłona wraca do korzeni i znów bę-
dziemy mogli śledzić zwariowane perypetie przyjaciół z liceum.
Tym razem bohaterowie spotykają się po latach podczas zjazdu 

absolwentów. Spotkanie to będzie pretekstem do wspomnień 
i kolejnej partii niezbyt wyszukanych żartów. Od ich ostatniego 
spotkania minęło wiele lat, wiele rzeczy się zmieniło, ale jak się 
szybko okaże, nikt się tak naprawdę nie zmienił. Stare nawyki i 
przyzwyczajenia pozostają niezmienne, dlatego też spotkanie 
przerodzi się w ostrą imprezę w iście licealnym stylu.
Seria „American Pie” zarobiła na całym świecie ponad 750 milio-
nów dolarów, a pierwszy film z 1999 roku zyskał miano kultowe-
go. Teraz będziemy mogli po raz kolejny przez blisko dwie godziny 
obcować z jego bohaterami. Jest to przede wszystkim propozycja 
skierowana dla tych, którzy w latach 90. ubiegłego wieku byli na-
stolatkami.
4. Battleship: Bitwa o Ziemię [premiera 20 kwietnia]
Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów science fic-
tion początku 2012 roku. Filmy, który imponują rozmachem i 
skalą efektów specjalnych zawsze wzbudzają duże zaintereso-
wanie publiczności. Często się jednak zdarza, że dobre wykona-
nie nie idzie w parze z sensowną fabułą. Żeby się dowiedzieć jak 
będzie w tym przypadku musimy poczekać do daty premiery.
Film powstał jako ekranizacja jednej z najbardziej popularnych 
gier na świecie: gry w statki. Grę w formie zabawki przedsta-
wiła firma Hasbro, której inny sławny produkt „Transformersy” 
przeniesiono na srebrny ekran pięć lat temu. Muszę przyznać, 
że ciężko mi zrozumieć jak można twierdzić, że scenariusz jest 
oparty na tak prostej grze. Widać, że z marketingowego punktu 
widzenia ma to duże znaczenie. 
Główna zasada filmu jest bardzo prosta. Podczas ćwiczeń ma-
rynarki wojennej na środku oceanu zostaje odnaleziony statek 
obcej cywilizacji. Pozaziemskie maszyny wybudzają się z uśpie-
nia i atakują Ziemię. Rozpoczyna się regularna wojna...
Jeśli ktoś jest fanem tego typu kina, to na pewno bardzo chętnie 
zobaczy kolejne starcie w obronie naszej planety. Które to już z 
rzędu...?
5. Lęk wysokości [premiera 20 kwietnia]
Na koniec zestawienia proponuję polski 
film w reżyserii Bartosza Konopki. Twórca 
znany jest przede wszystkim z pracy nad 
uznanym na całym świecie filmie doku-
mentalnym „Królik po berlińsku”, który był 
w 2010 roku nominowany do Oscara w 
kategorii najlepszy krótkometrażowy film 
dokumentalny. Najnowsza propozycja tak-
że została już doceniona, zdobywając Złote 
Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni.
Głównym bohaterem obrazu jest młody reporter telewizyjny 
Tomek. Prowadzi on bardzo spokojne i poukładane życie, które 
skomplikuje się kiedy jego ojciec trafi do szpitala psychiatrycz-
nego. Tomek jest jedyną osobą, która może mu pomóc odzy-
skać zdrowie. Z początku bohater jest niechętny do pomocy a 
całą sytuację wykorzystuje do sprzedania mieszkania ojca bez 
jego wiedzy. Stopniowo jednak coraz częściej pojawia się w 
szpitalu i wraz z kolejnymi wizytami u ojca, zagłębia się w świat 
szaleństwa i dowiaduje się prawdy o sobie.
W rolę młodego reżysera wciela się Marcin Dorociński, aktor, 
który po zachwycającej roli w „Róży” stał się gwiazdą numer je-
den w polskim przemyśle filmowym.
	 	 Tomasz	Zgrzeba

Ze względu na Święta Wielkanocne, kwiecień jest w tym roku trochę uboższy jeśli chodzi o premiery filmowe. 
Tak więc dopiero drugi weekend miesiąca przyniesie nam ciekawsze propozycje.
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Mietas z Helutum wew łoperze

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

 Tu buła istno szydera zez łopery Ci po-
wiadum, cołkiym ale to durch szydera. 
Już baży nie może być, taki styd żeś num 
wywinuł. Istny elegant z Mosiny s cie.
- Nu Hela przestań brynczeć, już nie 
bryncz tyle.
- Jeszczyk mi sie tutej nie odszczekuj, tyle 
razy żym Ci klarowała żebyś umioł być 
barzy salónowy, taki żent. A Ty co? Takigo 
to do biura wpuszczum to inkaust wypi-
je. Pamiyntej jak dzie idzisz zymnum to 
mosz sie nie stalować ino paczeć co lu-
dzie robium. A Ty cingim jezdeś nieoksze-
sany jak tyn elegant s Mosiny. Nie umiysz 
sie zachować porzundnie i cingiym mi 
porute robisz na cołki Łazarz. Skoranie 
Boskie z Tobum, czasym jak na Cie pa-
cze to mi cie żol bo żeś naczaśniynty taki 
jakbyś cołki dziń wiosioł na sztynderze 
szkiytami do góry i Ci w gorze wypkało i 
cołkim pomojtało.
- Adyć Helcia nie blubrej tyle na obkoło 
ciygiym o ty łoperze.
- Wej, wej widzicie go, to jo już Ci bryncze. 
Nie widzisz tego że żym Ci narychtowała 
wszysko żebyś jakoś wyglundoł. Jak sie 
do łopery idzie zes cołkum firmum bo bi-
lety żeś przyniós za darmoche, to trza sie 
jakoś łotczasnóć jak na wesele a nawet 
lepi. Jo żym se trwałum lajsła, obstalowa-
łam se nowum kiecke s grympliny, lepszy 
wody pachnuncy żym od Bróni szczype 
na sie pokropióła, poliki sumsiodka wy-
paprała mi pudrym różanym, cołkum noc 

