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FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81, 62-050 Mosina

tel. kom. 0 601 737 887
tel. i fax 61 819 19 44

Pałac Będlewo jest ośrodkiem konferencyjnym położonym 30 kilometrów na południowy zachód
od centrum Poznania i zaledwie 8 kilometrów od Mosiny. Otoczenie zabytkowego parku
i niepowtarzalny klimat XIX-wiecznego pałacu sprawiają, iż jest on idealnym miejscem
do organizacji konferencji, szkoleń, uroczystości komunijnych, weselnych,
zjazdów integracyjnych oraz imprez plenerowych, ale także intymnych spotkań „we dwoje”.

 Konferencje
 Noclegi
 Obiady
 Wesela

Główną atrakcją ośrodka jest pałac w stylu neogotyku angielskiego zbudowany w 1866 roku.
Posiadamy 150 miejsc noclegowych w 80 pokojach, oferujemy
cztery sale konferencyjne (dla 40, 60, 120 i 150 osób).
Siłownia, sauna i bilard wzbogacają naszą ofertę o elementy relaksu.
Nad zaspokojeniem gustów kulinarnych gości czuwa wykwalifikowany personel,
który wyspecjalizował się w kuchni staropolskiej i europejskiej.
Restauracja mieszcząca się we wnętrzach zabytkowego Pałacu
otwarta jest w sezonie od kwietnia do końca września
we wszystkie dni tygodnia.
Odwiedzając nasz ośrodek,
odkryjesz tajemnicę udanych spotkań...

Kontakt:
Pałac Będlewo,
Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew
Tel. 61-813-51-87, 693-43-99-12

e-mail: bedlewo@impan.gov.pl
www.palacbedlewo.pl
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Próby oszustwa – podszywanie się
pod Gazetę Mosińsko-Puszczykowską
Informujemy Czytelników i Reklamodawców o próbach oszustwa i posługiwania się w tym celu nazwą
naszej gazety. Pan którego personalia znamy, dzwoni
do przedsiębiorców i proponuje zamieszczenie reklamy w Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej.
Nakłania do szybkiego przesłania wzoru reklamy lub
proponuje, że sam zrobi scan z ogłoszenia np. z innej gazety. Podaje też niższe od naszych ceny. Dzięki przytomności

MOSINA

jednego z przedsiębiorców, którego zaniepokoił pośpiech
i styl załatwiania sprawy, i zadzwonił do redakcji żeby
skonfrontować tę propozycję, wiemy już, że pan wyłudza
zarówno zamówienia jak i płatności. Nikt w naszej redakcji nie jest upoważniony do takich działań. Oświadczam, że
jestem jedyną osobą, która w sprawach reklam może kontaktować się z przedsiębiorcą.
Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

Z okazji przypadającego w dniu 29 sierpnia

Dnia Strażnika Miejskiego
składam Państwu
serdeczne życzenia spokojnej i bezpiecznej służby,
a także sukcesów i pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
W ten szczególny dla każdego Strażnika Miejskiego dzień,
proszę też przyjąć wyrazy uznania i głębokiego szacunku
za zaangażowanie w ciężką i odpowiedzialną służbę.
Łączę wyrazy szacunku
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Zofia Springer

Akademia Reissa teraz również w Mosinie
Klub Sportowy Akademia Reissa – jedna z największych szkółek
piłkarskich w Europie Środkowo-Wschodniej otwiera nową lokalizację
w Mosinie. Zapisy już ruszyły!

A

kademia Reissa to szkółka piłkarska, która została stworzona dla
chłopców i dziewczynek, młodych miłośników futbolu w wieku 4-11 lat. Kieruje
się hasłem „Blisko Ciebie”, posiada obecnie niemal 40 aktywnych lokalizacji.
Już od września zajęcia ruszają również
w Mosinie.
Wyróżnikiem Akademii jest szczególne
podejście do dzieci, jako jednostek, które
kształtują i udoskonalają umiejętności
piłkarskie. System szkolenia w Akademii
Reissa oparty jest na modelach: ho-

lenderskim, katalońskim i portugalskim.
Za wzór pracy z młodymi piłkarzami stawiają sobie uznane ośrodki szkolenia
młodzieży (amsterdamski Ajax oraz
barcelońska La Masia), które wychowały
wielu utalentowanych zawodników. Założeniem Akademii jest uczyć podopiecznych ofensywnego futbolu, nie zapominając o idei zespołowości i zasadach fair
play.
W Akademii trenuje już ponad 1750
uczestników. W lipcu Akademia Reissa
i Klub Lech Poznań podpisały umowę

o współpracy w zakresie szkolenia dzieci
i młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcenie jak największej liczby
dzieci do aktywności fizycznej.
Zajęcia w Mosinie odbywać się będą
w każdy wtorek i czwartek w godzinach
17:00-19:00, na boisku orlik przy Zespole
Szkół im. Adama Wodziczki.
Osoby zainteresowane zapraszamy na
dwa tygodnie otwartych treningów.
Wszelkie informacje można uzyskać
pod adresem www.akademiareissa.pl
oraz poprzez kontakt z koordynatorem
lokalizacji – Radosławem Romanowskim,
e-mail: r.romanowski@akademiareissa.pl
tel. 508 670 257
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Sztuka podróżowania to nie zasobny w gotówkę portfel, ale głowa pełna pomysłów. Liczy się skłonność do
podejmowania ryzyka i ciekawość, co przyniesie los. Ważne jest również towarzystwo, z którym przyjdzie
nam odkrywać nieznane. Niezbędny jest też czas, chęci i fantazja. A gdy już się człowiek rozlubuje w takim
podróżowaniu, to ani żadnych przeszkód, ani końca nie widać. Szczególnie, gdy wszystko jest tanie: latanie,
nocowanie, zwiedzanie…

Budapeszt w trzech krokach
Krok 2: jak się dogadać?

Krok 1: Planowanie
Do sprawdzonego już znacznie wcześniej duetu: Karoliny Czeskiej
i Kornelii Kubiczak, dołączyła z sąsiedniej gminy Buk Magdalena Plewa.
Karolina pasjonuje się fotografią, a Magda i ja jesteśmy studentkami
Turystyki i Rekreacji. Mamy zatem poważne powody usprawiedliwiające
naszą ciągłą nieobecność w domu…
Pretekstem do odwiedzenia stolicy Węgier była nabyta mapa.
Na wcześniejszym wyjeździe się nie przydała, zatem żal nam
było, by się zmarnowała. Zaledwie pół godzinna rozmowa w mosińskim parku wystarczyła, żeby zrobić zarys kolejnej wyprawy.
Dwa dni później byłyśmy już w posiadaniu biletów lotniczych do
Budapesztu (58 złotych w dwie strony!). Pozostało tylko czekać do
wyjazdu i odpowiednio się przygotować poprzez ustalenie jakiegoś
wstępnego planu całego tygodnia, znalezienie zakwaterowania
w niskiej (studenckiej) cenie, oraz zaznajomienie się z kulturą i historią.
Okazało się, że wyjazd ten będzie całkiem wygodny i przewidywalny:
do celu lecimy samolotem, a nocujemy w centrum miasta w hotelu.
Hm, czegoś tu brakuje… Zaskoczenia! „Skoro jesteśmy tutaj na pięć
dni, to może któregoś ranka pojechałybyśmy nad Balaton, największe
jezioro Węgier? Oczywiście autostopem!” Przecież to ostatnio
nasza ulubiona forma podróżowania! Cel ten udało się zrealizować
bezproblemowo. Poznałyśmy Kalifornijczyka, czy też Austriaka, który
był nam przewodnikiem zarówno w trasie, jak i w mieście.

Ktoś musiał wziąć na swoje barki zadanie poznania chociaż kilku słów
po węgiersku. Kto jak nie główny fotograf wyprawy?
Gdy obcokrajowiec odwiedzający dalekie ziemie opanuje choć
parę słów w miejscowym języku, zawsze sprawia to tubylcom niemałą
radość i zdobywa ich przychylność. Z tego tytułu powzięłam zamiar
przyswojenia sobie kilku podstawowych węgierskich zwrotów.
Język ten okazał się jednak tak niepodobny do wszystkiego, z czym
się kiedykolwiek zetknęłam, tak skrajnie dziwaczny i nie dający się
okiełznać słowiańskim umysłem, że porzuciłam myśl o kilku zwrotach
– zapragnęłam pewnego dnia osiągnąć w nim płynność.
Naukę rozpoczęłam miesiąc przed wyjazdem do Budapesztu. To
oczywiście bardzo mało, ale, ku mojemu zdziwieniu, w pewnych
sytuacjach wystarczyło, żeby, nazwijmy to nieco na wyrost, „się
dogadać”. Kilkakrotnie powiedziano mi nawet, że bardzo dobrze
mówię po węgiersku, ale tu moim rozmówcom chodziło zapewne
o wymowę, na opanowanie której poświęciłam sporo czasu i energii.
Muszę nadmienić, że jest to sprawa dość kluczowa – wymowa właśnie.
Węgrzy mają w swojej ojczystej mowie wiele dźwięków zupełnie nam

obcych, zwłaszcza w sferze samogłosek. Polecam jednak przyłożyć
się do tej kwestii, gdyż po przyswojeniu sobie znaczenia wszystkich
kropek, kresek i zlepka podobnego do naszego „dź” nieodparte
wrażenie kosmiczności tego języka zmniejsza się o połowę. Nie znika
chyba nigdy – mam nadzieję.
Pomijając wszystkie „proszę”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „Polak,
Węgier, dwa bratanki”, zwrotem, który mi osobiście przydał się
najbardziej było stwierdzenie „bardzo smaczne”. Wywołałam nim
wiele uśmiechów i zaskarbiłam sobie wiele sympatii. Jak to się
mówi po ichnemu? „Nagyon finom”. Całkiem nietrudne, jedno
tylko wyjaśnienie: moment „gy” oznacza właśnie to niby nasze „dź”,
wymawiane bardziej jak „dj”, jeden dźwięk. Fonetycznie można
by to zapisać „nodjon finom” (ich zwykłe „a” jest bliższe naszemu
„o”). I proszę bardzo, uśmiechamy się do kelnera czy do pani
w przydrożnej budce z lodami i tymi dwoma słowami wywołujemy niemałą radość. Tym bardziej, że język to niepopularny, turyści
rzadko podejmują się takiego wysiłku. Madziarzy docenią z pewnością. No bo w końcu Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol,
s issza borát! Tak, „Lengyel” to „Polak”. Wpadłby ktoś na to? Dlatego
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wielkości na świecie synagoga żydowska oraz również powalający
wielkością kościół św. Stefana – patrona kraju.
Komu w smak wyraziste i ostre smaki ten koniecznie musi
spróbować tradycyjnych węgierskich dań. Chyba najbardziej znaną
jest leczo. Niemniej znana jest zupa gulaszowa. Na szczęście w pubie
„For Sale Pub”, który szczerze możemy polecić, sąsiadującym przez
ulicę z Główną Halą Targową do dań podawane jest pieczywo, które
skutecznie ratuje z wewnętrznego pożaru wywołanego ostrrrymi
przyprawami węgierskimi.
Po tygodniu wróciłyśmy wypoczęte, zadowolone z kolejnej
przygody, zaznajomione z Węgierską kulturą, a nasze portfele
były lżejsze o zaledwie 400 zł. A w głowie już trwały przygotowania do kolejnego wyjazdu…

warto paru słów się nauczyć – bez tego turysta wśród węgierskich
napisów czuje się niemal jak wśród azjatyckich „krzaczków”.

Karolina Czeska, Kornelia Kubiczak, Magdalena Plewa

Krok 3: Zwiedzanie
Widok węgierskiego Parlamentu chyba nikomu, interesującemu
się choć odrobinę turystyką, nie jest obcy. Malowniczo położony nad
samym brzegiem Dunaju po Peszteńskiej stronie miasta doskonale
prezentuje się podziwiany z przeciwległego brzegu ze wzgórza Gellert.
Wzgórza z ukrytą w środku kaplicą skalną oraz górującą nad miastem
statuą wolności, pozwala dostrzec charakterystyczne budowle
i inne atrakcje tego ogromnego miasta. W oddali widać zielone płuca,
a zarazem mekkę rekreacyjną dla miłośników sportu i pikników – wyspę
Małgorzaty. Ukojeniem dla nóg podczas intensywnego zwiedzania
mogą być liczne mniejsze i większe parki czy fontanny, które stanowią
wybawienie w czasie upalnych dni, których tam nie brakuje.
Co jeszcze wyróżnia stolicę Węgier? Z pewnością druga co do

Gmina na PLUS
„G

mina na Plus" – to tytuł, który dzięki SMS-om mieszkańców naszej
gminy, Mosina zdobyła w plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego. W trwającym 5 tygodni głosowaniu nasza gmina wyprzedziła Stęszew i Komorniki. Główną nagrodą w plebiscycie była medialna
kampania
reklamowa
wartości
20.000 zł. Jak informuje "Głos" walka – także
w kategorii „Najpopularniejszego burmistrza/
wójta" toczyła się do ostatniej chwili. W tym
drugim plebiscycie Zofia Springer, burmistrz
Mosiny, zajęła czwarte miejsce, wśród 17 włodarzy gmin Powiatu Poznańskiego. Główne
nagrody laureaci odebrali w niedzielę 12 sierpnia
br. na Starym Rynku podczas Festiwalu Dobrego
Smaku. Za tytuł „Gmina na Plus" powiatu
poznańskiego zdobyliśmy w ramach nagrody
kampanię promocyjną o wartości 20 tys. zł. Nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Waldemar Krzyżanowski.
Pełny ranking plebiscytu można znaleźć na
stronie www.gloswielkopolski.pl
Współorganizatorem plebiscytu było Starostwo
Powiatowe w Poznaniu.

Jeszcze raz dziękujemy naszym mieszkańcom za ich SMS, dzięki
którym Mosina zdobyła laur „Gminy na Plus".
Marlena Chmielewska
Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Mosinie
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W znanej i popularnej niegdyś cukierni „Gotowała” przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie funkcjonuje
dzisiaj piekarnia, w której wypieka się chleb i bułki bez żadnej chemii, na naturalnym zakwasie. Cukiernię i
kawiarnię z lat sześćdziesiątych pamiętają i dobrze wspominają starsi mieszkańcy miasta.

Zginęłabym bez tego
mojego piekarczyka
P

odawano tu świetne tradycyjne lody,
wyrabiane ze śmietany i jajek, rogale marcińskie, pączki, ciasta i desery. Przychodziła tutaj niewyobrażalna liczba osób,
latem przy stolikach w ogrodzie siedziało
mnóstwo gości.
Pierwszymi właścicielami firmy byli śp.
Czesław i Marianna Gotowałowie. Dzisiaj
zarządza nią Krystyna Gotowała, ich synowa.
W sumie pracuje tutaj od 40 lat.
– Kiedy zaczęto stosować pasze dla kur
Sanepid zabronił produkcji lodów z dodatkiem jaj. Zaczęła się era lodów z proszku,
opowiada. Od dwóch lat, po śmierci męża
sama prowadzę piekarnię. Nasze pieczywo

O tym, jak bardzo był to trudny czas
najlepiej świadczy zachowanie klientów
kawiarni.
– Siadali przy stolikach i po kryjomu
wysypywali cukier z cukierniczek. Ale żeby
nie było widać kradzieży, napełniali je solą,
(która nie była na kartki). Następni klienci
„słodzili” sobie tą solą kawę, krzywili się
z niesmakiem i oburzeni odnosili ją do
bufetu.
Powoli działalność kawiarniana upadała,
otwieraliśmy lokal w soboty i w niedziele,
potem już tylko w niedziele. Pracowaliśmy
tylko z mężem. Kiedy dorósł syn, zapro-

ponował, żebyśmy otworzyli piekarnię
i wypiekali pieczywo francuskie, był rok 1986.

