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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”.

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 wykwalifi kowany personel, 

który wyspecjalizował się w kuchni staropolskiej i europejskiej. 
Restauracja mieszcząca się we wnętrzach zabytkowego Pałacu

otwarta jest od środy do niedzieli oraz w każdy dzień
po wcześniejszym uzgodnieniu z naszymi gośćmi.

Odwiedzając nasz ośrodek, 
odkryjesz tajemnicę udanych spotkań...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

� Konferencje
 � Noclegi
  � Obiady
   � Wesela

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

tel. kom. 0 601 737 887
tel. i fax 61 819 19 44
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Prokurator prowadzący sprawę 
rzekomych nieprawidłowości zwią-
zanych z naliczaniem subwencji 
oświatowej dla Zespołu Szkół 
w Krośnie umorzył postępowanie. 
Radni, którzy złożyli doniesienie 
zapowiadają odwołanie. 

Prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Lesznie, umorzył postępowanie 

w całości. Jak napisał w uzasadnieniu: 
„...Do złamania prawa karnego nie doszło, 
co udokumentowano analizą prawno-
karną”.

Uzasadnienie spisane jest na kilkunastu 
stronach. Radni opozycji w piśmie do 
prokuratora napisali, że mają uzasadnione 
podejrzenia oszustwa subwencyjnego. 
Chodziło o subwencję oświatową dla 
Zespołu Szkół w Krośnie. Ich zdaniem 
gmina w latach 2010 i 2011 pobierała nie-
należną subwencję oświatową w wyso-
kości łącznej 1.152.848 zł, a pieniądze 
zostały wypłacone na podstawie poświad-
czających nieprawdę dokumentów przed-
stawionych przez Burmistrza Gminy 
Mosina, Zofi ę Springer.

Po ponad półrocznym dochodzeniu, 
przesłuchaniu wielu świadków, analizie 
dokumentów prokurator stwierdził, że 
„...w tej sprawie nie zostały przez ko-
gokolwiek wyczerpane znamiona wy-
stępków nadużycia władzy z art. 231 par. 1 
kodeksu karnego i oszustwa kapitałowego 
z art. 297 par. 1 kk”. W uzasadnieniu 
znajduje się zapis, że zdaniem prokuratora 
władze gminy nie dopuściły się nawet 
nieumyślnego nadużycia władzy.  

„Opierając się na interpretacji MEN, 
że utworzenie szkoły podstawowej, 
w której nauka odbywa się w dwóch 
budynkach, zlokalizowanych w dwóch 
miejscowościach należy uznać za nie-
standardowe, zarówno Urząd Gminy jak 
i dyrektorzy szkół mieli prawo przyjąć, 
że stwierdzenie ‘niestandardowe rozwią-
zanie’ nie jest równoznaczne z bez-
prawnością ich działania. A tylko umyśl-
ność i świadomość działania bezprawne-
go może wyczerpywać znamiona prze-
stępstwa nadużycia władzy, poświadcze-
nia nieprawdy w dokumentach urzę-
dowych, a w konsekwencji oszustwa 
subwencyjnego. Dodać również należy, 
że przy ocenie niniejszej sprawy nie 
bez znaczenia jest fakt, że uzyskiwane 
subwencje trafi ały do urzędu i w całości 

przeznaczane były na oświatę” – pisze 
prokurator. 

Tą sprawę poruszaliśmy już na łamach 
naszej gazety w sierpniowym wywiadzie 
z Burmistrz Zofi ą Springer. Chodzi o zwię-
kszoną subwencję oświatową należną 
każdej wiejskiej szkole, czyli także tej 
z Krosna. Samorządy, prowadzące szkoły 
na wsiach i w miastach liczących do 5 tys. 
mieszkańców mają prawo do pobierania 
tzw. zwiększonej subwencji oświatowej 
na każdego ucznia. Jej zadaniem jest 
wyrównanie braków w dostępie dzieci 
do oświaty. Jednak od momentu budowy 
nowej szkoły i powołania Zespołu Szkół 
sprawa się skomplikowała, bo nowy obiekt 
leży już w granicach Mosiny, a z tej racji, 
że Mosina liczy ponad 5 tys. mieszkańców 
zwiększona subwencja się nie należy. 

Ministerstwo Edukacji uznało jednak 
takie rozwiązanie za nietypowe i nie 
stwierdziło, że Zespołowi Szkół w Krośnie 
nie należy się zwiększona subwencja 
oświatowa. Tę odpowiedź przytoczył tak-
że prokurator w swoim uzasadnieniu. 
Rozwiązanie to wybrano, dlatego, że do 
nowej szkoły miały uczęszczać te same 
dzieci, które dotychczas pobierały naukę 
w Krośnie, czyli uczniowie z Krosna, 
Nowinek, Borkowic, i Drużyny. 

Niestety mimo umorzenia sprawy przez 
prokuratora nie została ona defi nitywnie 
zakończona. Inne postępowanie w tej 
samej sprawie prowadzi Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Fi-
nansów. W piśmie z MEN  27.06.2012, 
(trwało wtedy postępowanie prokura-
torskie) podsekretarz stanu napisał 
m. in.: „...Nie bez znaczenia w kontekście 
przejrzystości działań Pani Burmistrz 
jest również fakt, że ww. piśmie Pani 
Burmistrz zawarła informację, że „Gmina 
Mosina wybudowała nowy budynek dla 
szkoły podstawowej w Krośnie położony 
w mieście Mosina, po wybudowaniu 
którego nauka odbywa się równocześnie 
w jednym i drugim budynku”, podczas 
gdy od września 2009 r. żaden uczeń 
omawianej szkoły podstawowej nie po-
bierał nauki w budynku zlokalizowa-
nym na wsi. Budynek, w którym nie 
ma uczniów nie może być uznany za 
siedzibę szkoły. W związku z powyższym 
nie było podstaw do uznania budynku 
zlokalizowanego w Krośnie za siedzibę 
szkoły podstawowej. W systemie informa-
cji oświatowej od września 2009 jako 

siedzibę szkoły podstawowej należało 

wykazywać Miasto Mosinę, a jako siedzi-

bę dla przedszkola wieś Krosno”. 

Oznacza to, że Gmina nie otrzymałaby 

subwencji na dzieci z Krosna i wiosek 

położonych w pobliżu. O wypowiedź 

w tej sprawie w krótkim wywiadzie po-

prosiłam kierownika referatu oświaty UM 

w Mosinie, Małgorzatę Kasprzyk.

E.B. – Dlaczego burmistrz nie zmienił 

od 2009 r. siedziby szkoły? 

M.K. – Wykazanie w systemie informacji 

oświatowej od września 2009 Miasta 

Mosiny jako siedziby szkoły podstawowej 

było niemożliwe, ponieważ byłoby to nie-

zgodne z aktem założycielskim (i instruk-

cją), który jest podstawą wpisywania do 

tego systemu.

E.B. – Wynika z tego, że należało szkołę 

rozwiązać?

M.K. – Tak, należałoby szkołę zlikwido-

wać i założyć od nowa już w Mosinie, ale 

wtedy wiązałoby się to z totalną zmianą 

wszystkiego. Założenia od początku by-

ły takie, że nauka będzie się odbywać 

w dwóch budynkach, ponieważ trwała 

rozbudowa mieszkaniowa Krosna i nie 

byliśmy w stanie określić liczby dzieci. 

W ubiegłym roku w starej szkole w Krośnie 

odbywało się już nauczanie indywidual-

ne, w tym roku są tam uczniowie klasy 

pierwszej. 

E.B. – Czy w tej sprawie prokuratorowi 

powiedziała Pani to samo?

M.K. – Tak i tłumaczyłam tak samo. Gdy-

by to była oczywista sprawa i nie nastręczała 

trudności dla ministerstw (Edukacji Naro-

dowej i Finansów) – dawno byśmy o niej 

zapomnieli. Sami urzędnicy  mają teraz 

wątpliwości, nie wiedzą jak z tego wybrnąć 

po umorzeniu śledztwa, trudno jest im 

prawdopodobnie przyznać się do tego, 

że Gmina ma rację. Po przeczytaniu 

pewnych pism, które krążyły między 

adwokatem urzędu a MEN, już wcześniej 

powiedziałam, że w ministerstwie nie-

którzy urzędnicy nie wiedzą jakie są 

zasady wpisywania do systemu informacji 

oświatowej, że jest w instrukcji zapis: 

„zgodnie z aktem założycielskim”. A akt 

założycielski to jest Szkoła Podstawowa 

w Krośnie. 

Urząd Miejski w Mosinie otrzymał in-

formację, że odpowiedź z MEN nadejdzie 

najwcześniej w listopadzie. 

Elżbieta Bylczyńska

Czy szkoła w Krośnie
straci subwencję oświatową?
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9 sierpnia br. Dyrektor RZGW w Poznaniu, 
Dariusz Krzyżański wydał rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo 
dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu 
Wodociągowego. Obostrzoną ochroną 
objęto Krajkowo, Baranowo, Baranówko, 
Sowinki, Sowiniec oraz przeważającą część 
miasta Mosina. Rozporządzenie wprowadza 
tak wiele zakazów, że niemal całkowicie 
uniemożliwia rozwój tych terenów. Pierwsze 
burzliwe dyskusje w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej odbyły się we wrześniu na 
zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu komi-
sji ochrony środowiska Rady Miejskiej w Mo-
sinie. Przewodniczący Waldemar Wiązek oprócz 
przedstawicieli Aquanetu i Urzędu Miasta 
Poznania zaprosił na nie posłów RP – Krystynę 
Łybacką i Tadeusza Dziubę (przybyli ich 
wysłannicy) w nadziei, że posłowie wstawią się 
za Mosiną i pomogą wybrnąć z trudnej sytua-
cji. Warto przy tym podkreślić, że nikt w Mosinie 
nie neguje konieczności ochrony ujęcia, lecz 
fakt, że największe koszty w świetle nowego 

przepisu poniesie nasza gmina. 

Stanowisko władz Mosiny
„Zgodnie z tym dokumentem na terenie 

ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione 
jest m.in.: budowanie przydomowych oczy-
szczalni ścieków; wprowadzanie ścieków do 
ziemi lub wód z wyjątkiem wprowadzanych do 
rzeki Warty lub Kanału Mosińskiego.

Rozporządzenie zakazuje także, budowa-
nia nowych dróg, parkingów, terenów 
przemysłowych, składowych, myjni, warszta-
tów i komisów samochodowych, stacji 
kontroli pojazdów, baz transportowych oraz 
wykorzystania obszarów potencjalnie zanie-
czyszczonych. Ww. obiekty mogą być rea-
lizowane dopiero po zastosowaniu kosz-
townych rozwiązań uszczelniających podłoże 
i uniemożliwiających przedostawanie się wód 
opadowych i roztopowych do gruntu. 

Jeszcze bardziej restrykcyjnie brzmi zapis 
o zakazie lokalizowania w obrębach ewiden-
cyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, 
Sowinki i Sowiniec nowych obiektów ge-

Wyrok na Mosinę?
nerujących ścieki bytowe, komunalne lub 

przemysłowe, nie posiadających przyłączy do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Oznacza 

to, że na tych terenach nie można zbudować 

żadnego nowego domu, który nie byłby 

podłączony do kanalizacji sanitarnej, nawet, 

jeśli chcielibyśmy zastosować najnowo-

cześniejszy szczelny zbiornik bezodpływowy. 

Podkreślenia wymaga też fakt, że właściciel 

ujęcia – wnioskodawca wprowadzenia strefy 

tj. Aquanet S.A. nie przewidział żadnych 

środków na ochronę ujęcia wody, przerzuca-

jąc koszt między innymi budowy sieci kanali-

zacji sanitarnej, dróg z kanalizacją deszczową, 

Większość obszaru naszej gminy może zostać pozbawiona możliwości 
dalszego rozwoju w związku z rozporządzeniem, które wydał Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Taka jest opinia władz gminy, 
radnych i mieszkańców na temat restrykcji i obostrzeń zawartych w tym 
rozporządzeniu, które stanowi akt prawa miejscowego.

dodatkowych rozwiązań technicznych zabe-
zpieczających ujęcie wody na Gminę Mosina 
oraz indywidualnych inwestorów. 

Obostrzenia dotyczą także rolników. Dyrek-
tor zakazuje bowiem lokalizowania w strefi e 
ochronnej nowych ferm hodowli zwierząt, 
a nawet zwiększania obsady istniejących. 

Na terenach objętych strefą nie można też 
biwakować i uprawiać sportów wodnych. 
Dodatkowo na otwartej przestrzeni nie 
można organizować imprez artystycznych, 
rozrywkowych lub sportowych. Zgodnie 
z rozporządzeniem nie wolno będzie również 
dokonywać zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych położonych w obrębach 
ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Bara-
nówko, Sowinki, Sowiniec na cele nierolnicze 
i nieleśne. Oznacza to, że między innymi nie 
będzie można poszerzyć niektórych dróg 
gminnych w celu zapewnienia właściwej 
obsługi komunikacyjnej lub doprowadzenia 
infrastruktury technicznej. Nie będzie można 
także uzyskać takiej zgody dla prywatnych 

gruntów leśnych, w celu np. możliwości 
zabudowy, bądź też poprawy obsługi ko-
munikacyjnej.

Pod znakiem zapytania stoi możliwość 
opracowania planu miejscowego dla obwo-
dnicy miasta Mosina – etap I, która wymaga 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne. Pokreślenia 
wymaga, iż sama koncepcja obwodnicy 
Mosina – etap I (ul. Mocka w Mosinie
– ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowin-
kach – Drużynie) uzgadniana była z właści-
cielem ujęcia tj. Aquanet S.A. i uwzględniała 
zastosowanie specjalnych zabezpieczeń. Co 
więcej przedmiotowa obwodnica miała także 
służyć zapewnieniu obsługi komunikacyjnej 
Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie, przy 
ul. Czereśniowej. Innymi słowy Gmina uw-
zględniła żądania Aquanet S.A. w zakresie 

zastosowania specjalnych zabezpieczeń przy 
budowie obwodnicy, a rozporządzenie Dy-
rektora RZGW przygotowane na wniosek 
Aquanetu S.A. realizację tejże obwodnicy 
uniemożliwiło.

To tylko niektóre z restrykcji znajdujących 
się w rozporządzeniu, wszystkie spisano 
w kilkudziesięciu punktach. Wprowadzone 
obostrzenia przełożą się niewątpliwie na koszt 
realizacji inwestycji gminnych. Dla mieszkańca 
gminy oznacza to, że będzie dłużej musiał 
czekać np. na realizację drogi (koszt drogi 
będzie większy i tym samym mniej dróg 
będzie realizowanych w danym roku). Jeśli się 
to nie zmieni również inwestorzy indywidu-
alni będą musieli się liczyć z wyższymi kosztami 
związanymi z koniecznością zastosowania 
dodatkowych rozwiązań chroniących ujęcie 
wody”.

Posłowie pomogą
Do przewodniczącego komisji ochrony 

środowiska, Waldemara Wiązka wpłynął odpis 

pisma wysłanego przez posłankę Krystynę 

Łybacką do ministra środowiska, w którym 

m.in. posłanka pisze: „Bardzo proszę Pana 

Ministra o zapoznanie się z treścią załączonego 

rozporządzenia i odpowiedź: czy przewidziane 

w nim, niezwykle restrykcyjne i rozbudowane 

obszarowo obostrzenia są adekwatne do skali 

potencjalnych zagrożeń oraz koniecznych 

warunków ochrony podziemnego ujęcia 

wody”.