żym leżaa zes wałkiym pod głowum żeby 
nie buło ruimacji fryzury, wszysko żeby Ci 
stydu nie narobić. A Ty żeś odegroł zno-
wu tego eleganta s Mosiny, jak żeś sie za-
chował, nie umiołeś być?
- Helcia, już dobra, dobra.
- Jo wiym, że wew łoperze my byli piyrszy 
roz ale nie musiołeś sie tak cingim kryń-
cić wew fotelu i sie glapić naobkoło z roz-
dziawiunum papum. Przecie mogeś tak 
jak jo ino szpycnuć tak na szage i wszyscy 
tak robili. Widziałam że tyn Twój drechtor 
buł ze swojum, ksiyngowo tyż ze swojim 
i ta reszta wiary tyż i nik sie tak nie gla-
piuł jak Ty. Jo wiym, że Ty sie na prundzie 
znosz, ale nie musiołeś zaro rachować 
wszyskich gruchów wew tym wielgach-
nym żyrandolu bo nie po toś przyszed do 
łopery, nie.
- Helcia adyć już sie zamkni.
- Szak prowda, sie zamkni, jo ci sie zaro 
zamkne elegancie s Mosiny jedyn Ty. A 
jak buło akurat chwiułke do przerwy to 
musiołeś rychtyk wtedy stać i wyjś, co? 
Akuratnie wtedy musiołeś wyjś, wszyst-
kie musieli i Cie puścić, bo Ty musiołeś 
wyjś. Od środka rzyndu żeś szed i do 
wszyskich przepraszam, ja paniom bar-
dzo przepraszam. Ty musiołeś wyjś i do 
tegu jak żeś sie obkryncoł, jak żeś szed? 
Pużytami do ludzi, tak sie łobroco? Dup-
skiym do drechtora i drechtorowy, tak sie 
należy zachować. Paczeli na Cie jak na ja-
kigo natrzaśniyntygo.
- Łe tam Hela, kiej mi sie jscać zachciało 
jak nie wiym co. 
- No nie. Z Tobum to gorzy jak z bacho-
rami do zologu pojechać. Jscać ci sie za-
chciało, paczcie go. Przed tym ci sie py-

taam w dumu jeszczy czy żeś buł wew 
wychodku aby, to ni mogeś sie wew ty 
łoperze załatwić. Jo wiym że miołeś stra-
cha że nie bydziesz wiedzioł co i jak wew 
ty ubikacji. Bo uni tam majum ino ubika-
cjum. Mogeś czekać oż sie skuńczy i by-
dzie ańtrak a Ty żeś nazot musioł znowu 
wniś na swój fotel. Bez cołki rzónt żeś sie 
przeciskoł i co? Tyle żeś siod i sie zrobiuły 
światła na ańtrak. Guli mie i naszych dzie-
cioków żeś sie nie umiał znaleś całkim jak 
tyn elegant s Mosiny, durch a durch.
- Nu tam Helcia nie klekocz tak ciugim bo 
łep mi pynko. 
- To Ty sie zymnum spiyrosz i ciungle sie 
kucisz, a jo chce ino Twoigo dobra, a tak 
wiara Cie obcino na wszyskie struny. Jo 
wiym żeś Ty zmarnowany tum ciungłum 
robotum. W dumu jak sie rypniesz na 
tum Twojum westalke i włunczysz tele-
wizór, to zaro garujesz na całygo. Żeby 
do łopery iś i tam takum gare odprowiać 
to jeszczy pu biydy, ale najwiynkszo po-
ruta buła jak zaczułeś chrapolić. Co po 
chwiułke musiałam Cie szturchać, a Tyś 
nie wiedzioł dzieś jes. Najgorzy że tyn 
Twój wylinały gornek ciygim sie sznykoł 
na Marychowum a ona sie zaro puszuła 
i ślypiami wywrocała do sie. Nie mogeś 
doczekać kuńca!
- Helcia, dyć już przestać, jo żym zez tego 
co óni odgrywali nic nie mug skapnuć.
- Szak prowda, paczcie go, jo tyż żym nie 
mogła skapnuć, ale statecznie siedziaam 
do kuńca. Uni tak czasym śpiywali że my-
ślaam że gila dostane, a sie wyświyżali 
jedyn bez drugigo, że tyż naród na takie 
cyrki ciungnie.  
	 Roman	Czeski

Tezą wyjściową do tego opowiadania jest napotkane prześmiewcze stwierdzenie, 
że elegant z Mosiny to taki ktoś, kto nie umie się odpowiednio zachować.
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R   E   K   L   A   M   A

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

Wieża jak magnes
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i opubliko-
wanych pod koniec marca, w 2011 roku Wielkopolskę odwiedziło 3 miliony 40 tysięcy turystów. Co praw-
da 42 procent ankietowanych przyznaje, że głównym celem przyjazdu jest zwiedzanie, ale aż dla 37 pro-
cent turystów czynnikiem decydującym jest aktywny wypoczynek. Ich trzeba przyciągnąć do nas!

