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10 CZERWCA „INDIAŃSKA WIOSKA”
Indiańskie plemiona przybywają i bladych twarzy się lękają.

                                            Rozpocznij indiańską przygodę.

17 CZERWCA „GRECKA OLIMPIADA”
Kto zdobędzie rękę pięknej Afrodyty i prześcignie Herosów 

                             by zdobyć puchar mistrzostw  Olimpijskich?

24 CZERWCA „HAWAJSKIE PRZYWITANIE WAKACJI”
Aloha! Wakacje już są w zasięgu ręki!

Jeśli nie jedziesz akurat na Hawaje to one przyjadą do Ciebie.

1 LIPCA „ŚMIESZNY KLOWN JEDZIE NA WAKACJE”
Jeśli potrafi cie śmiać się do rozpuchu to ten dzień jest na pewno dla Was.

8 LIPCA „NA ZAMKU KRÓLEWSKIM RYCERZE SIĘ ZBIERAJĄ”
Rycerze okrągłego stołu cenią sobie honor, waleczne serce 

i nie lękają się niczego. Czy chcesz dołączyć do ich bractwa?

22 LIPCA „DŻUNGLOWA PRZYGODA”
Czy chcesz pooznać język dżungli? Poczuć zapach lasu tropikalnego?

Jeśli tak, to nie może Ciebie dziś zabraknąć!

29 LIPCA „KSIĘŻNICZKI NA KRÓLEWSKIM DWORZE”
Wasza Wysokość to ja dobra wróżka, jakie Twoje życzenie moge dziś spełnić? 

Oto podróż w głąb baśniowej krainy, gdzie wszystkie dzieci są mile widziane.

reklama
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Tylko jeden radny był przeciwko 

udzieleniu Burmistrz Zofi i 

Springer absolutorium za wyko-

nanie budżetu za 2011 rok, 

16 radnych głosowało za udzie-

leniem absolutorium, a 4 wstrzy-

mało się od głosu. 

Ubiegłoroczny budżet gminy został wy-
konany w 100,93 % jeśli chodzi o dochody 
i w 95,24 % pod względem wydatków.  
Plany zakładały bowiem, iż dochody gmi-
ny wyniosą 76.373.000 zł a wyniosły 
77.081.000 zł. Natomiast pod względem 

wydatków plany zakładały je na poziomie 
78.828.000 zł a faktycznie zrealizowano 
je na poziomie 75.080.000 zł.

– Wielkości  te pokazują, że mimo wielu 
problemów związanych z szeroko pojętym 
spowolnieniem gospodarczym rok 2011 

dla gminy Mosina był rokiem dobrym. Za-
łożony plan dochodów przekroczył 100 % 
natomiast bardzo racjonalna gospodarka 
w zakresie wydatków ograniczyła do mi-
nimum szczególnie wydatki bieżące – 
mówi Zofi a Springer, burmistrz Mosiny.          

(red.)

Absolutorium
dla burmistrza Mosiny

informacje

Centrum Nadzoru zorganizowano w budynku przy ulicy 
Krotowskiego, w tym samym, w którym siedzibę mają 

strażnicy miejscy. 
– Wgląd w monitoring możliwy jest na razie na stano-

wisku w Centrum Nadzoru, jednak w najbliższym czasie 
dostęp do systemu będą mieli także policjanci z naszego 
komisariatu – mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca bur-
mistrza Mosiny. – Obraz będzie transmitowany do komisariatu 
drogą radiową. Miasto przekazało już policji komputer i teraz 
czekamy tylko na podłączenie go do naszego systemu.

System zainstalowany w Mosinie przekazuje obraz drogą 
radiową, a punkt retransmisyjny ulokowany jest na kominie 
(teren byłej SFM w Mosinie). Kamery działające w systemie 
pozwalają na przesyłanie obrazu o dużej rozdzielczości 
w dzień i w nocy. 43-krotny optyczny zoom umożliwia 
m.in. rozpoznawanie twarzy np. wandali i numerów 
rejestracyjnych pojazdów. Wszystkie mają także możliwość 
pełnego obrotu o 360 stopni. 

Pierwszym sprawdzianem funkcjonowania systemu były Dni 
Mosiny, organizowane w dniach 24-27 maja. 

– Jeszcze w tym roku zamontujemy dodatkową kame-
rę, której wcześniej nie planowaliśmy. W związku z dewa-
stacjami zieleni koło wieży widokowej na Pożegowie, zamon-
tujemy ją na szczycie obiektu. Na wieży – to już zgodnie 
z planami – kamerę zainstalują także leśnicy. Będzie ona 
służyła do obserwacji przeciwpożarowych – dodaje W. Krzy-
żanowski.

Obydwie kamery będą zasilane energią odnawialną, 
na dachu wieży będą bowiem montowane panele słoneczne. 

System budowany jest z założeniem jego dalszej rozbudo-
wy. Koszt I etapu to ok. 260 tys. zł. Obecnie projektowany jest 
II etap inwestycji, a w planach na kolejne lata jest realizacja 
etapu III. Wszystko uzależnione jest jednak od sytuacji 
fi nansowej miasta i decyzji Rady Miejskiej.  Dodatkowo trwają 
rozmowy mające na celu poszerzenie monitorowanego 
obszaru o teren dworca PKP (wewnątrz i na zewnątrz).

Dotychczas kamery zainstalowano 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. kamera 
skierowana na budynek Urzędu Miejskiego.                                     (red.)

Mosina uruchomiła monitoring miejski
Od 23 maja br. w Mosinie działa miejski monitoring. Okolice Rynku i miejsc o szczególnie dużym 

natężeniu ruchu dniem i nocą pilnuje 12 nowoczesnych kamer. To I etap systemu, w którym docelowo 

miasta strzec ma około 30 kamer.



4 podróże

Do Pragi odjeżdżamy w gorące południe sprzed kościoła św. Mikołaja w Mosinie. Dziewiętnastoosobowy 

Mercedes wypełniony jest do ostatniego miejsca. Ksiądz Adam bierze do ręki mikrofon i od 

razu wprowadza atmosferę radości i niezwykłości tej podróży. Pewnie dla wielu pozostanie ona 

najpiękniejszą podróżą życia.

Najpiękniejsza podróż

Obfi tującą w różne doznania, od 

śmiechu po łzy…

Z Pragi do Tel Avivu lecimy nocą. Ci, któ-

rzy śpią nie widzą wysp na M. Śródziem-

nym, oświetlonych i wyglądających z góry 

jak rozsypane diamenty. Z uwagą wypa-

trujemy Ziemi Świętej. Rano z lotniska 

jedziemy do Jerycha, najstarszego miasta 

świata. Przez okna naszego hotelu widać 

Górę Kuszenia. 

Mszę Św. przeżywamy z wielkim wzru-

szeniem pod rozżarzonym niebem, na 

pustyni. W czasie kazania siedzimy na 

gorącym piasku.

Pierwsze popołudnie w Izraelu spędza-

my nad Morzem Martwym. Dwadzieścia 

minut to czas, jaki potrzebny jest dla or-

ganizmu, żeby kąpiel w tej straszliwie sło-

nej wodzie przyniosła korzyść (my oczy-

wiście moczymy się dłużej). Najbardziej 

słony zbiornik świata słynie z leczniczego 

działania swych wód. Wyporność jest tak 

duża, że leżymy swobodnie na plecach, są 

i tacy, którzy czytają w tej pozycji gazetę. 

Śmieszny to widok – ciała pływające jak 

korki, co rusz na siebie wpadające. I nie 

ma znaczenia ile kto waży. Największe 

grubasy lekko unoszą się na powierzchni. 

W niewielkiej odległości działa tu szpital, 

specjalizujący się w ratowaniu ludzi, którzy 

„opili” się słoną wodą. Wystarczy bowiem 

kilka nie skoordynowanych ruchów, żeby 

ciało obróciło się twarzą do dna. Przeraził 

nas wypadek (przed laty) pewnej Polki, na 

szczęście dowiedzieliśmy się o tym już po 

kąpieli, która straciłaby życie, gdyby nie 

szybka pomoc szpitala. Z jej organizmu 

„odsączono” kilka kilogramów soli.

Duchowy wymiar pielgrzymki

Dużo by można mówić o świętych 

miejscach, w których codziennie jesteśmy, 

żaden jednak opis nie odda tego, co się 

czuje w Betlejem, Nazarecie, Kanie, na Gó-

rze Oliwnej, w Jerozolimie... Wielkie zna-

czenie ma znajomość Ewangelii i Biblii, im 

większa, tym głębsze przeżycie. Nie mam 

odwagi wypowiadać się za innych, ale 

myślę, że o zwiedzaniu Kalwarii i Grobu 

Pana Jezusa należy wspomnieć. W Bazy-

lice czekamy w długiej, wielonarodowej 

kolejce, żeby wejść do wnętrza Grobu 

Pańskiego wykutego w skale. Nie ma cza-

su na dłuższe przebywanie w środku, nie 

pozwala na to opiekun Grobu z uwagi na 

tłum oczekujących. Ale ta chwila wystar-

cza, żeby wyjść stamtąd wstrząśniętym – 

większość (bez względu na narodowość) 

opuszcza grotę ze łzami w oczach…

Potem w nocy przyjdziemy tu na czuwa-

nie i pozostaniemy kilka godzin. I wtedy 

przeżyjemy wszystko najmocniej, klęcząc, 

pogrążeni w modlitwie, z głową i rękoma 

opartymi na kamiennej płycie, na której 

złożono martwe Ciało Chrystusa… I chyba 

tutaj, i na Kalwarii dokona się najwięcej. 

Będą i tacy, którzy później opowiedzą 

o cudzie…

Kalwaria znajduje się w niewielkiej odle-

głości od Grobu – trzeba przejść kilkadzie-

siąt metrów i wejść po stromych schodach. 

W dzień, podobnie jak do Grobu, przy-

chodzą tu tysiące osób. Wszyscy po kolei 

klękają, całują miejsce Ukrzyżowania 

i wkładają rękę do specjalnego otworu, 

żeby dotknąć skały, na której stał Krzyż 

Chrystusa. Skała – nie widać jej – jest nie-

zwykle gładka, skutek wieków pielgrzy-

mowania, dotykania i głaskania… Po bo-

kach, w gablotach za szkłem można zo-

baczyć naturalne pęknięcia, powstałe 

w chwili śmierci Chrystusa („I oto zasłona 

świątyni rozdarła się na dwoje, od góry 

do dołu, i ziemia się zatrzęsła i skały 

popękały”). 

Godziny nocnego czuwania dzielimy 

między te dwa święte miejsca. Oprócz 

naszej grupy jest jeszcze kilkanaście osób 

różnych narodowości, czego nie odczuwa 

się w tej ogromnej świątyni. Zostajemy 

sam na sam z Bogiem, z tym, z czym do 

Niego przyjechaliśmy, pogrążeni w mo-

dlitwie za siebie i innych, każdy w swoim 

kąciku (ławce, klęczniku). Nie opiszę tego, 

niesamowity to widok i zbyt osobiste 

przeżycia. Czy będą owoce tych modlitw? 

Już są…

Jeden z wielu wesołych momentów

W ostatni wieczór organizujemy wesele 

(kilka par odnowiło w Kanie przysięgę 

małżeńską). Przyjęcie odbywa się w ho-

telowym ogrodzie. Są słodycze, jest wino, 

ale nie ma orkiestry. Bawimy się więc do 

muzyki płynącej z …telefonu komórko-

wego. Tworzymy koło, w środku stawia-

my stołek barowy, na nim telefon, i żeby 

móc tańczyć przykładamy po kolei ucho 

do aparatu, ku uciesze zdziwionych gości 

–  w gwarze nie słychać weselnej orkiestry… 

Po dziewięciu dniach niezwykłych 

przeżyć wracamy do Polski. W nocy, na 

lotnisku Tel Aviv Yafo – Ben Gurion celnicy 

trzepią niektórym główne bagaże. Trzeba 

się tłumaczyć z małej butelki wody z Jor-

danu lub z Morza Martwego, wina z Kany 

lub chałwy z Jerozolimy.

Kiedy rankiem nasz samolot wzbija się 

w niebo, nad Ziemią Świętą wschodzi słoń-

ce.                                                                                  E.B.
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Trzy dni  zabawy, dobrej muzyki  i pogody – tak najkrócej można opisać Dni Mosiny, które 

w tym roku odbywały od 25 do 27 maja. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęła uroczysta 

Sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Medale i wyróżnienia

W tym roku Kapituła Orderu zdecydo-

wała, że Medale Rzeczypospolitej Mosiń-

skiej, najbardziej prestiżowe wyróżnienie 

Gminy Mosina należą się: nieżyjącym już 

profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego 

Stanisławowi Wincentemu Kasznicy i  jego 

synowi żołnierzowi wyklętemu, ostatnie-

mu dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, 

straconemu po pokazowym procesie 

w 1947 r. Stanisławowi Józefowi Kasznicy. 

Trzeci medal wręczono Bronisławie Dawi-

dziuk – od ćwierćwiecza pełniącej obo-

wiązki prezesa Mosiń skiego Chóru Kościel-

nego p.w. św. Cecy lii. 

Sesja była też  okazją do wręczenia sty-

pendiów sportowych oraz nagród i wyróż-

nień dla mosińskich sportowców i trene-

rów. Wśród nagrodzonych znaleźli się za-

wodnicy: Jacek Fajfer (żużel), Michał Idziak 

(lekkoatletyka), Joanna Witkowska (judo), 

Piotr Nowaczyk (kickboks) i Kamil Zalas 

(karate) oraz trenerzy: Radosław Miśkie-

wicz (judo), Joanna Ziółkowska (lekko-

atletyka) i Mieczysław Janik (tenis).

O oprawę muzyczną uroczystości zadba-

li muzycy Stowarzyszenia Muzycznego Or-

kiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka 

z Mosiny oraz chórzyści Mosińskiego Chóru 

Kościelnego p.w. Św. Cecylii. 

Po zakończeniu uroczystej sesji otwarto 

wystawę fotografi czną ilustrującą działania 

grup rekonstrukcyjnych w umundurowa

niach z okresu II wojny światowej.

Sport i muzyka 

W piątek w programie Dni Mosiny zna-

lazł się m.in. Rodzinny Turniej Piłkarski. 

Artystyczną gwiazdą piątkowego wie-

czoru był zespół Kobranocka, która 

w swoim repertuarze ma takie przeboje 

jak chociażby „Kocham cię jak Irlandię”.

Jednak zanim na scenie pojawili się 

muzycy Kobranocki miłośnicy muzycznego 

mocnego uderzenia wysłuchali koncertów 

kapel nagrodzonych przez jury III Przeglądu 

Kapel Gitarowych: śremskiej grupy Cam-

ping Hill i poznańskiego zespołu Thermit 

grającego ostrego rocka. 

Militarny poranek 

W sobotę w Mosinie zaroiło się od his-

torycznych mundurów i militariów. W Pi-

kniku z Historią swoje zbiory prezento-

wały grupy rekonstrukcyjne, które po raz 

pierwszy uczestniczyły w Dniach Mosiny. 

W Mosinie można było obejrzeć auten-

tyczne  repliki mundurów, wyposażenia 

wojskowe, a nawet pojazdy wojskowe. 

Furorę robił posterunek Armii Pruskiej 

i punkt sanitarny oraz patrol konny ułanów.

W sobotę o tym, że na Mosińskim Ka-

nale można pływać, a właściwie gibać się 

kajakiem, przekonali się wszyscy, którzy 

w południe stawili się nad kanałem. Sto-

warzyszenie Grupa Inicjatywna Baranów-

ko przy współpracy z OSiR, Korzonkowo.pl 

oraz MKŻ przygotowała nie lada atrakcję, 

bo wyścigi dwójek kajakowych. Jak się 

okazało mieszkańcy gminy Mosina bardzo 

lubią „gibać się” na kanale – kolejka do 

kajaków była długa. 

Kolejnym sportowym akcentem były: 

Bieg Eleganta i wyścig Nordic Walking, 

DNI MOSINY
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zorganizowane w ramach akcji „Polska 

Biega”. W tegorocznym bieganiu uczes-

tniczyło ponad 250 osób w 4 kategoriach 

wiekowych (przedszkolaki, klasy I – III SP, 

klasy IV – VI SP, oraz open, czyli od 

gimnazjalistów po… emerytów).

Zlot Saabów 

Tłumy widzów tradycyjnie zgromadził 

Zlot Zabytkowych Saabów. Już po raz trze-

ci zorganizowany przez Krzysztofa Rozen-

blata, mieszkańca gminy Mosina. Gościem 

honorowym na Placu 20 Października 

był legendarny szwedzki kierowca Erik 

Carlsson, który 50 lat temu jadąc Saabem 

wygrał Rajd Monte Carlo.

Z okazji zlotu Fundacja Rozenblat przy-

gotowała dla publiczności konkurs. Wśród 

tych, którzy uczestniczyli w wyborze 

„Saaba Elegancji” (zwyciężył Saab Sonett 

V4) rozlosowano atrakcyjne nagrody rze-

czowe.

W sobotę nagrody odebrali także pierwsi 

laureaci konkursu dla zameldowanych. 

Telewizor lcd oraz górski rower przypadł 

w udziale Magdalenie Skubel z Mosiny 

i Annie Tołłoczko z Czapur.

Finałem soboty był wspaniały koncert 

Zbigniewa Wodeckiego z zespołem.  Przed 

mosińską publicznością popularny muzyk 

kolejny raz udowodnił, że jest po prostu 

wybitną postacią polskiej sceny muzycznej. 

Solowe popisy na trąbce, skrzypcach, 

dowcipne zapowiedzi na wszystkich 

obecnych zrobiły duże wrażenie. 

Strachy na fi nał 

W niedzielę najwcześniej – już o godz. 6, 

świętować zaczęli… wędkarze. Nad kana-

łem w Otwartych Zawodach Wędkarskich 

o Puchar Burmistrza Gminy Mosina ry-

walizowało ponad 50 miłośników tego 

sportu. 