Obietnicę pomocy na najwyższym szcze-

blu złożył też poseł Tadeusz Dziuba.

Natomiast radni RM w Mosinie na ostatniej 

sesji uchwalili apel, który zostanie rozesłany 

do radnych Poznania, senatorów, posłów oraz 

innych wpływowych osób i instytucji.              (eb)
Obrady Komisji Ochrony Środowiska.
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List do Redakcji

Chciałbym zwrócić uwagę na kwestię stanu drogi pieszo-

rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Puszczykowie, na odcinku 

pomiędzy dworcem kolejowym a skrzyżowaniem z ul. Wysoką. 

Wiosną tego roku, spółka Inea - operator sieci telewizji kablowej 

i Internetu, realizował w tym miejscu układanie przewodów 

światłowodowych. Niestety, w wyniku przeprowadzonych prac, 

nie najlepszy stan drogi rowerowej w tym miejscu (spowodowany 

głównie miękkim, osuwającym się gruntem), uległ dodatkowemu 

pogorszeniu. Pracownicy fi rmy realizującej roboty ziemne, po 

zakończeniu układania światłowodu, położyli kostkę brukową 

w sposób bardzo niedbały. Powierzchnia drogi nie tylko nie 

została należycie wyrównana, ale nie zadano sobie również trudu 

wypełnienia fug pomiędzy kostką brukową, w miejscach w których 

prowadzono wykopy. W efekcie tego, luźno położona kostka w 

wielu miejscach porusza się pod jadącym rowerzystą i nietrudno 

się domyślić, że poza zmniejszeniem komfortu podróżowania, w 

dłuższej perspektywie, będzie to prowadzić do dalszej degradacji 

stanu drogi. Pozostawienie drogi pieszo-rowerowej w takim stanie 

dziwi tym bardziej, że miasto zatrudniło dodatkowego inspektora 

nadzoru budowlanego, właśnie po to, aby ten czuwał nad jakością 

odtworzenia zniszczonej nawierzchni (wg artykułu "Układają 

światłowód", Echo Puszczykowa, Czerwiec 2012). Jak to możliwe, 

że osoba, której zadaniem była kontrola rekonstrukcji nawierzchni, 

pozwoliła na takie niedoróbki?                                      Jacek Trubłajewicz

Już wkrótce na najbardziej poczytnym 

portalu społecznościowym w podpo-

znańskiej gminie Dopiewo pojawią się 

nagrania dźwiękowe z sesji Rady Gminy. 

Jest to odpowiedź na rosnące zainte-

resowanie mieszkańców lokalnymi tema-

tami i jednocześnie jest to spowodowane 

niewystarczającymi relacjami z życia sa-

morządu, dostarczanymi przez Urząd 

Gminy Dopiewo.

Przebieg sesji będzie nagrywany przez 

wolontariuszy i publikowany na stronach 

www.mojedopiewo.pl. W ramach akcji 

edukacyjnej pt. „Audio Zagadka – I kto 

to mówi?”, w kolejnych odcinkach na fo-

rum MojeDopiewo.pl pojawia się jed-

na zagadka dźwiękowa z krótkimi wy-

powiedziami włodarzy i radnych z wcześ-

niejszych sesji i komisji. Akcja ma na 

celu zaznajomić mieszkańców z głosami 

przedstawicieli gminnego samorządu.

Warto zauważyć, że zgodnie z prawo-

dawstwem polskim oraz orzecznictwem 

sądowym prawo do uzyskiwania infor-

macji obejmuje dostęp do dokumentów 

oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzą-

cych z powszechnych wyborów, z mo-

żliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Portal MojeDopiewo.pl funkcjonuje od 

2009 roku. Dziennie notuje kilka tysięcy 

odsłon. Jest główną platformą informa-

cyjną w gminie Dopiewo z naciskiem 

na dyskusję i kontakt w ramach lokalnej 

społeczności.

Justyna Rosińska, Gmina Dopiewo

Nagrania z sesji Rady w Internecie

Oblicza Irian Jaya w obiektywie Kajetana 
Gosławskiego na wystawie w Izbie Muzealnej 
w Mosinie.

Kajetan Gosławski urodził się w Poznaniu. 
Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 

na UAM w Poznaniu. Przez 5 lat był pracownikiem 
naukowym Polskiej Akademii Nauk. Jego 
przygoda z fotografi ą zaczęła się w szkole 
średniej. Z zamiłowania jest podróżnikiem, który 
uwielbia poznawać egzotyczne kraje i ich kulturę, 
i przyrodę, i ludzi. Był na wszystkich kontynentach 
z wyjątkiem Antarktydy. Jest współautorem 
przewodnika turystycznego po Singapurze, 
od 2008 r. prowadzi zajęcia fakultatywne na 
Wydziale Nauk Społecznych UAM Instytut Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu  i na 
Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.  Mieszka w 
Obornikach, ale czuje się mosiniakiem, bywa 
tutaj bardzo często. Jego śp. mama art. plastyk 
Zofi a Ulatowska – Gosławska poprzez grupę 
ceramiczną Angoba od 1984r. była związana 
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury i przez 20 lat 
bywała tutaj na plenerach ceramicznych.

W sobotę 15 września tłumy zwiedzających 
zawitały do Sali Izby Muzealnej na wystawę 
fotografi i Kajetana Gosławskiego, który już po 
raz siódmy zabrał nas w podróż po dalekich 
zakątkach świata – tym razem do Nowej Gwinei 
do Irian Jaya.  Wystawę otworzył dyrektor 
MOK Marek Dudek, następnie przekazał głos 
autorowi wystawy, który wprowadził nas 
w zaczarowany świat odległej i nieznanej 
kultury oraz obyczajów żyjących tam plemion 
Korowajów i Danii. Interesującą gawędę 

Zaczarowany świat odległej i nieznanej kultury
ilustrowała wystawa fotografi i, do których autor 

wielokrotnie się odwoływał uświadamiając 

nam trudy i niebezpieczeństwa wyprawy. 

To, co skłania go do tak trudnych wypraw, to 

zainteresowanie plemionami nieskażonymi 

cywilizacją, żyjącymi wciąż zgodnie z prawami 

natury. Podkreślał, że powinniśmy sobie 

zdawać sprawę, że mieszkańcami naszej 

Ziemi są też ludzie, którzy nie poddali się 

cywilizacji i nadal sobie świetnie radzą. W Jego 

wypowiedziach czuje się ogromny szacunek dla 

odrębności i inności tego świata, którego nie 

mamy moralnego prawa zmieniać. Wystawie 

towarzyszy unikatowy katalog ilustrowany 

zdjęciami z wyprawy, które zobaczymy również 

na ścianach Izby Muzealnej. Kajetan Gosławski 

opowiada w nim o swojej wyprawie, o ludziach 

tam zamieszkujących, ich kulturze, zwierzętach 

i przyrodzie. Katalog wydany przez Mosiński 

Ośrodek Kultury można nabyć w cenie 20 

złotych w Izbie Muzealnej, nakład nie jest duży, 

dlatego warto się pośpieszyć, bo wydawnictwo 

jest bardzo interesujące, szczególnie dla osób 

lubiących podróże. Wystawę można zwiedzać 

do 18 listopada, serdecznie zapraszamy.  

D. Strzelecka
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Zakończyła się 40  edycja konkursu o nagrodę Orzeł Agro-

biznesu. Wśród 16  laureatów znalazł się Gospodarczy Bank 

Spółdzielczy w Mosinie.  Równocześnie tytuł i nagrodę  Srebrnego 

Promotora Orłów Agrobiznesu za rekomendowanie  banku – lau-

reata otrzymała burmistrz Mosiny – Zofi a Springer. Uroczyste 

wręczenie  nagród, połączone z recitalem  wielkiej gwiazdy 

polskiej piosenki Joanny Rawik (słynna Romantyczność) odbyło 

się  5 września  w  auli Domu Literatury w Warszawie. 

Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest  od 2001 roku  

za sukces rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska 

Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Nagrody przyznaje Ka-

pituła (przewodniczący poseł na Sejm RP-Franciszek J. Ste-

faniuk), złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, 

wizerunku fi rmy, oceny wiarygodności, fi nansistów marke-

tingu, technologów żywności, ekonomistów. O nagrodę mogą 

ubiegać się wszystkie fi rmy z branży rolno-spożywczej i jej 

otoczenia oraz banki działające na rzecz agrobiznesu i fi rmy 

handlu spożywczego. Honorowy patronat nad nagrodą spra-

wuje od początku wicemarszałek Sejmu RP. Obecnie honoro-

wym patronem jest wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak.

Wiceprzewodniczący Kapituły-Dyrektor Agencji EMS,

Włodzimierz Syzdek

KAPITUŁA NAGRODY ORZEŁ AGROBIZNESU
Nagroda dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie i burmistrza Mosiny

Wrzesień w każdej placówce eduka-

cyjnej zaczyna się tym samym: wspo-

minamy wakacje, witamy nowy rok szkol-

ny, mówimy o bezpieczeństwie. Po ubie-

głorocznym ugoszczeniu w SP Krosinko 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Mosi-

nie, w tym roku wprosiliśmy się w progi 

miejsca pracy Straży Miejskiej w Mosinie.

Wchodziliśmy naprawdę powoli, a i tak 

oślepił nas błysk fotoradaru. Powitał nas sam 

komendant, Andrzej Woźniak. Wysłuchaliśmy 

opisu miejsca, w którym się znajdujemy. 

Wspinając się na szczyt schodów podzieliliś-

my się na dwie grupy. Chłopców wziął pod 

skrzydła komendant, natomiast dziewczynki 

przejął Włodzimierz Głuchy. Uśmiechem 

i uwiecznianiem na zdjęciach zajmowała się 

Grażyna Cichocka.

Obejrzeliśmy pomieszczenia strażników, za-

poznaliśmy się z zasadami ich pracy, oglą-

daliśmy wyposażenie strażników, poznaliśmy 

etapy czynności od zdjęcia do mandatu, 

stroiliśmy się w elementy stroju Strażnika 

Miejskiego, na odbiornikach monitoringu 

miejskiego sprawdzaliśmy czy nasze mamy 

robią zakupy na targowisku. Na koniec skie-

rowaliśmy nasze kroki do lokalnego przy-

tuliska.

Głowy uczniów klasy II a wypełniły się 

nową wiedzą, każdy na pamiątkę otrzymał 

mosińską kolorowankę, pocztówkę z ważny-

mi informacjami oraz ulotkę o segregacji 

śmieci.

I choć „pozdrowienia”, które docierają do 

domu niektórych od mosińskich Strażników 

Miejskich są „drogie” to uwierzcie nam: to 

wspaniali, pogodni ludzie. Z oddaniem wy-

pełniają swoje obowiązki. Z wielką pasją 

opowiadają o tym, co jest ich troską.

Życzymy im rozsądnych obywateli i sza-

cunku ze strony mieszkańców.

Bardzo dziękujemy za serdeczną gościnę!

Kropka

Wprosiliśmy się do Straży Miejskiej
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Jego ostatnie publiczne wystąpienie w Mosinie przypada 

na lata powojenne. Jako chłopczyk 70 lat temu recytował 

wierszyk na szkolnej akademii. Mowa o profesorze Jerzym 

Derze, który 25 września zaszczycił rodzinne miasto wykładem 

„O roli oceanu w kształtowaniu klimatu Ziemi” na zaproszenie 

Mosińskiej Biblioteki. Profesor, który specjalizuje się w 

oceanologii i fi zyce morza, za wybitny dorobek naukowy zdobył 

wiele nagród i odznaczeń, najbardziej dumny jest z faktu, że 

przyczynił się do powstania pierwszego w Polsce kierunku 

studiów – oceanografi i na Uniwersytecie Gdańskim. 

Rok temu profesor Jerzy Dera podarował naszej bibliotece 

autobiografi czną książkę „Przez Sopot na oceany” – non stop 

wypożyczaną i omawianą na Dyskusyjnym Klubie Książki. To 

właśnie z inicjatywy naszych czytelników narodził się pomysł 

zorganizowania spotkania ze znakomitym uczonym.

Po interesującej prezentacji o wpływie oceanów na klimat 

Ziemi, słuchacze obstąpili profesora – wielu z nich rozmawiało 

ze wzruszeniem na „mosińskie” tematy. Ofi cjalnie wydarzenie 

miało charakter stricte naukowy, po którym pozostał oczywisty 

Z Mosiny
na oceany

niedosyt. Mamy wielką nadzieję, że zaowocuje on następnym, 

już towarzyskim spotkaniem wspomnieniowym, a profesor Dera 

wystąpi na nim jako mosiniak i autor autobiografi cznej książki, 

w której ze swadą prawdziwie gawędziarską snuje opowieści o 

dzieciństwie i wczesnej młodości, spędzonej w naszym mieście.

Zofi a Staniszewska

kom. 608 262 220

Łódź k / Stęszewa,
ul. Mosińska 45
62-060 Stęszew

Oferujemy:
- Węgiel kamienny
- Miał, eko-groszek
- Węgiel brunatny

- Brykiet REKORD
- Drewno opałowe
- Opał workowany
- Transport opału

Atrakcyjne ceny, wysoka

- sprawdzona jakość!

Promocja:
polski miał - 530 zł
brykiet Rekord - 670 zł
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Po siedmiu tygodniach kierowcy 
ponownie mogą korzystać z mostu na 
Kanale Mosińskim w Mosinie. 

Prace na moście rozpoczęły się 

6 września. W tym czasie ekipy 

remontowe musiały zlikwidować 

wierzchnie warstwy mostu, czyli 

nawierzchnię bitumiczną oraz płytę 

żelbetonową, razem około pół metra 

asfaltu i żelbetonu. Potem w spodniej 

warstwie mostu nawiercono 13 tys. 

otworów, w które zamontowano pręty 

zbrojeniowe,i  którymi powiązano 

całość zbrojenia. To wszystko zalano 

betonem. Następnie mostowcy wykonali 

izolację, na którą położono warstwę 

bitumiczną. Zamocowano też nowe 

bariery ochronne, identyczne jak na 

moście w ulicy Niezłomnych. Mostowcy 

jeszcze przez jakiś czas będą pracowali 

pod mostem, gdzie wykonają wyprawki 

antykorozyjne, uszczelnią wszelkie 

szczeliny technologiczne i umocnią 

brzegi kanału w pobliżu fi larów mostu. 

Do całkowitego zakończenia prac nie 

będą także demontowane bramki 

ograniczające wjazd ciężkich pojazdów na 

mosiński Rynek. 

Przez kilka tygodni, podczas których 

przejazd mostem był niemożliwy kierowcy 

korzystali z objazdów. Z pewnością nie była 

to komfortowa sytuacja, jednak paraliż 

miasta nie wystąpił - a takie głosy można 

było słyszeć tuż przed rozpoczęciem prac.  

Kierowcy okazali się rozsądniejsi i na czas 

remontu zdołali znaleźć najlepsze dla 

siebie objazdy.                                                (red.)