Tragiczny wypadek
Zaczęli piec m.in. bagietki, które szybko
zdobyły sobie klientów.
– Wzięliśmy kredyt i sprowadziliśmy ze
Szwecji potrzebne maszyny. Nieszczęśliwie,
był to czas „przewrotu” w finansach państwa
i pożyczka z 23 procent w momencie
zaciągania długu skoczyła na 86 procent
do spłaty.
Udało im się na szczęście kredyt spłacić,
sprzedali wszystko, co mogli, w tym syna
samochód. Dwa miesiące przed spłatą
ostatniej raty syn państwa Gotowałów,
20 letni Maciej tragicznie zginął. Zrzucił go
koń, na którym trenował w klubie jeździeckim. Pojechał na trening do Leszna (były to
próby przed przywitaniem ułana – seniora,
który miał przybyć z Ameryki).
– Syn pojechał na ćwiczenia. W piekarni
pracowaliśmy na trzy zmiany, było bardzo
dużo pracy. Ale on stwierdził, że damy
sobie jakoś radę i pojechał. I już nie wrócił…
Prawdopodobnie nie znał tego konia, spadł
z niego, a zwierzę spłoszyło się. Koń upadł
i wstając uderzył syna w głowę…
Tragedia zmieniła ich życie.

Pachnący chlebuś
Potem piekli pieczywo tradycyjne.
– Mąż sprowadził piec z Niemiec i zaczęliśmy wypiekać chleb i bułki.

nie zawiera żadnej chemii, piecze się go na
naturalnym zakwasie.
Kawiarnia działała do roku 1981. Powodem
zamknięcia były wprowadzone wówczas
przez władze PRL kartki żywnościowe,
także na cukier i mąkę. Nie było też kawy na
wolnym rynku.
– Nic nie można było kupić… Powoli
rezygnowaliśmy z tej działalności.

Pierwsza z prawej śp. Marianna. Gotowała.
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większymi trudnościami. Na nasze stoły
trafia coraz mniej zdrowych i wartościowych
produktów. Oznacza to, że jesteśmy skazani
na niezdrowe jedzenie, że niedługo nie będzie już żadnego wyboru.
Wypadałoby się jednak zastanowić, czy
naprawdę musimy pozostawać bezwolni,
czy nie mamy wpływu na to, co się dzieje?
Może wystarczyłaby wiedza o naszych małych przedsiębiorstwach, troska o zachowanie zdrowia i chęć pomocy polskiej rodzimej
produkcji?
Przecież cena tego zdrowego chleba wcale
nie jest wyższa od chleba z chemią, który ma
tylko mniejszą objętość, ale tę samą wagę,
natomiast jakość jest nieporównywalna. Ponadto Krystyna Gotowała mąkę sprowadza
od dobrych polskich producentów, przechowuje ją nie w silosach, lecz w papierowych workach, co też ma niebagatelne znaczenie.
Większość z nas nie ma pojęcia, jakim kosztem powstaje dobry produkt w małej

Dwa lata temu mąż zmarł, ciężko chorował, załamał się pod wpływem innych,
rodzinnych wydarzeń…
Krystyna Gotowała prowadzi działalność
sama, zatrudniając tylko jednego piekarza.
Nie jest to wielka produkcja, ale o chlebie
tym tak mówią klienci piekarni:
– Proszę pani, jak ja zjem tego chleba, to
czuję, że jadłam, a jak jem chleb z polepszaczami to ciągle mam jakieś dolegliwości. Ten chleb nie szkodzi nawet małym
dzieciom.
Pieczywo jest dostarczane do kilku sklepów
w Puszczykowie, Poznaniu i Luboniu. Są to
niewielkie ilości chleba i bułek, ale czy można zdobyć miejscowy rynek, na którym
działają giganty piekarnicze, prowadząc
piekarnię tylko w dwie osoby?
Gdyby piekarnia Krystyny Gotowały wypiekała więcej pieczywa, działalność byłaby
bardziej opłacalna.

– Nasz chleb jest mniejszy, bo pieczony
jest na zakwasie, zawiera tylko mąkę, sól
i drożdże. Nic więcej. Większość pieczywa
w Polsce pieczona jest teraz na polepszaczach, które pozwalają wypiec z tej samej
ilości mąki chleb dużo większy. Ludzie
jednak często wybierają większy chleb w tej
samej cenie z innych piekarni, sądząc, że jest
tańszy. Ale mój, choć mniejszy ma tą samą

wagę, tamten jest po prostu rozdmuchany.
I warto przy tym pamiętać, że polepszacz
jest środkiem chemicznym. Bułkę z polepszaczem najłatwiej jest rozpoznać po tym,
że kiedy wyschnie można palcami ją rozkruszyć na proszek, natomiast prawdziwą
bułkę trzeba przekręcić przez maszynkę,
taka jest twarda.
Pani Krystyna pracuje sama z piekarzem,
dorabia do emerytury. Mówi, że nie ma już
sił do pracy. Poza tym działalność jest mało
opłacalna z powodu wysokich kosztów.
Najdroższa jest energia, są to kwoty rzędu
kilku tysięcy złotych miesięcznie i cały czas
rosną. Ponadto budynek to duża nieruchomość, za którą trzeba płacić ogromne
podatki. Nadzieją jest ulga w spłatach
podatku, której może udzielić Urząd. Trzeba
przyznać, że Puszczykowo dba o swoich
podatników.
Tylko, czy wszyscy urzędnicy zechcą
pomagać małym firmom w Polsce, które nie
mają tej siły przebicia, jaką posiadają giganty piekarnicze?
Byłaby wielka szkoda, gdyby puszczykowska piekarnia, która piecze prawdziwy,
polski chleb przestała istnieć.
Mali, polscy producenci nie są już w stanie
dobrze funkcjonować, borykają się z coraz

polskiej firmie. Przeciętny zjadacz chleba
(dosłownie) jest nieświadomy tego, że zamiast
niezdrowego pieczywa z polepszaczem,
czyli z chemią mógłby jeść pieczywo
świetne w smaku i zdrowe. Nie mówiąc już
o tym, że pozwoliłoby to utrzymać na rynku
polską produkcję i dało zysk rodzimemu
przedsiębiorcy.
Bardzo znamienne było jednak zachowanie mieszkańców Lubonia – w ubiegłym roku sklep w Luboniu pod naciskiem dużej
firmy piekarniczej zrezygnował z chleba
piekarni Gotowała. Na szczęście klienci sklepu – mądrzy lubonianie – dotąd protestowali i upominali się o puszczykowskie pieczywo, że właściciel powrócił do współpracy
z piekarnią.

Pan piekarz – Leszek Suchowiak
Dojeżdża do pracy rowerem z Lubonia, jest
podporą właścicielki, można na nim polegać,
to wspaniały, dobry i pracowity człowiek.
– Zginęłabym bez tego mojego piekarczyka,
uśmiecha się pani Krystyna. - On nawet trawę
pomaga mi tutaj ścinać. Bezinteresownie
pomaga mi także moja kuzynka Jola, która
zawsze, gdy zachodzi potrzeba zastępuje
mnie w pracy. Na nią też mogę liczyć.
Elżbieta Bylczyńska

lokalni przedsiębiorcy
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Nowa droga rehabilitacji
O

d maja mieszkańcy Mosiny i okolic mogą korzystać
ze specjalistycznej fizjoterapii oraz konsultacji lekarskich w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Rehastep. Placówka firmy mieści się przy placu 20 Października 16/1 w budynku z charakterystyczną wieżą ciśnień.
Centrum Rehastep powstało w odpowiedzi na duże zainteresowanie wysokokwalifikowaną rehabilitacją, której dostarczycielami zazwyczaj były ośrodki w Poznaniu. Szeroka
oferta oraz atrakcyjne ceny stanowią nie lada zachętę dla osób
cierpiących z powodu bólu oraz innych dysfunkcji utrudniających normalne funkcjonowanie. Ośrodek świadczy usługi tylko
prywatnie, dzięki czemu może zaoferować szereg skutecznych
procedur rehabilitacyjnych cieszących się uznaniem w Europie
oraz na świecie. Proponowana terapia nie jest ograniczona
bezwzględnymi limitami ilościowymi oraz jakościowymi – charakterystycznymi dla NFZ – w ten sposób pacjent może sam
zdecydować co jest mu tak naprawdę potrzebne, stając się
aktywnym uczestnikiem procesu usprawniania. Dodatkową
zaletą placówki jest to, że jej terapeuci świadczą również usługi
w domu pacjenta, dając szansę na normalne funkcjonowanie
osobom najbardziej potrzebującym.
Terapia w Centrum Rehastep opiera się na indywidualnej
pracy z pacjentem, maksymalnie uwzględniającej potrzeby
oraz potencjał drzemiący w organizmie ludzkim. Zabiegi prowadzą wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci, zdobywający
doświadczenie w Polsce oraz za granicą.
W szerokiej ofercie znaleźć można rozpowszechnioną na
całym świecie terapię bólów kręgosłupa metodą McKenziego,
procedury manualne skuteczne w leczeniu dysfunkcji w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego oraz specjalistyczną
rehabilitację neurologiczną. Jest to doskonała alternatywa dla
osób, które ze względu na dolegliwości oraz stan zdrowia nie
powinny zwlekać z terapią czekając w kolejkach do ośrodków
NFZ-owskich.
Centrum Rehastep szerokim zasięgiem usług obejmuje również dzieci oraz przyszłe mamy. Ośrodek prowadzi działania
z zakresu wczesnej interwencji – forma oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych
mająca na celu zapewnienie optymalnego rozwoju psychomotorycznego najmłodszym. Rehabilitacja dzieci odbywa się
z wykorzystaniem metody NDT Bobath, która w środowiskach

W

dniach 17-18 października w Poznaniu po raz czwarty odbędzie
się „Wyścig Jaszczurów”. Do udziału
w konkursie filmowym staną niezależni
twórcy, którzy ukończyli, co najmniej
50 lat życia. Zostaną też zaprezentowane fotografie dojrzałych twórców.
„Wyścig Jaszczurów” jest jedną z nielicznych ogólnopolskich imprez uświetniających Europejski Rok Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Honorowy patronat nad Festiwalem
objął Rzecznik Praw Obywatelskich –
prof. Irena Lipowicz. „Wyścig Jaszczurów”
jest jedyną w Polsce imprezą filmową
adresowaną do osób posiadających poważne doświadczenie życiowe, a nierzadko
dyskryminowanych przez organizatorów

lekarskich i fizjoterapeutycznych uznawana jest za jedną
z najbardziej skutecznych oraz wyjątkowo bezpiecznych dla
rozwijającego się organizmu. Ten unikalny w naszym regionie
system terapeutyczny doskonale sprawdza się w usprawnianiu małych pacjentów z problemami neurologicznymi (MPD,
wady genetyczne) oraz ortopedycznymi (artrogrypoza). Ośro-

dek Rehastep to idealne miejsce, w którym rodzice mogą
rozwiać wątpliwości związane z rozwojem swojego dziecka
oraz uzyskać praktyczne informacje dotyczące opieki oraz
pielęgnacji pociech.
Ofertę medyczną ośrodka zamykają konsultacje lekarskie
udzielane przez dr. Grzegorza Szperzyńskiego. Doskonale znany z wieloletniej współpracy z puszczykowskim szpitalem
specjalista, ortopeda-traumatolog udziela porad w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych. Pomoc mogą tu
znaleźć osoby cierpiące z powodu wielorakich dysfunkcji
w obrębie układu mięśniowo szkieletowego, objawiających się
najczęściej bólem oraz zwiększoną niesprawnością.
Zespół Rehastep służy pomocą od poniedziałku do soboty.
Rejestracja oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są
pod numerem telefonu 607865018 oraz na stronie internetowej www.rehastep.pl
Uwaga: We wrześniu Centrum Rehastep organizuje program
bezpłatnych badań neurorozwojowych dla dzieci do pierwszego roku życia – szczegóły na stronie internetowej
www.rehastep.pl

wielu konkursów ze względu na swój wiek.
Podczas dwóch dni Festiwalu w poznańskim kinie MUZA zostaną zaprezentowane
niezależne filmy autorstwa osób starszych.
Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się

Komunikat
dla twórców
filmowych
autorzy filmów, które nie są realizacjami komercyjnymi. Dopuszcza się jednak filmy
realizowane przez niezależnych producentów, które współfinansowane są ze środków publicznych, takich jak Polski Instytut
Sztuki Filmowej, Regionalne Fundusze

Filmowe, Samorządy Gmin, Miast i Województw, a także TVP S.A. Filmy konkursowe
zostaną ocenione jedynie przez publiczność, która w wyniku głosowania przyzna
nagrodę „Złotego Jaszczura”. Natomiast
jury studenckie przyzna „Studenckiego
Jaszczura” najlepszemu, ich zdaniem, filmowi autorstwa osób dojrzałych.
Organizatorzy czekają na filmy do dnia
1 października. Filmy wraz z wypełnioną
kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK,
ul. Turkusowa 3/130, 60-658 Poznań.
Dodatkowe informacje znajdują się na
stronie www.jaszczury.org.pl
Jerzy Jernas

felieton
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Nieskazitelnie elegancka
drużyna
...E

legant z Mosiny wywodzi się
na pewno z czasów Napoleona.
To jest prawda i głowę mogę dać za to,
bo słyszałem o tym bardzo wiele razy.
A właściwie nigdy nie spotkałem się z inną
interpretacją historii jego pochodzenia.
Jak to było dokładnie już dzisiaj nie
pamiętam, ale na pewno powstała ta
legenda w tamtych czasach. Co ja Ci
będę dużo klarował. Tutaj niedaleko od
Ciebie Napoleon ze swoim wojskiem
przechodził trzy razy. Nie podobno żebyś o tym nie wiedział, bo w Mosinie
ciągle się wychwalali. Szli w stronę
Głogowa, a po drodze masz pełno tych
bram powitalnych, łuków triumfalnych.
Z nimi szedł generał Chłapowski, wspaniały organizator i równie dobry żołnierz.
Już wtedy w Mosinie istniał świetnie
zorganizowany cech krawców, zwany
w całej okolicy, który niewątpliwie

najbardziej zapisał się w historii miasta.
Oni wyróżniali się przede wszystkim
tym, że zawsze chodzili, jak by to
dzisiaj powiedzieć, odpicowani, czyli
odświętnie ubrani1, bardzo starannie,
z pietyzmem dbali o każdy szczegół
aktualnej mody męskiej. Zauważyłeś
może, że mężczyzna jak jest taki zadbany, ogolony i umyty, to zupełnie inaczej
się porusza. Widać wyraźnie, że czuje
się wtedy znakomicie, jest pogodny,
taki życiowo pozytywnie nastawiony,
rozpiera go wręcz dobra energia i chęć
dzielenia się swym dobrym nastrojem.
Chyba rozumiesz o co mi się rozchodzi,
jakby tutaj Ci lepiej wytłumaczyć. Oni
nie ubierali się tak tylko na pokaz, wiesz,
założył taki jeden z drugim melonik czy
tam cylinder i udaje modnisia. Do tego
jakaś laseczka, no wiesz jak to się kiedyś
ubierali i wydawało mu się, że wszystko

gra. Trudno nie powiedzieć dosadnie
– byli dystyngowani, dostojni i na wskroś
eleganccy. Nikt nikogo nie musiał
pilnować ani dopingować, bo w swoim
gronie jeden dla drugiego był wzorem
do naśladowania. Zawsze pełna kultura,
harmonia ruchów, taki niewymuszony
spokój. Gdy przedstawiciele cechu krawców mosińskich przybywali na zebrania
do izby w Poznaniu, zawsze jak jedna
drużyna nieskazitelnie elegancka. I tak
to się właśnie zaczęło mówić o nich:
„o, eleganci z Mosiny przyjechali!”
Roman Czeski

Suknie na każdą okazję
R

odzima firma krawiecka Kreacja
z Mosiny wystąpiła w tym roku
na imprezie Szeroko na Wąskiej z nową, ciekawą kolekcją. Jest to firma z dużym doświadczeniem, w tym roku obchodzi 34-lecie istnienia. Znana jest w całej
Polsce.
W stałej ofercie posiada w swoich salonach firmowych – suknie, spódnice, żakiety, kostiumy, spodnie, bluzki, szyte
z najlepszych tkanin. Salony mieszczą się
w: Mosinie, przy pl. 20 Paździenika 2,
przy ul. Grabowej 1 / róg Leszczńskiej,
przy ul. Śremskiej 86; w Kościanie przy
ul. Wrocławskiej 26, w Śremie, ul. Matuszewskiego 5, w Szamotułach, ul. Poznańska 15.
Na imprezie Szeroko na Wąskiej firma
pokazała suknie na każdą okazję w ciepłych, wesołych kolorach (warto dodać,
że w tym roku bardzo modne są zamki
błyskawiczne – można nimi ozdobić wszystko).
Kolekcję z wdziękiem zaprezentowały
dziewczęta zespołu wokalnego MY, prowadzonego przez Danutę Nowak-Połczyńską. Uczestniczki pokazu uczesał zakład fryzjerski Ewy Fiołka, przy ul. Wąskiej.
– Ponieważ bardzo uważnie śledzimy

zmiany jakie występują w modzie, staramy się szyć modną odzież, zarówno dla
kobiet dojrzałych jak i dla młodzieży, mówi
szefowa firmy – Maria Kosz.
Życzymy właścicielce powodzenia w ży-

ciu osobistym i zawodowym, gratulujemy
z okazji wieloletniej działalności, kształcenia i wychowywania młodych adeptek
sztuki krawieckiej, zanikającego, wspaniałego zawodu.
(red.)
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Amerykań
ańska firma z tradycjami w branży
ży finansowej poszukuje osób na stanowisko:

Przedstawiciel
Oferujemy:

H Szeroki zakres szkoleń
H Wysoką kwotę wynagrodzenia
H Wsparcie specjalistów z branży
H Bardzo dobrą atmosferę w pracy
H Rozwój w renomowanej firmie międzynarodowej posiadającej

wielokrotnie tytuł „Najlepszy Pracodawca Roku” w Polsce.