Pierwsze słoneczne, wiosenne dni za nami. Ciekawe, ilu z nas 
wykorzystało tę pogodę do czegoś więcej niż odkurzenia grilla 
i popijania kawki na ogródku w pełnym słońcu? Tak myślałam. 
Trzeba ruszyć się i dotlenić! A przy okazji docenić to, co mamy 
obok, bo nieraz o wartości tych miejsc więcej wiedzą turyści, niż 
my, którzy mamy wszystko pod nosem.
Wspomniane wcześniej badania wskazały, że młodszym tury-
stom (w wieku od 25 do 35 lat) Wielkopolska kojarzy się przede 
wszystkim z terenami zielonymi, czystymi jeziorami i wygodny-
mi trasami rowerowymi. Trudno nie docenić wygody przemiesz-
czania się na dwóch kółkach po płaskim terenie – tylko w takiej 
sytuacji można coś w trakcie jazdy zobaczyć, nie skupiając się 
jedynie na osiągnięciu szczytu kolejnej górki i wycieraniu potu z 
czoła. Wyniki tych badań napawają optymizmem w kontekście 
rozwoju turystyki w Puszczykowie i gminie Mosina, a także dla 
innych miejscowości, położonych wokół Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Bliskość Poznania powoduje, że coraz więcej 
osób „miastowych” wybiera ten kierunek na niedzielną wyciecz-
kę z rodziną czy przyjaciółmi. 
Trzeba przyznać, że budowa wieży widokowej na Pożegowie 
była strzałem w dziesiątkę, bo fanów wież widokowych jest cał-
kiem sporo, a w okolicy mamy ich jak na lekarstwo. Akcja promo-
wania nowej inwestycji przynosi skutki – sama przekonałam się 
na własnej skórze, że informacja dotarła do wielu Poznaniaków. 
Oby w sezonie letnim prężnie zadziałały miejsca takie jak EkoInfo 
(niestety, nieczynne w weekendy), kierujące zainteresowanych 
na szczyt góry pożegowskiej. A jest co oglądać. Przy dobrej wi-
doczności gołym okiem widać chociażby budynek Uniwersytetu 
Ekonomicznego i całe osiedla południowej części Poznania. Po-
siadając zwykłą lornetkę bez problemu zobaczymy katedrę, bu-
dynki z centrum – Andersia i Novotel, elektrociepłownię Karolin, 
a między drzewami wypatrzeć można nawet szyldy sklepów na 
Franowie – Ikei i M1. Większość zabudowań Mosiny widoczna jest 
bez problemu, a posiadając lornetkę można nawet upewnić się, 
czy na pewno zdjęliśmy pranie ze sznurka na podwórku.
Ale nowy, kilkunastometrowy nabytek to przecież nie jedyny 
sposób na przyciągnięcie turystów. Stare i zawsze dobre Jezio-
ro Góreckie sprawdza się i w wersji rowerowej, i pieszej. Naszą 

chlubą bez wątpienia są tereny pod wyprawy na dwóch kółkach 
- ścieżka rowerowa wzdłuż torów kolejowych, łącząca Puszczy-
kowo z Puszczykówkiem, trasy wśród drzew WPN, droga do 
Krajkowa, nad Jezioro Dymczewskie, pałacu w Rogalinie... Tylko 
poprawić łańcuch, podkręcić przerzutki, wymienić linkę hamul-
cową, trochę powietrza w dętki i... zwiedzać, nie gadać! 
	 	 Magdalena	Krenc