Most na kanale
ponownie
przejezdny

Babki
W tej miejscowości przybyło 100 metrów 

chodnika na fragmencie ulicy Babickiej. 

To bardzo ważny rejon znajdujący się w 

okolicy ruchliwego skrzyżowania dróg 

prowadzących do Daszewic i Głuszyny oraz 

przystanków autobusowych i przychodni 

zdrowia.

Borkowice
Tutaj budowa chodnika trwa wzdłuż 

drogi powiatowej biegnącej przez całą 

wieś.

Chodnik jest budowany, mimo że 

zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg 

Powiatowych. Władze gminy zdecydowały 

jednak, że ze względu na bezpieczeństwo 

mieszkańców inwestycja zostanie 

zrealizowana z kasy gminnej. 

Dymaczewo Stare
Chodnik wzdłuż ulicy Bajera powstaje 

jako kolejny etap inwestycji. Najpierw 

położono chodnik po lewej części tej ulicy. 

Teraz budowano po stronie prawej - od 

ulicy Szkolnej, do placu zabaw.

Nowe
chodniki

Ulica Słoneczna w Mosinie
Trotuar z kostki typu pozbruk z 

krawężnikami położono wzdłuż 

całej ulicy. W ramach tej inwestycji 

utwardzono także wjazdy na posesje 

oraz wytyczono pas na zieleń 

przyuliczną.

Ulica Różana w Pecnej
W Pecnej wzdłuż ulicy Różanej 

ułożono szeroki chodnik z kostki 

betonowej oraz wzmocniono wjazdy 

na posesje. 

Ulica Długa w Radzewicach
W Radzewicach ul. Długa nie 

znajduje się w zarządzie gminy. 

Jednak, aby poprawić bezpieczeń-

stwo mieszkańców, Urząd Miejski 

zadecydował o budowie chodnika.

Pierwszy fragment wybudowano 

w 2011 roku, w tym roku inwestycja 

dotyczy fragmentu po drugiej stronie.

(red.)
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Zapraszamy Wielkopolskich Seniorów 

60+ do wzięcia udziału w niezwy-

kłym wydarzeniu, którym są V Wybory 
Miss i Mistera Trzeciej Młodości A.D. 
2012. 

Wydarzenie to będzie mieć miejsce w li-

stopadzie 2012 roku na Scenie Teatru 

Polskiego w Poznaniu. Tegoroczna edycja 

Wyborów jest współfi nasowana  ze środ-

ków Wojewody Wielkopolskiego oraz ze 

środków fundacji „Wspólna Droga” –  Uni-

ted Way Polska. 

Wybory są cykliczną imprezą, orga-

nizowaną rokrocznie przez Fundację SIC!, 

która integruje wszystkich seniorów 

miasta Poznania. To znane już w całej 

Polsce wydarzenie kulturalne połączone 

z pokazem mody ma wymiar artystyczny 

i integracyjny. Nasi Laureaci w poprze-

dnich edycjach Wyborów Miss i Miste-

ra 2008 i 2009 byli gośćmi Doroty Well-

man i Marcina Prokopa w ogólnopolskiej 

telewizji TVN w programie „Dzień Dobry 

TVN”. Zwycięzcy z 2010: Pani Elżbieta Choj-

nacka – Miss i Pan Florian Piechowiak 

– Wicemister zostali wybrani do promocji 

marcowych Targów Aktywni 50 + użycza-

jąc swojego wizerunku na billboardy i pla-

katy i otwierając Targi 50+ w Poznaniu. 

Zwycięzcy z 2011: Pani Emilia Landsko-

wska – Miss i Pan Stanisław Sobczak – Mister 

byli jednymi z głównych postaci fi lmu 

„Drogi Dwudziestoletni…” zrealizowanym 

przez jednostkę Urzędu Miasta Poznania.

Wydarzenie to jest wizytówką aktywnoś-

ci i pomysłowości osób po 60-tym roku 

życia, przełamuje stereotypy na temat 

starości i wzmacnia wizerunek seniorów 

jako ludzi aktywnych i z poczuciem hu-

moru. Fundacja SIC! dzięki swoim dzia-

łaniom zmierza do wydobycia  piękna 

i bogactwa osób dojrzałych w do-

świadczeniu życiowym. Rok 2012, z ini-

cjatywy Komisji Europejskiej, decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady został 

ogłoszony Europejskim Rokiem Akty-

wności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej co dodatkowo sprzy-

ja inicjatywom kulturalnym trzeciego 

i czwartego wieku.

Chętni Kandydaci do Wyborów mogą się 

zgłaszać do 27 września 2012 roku listo-

wnie na adres Fundacji SIC! ul. Szama-

rzewskiego 17/3, 61-012 Poznań.

Należy wypełnić formularz zgłosze-
niowy na Wybory, który jest do pobrania 

na stronie

www.poznanskisenior.sic.to   www.sic.to 

Liczba osób biorących udział w Wybo-

rach jest ograniczona. 

Więcej informacji

oraz Regulamin Wyborów na stronie

www.sic.to
oraz  www.poznanskisenior.sic.to

a także osobiście pod numerem telefonu 

61-852-16-43
lub e-mail: erosenkiewicz@sic.to.

 

Fundacja SIC!

ul. Szamarzewskiego 17/3, Poznań

tel. 61 852 16 43

ERosenkiewicz@sic.to

Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości

Cenny dar dla
mosińskiej biblioteki
W sierpniu odwiedziła naszą biblio-

tekę p. Mirosława Różańska, żona 

Hieronima Różańskiego. Podarowała nam 

exlibris męża przedstawiający widok Mo-

siny. Serdecznie dziękujemy Pani Miro-

sławie za cenny dar – exlibris będzie go-

dnie wyeksponowany w naszym pomie-

szczeniu!

Hieronim Różański – urodzony w 1929 r. 

w Mosinie, architekt wnętrz, projektant 

w zakresie rekonstrukcji i rewaloryzacji 

detali architektonicznych oraz wnętrz 

zabytkowej architektury, malarz, grafi k, 

rzeźbiarz, rysownik. Ukończył studia 

w PWSSP w Poznaniu na wydziale Archi-

tektury Wnętrz w 1954 r. Członek grupy 

EF (Eksperyment Formy) w Poznaniu oraz 

Stowarzyszenia Marynistów Polskich.

W latach 1954 – 1959 pracował 

przy rekonstrukcji Starego 

Rynku w Poznaniu. Od 1959 do 

1982 r. zatrudniony jako starszy 

projektant w PKZ w Poznaniu 

wykonywał projekty renowacji 

m.in. do zamków w Głogowie, 

Łagowie i Żarach oraz pałaców 

w Rogalinie, Czempiniu i Trze-

biniach. W pejzażach, które 

maluje, widoczne jest dążenie 

do fragmentarycznej analizy 

krajobrazu, graniczącej niekiedy 

z formami abstrakcyjnymi. 

Podobną stylistykę prezentują kompozycje 

fi guralne i autoportrety. Zrealizował kilka 

wystaw indywidualnych, m.in. w Poznaniu, 

w Gorzowie oraz brał udział w około 30 

wystawach zbiorowych.

Zofi a Staniszewska

Pamiętali o 1 września 1939 r.

1 września 2012 roku w południe mie-

szkańcy Mosiny uczcili pamięć 

wszystkich uczestników II wojny światowej. 

Tradycyjnie ta uroczystość patriotyczna 

odbyła się na Placu 20 Października pod 

pomnikiem Zamordowanych w Forcie VII 

i Zamęczonych w Obozach Koncen-

tracyjnych. Pod pomnikiem wiązanki 

kwiatów złożyli przedstawiciele Związku 

Kombatantów i Byłych Więźniów Polity-

cznych, przedstawiciele samorządu Gminy 

Mosina, organizacji społecznych i instytucji 

gminnych.                                                           (red.)

BURMISTRZ GMINY
MOSINA ZAPRASZA

Do udziału w obchodach 73. ro-

cznicy rozstrzelania 20 paździe-

rnika 1939 roku 15 Obywateli Mosiny 

i okolicznych miejscowości na rynku 

w Mosinie.

Tegoroczna uroczystość rozpocznie 

się 20 października 2012 r. o godz. 17.45 

modlitwą przy grobie rozstrzelanych na 

mosińskim cmentarzu, skąd uczestnicy 

uroczystości przejdą na Mszę Świętą do 

kościoła parafi alnego.Po nabożeństwie 

złożone zostaną wiązanki kwiatów pod 

miejscem pamięci na Placu 20 Paździe-

rnika.                                                   Zofi a Springer
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W   roku 2000 w Seelze i w 2001 w Mosinie została  

podpisana umowa o partnerstwie między 

Mosiną i Seelze. W dokumencie tym burmistrzowie 

obydwu miast zobowiązali się wspierać kontakty 

mieszkańców zmierzające do zbliżenia obu narodów. 

W październiku 2011 r. z okazji jubileuszu 10-lecia 

współpracy Mosinę odwiedziła 50- osobowa grupa 

z Niemiec. Efektem spotkania było zaproszenie równie 

licznej delegacji z  Mosiny do odwiedzin niemieckiej 

gminy w roku 2012. 

W dniach 7-10 września w Seelze gościło  67 osób 

(wśród nich m.in. harcerze i młodzież), na czele 

z Burmistrz – Zofi ą Springer. 

Kolejne spotkanie przedstawicieli obu gmin  odbędzie 

się jesienią przyszłego roku w Mosinie.                                (red.)

Wizyta w Niemczech

Szanowni Państwo!

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się z prośbą 

o pomoc dla podopiecznego Piotra Pierchała.

Piotruś ma 7 lat i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. 

Nadal jest szansa, by chłopczyk zaczął sam chodzić. Aby 

tak się stało – dziecko powinno uczestniczyć w turnusach 

rehabilitacyjnych.

Możecie Państwo sprawić, by chłopczyk poczuł się samo-

dzielny krocząc na własnych nogach...

Każda wpłata spowoduje, że pojawi się szansa wyjazdu  

Piotrusia na intensywną rehabilitację w formie turnusu.

Jego koszt to około 5.000 zł.
Jeżeli możecie i chcecie Państwo pomóc Piotrusiowi, prosimy 

kierować wpłaty na podane konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, gm. Bielany

NIP 118-14-28-385,  KRS 0000037904

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

01-685 WARSZAWA UL. ŁOMIAŃSKA 5

Nr konta: 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

z dopiskiem:

3663 Piotr Pierchała
– darowizna na pomoc

i ochronę zdrowia.

W imieniu własnym i matki 

Piotrusia dziękujemy za każdy 

Państwa gest!
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Co jo tam moge powiedzieć na tyn 

temat, nu co? Aby tyle co wiara 

godo a godojum różnie, wiysz jak to ludzie. 

Tyn powiy ci, że tak, a tyn znowu że to nie 

prowda bo buło tak i buńć tu mundry. 

We łbie sie może wszysko pomojtać 

i najlepi nikogo nie suchać. Co innygo że 

tutejszy nie jestym, nu tak, nie pacz tak 

na mnie. Że tu miyszkum 30 lat, ale sie 

tutej nie urodziułym i ci co sie tu urodzili 

powinni wiedzieć najlepi skund sie tyn 

elegant wziół nie. Jo tam wiym skónd? Jak 

żym tu przejechoł to napewno ón już buł 

bo zdaje się że wiara coś godała. Jo żym jes 

nietutejszy i koniec kropka, nic nie wiym. 

Widziołeś, na rynku kiedyś sie stalowali, za 

elegantów wiara sie przebiyrała, kónkursy 

buły, jedyn nawet zeżar pińć pónczków 

na roz, chapsnół i mosz, wygroł. Jo tam 

żym z mojum na takie szporty lubiół iś, 

człowiek sie pochichroł, nie, kiełbache żym 

se spuncół a co, nu całkum nie ino pu i moja 

tyż drugie pu. Najbaży num sie podobało 

jak Andrzej sie wygupioł. Tej, pamiyntosz 

jak sie wystrojół za teściowum, jak zaczuł 

odprowiać te różne kónkursy, tej całko 

wiaruchna ale sie lachała. No i widzisz to 

num sie podobało jak selera a tero tak nie 

robium. A czymu? Kumu to zawodzało? 

Jedyn kiedyś nawet wew fraku i wew 

kapelindzie wystympowoł, a sie sztamo-

woł jak holipa. Dzie takich tero widzisz, nu 

dzie? Chyba że pójdziesz do tyatru albo 

wew telewizorze. Jo tam do kina nie ide bo 

to kosztuje a każdy grosz czeba oglundać 

na wszyskie struny nu nie. Sam wiysz jak to 

jes. Telewizor se otworze i za darmo mum, 

a co, satelite tyż mum, jak wszyscy majum 

to jo tyż. Jo najbaży lubie jak sie lejum, na 

jednym programie cingim sie ino lejum, 

dejcie spokój. Jo nie musze zaro wiedzieć 

co óni tam szwargolum po angielsku bo 

sam widze jak sie walum. Czasym myśle że 

sie pozabijali a óni dali, wstajum i na nowo 

sie lejum. Że co, acha, o elegancie miołym 

ci powiedzieć. Coś tak kiedyś wew telewizji 

mówili i to chyba nie roz, nawet pare razy 

ale nie tak od razu ino roz po roz, wiysz. Co 

człowiek sie dowiy, zaro zapumni i znowu 

od poczuntku. Mi sie dziwisz że mało wiym, 

żodny wielki szkoły żym nie zrobiuł i dzie 

sie miołym nauczyć. Bo to człowiek może 

wszysko zapamiyntać to łep byś musioł 

mieć o taki, albo nawet jeszczy wiynkszy. 

Elegant pewno był jakiś ktoś zes Mosiny, 

ale co ón zrobiół takiygo że zaczyli ludzie 

godać, może katane nosiuł bestrum, albo 

wywijas z niego buł jak dziaski. Nu i widzisz 

tyle wiym na tyn temat że nic nie wiym.

Roman Czeski

N iewiele par ma to szczęście, aby świętować 69. rocznicę 

ślubu. W gminie Mosina jest tylko jedna taka para 

– państwo Zofi a i Witold Jóźwiakowie z Daszewic, którzy 22 września 

2012 r. obchodzili właśnie jubileusz 69-lecia zawarcia związku 

małżeńskiego.małżeńskiego.

Wyjątkowi jubilaci z Daszewic

Szacowni jubilaci przysięgę małżeńską złożyli blisko siedemdzie-

siąt lat temu, w Jabłonnej. Pani Zofi a miała wtedy siedemnaście lat, 

a pan Witold dwadzieścia cztery. Jak zapewniają oboje zawsze lubili 

kontakt z ludźmi, a ich praca zawodowa stwarzała ku temu wiele 

okazji. Pan Witold jest stałym czytelnikiem Głosu Wielkopolskiego, 

w latach 1947-1953 pracował w nim m.in. jako redaktor techniczny. 

Szacowni jubilaci wychowali troje dzieci. Doczekali się też pięciorga 

wnucząt oraz trójki prawnucząt. Małżonkowie, których cechuje 

niesamowite poczucie humoru, zgodnie podkreślają, że receptą na tak 

długoletni związek jest umiejętność ustępstw względem siebie. 

Jubilatom gratulujemy tak wspaniałej rocznicy i życzymy przeżycia 

w szczęściu i zdrowiu jeszcze wielu pięknych chwil.