Wymagamy:
H Wysokiej kultury osobistej,
H Wykształcenie minimum średnie – udokumentowane,
H Wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem,
H Pozytywnego nastawienia i determinacji w pracy,
H Sumienności i dobrej organizacji pracy,
H Mile widziane doświadczenie w pracy z klientem.

Fot. Barbara Zdanowicz

Fot. Barbara Zdanowicz

Dołącz do nas!
CV wraz ze zdjęciem proszę przesył
yła
łaćć na adres: rekrutacja_092012@gmail.com

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Dziewczyna z żółtą kokardą

W

zruszenie, łzy, śmiech, wspólne
śpiewanie, bisy i przepiękna
atmosfera, pełna uczuć, zarówno ze
strony wykonawców jak i publiczności.
Tak najkrócej można by powiedzieć
o występie Haliny Benedyk i Marco
Antonelli w sali puszczykowskiej biblioteki 20 sierpnia br.
Piosenkarka, która razem z Włochem
Marco Antonelli’m zadebiutowała w latach
osiemdziesiątych w Sopocie utworem
„Frontiera” ma dar podbijania serc. Nie
było pewnie nikogo (bez względu na płeć),
kto wyszedłby z koncertu nie zauroczony
jej serdecznością, otwartością, ciepłem.
W duecie z dawnym partnerem z Sopotu
tworzy coś naprawdę wyjątkowego.
Można ich posłuchać w Internecie na
YouTubie – brzmią wspaniale...

Dziewczyna z żółtą kokardą
W roku 1984 miała 19 lat i była świeżo
upieczoną maturzystką. Spędzała właśnie wakacje pod namiotem w Kołobrzegu, kiedy przyszedł z Sopotu
telegram od jej muzycznego opiekuna,
Gerarda Nowaka.
– Ten niezwykły człowiek opiekował
się wtedy takimi młodymi ludźmi jak ja
i współpracował z orkiestrą Jerzego Kiliana, opowiada Halina Benedyk. – Kiedy
Marco Antonelli przyjechał na festiwal
do Sopotu jego menadżer ogłosił, że
szuka młodej, nieznanej dziewczyny do
wspólnego wykonania piosenki „Frontiera”. Mój opiekun, który był na festiwalu
stwierdził, że ma taką dziewczynę i przysłał

do mnie telegram o treści: Przyjeżdżaj do
Sopotu, zaśpiewasz z Włochem”. Musiałam się spakować i jechać, nie wiedziałam,
że będzie to tak ogromna i ważna impreza.
Po nocnej podróży pociągiem, prosto
z pola namiotowego przyjechałam na
festiwal. Kiedy zobaczył mnie dyrektor
festiwalu, Jerzy Gruza, zapytał zdziwiony:
– To dziecko ma śpiewać z tym Włochem?
O Matko Boska, zróbcie coś z nią…
Stanęliśmy z Marko przy fortepianie i okazało się, że nasze głosy fantastycznie
razem brzmią. Wystąpiłam na scenie
w kitce z żółtą kokardą, na którą tak
zareagował Jerzy Kilian: Boże, co oni ci na
głowie zawiązali!
Dzisiaj myślę, że nie był to przypadek,
zdobyliśmy trzecią nagrodę, pomimo, że
mieliśmy tylko dwa dni na próby.
A jak Marco pamięta te chwile
z Halinką?
– Była to piękna historia. Początkowo,
kiedy pierwszy raz zobaczyłem Halinkę,
pomyślałem, że może ona ma dopiero
kogoś przyprowadzić dla mnie. Ale, kiedy
usłyszałem jej piękny głos zrozumiałem,
że to jest to.
– Po festiwalu w Sopocie razem
śpiewali i koncertowali. I nagle nastąpiła
przerwa. Co robili przez te wszystkie
lata?
– Musielibyśmy zostać tu do rana,
żeby wszystko opowiedzieć, śmieje się
Halinka. – Zagraliśmy dużo pięknych
koncertów z największymi gwiazdami.
Ja wszystko to zawdzięczam temu jednemu koncertowi z Marko w Sopocie. Dla
mnie było to przepiękne przeżycie. Potem

nastąpiło normalne życie. Marco zakochał
się i ożenił, urodziła mu się córeczka.
A ja tutaj robiłam swoje… Chodziłam do
szkoły piosenkarskiej w Poznaniu i tutaj pracowałam. Zakochałam się także,
założyłam cudowną rodzinę.
I wyobraźcie sobie, że po 26 latach Marco Antonelli napisał na YouTube do mnie,
zastanawiając się, dlaczego po tylu latach
śpiewam jeszcze tą piosenkę, oczywiście
po polsku. Był zdziwiony, że ludzie o nas
pamiętają i pamiętają Frontierę. A ja śpiewałam dlatego, że publiczność ciągle tego
chciała. Często też przez te lata padały
pytania o Marco, kiedy przyjedzie do Polski.
Ta piosenka towarzyszy mi całe życie.
Na wpis na YouTube odpisałam i podałam numer swojego telefonu. Marco
zadzwonił jeszcze tego samego dnia,
a po dwóch tygodniach był już w Polsce.
Zaczęliśmy znowu razem śpiewać. Minęły
dwa lata, w zeszłym roku wydaliśmy
płytę. Płytę, którą powinniśmy byli wydać
26 lat temu. Wtedy przed laty nie mieliśmy
jednak nikogo, kto doradziłby nam, co
robić, jak układać swoje kariery. Byliśmy
młodzi i żyliśmy dniem bieżącym. Teraz
jesteśmy już świadomi i dojrzali, jesteśmy
innymi ludźmi. Kiedy po tak długim czasie
spotkaliśmy się znowu przy fortepianie
było po prostu cudownie. Wzruszam się,
kiedy to mówię.
I Halinka przerywa opowieść ocierając
łzy.

Marco Antonelli
– A ja bardzo cieszę się, że udało mi
się odnaleźć Halinkę, bo gdyby nie, to
minęłoby pewnie następne 26 lat. To był
magiczny, niesamowity moment, kiedy
się spotkaliśmy po tylu latach. Halinka
dotykała mnie, żeby upewnić się, że to
naprawdę ja.
– Bo ja byłam taka grzeczna, że
wysłałam mu swoje zdjęcia, żeby mógł
mnie rozpoznać, a on uznał za zbędne
przysyłanie swoich fotografii. Tacy są mężczyźni. Bardzo to przeżyłam, bałam się,
że go nie poznam.
Prosto z lotniska pojechali do domu
Halinki i stanęli przy fortepianie.
– Zaśpiewaliśmy razem i kiedy mój mąż
nas usłyszał, powiedział, że musimy nagrać
płytę.
– Halinka nauczyła się tekstów wielu
piosenek w dialekcie neapolitańskim
w dziesięć dni, mówi Marco. – A ja żeby
nauczyć się jednej piosenki po polsku
potrzebuję trzech dni. Dla mnie te
wszystkie polskie, szeleszczące dźwięki są
bardzo skomplikowane.
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W tym roku nagrali włoskie przeboje,
m.in. Felicitę. Koncertują po całej Polsce.
Tych piosenek oczekuje od nich polska
publiczność. Śpiewają także po polsku.
Na pytanie o naukę polskiego tekstu
piosenki „Nie płacz, kiedy odjadę” Marko
odpowiada z rozbrajającą szczerością:
– Nie do końca wiem, co śpiewam. Sens
oczywiście znam i dokładnie znaczenie
tytułowych słów.
Zamierzają śpiewać w dalszym ciągu,
są szczęśliwi, kiedy publiczność reaguje
na ich występ i oddaje uczucia, jakie w to
śpiewanie wkładają.
– Człowiek dojrzały zupełnie inaczej
reaguje, znowu wzrusza się Halinka.
Cieszę się, że przyszliście dzisiaj tutaj
i mam nadzieję, że spodoba wam się nasz
repertuar.
Zapraszamy na Facebooka Haliny Benedyk. Spotkanie z piosenkarzami w Puszczykowie prowadził Robert Stępiński.
Elżbieta Bylczyńska
Halina Benedyk
„Wokalistka popowa, która po raz pierwszy zaistniała na scenie w latach 80, jeszcze jako nastolatka. Miała szczęście zostać
wybraną spośród wielu kandydatek do duetu z Włochem Marco Antonelli’m w ’84 roku. Wspólnie podbili serca publiczności
utworem ‘Frontiera’, którym wywalczyli 3 miejsce na Festiwalu w Sopocie. Kolejne lata pracy Haliny także zostały docenione
– w ’87 roku jej przebój ‘Mamy po 20 lat’ na Festiwalu w Opolu został wyróżniony Nagrodą Publiczności i dostał tytuł Piosenki
Roku w 1 Programie Polskiego Radia. Rok później Halina otrzymała w Sopocie nagrodę FIDOF (dla najlepiej zapowiadającego się
talentu), śpiewała wtedy ‘Mój koncert’ i ‘Mamy po 20 lat’ na Międzynarodowym Konkursie. W latach 90. rozpoczęła działalność
artystyczną dla dzieci. Często prowadzi warsztaty wokalne i pracuje jako juror na konkursach piosenkarskich. Halina to uosobienie
ciepła, wdzięku i uśmiechu, zwykle kiedy pojawia się na scenie słońce wychodzi zza chmur. Publiczność kocha ją za serdeczność
i otwartość, na koncertach bariera między widzem a sceną zanika”. http://halinabenedyk.pl/
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Sabaton „Carolus Rex”
P

olskim fanom mocnych brzmień nie
trzeba przedstawiać szwedzkiego
zespołu Sabaton. To on podbił polskie serca
utworami
poświęconymi
bohaterstwu
polskich
żołnierzy,
biorącym
udział
w kampanii wrześniowej oraz Powstaniu
Warszawskim. Zespół ma zamiłowanie do
historii oraz jej ciekawego propagowania.
Tym razem jednak zaskoczył albumem
koncepcyjnym poświęconym wyłącznie
historii Szwecji.
Nasi power metalowi sąsiedzi z północy
nagrali album „Carolus Rex”, który opowiada o czasach potęgi imperium szwedzkiego. Czasy te zamykają się w stu latach
rozpiętych między XVII a XVIII wiekiem.
Mamy tutaj wspomnienie wybitnego wodza wojskowego, króla Szwecji Gustawa II
Adolfa. Panowie z grupy Sabaton poświęcają kilka utworów epoce, w której ich
kraj wznosił się na szczyty swojej potęgi:
wojna trzydziestoletnia z lat 1618-1648, w
której spektakularne zwycięstwa odnosił
„Lew Północy”, jak nazywano szwedzkiego
monarchę. Trzeba przyznać, że panowie
stworzyli niesamowitą atmosferę w utworze „Gott mit Uns”, który opowiada o bitwie

A

pod Breitenfeld z 1631 roku. Skoczny rytm,
chwytliwy refren oraz moc gitar zagrzewają
do boju. Trudno powstrzymać się przed
wyobrażeniem sobie szturmu u boku
szwedzkiego monarchy pośród ostrzału
artyleryjskiego. Muzycy z Sabaton mają jakaś
zagadkową moc do tworzenia patetycznego
i bojowego nastroju. Tak samo zagrzewa
do boju utwór „1648”, poświęcony ostatnim
akordom wojny trzydziestoletniej.
Najnowszy album grupy to jednak nie
tylko opowieść o waleczności szwedzkiej
armii. To także głęboka refleksja na temat
zniszczeń wojennych i zgubnego wpływu
działań zbrojnych. Poświęcony jest temu
podniosły i wolniejszy „A Lifetime of War".
Płyta ta, oprócz wartościowego przekazu,
wymaga namysłu i prowokuje do zagłębiania wiedzy na temat historii. Ciekawy
sposób jej propagowania łączy Sabaton
ze swoimi interpretacjami. Stąd w jednym
ze swoich wywiadów wyraźnie mówią:
ukazujemy historię szwedzkiego imperium, ale nie gloryfikujemy jej, potępiając
okrucieństwo działań wojennych.
Centralnym punktem albumu jest jednak
postać króla Karola XII, który kultywował

lvon Johnson Blues Band to dosyć specyficzna grupa. Składa
się z amerykańskiego gitarzysty i wokalisty Alvona Johnsona
oraz polskich muzyków: Łukasza Gorczycy (gitara basowa), Jacka
Prokopowicza (instrumenty klawiszowe) oraz Pawła Dobrowolskiego
na perkusji. To polsko-amerykańskie zgrupowanie muzyków porwało
publiczność zgromadzoną w dniu 7 sierpnia w Mosińskim Ośrodku
Kultury wspaniałym, bluesowym wieczorem muzycznym.
Właściwie prościej i szybciej byłoby napisać, czego szef owej grupy
nie robił na scenie (i poza nią). Pozwolę sobie skupić się na paru
elementach, które sprawiły, że ten niezwykle pogodny wieczór był tak
magiczny i entuzjastycznie przyjęty. Przede wszystkim trzeba zwrócić
uwagę na osobowość Alvona Johnsona: pełen radości i scenicznej
charyzmy, dogadujący się z publicznością bez słów. Duży efekt osiągał
swoją zabawną i pełną ekspresji mimiką; była ona nawet swego rodzaju ilustracją jednej z jego solówek. Po prostu stroił miny do każdego
granego przez siebie dźwięku, tak jakby chciał go „opowiedzieć”
swoim wyrazem twarzy. Niewątpliwie gitarzysta posiada też wspaniałe zdolności taneczne, które dodawały uroku jego scenicznej
osobowości. Artysta ten był na tyle bezpośredni, że wyszedł za kulisy,
dalej grając na swojej gitarze. Nagle pojawił się wśród publiczności,
przechadzał się i podchodził do słuchających go fanów, by zagrali
razem z nim. Przedstawiciel publiczności szarpał jedną ze strun,
a Alvon dopełniał reszty „formalności”, zamieniając to szarpnięcie
w krótką solówkę. I tak w kółko, aż nie podszedł do następnego
słuchacza. Niektórym pozwolił nawet na potrzymanie swojej gitary
– tamci pokazali, że potrafią wydobyć z niej piękne dźwięki.
Ja tutaj o charyzmie scenicznej, a na razie ani słowa o muzyce. Otóż
było tam mnóstwo bluesa. Głównie standardy takich sław jak B.B.
King, Elvis Presley czy Louis Armstrong. Pełne pasji było wykonanie
meksykańskiego hitu „Besame Mucho”. Gitarzysta bardzo zręcznie
przebierał palcami, czuć było świeżość i niesamowitą lekkość jego gry,
bez pomocy kostki. Dodatkowo nastrój stworzył głęboki i silny wokal
amerykańskiego muzyka. Dał on niezwykły popis przy wykonaniu
„Hey Joe” Jimiego Hendrixa – było one bardzo żywiołowe, mocno
rockowe. Niezwykle udany cover, z którego sam autor byłby zapewne
bardzo dumny. To wszystko, połączone z bardzo zgraną grą zespołu,
porwało mosińską publiczność. Autor bisował dwa razy, choć widać