W niedzielny poranek na Placu przed 

sceną główną rozegrano także Turniej Piłki 

Nożnej Ulicznej  „Mosina EURO 2012”.

Tego dnia przed sceną odbył się fas-

cynujący pokaz parcour a na scenie zoba-

czyliśmy i usłyszeliśmy jeszcze: Chór Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów „Zawsze 

młodzi”, dziewczęta z Formacji Tanecznej 

ACTIV działającej w ramach Uczniowskiego 

Klubu Sportowego Mosińska Jedynka (tre-

nowane przez Justynę Siwierską), działa-

jący w Domu Kultury w Przeźmierowie big 

band zespół Swingulance grający stan-

dardy muzyki rozrywkowej lat 20. i 30. 

Dni Mosiny zakończył koncert tego-

rocznej gwiazdy zespołu Strachy na Lachy 

jednej z najbardziej rozpoznawalnych 

i charakterystycznych formacji rockowych 

polskiej sceny muzycznej. Muzycy zagra-

li wszystkie swoje największe przeboje, 

a słowa piosenki „Dzień Dobry Kocham 

Cię”, słychać było powtarzane przez wie-

lotysięczny tłum chyba aż w… Poznaniu. 

Elegant i Elegancik 

Późnym sobotnim popołudniem na 

scenie rozstrzygnięto konkurs na Eleganta 

z Mosiny tradycyjnie towarzyszący obcho-

dom Dni Mosiny. W tym roku z uwagi na 

Euro i Olimpiadę wybierano Sportowego 

Eleganta. Po podliczeniu głosów (wybiera-

ją, bowiem mieszkańcy w głosowaniu 

kuponami) okazało się, że Sportowym 

Elegantem Mosiny 2012 został Adam 

Robakowski. Drugie miejsce przypadło 

w udziale Łukaszowi Białożytemu, a trze-

cie – Pawłowi Kluczyńskiemu.

Jak powiedział Sportowy Elegant z Mo-

siny po odebraniu nagród, teraz ma wa-

kacje, a po nich zamierza studiować na 

poznańskiej Politechnice. Adam jest ab-

solwentem Gimnazjum nr 1 w Mosinie 

oraz sportowego LO w Puszczykowie. 

wydarzenia
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Pani Prezes

Laudację z okazji wręczenia Bronisławie Dawidziuk Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej z wielkim wzruszeniem wy-

głosiła na sesji RM Agnieszka Wolarczyk:

„Bronisława Dawidziuk urodziła się w Mosinie, naukę 
rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 2 i od razu związała się 
z zespołem muzycznym pod dyrekcją Antoniego Nadol-
nego. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Poznaniu, tam 
też uczestniczyła w życiu muzycznym zespołu. Jedno-
cześnie uczęszczała do szkoły muzycznej – klasa śpiewu 
– u prof. Kulczyńskiego. Studia 
skończyła z tytułem magistra  dzi-
siejszego Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. W jej rodzinnym domu i tym, 
który sama stworzyła  zawsze roz-
brzmiewała ukochana muzyka. Ro-
dzice, siostry, mąż, dwójka z trójki 
jej synów – wszyscy śpiewali.  W la-
tach 1967-1975 była solistką  w ze-
spole Muzycznym Nona,  przy 
Spółdzielni Oszczędnościowo-Po-
życzkowej, której kontynuatorem 
jest dzisiejszy  Bank Spółdzielczy 
w Mosinie. W tym też zespole 
poznała swojego męża Andrzeja. 
Nona  ściśle współpracowała z Mo-
sińskim Ośrodkiem Kultury 
i z Wielkopolskim Związkiem Chó-
rów i Orkiestr (7 marca 1971 roku 
zostaje powołany do życia Ośrodek 
Kultury dla Miasta i Gminny Mosina,  
z którym zespół współpracuje od 
samego początku). 

Po zakończeniu działalności 
zespołu, od 1976 roku zaczyna 
śpiewać w Mosińskim chórze  kościelnym p. w. Św. Cecylii.  
Operatywność i zaangażowanie pani Dawidziuk spowodowało, 
że już w roku 1983 powierzono  jej funkcję prezesa, którą 
piastuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Nadrzędnym 
celem jej działalności jest promowanie naszej gminny po-
przez działalność śpiewaczą oraz przekazywanie swojej  pasji 
nowym pokoleniom.  

 Chór za jej przyczyną śpiewał w katedrach, świątyniach, 
salach widowiskowych na terenie całego kraju i poza grani-
cami. Jest inicjatorem wielu koncertów, trudno je tutaj wymie-
nić, ale warto wspomnieć o:  koncertach  z cyklu „Musica 
Sacra” w Poznańskiej Katedrze, w Auli UAM z okazji 200-lecia 
Hymnu Polski, Przeglądzie Chórów w Kaliszu, występach 
na antenie Polskiego Radia, spotkaniu chórów w majątku 
Chłapowskich w Turwi  oraz występie podczas wizyt Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Koszalinie i Poznaniu. Działalność 
mosińskiego chóru rejestrowana jest na kartach kroniki, 
każdy wyjazd, spotkanie czy koncert znajduje w niej od-

zwierciedlenie. Piękna oprawa kronik w latach jubileuszowych 
2005 i 2010 została zaprojektowana i wykonana przez artystę 
Romana Czeskiego, to wszystko dzięki inicjatywie pani prezes, 
będzie to dar dla przyszłych pokoleń. W roku 2010 z inicjatywy 
pani prezes ukazała się monografi a  podsumowująca 105 lat 
działalności chóru. Trafi ła nie tylko do Polski, ale również do 
Niemiec, Francji, Kanady i Ukrainy.  Przez wszystkie lata pani 
Bronia  skutecznie jednoczy brać śpiewaczą (czujemy się 
jak jedna rodzina), przy czym  jej działalność jest całkowicie 
bezinteresowna. Nie szczędzi przy tym swojego czasu wolnego 
oraz własnych środków fi nansowych. Potrafi  też mobilizować 

nas do występów „na każde żądanie” i „w nagłych sytuacjach”.  
Za swoją działalność została uhonorowana Brązową i Złotą  
odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Niespełna dwa 
dni temu odebrała z rąk Starosty odznaczenie Wolontariusz 
Powiatu Poznańskiego.

Odrębnym jej działaniem,  nie związanym ze śpiewem 
i muzyką jest pomoc osobom będącym w potrzebie, a szcze-
gólnie starszym, nigdy nie przechodzi obojętnie wobec 
wołającego... 

Kiedyś w wywiadzie do gazety pani prezes powiedziała: 
„W Mosinie, gdziekolwiek się pójdzie, zawsze wyjdzie się na 
najpiękniejszy widok. Albo jest to rzeka, albo park, las, wzgó-
rze, wszystko otacza przyroda, jestem bardzo związana z tą 
gminą. Nie ma piękniejszego miejsca na świecie”. To też 
świadczy o jej ogromnym patriotyzmie lokalnym i uczuciach 
do rodzinnej ziemi.  Wiemy, że jest to uczucie głębokie i szczere. 
Dziś Mosina odwzajemniła tę miłość przyznając jej swoje 
najwyższe odznaczenie”.

Uprawia siatkówkę w trzecioligowym UKS 

Mosińska Jedynka. 

Natomiast o tytuł Sportowego Elegan-

cika z Mosiny rywalizowało siedmiu kan-

dydatów obojga płci. Zawodnicy zmierzyli 

się w 7 konkurencjach m.in. biegu z py-

taniami, wyławianiu statków, biegu z pił-

ką, rzutach balonami oraz torze przeszkód. 

Najlepszym sportowcem okazał się Oskar 

Nowak zdobywając Statuetkę Sportowego 

Elegancika z Mosiny – tytuł został prze-

kazany przez ubiegłorocznego zwycięzcę 

Łukasza Mikołajczaka. Drugie miejsce 

zajął Piotr Woźnikiewicz, a trzecie Bartosz 

Sosiński. W sportowych zmaganiach 

udział wzięli również: Marta Sikora, Daniel 

Czarnecki, Jakub Brzózka i Wojciech Fajfer.

Po raz trzeci przyznano także nagrodę 

Honorowego Eleganta z Mosiny. W tym 

roku otrzymał ją Kazimierz Dobry, spo-

łecznik miłośnik i znawca historii ziemi 

mosińskiej, który m.in. przez 30 lat pełnił 

funkcję przewodniczącego Rady osiedla 

Nowe Krosno.                                                     (red.)

wydarzenia
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I po III Zlocie   

wydarzenia

Dopisała publiczność, dopisały Saaby. 

Po raz pierwszy w Polsce w jed-

nym miejscu i to na Mosińskim Rynku 

pojawiły się trzy pierwsze modele Saab 

92, w tym dwa ze Szwecji. Pokonały 

długą drogę na przyczepach, a u nas 

poruszały się samodzielnie korzystając 

z dwucylindrowego 20 konnego małego 

silnika dekawki, bowiem do 1956 roku 

Saab nie miał swojego silnika. Pachniało 

rycyną, było niebiesko.

Przyleciał Carlsson, któremu lekarz 

zabronił opuszczania domu, lecz Erik 

stwierdził, że  leci do przyjaciół i mogliśmy 

go gościć. Hotel Andersia w Poznaniu 

nie przyjął ode mnie pieniędzy, na 

wieść, kogo przez cztery doby gości. 

Eric Carlsson – legendarny zwycięzca rajdów 
samochodowych (m. in. Monte Carlo) miał łzy 
w oczach, kiedy podpisywał 400 stronicową 
książkę „Saab” wydaną przez Fundację Rozen-
blat. Napisali ją Dariusz Kamiński, Marek 
Wierzbicki i Krzysztof Rozenblat. Jest to kom-
pendium wiedzy o marce, historia o począt-
kach Saabów, od samolotów do samochodów. 
Materiały do niej pomagali zbierać potomko-
wie Szwedów, którzy te samochody tworzyli. 
Zawiera nigdzie dotąd nie publikowane foto-
grafi e, m. in. z rajdu Safari, które przekazał 
autorom E. Carlsson. (red.)

Młody uczestnik zjazdu oczekuje na lotnisku 
Erika Carlssona.

Ułani z XV Pułku Poznańskiego pod wodzą Andrzeja Waltera wzbudzili powszechny zachwyt swymi 
umiejętnościami i brawurą.

Wszystko przebiegło sprawnie, uczestnicy 

zachwyceni, ciągle wspominają gościn-

ność i sympatię mieszkańców Mosiny 

oraz przychylność władz. Ja to również 

czuję. Mosina i Saaby stają się tradycją, 

informacje o zlocie i po nim znajduję 

w prasie i na portalach w całej Europie, 

kartki okolicznościowe wydane z okazji 

zlotu, 50 rocznicy wygrania przez Carls-

sona Monte Carlo, przez niego podpisane 

polecą nawet do Stanów, bowiem koledzy 

nas o to poprosili. Na zlocie pojawili się

uczestnicy malutcy, w nosidełkach, wóz-

kach, a więc od trzymiesięcznych dzieci 

po 83 letnich dorosłych. Wszyscy w oko-

licznościowych koszulkach Mosina 2012.

Dziękuję wszystkim, bez których 

ten zlot by się nie odbył, a szczególnie 

mosińskim, fantastycznie zorganizowanym 

motocyklistom, których sprawność wzbu-

dzała powszechny podziw,  Firmie Tosmak,  

Straży Miejskiej, pracownikom Domu 

Kultury, Policji, Szefowi WPN, Ułanom 

z 15 Pułku Ułanów  za wspaniały pokaz 

(relacja na www.saabzlot.pl), panu Leśni-

czemu z Osowej Góry. Bardzo dziękuję. 

Krzysztof Rozenblat
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  Zabytkowych Saabów

wydarzenia

Najstarszy z Saabów, 92 z 1950 r. podróżował na platformie kolejki w eskorcie mosińskich motocyklistów i właściciela.

Od lewej: H. Szymański,
właściciel dwóch Sonettów,
odbiera wraz z synem Frankiem 
nagrodę publiczności 
za najpiękniejszego Saaba, 
współautor książki D. Kamiński,
K. Rozenblat, burmistrz Z. Springer.
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P. Hoff man z Rzeszowa 
w swym rajdowym samochodzie
reprezentował Podkarpacie.
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Co roku ratują setki osób. Ich mienie, dobytek, inwentarz. Niosą ratunek w najtrudniejszych warunkach, 

cieszą się największym zaufaniem społecznym i posiadają ogromną odwagę, od wielu pokoleń cechującą ten 

szczególny rodzaj ludzi, którzy ryzykując własne życie - oferują nam pomoc. 19 maja, przy pięknej pogodzie, 

strażacy mogli, jak co roku, obchodzić swoje święto.

Krótko po godzinie 11, usłyszeliśmy niekonwencjonalny 

sygnał, który rozpoczął obchody Powiatowego Dnia 

Strażaka. Wystrzał armatni oznajmił, że ofi cjalna część 

obchodów może się zacząć. Na początku dowódca uroczystości 

– Mirosław Hoff man, złożył meldunek Wielkopolskiemu 

Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

nadbryg. Wojciechowi Mendelakowi o rozpoczęciu 

obchodów, po czym nastąpił przegląd pododdziałów przez 

KWPSP  w asyście dowódcy. Po podniesieniu fl agi państwowej 

i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Burmistrz Gminy Mosina, 

Zofi a Springer, która powitała ciepłymi 

słowami przybyłych gości i głównych 

bohaterów uroczystości.

Jednostka OSP w Mosinie ma szcze-

gólnie bogatą tradycję, bo początki jej 

działalności sięgają 1902 r. Aktualnie 

na terenie całej gminy działa sześć 

jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych (oprócz Mosiny są jeszcze ochotnicy 

w Nowinkach, Pecnej, Żabikowie, 

Krajkowie, i Radzewicach), zrzeszając 

w swoich szeregach około 200 druhów 

i 90 członków Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. Strażacy w swoich 

szeregach mają także 31 kobiet. Do 

dyspozycji mają dziesięć samochodów 

ratowniczo-gaśniczych, z wyposażeniem 

umożliwiającym niesienie pomocy po-

szkodowanym nie tylko w pożarach, ale 

także w wypadkach samochodowych 

i innych zdarzeniach, w których zagro-

żone jest nasze życie i mienie. − O sprawności, ofi arności 

i dobrej koordynacji służb ratowniczych mogliśmy się przekonać 

m.in. podczas powodzi w 2010 r. i na początku 2011 r., kiedy 

wspólne działania służb ratowniczych wspierane przez samorząd 

uchroniły naszą gminę przed skutkami wielkiej wody na Warcie 

– wspominała pani burmistrz. 

Należy przypomnieć, że Mosińska jednostka OSP znajduje 

się w szczególnej sytuacji, ponieważ od wielu lat funkcjonuje 

po sąsiedzku z ratownikami Państwowej Straży Pożarnej. 

Powołana właśnie w Mosinie Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 

Powiatowy Dzień StrażakaPowiatowy Dzień Strażaka

ODWAGA
I  PROFESJONALIZM
ODWAGA
I  PROFESJONALIZM
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nr 9, działająca w strukturach Komendy Miejskiej PSP to ko-

lejny niezwykle ważny element w systemie ratowniczym na-

szej gminy, a także południowej części powiatu poznańskie-

go. Pełniący tu całodobową służbę ratownicy stanowić 

będą dodatkową gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców. 

Jednostka będzie miała pełną obsadę 33 etatów, z 7 strażakami 

w tym dwoma kierowcami na każdej zmianie.

Dla ratowników z PSP i OSP w latach 2009 – 2011 kosztem 

2.800 000 złotych mosiński samorząd 

rozbudował strażnicę tak, że w dniu 

ofi cjalnego otwarcia kubatura budynku 

sięga niemal 4100 metrów sześciennych 

i ponad 400 metrów kwadratowych 

powierzchni użytkowej. 

Gdy już bryg. Witold Rewers, Komen-

dant Miejskiego PSP w Poznaniu oraz 

członek Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 

Wielkopolskiego dh Dariusz Piechocki 

powitali gości, odbyło się uroczyste 

wręczenie Brązowych „Krzyży Zasługi” za 

wzorowe, wyjątkowo sumienne wyko-

nywanie obowiązków, wynikających 

z pracy zawodowej, brązowych oraz sre-

brnych odznak  „Zasłużony dla Ochrony 

Przeciwpożarowej”, „Złotego Znaku 

Związku”, „Za zasługi dla pożarnictwa”, 

które zostały rozdane strażakom przez 

Wicewojewodę Wielkopolskiego − Przemysława Pacię, 

nadbryg. Wojciecha Mendelaka, Dyrektora Zarządu Wyko-

nawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzeja 

Jankowskiego, dh Dariusza Piechockiego oraz bryg. Witolda 

Rerwersa.

Potem nadano również odznaczenia „Strażak wzorowy”, 

rozdano awanse oraz tytuł „Strażaka Roku OSP Powiatu 

Poznańskiego”, którym został dh. Robert Cieliński z  OSP 

Pecna, tytuł najlepszego ochotnika z Poznania przyznano dh. 

Henrykowi  Pozorskiemu z OSP Krzesiny.  Tytuły „Strażaka 

Roku” rozdano również wśród ratowników Państwowej Straży 

Pożarnej. W jednostkach Powiatu Poznańskiego otrzymał go 

mł. asp. Piotr Guzek z JRG nr 8 w Bolechowie, a wśród jednos-

tek rozlokowanych w  Poznaniu asp. sztab. Wojciech  Kuzak 

z  JRG nr 1. Osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie 

strażnicy w  Mosinie również otrzymały pamiątkowe medale. 