Jubilatów w przeddzień rocznicy, odwiedzili przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego w Mosinie, składając na ich ręce piękny bukiet kwiatów, 

upominek i list gratulacyjny. Odśpiewano „Sto lat”, był oczywiście tort 

i były wspomnienia.                                                                                                                    (um)
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One way ticket
Jak to się stało, że w ogóle pojechałyśmy? Racjonalny powód 

nie był nam potrzebny. Kora chciała zobaczyć na własne oczy 

ojczyznę członków niesamowitego zespołu 2Cellos, składającego 

się z dwóch wiolonczelistów. Mi pozostało przyklasnąć, bo już 

Chorwację widziałam i jest naprawdę cudowna.

No to pozostaje pytanie – jak tam dojechać? Sprawdzamy 

połączenia i tu… niedowierzanie. Od nas nie lata nic do Chorwacji. 

No, ale czemu po drodze nie zobaczyć czegoś 

jeszcze? Postanowiłyśmy, że może polecimy 

do Włoch, bo jest w sumie całkiem blisko – 

z okolic Mediolanu do Chorwacji to zaledwie kilka 

centymetrów na mapie. Bilety kupiłyśmy jakieś 

dwa miesiące przed wylotem, za 54 zł od osoby. 

I to tylko w jedną stronę. Prawdziwy ‘one way 

ticket’! Tak naprawdę załatwianie noclegów 

i punktów zaczepienia w drodze do Chorwacji 

zajęło nam tydzień. Korespondowałyśmy z ludźmi 

ze strony www.couchsurfi ng.org. To strona, na 

której ludzie ogłaszają się, oferując darmowy 

nocleg u siebie w domu, głównie na jedną, dwie 

noce. Na stronie można znaleźć wiele różnych 

ofert od najróżniejszych ludzi. Starałyśmy się 

brać noclegi u osób już zweryfi kowanych, 

sprawdzonych przez innych, z dobrymi opiniami. 

W sumie spotkałyśmy się dwa razy tuż przed 

wyjazdem, żeby wymyślić głównie punkty, 

o które warto zahaczyć. W piątek przed wylotem 

wybrałyśmy się na małe zakupy – trochę suchego 

prowiantu i pasztety mogłyby się okazać 

wybawieniem w jakiejś cięższej chwili podróży. 

Niestety, część musiała zostać w domu, bo mając do wyboru 

zmieszczenie do plecaka pasztetu czy drugiej sukienki, wiadomo, 

co kobieta wybierze bez wahania. W sumie jedzenie kupione 

za 50 złotych wystarczyło nam na całe dwa tygodnie!

Cel: miasto Julii!

No to jesteśmy na miejscu. Bergamo! Nasz pierwszy gospodarz, 

Paolo, nie miał samochodu i nie mógł nas odebrać z lotniska, 

a mieszkał pod miastem… Napisał nam wcześniej baaardzo 

dokładną instrukcję, jak do niego się dostać. I zaskoczył nas na 

wstępie. Spodziewałyśmy się, że Włoch, jak to stereotypowy 

Włoch, gorąco się z nami przywita. A on bardzo stanowczo 

i chłodno wyciągnął do nas rękę, co nas naprawdę zdziwiło. 

Bo generalnie Włosi od razu zachowują się bardzo swobodnie. 

Na przykład, jeśli chodzi o żarty. Cały czas używają sarkazmu, 

czyli takiego rodzaju dowcipu, który my stosujemy jedynie 

w towarzystwie, które już trochę znamy. Przykład? Zapytałyśmy 

go, czy następnego dnia, kiedy on wychodził z mieszkania na cały 

dzień, my możemy zostawić sobie u niego nasze plecaki. A on 

na to całkowicie poważnie odpowiada nam: Nie! My tak trochę 

Ile kosztuje prawdziwa przygoda?
W założeniu to miał być wywiad. Ale pewnych monologów, szczególnie prowadzonych na dwa głosy, przerywać 
nie należy. Poniżej relacja z podróży, bardzo niezorganizowanej, trochę niebezpiecznej, ale głównie szalonej, 
w wykonaniu dwóch mosinianek, Kornelii i Karoliny, o których pisaliśmy w ubiegłym miesiącu, o ich podróży 
do Budapesztu. Tym razem pokonały ponad 4 tysiące kilometrów – samolotem, autobusem, trochę pieszo, ale głównie 
autostopem. Bergamo – Brescia - Peschiera del Garda – Werona – Wenecja – Wyspa Krk - Rovanjska. Ruszamy!

w konsternacji mówimy sobie – okej, poradzimy sobie przecież 

jakoś. Dopiero po chwili zaczął się szczerze śmiać z naszej reakcji na 

jego żart, którego zrozumienie uznał za coś całkowicie oczywistego.

Bergamo jest zapomniane, zaduszone sławą Mediolanu, a jest 

naprawdę przepiękne i ciche. Tam było tyle kościołów i dzwonów! 

Niesamowite, gdy nagle wszystkie zaczynały bić. Problem pojawił 

się tylko wtedy, gdy chciałyśmy coś zjeść w porze naszego obiadu 

– ulice puste, bo wszyscy mają sjestę.

Nasz następny gospodarz przyjechał po nas specjalnie z Brescii, 

oddalonej od Bergamo o 50 kilometrów. Po świetnym wieczorze 

spędzonym w jego towarzystwie, następnego dnia wyruszyłyśmy 

autobusem w stronę największego i najczystszego włoskiego 

jeziora, Garda, gdzie oczekiwał na nas kolejny couchsurfer. Cały 

dzień spędzony nad jeziorem to było to, czego nam było potrzeba 

– opalanie, leżenie, tułanie się po mieście… Ale czas w drogę. 

Kolejny dzień zaczął się bardzo miło – w ciągu niespełna 20 minut 

udało nam się złapać autostop do Werony – miasta pełnego przede 

wszystkim turystów. Ale obejrzenie domu, słynnego balkonu 

i wysłania listu do Julii warte było przedzierania się przez tłumy 

z wielkimi plecakami na plecach.

We Włoszech spełniłyśmy marzenie naszego dzieciństwa: 

jadłyśmy na obiad lody! I to przez trzy dni z rzędu. A włoskie lody są 

najlepsze na świecie, i to jeszcze nakładane wielką łychą, z sercem.

W nieodpowiednim miejscu,
w nieodpowiednim czasie

Pod Weroną przekonałyśmy się na własnej skórze, że próbując 

złapać stopa, najważniejszy jest wybór dobrego miejsca. Tym 
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razem niestety nie było innej możliwości i stałyśmy przy bramkach 

na autostradzie, gdzie przez długi czas nikt się nie zatrzymywał, 

a kilka razy strąbiły nas samochody. Byłyśmy umówione 

jeszcze tego samego wieczora u kolejnych gospodarzy, około 

20 kilometrów od Wenecji, ale niestety nie udało nam się do 

nich dojechać na czas. Po kilku godzinach wreszcie trafi łyśmy 

na Włocha, który nam pomógł i dowiózł nas prawie do Wenecji. 

Ale wysadził nas w tak złym miejscu, że musiałyśmy dojść jakieś 

trzy kilometry wzdłuż autostrady, po jakiś krzakach... Uff , w końcu 

udało nam się dostać do kolejnego domu. To był 15 sierpnia, dzień, 

kiedy u Włochów też jest święto. Ferragosto, bo tak nazywają ten 

dzień, jest świętem kończącym okres zbiorów i Włosi zazwyczaj 

wyjeżdżają wtedy za miasto, nad morze lub jezioro. Do naszych 

gospodarzy zjechała się rodzinka i absolutnie przez cały dzień 

siedzieli w ogrodzie. Poczęstowali nas owcą z grilla! Ci ludzie mieli 

do nas zupełnie inne podejście niż wcześniejsi, którzy się nami 

opiekowali, wymyślali nam zajęcia i próbowali zapewnić atrakcje. 

Ta rodzina potraktowała nas jak swoich, powiedzieli tylko, że mamy 

czuć się jak u siebie, pokazali nam nasz pokój, łazienkę. Powie-

dzieli, że jak będziemy mieć ochotę, mamy przyjść do nich. I tyle. 

Człowiek czuł się, jakby siedział tam z nimi w tym ogrodzie od lat. 

Ale tego samego dnia trzeba było jechać do Wenecji. Podrzucili nas 

na dworzec, gdzie spotkałyśmy polską wycieczkę, której uczestni-

cy nie mogli uwierzyć w to, że mówimy po polsku i podsyłały do 

nas jakieś dzieciaki, żeby upewniły się, w jakim języku mówimy.

W Wenecji spędziłyśmy ładne kilka godzin. Wniosek był jeden 

– trzeba sobie znaleźć męża gondoliera. No i włoska kawa jest 

absolutnie nie do zaakceptowania. Dwa łyki, ale tak mocne, że aż 

gęste. W Wenecji najbardziej zachwycił nas plac świętego Marka 

– po kilku godzinach chodzenia ciasnymi uliczkami, mostami, 

naprawdę ogromne wrażenie robi ta przestrzeń. Burząc wszystkie 

stereotypy – wcale nie śmierdziało. Po powrocie, około północy, 

nasza rodzinka nadal siedziała w ogródku jak gdyby nigdy nic. 

Polewają wino, siedzą w basenie, nie patrząc na godzinę i to, że 

robi się coraz chłodniej… Byli bardzo niepocieszeni, że następnego 

dnia rano już chciałyśmy od nich wyjechać – stwierdzili, że dzień 

po święcie nie da się wyjechać z ich miejscowości, bo wszyscy są 

na wakacjach i nikt nas nie zabierze... Więc przez całe śniadanie, 

które trwało prawie dwie godziny(!) zastanawiali się, jak nam 

mogą pomóc i gdzie nas podwieźć, żebyśmy nie miały problemu 

z dostaniem się do Chorwacji. Ostatecznie 

wywieźli nas dobre dziesięć kilometrów na 

jakąś stację. Żegnamy się z nimi, wyciągamy 

plecaki z bagażnika i nie zdążyłyśmy ich 

nawet dobrze postawić na ziemi, i pomyśleć 

o tym, że będziemy łapać stopa, a obok 

nas zatrzymuje się jakiś facet terenowym 

samochodem. Rekord świata w łapaniu 

autostopa, zero sekund!

W hotelu o tysiącu gwiazd

To byli nasi ostatni umówieni gospodarze. 

Dzięki takiej organizacji nie byłyśmy 

obok Włochów, ale cały czas razem 

z nimi, spożywaliśmy wspólnie posiłki, 

robiliśmy je wcześniej razem. To nie tak, jak 

u większości turystów – jedziesz do Włoch 

i idąc ulicą myślisz sobie – ooo, Włosi, jacy 

przystojni! Rozmawiasz z nimi na wiele 

tematów, żartujesz, poznajesz charaktery 

i temperament... Może wydać się to banalne, 

ale nie ma lepszego sposobu na poznanie 

ludzi, kultury i kraju. To, że te noclegi były za darmo, nie było 

absolutnie naszym celem, ani głównym zyskiem – to, co dosta-

łyśmy od nich jest nie do przecenienia. Miło jest też zostawić 

każdemu jakiś drobiazg za gościnę. Udało nam się przed wyjazdem 

zdobyć trochę materiałów promocyjnych z Mosiny – kredki, 

koszulki, długopisy – i dzięki temu każdy z naszych gospodarzy 
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wiedział dokładnie, skąd pochodzą osoby, które u niego nocowały.

Na trasie z Wenecji do Chorwacji złapałyśmy pierwszego 

i absolutnie nie ostatniego tira w ciągu całej wyprawy. Kierowca 

z Rumunii pokazał nam zdjęcie swojej córki, poczęstował 

ciastem od mamy i wysadził w Słowenii. A Słowenia to takie 

wielkie Zakopane. Tam zabrała nas Niemka, świetnie mówiąca 

po angielsku, absolutnie szalona kobieta! Jechała już chyba od 

siedmiu godzin sama i potrzebowała towarzystwa, więc była 

naprawdę przeszczęśliwa, że może nas zabrać. Z nią wjechałyśmy 

do Chorwacji, cały czas obserwując rosnącą na termometrze 

w aucie temperaturę. Celem jej podróży była wyspa Losinj, jecha-

ła do swojego chłopaka i gdy zaczął zapadać zmrok, rozpoczęła 

walkę z czasem, bo ostatni prom odpływał o 21. Żeby tam dojechać, 

trzeba dostać się na Krk. Nie zauważyłyśmy, kiedy minęłyśmy most 

łączący wyspę z lądem. I tym samym wysadziła nas z auta na 

samym końcu wyspy, gdzie nie było nawet żadnej miejscowości, 

tylko las i woda. Całe szczęście pomocny okazał się GPS w telefonie, 

który niejednokrotnie wcześniej uratował nam już życie. Okazało 

się, że jakieś dwa kilometry dalej jest miejscowość. I zaczęłyśmy 

iść absolutnie nie oświetloną drogą, z lampką z przodu i z tyłu. 

W trakcie tej drogi o mały zawał przyprawiło nas stado owiec, które 

nagle zabeczało na polu tuż obok nas. Byłyśmy tak zmęczone, 

że położyłyśmy się w śpiwory na plaży, jak najdalej się dało, bo 

rozbijanie się na dziko w Chorwacji jest zakazane. Po północy nagle 

jedzie jakiś samochód, widać światła z daleka. Jechał prosto na 

nas! Bałyśmy się, że to jakaś straż i zaraz nas zwiną. Auto podje-

chało parę metrów od nas, zatrzymało się, wyszli z niego ludzie 

i… zaczęli łowić ryby. I tak do rana. To jedna z najzabawniejszych 

puent całej naszej wyprawy – biegałyśmy po autostradach, 

drogach szybkiego ruchu i ani razu nie zdarzyło nam się, żeby coś 

nas prawie rozjechało. A tu, na końcu świata, na wyspie, na samym 

końcu plaży, prawie nas przejechał samochód.

Spanie w „hotelu o tysiącu gwiazd” było naprawdę niesamowite. 

Pierwszy raz widziałyśmy drogę mleczną i taką ilość gwiazd! 

Pół namiotu lepsze niż nic

Na następny dzień cel był jeden: wydostać się z wyspy, bo na 

Chorwację nie miałyśmy żadnych planów, gdzie chcemy być. 

Dlatego wsiadłyśmy do pierwszego tira, który się zatrzymał 

i okazało się, że jechał do Splitu. Mówimy sobie – dobra, 

wysiądziemy gdzieś po drodze, byle dostać się na jakąś plażę 

na lądzie. Niestety, to był Chorwat, który w zasadzie nie znał 

angielskiego, i okazało się, że nie jedzie wybrzeżem, ale odbija 

na główną autostradę, w głąb kraju. W sumie jechałyśmy z nim 

3,5 godziny i gdy tylko nas wysadził, przemaszerowałyśmy 

w stronę najbliższej miejscowości, nad zatoką. Kupiłyśmy mate-

rac, piłkę i mały namiot, w zasadzie takie typowo plażowe pół 

namiotu do schowania się przed wiatrem i osiedliłyśmy się na 

dwa dni na polu kempingowym. Niemcy, Austriacy i Włosi, 

otaczający nas ze wszystkich stron wielkimi, drogimi kamperami, 

przystosowanymi do mieszkania na miesiąc, patrzyli na nas 

z politowaniem, śpiące w połowie namiotu pod chmurką. Ale 

my naprawdę byłyśmy szczęśliwe, móc zasypiać z widokiem na 

niebo i gwiazdy, a rano budzić się wraz z wstawającym słońcem. 