imperialne szwedzkie tradycje. Epicki i
majestatyczny utwór „Carolus Rex” podkreśla śmiałość i fanatyzm monarchy.
Przenosimy się w klimat Wielkiej Wojny
Północnej, w której Karol XII odnosił
wielkie sukcesy, które przerwała fatalna
dla niego bitwa pod Połtawą z 1709 roku. Wtedy też szwedzkie imperium zaczęło się sypać. Pięknym zakończeniem
albumu jest epitafium „Long Live the
King” oraz zaśpiewany po szwedzku
„Ruina Imperii”. Doskonałe zwieńczenie
tego majestatycznego, pełnego barokowego przepychu dzieła.
Panowie z Sabaton znowu połączyli
przyjemne z pożytecznym. Przedstawili w
sposób przystępny i ciekawy etap historii
własnego kraju, oprawiając go w mocne,
metalowe brzmienie. Nie pozostaje nic innego
jak słuchać albumu i czytać o poszczególnych
epizodach przedstawionych na najnowszej
płycie grupy. Nie przekonanych do mocnych
brzmień przekonają zapewne podniosłe
melodie, symfoniczne smaczki klawiszowe,
wspomniany barokowy przepych, wzmocniony potęgą gitar. Na dodatek wspaniałe
chóry w poszczególnych utworach (chociażby w „Carolus Rex”) nadają jej swego
rodzaju transcendentalny wymiar.
Wojciech Czeski

W oparach bluesa
– Mosiński Ośrodek Kultury

było, że to zdecydowanie za mało. Wszyscy wstali i tańczyli, gdy zespół
wykonywał na bis „Johnny B. Goode” Chucka Berry'ego.
Bardzo szybko skończył się ten niezwykle radosny, bluesowy wieczór.
Publiczność wychodziła wyraźnie ukontentowana tą muzyczną ucztą.
Przy wyjściu z Mosińskiego Ośrodka Kultury czekał na nich Alvon
Johnson, który sam sprzedawał i podpisywał swoje płyty. Otwartość,
szczerość i bezpośredniość tego człowieka była równie powalająca, jak
jego muzyka.
Wojciech Czeski
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Szeroko na Wąskiej
W tym roku było rzeczywiście bardzo wąsko, bo ulica Poznańska nie
została wyłączona z ruchu z powodu remontu mostu. Nie przeszkodziło
to jednak wystawcom i jak co roku impreza wypadła bardzo dobrze.

N

ie sposób opowiedzieć o wszystkich artystach i rzemieślnikach,
stoisk było wiele, zainteresowanie duże,
atmosfera wspaniała. Zadbał o to oczywiście prowadzący – Andrzej Kasprzyk,
który nikomu nie „przepuścił”, przedstawiał twórców od najlepszej strony, bawił
gości i zwiedzających. Według niego
np., co stwierdził z wielką powagą, o motory panowie właściciele z Mosiny, którzy
licznie przybyli swoimi maszynami, dbają
bardziej niż o własne małżonki.
Pracownicy MOK, z dyrektorem Markiem Dudkiem na czele troszczyli się
o wystawców i gości, służyli pomocą
i radą. A jeśli chodzi o same eksponaty
i wyroby, naprawdę było co oglądać.
I była to też okazja do zawarcia znajomości z miejscowymi artystami. Mosina ma się
czym pochwalić. Najlepszym dowodem
był gość z Belgii, który już po raz kolejny
specjalnie przybył na imprezę.
Przedstawiciele klubu UKS Rogalinek
przybyli na Wąską z łodzią, która pływa
po Warcie. Skarbnik klubu, Sławomir Michalski twierdzi, że naprawdę „Warta jest
warta poznania”.

Na stoisku panów Sławka i Benia pn.
„Słodka pasieka” można było oglądać
przez szkło rój pszczół razem z matką.
Waldemar Wiązek, właściciel żwirowni
w Krośnie wystawił w tym roku obok
innych kości i zębów zwierząt, żyjących
kilkanaście tysięcy lat temu, ogromny

ząb mamuta o wadze 12 kg, znaleziony
podczas kopania żwiru i zachowany
w idealnym stanie. Jak musiało wyglądać
zwierzę żyjące tutaj, którego jeden ząb
waży 12 kilogramów? Czy przypadkiem
nie spacerowało sobie po terenie, na
którym dzisiaj wystawiono jego ząb?
Musiałoby chyba nosić głowę na wysokości okien pierwszego piętra budynku
Urzędu Miejskiego... Bogatą kolekcją
radnego Wiązka opiekuje się prof. Kamila
Pawłowska z UAM w Poznaniu. Kolekcjo-

ner obiecuje przedstawić swoje zbiory,
dokładnie opisane przez panią profesor
wraz z opisem środowiska, w którym te
ogromy żyły. Warto zaznaczyć, że zęby
i kości znajdowane są na głębokości 7 i 8
metra poniżej lustra wody.
Firma „Kreacja” Krystyny Kosz z Mosiny wystąpiła z kolekcją nowych
ubiorów damskich. Pokazały ją na scenie
członkinie zespołu śpiewaczego „My”
pod kierownictwem Danuty Połczyńskiej
Nowak.
W VIII edycji „Szeroko na Wąskiej” –
plenerowej prezentacji twórców amatorów i profesjonalistów oraz hobbystów,
kolekcjonerów i pasjonatów wzięło udział
188 uczestników. Impreza została dofinansowana z „Europejskiego Funduszu
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Patronat medialny: Telewizja Polska,
program 3, Radio Merkury, Merkuriusz
Mosiński i Gazeta Mosińsko-Puszczykowska.
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Podziękowali za plony

S

ierpień i wrzesień to tradycyjnie miesiące, w których rolnicy
dziękują za plony, organizując dożynki i składając dożynkowe wieńce w swoich świątyniach. W Czapurach uroczysta
dożynkowa Msza św. odprawiona została 26 sierpnia, tydzień po
festynie dożynkowym. Po nabożeństwie Waldemar Waligórski,

sołtys Czapur podzielił się z wszystkimi obecnymi na Mszy
bochnem chleba upieczonym z tegorocznej mąki. Wcześniej
chleb został przekazany w ręce burmistrz Zofii Springer,
która ze swoim zastępcą Waldemarem Krzyżanowskim uczestniczyła w nabożeństwie.
(red.)

Serce dla „Fundacji STWORZENIA PANA SMOLENIA
Klub Krótkofalarski SP3YAC przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej
postanowił zorganizować ogólnoświatową akcję w celu
wspomożenia Fundacji – Stworzenia Pana Smolenia.
– Akcja będzie polegała na wydaniu dyplomu za łączności
ze znakiem okolicznościowym SN2012FBS (Fundacja Bohdana
Smolenia) oraz innymi stacjami krótkofalarskimi (Dyplomy
będę z oryginalnym podpisem Pana Bohdana Smolenia). Stacja
będzie pracowała z Pilskiego Lotniska od dnia 01-30.09.2012
roku. Dyplomy będą wysyłane odpłatnie, wpłatę w wysokości
25 zł należy dokonać na konto fundacji, a skan potwierdzenia
przesłać na adres e-mailowy sp3yac@vp.pl. Uzyskane środki
w całości przeznaczymy na utrzymanie koni wykorzystywanych
do hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci

– W dniach 14, 15 i 16 września 2012 roku postanowiliśmy
zorganizować na terenie Fundacji Pana Bohdana Smolenia
w Barnówku 21 k/Mosiny piknik dla dzieci niepełnosprawnych.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Wrażliwość członków klubu SP3YAC nie pozwoliła przejść
obojętnie obok Fundacji założonej przez tak sławnego kiedyś
satyryka i aktora – Bohdana Smolenia, który rozbawiał nas kiedyś
do łez, a teraz jest schorowanym człowiekiem, pomagającym
niepełnosprawnym dzieciom. Dyplom może otrzymać każdy kto
wpłaci 25,00 zł na konto Fundacji.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przekazanie swego
serca. Więcej informacji na www.fundacja-smolenia.org lub na
www.sp3yac.com.pl

Patronat:
 Prezydent Miasta Piły oraz wspiera Starostwo Powiatowe w Pile

Patronat Medialny:
 Głos Wielkopolski – Piła  Tętno Regionu – Piła
 Gazeta Mosińsko-Puszczykowska  Radio ESKA – Piła  TV ASTA – Piła

Sponsorzy:
 Aeroklub Ziemi Pilskiej w Pile  Drukarnia PRINTSTOP w Pile  3D Studio Agencja Reklamowa w Pile
 Oddział Nadnotecki Polskiego Związku Krótkofalowców w Pile  Klub Krótkofalarski SP3YAC w Pile

Organizatorzy składają podziękowania Prezydentowi Miasta Piły, Piotrowi Głowskiemu oraz Staroście Powiatu Pilskiego
za przychylność oraz wsparcie, a także wszystkim którzy przyczyniają się do zorganizowania tej akcji.
Serdecznie pozdrawiam
Kierownik Klubu Krótkofalarskiego SP3YAC w Pile
Jarosław Grabowski
Telefon kontaktowy 664704453. Informacje również na stronie klubowej SP3YAC www.sp3yac.com.pl
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Mosina, ul. Śremska 86
Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska
Mosina, Pl. 20 Października 2
Śrem, ul. Matuszewskiego 5
Kościan, ul. Wrocławska 26
Szamotuły, ul. Poznańska 15
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„I

wtedy lato, co się zdarza przypomni pobyt cesarza", tak
głoszą słowa najnowszego przeboju z mosińskiej okolicy.
Wprawdzie lato powoli odchodzi w niepamięć, ale mocniej
niż kiedykolwiek pozostawiło po sobie wspomnienie pobytu
w Mosinie cesarza Napoleona. 18 sierpnia byliśmy świadkami
odsłonięcia odrestaurowanej studni Napoleona na Pożegowie,
na terytorium Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na odsłonięcie przybyli lokalni włodarze gminy na czele z Burmistrz

wydarzenia
go – nagle wśród zebranych pojawił się sam Napoleon w stroju
z epoki, po czym wyciągnął ze studni wielką butelkę szampana
własnej marki. Po krótkiej degustacji musującego trunku głos
zabrał Roman Czeski, lokalny artysta-gawędziarz. Odczytał wybrane fragmenty legendy własnego autorstwa (publikować
ją będziemy na łamach naszej gazety przez następne kilka
numerów). Wedle jej słów, by doszło do przemienienia wody
w musujący trunek, "gorunc na dworze musi być, gichać tyż

Szampańsko
z Napoleonem
Zofią Springer, przystrojoną w charakterystyczny kapelusz
cesarza Francuzów. Po symbolicznym przecięciu wstęgi nową
studnię poświęcił miejscowy pleban, ksiądz Edward Majka.
W krótkim przemówieniu nawiązał do biblijnego cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus przemienił wodę w wino.
Nawiązanie to było aluzją do rozpropagowywanej legendy
o studni Napoleona. Raz w roku woda z tegoż miejsca ma
zamieniać się w szampana. Na efekt nie trzeba było czekać dłu-

porzóndnie musi pare dni i jeszczy żeby tak rumnuł piorum
feste nie roz w te naszum góre". Całość zamknęło wykonanie
okolicznościowej piosenki o szampańskim wydarzeniu. Chętni
pozowali do zdjęcia z Napoleonem – patronem studni oraz
lokalnej marki francuskiego trunku.
Miejscowi poszukiwacze sensacji będą musieli chyba poczekać do następnego roku, by odkryć musujące wino z pożegowskiej studzienki.
(red.)
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Tajemnica studni Napoleona,
czyli jak raz w roku woda zamienia się
w szampana całkiem niedaleko Mosiny

Ź

ródełko było maleńkie, ze zbocza
góry wypływało, tuż za folwarkiem
Pożegowo zwanym. Kiedy słońce latem
spiekotą ziemię chłostało, a od skwaru
ustać nie szło, kiedy zieloną łąkę wysuszało
i trawę żółtą i suchą czyniło, wtedy
jeno życie przy źródełku się ostawało.
Wokół rozsiadły się lipy dorodne, miód
dające obficie i cień plorzący. A wzdłuż
wypływającej i rozlewającej się strużki rosły
łopiany, stokrotki, mlecze i zioła. Z jednej
strony tego kręgu zaczarowanego krzewy
głogów strzegły. Stojąc na straży ze swoimi
kolcami odstraszały nieproszonych gości,
chowając w swych gąszczach liczne gniazda
ptaków. Gdy nastała jesień, świeciły swymi
czerwonymi owocami niby koralami,
zaś nieco niżej zwartym szeregiem rosły
jeżyny, smaczne owoce dające, ale biada
śmiałkowi, bo nieprzyjemnie zaczepne.
Panował tutaj chłód, a wypływająca woda
zawsze zimna była. A jeśli kilka niedziel
posucha panowała, moc z tryskającego
źródełka uchodziła. Kiedy tylko nad
wzgórze chmury deszczowe nadciągały,
to zdawało się, że obejmowały wszystko
wisząc nisko. Otóż mocne opady zawsze
niosły ze sobą duże ożywienie w naturze,
a już w szczególności dawały moc
wypływającej
wodzie,
która
bez

ograniczeń dzieliła się swym dobrem
ze wszystkimi wokół. Nigdy nie była
potokiem górskim, o nie, wręcz
przeciwnie, łagodna, kojąca, cicha i spokojna była. Skryta pod wielkimi liśćmi
łopianu, nie tyle może wypływała, co
sączyła się powoli, godnie i leniwie. Trudno
było ją uchwycić, gdyż czasami pojawiała
się w różnych szczelinach, bawiąc się
w chowanego. Nikt już dzisiaj nie wie,
kiedy to mogło być, kiedy ktoś z pasących bydło na łące wykopał zapewne
mały dół, lub może tylko po prostu usunął
kilka większych kamieni i w dole zaczęła
się gromadzić woda. Gdyby ów przeuroczy
zakątek znajdował się gdzieś w postronnym
i niedostępnym miejscu, nikt może o nim
by nie słyszał. Jeno dzikie zwierzęta cieszyłyby się jego dobrem.
Koło źródełka biegł trakt, którym to podróżni udawali się z Poznania na zachód
lub odwrotnie, z Prus i Francji kierowali
się na wschód Europy. Przeto pokonując
łagodne wzniesienia moreny mosińskiej
zatrzymywali się tutaj na chwilę, aby chwili
wytchnienia zaznać. Otrzepywali latem
kurz podróżny, gasząc pragnienie wodą ze
studzienki. Droga ta wiła się wzdłuż jezior,
pól i lasów. Z czasem została utwardzona

kamieniem polnym na szerokość solidnego
wozu kupieckiego, co bezpieczną ją
czyniło, z racji przepraw przez brody
i mokradła. Koła pojazdów nie grzęzły
w błocie, konie bez szwanku do kolejnych
osad docierały, a piesi podróżni i pielgrzymi jasno wytyczonym szlakiem wiedli.
Dość już może opisu tego niezwykłego
miejsca, które z racji legendy o nim
mówiącej jeszcze ową tajemniczość
podkreśla. Wypada jeszcze zaznaczyć, że
dla upamiętnienia pobytu w okolicy cesarza
francuskiego nazwano ją z czasem jego
imieniem „Studnia Napoleona”. A lu-dzie,
jak to ludzie, siadając w cieniu lipowych
gałęzi zaczęli snuć różne opowieści
o tym, co kiedyś tutaj się wydarzyło.
Z czasem wiele z nich zapomnieniu uległo
i tylko jedna zachowała się do naszych
czasów. Aż żal, że brzmi tak krótko, ale
za to jakże tajemniczo: „Woda w studni
Napoleona raz w roku zamienia się
w szampana.” Jak do tego dochodziło,
a raczej, jak do tego dojść mogło? No
właśnie, jak?
Roman Czeski
Dalszy ciąg legendy w następnym numerze.