Długo wyczekiwany przez wszystkich moment nadszedł 

krótko po godzinie 12:00, a było nim uroczyste otwarcie 

i poświęcenie przez ks. prałata Konrada Kaczmarka – seniora 

Duszpasterzy Strażaków Archidiecezji Poznańskiej oraz 

ks. proboszcza Edwarda Majkę − Strażnicy Jednostki Państwo-

wej Straży Pożarnej   i Ochotniczej Straży Pożarnej   w Mosinie. 

Było ono połączone z  przekazaniem 

nowego samochodu pożarniczego 

GCBA dla Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej nr 9. Symbolicznego przeka-

zania kluczyków dokonała Prezes 

WFOŚiGW w  Poznaniu, Hanna Grunt, 

w  asyście Starosty Poznańskiego − Jana 

Grabkowskiego, Wielkopolskiego Ko-

mendanta Wojewódzkiego PSP 

nadbryg. Wojciecha Mendelaka oraz 

Komendanta Miejskiego bryg. Witolda 

Rewersa. Do otwarcia doszło za pomocą 

zabytkowej pompy, którą uruchomili 

zaproszeni na uroczystość goście, 

a w tym czasie nowy samochód na sygnale 

przeciął wstęgę, która stała się symbolem 

oddania nowej strażnicy do użytkowania.

Niedługo po tym nastąpiło przekazanie 

obowiązków służbowych, czyli zdanie 

ich przez st. kpt. Mirosława Hoff mana 

i  objęcie stanowiska Dowódcy JRG 

nr 9 przez st. kpt. Daniela Modrzyka. Uroczystość zakończyła 

się tak, jak się rozpoczęła − wystrzałem armatnim, po którym 

zarówno strażacy jak i zgromadzeni goście mogli wysłuchać 

koncertu Orkiestry Dętej imienia harcmistrza Antoniego Jerzaka 

w  Mosinie, zwiedzić nowo wyremontowaną strażnicę, zrobić 

sobie pamiątkowe zdjęcia przy nowych pojazdach straży pożarnej 

i starym sprzęcie pożarniczym, zwiedzić wystawę plastyczną 

stworzoną z prac laureatów konkursu, a także zjeść grochówkę lub 

potrawy z grilla. 
Piotr Mikołajczak

wydarzenia

Piotr Mikołajczak
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Kategoria, w której startowała Alicja 

była najliczniej obsadzona spośród 

wszystkich konkurencji. Zgłoszono po-

nad 80 solistek z najlepszych szkół i klu-

bów tanecznych w Polsce, które wywal-

czyły sobie prawo udziału w szczeciń-

skim fi nale, wygrywając w konkursach 

odbywających się od początku roku we 

wszystkich województwach. Ostatecznie 

w fi nałowych zawodach w Szczecinie 

wystartowały 62 solistki. 

Po kolejnych etapach eliminacji, w któ-

rych oprócz umiejętności tanecznych 

trzeba było wykazać się kondycją i od-

pornością psychiczną (soliści tańczą 

do muzyki wybieranej przez jurorów, 

a nawet do podkładu wykonywanego 

na żywo przez tzw. beatboxera, który 

ustami nadaje rytm do mikrofonu) 

w ścisłym fi nale znalazło się osiem solis-

tek, wśród nich Alicja Lis z Puszczykowa.

Alicja zajmując 4-te miejsce, w wieku 

9-ciu lat została reprezentantką naszego 

kraju na Mistrzostwa Świata w tańcu Hip-

Hop w kategorii wiekowej do lat 11-tu, 

które zarezerwowane było dla pierwszej 

piątki Mistrzostw Polski. Mistrzostwa 

Świata odbędą się w niemieckim  Bochum 

w październiku tego roku.

Ciekawostką jest fakt, że Alicja – tak 

samo, jak zwycięzca emitowanego przez 

Polsat  tanecznego show „Tylko Taniec” – 

nie odtwarza przygotowanych wcześniej 

układów tanecznych, ale na bieżąco 

interpretuje słyszaną muzykę ruchami 

swojego ciała. Dlatego każdy jej występ 

jest oryginalny i odzwierciedla jej emocje 

w harmonii z muzyką. Taki taniec jest za 

każdym razem wyzwaniem dla tancerki, 

wymaga ogromnej świadomości ruchu 

i kontroli każdego gestu. Zapewne 

dlatego zawodowi sędziowie wysoko 

oceniają jej taniec, który nie polega 

jedynie na odtwarzaniu wyuczonych 

sekwencji ruchów. Nie każdy 9-latek 

potrafi  wystąpić przed widownią 

w występie solowym nawet mając 

perfekcyjnie wyuczony układ taneczny. 

Alicja wychodzi na scenę i niezależnie 

od tego, kto jest wokół niej, tworzy 

obrazy za pomocą swojego ciała do 

właśnie słyszanej muzyki, bo to uwielbia. 

Z pewnością mamy do czynienia z czymś 

wyjątkowym. Ponadto Alicja była jedyną 

Wielkopolanką, która na początku tego 

roku zakwalifi kowała się do ścisłego fi -

nału konkursu tanecznego zorganizowa-

nego przez Disney Channel, i będąc 

jedną z najmłodszych uczestniczek (ma 9 

lat, a przedział wiekowy był od lat 9-ciu 

do 14-tu) została wyróżniona w fi nałowej 

dziesiątce spośród blisko tysiąca młodych 

tancerzy z całego kraju.

Oprócz tańca Alicja jest świetną pły-

waczką, posiada specjalną kartę pływac-

ką tzw. żółty czepek i od wieku 6 lat, 

startując w zawodach pływackich organi-

zowanych na basenie AWF (CityZen) dla 

wszystkich uczestników  kursów nauki 

i doskonalenia pływania, zawsze plasuje 

się w pierwszej trójce swojej kategorii 

wiekowej, a ostatnie zawody wygrała. 

(red.)

Alicja Lis, 9-cio letnia uczennica SP nr 2 w Puszczykowie oraz Akademii Tańca Metrum z Poznania 

19. czerwca w Szczecinie, w czasie Mistrzostw Polski w tańcu Hip-Hop zajęła 4-te miejsce w kategorii 

solistek do lat 11-tu i tym samym uzyskała prawo reprezentowania naszego kraju na Mistrzostwach Europy 

oraz Mistrzostwach Świata.  Tylko pięć dziewcząt w Polsce uzyskało taką kwalifi kację.

Z pewnością mamy do czynienia
z czymś wyjątkowym
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– Pytosz mie, czy słyszołym co o Elegancie s Mosiny. Nu 

pewno, że żym słyszoł. Ale co mogłeś na to poradzić, 

tako buła tedy moda, a zaro po wojnie biyda oż piszczała. Bułym 

mały knajder i żym szed do piyrszy kumunji, a babusia moja 

tak mie pozwała, pamiyntóm jak dziś, nie. Óna mieszkała przed 

wojnóm wew Poznaniu, a wtedy z nami na wsi i óna tak czasym 

mówióła na kogóś, że wyglóndo jak istny elegant s Mosiny. 

Ta moja wiocha buła zaro kole Grodziska, huby jum pozywali, 

nie. U nos taki pan Franciu mioł interes fryzjerski. Ón umioł 

wszysko i kłaki szczunóm spuścić i pape ośrupać i wiecznóm 

ondulacjóm zrobić, nie. Czasym tyż mu pómogała jego ślubno, 

jak roboty przyszło wiyncy. A mieli co robić, tej, nie. Próndu 

ni mieli, ino ryncznie. Mioł takum madeicznóm maszynke, 

wiysz, taki dynks z boku sie ryloł i ón tum swojum pazuróm 

jum napyndzoł i kłaki spuszczoł. Ino potym ci psiknół wodóm 

pachnóncóm. Tej, a zaczuło sie od tego, że my musieli na pamiyńć 

umieć różne modlitwy i ksiónc nos sie pytoł, czy ómiymy, nie. Jo 

żym do dziś sie nie nauczół ty tabliczki mnożynio i nauka mi nie 

wchodziuła. Stracha miołym jak selera, galare w kolańcach, że 

ksiónc wew kościele sie spyto i nie byde wiedzioł nic. Ubranko, 

tej. Stanuło na tym, że mi nie obstalujum nowygo, bo byde mioł 

przechodzóne po kuzaju Henasie, jes od zeszłygo roku, nie. 

Ale żym sie znerwiół, powiadóm ci. Henas buł łożgol, a jo żym 

ino knajder, nie. Jak mi kozali przymierzyć, to matka, że tu sie 

uchajtoli, tu sie podwinie, a tam, na plerach, na obrymbkach sie 

spruje, sfastryguje i bydzie jak nowe. Tej, co miołym poczóńć? 

Naobiycywali mi, że pojadum za to do miasta dostać kupić 

kiste orynżady, nie. Giyrki miołym jak kijoszki i półkolanówki sie 

słabo czymały. Jeszczyk papcie. Oż, strach miołym je zawdzioć 

piyrszy roz. Mama je gutalinóm czornóm wypucowała, nie, 

i pinknie wyglóndały, ino giyry mi lotały jak kwyrlejka w gorku. 

Tej, tak dugo wtykała w nie wate, oż mi przestały sie rylać. Jak sie 

zrobióło blisko tego świynta, to miołym powiedziane, że mum 

iś do fryzjerni pana Francia spuścić kłaki, nie. A pamiyntosz, 

jako tedy buła moda? Taki golorz wszyskie szczuny pitolół 

równo. Całkóm czache ci opitolół durch przy skórze, nie. Cał-

kum glace miołeś łysóm pałe, ino zes przodka co zostawiół 

takóm małóm grzywke wew zómbek czesanóm. Tako buła 

moda. Ło słodko godzino, przyszła rycht ta niedziela. Tej, 

zawdzioli mi te wszyskie lumpy i żym stanół wew antrejce 

wew lusterku taki do zimi, żeby sie obglóndnónć. Jak żym 

na sie szpycnół, nie, to jak dziś widze: giyry patyki na beczce 

prostowane – krychlate, półkolanówki, co po chwiółke sie 

zezuwajóm, hoje do kolańców na puszorkach, aby mi nie spry-

sły, glaca łyso zes tym zómbkiem kłaków na mokro, klapioki 

jak wrota od stodoły i musiołym uwożać, żeby kogo nie zawa-

dzić nimi. Duczeć mi sie chciało, taki żym buł nieszczyńśliwy 

i tedy szneke żem zrobiół, o takum, nie. Tej, a na to wszysko 

wyszła babusia pyskolicha jak diaski i jak mie szpycła, oż hycła 

z radochy. Tak jak ci mówiołym na poczóntku – piyrszy roz żym 

usłyszoł: ale wyglóndosz, istny elegant s Mosiny.

Roman Czeski

„Moje zainteresowanie postacią 

księcia Józefa Poniatowskiego 

zaczęło się w latach młodzieńczych. 

Tuż po wojnie, buszując po strychu 

domu moich dziadków odkryłem skarb 

– puszkę po chińskiej herbacie, a w niej 

sporą ilość srebrnych monet i rulonik 

banknotów z 1932 r. Na tych banknotach 

po raz pierwszy zobaczyłem wizerunek 

księcia Józefa i tak zaczęła się moja z nim 

przygoda…”.

W Izbie Muzealnej w Mosinie przy ul. 

Niezłomnych 1 od 25 maja do 31 sierpnia 

b. r. można oglądać wystawę „Książę Józef 

Poniatowski w zbiorach kolekcjonerskich 

Henryka Pruchniewskiego”. Kuratorem 

wystawy jest Józefa Roszak-Rosic.y j

„Tako buła tedy moda”             

Przygoda z księciem Józefem



14 kultura

Riverside „Memories in My Head”
O polskim zespole Riverside pisa-

łem już jakiś czas temu. Tym ra-

zem grupa grająca progresywny rock 

i metal zabłysnęła kolejnym albumem. 

Zwykła, niepozorna płyta krótkogrająca 

zatytułowana „Memories in My Head” 

zajmie na pewno dobrze eksponowane 

miejsce na półkach miłośników progre-

sywnego grania.

Zespół słynie z koncept albumów, na 

których akcja toczy się wokół jednego 

tematu. Całość jest okraszona spójną wi-

zją muzyczną, tak charakterystyczną, acz 

przez lata stale ewoluującą. Doskonałym 

przykładem jest właśnie ten najnowszy 

album grupy – trwa zaledwie pół godziny, 

które wypełniają trzy długie utwory. 

Słychać, jak ładnie wykrystalizowało się 

brzmienie, a przede wszystkim odczuć 

można stabilizującą się, ciągle wysoką, 

formę członków zespołu. Jest też więcej 

odwagi w podchwytywaniu coraz to 

nowszych pomysłów, czego najlepszym 

wyrazem był poprzedni album grupy, 

„Anno Domini High Defi nition”. Tym 

razem uraczyli nas czymś na kształt kon-

cept albumu podejmującego temat prze-

mijania, utraty tego, co było, wspomina-

nia dobrych czasów. Stąd też tytuł krążka, 

który z angielskiego przetłumaczyć mo-

żna jako „Wspomnienia w mojej głowie”. 

Jak zwykle u zespołu Riverside, pozyty-

wne nastroje mieszają się z mroczną 

atmosferę i sporadycznym gniewem. 

Pozytywnie nastraja nas pierwsza 

kompozycja „Goodbye Sweet Innocen-

ce”, by po dziesięciu minutach wprowa-

dzić nas na pole huśtawki nastrojów 

podmiotu lirycznego. Wokalista Mariusz 

Duda nie żałuje sobie gardła w utworze 

„Living in The Past”. Dla mnie utwór ten 

interpretowany w szerszej niż prywatnej 

perspektywie, jawi się jako manifest 

współczesnego człowieka, który nie za-

mierza poddawać się duchowi współ-

czesności. Z kolei ostatni utwór, „Forgot-

ten Land”, to opowieść o dawnej potędze 

królestwa, które przeminęło. Opowieść, 

którą można usłyszeć po wsłuchaniu się 

w dźwięki przyrody. Być może tekst tej 

piosenki przypomina to, co pisał niegdyś 

Nicolás Gómez Dávila: „cywilizacje są 

letnim brzęczeniem owadów między 

dwoma zimami” (wplatanie w opis tej 

płyty fi lozofi i jest może nadużyciem, ale 

dobrze pokazuje, jak pobudzająco na 

intelekt działa muzyka Riverside). Zgrabny 

motyw basowy w tym utworze, oprócz 

samego tekstu, jest chyba najciekawszym 

elementem tego skromnego albumu. 

Bardzo dużo się dzieje w przeciągu tych 

trzydziestu minut rozciągniętych na 

trzech utworach.

Dla fanów Riverside album ten będzie 

zapewne tylko potwierdzeniem wysokiej 

formy zespołu (grupa nie nagrywa 

słabszych płyt). Nie będzie może zas-

koczeń, ale warto się nad tą płytą chwi-

lę zatrzymać. Bardzo miło pozwala oder-

wać się od rzeczywistości, a przy tym 

pokazuje determinację grupy w tworze-

niu rzeczy pięknych. Gdy porównamy 

to dokonanie z inną płytą krótkograją-

cą grupy („Voices in my Head”), to zoba-

czymy odwagę w eksperymentowaniu. 

Na tamtym krążku mieliśmy do czynienia  

z miniaturowymi formami muzycznymi, 

natomiast teraz otrzymujemy rozbudo-

wane kompozycje na miniaturowym al-

bumie. Ja nie mam więcej pytań i cze-

kam na następne albumy!

Wojciech Czeski

16. 04. dokonano  oszustwa na szkodę Euro Banku, straty wyniosły 

8820 zł.

23 – 27. 04. we wsi Krajkowo skradziono kable spalinowe, akumulator 

samochodowy, kratki metalowe – szkodę wyceniono na 1500 zł. 

27.04. skradziono telefon komórkowy Nokia C6 w Mosinie – szkodę 

wyceniono na 350 zł.

13 – 23. 04. we wsi Krosno nieznani sprawcy ukradli olej napędowy 

z samochodu marki TIR na sumę 1650 zł.

28/29.04. w Mosinie został zniszczony motor Honda (zbiornik paliwa) 

i wybite szyby w samochodzie Mazda, straty wyniosły 4500 zł.

1/2.05. we wsi Pecna z warsztatu domu jednorodzinnego nieznani 

sprawcy skradli rury miedziane, oraz szlifi erkę kątową – właściciel 

oszacował szkodę na 800 zł.

2.05. we wsi Wiórek włamano się do domu i zniszczono roletę 

antywłamaniową, straty wyniosły 1200 zł.

1/2.05. skradziono agregat tynkarski i prądotwórczy z domu we wsi 

Sowinki, szacunkowe straty to 25.000 zł.

1/2.05. w Mosinie został pobity jeden z mieszkańców, jak okazało się, 

poszkodowany miał złamany nos, stłuczoną okolicę skroniową, otarcie 

naskórka oraz wybite zęby.

3.05. patrol Policji zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę, u którego 

stwierdzono 0,96 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

5. 05. we wsi Dymaczewo Nowe zniszczono przystanek autobusowy.

7.05. policjanci zatrzymali do kontroli nietrzeźwego kierującego 

jednośladem, u którego po zbadaniu alkomatem stwierdzono 

0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

8.05. w Mosinie skradziono wózek dziecięcy z jednego z bloków  

mieszkalnych.

12.05. skradziono samochód osobowy, kradzież zgłosił właściciel 

– poszkodowany.

13.05. w Mosinie skradziono rower Kros – o wartości 500 zł.

14.05 w Mosinie zatrzymano kierującego samochodem osobowym 

marki Opel,  u którego po zbadaniu alkomatem stwierdzono 0,46 mg/l 

alkoholu w wydychanym powietrzu.

17.05. kierujący samochodem Ford transit  w Czapurach miał 0,58 

mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

18-20.05. w Mosinie sprzed  Hotelu Hubertus skradziono samochód 

marki Jaguar, który następnie złodzieje porzucili w pobliskim lesie.

18/19.05. uszkodzono samochód osobowy marki Audi, straty 

wyniosły 1500 zł.

19.05. skradziono telefon komórkowy marki Samsung o wartości 

900 zł.