Minimalizm popłaca! 

W niedzielę od rana stwierdziłyśmy, że kierujemy się 

w stronę domu. Siły witalne z nas uszły, miałyśmy już 

serdecznie dość słońca i plaży, i postanowiłyśmy, że 

zaczynamy wracać. Plan zakładał, że wracamy przez 

Słowenię, Austrię i Niemcy, dobijemy do Berlina, 

a tam już łatwo będzie nam złapać samochód, jadący 

wprost do Poznania. W Lublanie na stacji benzynowej 

spotkałyśmy Austriaka, około pięćdziesięcioletniego. 

To nie była zbyt udana podróż – facet jechał jak 

wariat, ekspresowo zmieniając pasy na drodze, 

odpalał papierosa od papierosa, a nie otwierał okien... 

O trzeciej nad ranem wysadził nas na stacji, gdzie od 

razu złapałyśmy kolejnego kierowcę, jadącego do 

Niemiec. Na koniec podróży kierowca wyszedł z auta, 

otworzył z tyłu pakę, rzucił nam arbuza, krzycząc: 

„Macie!”. Przez całe Niemcy jechałyśmy z tym arbuzem 

jak z maskotką. Wiesz, jakie to ciężkie? Jak nam 

przyszło iść brzegiem autostrady z tym arbuzem pod 

pachą, myślałam, że już nie damy rady. Ale prezentów 

się nie wyrzuca! Arbuz przyjechał z nami do domu, 

i tu na miejscu sprawiedliwie się nim podzieliłyśmy.

Na kolejnej stacji poznałyśmy kolejnego kierowcę, 

tym razem człowieka niezwykle ułożonego, ze swoją codzienną 

rutyną. Jechał do Legnicy! Poczęstował nas herbatką, pozwolił 

spać na zmianę na tylnej kanapie, poczytać gazetkę ze sterty 

kolorowych, polskich brukowców, przy okazji opowiadając całą 

historię swojego życia. Jechałyśmy z nim dwanaście godzin. Kiedy 

wysadził nas w Legnicy, dałyśmy znać do domu, gdzie jesteśmy. 

„Mamo, masz coś do pisania? To pisz: trzy pomidory, bazylia, 

tuńczyk, kup to, a ja będę za trzy godziny i robię kolację!”. Kolej-

ny kierowca podrzucił nas do Świebodzina, załatwiając przez 

CB radio kolejnego, który wysadził nas w Komornikach. Cała po-

dróż trwała jedynie 30 godzin. 

Łącznie 11 dni przygód kosztowało nas około 500 złotych na 

osobę, zapłaciłyśmy tylko za dwa noclegi, namiot, kawę, obiady 

i lody. Osiemnastu kierowców, 4105 kilometrów, Włochy, 

Chorwacja, Słowenia, Austria i Niemcy. Dawno tak się nie 

cieszyłyśmy z powrotu do domu. Tyle się działo każdego dnia! 

Naszła nas bardzo ckliwa refl eksja, że podróżuje się nie po to, żeby 

gdzieś dojechać i coś zobaczyć, ale nauczyć się więcej o świecie 

niż z podręczników i gazet. I też trochę zwolnić, żeby z ciekawością 

i uwagą stawiać kolejne kroki.

Historię swojej podróży opowiadały:

Karolina Czeska i Kornelia Kubiczak

Wysłuchała i spisała:

Magdalena Krenc
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Wybierz jakość i profesjonalizm
w Orange

Orange daje Ci wysokiej jakości 
usługi codziennego użytku, które 
w dzisiejszych czasach są podsta-
wą w komunikacji z rodziną, przy-
jaciółmi, są dostępem do świata 
informacji czy zakupów on line, ban-
kowości elektronicznej i portali spo-
łecznościowych oraz do bogatego  
świata telewizji i fi lmów VOD. 

Wejdź do multimedialnego świata 
w Orange, w którym dostaniesz:
�  Telewizję z bogactwem kanałów 

HD,
�  Neostradę z prędkością do 80 

Mb/s,
�  Internet mobilny z prędkością 

do 42 Mb/s do przetestowania za 
darmo przez 14 dni,
�  Telefon komórkowy z atrakcyj-

nymi planami telefonicznymi 
i smartfonami w bardzo korzyst-
nych cenach,
� Telefon stacjonarny.

Usługi łączone:
�  pakiet usług mobilnych Orange 

Combo, w którym sam tworzysz 
swój własny pakiet usług różnych 
kategorii np. wybierając telefon 
komórkowy i internet mobilny 
dostaniesz 15 zł rabatu miesięcznie; 
�  pakiet usług stacjonarnych Fun-

Pack HD czyli telewizja z bogatą 
ofertą pakietów platformy n,  
Internet do 80 mb/s oraz telefon 
z nielimitowanymi rozmowami na 
stacjonarne numery krajowe, do 
Unii Europejskiej, USA i Kanady;
�  pakiet usług stacjonarnych i mo-

bilnych Orange Open – połącze-
nie FunPacka HD z telefonem 
komórkowym lub/i Internetem 
mobilnym. Aktywując pakiet 
możesz miesięcznie oszczędzić do 
30 zł miesięcznie. 

Dzięki usługom łączonym opty-
malizujesz swoje rachunki, oszczę-

dzasz, załatwiasz wszystkie sprawy 
i rozliczasz się tylko z jednym 
Operatorem. Dodatkowo w Salonie 
możesz opłacić wszystkie rachunki.

Każdy, kto przeniesie teraz 
swój numer telefonu do Orange 
otrzyma nie tylko ofertę idealnie 
dopasowaną do swoich potrzeb, 
ale także dodatkowe korzyści: 
darmowy abonament nawet przez 
3 miesiące, nielimitowane rozmowy 
w Orange oraz 20 proc. więcej minut 
do wszystkich sieci przez cały okres 
umowy. 

Wybierając Orange, masz pew-
ność, że jesteś w stałym kontakcie 
ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, 
ponieważ w zasięgu sieci Orange 
znajduje się aż 99,6 proc. populacji 
Polski.

Obecna kadra konsultantów sa-
lonu Orange gwarantuje miłą 
atmosferę i profesjonalną obsługę. 

Profesjonalne porady konsultantów 
z salonu Orange z pewnością po-
mogą zarówno klientom indywi-
dualnym jak i biznesowym w wy-
borze najlepiej dopasowanej oferty
i wszelkich formalnościach związa-
nych z telefonem, internetem i te-
lewizją.

Salon Orange
przy ul. Poznańskiej 46

w Mosinie
razem z obecnymi pracownikami 

wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom klientów. 

Zapraszamy.

salon Orange
ul. Poznańska 46
(obok urzędu miejskiego)
62-050 Mosina
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00
tel./fax 61 813 26 49

Telewizja, Internet i telefon – stacjonarne i mobilne, szyte na Twoją miarę, dopasowane do Twojego stylu życia i potrzeb
– teraz pod jednym dachem w Orange. 
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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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W sobotę 15 września odbyła się 
czwarta wycieczka rowerowa orga-

nizowana przez Akcję Katolicką – Mo-
sina, tym razem celem wyjazdu były 
zgromadzenia zakonne mieszczące się 
w Puszczykowie. Trasa rozpoczynała się  
w Mosinie przy kościele, a kończyła w do-
mu Księży Chrystusowców w Puszczyko-
wie. Głównym tematem tego rajdu było 
poznanie specyfi ki odwiedzanych zako-
nów i podziwianie piękna przyrody WPN-u. 

Pierwszym miejscem, jakie grupa rowe-
rzystów odwiedziła był kościół Św. Józefa 
Oblubieńca NMP, przy którym mieści się 
zgromadzenie Ducha Świętego (Duchacze). 
Zgromadzenie to zajmuje się ewangeliza-
cją i prowadzeniem misji wśród naju-
boższych. W parafi i świętego Józefa odby-
wa się peregrynacja obrazu św. Józefa do 
domów parafi an. Peregrynacja rozpoczęła 
się w  uroczystym dniu odpustu parafi al-
nego – w poniedziałek, 19 marca 2012 roku. 

W sąsiedztwie Duchaczy znajduje się 
inna placówka – Dom Pomocy Maltańskiej. 
Placówka ta przeznaczona jest dla osób 
dorosłych, które ukończyły szesnasty rok 
życia. Uczestnikami zajęć są m.in.: osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną w sto-
pniu umiarkowanym i znacznym, które nie 
mogą podjąć zatrudnienia, nawet w wa-
runkach chronionych. 

Kolejnym domem zakonnym na trasie 
był dom Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka 
Jezus. Charyzmatem specjalnym Sióstr Kar-
melitanek Dzieciątka Jezus jest to, że swo-
je dążenie do doskonałej miłości i zje-
dnoczenie tejże miłości z Bogiem opierają 
na drodze Dziecięctwa duchownego, na 
Dziecięctwie Bożym. Taki jest duch i ideał 
Sióstr Dzieciątka Jezus, że przez pokorę, 
przez ducha ubóstwa i wyzucie się z wła-
snej miłości, przez ufność i całkowite 
zdanie się na wolę Bożą, przez miłość 
i przez ofi arę dla Miłosiernej Miłości Boga 
prosto i z prostotą dążą do zjednoczenia 

z Bogiem. Siostry tworzą wspólnotę, która 
jest małą komórką w wielkim organizmie 
Kościoła. Prowadzą kontemplacyjne życie 
i prowadzą dzieła czynnej miłości. Zgro-
madzenie ma łączyć jedno z drugim. 
Apostolstwo ma wypływać z modlitwy 
i jednocześnie do niej prowadzić.

Następne zgromadzenie, do jakiego 
zawitali uczestnicy rajdu było Zgromadze-
nie Braci Serca Jezusowego. Jest to 
wspólnota osób konsekrowanych, której 

członkowie ślubują rady ewangeliczne i od-
dają się pracy apostolskiej. Zgromadzenie 
służy braciom w postępie do doskonałości, 
zapewniając im potrzebne środki. Celem 
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego 
jest służba Kościołowi poprzez całkowite 
oddanie się Bogu oraz szerzenie Jego 
chwały przez świadectwo życia i wypeł-
nianie ślubowanych rad ewangelicznych. 
W zakresie duchowym zadaniem Zgro-
madzenia Braci Serca Jezusowego jest 
szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezu-
sowego przez wynagradzanie i odpo-
wiadanie Bożemu Sercu własną miłością 
na bezgraniczną miłość Chrystusa. Bra-
cia wypełniają zadania wytyczone i za-
twierdzone przez Kościół poprzez: pracę 

w domach biskupich, kuriach diecezjal-
nych, seminariach duchownych, parafi ach 
oraz innych instytucjach kościelnych; pra-
cę przy kościołach jako zakrystianie 
i organiści; katechizację dzieci i młodzie-
ży; propagowanie katolickiej prasy 
i rozprowadzanie dewocjonaliów; podej-
mowanie innych zajęć wspomagających 
duszpasterzy; pracę na misjach i szerzenie 
ducha misyjnego.

Kolejnym zgromadzeniem zakonnym 
znajdującym się w Puszczykowie jest 
zakon Sióstr Elżbietanek. W Puszczyko-
wie znajduje się nowicjat i dom reko-
lekcyjno-wypoczynkowy dla sióstr. Apo-
stolstwo zgromadzenia wyrasta z miłości 
Chrystusa, jakiej siostry doświadczają 
w Duchu Świętym dzięki łasce powoła-
nia. Niosą pomoc pielęgniarską chorym, 
samotnym i opuszczonym w: ich własnych 
mieszkaniach, szpitalach, domach opieki 
dla dzieci i dorosłych, zakładach reha-
bilitacyjnych.

Odwiedzając domy zakonne grupa ro-
werzystów odwiedziła także drugi kościół 
znajdujący się w Puszczykowie, pod we-
zwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej. 
Ostatnim miejscem na trasie było zgro-
madzenie zakonne: Towarzystwo Chry-
stusowe dla Polonii Zagranicznej, sprawu-
jące duchową opiekę nad Polonią prze-
bywającą poza granicami kraju. Naśladu-
jąc Chrystusa Miłosiernego, Chrystusowcy 
są posłani wszędzie tam, gdzie biją polskie 
serca, a więc niemal na wszystkie konty-
nenty świata. Kwestia opieki duszpasterskiej 
nad Polakami mieszkającymi poza gra-
nicami kraju nurtowała wielu Pasterzy 
Polskiego Kościoła. Pilne potrzeby opieki 
nad emigracją polską dostrzegł w 30. latach 
XX wieku Prymas Polski, Sługa Boży kard. 
August Hlond. On to właśnie zdecydował 
się w 1932 r., przy pełnej aprobacie papieża 
Piusa XI, na założenie nowego zgromadze-
nia zakonnego, którego organizację zlecił 
ks. Ignacemu Posadzemu. 

Anna Kreczmer

Łączenie jednego z drugim…
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Paweł Kukiz „Siła i Honor”

Najnowsza płyta solowa Pawła Ku-

kiza wzbudza pewną konsternację. 

To chyba najlepsze określenie opowieści, 

jakie zaserwował ten niepokorny woka-

lista. Bo cóż innego można powiedzieć 

o płycie, która kończy się tak szybko, jak 

się tylko zaczyna (trwa nieco ponad pół 

godziny)? Za pierwszym przesłuchaniem 

nie zdążymy się nawet zastanowić nad 

jej niuansami, gdy nagle cała opowieść 

urywa się. Pozostawia w słuchaczu tyle 

wspomnień, że nie minie chwila, gdy 

znowu zechce do niej wrócić.

Jest to płyta bardzo mocna nie tylko 

w swoim przesłaniu. Zaczyna się od 

delikatnego śpiewu ptaków i folkowego, 

góralskiego utworu „Tu moja góra”, 

opowiadająca o swojskości krainy Polską 

zwaną. Artysta za chwilę jednak wytacza 

najcięższe działa – mocarne gitary w 

utworze „Heil Sztajnbach” sygnalizują, 

że nie będzie lekko. Utwór „17 Września” 

to utrzymana w konwencji rosyjskiej 

ballady opowieść funkcjonariusza NKWD, 

który wykonywał wyroki na polskich 

Utwór „17 Września” to utrzymana w konwencji rosyjskiej ballady 
opowieść funkcjonariusza NKWD, który wykonywał wyroki na polskich 
żołnierzach w Katyniu. Rzecz to niezwykle mroczna i smutna, ironiczna 
i szokująca zarazem. Głębia tego tekstu powala, chociażby fragmenty, 
gdy sowiecki kat żali się, że „tyle ich jeszcze zostało a naszym chce się 
już spać”…

Dlaczego media nie chciały
promować tej płyty?

żołnierzach w Katyniu. Rzecz to niezwykle 

mroczna i smutna, ironiczna i szokująca 

zarazem. Głębia tego tekstu powala, 

chociażby fragmenty, gdy sowiecki 

kat żali się, że „tyle ich jeszcze zostało 

a naszym chce się już spać”. Sam Kukiz 

mówi, że tekst ten pozbawiony jest jadu, 

wyważony, refl eksyjny. Ma on budować 

mosty, a nie mury między narodami. Nad 

tym utworem trudno się nie zatrzymać 

podczas każdorazowego wysłuchiwania 

płyty. Kukiz brzmi tutaj trochę jak bard, 

sumienie narodu.