32

Boja
Jak na wypoczynek się jedzie nad wodę, aby przy okazji połowić lub 
też, aby połowić i przy okazji wypocząć, to po kilku dniach bywają 
chwile przestojów. Nic się nie dzieje, ale to absolutnie nic. Tak było 
właśnie owego dnia. Pełnia lata, słońce świeci, bezchmurne niebo, 
no może raz po raz jakaś mała chmurka i brak brania. Prawie w po-
łowie dystansu pomiędzy wyspą a naszym pomostem stoi nieru-
chomo boja. Jest bardzo dobrze widoczna z daleka, bo zakończo-
na dużą tabliczką: na niebieskim tle namalowana biała błyskawica 
oznaczająca wiszące wysoko przewody z prądem. Uprzedzając z 
góry fakty, bardzo dramatyczne, zaznaczam, że jezioro ma 340 ha i 
na nim ta jedna boja. Z przystani i wypożyczalni wszelkiego sprzętu 
wodnego, która mieści się zaraz po prawej stronie (około 50 m od 
naszego stanowiska) co rusz wypływa ktoś na kajaku, na rowerze 
wodnym lub czasem żaglówką. Przez kilka lat pobytu w tym miejscu 
nie zauważyliśmy, aby komuś ta boja przeszkadzała.
Ten rower wodny wypłynął normalnie jak wszystkie. Załoga wesoła, 
pełna energii i chęci spotkania z przygodą wakacyjną. Dwie panie 
i chłopczyk z daleka tak na oko, około 10-cio letni. Obrali kurs tak 
mniej więcej prosto na boję, bo to był jedyny wyraźny punkt na rów-
nej tafli wody. Dotychczas tak wszyscy robili, by w pewnym momen-
cie zauroczeni widokami skręcić w bok i płynąć dalej. W chwili, kiedy 
znaleźli się niepokojąco blisko boi, na pokładzie zapanowała panika. 
Zaczęły padać sprzeczne komendy: jak ty kierujesz, nie w tą stronę, 
w drugą stronę, szybko hamuj, pedałuj odwrotnie, odwrotnie nie 
słyszysz, odwrotnie, co ty robisz, nie tak, daj mi tylko ten drążek, te-
raz do przodu pedałuj, szybciej, bo nie damy rady, nie to chyba trze-
ba odwrotnie w prawą stronę, to nic nie daje mówię ci, że w lewo, 
to wtedy popłynie w prawo, ja tu jestem kierowcą, wiem lepiej, co 
ty robisz teraz zahamować szybko, bo walniemy w niego, do tyłu 
pedałuj, do tyłu!
Od strony naszego pomostu to wyglądało jak taniec na lodzie. Takie 
piruety wykręcali wokół tej boi. Raz byli z prawej strony, raz uderzyli 

dziobem, to znów lewym bokiem nawet po paru chwilach doszli do 
takiej wprawy, że nawet tyłem umieli ucelować w tę boję. Ba, w sam 
środek tyłem. To była figura na mistrzostwo świata. A boi nie szło 
ominąć. No zwyczajnie nie dała się ominąć z żadnej strony. Zresztą, 
spokojne dotychczas jezioro gwałtownie zaczęło falować w związ-
ku z czym rower wodny chybotał się na wszystkie strony. Chłopczyk 
siedzący na kadłubie z tyłu, trzymając się kurczowo fotela krzyczał 
coraz głośniej, że chce już do domu, „mama, ja chcę już do dooomu-
uu”! Gołym okiem było widać, że te panie też chciały do domu i to 
jak najkrótszą drogą. W końcu się na tyle zmarnowały tym depta-
niem, że opadły z sił, przestały manewrować i rower szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności odwrócił się ku brzegowi sam, a boja została 
z tyłu za nim. Panie jak ruszyły, wtedy to żadna motorówka nie dała-
by rady ich wyprzedzić. Były uratowane. Co prawda jeszcze musiały 
jakoś zacumować i trafić na przystań, ale tam na pomoście stał już 
właściciel wypożyczalni i ręcznie je naprowadzał.
Wokół boi natychmiast zostało pełno piany, woda zmętniała od 
pływających na powierzchni, powyrywanych z korzeniami wodoro-
stów i pływających „do góry nogami” uklejek, które zostały ogłuszo-
ne próbując umknąć z miejsca zdarzenia. 
	 eRCZe	„Spławik”

Koncert bez czkawki
Każdy, kto oglądał program X-factor, 
kojarzy Jacka Czerwińskiego – woka-
listę z podpoznańskiego Gruszczyna, 
który podczas wykonywania utwo-
ru „Walking in Memphis” wywołał 
wypieki na policzkach jurorki, Mai 
Sablewskiej. Każdy, kto bywa na mo-
sińskich koncertach, musi znać Pawła 
Stachowiaka, świetnego basistę, któ-
ry zawsze zbiera głośne i bardzo dłu-
gie owacje po występach. Ta dwójka, 
z dodaniem gry na pianinie Michała 
Rukszy, dźwięków gitary elektrycz-
nej Mateusza Kozłowskiego i wybi-
jania rytmu na perskusji przez Maxa 
Mińczykowksiego będzie czarować 
publiczność już w poniedziałek, 16 
kwietnia o godzinie 20. W poznań-
skim klubie Blue Note, znajdującym 
się w budynku Centrum Kultury Za-
mek, piątka świetnych chłopaków za-
prezentuje kilka swoich kompozycji, a 

także kawałki dobrze nam znane, ale 
jednak zaskakujące, bo w autorskiej 
aranżacji zespołu. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie, bo muzyków 
fascynują bardzo różne style, począw-
szy od melodyjnego jazzu i soulu, aż 
po energetyzujący funky i pop. Jako 
grupa pod nazwą Say pojawili się w 
roku 2010 z inicjatywy Jacka, wielo-
letniego solisty Chóru Akademickie-
go UAM. Zespół spędza ze sobą kilka-
dziesiąt godzin tygodniowo, nie tylko 
na próbach, ale i poza nimi, więc nie 
mieli wyjścia – musieli się zaprzyjaź-
nić, co jest podstawą dla ich wspólne-
go tworzenia. Miejmy nadzieję, że na 
koncercie uda im się przekonać wi-
dzów, że mieszanie muzycznych sty-
lów jest jak najbardziej wskazane i nie 
odbija się później czkawką. Osobiście 
to sprawdzimy! 
mk

felieton
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Puszczykowo dawniej
kolekcjoner