WOLONTARIUSZ 2012
W

tym roku pragniemy pomóc mieszkańcom naszej gminy w
ramach akcji Szlachetnej Paczki. Zachęcamy wszystkich, którzy
czują potrzebę osobistego rozwoju przez pomaganie innym.
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt realizowany przez
Stowarzyszenie WIOSNA.
Od 11 lat łączy potrzebujących z osobami, które chcą pomagać i czerpią z tego radość. Dzięki innowacyjnemu podejściu
i standardom działania projektu, rodziny żyjące w ubóstwie
otrzymują konkretną i dopasowaną do ich potrzeb pomoc. Tylko
w 2011 r. udało się pomóc niemal 12 tys. potrzebujących rodzin,
a łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła 18 mln. zł.
Obecnie w 440 miejscach w całej Polsce poszukujemy osób, które
chcą współtworzyć projekt jako:
WOLONTARIUSZ SZLACHETNEJ PACZKI
Zapraszamy Cię do:
 realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
 rozwoju osobistego podczas szkoleń przygotowujących do roli
wolontariusza,
 sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją,
 pomagania w towarzystwie Jerzego Dudka, który REALnie pomaga

oraz Grzegorza Turnaua, który dla nas siedział w pudle i wielu innych
artystów i sportowców.
Aplikuj, jeśli:
 masz ukończone 18 lat,
 kochasz ludzi i masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 chcesz pomagać i jesteś gotów szukać kreatywnych rozwiązań, aby
pomoc była mądra i skuteczna,
 jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
 bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty.
Zadania wolontariusza:
 spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie i dobór tych, dla których
pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,
 współpraca z darczyńcami przygotowującym paczki dla rodzin,
 współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie – m.in. poszukiwanie darczyńców i organizacja magazynu.
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI działają w okresie od
października do początku stycznia. Udział w projekcie rozpoczyna
szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Zgłoś się na stronie www.superw.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października.
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Historia prawdziwa
Rozmowa z Barbarą Miczko-Malcher, dziennikarką poznańskiego Radia Merkury, mieszkanką Mosiny
i przewodniczącą Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
E. Bylczyńska: – Ostatnio Kapituła wysunęła do Medalu znamienitych i niesłusznie zapomnianych ludzi.
Barbara Miczko-Malcher: – W tym roku
Mosina pośmiertnie uhonorowała Medalem, który jest najwyższym lokalnym
wyróżnieniem, wybitnego prawnika profesora Stanisława Wincentego Kasznicę
i jego syna Stanisława Józefa Kasznicę,
ostatniego Komendanta Narodowych Sił
Zbrojnych. W uzasadnieniu, które do
Kapituły wpłynęło, napisano: „postaci
ojca i syna komplementarnie reprezentują to, co w okresie wojny i po wojnie było
najcenniejszego, Stanisław Kasznica – senior, po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku włączył się w budowanie zrębów
państwa polskiego oraz w rozwój nauki.
Został już wtedy doceniony, uzyskując
mandat senatora RP oraz godność rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Z kolei
Stanisław junior, ukształtowany w II Rzeczypospolitej, był jej wiernym synem
poświęcając się walce o niepodległą Polskę aż do samej śmierci.” Obecnie trwają
prace ekshumacyjne na warszawskich
Powązkach. Przypuszcza się, że na tzw.
„Łączce” pogrzebano co najmniej kilkadziesiąt osób zabitych po wojnie przez
Urząd Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie
wśród nich był Stanisław Kasznica – syn.
Aresztowano go w 1947 roku i stracono
12 maja 1948 roku. Eleonora Kasznica,
siostra Stanisława Kasznicy, była jedną
z pierwszych osób, od której pobrano
próbki DNA, w celu zidentyfikowania
zwłok.

E. B. – Czy Stanisław Kasznica – syn
– był kimś wyjątkowym?
B. M-M. – Trzeba sobie uzmysłowić, że
struktura Narodowych Sił Zbrojnych, których dowódcą był Stanisław Kasznica,
była zbliżona do struktury Armii Krajowej.
Organizacje te w różnych momentach
próbowały się porozumieć, co nie do końca
się udawało, natomiast i jedni i drudzy
budowali Polskie Państwo Podziemne.
Przygotowywali na czas wyzwolenia władze administracyjne, sądownicze, szkolnictwo, przy czym struktury te działały
również w czasie okupacji. Stąd nazwa
Polskie Państwo Podziemne. Stanowiło
ono fenomen wśród państw okupowanych
przez Niemców. W Poznaniu naprzeciwko
Dominikanów kilka lat temu stanął
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
a w krużgankach kościoła umieszczono
tablicę poświęconą Stanisławowi Józefowi
Kasznicy (obok tablicy Witolda Pileckiego).
E. B. – O tym współcześni ludzie nie
wiedzą, oczywiście z wyjątkami i wręcz
traktują tych bohaterów jak bandytów.
– Udało się komunistom zabić pamięć,
ogłupić naród, zmienić historię i stworzyć
ją na nowo na swój własny użytek. Tymczasem Stanisław Kasznica syn reprezentował pokolenie wychowane w Polsce,
która odzyskała wolność po 123 latach
niewoli. To pokolenie miało wpojone przesłanie ojców: Bóg, Honor, Ojczyzna i wiedziało, że niepodległość trzeba zachować
za wszelką cenę. Taką postawę przekazywał studentom oraz swoim dzieciom prof.
Stanisław Kasznica. Co zaskakujące, w Mo-

sinie kandydatury ojca i syna Kaszniców
do Medalu wywołały pewien niepokój.
E. B. – Ale przecież byli mieszkańcami
gminy Mosina i stanowią wzór dla
potomnych.
B. M.-M. – Mimo to kwestionowano to,
czy należy im się Medal.
E. B. – W takim razie, kogo Kapituła
typuje do Medalu?
B. M.-M. – Ludzi godnych medalu wybiera się spośród kandydatów opisanych
przez mieszkańców gminy. Kaszniców
przedstawił Kapitule Przemysław Mieloch,
wspierany przez naukowców z IPN. Przypomnę, że pierwsze medale przyznano
w 1999 r. Kapituła, co należy podkreślić,
jest ciałem społecznym, medalu nie wymyśliły władze, lecz ludzie, którzy zainteresowani są historią gminy. Byli to Jacek Szeszuła i śp. Marian Strenk. Medal z
biegiem czasu nabierał znaczenia, a regulamin Kapituły na szczęście broni niezależności tego ciała, które kandydatów
do Medalu wybiera. Niestety, nie wszyscy
to rozumieją i z niepokojem obserwuję
sytuację, w której podejmowane są próby
przekształcenia Kapituły, społecznego ciała powołanego z inicjatywy społecznej,
w kolejne narzędzie lokalnej władzy, służące promowaniu samych siebie.
E. B. – Kto jako pierwszy dostał Medal w
1999 roku?
B. M.-M. – Był to znamienny wybór, przyznano bowiem medale: Jakubowi Krauthoferowi Krotowskiemu, który jest patronem medalu, a drugi Edwardowi hrabiemu
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Stanisława, stał się politycznie niewygodny. Wysłano go na emeryturę, natomiast
jego podręcznik ocenzurowano i ostatecznie wycofano. W poczet profesorów
przywrócono Stanisława Kasznicę dopiero
po wydarzeniach Czerwca 56 roku.
E. B. – Podobno mają ukazać się pamiętniki profesora?
B. M.-M. – Mają zostać opublikowane
fragmenty dotyczące okresu wojennego.
Profesor Kasznica pisał pamiętniki przez
całe życie. Opisywał w nich także Krosinko.
W czasie wojny dom Kaszniców zajęli
Niemcy. Kiedy po wojnie tu wrócił, ucałował
ziemię krosińską. W najtrudniejszych, powojennych chwilach tu znajdował ukojenie, spokój i równowagę ducha.
E. B. – Czy w Krosinku ludzie pamiętają
Kaszniców?
B. M.-M. – Nieliczni pamiętają pogrzeb
profesora w 1958 roku. Zgodnie z jego wo-

Raczyńskiemu (wówczas żył jeszcze), ostatniemu prezydentowi RP na obczyźnie.
Trzecią osobą wtedy uhonorowaną był
lekarz Kazimierz Maciejewski, postać także niezwykła. Przyjeżdżał przez kilkadziesiąt lat do Mosiny z Poznania, leczył
dzieci, ale też odwiedzał staruszków
potrzebujących pomocy. Słowem – doktor
Judym. Te pierwsze trzy medale pokazują,
kogo wyróżniamy. Zadaje mi się czasem
pytania: „ A co zrobił Raczyński dla Mosiny?
Co zrobili Kasznicowie dla Mosiny?”
Te pytania wydają mi się bezzasadne.
Zastanówmy się raczej, co te wybitne
postacie związane z naszą gminą zrobiły
nie tylko dla Mosiny, ale dla Polski.
E. B. – A jakie są największe zasługi
profesora Kasznicy?
B. M.-M. – Nie będę sięgała do jego
młodości i bogatej działalności konspiracyjnej, ale od razu przejdę do jego pracy
na rzecz niepodległej Polski. Był świetnym
prawnikiem – praktykiem.
Uczył prawa w Dublanach, a potem
w Poznaniu. Bez wątpienia jego wielką
zasługą było ujednolicenie prawa w Polsce porozbiorowej. Mianowany w 1919
roku Szefem Sekcji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych wykorzystał swoją szeroką
wiedzę i doświadczenie, by nadać młodemu państwu odpowiedni kształt i kierunek.
Podjął też wyzwanie współtworzenia Uniwersytetu Poznańskiego. Związany wcześniej z Warszawą, Krakowem, Lwowem zdecydował się przeprowadzić do Poznania,
który cierpiał wówczas na brak naukowej
kadry.
E. B. – Przyjął zaproszenie prof. Heliodora Święcickiego, zbudował Wydział

Administracyjno Prawny i tym Wydziałem kierował.
B. M.-M. – Tak. Był bardzo ceniony. Wybierano go dwukrotnie na stanowisko
rektora. Przez pięć lat pełnił też godność
senatora
reprezentując
Stronnictwo
Chrześcijańsko-Narodowe. Jako znawca
prawa zajmował się w kolejnych rządach
reformą administracji państwowej (m.in.
w Radzie Oszczędnościowej Władysława
Grabskiego).
E. B. – Z jego podręcznika Prawa
Administracyjnego uczyło się kilka pokoleń młodych prawników.
B. M.-M. – Praca dydaktyczna była dla
profesora szalenie ważna. Nie przerwał jej
także podczas wojny, nauczając na Tajnym
Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie jednak, z uwagi na działalność syna

lą pochowano go na cmentarzu mosińskim.
Po latach spoczęła obok niego żona.
W Krosinku najwięcej usłyszałam o Kasznicach od pani Jadwigi Borkowskiej,
córki profesora Jana Grochmalickiego. Te
dwie rodziny Kaszniców i Grochmalickich
sąsiadowały ze sobą. Przy ulicy Stęszewskiej zbudowano przed wojną domy kilku
innych jeszcze profesorów Uniwersytetu
Poznańskiego: prof. Łabędzińskiego, prof.
Błachowskiego, i prof. Perkitnego. Ale
do dziś w Krosinku mieszkają już tylko
potomkowie prof. Grochmalickiego. Pani
Jadwiga Borkowska opowiadała mi o obławach na Stanisława Kasznicę, juniora,
który ze swoimi podkomendnymi, od
lutego 45 roku działał w Wielkopolsce
tworząc okręg NZS-Poznań-Wielkopolska
-Pomorze i prowadził działalność antykomunistyczną. Dom Kaszniców stale był

wywiad

22

tłumaczenia. Dzięki przyjaźni i życzliwości
ludzkiej oraz zaradności żony profesora,
która hodowała kury i dorabiała sprzedażą
jaj, rodzina przetrwała. Jednak po śmierci
profesora dom odstąpiono Dominikanom.
Pani Eleonora, wraz z matką, kupiły w zamian maleńkie mieszkanie w Warszawie.
Dom rodzinny Kaszniców w Krosinku
pozostał natomiast we wspomnieniach
zapisanych przez profesora, w jego pamiętnikach.

obserwowany, w trawie leżeli poukrywani
żołnierze. To była nierówna walka. Jak
wiadomo aparat bezpieczeństwa skazywał na śmierć przeciwników rządów
narzuconych przez Stalina. Taki los spotkał
m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,
rotmistrza Witolda Pileckiego, a także
Stanisława Józefa Kasznicę, który został
skazany na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze,
oraz przepadek mienia. Zginął od strzału
w tył głowy. Żona i córka rozstrzelanego
przez wiele lat zmagały się z tą wielką
tragedią. Dopiero w 1992 roku Stanisławowi Józefowi Kasznicy przywrócono należne mu miejsce wśród zasłużonych
Polaków XX wieku. Pisze o nim w książce
„Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów” Marta Szczesiak –Ślusarek.
E. B. – Odwiedziła Pani Eleonorę Kasznicę – córkę profesora Kasznicy, która mieszka w Domu Kombatanta w Warszawie.
B. M.-M. – Tak. Było to dla mnie ważne,
niezapomniane spotkanie. Eleonora Kasznica – szczupła, o szlachetnych rysach
twarzy pani, przyjęła nas (towarzyszyła
mi córka) niezwykle serdecznie. W jej
skromnym pokoiku, na starym, rodzinnym
biurku (pamiątce po braciach) stoi zrobiona
krótko przed wojną fotografia. Przedstawia
ona rodzinę Kaszniców. Ze zdjęcia bije radość i szczęście. Już rok później ta szczęśliwa rodzina miała zostać poważnie doświadczona przez wojnę. Na zdjęciu, obok
rodziców Stanisława i Eleonory, są ich
dzieci: najstarsi synowie Stanisław i Jan,
którzy w 1939r. ruszyli w stronę Warszawy
z kawalerią Armii Poznań. Walczyli nad
Bzurą (Stanisław za waleczność otrzymał
order Virtuti Militari). Znad Bzury Jan nie
dotarł już do Warszawy. Zginął w Laskach

pod Warszawą, od samolotowego ostrzału.
Na zdjęciu jest też późniejszy dominikanin
– Andrzej, ranny w czasie wojny. Jest
uśmiechnięta, młodziutka Eleonora, która
walczyła w Powstaniu Warszawskim.
W Powstaniu walczył też ostatni z rodzeństwa – Wojciech. Po wojnie Wojciech
uratował się dzięki temu, że szczęśliwie
przedostał się do Stanów Zjednoczonych.
Założył tam rodzinę i doczekał się trójki
dzieci. Córki są prawnikami, a syn Piotr
został lekarzem. W październiku Piotr
Kasznica przyjeżdża do Polski. Planuje
odwiedzić ciotkę Eleonorę, zamierza też
przyjechać do Mosiny. Pani Eleonora
opowiadała mi wiele dramatycznych
historii związanych z jej życiem i życiem
jej braci. Jedna z nich przypomina przypadek Pawła Jasienicy inwigilowanego przez
UB za pośrednictwem żony. Taką próbę
podsunięcia życiowego partnera przeżyła
i Eleonora. Na szczęście w jej przypadku,
dzięki przytomności umysłu ojca Stanisława Kasznicy, zamiar UB się nie
powiódł. Aby móc studiować, Eleonora
musiała wyjechać do Warszawy. Wcześniej
próbowano nie dopuścić ją do zdawania
matury. Nie miała pieniędzy. Mimo to
ciężko pracowała i ukończyła studia.
E. B. – Co dzieje się dziś w domu
Kaszniców ?
B. M.-M. – Dom nr 30, przy ulicy Stęszewskiej, w pobliżu lasu i jeziora Kociołek,
to dziś dom rekolekcyjno-wypoczynkowy
dla całej polskiej prowincji Dominikanów.
Przyjeżdżają tam grupy młodzieży, dom
tętni życiem.
E. B. – Jak do tego doszło?
B. M.-M. – Dominikanie wspierali prof.
Kasznicę w najtrudniejszym okresie, kiedy
nie miał środków do życia. Zlecali mu wtedy