20.05. kierujący samochodem osobowym marki Punto w Mosinie  

miał 0,76 mg/l alkoholu w  wydychanym powietrzu.

27.05. znieważono policjantów i użyto wobec nich siły fi zycznej. 

J.Sz. 

Majowo - kwietniowa kronika kryminalna
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Ale od początku. Dawid i Krzysztof 

kilka lat temu zainteresowali się 

formą ekspresji, którą są sztuki audio-

wizualne. Przez długi czas tworzyli dla 

siebie, udostępniając fi lmy jedynie 

znajomym. Były to przede wszystkim fi lmy 

sportowe oraz pierwsze próby animacji 

poklatkowej i muzyki. Ze współpracy 

byli na tyle zadowoleni, że postanowili 

tworzyć obrazy, które mogliby umieszczać 

w sieci. Inspiracją do stworzenia pierwszej 

animacji, która została doceniona nie 

tylko wśród ich znajomych, był spacer 

po miejscowym lesie. Ku ich zaskoczeniu, 

oprócz śmieci, udało im się w nim znaleźć 

kilka drzew. Stworzyli fi lm poruszający 

temat zanieczyszczenia lasów, który 

wzbogacono o muzykę autorstwa zna-

nego bardzo dobrze w Mosinie basisty, 

Pawła Stachowiaka.  

Zajęli się także fi lmem promującym 

Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą 

w Mosinie. Niekonwencjonalny pomysł 

obsadzenia w roli muzyków małych dzieci, 

spodobał się na tyle, że reklama festiwalu 

okazała się niemałym sukcesem. Jednak 

sukces w pełnym tego słowa znaczeniu 

nadszedł, gdy zgłosili się na konkurs 

Netii, w którym podczas pierwszej jego 

edycji wygrali nagrodę publiczności. 

Zmotywowało to ich na tyle, że posta-

nowili wziąć udział także w drugiej edycji, 

którą zwyciężyli. W zwycięskim fi lmie kil-

ka osób siedzi przed telewizorem i ro-

zmawia, rozwiązując krzyżówkę. Humor, 

reggae, dobre skojarzenia i pozytywne 

wibracje, zostały docenione przez jury, 

co zaowocowało główną nagrodą. Jakby 

tego było mało, ich inny fi lm zajął rów-

nież drugie miejsce, a w głównej roli 

ponownie wystąpiły dzieci z fi lmu pro-

mującego ODAzG. Następnie przyszły 

sukcesy w postaci pierwszego miejsca 

w konkursie portalu Artique.pl oraz dru-

gie miejsce w konkursie Chupa Chups, 

które otrzymali za nietuzinkowe animacje. 

Pierwszego kwietnia założyli fi rmę „Pra-

cownia Serce”, w której realizują swoje 

pasje audiowizualne podparte niemałymi 

sukcesami. Firma zajmuję się szeroko 

pojętą grafi ką, video oraz animacją. Jest 

to nietypowe przedsięwzięcie, które ma 

szansę zaowocować nie tylko na poletku 

artystycznym, ale także wśród lokalnych 

przedsiębiorców, którzy mogą wyróżnić 

się wśród konkurencji nietypową reklamą.  

Zapraszamy na stronę internetową 

„Pracowni Serce” www.pracowniaserce.pl, 

gdzie możemy zapoznać się z twórczością 

młodych i zdolnych mieszkańców Mosiny. 

Piotr Mikołajczak  

Kolejny raz w puszczykowskiej Sali Jana Pawła II królowała muzyka. 

Podczas majowego koncertu dla melomanów zaśpiewała Beata 

Rybotycka, aktorka związana z krakowską „Piwnicą pod Baranami. 

Artystce towarzyszyli: na fortepianie Konrad Mastyło, kontrabasie Michał 

Chytrzyński i na skrzypcach Michał Braszka.

Piosenki do tekstów Jana Kantego Pawluśkiewicza, Moczulskiego, 

czy znanego puszczykowskiej widowni Andrzeja Sikorowskiego bardzo 

przypadły do gustu puszczykowskiej widowni. W dalszej części koncertu, 

zmieniając diametralnie nastrój B. Rybotycka zaprezentowała repertuar 

międzywojennych gwiazd: Zuli Pogorzelskiej i Hanki Ordonówny. 

Połączenie nostalgii z dowcipem bardzo spodobało się widowni, która 

owacjami na stojąco nagrodziła występ śpiewającej aktorki. 

Następny koncert zaplanowano na 29 czerwca br. Tym razem na 

gościnnej scenie Sali Jana Pawła II w Kościele p.w. św. Józefa wystąpi 

Andrzej Poniedzielski.                                                                                                               (red.)

Niedawno mieliśmy okazję poznać ich w artykule „Zajawka na pasję”, w którym prezentowali zainteresowanie 

skateboardingiem. Ostatnio znów zrobiło się o nich głośno za sprawą pewnego fi lmu. Dawid Bartłomiejczyk 

i Krzysztof Tobys, od pewnego czasu zajmują się nie tylko ulubionym sportem, ale także szeroko pojętą 

animacją, fi lmem i grafi ką.

Zrobiło się o nich głośno

Koncert
Beaty Rybotyckiej
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Już po raz siedemnasty w Muzeum-Pracowni Arka-

dego Fiedlera miało miejsce wręczenie nagrody „Bur-

sztynowego Motyla” za najlepszą książkę podróżniczą. 

W tym roku nagrodzona została debiutantka, Paulina Wilk, 

która w książce „Lalki w ogniu” przedstawiła dwa światy 

Indii – z jednej strony bogactwo, apartamenty i baśniowe 

wesela, z drugiej – ogólnie panujący brud, ciasnota i ubóstwo. 

Zaprowadza czytelników na zaplecze gospodarczego sukcesu, 

przedstawiając społeczeństwo wciąż podzielone na panów 

i służących. „Lalki w ogniu” to zbiór reportaży, powstałych 

w ciasnym hotelu w Kalkucie na przełomie 2010 i 2011 roku.

Członkowie jury nagrodzili Paulinę Wilk „za poetycko-

reporterskie, a jednocześnie przenikliwe przedstawienie 

zróżnicowanych aspektów życia w Indiach”. Konkurencja 

była spora, choć Marek Fiedler przyznał, że „Lalki w ogniu” 

bardzo wyróżniały się na tle innych. Autorka książki przyznała 

z przymrużeniem oka, że ostatnią nagrodę dostała w wieku 

pięciu lat, gdy ścigała się ze starszymi kolegami na rowerach 

po podwórku. Ale czuła się wtedy podobnie jak w konkursie 

o Bursztynowego Motyla – wiedziała, że konkuruje z dużo 

silniejszymi i lepiej przygotowanymi od niej zawodnikami, 

a mimo to się udało. „Nie jest to książka o jakiś niezwykłych 

przygodach czy wspaniałych dokonaniach. Postanowiłam się 

przyjrzeć przyziemnej codzienności, zwyczajnym sprawom, 

które ludzi pochłaniają, a na mnie robiły zawsze największe 

wrażenie” – przyznaje autorka. „Cieszę się, że spojrzeli państwo 

z wrażliwością i uwagą nie na książkę, której autor dociera na 

koniec świata, tylko na taką, która udowadnia, że fantastyczne 

historie leżą dosłownie na ulicy”. 

Marek Fiedler przyznaje: „Naszą ideą jest promowanie 

książek podróżniczych i to się udaje. Każdego roku oceniamy 

Blisko 450 tancerzy w 39 formacjach z całej Wielkopolski zatańczyło podczas IX Otwartego Turnieju Wiosny Formacji 

Tanecznych i Solistów. Święto tańca zorganizowano 12 maja br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Historie leżą na ulicy

przynajmniej kilkadziesiąt pozycji, książek na bardzo wysokim 

poziomie”. Autorka jest debiutantką w pisaniu książek, ale nie 

w reportażu. Od 2003 roku pracowała w „Rzeczpospolitej”, 

specjalizując się w przemianach cywilizacyjnych Indii. Publikowa-

ła eseje i reportaże o światowych metropoliach, globalnym 

ubóstwie, zjawiskach kulturowych Azji. Ma dwie pasje – pisanie 

i podróże. Jako reporterka pracowała między innymi w Indiach, 

Chinach, Kenii, Brazylii i Izraelu.                                    Magdalena Krenc

Tancerze rywalizowali w czterech ka-

tegoriach wiekowych i tanecznych. 

Poczynaniom tancerzy na parkiecie 

„przyglądało” się jury, którego przewo-

dniczącym był pochodzący z Maroka 

Abby Arough, Paulina Trzewikowska-Knieć, 

specjalizująca się w tańcu współczesnym, 

pracująca na co dzień w Teatrze Tańca w 

Poznaniu oraz tancerka Katarzyna Sta-

chowiak, pracownik Wyższej Szkoły Wy-

chowania Fizycznego w Lesznie.

Imprezę poprowadził Witold Ostynowicz 

„Vito WS” (znany z programu ,,Bitwa na 

głosy”). 

Mosińska sala zapełniła się także wi-

dzami, którzy gorąco dopingowali i na-

gradzali brawami występy tancerzy. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach jury 

wyłoniło najlepsze zespoły we wszyst-

kich kategoriach. Kilkuset tancerzy, któ-

rzy co roku zjawiają się w Mosinie 

to chyba najlepszy dowód na to, jak 

ogromną popularność zdobywa taka for-

ma aktywności młodzieży. 

Organizatorami turnieju, oprócz OSiR-u, 

są Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Mosinie oraz Gimnazjum nr 

1 w Mosinie. 

(red.)

IX Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów
ŚWIĘTO TAŃCA
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NOWA STRONA I BIP 

Za chwilę rusza nowa strona internetowa z nowym BIP. 

Rusza nie dlatego, że dotychczasowa jest zła. Wręcz przeci-

wnie. Dwa miesiące temu dotarła do nas dobra informacja. 

Dowiedzieliśmy się o drugim miejscu, jakie w Wielkopolsce 

otrzymaliśmy za audyt stron internetowych badanych jednos-

tek oraz tzw. audyt elektroniczny. Otrzymaliśmy certyfi kat 

„Gminy na Piątkę”  i trafi liśmy  do najwyższej kategorii ocenianej 

– klasy „A”, w której znalazły się gminy, osiągające  najlepsze 

rezultaty (powyżej 4,7) w skali całego badania. Zdaję sobie 

sprawę, że możliwości naszej strony w związku z szalonym 

postępem i coraz to nowszymi rozwiązaniami z dnia na 

dzień maleją. Nowa strona poza nowym wyglądem otrzyma 

dodatkowe możliwości, przede wszystkim multimedialne. 

Zobaczymy na niej kawałek Mosiny dzięki umieszczonej na 

budynku Urzędu kamerze. Strona będzie posiadała zakładki: 

dla mieszkańca, dla przedsiębiorcy i dla turysty. To wszystko 

będziecie Państwo mogli ocenić sami już wkrótce. 

GG, SKYPE, FACEBOOK

Kilka miesięcy temu uruchomiliśmy komunikator GG o nu-

merze 408 119 83.  Lada dzień ruszy kolejna możliwość dar-

mowej komunikacji poprzez równie znany SKYPE. Oczywiście 

nadal dostępne są  tradycyjne formy komunikacji poprzez 

łączność telefoniczną czy e-mail. Dla mnie, jako urzędnika 

stały kontakt, rozmowa jest niezmiernie ważna. Bez głosu 

mieszkańca nie mam obrazu mojej pracy, który jest bardzo 

ważny przy reprezentowaniu prawie 30 tys. gminy. Stąd też 

pomysł realizowany od niespełna miesiąca: codzienny kontakt 

z mieszkańcami poprzez FACEBOOK. Można znaleźć mnie 

na profi lu pod nazwą „Waldemar Krzyżanowski (Zastępca 

Burmistrza)”. O tym, że jest to popularny sposób komunikacji, 

świadczy prawie 500 osobowa społeczność zgromadzona 

w tak krótkim czasie funkcjonowania. Każdy może tam wy-

powiedzieć się na nurtujący temat bądź zadać mi pytanie.

BEZPRZEWODOWY, BEZPŁATNY INTERNET

Każdy, kto przyjdzie do Urzędu lub pojawi się w jego okolicy, 

znajdzie się w zasięgu bezpłatnego, bezprzewodowego 

HOT-SPOTA. Aby uzyskać dostęp do sieci, należy odnaleźć 

właściwego operatora, u którego należy zalogować się. Nasz 

nazywa się TESAT_mosina.pl. Bezpłatne łącze internetowe 

posiadamy dzięki uprzejmości fi rmy TESAT, która na własny 

koszt przeprowadziła montaż, prace instalacyjne, jak również 

udostępniła sygnał Internetu. Inicjatywa ta jest wynikiem 

umowy, podpisanej 20 marca 2012 roku przez Burmistrza 

Gminy Mosina – Zofi ę Springer oraz Dyrektora ds. inwestycji 

fi rmy TESAT Sp. z o.o. z Poznania, Jacka Trzciołka. Dostęp do 

Internetu będzie zapewniony z prędkością nominalną nie-

przekraczającą 2 Mb/s z koniecznością ponownego logowania 

co dwie godziny. Takie rozwiązanie to nie tylko zabezpieczenie 

przed ewentualnymi osobami ściągającymi gigabajty naj-

różniejszych danych, ale również zabezpieczenie interesów 

lokalnych przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą usług 

internetowych.

PORADY PRAWNE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

Niezmiernie ważne są również świadczone od kwietnia 

br. przez przedstawicieli Fundacji Centrum Współpracy 

Obywatelskiej z Poznania porady prawne dla  mieszkańców. 

Każdy może skorzystać z porad prawników w poniedziałki 

w godzinach od 14.30 do 17.00.

DLA RODZICÓW

Każdy, kto przyjdzie do Urzędu, może bezpiecznie zostawić 

swoje pociechy w specjalnie przygotowanym kąciku malucha. 

To ważne miejsce zwłaszcza dla rodzica, który przychodzi 

wypełnić  dokumenty, a jego dziecko w tym czasie nudzi się. 

Kilka prostych, bezpiecznych zabawek skutecznie załatwia  

problem.

DLA NIESŁYSZĄCYCH

No i rzecz najważniejsza:  komunikacja z osobami niemymi. 

Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 Ustawy o języku 

migowym zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia 

w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, 

że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na 

co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje 

nagłe). Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim 

w Mosinie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nikt nie będzie 

czekał na uzyskanie informacji tak długo, dlatego obsługa 

Biura Obsługi Interesanta jest przygotowana do podstawo-

wego kontaktu z osobami migającymi. 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ponadto w budynku Urzędu Miejskiego znajdują się udo-

godnienia architektoniczne dla osób z dysfunkcją narządów 

ruchu: podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający 

wjazd bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta; toaleta dla 

osób niepełnosprawnych na parterze budynku; wyznaczone 

miejsce parkingowe znajdujące się na ul. Wąskiej.

Wszystkie te działania to wynik planu, jaki sobie założyliśmy 

pół roku temu. Plan miał na celu przede wszystkim przy-

stosowanie Urzędu do jak najlepszej obsługi  mieszkańców, 

oczywiście na miarę naszych możliwości. Podjęte działania  służą 

usprawnieniu komunikacji między interesantem a referatami 

oraz zwiększenie zaufania do nas. 

Waldemar Krzyżanowski

Pod hasłem:

MOSINA - PRZYJAZNY URZĄD
Wydaje się, że więcej już zrobić nie można. Komunikatory, za chwilę nowa strona, kącik malucha, hot-

spot - to tylko niektóre ułatwienia, udogodnienia realizowane z myślą o mieszkańcach gminy. Najbardziej 

zadowolony chyba jestem z bezprzewodowej i co najważniejsze - bezpłatnej łączności z Internetem 

i z kącika dla naszych maluchów. 
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Akcja „Opatrunek na ratunek”

Na początku marca w Gimnazjum 

nr 1 w Puszczykowie odbyła się 

akcja „Opatrunek na ratunek”. Zbiórka ta 

dotyczyła zbierania: bandaży (dzianych i 

elastycznych), gaz, plastrów, igieł i strzy-

kawek oraz rękawiczek jednorazowych, 

czyli ogółem mówiąc: rzeczy niezbęd-

nych do udzielenia prawidłowej pierwszej 

pomocy. Organizatorem tej akcji była 

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redem-

ptoris Missio”. Opatrunki były zbierane 

dla misjonarzy, którzy pracują na misjach 

i pomagają chorym oraz potrzebującym. 

Na początku nikt nie chciał brać udziału 

w tej akcji. Lecz dwie gimnazjalistki: Olga 

Ciura i Kinga Kuśnierz, nie poddały się 

i dzielnie zachęcały uczniów oraz nama-

wiały ich, że warto pomagać. Po pewnym 

czasie niezwykłą dojrzałością wykazali 

się: Filip Krzyżański oraz Krzysztof Jahns 

z klasy 1b. Oni przynieśli najwięcej opa-

trunków. Ci dwaj chłopacy podarowali 

tyle bandaży, ile jeszcze żadna szkoła. 

W zbieraniu pomogła im ich cała klasa, która 

była jedyną, która cokolwiek przyniosła. 

Szkolne wolontariuszki udowodniły, że 

jeśli będziesz pomagać, to inni zrobią 

też coś miłego dla ciebie, ponieważ całej 

klasie 1b kupiły cukierki, a Krzysiowi i Fili-

powi dodatkowo dużą czekoladę. Serde-

cznie dziękujemy wszystkim, którzy wzię-

li udział w tej akcji. Głównie Panu Toma-

szowi Żakowi, który jest dyrektorem pusz-

czykowskiego gimnazjum. Za to, że zgo-

dził się na przeprowadzenie tej zbiórki. 

Gorące podziękowania należą się także 

nauczycielce biologii i chemii, Pani Mał-

gorzacie Taraszkiewicz, która bardzo chęt-

nie pomagała wolontariuszkom i wraz 

z nimi zachęcała uczniów do uczestnictwa. 