W styczniu tego roku Puszczykowo rozpo-
częło świętowanie 50-lecia nadania praw 
miejskich. Uroczystości zapoczątkował 
uroczysty koncert w kościele p.w. Św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. Z 
tej okazji (poza gratulacjami dla mieszkań-
ców) warto pochwalić się tym, co wiemy o 
dziejach naszych sąsiadów zza miedzy. – 
autor jest mieszkańcem Mosiny.
Dzisiejsze miasto Puszczykowo to połącze-
nie czterech historycznie odrębnych osad. 
Najstarszą jest Niwka, położona nad Wartą, 
pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1302 
r. Następną jest Stare Puszczykowo, leżące 
na „wysoczyźnie” (1387 r.). Po roku 1600 po-
wstałp Puszczykowo, które wraz ze Starym 
Puszczykowem aż do rozbiorów należało do 
dóbr kapituły poznańskiej (kolegium kanoni-
ków, wspomagających poznańskiego bisku-
pa w zarządzie diecezją). Czwarta miejsco-
wość to tzw. Nowe Puszczykowo, wzmianka 
o tym pochodzi z 1387 roku i dotyczy sporu 
o granice pomiędzy Wirami a Puszczykowem. 
Natomiast w dokumentach z 1757 r. pojawiła 
się po raz pierwszy nazwa Puszczykowo, kie-
dy rząd pruski skonfiskował dobra kościelne. 
Jeszcze inne źródła podają, ze w latach 1870-
80, w rejonie Puszczykowa nastąpiło częścio-
we uregulowanie koryta Warty, a w jej dolinie 
powstało Puszczykowo.
Do roku 1935 poszczególne miejscowości – 
Puszczykowo, Puszczykówko i Stare Puszczy-
kowo były wsiami sołeckimi. Od roku 1936 
Puszczykowo zostało gminą z wójtem, p. 
Michalskim. Po wojnie Puszczykowo w 1956 

r. uzyskało status osady miejskiej, a 7 lipca 
1962 roku rozporządzeniem prezesa rady 
ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza prawa  
miejskie. To tyle historycznego początku.
Natomiast, jak podają źródła pisane, najstar-
szą dzielnicą Puszczykowa jest Stara Niwka, 
która już w XIII wieku posiadała prawa miej-
skie na wzór niemiecki i wraz z Mosiną sta-
nowiła jednostkę samorządową. Niwka była 
wsią szlachecką, należącą do rodu Łodziów 
Przedpełkowiczów z Gostynia i Krosna. W roku 
1302 właściciel okolicznych osad – wojewoda 
kaliski z bliżej nie znanych powodów odebrał 
prawa miejskie Niwce, podporządkowując ją 
wójtowi w Mosinie. Utrata praw i przywilejów 
spowodowała stopniowy upadek Niwki. W 
późniejszym okresie jej dzieje toczą się wo-
kół długoletnich sporów pomiędzy spadko-
biercami i rodami. I tak na przykład właściciel 
okolicznych wsi ze Stęszewa procesował się z 
Wojciechem prepozytem Głuszyńskim o roz-
graniczenie Niwki i Rogalinka. W wyniku tych 
sporów Niwka coraz bardziej podupadała. 
Jak podają źródła pisane, w roku 1666 Niwka 
była biedną nie dużą osadą, a po zakończeniu 
wojen szwedzkich całkowicie opustoszała. Po-
nownie odżyła i zyskała na znaczeniu w 1778 
r. W tym czasie wieś liczyła 10 dymów, co w 
przybliżeniu pozwala szacować liczbę osadni-
ków wraz z rodzinami na około 60 osób. 
Z tych samych źródeł wynika, że na pod-
stawie nazwisk zawartych w dokumencie z 
1785 r. można sądzić, że większość nowych 
osadników była pochodzenia niemieckie-
go. A, ze tak właśnie mogło być świadczą 
pozostałości cmentarza niemieckiego przy 
drodze do Mosiny.
Inny dokument z końca XIX wieku przynosi 
wiadomości o obszarze Niwki. I tak obszar 
wsi poza polami uprawnymi obejmował 
około 346 mórg rozlewisk, wieś liczyła 15 
dymów, zamieszkiwało ją około 107 osób, w 
tym 18 katolików, 89 ewangelików, z których 
18 zaliczono do analfabetów. Z dokumentu 
wynika, ze w tym czasie funkcjonowała prze-
prawa przez wartę w kierunku Rogalinka.
Koniecznie trzeba wspomnieć również o 
pradziejach Niwki, jak wykazały badania 
archeologiczne, najstarsze ślady pobytu 
ludzi na tych terenach pochodzą z końca 
starszej epoki kamiennej (4000-2500 p.n.e.). 
Na polach niwki odkryto typowe obozowi-
ska na wysokich brzegach rzeki i wydmach 
piaszczystych. Były to gramady łowców re-
niferów. Ponadto w roku 1949 studenci ar-
cheologii Uniwersytetu Poznańskiego pod 
kierunkiem prof. Józefa Kostrzewskiego 
znaleźli na polach Niwki i Mosiny ślady kilku 
epok do okresu rzymskiego włącznie. 
Warto jeszcze dopowiedzieć, że przy ul. 