E. B. – Jakaż słaba jest pamięć o tamtych,
nieodległych w końcu, powojennych czasach i jak wielka niewiedza o ludziach
pokroju Kaszniców.
B. M.-M. – Tych ludzi próbowano z naszej
pamięci wyrugować, unicestwić. Polska
została pozbawiona swych najlepszych
synów. Jednak pamięci nie da się zabić. Nie
da się też wszystkich zniewolić. Rodzina
Kaszniców napiętnowana w okresie PRL
nie pozostawała sama. Po procesie i wykonaniu wyroku w 1948 roku na synu
profesora, po usunięciu Stanisława
Kasznicy z uczelni, do Krosinka przyjeżdżali oddani mu ludzie. Wśród nich był ojciec
Bernard Przybylski, z którym profesor
współpracował, byli państwo Zofia i Stefan
Dąbrowscy, Maria Radziwiłłowa, Stanisław Dzieduszycki z córką i bratankiem,
Leon Żółtowski i wielu ludzi z Uniwersytetu.
Pani Eleonora wspominała też mieszkańców Krosinka, którzy wspierali jej
rodzinę. Wśród nich wymieniała nauczyciela pana Raczyńskiego. Pamiętała też
ogrodnika Jana Czarneckiego. Właśnie od
Jana Czarneckiego, który pomagał mojej
babci w ogrodzie, jako dziecko pierwszy raz
usłyszałam o profesorze Kasznicy. Mówił
o nim z wielką atencją. Profesor był dla
wielu wzorem.
E. B. – Rozmawiamy w Pani domu,
w księżycowy, ciepły wieczór, na werandzie, w otoczeniu sadu i jabłoni, z których
spadają na ziemię dojrzałe jabłka. Taka sceneria dopełnia tę opowieść o ludziach, którzy co prawda przemijają, ale
pozostają ich dokonania.
B. M.-M. – Można by powiedzieć, że czyny trwają tak jak las wokół domu Kaszniców. Las ten nazywany był już przed wojną
przez mieszkańców ulicy Stęszewskiej
– laskiem Kasznicy. Pani Jadwiga Borkowska pokazywała mi zdjęcia, na których
widać młode drzewa. Dziś jest to potężny
bór.
A gdy ogród rozkwitnie… Wschody i zachody słońca, wieczory i noce księżycowe…
Nigdy to nam nie powszednieje, wciąż jest
nowe, świeże, pisał w swoich pamiętnikach, z miłością do Krosinka prof. Stanisław
Kasznica.
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Nie jest to osąd – od tego jest wyższa Instancja. Ale pewnie niektórzy
właśnie tak to odbiorą. Moją intencją jest przedstawienie tego, z czym
się nie zgadzam i co jako mieszkańca Mosiny najzwyczajniej mnie razi.

O

d wielu lat przyglądam się mosińskiej scenie politycznej, w miarę regularnie śledzę działania władz
samorządowych. Obserwuję wydarzenia
na sesjach Rady Miejskiej. Rozumiem jako
człowiek dorosły i doświadczony życiem,
że nie ma idealnych osobowości, że ludzie nie zawsze są w stanie kierować się
w swoich działaniach tylko szlachetnymi
pobudkami. Ale też nie mogę zakładać, że
nasi reprezentanci (nie wszyscy) mają prawo
ciągle się mylić, kłócić i walczyć zawzięcie
w imię źle pojętych, własnych interesów.
Przecież jako wyborca oczekuję od nich
rozumnego działania – przede wszystkim na
rzecz społeczności.
„– O co im chodzi? Zapomnieli już, po co
ich wybraliśmy? Dlaczego ciągle atakują, jątrzą,
donoszą?
– Jak im się nie podoba – niech zrezygnują. Nie potrzebujemy wiecznie niezadowolonych radnych.
– Zamiast szukać dziury w całym niech
wezmą się do roboty i pokażą, że naprawdę potrafią zrobić coś pożytecznego dla
mieszkańców”.
Powyższe zdania są opiniami, wyrażanymi przez mieszkańców od lat.
Gdybym chciał zebrać wszystkie w tym
tekście i cytować, byłoby wstyd je publikować, nie mówiąc już o tym, że wiele do
publikacji nie nadawałoby się ze względu na
nieeleganckie słowa.
Burmistrz Zofia Springer ideałem nie jest,
ma swoje wady jak każdy człowiek, ale sama
się na to stanowisko nie wybrała, zrobili to
mieszkańcy większością głosów. A ci, którzy
głosowali przeciwko – muszą ten wybór
uszanować. To, że trzykrotnie wygrała wybory
o czymś świadczy i nie ma co się szarpać.
Ale niektórym wydaje się, że można
ot tak sobie „wykopać” burmistrza, bo

się ma do niego złość, bo to człowiek
z innej opcji. Inna rzecz, że po tylu próbach, donosach, wynajdywaniu przestępczych działań, posądzaniu jej o korupcję
(żadne nie okazało się prawdziwe), wyzywaniu i publicznym mieszaniu z błotem trzeba naprawdę dużo samozaparcia,
żeby nie uciec, gdzie pieprz rośnie od
takich współpracowników – radni powinni współdziałać z burmistrzem.

Krecia robota
Tymczasem kopanie nieustannie trwa
w najlepsze już trzecią kadencję i nic nie
wskazuje na to, że się skończy.
Panowie Kreci! To pożyteczne małe
zwierzątko kopie dołki, ale z pożytkiem
dla natury. Wy natomiast kopiecie, plujecie i miotacie się, ślepi na wszystko, co
dobre, jakbyście dużo mniej rozumu mieli
od tego miłego stworka. I wynika z tego
samo zło i brzydka opinia dla gminy jako
całości. Czy to tak trudno przewidzieć
skutki swoich działań? Czy nie wiecie,
że atak powoduje co najmniej obronę?

Jak się to odbywa?
Pierwsze primo. W przypadku każdej
gminnej afery atak zaczynał się od „kretów”. A to burmistrz kradnie, a to kłamie,
albo jest przestępcą. I do tego ma wygląd
„kundla tapirowanego”, jest głupia, mściwa albo zła. Robi przekręty, nic nie
obchodzi ją gmina, dba tylko o własny
interes, uprawia nepotyzm, jeździ za
gminne pieniądze na wycieczki do stolicy
i włóczy się po ministerstwach, albo co
gorsze za granicę (Seelze). Obżera się

Bądź aktywny
z Active Lingua!
W

na publicznych przyjęciach, warczy na
petentów, goni z urzędu interesantów, ma
fatalne pochodzenie, buduje nie tam gdzie
trzeba szkołę dla wiejskich dzieci i wyłudza dla nich od państwa pieniądze (lepiej,
żeby dzieciom było gorzej). Itd.
Drugie primo. Burmistrz reaguje – trudno nie zareagować, wyżej wymienione
zarzuty to wcale nie wszystkie. Mogą boleć. Swoją drogą najbardziej „podobało
mi się” określenie przez jednego z radnych wyglądu pani burmistrz: „ma puder
na ryju”, co zostało nawet uwiecznione
w protokole sądowym na wieczną pamiątkę. No cóż, widać nie wszyscy pano-

raz z nowym rokiem szkolnym rodzice stają przed
odwiecznym dylematem zajęć dodatkowych dla dzieci.
Wszyscy wiemy, że uczniowie chcą i powinni korzystać z zajęć
dodatkowych, zwłaszcza językowych. Bez dobrej znajomości
języków obcych nie da się dzisiaj właściwie funkcjonować.
Jak więc pomóc naszemu dziecku? Oczywiście wspieramy
w wyborze zajęć dodatkowych, najczęściej z języka obcego.
Odbywa się to często niejako „w ciemno”. A przecież każde
dziecko zasługuje na najlepszego lektora, który świetnie zdiagnozuje słabe i mocne strony, będzie potrafił odpowiednio je
wykorzystać i rozwinąć. Taki nauczyciel sprawi, że lekcja stanie
się prawdziwą przygodą, uczeń uwierzy w siebie i w zasadność
podejmowanych wysiłków, które z kolei przełożą się na sukcesy w
szkole.
Trudnym zadaniem rodzica jest
spośród bogatej oferty
szkół językowych wybrać tę właściwą. Dobrze w tej sytuacji
znaleźć taką szkołę, która prezentuje się podczas „drzwi

wie lubują się w makijażu kobiecym.
A co mu przeszkadza puder? Od wieków
kobiety go używają.
Trzecie primo. Reakcja burmistrza wywołuje gminny zamęt i wrzawę na całe
województwo. Bo burmistrz nie ma prawa do krytyki i obrony. Ma się zgodzić
na epitet pt. pudrowany ryj, przytaknąć,
że jest złodziejem i przestępcą, (żeby choć
jeden zarzut potwierdziła prokuratura).
Zawinąć ogon pod siebie i opuścić fotel
włodarza.
I co z tego wynika? Ano nic. Życie toczy
się dalej, krety ryją zamiast poszukać prawdziwych wyzwań i pomagać mieszańcom w trudnych czasach. Raczej się nie
opamiętają, bo taka ich natura. Ślepi, będą walczyć, kąsać, zionąć jadem bez końca.
Aż okaże się, że na fotelu burmistrza zasiada już zupełnie inna osoba i mija właśnie
trzecia kadencja po zmianie władzy, a nowy burmistrz to oczywiście wróg świata,
bo nie jest krecim reprezentantem.
Podpisane: Ostatni Mohikanin – przedstawiciel gminnego związku ochrony praw
człowieka z klasą.
Personalia do wiadomości redakcji.

otwartych” i posiada bogatą ofertę zajęć. Nie bez znaczenia
pozostaje również osobowość nauczyciela. Powinniśmy mieć
możliwość poznania osoby, która będzie uczyła nasze dziecko,
a jego wsparcie metodyczne i opinia jest bezcenna. Szkoła
z kolei powinna stwarzać warunki przyjazne nauczaniu, musi
panować w niej twórcza atmosfera, a lektorzy chętnie pracować z uczniami.
Zapraszamy do Centrum Języków Obcych Active Lingua
w Mosinie – szkoły, która powstała z pasji do uczenia, profesjonalnie przygotowanych lektorów, którym praca z dziećmi
sprawia ogromną przyjemność; do zespołu, który potrafi stworzyć przyjazną, twórczą i ambitną atmosferę. Każdy znajdzie tutaj
cos dla siebie: dla najmłodszych miłe początki z językiem obcym,
przygotowanie do językowego sprawdzianu szóstoklasisty, rewelacyjny TRENER GIMNAZJALNY i MATURALNY, przygotowanie
do egzaminu wstępnego do klasy z maturą międzynarodową
czy tez kursy standardowe i egzaminacyjne. Pełną ofertę szkoły
można poznać na stronie internetowej www.active-lingua.pl,
wysłać zapytanie mailowo na active-lingua@wp.pl, telefonicznie
pod numerem 510 339 693 lub osobiście w sekretariacie szkoły
czynnym od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 i w soboty
od 10.00 do 15.00, przy pl. 20 Października 14, na II piętrze nad
Eskulapem.
(AL.)
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
 pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.
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FWMT Mosina Cup 2012
J

uż czwarty raz Mosina była stolicą wielkopolskiej piłki nożnej w wydaniu najmłodszych piłkarzy. W IV edycji FWMT Mosina Cup 2012 rozegranej
26 sierpnia rywalizowało ponad 250 młodych futbolistów. W trzech kategoriach
wiekowych na boisku mosińskiego stadionu zagrało 20 zespołów. Tradycyjnie
zawody zorganizowane są z bardzo
uroczystą oprawą. Młodzi piłkarze w klubowych dresach rano zbierają się na
mosińskim rynku, gdzie czeka na nich
Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka. Potem wszyscy prowadzeni przez
orkiestrę maszerują na stadion.
Jak powiedziała nam Magda Białożyt,
członek zarządu KS 1920 Mosina i współorganizatorka FWMT Mosina Cup 2012 już
sam przemarsz to duża frajda dla młodych
zawodników. – W tegorocznej edycji chęć
uczestniczenia zgłosiło 30 zespołów. Niestety tuż przez pucharem 10 zespołów
z leszczyńskiego musiało się wycofać z powodu rozpoczęcia rozgrywek ligowych.
To właśnie, dlatego w rywalizacji wzięło
ostatecznie udział 20 zespołów – dodaje
M. Białożyt.
W tym roku na młodych piłkarzy czekała jeszcze jedna niespodzianka. Do Mosiny przyjechał znany chyba wszystkim
fanom futbolu w Wielkopolsce były Lechita Piotr Reiss. To właśnie on wręczał
również trofea zwycięzcom. Młodzi piłkarze rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych: żacy (2004), orliki (2002)
oraz młodzicy (2000). Tradycyjnie organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Na stadionie odbywały się ciekawe

konkursy, gry i zabawy. Wszyscy mogli
zobaczyć także pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zawodom towarzyszyła loteria fantowa z główną
nagrodą ufundowaną przez Firmę Wieczorek Meble Tapicerowane. Turniej był
także okazją do przeprowadzenia aukcji
na rzecz chorego na stwardnienie rozsiane Mikołaja Kramera. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
wózka, który ułatwi kąpiel Mikołaja.
– Chciałabym bardzo podziękować wszystkim sponsorom, którzy kolejny raz nie
zawiedli naszych najmłodszych. Dzięki
nim każdy z młodych piłkarzy wyjechał
z Mosiny z jakąś nagrodą. Korzystając
z okazji chciałabym podziękować rów-

nież harcerzom ZHP, których namioty
służyły nam za szatnie, rodzicom za ich
nieocenioną pomoc a w szczególności
członkom Mosińskiego Fan Clubu Lecha.
Za rok kolejna edycja – powiedziała
M. Białożyt.
Wyniki turnieju
Młodzicy
1. KS 1920 Mosina
2. UKS Szóstka Śrem
3. Kotwica Kórnik
Orliki
1. Lider Swarzędz
2. UKS Szóstka Śrem
3. Kotwica Kórnik
Żacy
1. Lider Swarzędz
2. Kadet Tulce
3. Chrobry Poznań

(red.)