Gratulujemy również Pani Annie Florczak, 

wychowawczyni klasy 1b, za to, że prawi-

dłowo prowadzi swoich uczniów ku do-

rosłości. Moim zdaniem takiego typu akcje 

powinny być organizowane w szkołach 

częściej, ponieważ już od młodości 

powinniśmy się uczyć jak pomagać innym. 

Kinga Kuśnierz

W piękny kwietniowy wieczór po 

Mszy Św. za Ojczyznę w mo-

sińskim kościele zabrzmiały dźwięki zapo-

wiadające koncert z okazji uroczystości 

majowych. Promienie słońca przenikające 

przez barwne witraże odbijały się w zło-

cie trąb Mosińskiej Orkiestry Dętej 

im. Antoniego Jerzaka. Instrumentaliści 

wykonali Preludium do „Te Deum” Chan-

pentiera, „Pieśń miłości” Jacka Sykulskiego 

w opracowaniu Macieja Kubackiego, „Pod

sztandarem pokoju” Feliksa Nowowiej-

skiego i „Romance” na motywach „Etiudy 

E-dur” Chopina. W nastrój utworów 

wprowadził słuchaczy Maciej Kubacki, 

przybliżając tematykę utworów. Utwór 

„Pod sztandarem pokoju” został poświę-

cony niedawno zmarłemu członkowi or-

kiestry, Henrykowi Bartkowiakowi. Patrzy-

liśmy na dyrygującego zespołem, był to 

swoisty taniec przy cudownych dźwiękach 

muzyki. 

Następnie na stopnie ołtarza weszli śpie-

wacy Mosińskiego Chóru p.w. Św. Cecylii 

i zaśpiewali brawurowo „Marsz, marsz Po-

lonia”, przypominając słuchaczom nasz 

marsz do wolności… 

Zupełnie  w innym nastroju wykonano 

przepiękny wiersz C. K. Norwida z muzyką 

Świdra „Moja Piosnka” (do kraju tego... 

tęskno mi Panie). Kolejnym utworem był

„To świt to zmrok” z musicalu „Skrzypek 

na  dachu”  J. Bock i  chyba wszystkim znane, 

dostojne przepiękne „Alleluja” Handla. 

Chórem perfekcyjnie zadyrygował Jerzy 

Nagórniak.

Koncert podsumowały i  pięknie spięły 

„Laudate Dominum” Gounoda i „Conquest 

of Paradise” Vangelisa,   super  wykonane

przez chór z  orkiestrą. Niesamowite prze-

życie, głosy chórzystów brzmiały cudo-

wnie na tle pięknej muzyki naszych in-

strumentalistów. Atmosfera całego kon-

certu była niezwykła, siła i piękno połą-

czonych zespołów i perfekcyjne wyko-

nanie  wyzwoliło w słuchaczach wszystko 

to, co najlepsze w duszy człowieka… 

Życzylibyśmy sobie więcej takich kon-

certów.                                                                 (red.)

Niesamowite przeżycie
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Niecodzienna wizyta w Mosinie

R   E   K   L   A   M   A

W piątek 11 maja br. w godzinach 

porannych z Mosiny w drogę 

do Środy Wielkopolskiej - ostatniego 

etapu kilkutygodniowej  podróży ze 

Szkocji,wyruszył  Andy Seery  - były 

policjant z Londynu. Tegoroczną wyprawę 

poświęcił na zebranie  funduszy na rzecz 

żołnierzy walczących w Afganistanie, 

którzy wielokrotnie poświęcili swoje 

życie lub doznali trwałych uszczerbków 

na zdrowiu. Andy w 40 kilogramowej 

zbroi przemierza pieszo trasę ze Szkocji 

do Polski jako Św. Jerzy. Ciągnie za sobą 

konika na biegunach. W ciągu ostatnich 

siedmiu dni jego kompanami w podróży 

byli Komendant Straży Miejskiej ze Środy 

Wielkopolskiej – Paweł Ludwiczak oraz 

Dyrektor Aresztu Śledczego ze Środy 

Wielkopolskiej – Grzegorz Fedorowicz. 

Goście na pamiątkę pobytu w mieście 

Eleganta, otrzymali upominki oraz 

w asyście Straży Miejskiej z Mosiny, 

przemierzyli ostatni odcinek trasy.

Z okazji Dnia Dziecka Urząd Miasta oraz Centrum Animacji 

Sportu w Puszczykowie przygotowały dla najmłodszych 

mieszkańców wiele atrakcji. Chętni do zabawy na sportowo 

stawili się o godz. 15 na terenie CAS, gdzie czekały na nich 

liczne konkursy sportowe. Na wszystkich, którzy włączyli się do 

sportowej rywalizacji na wesoło czekały słodkie nagrody. 

Natomiast od godz. 17 na puszczykowski Rynek przybyły 

Puszczyki, Wartek i Partek, które zabrały dzieci z teatrem Pawła 

Kuleszewicza w krainę bajek.

Godzinę później wszyscy wysłuchali koncertu zespołu Janusza 

Waścińskiego.

Wokół Rynku można było się także przejechać bryczką 

zaprzężoną w kucyki,    zwiedzić wóz strażacki i zjeść cukrową 

watę.                                                                                                                (red.)

Atrakcje dla puszczykowskich dzieci

Transport
wszelkiego

rodzaju drewna

HDS
do 10 metrów

kwadratowych.

Cięcie drewna.

Tel. 605 26 26 95
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Najlepsze lekarstwo
Po raz kolejny już skorzystaliśmy z zaproszenia dyrektora oraz pracowników Mosińskiej Biblioteki 

Publicznej, którzy zorganizowali  11 maja b.r. spotkanie uczniów klas czwartych ze szkół podstawowych 

w Mosinie z panią Agatą Widzowską – Pasiak, pisarką i poetką, autorką opowiadań, wierszy, słuchowisk, 

tekstów piosenek, scenariuszy przedstawień i zajęć biblioterapeutycznych.

Najchętniej jednak pani Agata pisze książki dla dzieci 

i takie książki przywiozła na spotkanie z nimi. Podczas 

prelekcji opowiadała o swej pracy twórczej, czytała ciekawe 

fragmenty swych książek, pokazywała, w jaki sposób można 

bawić się słowem, zapraszając uczniów do wspólnej zabawy 

językiem oraz do rozwiązywania zabawnych literackich 

zagadek. Uczniowie mogli zadawać także autorce pytania, 

z czego chętnie skorzystali. Pisarka starała się na każde z nich 

w sposób wyczerpujący odpowiedzieć. Na koniec spotkania 

każdy z jego uczestników otrzymał zakładkę do książek 

(nawiązywała ona w swej treści do 

powieści „Koń na receptę”) z autogra-

fem autorki i imienną dedykacją.

Wszystkich uczestników spotkania 

zainteresowała zwłaszcza powieść 

„Koń na receptę”. Obszerne fragmenty 

tej książki uczniowie mieli okazję 

poznać na lekcjach j. polskiego, 

jeszcze przed spotkaniem z panią 

Agatą Widzowską. Książka okazała 

się niezwykle wzruszająca i piękna. 

„Koń na receptę” to ciepła opowieść 

o grupce dzieci związanych z ośrod-

kiem hipoterapii oraz  ich niezwykłej 

przyjaźni z końmi, zwierzętami, które 

lubią…. słuchać poezji. Wśród tych 

utalentowanych zwierząt – miłośników 

poezji, szczególnie ważny jest tytułowy 

koń na receptę  – Szogun, którego 

chce odebrać ośrodkowi właścicielka. 

Dzieci nie chcą się z tym pogodzić 

i próbują znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu będzie można 

zapłacić właścicielce wyznaczoną przez nią kwotę za możliwość 

zatrzymania Szoguna w ośrodku. 

Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy udało się zatrzymać 

Szoguna, by ten mógł nadal służyć niepełnosprawnym dzieciom, 

koniecznie przeczytajcie tę książkę. 

Przeczytajcie tę książkę także wówczas, jeżeli zechcecie 

zaprzyjaźnić się z jedną z jej bohaterek, czyli z dziewczynką 

o imieniu Jagoda. Jagoda mieszka w mieście i do tej pory 

wyjeżdżała na wakacje wyłącznie w egzotyczne miejsca, aż tu 

nagle rodzice postanowili, że tym razem 

odwiedzi ona wujostwo w Dąbrówce, 

czyli we wspomnianym wcześniej ośro-

dku hipoterapii. Z początku dziewczyn-

ce przyzwyczajonej do wygód, zagra-

nicznych wyjazdów i markowych rzeczy 

nic się na wsi nie podoba, stopniowo 

jednak odkrywa, że świat, w którym się 

znalazła jest niezwykły, gdyż w nim nie 

liczy się to, by mieć, lecz ważne jest to, by 

być. To być oznacza myśleć nie o sobie, 

lecz o innych – w tym wypadku właśnie 

o niepełnosprawnych dzieciach, dla 

których łagodny, dobry i mądry Szogun 

to najlepsze lekarstwo na wszystko, to 

przyjaciel, przy którym zapomina się 

o chorobie. I to jest kolejny powód, dla 

którego warto przeczytać tę książkę.

Życzę zatem miłej, połączonej z re-

fl eksją, lektury.

Wiesława Szubarga
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Sprzedam
ładnie położoną 

działkę budowlaną
w Mosinie.

Powierzchnia działki
1985 m2

– możliwość podziału.
Bardzo atrakcyjna cena.

tel. 604 96 51 15
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VII wycieczka z elementami rajdu
dookoła Mosiny
W sobotę 05.05. br. o godz. 12.00 spotkaliśmy się, aby wyru-

szyć w trasę VII pieszej wycieczki, którą zorganizowała 

Akcja Katolicka z Mosiny. Po modlitwie, błogosławieństwie i krótkim 

omówieniu zasad wystartowaliśmy. Rajd prowadził z kościoła 

św. Mikołaja przez Rynek, ul. Niezłomnych, promenadą do Kamienia 

Papieskiego w parku, dalej ul. Łazienną, ul. Strzelecką, TBS w Krośnie, 

ul. Boczną do placu zabaw w Krośnie, ul. Krosińską, poprzez Karolewo, 

ul. Wiosny Ludów, ul. Topolową, ul. Czarnieckiego, ul. Targową 

do domu katolickiego za kościołem w Mosinie. W trakcie marszu 

mieliśmy okazję podziwiać nowo powstałe osiedla mieszkaniowe. 

Ktoś powiedział, parafrazując słowa popularnej piosenki, że „kiedyś 

tu było ściernisko, a teraz jest San Francisco”.  Razem było nas 

18 osób. Uczestnicy rajdu zostali podzielni na 3 drużyny, które miały 

za zadanie odpowiedzieć na pytania z trasy oraz z wiedzy o Mosinie. 

Informacje o miejscach, które mijaliśmy czytała dla wszystkich Pani 

Bożena. Natomiast w czasie całej tej wyprawy asekurował nas, jak 

zawsze, Pan Jarosław Kujawa, jadąc samochodem. W czasie wycieczki 

zatrzymaliśmy się u naszego znajomego Pana Andrzeja, który ugościł 

nas w swoim domu. Dziękujemy! Chwilę po godz. 15.00 doszliśmy 

do placu zabaw w Krośnie, gdzie odmówiliśmy Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, posililiśmy się i odpoczęliśmy. Ok. godz. 17.00 dotarliśmy 

do domu katolickiego w Mosinie, gdzie organizatorzy podliczyli 

punkty uczestnikom i wręczyli nagrody. Pierwsze miejsce zdobyła 

rodzina, która od kilku lat uczestniczy regularnie w organizowanych 

przez nas przedsięwzięciach. Dziękujemy Ks. Proboszczowi Edwar-

dowi Majce i Ks. Andrzejowi Pajzderskiemu za modlitwę i błogo-

Jak co roku, Gmina Mosina urucho-

miła sezonowy Punkt Informacji Tu-

rystycznej w Pałacu w Rogalinie. Ini-

cjatywa ta jest realizowana od kilku 

lat we współpracy Urzędu Miejskiego 

w Mosinie i Pałacu w Rogalinie.

Informacja turystyczna jest czynna 

w  weekendy (soboty i niedziele) od 

12 maja br. w  udostępnionym przez Mu-

zeum Narodowe w  Poznaniu – pomie-
szczeniu przy kasach w Pałacu.

Turyści mogą zapoznać się z  bogatą 
ofertą atrakcji turystycznych zarówno 
na terenie gminy Mosina, jak i  jej okolic, 
a także uzyskać  informacje na temat 
oferty hotelowej i gastronomicznej, tras 
turystycznych i miejsc, które warto od-
wiedzić. Mogą także pobrać bezpłatne 
materiały informacyjne.

Punkt obsługiwany będzie do końca 

czerwca br. przez mieszkankę naszej gmi-
„ny. Turyści mogą zasięgnąć w nim infor-
macjie w  soboty: w  godzinach 9:30 
do 16:00 oraz w  niedziele: w  godzinach 
10:00 do 18:00.

Ponadto na terenie Mosiny – w Gmin-
nym Centrum Informacji (GCI) działa 
całoroczny punkt informacji turystycznej, 
do którego również zapraszamy w godzi-
nach pracy GCI przy ul. Dworcowej 4.                        

(gci)

Punkt Informacji Turystycznej

sławieństwo. Dziękujmy Pani Burmistrz Zofi i Springer, Pani Karolinie 

Adamczyk, Pani Agacie Lubowickiej za pomoc w organizacji rajdu. 

Dziękujemy Panu Zbigniewowi Bartkowiakowi za napoje, Panu 

Tomaszowi Olejniczakowi z Piekarni TOSMAK oraz Państwu Barbarze 

i Andrzejowi Chmielarz za przekazane nam słodyczy. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom rajdu za wspólną zabawę. Zapraszamy 

na kolejne nasze przedsięwzięcia zaplanowane jeszcze na ten rok: 

16.06. Droga śladami Św. Jakuba oraz we wrześniu rajd rowerowy 

– będziemy odwiedzać zakony w Puszczykowie.

Tekst: Sebastian Wawrzyniak i Magdalena Nowak

                                         Zdjęcia: Anna Kreczmer
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III „Bajkolandia

z Olimpijczykami”

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo 
Oddział Złotów

nr konta: 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

koniecznie z dopiskiem:
na leczenie 

dla Patryka Łaskarzewskiego 
symbol 3/Ł

12 maja na placu przy Bibliotece Miejskiej CAK 

w Puszczykowie odbyła się III Bajkolandia 

z Olimpijczykami zatytułowana ,,Piłkarski Piknik Rodzinny”. 

Imprezę otworzyli Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek 

i były reprezentant Polski w piłce nożnej Bartosz Bosacki. 

Głównym punktem pikniku były Mistrzostwa Wielkopolski 

w Żonglerce Piłkarskiej o Puchar Marszałka Marka Woź-

niaka, w których wystartowało prawie 70 zawodników 

i zawodniczek w różnym wieku. W kategorii kobiet zwyciężyła 

Agata Ławniczak, wśród seniorów − Waldemar Kamiński, 

a najlepszym w kategorii juniorów został Łukasz Wolniak, 

który wygrał też rywalizację w kategorii Open. Okazałe puchary 

i medale ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego wręczał najlepszym żonglerom poseł RP

i członek PKOL. Wojciech Ziemniak. Dodatkową atrakcją 

dla publiczności były też popisy Rekordzisty Guinnessa 

w żonglowaniu piłki głową Andrzeja Kukli z Krakowa, którego 

przyjazd do Puszczykowa − miasta obchodzącego w tym roku 

swoje 50-lecie, był możliwy dzięki patronowi imprezy − Urzędo-

wi Miejskiemu. 

Równie ważnym punktem imprezy był I Turniej „Szóstek” 

Piłkarskich, który odbył się na puszczykowskim Orliku pod 

patronatem Klubu Sportowego „Warta” Poznań, obchodzącego 

w tym roku swoje 100-lecie działalności! Pierwsze miej-

sce spośród sześciu ekip wywalczyła drużyna „Łęczyca I”, 

w której wystąpili: Robert Werbliński, Marcin 

Leonarczyk, Leszek Leonarczyk, Paweł Zawada, Maciej 

Przewłocki, Bartosz Skrzypczak, Michał Stachowiak 

i Zbigniew Drajerczak (kpt.). Królem strzelców został 

Bartosz Skrzypczak (13 bramek), najlepszym bramkarzem 

Leszek Wojtkowiak, a najlepszym zawodnikiem turnieju 

Jakub Drajerczak. Piękne puchary dla drużyn i statuetki 

dla najlepszych zawodników wręczali przedstawiciele 

„Warty” − Dyrektor Klubu Wiesława Adamska i Prezes 

Marek Łbik (dwukrotny medalista z Seulu w kanadyj-

kach) oraz Piotr Mowlik (bramkarz, medalista z IO  w Montre-

alu). Działacze „Zielonych” oprócz trofeów ufundowali też piłki 

„Warty”, którymi żonglowali uczestnicy Mistrzostw Wielkopolski.  

Podczas pikniku wiele ciekawych atrakcji czekało także na 

dzieci i młodzież. Dzięki wielu sponsorom zgromadzeni zoba-

czyli występy artystyczne, pokazy sportowe, zabawy inter-

aktywne z dziećmi i spektakl teatralny. Były też dmucha-

na zjeżdżalniai boisko piłkarskie, tor przeszkód, gokarty, 

kolejka, pokaz baniek mydlanych i malowanie twarzy. 

Członkowie Klubu Olimpijczyka zorganizowali natomiast za-

plecze gastronomiczne. Za symboliczną opłatą można było 

spróbować u nich smacznego żurku (piłkarze i żonglerzy 

otrzymywali go za darmo!), chleba ze smalcem i kiszonym 

ogórkiem, kiełbasek z grilla, ciast własnego wypieku, lodów

oraz różnych napojów. Pod namiotem KO zapraszano też 

do wypełniania deklaracji wstąpienia do puszczykowskiego 

Klubu Olimpijczyka, który liczy już prawie 50 członków.