Piękny i równie poetycki jest utwór 

„Obława” opowiadający o Żołnierzach 

Wyklętych. Ich symbolem są wychowane 

w surowych warunkach wilki, na których 

trop wpadły (komunistyczne) psy gończe. 

Dodatkowym walorem tego utworu 

są mocne gitary, budujący nastrój 

owej komunistycznej obławy. Później 

wokalista znowu przerywa ten mocny 

pochód kolejną balladą, „Ratujcie nasze 

dusze”, opowiadającą o „wspaniałych” 

realiach socjalizmu realnego. Druga część 

płyty to już bezkompromisowa krytyka 

współczesnych postaw elit, nie tylko 

politycznych. Połączone z dynamiczną 

muzyką teksty mocno zapadają w 

pamięć. Szczególnie powtarzane w 

nieskończoność słowa „Nie pytamy 

jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni 

są” w piosence „Boa”. Teksty piosenek 

krytykujących współczesność są emanacją 

niepokornej postawy Pawła Kukiza, do 

jakiej przyzwyczaił nas już od wielu lat.

Niewątpliwie spod rąk wokalisty i jego 

ekipy wyszło dzieło odważne, wyraziste 

z głębokimi tekstami. Zaskakujące 

jest, że w tak krótkim czasie trwania 

płyty, muzyką niezbyt złożoną, można 

przekazać tyle ciekawych treści. Że można 

zademonstrować swój patriotyzm bez 

zbędnego patosu i nie w sposób prostacki. 

Sam Paweł Kukiz mówił, że wszystkie 

główne ośrodki medialne nie zgodziły 

się na promowanie jego płyty. Jeśli jest 

to prawda, to ja postaram się chociaż 

w drobnym stopniu zrównoważyć tę 

dysproporcję, polecając najnowsze dzieło 

wokalisty z czystego serca słuchaczom 

mocnych brzmień. Zainteresowanym 

sprawami publicznymi również.

Wojciech Czeski

Zapraszamy wszystkie zespoły chętne do udziału

w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej w Mosinie
w sezonie 2012/2013.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 15.10.2012 r.
Zapisy wyłącznie z wpłatą wpisowego w wysokości 200,00 zł.

Całkowity koszt uczestnictwa w lidze – 1300,00 zł od zespołu.

Termin rozpoczcia rozgrywek – 26.10.2012 r.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro OSiR, tel. 61 8132 903
e-mail: osir@mosina.wokiss.pl
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Mam go bardziej w sercu,
niż w głowie

Zapadła decyzja, że wyjeżdżają do Nowej Zelandii, po ośmiu latach Renata twierdzi, 
że była to decyzja dobra. Odwiedza Polskę dość często, mąż rozumie jej tęsknotę 
za rodziną, pozostawioną w Mosinie.

Renata Przynoga-Cousins (artystka – 

malarka) pochodzi z Mosiny, mieszka 

w Nowej Zelandii. Ukończyła Liceum 

Plastyczne w Poznaniu, po czym przeżyła 

mały epizod w prywatnej szkole aktorskiej 

w Krakowie.

– W liceum, razem z kolegą zrobiliśmy 

dyplom ze scenografi i i spektaklu tea-

tralnego, i stwierdziliśmy, że spróbujemy sił 

w szkole aktorskiej, opowiada. – Ale on miał 

aktorstwo we krwi, ja natomiast zachłysnęłam 

się nowym spojrzeniem na sztukę. I to była 

pomyłka, po pół roku stwierdziłam, że aktorką 

nie zostanę. Wróciłam do Mosiny.

Zawsze jednak marzyła o malarstwie, 

o Akademii Sztuk Pięknych. Skończyła 

ASP w Poznaniu na kierunku – malarstwo 

sztalugowe i tkanina artystyczna. Przed-

tem, na IV roku studiów wyjechała do 

Bartysławy na jeden semestr nauki, po 

wygraniu konkursu na uczelni, w ramach 

międzynarodowej wymiany studentów. 

Jest to o tyle istotne, że właśnie tam 

poznała swojego przyszłego męża, Darryla 

– obywatela Nowej Zelandii, co zaważyło 

na dalszych jej losach, zarówno jako artys-

tki, jak i kobiety. W Bratysławie zaczęła się 

historia, która, jak sama mówi, na szczęście 

trwa do dzisiaj. Darryl przyjechał za nią do 

Polski. Obrona pracy dyplomowej i ślub 

odbyły się prawie w tym samym czasie, 

jednocześnie Renata wygrała konkurs, 

który umożliwił jej kilkutygodniowy wy-

jazd do Kanady.

– Mąż czekał na mnie w Polsce. Kiedy 

wróciłam, musieliśmy zmierzyć się z nie-

małymi problemami – w kraju, w 2001 roku 

panowało dość duże bezrobocie. Większą 

cześć oszczędności wydaliśmy na działkę, 

ponieważ chcieliśmy budować dom w So-

winkach, planując osiedlenie się w Polsce 

na stałe. Ale byliśmy bez pracy i musieliśmy 

zastanowić się, co robić dalej, czy wegetować 

tutaj i walczyć o zalegalizowanie jego 

pobytu, czy myśleć o innym rozwiązaniu. 

Darryl nie dostał pozwolenia na pracę, bo 

według przepisów mógłby je otrzymać tylko 

wtedy, gdybym zapewniła mu mieszkanie 

i utrzymanie. A ja nie pracowałam – skoń-

czyłam studia artystyczne i potrzebowałam 

czasu żeby zaistnieć. I nie byliśmy mał-

żeństwem fi kcyjnym, o co początkowo nas 

podejrzewano.

Niepoważnie brzmiała sugestia, że Re-

nata wyszła za mąż po to, żeby obywatel 

Nowej Zelandii mógł się urządzić w Pol-

sce, podczas kiedy miał on możliwość 

zamieszkania w bogatych krajach Zachodu, 

łącznie z własnym.

– Tego doświadczenia w życiu nikt mi 

nie odbierze, śmieje się Renata. – Tego 

przesłuchiwania w Urzędzie Wojewódzkim, 

w oddzielnych pokojach. Ale wtedy wcale nie 

było nam do śmiechu.

Zapadła decyzja, że wyjeżdżają do No-

wej Zelandii, po ośmiu latach artystka 

twierdzi, że była to decyzja dobra. 

Odwiedza Polskę dość często, mąż rozumie 

jej tęsknotę za rodziną, pozostawioną 

w Mosinie.

– Szkoda, że nie udało nam się ułożyć życia 

tutaj, aczkolwiek w Nowej Zelandii żyje nam 

się bardzo dobrze. Nie miałam najmniejszych 

problemów z otrzymaniem pozwolenia na 

pracę. Szybko dostałam kartę rezydenta, który 

ma takie same prawa jak każdy obywatel 

tego kraju, bez przesłuchań i tym podobnych 

rzeczy. Wszystko było prostsze, łatwiejsze 

także dla mnie jako artystki. Oczywiście 

musiałam pracować cierpliwie, dochodząc 

krok po kroku do coraz lepszej pozycji.

Darryl Cousins
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Najpierw wystawiała swoje obrazy 

w mniejszych galeriach, kawiarniach, 

restauracjach, uznała, że od czegoś trzeba 

było zacząć. Dzisiaj jest na takim etapie, że 

może już sobie wybierać galerie, jest znana 

w środowisku artystów malarzy.

Sztuka uratowała mi życie. 
Trzęsienie ziemi w Nowej 

Zelandii, luty 2011

Drogę, po której już dość pewnie stąpała 

przerwało na pewien czas trzęsienie ziemi.

– Nauczyło mnie to czegoś bardzo 

ważnego, że kruche jest nasze istnienie... 

Mogę właściwie powiedzieć, że sztuka 

uratowała mi życie.

Pracownia Renaty mieściła się w budyn-

ku należącym do rodziny męża w Christ-

church. Krótko przed tragedią wyjechała 

z Darrylem do Auckland, oddalonego o ty-

siąc kilometrów, gdzie odbywała się ważna 

wystawa obrazów z udziałem jej prac. 

– W poniedziałek oddaliśmy obrazy do 

galerii, w piątek miało nastąpić otwarcie. 

Postanowiliśmy zostać w okolicy, w mieście 

Thames na krótkich wakacjach – wcześniej 

mieszkaliśmy tam kilka lat, chcieliśmy 

odwiedzić przyjaciół. Nazajutrz jedliśmy lunch 

w restauracji, kiedy na ekranie telewizora... 

To, co zobaczyliśmy w Christchurch, jak 

rozsypują się domy, wielkie budowle... Nie 

wiedzieliśmy, co robić. Zaczęła się akcja 

ratunkowa, mąż jest wolontariuszem 

ratownikiem, chcieliśmy natychmiast tam 

jechać. Cała Nowa Zelandia była w szoku. 

Otwarcie wystawy okazało się nieważne, 

powrót do Christchurch bardzo trudny, na-

wet piloci, którzy pozostawili tam rodziny 

musieli czekać na samolot. Miasto wygląda-

ło jak w czasie wojny, brakowało wody, 

prądu, benzyny. Wszędzie było pełno pyłu, 

który powoli opadał. Do naszego ocalałego, 

drewnianego domu nie mogliśmy jednak 

wejść. Miał okna powybijane, uszkodzone 

wewnątrz tynki, budynek nie rozsypał się 

właśnie dlatego, że był z drewna. W mieście 

runęło budownictwo z cegły i kamienia, ru-

nęły piękne, stare katedry. Przypominało to 

wizje z najgorszych koszmarów, błąkali się 

zapłakani ludzie. Koczowaliśmyz rodziną 

w ogrodzie, gotowaliśmy posiłki na ognisku. 

Na widok zawalonego budynku (z cegły), 

w którym mieściła się moja pracownia 

mąż powiedział tylko: mogłaś tam być... 

Na szczęście tego dnia nie było tam nikogo. 

Zginęło 200 osób. Pracownię mam teraz 

w domu, maleńką w porównaniu do 

poprzedniej.

Muszę tylko znaleźć w sercu 
wielki pokój, który nazywa się

- twórczość i posiedzieć tam
przez chwilę...

Kiedy wyszła za mąż chciała być dobrą 

żoną i dobrą malarką, ale obowiązki pani 

domu zaczęła wysuwać na plan pierwszy. 

– Po pół roku mąż zaprotestował: ożeniłem 

się z artystką, nie zapomnij o tym – mogę 

zrobić ten obiad. Maluj, uwielbiam jak to 

robisz, jak coś szkicujesz...

Artystka bardzo ceni swoich nauczycieli 

– profesorów: Bogdana Wegnera, Jacka 

Strzeleckiego, rzeźbiarza Wiesława Koro-

nowskiego, Grzegorza Keczmarskiego, 

środowisko, w którym wzrastała. Tytuł jej 

dyplomu brzmiał: „Poetyka snu i refl eksja 

o człowieku”.

– Były to amorfi czne, abstrakcyjne formy, 

w których można odczytać otaczającą nas 

rzeczywistość. Potem wyjechałam i zaczęłam 

wszystko od nowa, może dlatego, że miejsce, 

w którym się znalazłam było zupełnie 

nowe. Przeżyłam taki szok kulturowy, że nie 

czułam ani potrzeby, ani siły kontynuowania 

mojego tematu dyplomowego, choć może 

powinnam... Było to jakby rodzenie się od 

nowa, odnajdywanie swojej tożsamości 

artystycznej.

W swojej nowozelandzkiej twórczości 

zajęła się różnymi tematami, wynikającymi 

z tego, że dużo podróżowała. Inspiracje 

czerpała z otaczającej rzeczywistości. Cykl 

pt. „Konie” powstał po śmierci sąsiada, który 

konie uwielbiał, i którego pamięć w ten 

sposób chciała uczcić.

Renata Przynoga-Cousins w swojej pracowni
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– Kiedyś po powrocie z Polski zobaczyłam 

jak remontuje się łodzie, było ich mnóstwo 

– duże i małe, w przeróżnych kolorach. 

Uznałam je za symbol podróży, tęsknoty za 

krajem...

Powstał też cykl „Anioły”, bardzo nie-

konwencjonalny, trochę wyzywający.

– Człowiek czasami zapomina o tym, że ma 

swojego Anioła Stróża, kiedy wszystko jest 

dobrze. Ale kiedy znajdziemy się w sytuacji, 

gdy osacza nas samotność, nawet wtedy 

gdy mamy obok siebie cudownego męża, 

tęsknimy za bliskimi, za rodzinnym krajem, 

zapachem ziemi, ogrodu... Strasznie mi tego 

brakowało i modliłam się do mojego Anioła, 

żeby mi pomógł, i dał tyle siły, żeby jakoś sobie 

poradzić. I czułam, że tę pomoc otrzymuję... 

Dlatego malowałam anioły.

Na stronie internetowej Renaty –  www.
renata.net.nz – można odnaleźć inne 

tematy, np. drzewa Pohutukawa, które 

pięknie rozkwita przed świętami Bożego 

Narodzenia.

– My mamy w Polsce na święta choinkę, 

a tam są te drzewa z przecudnymi, czerwo-

nymi kwiatami, dla których odbywają się 

konkursy malarskie. Dla mnie był to świetny 

kwiat do malowania, bardzo inspirujący. 

Drzewo jest ogromne, rośnie najczęściej 

blisko oceanu, ma masywne, powyginane 

gałęzie.

Brała udział w kilku konkursach, w których 

zdobywała czołowe miejsca.

– Malowałam, żeby pokazać sobie samej, 

że... umiem malować. Było to malowanie 

inspirowane otaczającą rzeczywistością, 

a nie takie jak wcześniej, kiedy miałam swój 

temat i według tego tematu powstawały 

nowe obrazy. I kiedy ten temat narzucałam 

sobie sama, albo narzucała mi go szkoła 

– robiąc dyplom trzeba było pokazać swoje 

artystyczne ja, to czy się dojrzało do dyplo-

mu. A potem zostałam puszczona na szerokie 

wody, nie było już profesora, który stałby 

z boku i pomagał. Gdybym została w Polsce 

poruszałabym się w środowisku, które znam, 

cenię, którego twórczość do dzisiaj mnie 

fascynuje. W Nowej Zelandii byłam totalnie 

sama, na początku nie znałam żadnego 

artysty, który by mnie oczarował.

Trzęsienie ziemi „obudziło ją”, 
znowu wszystko zaczęło się

jakby od nowa

– To było prawie jak wojna, kiedy traci 

się bliskich, traci się domy. Nie przeżyłam 

tragedii utraty najbliższych, ale widziałam ją 

u sąsiadów, znajomych. Przyszedł moment 

zastanowienia, że mogłam to być ja... Był 

to ten moment, kiedy stwierdziłam też: 

teraz jestem gotowa kontynuować mój 

temat ze studiów, za którym jednak cały 

czas tęskniłam. Trzęsienie obudziło we mnie 

niesamowitą chęć powrotu do „poetyki snów 

i refl eksji o człowieku”.