Hotel Morena
wysoko
odznaczony
H

otel Morena z Mosiny otrzymał certyfikat
„Najlepsze w Polsce” w Konsumenckim Konkursie Jakości Usług, organizowanym przez Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Oznacza to,
że nasz mosiński hotel świadczy usługi na
najwyższym poziomie. Tytuł ten otrzymało 18 firm
z całej Polski. Właścicielką hotelu jest Marianna
Rembowska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(red.)
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Capoeira w Mosinie i Puszczykowie
N

a temat Capoeira wiele zostało już napisane, jeszcze więcej
powiedziano. W Polsce wytworzył się w świadomości ludzi
ogólny zarys na jej temat. Słowami kluczowymi w tym przypadku są
akrobacje, taniec, oraz muzyka grana na specyficznych instrumentach.
Niewiele osob jest świadomych tego, że Capoeira spełnia dużo
bardziej złożone funkcje niż tylko rozwijanie tężyzny fizycznej czy
wypełnianie czasu wolnego. Poza aspektem fizycznym istnieje
również bogaty wpływ Capoeira na rozwój intelektualny – uczy języka
portugalskiego, pozwala poznać historię Brazylii i odmienną kulturę.
Co więcej odciąga dzieci od zagrożeń takich jak uzależnienia i pozwala
zagospodarować czas często spędzany przez komputerem. Należy
pamiętać, że owa sztuka walki wywodzi się z represjonowanych grup
społecznych i nie można pominąć jej korzeni oraz podłoża, na którym
było jej dane się rozwijać. Pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego
wizja Capoeira powoli ulega zmianie i jest stawiana na równi z takimi
formami jak fitness. Artykuł ten ma na celu przybliżenie wizji tej sztuki
jako zorganizowanej, rozwiniętej i wartościowej formy aktywności.

twarzy. W związku z licznymi podziałami powstało mnóstwo odmian
tej sztuki walki. Jedne są bardziej agresywne i dynamiczne (Capoeira
Regional) inne spokojne i kładące nacisk na tradycję (Capoeira
Angola). Bez względu na charakter są one wyrazem aktywności
fizycznej, która jak wszystkie sztuki walki ma elementy typowe dla
stylu. Capoeira ćwiczy się boso a strój stanowi koszulka (camisa)
oraz białe spodnie (abada), przepasane sznurem (corda), będącym
w zależności od koloru wykładnikiem stopnia zaawansowania. Zajęcia Capoeira organizowane są przez kluby sportowe zwane zwykle
grupami. Jedną z nich jest grupa Companhia Pernas Pro Ar (z port.
„z nogami w powietrzu“), działająca w Poznaniu i okolicach już od
10 lat. Historia grupy na świecie sięga roku 2000, kiedy to została
założona przez dwóch braci, profesorów z wieloletnim doświadczeniem – Boca de Peixe i Porquinho. Główną filozofią działania grupy jest
pomoc dzieciom i zapobieganie dysfunkcjom społecznym związanym
ze złym wypełnieniem czasu wolnego.

Zarys historii

Kto może zacząć ćwiczyć? W zasadzie każdy, gdyż nie ma wymogów jeżeli chodzi o dotychczasowy stopień sprawności fizycznej
czy wiek. Jak mawiał Mestre Pastinha: „Capoeira jest dla wszystkich,
nie powinni jej ćwiczyć tylko ci, którzy nie chcą“. Zajęcia odbywają
się w grupach podzielonych według stopnia zaawansowania
i wieku. Grupy dziecięce są tworzone osobno, a zajęcia dla dzieci
mają odmienny charakter, gdyż oparte są na toku gier i zabaw
z elementami Capoeira. Treningom towarzyszy rytmiczna muzyka
a wszystkie techniki nauczane są w języku portugalskim. Uczestnicy
uczą się również grać na tradycyjnych instrumentach używanych w
Capoeira i poznają jej historię. Liczba dodatkowych atrakcji jest bardzo
szeroka, aby ich zaczerpnąć wystarczy przyjść i rozpocząć swoją
przygodę z Capoeira.

Teorie na temat początków Capoeira są różne, jednak wszystkie
z nich sięgają okresu kolonizacji portugalskiej na terenach Brazylii.
Pewne jest, że jej zbliżona forma była już wcześniej praktykowana
w Afryce przez plemiona, które w następstwie brutalnej siły zostały

Capoeira jest dla wszystkich

Nowy rok szkolny, nowe grupy dla dzieci
Aktualnie grupa CPPA prowadzi nabór dzieci do grup w Puszczykowie i w Mosinie. Zajęcia na początku będą odbywały się dwa
razy w tygodniu w Puszczykowie (wtorek, czwartek o 15:30) oraz jeden
raz w tygodniu w Mosinie (środa 18:00). To właśnie grupy dziecięce
cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem w Poznaniu.

przeniesione na drugą stronę oceanu. Czarnoskórzy niewolnicy byli
zmuszeni do ciężkich robót na plantacjach, jednocześnie uprawianie
wszelkich form walki było im zabronione. Wtedy właśnie pod
przykrywką tańca stworzyli sztukę walki będącą ich azylem kulturowym
i sposobem obrony przeciwko brutalnym konkwistadorom. Do roku
1888 w Brazylii panowało niewolnictwo. Po jego zniesieniu nastąpił
jeszcze gorszy okres w historii Capoeira, gdyż była zabroniona
pod groźbą kary pozbawienia wolności i znalazła swoje miejsce
wśród marginesu społecznego, będąc kojarzoną ze zorganizowaną
przestępczością. Mimo tego wielu mistrzów pragnęło oczyścić ją
z zarzutow i propagować w pozytywach. Pierwszym, któremu udało
się wywalczyć dobre imię dla Capoeira był Manuel dos Reis Machado,
znany przez wszystkich jako „Mestre Bimba“. W 1928 roku rozpoczął się
nowy rozdział w historii Capoeira, a także nastąpiły zmiany w sposobie
postrzegania czarnoskórych przez społeczeństwo Brazylii. Dzięki
pokazowi w pałacu gubernatora stanu Bahia, Juracy Megalhaes, Mestre
Bimba odniósł sukces w wykreowaniu Capoeira jako wartości kulturowej
i przekonał władze do zniesienia zakazu jej trenowania w latach
trzydziestych. Bimba był również twórcą pierwszego systemu
nauczania opartego na sekwencjach, który dał fundamenty
późniejszych procesów edukacyjnych w Capoeira.

Aktualny obraz
Przez wiele lat Capoeira ewoluowała i zmieniała swój charakter.
Dziś na świecie jest znana praktycznie w każdym kraju i posiada wiele

Klub Sportowy planuje rozpocząć również zajęcia dla dorosłych na
terenie Mosiny i Puszczykowa. Wszystkie treningi prowadzone są
przez wykwalifikowanego instruktora, absolwenta AWF w Poznaniu,
który posiada 10 lat doświadczenia w Capoeira.
Zapisy odbywają się telefonicznie lub przez email. Zajęcia zostaną
uruchomione, kiedy zapisze się wymagana liczba osób. Dane
kontaktowe do instruktora: Adam Ciemniak tel. 668 847 818,
email: a.ciemniak@gmail.com
Zapraszamy do odwiedzania strony grupowej:
www.poznan.cppa.pl
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Mosińscy harcerze w Beskidzie Śląskim

24

lipca zuchy i harcerze z Ośrodka ZHP Mosina oraz
z zaprzyjaźnionego Ośrodka ZHP Luboń o piątej nad
ranem zebrali się na targowisku w Mosinie, aby wyruszyć na
obóz do bazy harcerskiej Ustroń-Lipowiec. Po siedmiogodzinnej
podróży dotarliśmy na miejsce. W pierwszych dniach obozu
odbyło się ognisko, podczas którego prezentowane były podobozy utworzone z następujących jednostek: Szczep WATRA
im. hm. Doroty Lisek z Mosiny oraz 15 DSh CZARNA KOMPANIA
z Daszewic tworzyły razem podobóz „Janosikowa Watra”; Szczep
WILKI im. hm. Mieczysława Koniecznego z Mosiny stanowił
podobóz „Glany na Giewoncie”; trzeci podobóz o nazwie
góralskiego pozdrowienia „Hej” należał do harcerskiej braci
z Ośrodka ZHP Luboń. W trakcie ogniska, pomiędzy piosenkami
odbywały się różne konkurencje, jak
na przykład plecenie warkoczy przez
„męskie ręce”, co okazało się nie lada
wyzwaniem dla niektórych harcerzy.
W ciągu całego obozu odbyły się
cztery górskie wyprawy, podczas
których harcerze zdobywali szczyty
Beskidu Śląskiego. Nie było łatwo,
jednak nawet zuchy poradziły sobie
z tym wyzwaniem! Chociaż na twarzach było widać zmęczenie, uśmiech
z nich nie znikał. Jedna z wypraw
trwała dwa dni i była ona najbardziej
wymagająca, gdyż na plecach harcerze
mieli większy bagaż niż zwykle. Ale
satysfakcja była ogromna i grymas
zmęczenia szybko znikał z twarzy
harcerzy.
W czasie, gdy podobóz „Janosikowa Watra” był na dwudniowej wyprawie, na terenie obozu odbyły się

ćwiczenia pożarowe z udziałem straży pożarnej z całego powiatu.
Kilka dni później odbył się festiwal legend o Janosiku. Zadaniem
każdego podobozu było zaprezentowanie sceny z życia rozbójnika. Spektakle oceniane były przez jury. Każde przedstawienie
było ciekawe oraz zawierało zabawne elementy. Pierwsze miejsce na festiwalu zajęła „Janosikowa Watra” (nagrodą były małe
kompasy z logo Ośrodka ZHP Mosina). Drugie miejsce przyznano
„Glanom na Giewoncie”, a trzecie miejsce zdobyły zuchy z obu
podobozów. Niesamowitą atrakcją całego obozu były „obozowe
zaślubiny” zawierane przez pary z podobozów „Janosikowi Watra”
oraz „Hej”. Ślubu udzielał dh Adam, oraz dh Kamil. Nie mogło
również zabraknąć świadków, a każde „małżeństwo” dostało
akt zaślubin. Po zakończeniu ceremonii, wszystkie pary i chętni
zatańczyli poloneza.
Stałym punktem upalnych dni były kąpiele w Wiśle. Zuchy
i harcerze pod okiem ratownika mogli ochłonąć i pluskać się
w specjalnie do tego przeznaczonym załomie rzeki. Nie zabrakło
również raportów karnych za niepoprawne zachowanie i przewinienia. W ramach raportu, niektórzy harcerze musieli przygotować teatralną scenkę, inni otrzymywali dodatkowe zadania
do wykonania na terenie bazy. Niestety czas na obozie płynął zbyt
szybko i przyszła pora na pożegnalne ognisko. Mimo to, że było
ono ostatnie wszyscy bawili się fantastycznie. Nie zabrakło
wspólnych śpiewów i pląsów, a także kalambur. Na pamiątkę
uczestnictwa w obozie, druhna komendantka phm. Anita
Walachowska rozdała wszystkim uczestnikom kamyczki z Wisły.
Następnego dnia, tj. 7 sierpnia wszyscy się spakowali i wyruszyli
w drogę powrotną do domu. Po przyjeździe do Mosiny zawiązaliśmy pożegnalny krąg, splatając zgodnie z harcerskim zwyczajem
rękę prawą nad lewą oraz śpiewając „Bratnie słowo”. Kolejny
harcerski obóz Ośrodka ZHP Mosina dobiegł końca, ale wszystkim
jego uczestnikom pozostały niesamowite wspomnienia i nowo
nabyte umiejętności oraz zawiązane na obozie znajomości
i przyjaźnie.
Czuwaj!
Marta Paluszak i Patrycja Gadomska
Autorki: Marta Paluszak i Patrycja Gadomska
korekta: Michał Janecki
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SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893
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yć może niewiele rodaków kojarzy
postać niejakiego Leona Lecha Beynara. Olśnienie następuje, gdy przypomnimy o pseudonimie, pod jakim tworzył:
Paweł Jasienica. Żołnierz AK, publicysta
„Tygodnika Powszechnego”, ale najbardziej znany jako pisarz historyczny. Niezwykłość Jasienicy oraz piękno jego
umysłu ujawnia się podczas odkrywania
jego głębokich przemyśleń.
Walczył krótko jako „żołnierz wyklęty”
u boku majora Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”, by później zamienić bagnet
na pióro. Jego dzieła historyczne jak nic
uderzały w słusznie miniony ustrój za

31
odważny interpretator. Mniej może znanym jest jego ostatnie dzieło, „Rozważania
o wojnie domowej”. Ten zwięzły esej historyczny traktuje o tak zwanych wojnach
wandejskich – jednym z najkrwawszych
epizodów rewolucji francuskiej. To powstanie obrońców monarchii i Kościoła
miało miejsce w latach 1793-1794. Jasienica nie znał wprawdzie wyników wnikliwych badań historyka francuskiego
Reynalda Sechera na temat Wandei, ale
popisał się on głębokimi przemyśleniami
i znajomością tematu. Na początku eseju
zaczyna on od opinii swojego francuskiego znajomego, Jakuba Baroche. Porów-

Zamienił bagnet na pióro
pomocą nieraz ukrytych, głębokich aluzji.
Był autorem fenomenalnych dziejów Polski wydanych w poszczególnych tomach:
„Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów” oraz
„Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Trudno nazwać je dziełami ściśle naukowymi,
choć ich objętość zdaje się mówić co
innego. Autor całego cyklu starał się, oprócz
prezentacji faktów, przedstawić swój
niemarksistowski pogląd na nasze rodzime dzieje. Już sam fakt przeciwstawienia
się oficjalnej propagandzie w nauczaniu
historii stanowi ważny i ich może niedoceniony atut. Nawet dzisiaj w niektórych podręcznikach akademickich do nauczania historii spotkać można naleciałości
marksizmu; książki Jasienicy są od niego wolne. Mogą stanowić doskonałe kompendium dla zainteresowanych, ale nie
aspirują do bycia literaturą naukową dla
żaków, choć ci również chętnie się w nich
zaczytują. Jasienica to bowiem swego
rodzaju popularyzator historii, ale także jej