W ocenie wielu obecnych, Piłkarski Piknik Rodzinny uznano 

za bardzo udany (najlepszy z dotychczasowych trzech Bajko-

landii  z Olimpijczykami!). Goście pikniku wyrażali nadzieję, 

iż nadal będzie to coroczna impreza popularyzująca ideę 

sportu wśród dzieci i młodzieży nie tylko z Puszczykowa. Słowa 

podziękowania należą się zatem dla patronów, sponsorów 

i organizatorów tego udanego wydarzenia, którymi poza Klu-

bem Olimpijczyka były Biblioteka Miejska CAK oraz Agencja 

Zimowska.pl. Ich wspólny wysiłek udowodnił, że można 

zorganizować imprezę, z której każdy wyjdzie zadowolony...

 Iwona Szczepaniak

Pomoc dla Patryka
Zwracamy się z prośbą do wszystkich 

ludzi dobrej woli o pomoc fi nan-

sową dla Patryka Łaskarzewskiego, sie-

demnastolatka, mieszkańca Mosiny, któ-

ry potrzebuje rehabilitacji po ciężkim wy-

padku, jakiemu uległ mając 9 lat. 

Wszystkich, którzy chcą pomóc prosi-

my o wpłatę na konto Fundacji Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”, 

zarejestrowanym jako Organizacja Pożytku 

Publicznego pod numerem KRS 0000186434.

Liczy się każda złotówka.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona 

jest akcja zbierania nakrętek plastikowych 

po napojach, art. spożywczych, jak i che-

micznych. Uzbierane nakrętki można 

pozostawiać w dyżurce Zakładów Usług 

Komunalnych w Mosinie (od strony dworca 

kolejowego PKP), gdzie przygotowane jest 

specjalne pomieszczenie dzięki uprzejmości 

ZUK w Mosinie.

Rodzice i przyjaciele
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Królewna Śnieżka i Łowca
(premiera 1 czerwca)

Wiele jest klasycznych bajek i baśni, 
które usłyszeliśmy, kiedy byliśmy małymi 
dziećmi. Do wielu z nich wracamy po 
latach, kiedy stajemy się rodzicami czy 
dziadkami. Wiele z nich przypominamy 
sobie przy okazji nowych produkcji dla 
dzieci lub uwspółcześnionych wersji 
kinowych. W tym roku na tapetę wytwórni 
fi lmowych trafi ła klasyczna baśń braci 
Grimm „Królewna Śnieżka”.

„Królewna Śnieżka i Łowca” nie jest 
jednak wierną kopią oryginału, a jest 
zupełnie nowym spojrzeniem na historię, która znana jest od 200 lat. 
Dawno, dawno temu w odległym królestwie żyła piękna lecz dumna 
Królowa. Chciała być najpiękniejszą kobietą na świecie. Kiedy pewnego 
razu jej cudowne zwierciadło wyjawiło jej, że tą najpiękniejszą jest jej 
pasierbica Śnieżka, Królowa poleciła swemu myśliwemu zgładzić jedyną 
niewiastę piękniejszą od niej samej. Łowca sprzeciwia się jej rozkazowi 
i zamiast tego zostaje obrońcą młodej dziewczyny, którą uczy walczyć, 
by stawiła czoło okrutnej Złej Królowej.

Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. 
Gwiazdorska obsada, piękne scenerie oraz niesamowity rozmach to 
główne atuty tego fi lmu. Jeśli obraz okaże się tak ekscytujący jak jego 
zwiastuny, to będziemy mieli do czynienia z małym dziełem sztuki.

Koriolan
(premiera 8 czerwca)

Jest to ekranizacja jednego z mniej zna-
nych dramatów Szekspira o tym samym 
tytule i zarazem debiut reżyserski zna-
komitego brytyjskiego aktora, Ralpha 
Fiennesa. 

Historia rozgrywa się w Rzymie. Po 
tym, jak obywatelom odebrano zapasy 
zboża, wybuchają zamieszki. Bojownicy 
oskarżają wielkiego przywódcę wojsk 
Gnejusza Marcjusza, który stwierdza, że 
lud nie zasługuje na pożywienie, gdyż 
nie przedstawia żadnej wartości bojowej. 
Kiedy do Rzymu zbliża się groźna armia Wolsków, Gnejusz wyrusza 
na wojnę, gdzie odznacza się niesłychaną odwagą. Za swoje czyny 
otrzymuje zaszczytny przydomek Koriolan. Po powrocie do Rzymu 
ubiega się o stanowisko konsula i mimo przychylności senatu, lud go 
nie popiera pamiętając jego wcześniejsze zachowanie. Po raz kolejny 
Koriolan wyraża publicznie swoje niezadowolenie, przez co zostaje 
uznany za zdrajcę i wyrzucony z Rzymu. Upokorzony decyduje się na 
drastyczne rozwiązanie. Przyłącza się do wojsk Wolsków, aby razem 
z nimi zaatakować miasto, które go zdradziło.

Ralph Fiennes to znakomity aktor, który zasłynął rolami w „Liście 
Schindlera”, „Angielskim pacjencie” czy też „Czerwonym smoku”. Trzeba 
przyznać, że nie spoczął na laurach i nie odcina kuponów od swojej 
popularności, a jego nowy projekt jest bardzo ambitny.

Cosmopolis
(premiera 22 czerwca)

To najnowsze dzieło Davida Cronenberga, 
twórcy „Muchy”, „Wschodnich obietnic” 
oraz „Historii przemocy”. Jego fi lmy często 
charakteryzują się mrocznym klimatem, ale 
czego można się spodziewać po artyście, 
który ogólnoświatową popularność zyskał 
sobie jako twórca krwawych horrorów.  

Film oparty jest na powieści Dona DeLillo o 
tym samym tytule. Głównym bohaterem jest 
Eric Parker – 28-letni milioner, który obłowił 
się na transakcjach giełdowych. Mężczyzna 
przemierza Manhattan w białej limuzynie. Z powodu wizyty prezydenta 

jego podróż nie będzie przebiegać zgodnie z jego przewidywania-
mi. Trafi  w sam środek chaosu spowodowanego wizytą głowy państwa 
oraz protestujących grupek anarchistów. Na swojej drodze spotka 
wiele indywidualności i dziwaków. Ale przecież on sam nie jest całko-
wicie normalny. Eric żyje w abstrakcyjnym świecie odizolowanym od 
rzeczywistości. Zamyka się w wyciszonym samochodzie, chroni się pod 
opieką ochroniarza a informacje czerpie z zainstalowanych monito-
rów. Jednak nawet to nie wystarczy żeby odseparować się od świata 
za oknem limuzyny. Eric zauważa, że jest śledzony, co nie może ozna-
czać nic dobrego. Szykuje się intrygujący fi lm z Robertem Pattinsonem 
w roli głównej.

Jak urodzić i nie zwariować
(premiera 22 czerwca)

Jest to lekka komedia w gwiazdorskiej 
obsadzie z ulubioną blondynką Ameryki 
– Cameron Diaz. Oprócz niej w fi lmie 
zobaczymy m.in. Jennifer Lopez, Elizabeth 
Banks oraz Dennisa Quaid. 

Obraz powstał na podstawie 
bestsellerowego poradnika dla przyszłych 
rodziców „W oczekiwaniu na dziecko”. 
Będziemy śledzić splatające się ze sobą 
historie pięciu par, które stają przed 
największym wyzwaniem w swoim 
życiu. Zostanie rodzicem wiąże się z po-
święceniami, wyrzeczeniami i wieloma nieprzespanymi nocami. Życie 
na wysokich obrotach i ciągła zmiana nastrojów nieodłącznie kojarzą 
się z za czasem oczekiwania. W tym okresie miłość dwojga ludzi 
nierzadko wystawiona jest na ciężką próbę. Wszyscy bohaterowie będą 
musieli sobie odpowiedzieć na pytanie: jak urodzić i nie zwariować…

Jest to fi lm przede wszystkim dla tych, którzy myślą o założeniu 
rodziny, ale każdy kto chce się pośmiać na pewno znajdzie coś dla siebie. 
Trzeba przyznać, że ostatnie produkcje z Cameron Diaz w roli głównej 
nie należały do zbyt udanych. Miejmy nadzieję, że ta gorsza passa 
nie dotyczy także tego fi lmu.    

Strasznie głośno, niesamowicie 
blisko (premiera 22 czerwca)

Jest to najnowszy fi lm Stephena 
Daldry’ego, stojącego za obrazami „Lektor” 
i „Godziny”. Najnowsze dzieło dołącza 
do tych uznanych tytułów reżysera jako 
trzeci fi lm z rzędu, który był nominowany 
do Oscara. Co prawda żaden z nich tej 
najważniejszej statuetki za najlepszy fi lm 
nie otrzymał, ale wśród innych zdobyczy 
znalazły się statuetki dla najlepszych 
aktorek.  

Dziewięcioletni Oscar i jego ojciec Tho-
mas tworzą zgraną parę i uwielbiają 
spędzać ze sobą czas. Poprzez zabawę tata uczy syna wytrwałości 
i wiary we własne umiejętności. Sielankę przerywa zamach z 11 wrze-
śnia, w którym ginie ojciec chłopca. Pozostawił on jednak klucz do 
zagadki, którą chłopak musi rozwiązać. 

Jest to opowieść o wychodzeniu z traumy po 11. września. To fi lm, 
który ma bardzo duże wartości terapeutyczne i daje nadzieję tym 
wszystkim, którzy potrzebują otuchy. Mimo, że od tragicznych wydarzeń 
minęło ponad 10 lat, to dopiero od niedawna można powiedzieć, że 
świat stanął na nogi.

PREMIERY:
CZERWIEC 2012
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Centrum wędkarstwa

Duży, zachęcający napis „centrum wędkarstwa” gdzieś 

w środku Polski. Celowo nie podaję nazwy. Na zdjęciach 

strony internetowej szczupaki po półtora metra, liny po osiem 

kilogramów itd. Pomyślałem sobie: „o ho! Tam to nawet uklejki 

półkilowe się zdarzają.” Jedziemy. W odstępie zaledwie kilkunastu 

godzin zjechało się parę osób z różnych stron kraju. Czyli rzec by 

można – początek turnusu.

Gospodarz obiektu (jak się później okazało, jezioro miało niecały 

hektar – no taka większa kałuża) bardzo troskliwie rozlokował 

wszystkich na stanowiskach. Niektóre z nich śmiało by można naz-

wać pomostami. Na naszym największym, cała piątka siedziała 

wygodnie, zaś na przykład obok, jak na pomościk wszedł ktoś drugi, 

to co najmniej o pół wędkarza było za dużo. Mniejsza o szczegóły. 

Wszyscy zarzucili po jednym zestawie i zrobiło się małe zagęszczenie, 

ale nie przesadzajmy. Zanęcaliśmy początkowo nieufnie, bliżej siebie, 

aby nie wchodzić w paradę sąsiadom. Na łowisku cisza, słońce świeci, 

żyć nie umierać, ale spławiki jakby w gipsie zanurzone. Na drugi dzień 

z rana każdy przyniósł jeszcze jeden zestaw. I słusznie, skoro można. 

W końcu przyjechaliśmy na duże ryby. Wszyscy zarzucili po dwa 

zestawy i zrobiło się trochę ciaśniej, no ale nie przesadzajmy. Poszła 

bateria zanęty kolejno z każdego stanowiska. Rano, przed połud-

niem, w południe, po południu, przed obiadem nie, ale po obiedzie 

kilka razy, aż do zmroku. Spławiki ożywiały się tylko wtedy, gdy koło 

nich zanęcaliśmy. A tak, cisza, spokój, słońce świeci, żyć nie umierać. 

Na trzeci dzień, co zresztą się można było spodziewać, każdy prawie 

przyniósł po trzecim zestawie. Na kukurydzę, na czerwonego i na coś 

jeszcze tajemniczego. W momencie, gdy wszyscy zarzucili prawie 

po trzy zestawy jednocześnie, zrobiło się groźnie. Co prawda niby 

z daleka do siebie „dzień dobry”, „a dobry, dobry”, ale napięcie stawa-

ło się powoli nieznośne. Bo trzeba pilnować swoich trzech spławi-

ków. Oczy nam na wierzch wychodziły, normalnie raz na prawo 

patrzysz, raz na lewo, raz bliżej, raz dalej, znowu na ten pierwszy 

z kukurydzą, to znowu na ten z robakiem. A tutaj nic. Ani mru mru. 

Cisza, spokój, słońce świeci, no żyć nie umierać. Raz po raz pomiędzy 

swoimi razami patrzeć trzeba było, ale tak ukradkiem, co u sąsiadów. 

A u nich też, ani mru mru. No to znowu baterię zanęty w wodę, łu-

budu, łubudu, niczym z katiuszy seriami. Minął ranek, południe i wie-

czór. Na czwarty dzień okazało się, że na całe szczęście nie mieliśmy 

więcej zestawów, bo groziło to klęską ekologiczną. Po zarzuceniu 

wszystkich zestawów nawet mi się podobała taka ogromna pajęczy-

na, która powstawała nad wodą. Jednak atmosfera gęstniała, napię-

cie stawało się nieznośne. Wystarczyło, żeby ktoś gwałtownie 

zamachnął się na komara, a cała reszta zrywała się po podbieraki. 

Kto nigdy z wędką nie siedział nad wodą, ten tego nie zrozumie. Cały 

czas zero brania. 

Nad naszymi głowami krążyły sobie spokojnie dwa gołębie, czyli 

na oko para. Normalny wędkarz takiego obiektu przyrodniczego 

nie zauważa, bo to ma pierze i nie pływa w wodzie. Brrr. Usiadły 

raz na daszku naszego pomostu, znowu na gałązkę trochę dalej, 

a to na drzewie obok, a to gdzieś na chwilę pofrunęły dalej. W pew-

nym momencie tych swoich zabaw jeden z nich spikował tak nisko 

nad wodę, że zahaczył najpierw o jeden z zestawów, później o drugi 

i tak kolejno o następne. Zaplątał się w te żyłki niczym w sieć rybac-

ką. Na pomostach zapanowało gwałtowne ożywienie, bo nie dość, 

że kompletnie nie dało się łowić, to jeszcze biedna sierotka gołąb za-

czął się topić.

Tak lekko po lewej naszej stronie na pomoście siedział sam, jak 

to go nazwaliśmy, Rychu Wiertara, bo ciągle się wiercił. Wszyscy, 

jak jeden mąż, próbowaliśmy zwijać swoje zestawy czym prędzej. 

Jednak nie można było niektórych rozłączyć, tak się splątały. Rychu 

zaś skoczył jak oparzony i pobiegł na plażę, gdzie były łodzie i szyb-

ko wiosłując skierował się ku tej katastrofi e. Cała reszta stała i okrzy-

kami pomagała jemu dotrzeć na miejsce. Zadanie nie było proste, 

wszak należy pamiętać, że łódź to nie motorówka, a tutaj trzeba 

wiosłować w trybie awaryjno – ratunkowym. Topielca gołębia rato-

wało to, że zawisł właściwie na tych żyłkach, spławikach i przelotach 

tuż nad powierzchnią wody. Próbował się sam wyzwolić machając 

zawzięcie skrzydełkami. Sytuacja z każdą minutą, ba, z każdą se-

kundą robiła się coraz bardziej dramatyczna. Rychu, co widać było 

gołym okiem, miał pojęcie praktyczne o tym, jak poruszać się łodzią, 

wszak pamiętajmy, że płynął cały czas tyłem do przodu, nabierając 

prędkości. Wreszcie, będąc na tyle blisko, przerwał wiosłowanie 

i niczym ślizgacz wodny wpadł w sam środek tego nieszczęścia. 

Był tak podekscytowany, iż kompletnie nie zważał na ewentualne 

szkody, taranując nasze zestawy, wszak walczył z czasem. Uff ff . 

Nie będę ewentualnych czytelników trzymał dalej w niepewności 

i powiem w skrócie, że cała akcja zakończyła się pełnym sukcesem. 

Gołąbek odleciał mocno przestraszony i nieco zamoczony, ale 

udało się. Na pomostach zapanował pełen entuzjazm, a brawa dla 

Rycha przez chwilę nie milkły.

Nie pamiętam już dzisiaj, ile czasu zajęło nam rozplątywanie 

wszystkich zestawów. To była klasyczna integracja towarzyska, 

wspólne, pełne uśmiechów i życzliwości rozmowy. Nieznośne na-

pięcie zostało szczęśliwie wreszcie rozładowane. Wszak było branie, 

mało tego, dwanaście, albo nawet czternaście zestawów w jednej 

chwili miało branie. Mistrzostwo świata, do księgi rekordów.

Pisane w aucie na trasie Ustroń – Mosina. 

Maj 2012                                                                                          eRCZe „Spławik”

W poszukiwaniu innych, nieznanych nam miejsc sprawdzonym i pomocnym sposobem okazuje się 

być Internet. Czasami jednak z różnych względów nasze oczekiwania nie są w pełni zaspokajane. 

Tak też było w tym przypadku, który niniejszym opisuję.

                                                                      eRCZe „Spławik”
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Ostatnio wśród kolekcjonerów militariów 

pojawiło się duże zainteresowanie trochę 

zapomnianą bronią – halabardą. Halabarda 

ze względu na swoją historię oraz oryginalne 

kształty stanowi interesujący i ciekawy akcent 

w zbiorach dawnej broni. Nazwa halabarda po-

chodzi od niemieckiego wyrazu hollebarde, na-

tomiast wynaleziona została na początku XIII w. 

w Szwajcarii, a stamtąd rozpowszechniła się 

w całej Europie.