Powstały nowe obrazy, np. formy krzyża, 

tchnące mistyczną i amorfi czną formą. 

Jest w nich więcej wolności, artystka 

kreuje ten obraz od początku do końca. 

Prace te zostaną pokazane w Christchurch, 

w nowych galeriach (większość została 

zniszczona podczas trzęsienia ziemi). Obra-

zy Renaty powstałe w jej nowej ojczyźnie 

kupują Nowozelandczycy, Australijczycy, 

jeden jest w USA, jeden we Francji i jeden 

w Polsce. Oddaje je do galerii, które ją 

reprezentują.

– Każdy obraz ma swoją historię, jest 

pewnego rodzaju przygodą, ale musi sam się 

przebić. I tak się dzieje.

Mąż - Darryl

Chciałaby kiedyś namalować go tak, żeby 

jego dobroć i niesamowita, duchowa siła 

eksplodowała z obrazu...

– To fantastyczny człowiek, wszechstronnie 

uzdolniony, przedobry, z ogromnym po-

czuciem humoru. Jest moim recenzentem, 

doradcą, krytykiem. Problem polega na tym, 

że kiedy ma powstać nowy obraz, maluję 

go sobie najpierw w głowie. Jego mam 

bardziej w sercu niż w głowie...

Elżbieta Bylczyńska
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Uprowadzona 2
(premiera 5 października)

Jest to kontynuacja bardzo dobrego 
fi lmu z 2008 roku, w którym były agent 
służb specjalnych usiłuje uwolnienić swoją 
córkę, porwaną przez bezwzględny gang 
albańskich handlarzy kobietami. W wielu 
kręgach fi lm zyskał miano kultowego 
i stał się chwalebnym przykładem na to, 
że w dobie efektów specjalnych można 
zrobić dobre kino sensacyjne w starym 
stylu. Jest to ten rodzaj obrazu, który 
raczej nie powinien być kontynuowany 
i tworzenie dalszych części wydaje się 
mało naturalne. W tym przypadku podjęto 
jednak taką próbę. 

Odzyskanie córki miało oznaczać koniec kłopotów dla rodziny 
Bryana Millsa. Tak się jednak nie stało. Ojciec jednego z zabitych przez 
Bryana porywaczy poprzysiągł zemstę i nie cofnie się przed niczym, 
aby wyrównać rachunki. Okazją do wymierzenia kary stają się rodzinne 
wakacje w Istambule. Bryan i jego żona zostają porwani, ale na szczęście 
na wolności pozostaje ich córka, która pomaga ojcu uwolnić się z rąk 
porywaczy. Bohater znów będzie musiał stawić czoło bezwzględnym 
bandytom, aby uwolnić żonę. I tym razem nie będzie litości dla 
porywaczy… 

Od razu widać, że niestety mamy do czynienia z odgrzewanym 
kotletem. Kiedy pojawiła się informacja o powstaniu kontynuacji, 
wielbiciele podzielili się po połowie. Dla jednych to świetna okazja 
do ponownego zobaczenia bohatera w akcji, a dla drugich to czysta 
profanacja bardzo udanego tytułu.

Bitwa pod Wiedniem
(premiera 12 padziernika)

Jest to historyczno-kostiumowy fi lm 
produkcji polsko-turecko-włoskiej, który 
w naszym kraju na pewno uzyska wysokie 
wyniki oglądalności ze względu na masowe 
pielgrzymki uczniów, którzy wyruszą na 
oblężenie sal kinowych.

Film opowiada o bitwie, która pow-
strzymała armię Imperium osmańskiego 
i w opinii historyków zadecydowała o losach 
całej Europy. Latem 1683 roku trzysta tysięcy 
wojowników pod wodzą Wielkiego Wezyra 
Kary Mustafy rozpoczęło oblężenie Wiednia. 
Jeśli udałoby się im zająć miasto, otworzyłoby to drogę do Morza 
Północnego, a następnie do Rzymu. Losy miasta są bardzo niepewne, 
a szalę zwycięstwa przechylają się wielokrotnie. Kiedy wydaje się, że nic 
nie uratuje miasta przed zajęciem do walki włącza się armia pod wodzą 
króla Jana III Sobieskiego. Obie armie stoczą morderczą walkę a wynik 
tego starcia zadecyduje o losach chrześcijańskiej części Europy.

To nic, że z góry znamy wynik tej potyczki. My, Polacy, lubimy fi lmy 
historyczne, bo ze swojej historii i naszych bohaterów jesteśmy dumni 
jak mało który naród. Szkoda tylko, że w parze z bogatą historią nie 
idą polskie produkcje fi lmowe, które by ją pokazywały. Często dobry 
pomysł to jedyne na co stać rodzimą kinematografi ę, czego doskonałym 
przykładem jest chociażby katastrofalna „Bitwa Warszawska” z 2011 
roku. Miejmy nadzieję, że doczekamy jeszcze czasów, kiedy będziemy 
wychodzić z kina dumni. Na razie musimy liczyć na innych lub wchodzić 
w kooperacje z innymi krajami, aby przedstawić w sposób godny ważne 
momenty z historii Polski i Europy.

Obława
(premiera 19 padziernika)

To nagrodzony Srebrnymi Lwami w Gdyni wojenny thriller w reżyserii 
Marcina Krzyształowicza. W walce o główną nagrodę tego festiwalu 
przegrał z innym obrazem traktującym o wojnie, uznanym już na całym 
świecie, „W ciemności” Agnieszki Holland. Lecz „Obława” również zyskała 
uznanie zagranicznych krytyków. Film znalazł się m.in. w gronie 16 
najlepszych fi lmów z całego świata w Konkursie Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowego w Montrealu.

PREMIERY:
PAZDZIERNIK 2012´

Głównym bohaterem obrazu jest Kapral Wydra – partyzancki egzekutor 
AK, który wykonuje wyroki na lokalnych kolaborantach i schwytanych 
Niemcach. Nie zadaje on zbędnych pytań, liczy się dla niego tylko 
dobrze wykonany rozkaz. Jest to bardzo 
niewdzięczne zadanie, ale konieczne 
z punktu widzenia walki o wolność.

Film ukazuje prawdziwe oblicze okupacji 
z perspektywy partyzanta. Zagrożeniem są 
nie tylko Niemcy, ale także a może przede 
wszystkim zdrajcy w polskich szeregach. 
Zawsze najtrudniej jest odnaleźć wroga we 
własnym zespole. Zawsze jest on doskonale 
zakamufl owany, jego pobudki nigdy nie są 
łatwe do odczytania i nigdy do końca nie 
można być pewnym winy drugiej osoby. 
W czasie wojny nic nie jest czarne lub białe, 
jest mnóstwo odcieni szarości. Każdy stara 
się jak może żeby przetrwać, a granica 
pomiędzy tym, co dobre i tym, co złe, jest bardzo cienka.

W roli głównej zobaczymy Marcina Dorocińskiego, który po raz kolejny 
udowadnia jak genialnym jest aktorem. Po „Róży” i „Leku wysokości” to 
trzeci fi lm w którym zobaczymy go w tak trudnej i wymagającej roli. 
Obok niego zobaczymy także Macieja Stuhra w bardzo nietypowej dla 
niego roli, a także Sonię Bohosiewicz oraz Weronikę Rosati.

Skyfall
(premiera 26 października)

Jest to fi lm numer 23 opowiadający 
o przygodach Jamesa Bonda. I to właściwie 
powinno wystarczyć za rekomendację. Kto 
jest fanem na pewno nim pozostanie, kto 
nigdy nie lubił tego klimatu pewnie się nie 
skusi na pójście do kina.

To trzecia część cyklu, w której agenta 

Jej Królewskiej Mości gra brytyjski aktor 

Daniel Craig. I przy tej odsłonie nie 

powinno być już wątpliwości, czy pasuje 

do tej roli, bo poprzednie dwie części serii 

zostały przyjęte całkiem dobrze. Zwłaszcza 

„Casino Royale”, które na nowo zdefi niowało wizerunek Jamesa 

Bonda i kierunek, w którym podążają kolejne fi lmy opowiadające 

o agencie 007.

Ostatnia akcja Jamesa Bonda w Istambule kończy się dramatycznie. 

Kontakt z agentem się urywa i zostaje on uznany za martwego. Po tej 

akcji do Internetu wyciekają dane wszystkich aktywnych agentów 

MI6. W stosunku do kierującą agencją M wystosowane zostają zarzuty 

nieumiejętnego kierowania komórką wywiadowczą. Kiedy dochodzi 

do zamach na siedzibę MI6, w którym ginie wielu członków wywiadu, 

do akcji wkracza 007. Musi on zapobiec planom zamachowców 

i dowieść swojej lojalności wobec M. Ich wieloletnia współpraca zosta-

nie wystawiona na ciężką próbę.

Wystarczy zobaczyć zwiastun fi lmu, żeby zobaczyć jaki będzie następny 

Bond. To czysta akcja, bez zbędnych ozdobników. Nie spotkamy tu zbyt 

wiele gadżetów i scen rodem z science-fi ction, do których przyzwyczaiły 

nas starsze produkcje o agencie 007. Odsłony serii, w której występuje 

Daniel Craig cechuje duża realność, brutalność i szybkie tempo akcji.

Obok Craiga na ekranie zobaczymy także Javiera Bardema, Ralpha 

Fiennesa oraz Bérénice Marlohe w roli dziewczyny Bonda. Za kamerą 

stanął Sam Mendes, twórca m.in. "American Beauty”.

Tomasz Zgrzeba
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Wielkopolska wieku XIX kojarzy się 
chyba najbardziej z tak zwaną pracą 

organiczną. Praca „wszystkich stanów” 
na rzecz ekonomicznego wzmocnienia 
narodu w warunkach zaborów była 
kwintesencją programu wielkopolskich 
organiczników. Mało jednak zdajemy sobie 
sprawę z korzeni tego wielopokoleniowego 
programu.

Historycy najczęściej szukają początków 
pracy organicznej w działalności generała 
Dezyderego Chłapowskiego, który po kon-
gresie wiedeńskim (1815 r.) doskonalił 
metody uprawiania roli w swoim majątku 
w Turwi. Swoistym dopełnieniem progra-
mu organicznikowskiego było pozyskanie 
do niego młodego redaktora, Jana Koź-
miana. W młodości został przymuszony 
do przebywania na emigracji z powodu 
swego udziału w powstaniu listopado-
wym. Jest to cecha charakterystyczna pier-
wszego pokolenia poznańskich organi-
czników – zaczynali jako insurgenci, ale 
po czasie dochodzili do założeń pracy 
organicznej jako budowanie systematy-
cznej drogi do niepodległości narodu. 
Urodzony w 1814 roku Koźmian został 
zięciem generała Chłapowskiego oraz re-
daktorem naczelnym katolicko-konser-
watywnego „Przeglądu Poznańskiego”. 
Krąg założycieli i fundatorów pisma 
życzył sobie powstania periodyku, który, 
promując katolickie wartości, wzbudzałby 
w narodzie chęć do systematycznej pracy, 

Księża-społecznicy, ewenement
Wielkopolski XIX wieku

Najbardziej znanym społecznikiem 

wieku XIX był chyba ksiądz Piotr 

Wawrzyniak, człowiek-instytucja.

niejako w opozycji do nieprzemyślanych 
działań insurekcyjnych.

Sam Koźmian przez 20 lat wydawania 
pisma (1845-1865) bronił w sposób 
bezkompromisowy idei, które legły u pod-
staw programowych „Przeglądu Poznań-
skiego”. Miesięcznik ten charakteryzował 
się wysoką jakością merytoryczną 
publikacji, ich obszernością (nierzadkie 
były artykuły liczące ponad 100 stron) oraz 
wysoką kulturą polemiki z przeciwnikami 
ideologicznymi. Pierwsze skrzypce w pe-
riodyku odgrywał oczywiście sam Koźmian. 
To właśnie w swoim artykule „Stan rzeczy 
w Wielkim Księstwie Poznańskim” z 1848 

roku po raz pierwszy użył określenia 
„praca organiczna”. Znamienny to fakt, że 
jako jeden z jej współtwórców, nadał jej 
pojęciowy kształt i stale propagował jej 
założenia na łamach pisma. W 1853 roku 
samobójstwo popełniła jego żona, co było 
dużym bólem i zarazem przewrotem w je-
go życiu. Zostaje księdzem, co powoduje 
jego mniejsze zaangażowanie w wyda-
wanie „Przeglądu Poznańskiego”. Sercem 
jednak ciągle pozostaje po stronie orga-
niczników, stale działając jako organizator 
ruchów społecznych.

Tutaj dotykamy pewnego ewenementu 
Wielkopolski wieku XIX, czyli tak zwanych 
„księży społeczników”. Było ich całe mul-
tum. To oni brali na swe barki codzienne 
trudy podnoszenia świadomości włościan, 
stałej pomocy ubogim, zakładania coraz 
to nowych organizacji dobroczynnych. 
Najbardziej znanym społecznikiem wieku 
XIX był chyba ksiądz Piotr Wawrzyniak, 
człowiek-instytucja. To księża byli tutaj 
„przodownikami pracy”, stojąc po stronie 
„postępu społecznego”, ale bez wyrzekania 
się tradycyjnych wartości. Historiografi a 
marksistowska musiała nieźle się natrudzić, 
by wpasować obraz Wielkopolski XIX wie-
ku w swój ciasny i prostacki światopogląd.

Ksiądz Jan Koźmian był może mniej 
znanym, ale zasłużonym dla ziemi 
poznańskiej społecznikiem i redaktorem. 
Gdy w roku 1877 odszedł z tego świata, 
o jego śmierci doniósł nawet poczytny do 
dzisiaj londyński „The Times”. Jak napisał 
Przemysław Matusik, owe pośmiertne 
zainteresowanie osobą Koźmiana wynika-
ło z tego, że „był uważany za nieofi cjalne-
go przedstawiciela Watykanu na ziemiach 
polskich, za szarą eminencję kierującą 
katolickim oporem wobec państwa pru-
skiego i wobec Rosji”. Postać księdza 
Koźmiana była zatem znana za granicą. 
Dzisiaj może mniej się o nim pamięta. Fakt 
ten jest doskonałą ilustracją powiedzenia 
„cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co posiadacie”.             Wojciech Czeski

Kilka lat temu zachwycaliśmy się doskonałymi warunkami życia 
ludzi niepełnosprawnych w Norwegii. Ale mieszkający w Oslo 

ojciec kilkunastoletniej dziewczyny z zespołem Downa, zapytany, czy 
w ogóle mogłoby być u nich jeszcze lepiej, odpowiedział: „Chciałbym, 
żeby moja córka, gdy będzie dorosła, była traktowana jak Osoba 
a nie jak osoba z zespołem Downa”. 

To punkt wyjścia „Spotkań Na Tak”. Osoba. Człowiek. Godność. 
Podmiotowość. A z drugiej strony zderzenie z   niezaradnością 
i koniecznością stałej obecności, ingerencji innej osoby. A więc 
odbiorca pomocy? Przedmiot terapii? Przedmiot?

26 października w Poznaniu prof. Małgorzata Kościelska, 
jeden z największych polskich autorytetów w zakresie wsparcia 
osób z niepełnosprawnością wygłosi wykład pt. „Władza, 
wina, sprawczość, bierność”. Wykład otworzy międzynarodową 
konferencję „Władza w rękach specjalisty”, zorganizowaną 
w ramach cyklu „Spotkania Na Tak”.  