-C

nywał on sadyzm obozów koncentracyjnych drugiej wojny światowej z krwawym tłumieniem wandejskiego powstania. Nie uważał bynajmniej, by okrucieństwa
totalitaryzmu
przekroczyły
zbrodnie rewolucjonistów w departamencie Wandea. Bardzo mocne słowa,
zwłaszcza dla osób mających nieco inny
obraz rewolucji, ale jeśli zagłębić się
w temat, trudno nie przyznać ich autorowi racji. To właśnie w kontekście tłumienia
powstania padło po raz pierwszy słowo
„ludobójstwo”, a rozkazy rewolucyjnych
katów mówiły same za siebie: zniszczyć
Wandejczyków za to, że są Wandejczykami. Nie chcę przytaczać szczegółów tych
okrutnych zbrodnii rewolucji francuskiej
– zainteresowanych odsyłam do poszukania choćby w Internecie.
Temu wszystkiemu uważnie przyglądał
się Jasienica. Opisywał krajobraz dzisiejszej
Wandei, zabierając czytelnika na swego
rodzaju sentymentalną podróż. Stara się

ieszy nas to, co robimy, bo widać tego efekty. Nie
przesypujemy np. szyszek z jednej strony płotu na drugą.
Poza tym zadowoleni są mieszkańcy Czarnokurza – korzystają
z boiska codziennie.
Budowanie boiska na Czarnokurzu w Mosinie odbywało się przy
pomocy więźniów z Leszna. Inicjatywę Jolanty Szymczak, przewodniczącej osiedla wspierał także mieszkaniec Czesław Orwat,
który okazał się prawdziwym wsparciem skazanych. Pan Czesław był
opiekunem duchowym i powiernikiem mężczyzn odsiadujących wyroki za drobne przestępstwa, i oddelegowanych z więzienia do prac
społecznych. Przynosił im też z domu kawę, herbatę i służył dobrym słowem. Mało tego, panowie więźniowie zastrzegli sobie, że
bez pana Cześka nie wolno ich nam pokazać w gazecie, co niniejszym czynimy. Zaprzyjaźnili się z nim do tego stopnia, że zadeklarowali pomoc przy innych pracach w gminie. Nie pozostaje nic innego
jak szukać kolejnych wyzwań i ściągnąć przyjaciół Cz. Orwata z powrotem do gminy. Gratulujemy. Na zdjęciu cała ekipa budowlana,
Cz. Orwat w środku.
(eb)

wprowadzić czytelnika w klimaty epoki
schyłku XVIII wieku. „Najbardziej liberalna
republika dzisiejsza wydałaby się ludziom
ówczesnym domem niewoli; stary porządek był po prostu naszpikowanymi niepojętymi dla nas wolnościami” – pisze.
Kolejne zdanie z tego fenomenalnego
eseju, które szokować może nawet wychowanego na niemarksistowskich podręcznikach młodego człowieka. Ta ostra jak
brzytwa myśl jest jednym z najjaśniejszych
punktów twórczości Jasienicy. Prowokuje
do myślenia, zmusza wręcz do postawienia
retorycznego pytania: czy trzeba było
posłać na okrutną śmierć setki tysięcy ludzi
po to, by stworzyć reżim brutalniejszy od
obalonego? Wreszcie udowadnia Jasienica, że to mający gęby pełne wolności
i praw człowieka rewolucjoniści byli okrutnymi tyranami, a stający w obronie
„starego porządku” Wandejczycy byli
prawdziwymi obrońcami wolności. Bardzo
ponadczasowe stwierdzenie, wyraźnie
nawiązujące do realiów komunistycznych.
„Rozważania o wojnie domowej” to popis erudycji i trzeźwości umysłu autora.
To również kopalnia kapitalnych przemyśleń, które Jasienica nieraz wyrażał
w formie sentencji. „Niewiele krajów potrafiło się zabezpieczyć przed przywódcami nie żywiącymi wątpliwości, że prawdziwa historia zacznie się dopiero od
nich” – kolejny cytat na temat rewolucjonistów francuskich, który wyraźnie
nawiązuje do komunizmu. Trudno zresztą
pozbierać wszystkie przenikliwe myśli,
które pojawiają się w eseju Jasienicy.
Polecam szczerze wszystkim, niezależnie
od wieku lekturę tego wciągającego dzieła.
Kończąc, posłużę się jeszcze raz cytatem
z opisywanej książki. „W niektórych epokach historii zamiar życia w spokoju staje
się programem wywrotowym”. Mocne
i aktualne do dzisiaj.
Wojciech Czeski

Więźniowie
dla mieszkańców

listy do redakcji
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Szanowni Państwo,
W naszej podróży po Polsce („Wracamy do źródeł”) zorientowaliśmy się jak bardzo niesprawiedliwie wynagradzana
jest praca rolników. Dowiedzieliśmy się, że np. ziemniaki są
skupywane po 10 gr. za kilogram. To znaczy, że 4-osobowa rodzina musi sprzedać ok. 5 ton ziemniaków, żeby spędzić jeden
dzień w Sopocie. Uważamy, że taka sytuacja na rynku jest
elementem geostrategicznej gry i dlatego postanowiliśmy pomóc rolnikom przy zbudowaniu systemu sprzedaży bezpośredniej.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o naszej
propozycji, proszę o przesłanie listu e-mail na adres:
rolnik@radiownet.pl
Razem możemy więcej.
Serdecznie pozdrawiam,
Krzysztof Skowroński
PS. O podróży „Wracamy do źródeł” i warzywnej ofercie
przeczytają Państwo w tygodniku Uważam Rze [33(80)/2012],
a także na stronie Radia Wnet:
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/zeby-polska-odzylaskowronski-dla-uwazam-rze

Równocześnie będziemy mogli Państwu zaproponować zdrowe warzywa z Ponidzia (uprawiane w niewielkich gospodarstwach na czarnych ziemiach) po bardzo atrakcyjnej cenie.
Potrzebujemy kilkaset zainteresowanych osób, żeby móc uruchomić akcję „Uratuj Rolnika”.

Spółdzielcze MEDIA WNET
ul. Krakowskie Przedmieście 13
Hotel Europejski, pok. 262
00-071 Warszawa
www.mediawnet.pl

Szanowni Państwo,
Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie tak, aby rolnicy mogli
produkować dobrej jakości żywność a kupujący mogli ją kupować.
Tego lata ci, którzy nie chcą GMO, chowu przemysłowego zwierząt
i brutalnej chemizacji rolnictwa z całej Europy przemaszerują do
Brukseli pieszo, pojadą na rowerach i traktorach. Na tej trasie wezmą
oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach.
W POLSCE natomiast Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony
Polskiej Wsi wraz z Koalicją „POLSKA WOLNA OD GMO” organizują
ogólnopolską akcję „Miasto – Wieś – Dobrze Jeść! jako akcję
wsparcia dla europejskiego Marszu dla Dobrej Żywności”.
NASZE DZIAŁANIA ROZPOCZYNAMY już 13 września i będą trwały
do 19 września 2012.
Rozpocznie się pikietą 13 września pt. „W samo południe – stop
GMO” pod Ambasadą USA w ramach wsparcia światowej akcji
Occupy Monsanto.
A POTEM WSZYSTKO W PAŃSTWA RĘKACH; organizujcie dni
otwarte w gospodarstwach, wspólne zbiory, wspólne sianie, wspólne
robienie przetworów na zimę, rozdawanie tradycyjnych nasion,
pikiety, protesty, warsztaty, ognisko edukacyjne, pieczenie chleba,
koncerty, wystawy, festiwale i inne akcje informacyjno – edukacyjne.
CZAS NA WSPÓŁPRACĘ WSI I MIASTA. CZAS NA LOKALNE DZIAŁANIA, KTÓRE DOPROWADZĄ DO TEJ WSPÓŁPRACY.
A więc jeśli chcecie jeść dobrej jakości żywność oraz jeśli chcecie
dalej mieć możliwość produkowania dobrej żywności, która nie

SZUKAM krawcowych, szyjących chałupniczo. Tel. 512 278 915.
ZATRUDNIĘ młodą osobę do pomocy w magazynie. Tel. 791 709 781.
SPRZEDAM dom wolnostojący 250 m2
w Mosinie na działce 1000 m2 z garażem
w ładnym miejscu. Tel. 61 8136 300.
DO WYNAJĘCIA domek 65 m2 z ogródkiem
i mieszkanie 56 m2. Tel. 691 917 422.
PROWADZIMY skup aut każdych marek.
Skupujemy auta w każdym stanie. Bez zbędnych formalności za gotówkę. Bezpłatny
dojazd do klienta i wycena. Jeśli nie chcesz
tracić czasu Zadzwoń do nas. Skupujemy
auta na terenie Warszawy i okolic. www.
autoskupwarszawa.blog.pl, tel. 519 151 199.

zagraża Waszemu zdrowiu i życiu, jeśli chcecie by Wasze dzieci
i wnuki wychowywały się w czystym środowisku nie skażonym
przez GMO to włączcie się w akcję „Miasto – Wieś – Dobrze Jeść!
jako akcję wsparcia dla europejskiego Marszu dla Dobrej Żywności”
i zorganizowanie swojego wydarzenia.
ONI MAJĄ PIENIĄDZE, ale stanowią TYLKO 1%. Od naszych
codziennych decyzji i wspólnych działań zależy czy uda nam się
wprowadzić zakaz na GMO do Polski i wyrzucić z niej korporacje,
które bogacą się na krzywdzie innych, które nie patrzą na to, że ich
produkty są trujące, a dla których ważny jest tylko zysk.
Jeśli chcecie by takie korporacje sprawowały władzę nad naszym
jedzeniem, zdobywały na nie patenty, za które później będziemy
musieli płacić to możecie nic nie robić, ale jeśli zależy Wam na
poprawie warunków życia, na zdrowiu Waszym i Waszych dzieci
i wnuków – przyłączcie się do nas.
Każdemu, kto zorganizuje akcję prześlemy materiały edukacyjnoinformacyjne – MAMY DLA WAS BARDZO CIEKAWĄ GAZETKĘ
pt. „ŻYWNOŚĆ A WOLNOŚĆ”.
Akcje proszę zgłaszać:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156
tel. 338797114
e-mail: biuro@icppc.pl
WIĘCEJ O Marszu Dobrej Żywności do Brukseli:
http://www.naturalnegeny.pl/aktualnosci/marsz-dobrej-zywnoscido-brukseli/

USŁUGI remontowe: szpachlowanie, malowanie, układanie płytek, panelli piaskowca,
tapetowanie,podwieszanie sufitów, docieplenie poddaszy tynki ozdobne itp.
Tel. 512313759.
MĘŻCZYZNA 28 lat, komputer, angielski,
prawo jazdy kat.b, dośw. na magazynie i produkcji podejmie każdą pracę. Jestem komunikatywny i dyspozycyjny. Kontakt: 662063502.
MALOWANIE, szpachlowanie, panele, zabudowy,ścianki działowe, prace remontowo-wykończeniowe, produkcja dekorów‚
kolumn, płaskorzeźb, odlewów gipsowych.
Tel. 793214864.
KAWALERKA 30 m2 do wynajecia w Mosinie
2 pokojowa. Tel. kom. 692310050.

WYKONUJEMY instalacje elektryczne odgromowe alarmowe telefoniczne oraz tv. Atrakcyjne ceny oraz krotki czas realizacji.
Tel. 661 958 007.
FIRMA produkcyjno-instalacyjna zatrudni na
umowę o pracę Instalatorów Wod-Kan i Co.
Mile widziany spawacz.
Tel. 61 8136 454.
MIESZKANIA w zabudowie szeregowej
z ogrodami za 225 tys. brutto na Osiedlu
Bnińskim. Rata kredytu na poziomie 1450 zł.
Zamieszkaj na swoim.
Tel. 530–290-290, 511–763-033.
WITAM. Mam 35 lat poszukuje kazdej pracy.
Prawo jazdy B, C, wszystkie badania. Licencja
taxi. Doświadczenie. Tel. 514 768 461.
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Nauka Jazdy
Kluczyk
Profesjonalnie, Solidnie, Tanio
tel. 510 519 300
www.osk-kluczyk.pl

BIOLOGIA

Solidnie, rzetelnie i w miłej atmosferze

przygotuję do:
 matury podstawowej i rozszerzonej
 egzaminów gimnazjalnych
 pomogę w bieżącym materiale
Posiadam doświadczenie,
jestem egzaminatorem OKE

Nauczanie biologii jest moją pasją!
Kinga – tel. 605 44 77 91

Piękny dom
w lesie!
Wymarzone
miejsce
dla rodziny

WIERCENIE
STUDNI

600 770 156

! SPRZEDAM DOM !

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m 2,
pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.

Działka

1000 m2
Pecna
ul. Sosnowa

KUPIĘ

Tel. 535 990 485
lub

grunt rolny
lub
gospodarstwo

602 261 828

tel. 664 944 635

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Jesteśmy z Państwem już 21 lat

OKNA
Z
PCV
Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl
„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

DEPAW

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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DORBRUK

Zakład Usługowo-Budowlany
Układanie:
 kostki,
 granitu,
 kamienia

polnego
nego

Rozbiórki domów itp.
Zbigniew Kubiak
ul. Dworcowa 2
62-053 Pecna
kom. 889 091 849
9
Transport samochodów osobowych
z zagranicy i na terenie kraju
oraz import samochodów
Pomoc drogowa,
mechanika samochodowa,
naprawy blacharskie
i lakierowanie samochodów
Sprzedaż części używanych do BMW
oraz innych marek
Tel. 787-113-115, 604-316-054

602-116-193

Łęczyca, ul. Poznańska 25

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa
Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23
tel. 61 8133 409
601 862 327
przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Szanowni Państwo!
W ramach półrocznej promocji zachęcamy do reklamowania się na łamach naszej gazety. Cena jednego modułu (6 x 6 cm) została obniżona z 50 zł do 35 zł netto
za reklamę czarno-białą i z 62,50 zł do 44 zł netto za
kolorową. Reklama ukazuje się w wydaniu papierowym
i elektronicznym (pdf), za internetowe nie pobieramy dodatkowej opłaty. Można także zamieścić baner (a z niego
przekierowanie na Państwa stronę) na naszej stronie
głównej w cenie 50 zł miesięcznie.
Warto zaznaczyć, że Reklamodawcy, którzy wykupią
u nas 3- krotną emisję swojej reklamy mają prawo do darmowego artykułu sponsorowanego. W Internecie, w zakładce „Lokalni przedsiębiorcy” (Publikacje) możecie
Państwo znaleźć przykłady takich artykułów. W opinii naszych Czytelników, nawet tych, którzy nie mają z biznesem do czynienia, są to bardzo potrzebne informacje, dające możliwość bliższego poznania ludzi, którzy biznesem
się zajmują i środowiska lokalnych przedsiębiorców. Z na-

szej strony internetowej korzysta już ponad 13 tys. użytkowników miesięcznie. Gazetę w wydaniu elektronicznym
czytają też mieszkańcy całej Polski, oprócz naszego terenu
– najwięcej z Wielkopolski i Mazowsza. Jesteśmy także
obecni poza granicami kraju, oprócz Europy – w USA,
Kanadzie, nawet w Ameryce Południowej.
Jeśli chodzi o wydanie papierowe, mamy Czytelników
i wcale nie jest ich mało, którzy od początku, czyli od sześciu lat kolekcjonują wszystkie wydania GMP. Gazeta jest
płatna – 2,50 zł i ukazuje się raz w miesiącu. Wydanie papierowe i elektroniczne skupia ok. 15,5 tys. czytelników
miesięcznie. Możecie Państwo przejrzeć wydania elektroniczne (pdf) na naszej stronie internetowej od roku
2007, adres poniżej.
I na koniec, co może zabrzmi nieskromnie, jesteśmy
postrzegani jako najlepsza lokalna gazeta w regionie – są
to opinie naszych mieszkańców.
Elżbieta Bylczyńska (red. nacz.)
www.gazeta-mosina.pl

FORMATY OGŁOSZEŃ
Moduł podstawowy (czarno-biały)
60 x 60 mm

Pół strony:
190 x 130 mm (6 modułów) – 210 zł + VAT
Cała strona:
190 x 265 mm (12 modułów) – 420 zł + VAT
W kolorze:
1 moduł
– 44 zł + VAT
2 moduły
– 88 zł + VAT
3 moduły
– 132 zł + VAT
4 moduły
– 176 zł + VAT
6 modułów – pół strony – 264 zł + VAT
12 modułów – cała strona – 528 zł + VAT
Przy wielokrotnej emisji reklamy istnieje
możliwość negocjacji cen.
Na życzenie możemy zamieścić także
ogłoszenie wielkości połowy modułu
podstawowego – 25 x 25 mm.

35 zł + VAT

60 x 125 mm (2 moduły) – 70zł + VAT
125 x 125 mm (4 moduły) – 140zł + VAT
190 x 65 mm (3 moduły) – 105 zł + VAT

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

Gazetę zamieszczamy w całości (PDF)
w Internecie:
www.gazeta-mosina.pl

bezterminowo i tutaj reklama jest bezpłatna, w ramach ceny za wydanie papierowe.
Banery internetowe – strona główna
1 baner = 50 zł netto miesięcznie
– szer. 250 pikseli, wys. 125
2 banery = 100 zł – 250 x 250
3 banery = 150 zł – 259 x 375, itd.
Adres redakcji:
62 - 050 Mosina, ul. Topolowa 1
Kontakt:
Elżbieta Bylczyńska
tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893
e-mail: ebylczynska@op.pl
www.gazeta-mosina.pl

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba
Opracowanie techniczne i graficzne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl
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.
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