Halabarda to broń drzewcowa dwuręczna, 

składa się z drzewca o długości około 2,5 metra, 

zrobionego na ogół z drewna jesionowego, złą-

czona metalową głownią, która zawiera w sobie 

elementy trzech rodzajów broni – topora z je-

dnej strony, ostrego haka z drugiej oraz włóczni 

w środku, w postaci długiego grota. Dzięki takiej 

budowie halabarda była bronią wszechstronną 

i niebezpieczną. Mogła służyć zarówno do kłucia, 

cięcia jak i ściągania przeciwnika z siodła za spra-

wą haka. Z kolei część toporkowa znakomicie 

służyła do łamania końskich goleni. Ponadto 

halabarda okazała się wielce przydatna w okresie, 

kiedy piechota zaczęła odgrywać coraz większą 

rolę na polach bitew. Piechurzy narażeni na 

ataki ciężkiej jazdy osłaniali się z powodzeniem 

przed ciosami szabel i sami groźnie atakowali 

halabardami.

Kiedy w XVI stuleciu broń palna zaczęła wcho-

dzić masowo do uzbrojenia piechurów, halabar-

da straciła na znaczeniu, 

stawała się z wolna bro-

nią miejskich „drabów” 

i dworskich strażników. 

Trwało to do połowy 

XVIII wieku, nastąpił 

wówczas renesans hala-

bardy, nastąpiły zasadni-

cze zmiany w jej kon-

strukcji. Pionowy grot 

został skrócony, tzw. to-

porek bywał często ażu-

rowy i bogato zdobiony. 

Hak również uległ du-

żym zmianom. W ten 

sposób powstało wiele 

nowych rodzajów i ty-

pów halabardy.

Nazwy poszczegól-

nych typów zależały od 

ich budowy (halabarda, 

szpoton, dorda czy par-

tyzana). W ten sposób 

halabarda poza podsta-

wową funkcją bojową 

stała się bronią repre-

zentacyjną, stanowiła 

również oznakę god-

ności ofi cerskiej.

Wracając do zmienio-

nej halabardy, tzw. par-

tyzany – była ona w Pol-

sce mniej popularna niż 

na Zachodzie. Znane są 

piękne egzemplarze tej 

broni z czasów króla

Jana III Sobieskiego, znaj-

dujące się w Muzeum 

Narodowym w Krakowie 

(duże zdjęcie). Ponadto 

trzeba dodać, że w po-

łowie XVII w. halabarda była bronią znajdują

cą się w uzbrojeniu wielu armii Europy. Dla 

przykładu, w czasie Wojny Trzydziestoletniej 

(1618-1648), w walczących armiach każda kom-

pania piechoty w składzie od 200 do 300 ludzi 

miała ok. 20 pachołków uzbrojonych w halabar-

dy. O tym, jak w owych czasach halabarda była 

bronią skuteczną i straszną może świadczyć fakt, 

iż jeden z ostatnich przedstawicieli zachodnio-

europejskiego rycerstwa, książę Burgundii 

– Karol Śmiały zginął w 1447 r. z rąk szwajcar-

skiego piechura, którego halabarda rozcięła mu 

hełm razem z czaszką aż do ramion.

Na koniec warto przypomnieć, że halabarda 

do Polski trafi ła w XV w., przyniesiona przez 

husyckich emigrantów politycznych. Jednym 

z nich był Jan Żizko z Tarnowa, którego wize-

runek Jan Matejko umieścił na obrazie „Bitwa 

pod Grunwaldem” (bitwa miała miejsce 

w 1410 r.). Halabarda była wówczas na uzbroje-

niu piechoty taborowej, tzw. ciurów. Dziś 

halabardy są nie tylko ozdobą kolekcji broni, 

lecz są także na uzbrojeniu szwajcarskiej 

ceremonialnej gwardii papieskiej.

Opracował Henryk Pruchniewski

Arsenał minionych wieków

– halabarda
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Podziękowanie
                                                                                          „Sprawdzianem przyjaźni jest pomoc

w przeciwnościach, i to bezwarunkowa”

Mohandas Karamchand Gandhi

Katarzyna i Adrian Soćko wraz z rodzicami pragną serdecznie podziękować wszystkim sąsiadom, 

z  ul. Nadleśnej, znajomym i  przyjaciołom za okazaną pomoc i  wsparcie przy pożarze warsztatu 

mechanicznego, który miał miejsce w sobotnie popołudnie w Mosinie.

Jak postrzegają Urząd Miejski dzieci? Czy wiedza, kto jest burmistrzem? Czy jest w Magistracie coś, co może 

je zainteresować? 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosi-

nie, mogli się o tym przekonać 1 czer-

wca, ponieważ z okazji Dnia Dziecka od-

wiedziła ich grupa dzieci z przedszkola 

w Krośnie. Najmłodsi mieszkańcy gminy 

z zaciekawieniem zaglądali do kilku refe-

ratów. 

Ogromnym zainteresowaniem cie-

szył się Kącik Malucha, w którym dzieci 

zabawiły nieco dłużej. Kolorowe krzeseł-

ka, stolik, tablica, zabawki, przybory do pi-

sania i bajkowe naklejki na ścianach zachę-

cały do zabawy, z czego maluchy chętnie 

skorzystały. Przedszkolaki spotkały się  tak-

że z włodarzami Mosiny.

Każde miało okazję zasiąść w fotelu 

burmistrza i zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy w Magistracie

„Ty byłeś naszym natchnieniem i siłą 

w drodze do niezawisłości, bywa-

liśmy u Ciebie, a Ty u nas, teraz Ty pozosta-

łeś pośród nas na zawsze, wspieraj nas, by 

Twoje przekazy przekształcić w czyn”. Pod 

tym hasłem w Puszczykowie odbyło się 

Wciąż pamiętamy o Papieżu Polaku
IV Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich w Puszczykowie IV Wielkopolskie Forum Samorządowych 

Inicjatyw Papieskich.

IV Forum jest kontynuacją dotychczaso-

wych spotkań w Wolsztynie, Grodzisku 

Wlkp. i Wrześni. Głównym celem Forum jest 

wymiana doświadczeń związanych z upow-

szechnianiem dziedzictwa Jana Pawła II 

oraz integracja osób zaangażowanych 

w działanie papieskich instytucji. Podczas 

konferencji zaprezentowano również lokal-

ne działania oraz dorobek związany z ini-

cjatywami papieskimi na terenie całego 

kraju. 

Idea konferencji zakłada integrację sa-

morządów, instytucji, organizacji pozarzą-

dowych oraz ugrupowań zaangażowanych 

w  działanie papieskich instytucji, dlatego 

tegorocznemu Wielkopolskiemu Forum Sa-

morządowych Inicjatyw Papieskich towa-

rzyszyła: prezentacja poszczególnych sa-

morządów w zakresie promocji, wydaw-

nictw i związków z Janem Pawłem II oraz 

wystawa „Dęby Rogalińskie” (Biblioteka 

Miejska Centrum Animacji Kultury, 

ul. Wysoka 1, Puszczykowo).                      (red.)

Na zakończenie obejrzały bajkę i otrzy-

mały upominki i słodycze. Z okazji Dnia 

Dziecka wszystkie dzieci, które z ro-

dzicami musiały przyjść do Urzędu Miej-

skiego otrzymały słodycze i baloniki.

                                                                           (red.) 
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Patrząc na gwałtowną urbanizację naszej najbliższej okolicy 

wielokrotnie zastanawiam się nad przyszłością naszej ma-

łej ojczyzny. Widząc błędy i niekompetencję władz lokalnych 

w planowaniu przestrzennym aż mnie diabli biorą. Jak wielką rolę 

na nasze funkcjonowanie ma dobrze zaplanowana przestrzeń, chyba 

nie muszę nikogo przekonywać. Chyba nikt w swoim mieszkaniu nie 

postawi w głównym przejściu kanapy,   żeby się na niej codziennie 

rozbijać. Problem w tym, że rządzą nami ludzie całkowicie do tego 

nieprzygotowani, niestety merytorycznie nieprzygotowani, osoby 

często przypadkowe mimo, że wybrane w wyborach, Czy ich 

pomysły są dobre dla nas jako ogółu, jako mieszkańców i wyborców? 

Niestety nie zawsze. Nie są to specjaliści od urbanistyki i planowania 

przestrzennego, a braki uchwalonych planów zagospodarowania, 

tylko sprzyjają dziwnym pomysłom. Gdy padają zarzuty i pretensje 

ze strony mieszkańców, często słyszymy z ust włodarzy, że skoro 

zostali wybrani to będą robili to, co uważają za stosowne, czy nam 

się to podoba czy nie i że będą do końca kadencji, a ze swoich decyzji 

nie będą się przed nikim tłumaczyć. Mądry rządzący dobiera sobie 

zespół ludzi mądrych i otwartych na naukę. Tylko ilu jest takich? 

To jest niestety problem ogólnokrajowy, mało jest miejsc gdzie 

u steru władzy staje ktoś naprawdę odpowiedzialny, myślący 

i przewidujący. A to, co zaplanujemy i zrealizujemy teraz i droga, jaką 

pójdziemy będzie miała wielki wpływ na naszą przyszłość i przy-

szłość następnych pokoleń. Jak wielka jest rola przeszłości niech 

będzie dla nas przykładem dzisiejsza sytuacja takiej Turcji lub Hiszpanii, 

niegdyś mocarstwa, a dziś? Czym jest dziś Turcja, albo Hiszpania? To jest 

efekt wyborów dokonanych przez władze lub społeczeństwo kiedyś. 

Mosina jest jednym z przykładów takiego właśnie złego plano-

wania przestrzennego. Wręcz modelowym, wszystkie błędy widać 

tutaj jak na dłoni. Pozwolę sobie kilka z nich wyliczyć.   Pierwszy to 

zaplanowanie osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Gałczyń-

skiego w sąsiedztwie z terenami przemysłowymi i spedycją cięża-

rówek ulokowanymi w środku miasteczka. Dodam tylko, że brak jest 

odpowiednich dróg dojazdowych do owych obiektów,   ich uciążli-

wość wywołuje liczne i nieustające protesty mieszkańców tej części 

miasta. Ten brak infrastruktury władze próbują teraz rozpaczliwie 

rozwiązać pomysłami budowy całej sieci szerokopasmowych dróg 

na terenie gminy. Odbędzie się to kosztem środowiska naturalnego, 

Parku Narodowego i spokoju mieszkańców sąsiednich   miejscowości. 

Drugą sprawą jest fakt, że inwestorzy, którzy te obiekty zrealizowali 

nie dbają o przestrzeń wokół nich, a na swoich stronach interneto-

wych wychwalają się wielką dbałością o wtopienie fi rm matek 

w krajach „Zachodu” w krajobraz i zieleń. No cóż zieleń w Mosinie 

to inny temat i być może rzeczywiście te fi rmy wtapiają się idealnie 

w mosiński „naturalny” krajobraz. Jednak mnie przypomina to 

bardziej krajobraz znany z krajów „trzeciego świata”. Następnym 

błędem był pomysł budowy szeregowców i bloków mieszkalnych na 

terenie miasteczka i w najbliższej jego okolicy, często w bezpośred-

niej bliskości WPN. Tam gdzie nie istnieje wspomniana wyżej 

infrastruktura drogowa, a dopiero się ją planuje nie można budować 

osiedli na setki mieszkańców. Jest to sprzeczne z logiką i prowadzi 

tylko i wyłącznie do paraliżu komunikacyjnego, który jest zresztą 

faktem i tego następstwem, wypada podziękować za to władzy. 

Równocześnie, kiedy docieramy do Poznania widzimy całą 

masę terenów, jakie właśnie powinny być zabudowane blokami 

i szeregowcami. Jednak te, niczym grzyby po deszczu, powstają 

na terenach rolniczych, w bezpośrednim sąsiedztwie WPN-u, 

na obszarach dawnego Klucza Rogalińskiego, który to powinien być 

chroniony i w całości traktowany jako zabytek i obszar krajobrazu 

chronionego ze względu na jego wielką wartość historyczną. 

Zastanawiam się, czy w takich sąsiednich Niemczech deweloper 

dostałby pozwolenie na budowę osiedla naprzeciw zamku 

Neuschwanschtein, albo jakiegokolwiek innego obiektu o takiej 

historii i walorach architektoniczno-krajobrazowych jak Rogalin? 

I czy mógłby się potem reklamować, że sprzedaje apartamenty 

z widokiem na zamek lub park? Albo też przy granicy Parku 

Narodowego, czy rezerwatu? Wątpię, tam obowiązuje prawo i jest 

ono egzekwowane. Te działania władz i takie właśnie działania, 

doprowadzą do tego, że kiedyś Wielkopolski Park Narodowy 

przestanie pełnić swoją rolę. Stracimy największe dobro i naj-

większy atut, jaki mamy za płotem. Atut, który decyduje o jakości 

naszego życia. Ktoś pewnego dnia przyjdzie i zwyczajne zlikwiduje, 

albo przeniesie Park. Już dziś dzięki tej szalonej i niekontrolowanej 

zabudowie zwierzyna z Parku nie może migrować, a do Parku mało 

co wchodzi. Park przez złą politykę przestrzenną sąsiednich gmin, 

między innymi Mosiny jest skazany na zagładę.   Do tego dochodzi 

szastanie terenami rolniczymi, często o dobrych produktywnych 

glebach. To się zemści się na nas w niedalekiej przyszłości. Ludzi 

na tej planecie przybywa, a tereny rolnicze kurczą się w zastrasza-

jącym tempie. Podobnie jest z obszarami podlegającymi ochronie 

prawnej, ze względu na istnienie tam rezerwatów.   Żeby to jeszcze 

powstawały duże działki i domy o charakterze rezydencjonalnym, 

z odpowiednio zaplanowaną przestrzenią wokół, nie byłoby jeszcze 

tak źle, ale do tego dochodzi straszliwy bałagan architektoniczny, 

na który godzą się władze. To władze godzą się na te architekto-

niczne „Gargamele”, bloki, szeregowce, hale marketów i okropne 

wymyślne „kute” płoty lub upiorne betonowe, jak ze stacji kolejowej 

rodem. Dlaczego w takich Stanach wolno grodzić tylko zaplecza 

domów? A u nas grodzi się wszystko i wszędzie? Mamy małe działki 

i wielkie na nich domy, większość działek jest zabetonowana, 

a ogrody, jeśli w ogóle są wyglądają smętnie i żałośnie. Woda opa-

dowa czy roztopowa spływająca z tych zabetonowanych i zabu-

dowanych terenów, też stanowi problem, problem dla nieistnie-

jących lub zbyt małych systemów kanalizacji burzowej i nie-

utwardzonych dróg dojazdowych. Na naszym kontynencie co roku 

zabetonowuje się obszar równy Berlinowi, a Mosina walnie się 

do tego dokłada. Takie działania prowadzą do tego, że każdy 

większy opad może się zakończyć katastrofalną powodzią. 

Dawniej woda wsiąkała na wielkich obszarach dziś musi płynąć 

zabetonowanymi rynnami do morza. W tym kontekście przypo-

minam sobie wypowiedź pewnego urzędnika, wygłoszoną w cał-

kowicie dobrej wierze, że jego gmina, żeby wybetonować jedną 

ulicę musi teraz sprzedać kilkadziesiąt działek na środku pola. Zapomniał 

dodać, że powstanie teraz kilka nowych ulic do wybetonowania. To jest 

zwyczajna kwadratura koła. Do czego to ma niby doprowadzić? Inną 

kwestią są pozwolenia na wielkie energochłonne domy-pałace często 

z basenami, niekiedy taki dom ma kilkaset metrów kwadratowych 

przestrzeni mieszkalnej. Ileż to energii potrzeba na ogrzanie takiego 

obiektu? Ktoś daje zgody i pozwolenia na takie inwestycje, a to będzie 

kosztowało nas wszystkich kiedyś, no już niedługo. Jakoś Skandynawowie, 

społeczeństwa od nas zdecydowanie bogatsze tego typu pro-

blemy rozwiązują nieco inaczej. Dlaczego tak jest u nas? Dlaczego 

Kiedyś Wielkopolski Park Narodowy 
przestanie pełnić swoją rolę
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u nich radni i burmistrzowie potrafi ą, a u nas nie? Kolejna sprawa 

to oczyszczalnia ścieków. Zastanawia mnie cierpliwość okolicznych 

mieszkańców. Jak to jest możliwe, że w tak gęsto zamieszkanej 

okolicy koło szpitala funkcjonuje taki archaiczny truciciel powietrza. 

Czemu Komorniki mają oczyszczalnię zamkniętą, która nie smrodzi 

w promieniu kilometra, a „nowoczesna” Mosina ma taki zabytek 

techniki. Jak można coś takiego zaprojektować i wybudować?

Kiedy na to wszystko patrzę, to widzę, że ten wysoki standard życia 

jakim się szczyci Puszczykowo i Mosina to mit. Mit, który dobitnie 

widać dziś w ilości domów na sprzedaż w naszej najbliższej okolicy. 

Domów, których dziś nikt nie chce kupić. Kiedyś też miewaliśmy 

kryzysy, ale jednak nieruchomości w naszej okolicy były czymś bar-

dzo poszukiwanym. Dziś dzięki miedzy innymi; złej, nieprofesjo-

nalnej polityce przestrzennej, mamy kolaps na naszym rynku 

nieruchomości. Ludzie wolą działki w innych miejscowościach. No 

może szeregowce w Mosinie są pokupne, ale to tylko przekreśla 

szanse na to, czym mogłaby się stać Mosina, a nigdy się nie stanie. 

To jest spirala, spirala idąca w dół. Im więcej takiej zabudowy 

i o takim charakterze, tym mniej atrakcyjna okolica i tym niższa 

jakość naszego życia, taka zabudowa jest dobra dla miast, 

podkreślam dużych miast, nie takich miejscowości jak Mosina czy 

Puszczykowo. Do tego dochodzą dymiące kominy fabryk i mamy 

małą powtórkę tego, co dziś historycy nazywają „straconą dekadą”. 