Niwka Stara 20 rosnie świadek historii – 
podwójny dąb o obwodzie 565 cm, naj-
grubsze drzewo na obszarze Wielkopol-
skiego parku Narodowego.
To tyle o najstarszej dzielnicy Puszczykowa. 
Wracamy do „centrum”. Jak podają źródła naj-
starsza wzmianka o Puszczykowie pochodzi 
z roku 1387, gdzie przed ziemskim sądem w 
Poznaniu toczył się spór o granice pomiędzy 
Wirami a Puszczykowem. Inny dokument 
podaje w roku 1757 po raz pierwszy nazwę 
Puszczykowo, gdy rząd pruski skonfiskował 
dobra kościelne. Jednak o Puszczykowie 
zrobiło się głośno pod koniec XIX w. Była to 
wówczas już miejscowość modna, typowo 
letniskowa i wypoczynkowa dzięki wspania-
łej przyrodzie (lasy, czysta woda Warty) oraz 
dogodnemu połączeniu litą drogą z Poznania 

do Mosiny. Natomiast całkiem nowe perspek-
tywy rozwojowe dla Puszczykowa otworzyła 
zbudowana w 1856 r. kolej żelazna z Pozna-
nia do Wrocławia. W 1897 r. utworzono w 
Puszczykowie stację kolejową, a w roku 1905 
zbudowano piękny drewniany dworzec z 
wieżyczką zegarową. 
Jeżeli chodzi o ludność ówczesnego Pusz-
czykowa byli to w większości ludzie zamoż-
ni, kupcy, lekarze, adwokaci, ludzie, którzy 
mogli pozwolić sobie na budowę pięknych, 

ciąg	dalszy	na	następnej	stronie...
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Kronika policyjna3 lutego w jednym z banków w Mosinie ujaw-
niono wprowadzenie do obiegu fałszywego 
banknotu o nominale 100 zł.
07 lutego we wsi Pecna nieznani sprawcy 
ukradli paliwo z ciągnika siodłowego  o war-
tości 2900 zł.
12 lutego włamano się do kaplicy Wiecznej  
Adoracji w kościele parafialnym w Mosinie, 
skąd skradziono wota w postaci złotych obrą-
czek i łańcuszków.
15 lutego w jednym ze sklepów spożywczych 
we wsi Dymaczewo Nowe  miała miejsce sprze-
daż alkoholu osobie nietrzeźwej, co w myśl 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest karalne.
16 lutego miało miejsce użycie przemocy wo-
bec funkcjonariusza Policji w celu zmuszenia 
go do odstąpienia od czynności służbowych .
16 lutego we wsi Rogalinek skradziono pienią-
dze w kwocie 5600 zł z domu jednorodzinne-
go , nieznani  sprawcy wykorzystali  nieuwagę 
domowników.
17 lutego zgłoszono fakt przetrzymywania 
obywateli Bułgarii na terenie Radomia wbrew 
ich woli.
18 lutego we wsi Pecna zatrzymano  nietrzeź-
wego kierującego samochodem osobowym , 
u którego stwierdzono 1,07 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu.
22/23.02 w Mosinie miała miejsce kradzież koł-
paków samochodowych- straty wyniosły 500 zl
22 lutego  miało miejsce nieumyślne spowo-
dowano  zdarzenia  wybuch materiałów ła-
twopalnych w zakładzie produkujacym meble 

w Mosinie
24 lutego w nocy w Mosinie z terenu posesji 
skradziono elementy  i narzędzia metalowe –
straty wyniosły 900 zł
Od 28.12 – 12.02 uporczywie nękano za pośred-
nictwem telefonu komórkowego i Internetu jed-
nąj z mieszkanek  wsi Krosinko.

APEL POLICJI
Osoby, które mogły być świadkami kradzieży 
lub innego zdarzenia proszone są o wsparcie 
działań POLICJI i kontakt pod nr telefonu kom. 
500-107-120
W związku z nasilającymi się kradzieżami na 
terenie całej gminy Mosina , POLICJA prosi o 
szczególną czujność i zwracanie uwagi na nie-
typowe zachowanie się podejrzanych niezna-
jomych osób
W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości na 
terenie całej gminy będą miały miejsce  wzmo-
żone kontrole oddziałów prewencji, które we-
zmą pod lupę punkty sprzedaży alkoholu.
Z 2 na 3 marca we wsi Daszewice skradziono 
agregat tynkarski z  budowanego domu jed-
norodzinnego
 W tym samym czasie we wsi Czapury  nie-
znani sprawcy skradli przewody elektryczne z 
miejsca budowy.
5/6 .03 w Mosinie również  nieznani sprawcy 
skradli całą instalację elektryczną z nowo wy-