Mnie to wszystko, co się tutaj i teraz dzieje bardzo przypomina 

tamte czasy. No może oprawa ideowa jest nieco inna, ale wyko-

nanie i metody realizacji identyczne. A rezultaty tego szaleństwa 

będą nas wszystkich sporo kosztować.

Piotr Wojnowski

Żabie argumenty
Ostatnio kilka razy usłyszałem z poważnych ust, argument, że 

ekolodzy to są jacyś dziwni ludzie, którzy gotowi są bronić ja-
kichś ślimaków i żab, a nie interesują się losem biednych ludzi i blokują 
rozwój społeczeństwa. Czyli reasumując – są zwykłymi szkodnikami, 
jednostkami aspołecznymi i patologicznymi, i w sumie najlepiej 
gdyby ich nie było. Szkodzą i są fundamentalistami zaślepionymi 
na punkcie ochrony przyrody. Takie argumenty nie są żadnymi argu-
mentami i można je w zasadzie pominąć milczeniem, ale mam jednak 
potrzebę sprostowania.

Otóż kilka słów tytułem wyjaśnienia. Samo nazywanie ludzi, zajmujących 
się ochroną przyrody – ekologami – jest nadużyciem werbalnym, wy-
nikającym z niewiedzy i stereotypów głęboko zakodowanych w spo-
łeczeństwie, a winne temu są nasze media. Ekologia jest bowiem nauką 
i to dosyć ścisłą, o wynikach podlegających eksperymentalnej weryfi -
kacji. Zajmuje się ona wzajemnymi relacjami zachodzącymi pomiędzy 
różnymi gatunkami, tak roślin, jak i zwierząt zamieszkującymi 
w danym środowisku, jak i też pomiędzy tymi gatunkami a śro-
dowiskiem, w jakim przyszło im żyć. To tak w wielkim skrócie i upro-
szczeniu. A, że człowiek jako gatunek jest też częścią środowiska 
naturalnego, tyle tylko, że najsilniej je przekształca spośród wszys-
tkich gatunków, jakie kiedykolwiek zamieszkiwały tę planetę, to jego 
oddziaływanie na całą biosferę jest najsilniejsze i najbardziej wido-
czne. Właśnie tymi relacjami zajmuje się ekologia i te relacje odkrywa 
i opisuje. Natomiast ludzie dzięki tym odkryciom świadomi swo-
jego wielkiego niszczącego wpływu na środowisko naturalne i stara-
jący się je ochronić dla przyszłych pokoleń są trochę na wyrost nazywa-
ni „ekologami”. Są to raczej osoby zaangażowane w ochronę środo-
wiska naturalnego lub krajobrazu, często tego historycznego. Jednak 
nie mają koniecznie merytorycznego przygotowania z dziedziny ekologii 
jako nauki. 

Teraz przejdę do drugiego argumentu, który mówi, że ci zwariowani 
„ekolodzy” chronią żaby i ślimaki, miast zajmować się ludźmi. 
Otóż po pierwsze, człowiek w odróżnieniu do żab i ślimaków żyje 
w zorganizowanym społeczeństwie, gdzie instytucji zajmujących się 
niesieniem pomocy ludziom jest bez liku i do tego ma duży mózg, 
i powinien się wreszcie nauczyć wykorzystywać go dla dobra swojego 
jak i innych członków społeczności. Natomiast owe żaby i ślimaki nie 
mają jakoś   możliwości pisemnego odwołania się od decyzji urzędnika 
gminnego czy też powiatowego. Tutaj na marginesie uwaga: jest 
dziwne i dla mnie absolutnie niezrozumiale, że w dwadzieścia kilka 
lat po odzyskaniu niepodległości, od jakiejkolwiek decyzji urzędniczej 
odwołujemy się do tegoż właśnie urzędnika, który ową decyzję wydał.   
Jest on sędzią we własnej sprawie. Myślę, że żaden żabi czy ślimaczy 
mózg nigdy by nie pojął owego ewidentnego wynaturzenia, aberracji 
i wszechwładzy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności przed kimkol-
wiek. Ale wracajmy może do tematu ściśle żabiego. Otóż nawet naj-
bardziej niepozorne istoty żyjące obok nas mogą mieć ogromny wpływ 
na nasze życie. Okazuje się, że właśnie niedawno nasza nauka, 
a chyba ona dziś jest najważniejszą dziedziną naszej cywilizacji i mo-

torem jej rozwoju, odkryła zawarty w skórze płazów związek chemiczny 
będący środkiem przeciwbólowym 200 razy silniejszym od morfi ny. 
To bardzo ważne odkrycie dla naszej medycyny. Natomiast pewien 
afrykański gatunek żaby Xenopus laevis wytwarza antybakteryjne 
peptydy, zwalczające groźne i oporne na antybiotyki bakterie, właśnie 
trwają prace badawcze nad tym specyfi kiem. Niezwykle interesujący 
i nie do końca zbadany jest proces hibernacji płazów. Otóż żaba może 
zamarznąć, a jej ważne organy wewnętrzne pozostaną nienaruszo-
ne dzięki wycofaniu krwi do nich i podniesieniu w nich zawartości 
cukrów. Jeśli poznalibyśmy ten mechanizm, moglibyśmy go zastoso-
wać w ratowaniu ofi ar wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, 
na wojnie lub w lotach kosmicznych. Hibernacja to jedyny sposób na 
wyłączenie funkcji życiowych organizmu w dalekiej kosmicznej podróży, 
w trakcie której organizm człowieka jest narażony na śmiertelnie 
niebezpieczne promieniowanie kosmiczne. Właśnie niebezpieczeństwo 
związane z tym promieniowaniem stanowi główną, poza fi nansową,   
barierę przed wysłaniem ludzi dalej poza naszą ziemską magnetosferę, 
chroniącą astronautów nawet na naszej orbicie. Inny taki przykład to 
przykład australijskiej żaby, która właśnie wyginęła, a połykała ona 
na czas rozwoju własny skrzek. W trakcie jego rozwoju była zdolna 
do wyłączenia działania kwasów żołądkowych. Poznanie tego z kolei 
mechanizmu pomogłoby leczyć raka żołądka, no ale już tego nie po-
znamy. Jeszcze nie wiemy, jakie inne osobliwości kryją przed nami 
żaby. Dodam tylko, że kijanki rozwijające się w okresowych zbiorni-
kach wodnych żywią się larwami komarów, jeśli zabraknie żab będzie-
my mieli więcej komarów. A na te ostatnie będziemy musieli stosować 
opryski, a skutków oprysków środkami owadobójczymi nad łąkami 
i rozlewiskami nie znamy. Może okazać się, że wpłynie to na długość 
naszego życia lub na wzrost naszej zachorowalności na raka. Do tych 
argumentów dodam jeszcze argumenty natury historyczno tradycyjnej. 
Nasz kraj zawsze kojarzył się z wiosennym rechotem żab, jest on opi-
sywany w naszej literaturze i pokazywany w fi lmach opartych na 
tej właśnie literaturze. Pamiętam niedawne jeszcze czasy, kiedy na 
rozlewiskach nad Wartą były miliony żab. Wiosenna woda się wręcz 
gotowała od tokujących osobników. Dziś taki widok należy już do 
rzadkości i jest możliwy jeszcze na wschodzie kraju. Co do owadzich 
szkodników, to niedawno obliczono jakie straty poniosłaby gospodarka 
USA gdyby wyginęły wszystkie nietoperze. Nietoperze zjadają rocznie 
w USA miliony ton owadów. Koszty walki z insektami, byłyby o wiele 
większe niż „straty” dla gospodarki wynikające z ochrony nietoperzy 
i wstrzymania „rozwoju” w pewnych miejscach, gdzie się te zwierzęta 
chroni. Czasami naprawdę warto zachować te zdawałoby się niepo-
zorne i mało istotne gatunki zwierząt żyjące obok nas. Nawet, jeśli 
ich nie lubimy lub nimi gardzimy. Za kilkadziesiąt lat może się okazać, 
że świat tamtych dni nie będzie się mógł bez nich obejść. I właśnie o to 
walczą ludzie zajmujący się ochroną przyrody i ginących gatunków. Zanim 
ktoś zacznie się naigrawać z ochrony żab niech najpierw zastanowi się, 
co może im zawdzięczać. Dziś ekologia i ekonomia są powiązane ze 
sobą. Wpływ w jedną jak i w drugą stronę jest często trudny do dostrze-
żenia, ale jednak jest on wielki. Przykłady można mnożyć, mnie jednak 
chodziło dziś tylko o argumenty bardziej  „żabie”. Dlatego warto chronić 
rozlewiska, małe bagienka i żyjące w nich żaby, pomyślmy o tym zanim 
wylejemy beton lub zasypiemy „zbędny” stawek.                    Piotr Wojnowski
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Pożyczki gotówkowe bez BIK
do 10.000 PLN

    � umowa o pracę
       � renta lub emerytura
          � chwilówki

Dojeżdżamy do klienta i załatwiamy  
wszystkie formalności na miejscu.

Tel. 504941100

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 664 944 635
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Diagnostyka komputerowa 
systemów elektronicznych

Naprawa instalacji i podzespołów 
elektrycznych

Alarmy, immobilisery, blokady 
skrzyni biegów, zabezpieczenia, 

zamki centralne

Hotel-Restauracja „Delicjusz” 
Trzebaw k. Poznania

zatrudni:
    �  recepcjonistkę
     �  przedstawiciela handlowego
    �  kelnera
    �  pomoc kelnerską
    �  kucharza
    �  pomoc kuchenną
    �  piekarza
    �  garmażera do działu mięsnego
    �  rzeźnika

Nr tel. 519 503 200, 61 8195 260
e-mail: biuro@delicjusz.pl

Dzwonić od pon. do piątku w godz. 10.00-14.00

Hotel-Restauracja
„Delicjusz” 

Trzebaw k. Poznania

zatrudni:
    �  kierowcę z uprawnieniami

    �  elektryka

    �  spawacza

    �   pracownika gospodarczego 

– rolnik z uprawnieniami

 Nr tel. 519 503 200, 61 8195 260
e-mail: biuro@delicjusz.pl

Dzwonić od pon. do piątku w godz. 10.00-14.00

PRZYJMĘ
starszego, uczciwego pana

(„złotą rączkę”)
na pokój w domu,

w Puszczykowie Starym,

w zamian za pomoc
(palenie w piecu CO, strzyżenie 

trawnika, drobne naprawy).

Ulica Gołębia 7.

Proszę zostawić wiadomość
w skrzynce na listy.
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ogłoszenia drobne34

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 

Kupię kłody 
topoli i olchy
Tel. 519 503 200

WIERCENIE 
STUDNI

600 770 156

Więcej ogłoszeń drobnych 
znajduje się na stronie 
internetowej Gazety:

www.gazeta-mosina.pl

ZAPRASZAMY

KUPIĘ auto do 3 tysięcy, może być do remontu. 
Tel. 514-897-118.

DO WYNAJĘCIA domek, 3 pokoje 
z łazienką i ogrodem. Tel. 61 8938 112.

SPRZEDAM dom 250 m2. wolnostojący 
w Mosinie na działce 1000 m2 z garażem, 
w ładnym miejscu. Tel. 61 8136 300.

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Mosinie 
(pow. 250 m2 + garaż) na działce 1000 m2 - tel. 8 
136 300, w cenie 450 tys. zł.

KUPIĘ mały dom do remontu w Puszczykowie, 
Mosinie lub okolicy do kwoty 150.000 zł.
Tel. 502 939 642 lub 502 939 642. 

SKŁAD OPAŁU „BARBÓRKA”, Mosina 
ul. Lesz czyń ska 91. Ofe ru jemy w cią głej sprze-
daży deta licz nej i hur to wej towar luzem lub 
wor ko wany:
- węgiel pol ski wyso ko ka lo ryczny,
- kostkę,
- orzech,
- eko gro szek,
- miał.

KUPIĘ każde Auto do 1000 zł i nie tylko! Dojazd 
do klienta, Gotówka od ręki, Wyso kie ceny! 
Tel. 535–865-895.

Agen cja Pracy Obiet tivo Lavoro poszukuje 
pra cow nika na sta no wisko Bry gadzi sta oczysz-
czalni ścieków, miej sce pracy Gądki. Wyma ga-
nia: ukoń czone wyż sze stu dia inży nier skie w 
spe cja li za cji inży nie rii środo wi ska, zna jo mość 
zagad nień doty czą cych tech no lo gii oczysz-
cza nia ście ków, umie jęt ność obsługi urzą dzeń 
w oczysz czalni ście ków i inne. Kon takt tele fo-
niczny: 603 699 122 Obiet tivo Lavoro.

WYNAJMĘ pomiesz cze nie ok. 50 m2 na hur-
tow nię lub inną dzia łal ność gospo-dar czą w 
Mosi nie. Telefon: 61 8192476, 693892861.

DOCIE PLA NIE BUDYN KÓW, tynki akrylowe, 
sili ko nowe, syli ka towe. Malo wa nie ele wa cji. 
Tel. 781 274 365.

DORSZ, węd kar stwo mor skie Koło brzeg statek 
NUREK. Wypły wamy z portu jach to wego w Ko-
ło brzegu, ul. Warzel ni cza, 78–100 Koło brzeg. 
Kpt. Krzysz tof Cho da kowski, tel. +48 603 068 
632, e-mail: skipper-kolobrzeg@wp.pl.

LET NIE SPOR TOWE pół ko lo nie na base nie 
„Na Fali” w Luboniu. Ser decz nie zapra szamy 
wszyst kie dzieci na orga ni zo wane przez basen 
Na Fali w Lubo niu spor towe pół ko lo nie. Wszel-
kich infor ma cji można uzy skać na naszej stro nie 
inter ne to wej www.basennafali.pl bądź dzwo-
niąc na recepcję.

DO WYNA JĘ CIA miesz ka nie 2 pokoje, kuch nia 
i łazienka (plus piw nica) w domu jed no ro dzin-
nym, tel. 693892861.

AGEN CJA OCHRONY zatrudni osoby z 
orze cze niem o nie peł no spraw no ści do pil no 
wa nia obiektu na tere nie Komor nik. Ofe ru 
jemy umowę o pracę, regu lar nie wypła cane 
wynagrodzenie, pracę na spo koj nym obiek cie.
Tel. 531–533-200

OFE RU JEMY pokoje z łazien kami lub wspól-
nymi łazien kami. Bli sko morza i bli sko cen trum 
Pobie rowa. Spo kojna okolica. Ceny już od 
30 zł/os. Naj ta niej do 6 lipca i po 24 sierp nia. 
Zare zer wuj już teraz. Infor ma cja i rezer wa cja 
tel. 518 217 417.

DO WYNA JĘ CIA lokal 60 m2 na cele biu rowe, 
han dlowe‚ usłu gowe przy ron dzie w Mosi nie, 
atrak cyjna loka li za cja. Info. 532–735-277.

LOKAL przy głównej ulicy o pow. 50 m2 obok 
placówka PZU,  salon kosmetyczny, gabinet 
dentystyczny, sklep fi rmowy piekarni, sklep 
obuwniczy, chemia zachodnia. blisko parking, 
bank. możliwość dużej reklamy. Lokal posiada 
powierzchnię usługową, pomieszczenie 
socjalne, dwie ubikacje.

DEKORACJE OGRODOWE — Figury,  Fon tanny, 
Wazony z Betonu.- www.weltbet.pl.

FIRMA MGRAFFO dzięki dużej ilo ści zle ceń 
dru kuje w bar dzo dobrych cenach. Sprawdź 
sam i porów naj z konkurencją.
ULOTKA A6 - 5000 szt.  - 199 zł BRUTTO 
cena z wysyłką i pro jek tem
ULOTKA A5 - 5000 szt. - 249 zł BRUTTO
cena z wysyłką i projektem,
www.mgraff o.pl – 62–050 Mosina, 
ul. Śremska 32, tel. 500 545 560.

INSTA LA CJE wod.-kan., CO, sufi ty podwiesza-
ne, szpa chlo wa nie bez py łowe, malo wa nie, 
płytki, panele, nida gips, ocie pla nie, budowa 
domów od pod staw, tel. 603 590 671.

DRO DZY miesz kańcy Mosiny. Sklep inter ne-
towy www.elfrodo.pl ma przy jem ność poin for-
mo wać o otwar ciu punktu odbioru oso bi stego 
w gabi ne cie kosme tycz nym przy ulicy Szosa 
Poznań ska 35 dla zamó wień kosme ty ków Ziaja, 
Far mona, Joanna, Flo sLek i innych. Zapraszamy!

KORE PE TY CJE z j. nie miec kiego z zakresu 
szkoły pod sta wo wej oraz gim na zjum. Pusz czy-
kowo – Mosina. Bar dzo atrak cyjna cena za pełna 
godzinę.  Tel. 5011 382 00. Zapraszam.

JESTEM wdową w trud nej sytu acji, podejmę się 
wszel kich prac domo wych, takich jak: sprząta-
nie, pra so wa nie, opieka nad dziec kiem lub 
star szą osob. Pracę wyko nuję sumien nie. 
Tel. 515 336 520.

WYNAJMĘ miesz ka nie 2 pokoje 46 m2 
(1 pię tro) Kro sno k. Mosiny. Tel. 694–464-654.

PODEJMĘ się prac domo wych (sprzą ta nie, 
pra so wa nie, opieka nad dziec kiem lub star szą 
osobą), tele fon 515–336-520.

SPRZE DAM Volks wa gen Sha ran rok 2000, cena 
16 500, tel. 694 406 796.

W DNIACH 1-3 czerwca 2012 roku Nad le-
śnic two Kon stan ty nowo zapra sza wszyst kich 
chęt nych w ramach „Dni otwar tych w Lasach 
Pań stwo wych” do leśnych obiek tów edu ka cyj-
nych oraz na leśne szlaki.
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MIEJSCE  NA
TWOJĄ REKLAMĘ

D Z W O Ń ! ! !

660 031 893
668 743 338
61 898 10 59
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