budowanego domu jednorodzinnego.
7.03 w szkole Podstawowej we wsi Pecna skra-
dziono 5 kamer szkolnego monitoringu – stra-
ty wyniosły 5 tys. zł.
Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców 
tego zuchwałego wandalizmu i gwarantuje 
anonimowość.
19.03 Policjanci zatrzymali podczas pełnienia 
obowiązków służbowych nietrzeźwego dróżni-
ka we wsi Drużyna , który miał 0,35 mg/l alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.
Policja apeluje, aby zbliżając się do przejazdu 
kolejowego zachować należytą ostrożność i 
znacznie zwolnić prędkość jazdy.
21/22 marca we wsi Krosinko – Osiedle Mio-
dowe złodzieje skradli samochód osobowy 
marki Volkswagen- straty wyniosły 17 tys. zł.
Z terenu cmentarza parafialnego w Mosinie w 
miesiącu marcu złodzieje zniszczyli nagrobki 
kradnąc głównie wazony i inne elementy mie-
dziane oraz przedstawiające większą wartość .
Policja apeluje o zwracanie szczególnej uwagi 
na osoby dziwnie i podejrzanie się zachowu-
jące na terenie cmentarza.
Prośba Policji, aby do komisariatu w Mosi-
nie zgłaszały się osoby poszkodowane przez 
sprawców kradzieży. Należy ze sobą zabrać 
dokumenty wraz z szacunkową wyceną straty 
oraz, jeżeli to możliwe dokumentacją zdjęcio-
wą całego nagrobka .  / JSZ/

stylowych domów czy okazałych willi. W 
okresie międzywojennym Puszczykowo 
kipiało życiem. Według danych statystycz-
nych w okresie 1935 – 1939 w pogodne 
letnie niedziele i święta Puszczykowo i 
Puszczykówko odwiedzało około 20 – 30 
tysięcy mieszkańców Poznania. Dla ich po-
trzeb istniały liczne restauracje i kawiarnie, 
do najbardziej znanych należał lokal Stani-
sława Józwiaka. Atrakcją lokalu, poza dobrą 
kuchnią były dancingi, podczas których 
do tańca przygrywała orkiestra 7 –go puł-
ku strzelców konnych. Oprócz lokalu pana 
Józwiaka znany i modny był lokal p. Wandy 
Mendlowej, znany ze znakomitej zupy ra-
kowej oraz pączków. Poza tym działały inne 
lokale, takie jak restauracja Leśna czy lokal 
p. Morawskiego w Puszczykowie.
Warto wspomnieć, że w Puszczykowie w 
roku 1923 został wybudowany bezstylowy 
kościół projektu architekta Adama Bolen-
stoedta oraz to, że mieli tu swoje rezyden-
cje m.in. kardynał August Hlond, Cyryl Ra-
tajski i inni. 
W okresie okupacji niemieckiej miesz-
kała tu elita urzędników z Poznania, jak 
również spora grupa z ochrony Goleite-
ra Artura Greisera. W Puszczykówku miał 
swoją siedzibę przywódca SD na całą 
Wielkopolskę. Koniec okupacji niemieckiej 

dla mieszkańców Puszczykowa nastąpił w 
niedzielę wieczorem 22 stycznia 1945 r. 
Jednak już dzień wcześniej były sygnały o 
zbliżającej się armii radzieckiej, mianowi-
cie z rejony Czapur po zamarzniętej war-
cie, na wysokości Kątnika przeprawił się 
jeden radziecki czołg, który jadąc drogą 
w kierunku Łęczycy spotkał na swej trasie, 
jak się okazało, niemiecki ostatni pociąg 
jadący do Wrocławia. W Wyniku wymiany 
ognia pociąg został zniszczony.
Na zakończenie pozostała jeszcze jedna cie-
kawostka, dotycząca domu WFP. Obiekt ten 
został zbudowany po I Wojnie Światowej 
i był w latach dwudziestych w gestii PCK. 

W czasie Wojny Niemcy w roku 1940 prze-
kształcili go na dobrze urządzony szpital 
wojskowy. Po wojnie nadał pozostał szpita-
lem wojskowym, tylko, ze już innej armii. Tu 
warto dodać, ze w dawnych garażach szpi-
talnych zbudowano w roku 1952 pierwsze w 
Puszczykowie Muzeum Przyrodnicze.
To tyle czy aż tyle, co wiemy o dawnym 
Puszczykowie. Natomiast okres ostatnich 
50 lat miasta to już całkiem nowa karta hi-
storii Puszczykowa.
	 Opracował	Henryk	Pruchniewski
Żródła:	Ludwik	Gomolec	„Mosina	w	Tysiącle-
ciu”,	Głos	Puszczykowa	1987,	J.	Łojko,	J.	Stę-
pień	„Zarys	dziejów	Mosiny	i	okolicy.

...	ciąg	dalszy	z	poprzedniej	strony
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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

KUPIĘSprzedaż 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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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

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia
509 795 169

opałowe
kominkowe

DREWNODREWNO

W tym roku proponujemy 
klientom indywidualnym,

którzy chcą sami sobie 
obsadzić ogród

opracowanie projektu gratis
i skompletowanie roślin.

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych

Piotr Wojnowski

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

 www.szkolka-wojnowski.pl

* klinkier  * kamień  * łupek

* kostka granitowa

z tego materiału wykonuję

* ogrodzenia  * kominy

* elewacje  * grille ogrodowe

* murki ozdobne

tel. 605-570-137
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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 

PILNIE POSZUKUJE:

- kelnera do przyuczenia
- recepcjonistkę

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
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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 białą suk nię ślubną (z dodat-
kami). Cena atrak cyjna, tel. 600 186 370

PRACA w ochronie na terenie Komornik !
Zatrud nimy osoby z aktu al nym orze cze-
niem o stop niu nie peł no spraw no ści bądź 
rentą inwa lidzką do ochrony firmy na tere-
nie Komor nik. Ofe ru jemy umowę o pra-
cę, nie zbędne przeszko le nie, regu larne i 
atrak cyjne wyna gro dze nie, sta bilną pracę 
w fir mie branży ochrony mie nia o ugrun-
to wa nej pozy cji na rynku. Kon takt pod 
nume rem tele fonu: 517 574 235.

ZAMIENIĘ wyre mon to wane 2-pokojowe 
MIESZKANIE w bloku 50 m. kw., I pię tro, 
bal kon, garaż, piw nica 10 km od Mosiny 
NA DOM, może być do remontu, ide alna 
pro po zy cja dla star szych osób, wygod-
nie, bli sko do sklepu i kościoła, nie da leko 
przy chod nia zdro wia, zielona oko lica, 
przy ja zne sąsiedz two, tel. 504 08 28 27

PRZYJMĘ zie mię (np. z wyko pów przy 
budo wach) na nisko poło żoną działkę 
budow laną w Mosinie. Tel. 600 721 888

USłUgI remontowo-budowlane. Muro wa-
nie, Tyn ko wa nie, Szpa chlo wa nie, Malo wa-
nie, Płyt kar stwo, Pod wie sza nie, Sufi tów 
z płyty KG, Ścianki Dzia łowe z płyty KG, 
Docie pla nie Budyn ków, Panele, Adap ta cje 
Stry chów, Malo wa nie Ele wa cji, Ukła da-
nie pły tek ele wa cyj nych. 20 Lat prak tyki 
w zawo dzie. Tel.721574613 Na tere nie 
Pozna nia i Okolic

ZAgI NĄł szcze niak sznau cer w Mosinie
21marca zagi nęła suczka rasy sznaucer. 
Przewidziana nagroda pie niężna 
tel. 513 122 660

MADWEB Usługi Informatyczne. Ser wis 
sprzętu kom pu te ro wego, Insta la cja i ser-
wis sieci, Strony inter ne towe. Moż li wość 
pod ję cia sta łej współ pracy. 
www.madweb.pl, tel. 728823225

PRACA — Kie rowca kat. C. Wyma gamy: 
Prawo jazdy kat. C, Kurs na prze wóz rze-
czy, Dzia łal ność gospo dar cza lub chęć 
jej zało że nia, Dyspozycyjność, Zapew-
niamy: Atrak cyjne wyna gro dze nia, 
Samo chód Mer ce des 468 
Kom: 696 021 468, Tel: 41 251 22 23

NAPRAWA Kom pu te rów Mosina Pusz-
czykowo. Nasz ser wis kom pu te rowy 
to mobilne pogo to wie kom pu te rowe 
świad czące usługi u klienta w domu.
Ofe ru jemy: naprawę kom pu te rów pc i 
lap to pów, insta la cje sys te mów ope ra cyj-
nych, kon fi gu ra cję inter netu, usu wa nie 
wirusów. Pełna oferta dostępna na stro nie: 
www.naprawakomputera-mosina.pl

SKU TECZNA nauka języka angielskiego
Zaję cia INDYWIDUALNE pro wa dzone przez 
doświad czo nego lek tora (NATIVE SPEAKER 
pocho dze nia kana dyj skiego), autorka pod-
ręcz nika do nauki języka angiel skiego. 
Autor ska metoda naucza nia, sku teczna, 
szybka i TRWAŁA! Zapra szamy dzieci, 
mło dzież, doro słych i osoby “wiecz nie 
począt ku jące”. Koszt od 30zł/60min. Kon-
takt– Anna Dyp czyń ska 517330475, strona 
inter ne towa: home-sweet-english.pl

SPRZEDAM ziarno kuku ry dzy oczysz czo-
nej, 2,2 zł za KG tel 62 7403 271 

ZATRUD NIMY osoby z orze cze niem o 
nie peł no spraw no ści do pracy w ochro-
nie. Tel. 660567123

PUSZ CZY KOWO Dom Przy Lesie
220/800m2. Iza bela Maj chrzak RE/MAX 
Pro Estate 602 832 320

DAM PRACĘ. Ope ra tor urzą dzeń CNC 
(obróbka metalu) z doświad cze niem. 
Spa wacz z upraw nie niami MIG. 
Tel: 500–107-868

SPRZE DAM samo chód SEAT CORDOBA 
rocz nik 1996 cena 2.800,oo zł 
tel. 886–273-824

POSZU KUJE miesz ka nia do wyna ję cia 
od 1 kwiet nia, chęt nie oko lice Stęszewa 
Stry kowa. Kon takt; tel.509 831 889

ARTY STYCZNE malo wa nie wnętrz, ścian, 
mebli,freski, murale. Odmień swoje 
miesz ka nie na wio snę — żyjmy kolo-
rowo. www.karioli.pl

ZgU BIONO. Dzis tj. 12.03.2012 w Mosi nie 
na par kingu między ul. Mostowa i Nie-
złom nych zgu biono port fel, dla zna lazcy 
nagroda, 510928589

SPRZE DAM miesz ka nie w TBS Kro sno — 
3 pokoje, par ter. Miesz ka nie jest cał ko-
wi cie urządzone nie wymaga nakładu 
finansowego.Więcej infor ma cji pod 
telefonem..607–631-158.Zapraszam

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

DZWOŃ!!!

660 031 893

61 898 10 59
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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



40