W ubiegłym roku, w przepełnionej auli uniwersyteckiej, 
ponad trzystu terapeutów - praktyków z całej Polski i studentów 
zastanawiało się nad niełatwym tematem seksualności osób 
niepełnosprawnych. W tym roku „specjaliści od pomagania” chcą 
przyjrzeć się sobie samym - swoim motywom, metodom pracy 
i swojej relacji z podopiecznymi.

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji i próba odpowiedzi 
na pytania pojawiające się w praktyce wspierania osób z nie-
pełnosprawnością: 
�  Czy przewaga wiedzy i umiejętności daje władzę nad drugim 

człowiekiem? 
� W jaki sposób rozumiemy dobro osób niepełnosprawnych?  
�  Co zrobić, kiedy formułowane są życzenia, wydające się 

z punktu terapeutycznego mało realne? 
�  Co zrobić, jeśli cele mojego podopiecznego nie odpowiada-

ją moim wartościom? 
�  Jakie są skutki nadużywania władzy w stosunku do osób 

niepełnosprawnych?
�  Jak minimalizować możliwość nadużyć, na jakie narażone są 

osoby niepełnosprawne ze strony osób im pomagających?
Temat jest niezwykle ważny i dobrze, że sami specjaliści chcą 

go podjąć. Od ich postaw zależy przecież nie teoretyczne ale jak 
najbardziej realne dobro drugiej osoby. 

Szczegółowe informacje o konferencji
KONFERENCJA INFORMACJE.

Renata Pudełko,
Dyrektor Stowarzyszenia Na Tak,

tel. 606 11 00 48

Osoba, Człowiek, Godność
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Wybuch II Wojny Światowej, oku-

pacja Polski przez Niemców 

zapoczątkowała okres totalnych prześla-

dowań przez okupanta mniejszości 

żydowskiej, która w tym czasie stanowiła 

ok. 9 procent (3,3 mln) ludności Polski. 

Niemcy niszczyli elementy kultu 

religijnego, konfi skowali mienie żydowskie, 

nakazali Żydom noszenie białych opasek 

z gwiazdą Dawida. Publiczną rozrywką 

było obcinanie bród Żydom nożycami do 

strzyżenia owiec. Pod koniec 1939 roku 

okupanci rozpoczęli izolowanie ludności 

żydowskiej w zamkniętych dzielnicach 

dużych miast Polski, czyli w gettach. 

Getto łódzkie Niemcy utworzyli w lu-

tym 1940 r., od reszty miasta oddzielono 

około 160 tys. ludności pochodzenia 

żydowskiego. Do zarządzania gettem 

Niemcy powołali Radę Starszych Żydów, 

na czele której stał kupiec łódzki – 

Mordechaj Chaim Rumkowski. Stworzył 

on na terenie getta ogromny aparat 

administracyjny, liczący 10 tys. urzędników. 

Ironicznie nazywano go Cesarzem lub 

Królem Żydowskim, zorganizował on 

bowiem swoiste miasto w mieście, 

z pocztą, służbą zdrowia, strażą pożarną, 

a nawet z policją. Jednocześnie 

też zorganizował na terenie getta 

ponad 100 różnych warsztatów 

i fabryk, które pracowały realizując 

niemieckie zamówienia wojenne. 

W czerwcu 1940 r. na polecenie 

niemieckiego burmistrza Łodzi 

Rumkowski zaprojektował i wydru-

kował pierwsze banknoty dla 

getta o nominale 50 fenigów oraz 

1, 2, 5, 10 i 50 marek, nazywanych 

popularnie przez ludność getta 

„rumkami”, od nazwiska, starszego 

Rady, którego podpis fi gurował na 

tych banknotach.

Banknoty o wartości 10, 20 i 50 

marek wykonano na papierze 

ze znakami wodnymi. Pomimo 

to, jak się okazało, znaleźli się 

w getcie „fachowcy”, którzy z po-

wodzeniem je podrabiali. Emisja 

tych banknotów została wykonana 

metodą litografi czną na kwotę ok. 

8 mln marek. W czasie wprowadzania 

nowych banknotów na terenie getta 

w obiegu nadal były: drobna moneta 

polska oraz niemiecka. W roku 1942 

nastąpiło całkowite wycofanie „obcego” 

bilonu, szybko jednak pojawiły się 

problemy – brak drobnej monety spo-

wodował skierowanie prośby przez 

Rumkowskiego do władz niemieckich 

o możliwość wybicia własnej monety dla 

getta. Pierwsza zaproponowana wersja 

wzoru monet nie została zatwierdzona 

przez Niemców z uwagi na to, że była 

wizerunkowo podobna do niemieckich 

10-ciu fenigów. Narastające trudności 

spowodowały jednak wybicie w 1942 r. 

pierwszych monet getta – 10 fenigowych 

w nakładzie ponad 100 tys. sztuk. 

Niezmierną ciekawostką jest to, że mone-

ty te wykonano z bardzo łatwopalnego 

stopu aluminiowo-magnezowego, co 

umożliwiało rozpalenie ognia garścią 

monet. Fakt ten stanowi wyjątkowy 

przypadek w numizmatyce światowej, 

żeby metalowe monety służyły za 

podpałkę.

Moneta 10 fenigowa na awersie miała 

umieszczoną tarczę Dawida, ornament 

z sześciu kłosów oraz napis LITZMAN-

NSTADT GETTO 1942. W roku 1943 wybite 

zostały kolejne trzy monety o nominale 5, 

10 i 20 marek, wybito je z aluminium, które 

brano z wraków samolotów. Wizerunek 

monet podobny był do 10-fenigówek.

 Na koniec trzeba dodać, że monety 

getta łódzkiego z powodu specyfi ki, tak 

technicznej, jak i historycznej były i są 

bardzo poszukiwane przez numizmatyków 

na całym świecie. Popyt na nie przekroczył 

podaż, co spowodowało, że zaczęto je 

fałszować. Z początku dość nieudolnie, 

a potem tak doskonale, że dziś tylko 

wyjątkowy specjalista odróżnić może 

fałszywą od prawdziwej.

Opracował:

Henryk Pruchniewski

Monety i banknoty
getta łódzkiego
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Jak to legenda opowiada, „działo 

się to w bardzo dawnych czasach, 

za siedmioma górami”, i tak dalej i tak 

dalej. Otóż w tym przypadku działo się to 

jakieś, powiedzmy, dwieście lat temu, a 

wtajemniczeni powiedzą, że nawet pięć 

lat wcześniej i całkiem niedaleko Mosiny.

Na skraju folwarku, co Pożegowem zwą, 

tuż za ostatnimi zabudowaniami, osiedlił 

się był przed laty Jędrzej, co z gliny lepić 

umiał składnie. I jął się imać fachu swego 

z wielką wprawą, a zręczny był, trzeba 

przyznać, i nad wyraz akuratny. Dachówki 

na nowe dachy, co przedtem słomą 

kryte były, ludzie stalowali, że ustanku 

w robocie nie miał. A ziemia okoliczna 

łatwą nie była. Szpadel wbić trudno, 

jak słońce dłużej przypiecze i na wiór 

wyschnie, grudy twarde się stają, a kamień 

na wierzch co po chwilę się wychyla, co 

sosną nie porosłe na lichej glebiźnie, to 

trawą się ściele na stokach i parowach. 

Jeno owce mają cierpliwość skubać resztki 

zielonego, niespiesznie omijając kopiaste 

kretowiska. Ale one też nie czarną ziemię 

wyrzucają, jak na dolinie, jeno żółtą. 

Trawy zaś nie za soczyste, mało dorodne, 

ostami naznaczone i mleczami żółtymi. 

Na dąbrowie ziemia zaś czarna od żołędzi 

i liści, co od wieków się układają, tam 

i dzik zachrząknie i sarna lekko przefrunie 

nad pniem zwalonym w kierunku jeziora 

Góreckiego bieżąc. Miejscowi owce pędzą 

na stoki dla runa, dla mleka i dla mięsiwa. 

Ziemia słaba, ale gliny pod łopatą moc.

By gliny dobyć, to złoto miejscowych, 

trza ino na sztych ziemię matkę odgarnąć 

i na taczkę ładować i w kopce na zimę 

ją układać, by lasować się mogła. 

A glina tłusta, dorodna, margla niewiele, 

sama się lepi. Praca przy niej ciężka, 

znojna, jak poleje z nieba, to ustać się 

nie da, bo nogi same uciekają i taczkę 

nie sposób przeciągnąć. Zdążyć przed 

mrozami trzeba, bo jak nie zakopcujesz, 

to dachówki pękają i dzbanki dziurawe 

na zmarnowanie jeno z pieca wyciągać. 

A skarupy na drogę wynosić trzeba 

i z takiego znoju ani złamanego talara nie 

ma i bieda w chałupie i utrapienie.

Tedy w ten gorąc lipcowy do Jędrzeja 

lepigliny zaszedł Franek kapralem 

zwany, co bednarzem był. Chłopisko 

wielkie, Prusaków pod Kościanem gonił, 

opowiadać mógł, a fajeczkę zakurzył, 

rozsiadając się na jędrzejowej ławie. Ów 

zaś z dębowych klepek istne cuda czynić 

potrafi ł. Do wody cebry, balie do prania, 

waski do statków pomywania, stągwie, 

węborki, do mleka skopki, do masła 

kierzonki, do piwa i wina antałki i co tam 

jeszcze komu potrzeba było.

Ten do niego tak powiada:

– Widziołeś, Jyndrzeju, pado i pado. Na 

dworze niekara tako, że istne skoranie 

Boskie, czy co?

– Łoj ta, a mie sie zdaje, że kóniec bliski, 

Franku. Pieca ni moge rozpolić, a zobocz, 

szpycnij ino na te dachówki. Stojum i nie 

schnóm. Parówa wew powietrzu tako, że 

rano mglica wisi prawie na kóminie. Łoj, 

źle jes. Targu wew Mosinie pewnikiem nie 

bydzie.

– Nic, jeno smętnica nos nachodzi. 

A słyszołeś, jak wczoraj rumło i to nie roz. 

Te pioruny wew te góre czasym tak walum, 

jakby sie wściekły. Jo mum wtedy takigo 

stracha, że nos pozabijo, paskuda jedno. 

Tamtygo roku obaluła dwa takie wielgie 

dymby, tam zaro koło studni.

– Jo tam urazy ni mom, Franuś, 

zobocz, jakoś tam pojaśniało. Jak mumy 

tak mamrotać, to czekej, ino miodu 

wyciungne.

– Pono Napolełon Prusoków przegnoł, 

do Warszawy jedzie i na Moskala sie 

rychtuje. Tak ludzie godajum. No, to 

Jyndrzeju, bywej zdrów, jak nic Polska 

znowu bydzie. 

Tak pocieszać się jęli, miodu kosztować 

i sercom lżej się robiło. Co szklanice 

osuszyli, to chmury rzedły i pogoda 

zagościła w nich i na dworze.

Roman Czeski

Dalszy ciąg legendy w następnym 

numerze.

Tajemnica studni Napoleona, 
czyli jak raz w roku woda zamienia się 

w szampana całkiem niedaleko Mosiny (cz.II)

2 lipca w Mosinie, w Zespole szkół Zawodowych zostały 

uszkodzone kominy wykonane z blachy nierdzewnej centralnego 

ogrzewania.

W dniach 25-30 sierpnia złodzieje skradli kołpaki, lusterka 

samochodowe, uszkodzili karoserię samochodu osobowego marki 

Dewoo Matiz – straty oszacowano na 383 zł.

18-20 sierpnia, we wsi Sowinki skradziono około 8-10   balotów 

siana o wartości 500 zł.

W nocy z 24/25 sierpnia  w Mosinie skradziono samochód 

osobowymarki Mercedes Sprinter o wartości 15.000 zł.

W tym samym czasie we wsi Krosinko skradziono samochód 

Renault Scenic o wartości 18.000 zł.

27 sierpnia nieznani sprawcy uszkodzili budynek mieszkalny 

przez wrzucenie pojemnika z kwasem masłowym – straty 1000 zł.

28-2 września we wsi Krajkowo złodzieje skradli dwa suche dęby 

– o wartości 2000 zł.

29 sierpnia podczas włamania, jakie miało miejsce   na terenie 

gminy mosina skradziono złotą biżuterię – pierścionki, obrączki, 

o wartości 6500 zł.

30 sierpnia miał miejsce pożar budynku w Dymaczewie Starym.

30 sierpnia włamano się do warsztatów na terenie stacji PKP 

– złodzieje skradli radiotelefon, oraz młot o wartości 1200 zł.

3 września we wsi Rogalinek jeden z mieszkańców nie dostoso-

wał się do zakazu przetrzymywania chorego zwierzęcia w izolacji 

od zdrowego stada.

5 września nieznani sprawcy skradli elektronarzędzia z terenu 

prywatnej posesji we wsi Krosinko- straty 700 zł.

19 września został znieważony policjant na służbie. 

20 września wpłynęło anonimowe zgłoszenie o podłożeniu 

ładunku wybuchowego na prywatnej posesji w Mosinie.

W miesiącu sierpniu i wrześniu policjanci zatrzymali podczas 

kontroli kilkanaście osób będących pod wpływem alkoholu 

i kierujących zarówno pojazdami samochodowymi, jak i je-

dnośladami. (JSZ)

Sierpniowo-wrześniowa kronika kryminalna
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Autobus rusza o czwartej rano z parkingu przed Moreną, 

Krystyna i Jerzy Malinowscy (organizatorzy) serdecznie wita-

ją pielgrzymów z Koła Emerytów w Mosinie oraz innych ucze-

stników. Wśród nich są poznaniacy, mieszkańcy obu naszych 

gmin, a nawet jedna osoba mieszkająca w Nowej Zelandii. Tym 

razem droga wiedzie bocznymi trasami, kiedy wstaje słońce 

napawamy się widokami złotej polskiej jesieni. Włocławek 

w porannych promieniach wygląda przecudnie, Wisła z mostu, 

przez który przejeżdżamy mieni się w słońcu i przyciąga wzrok 

swoimi piaszczystymi brzegami – plażami.

O. Piotr Mączyński

Z ufnością w sercu
Dzwonię do organizatora kilka dni przed wyjazdem, miejsc oczywiście już nie ma.
Ktoś, kto dowiedział się w ostatniej chwili – niestety nie pojedzie. I tak jest prawie zawsze. 
Od lat jeżdżą ze „swoimi sprawami” do Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

DYPLOMOWANY MASAŻYSTA
oferuje:

masaż leczniczy, relaksacyjny,

na bóle kręgosłupa, limfatyczny (obrzęki)

Gabinet „ODESSOS”
Luboń, ul. Kręta 41a 

także dojazd do domu pacjenta
okolice Mosiny

tel. 503 965 006

Modlimy się oczywiście po drodze i śpiewamy, jest też czas na 

drzemkę i postój na kawę.

W Oborach biegniemy najpierw (jak zwykle) do sanktuarium 

powitać Matkę Bolesną, zaraz potem zbieramy się w parku przy 

pierwszej stacji Drogi Krzyżowej (na zdjęciu), którą prowadzi 

Krystyna Malinowska. Uczestnicy podziękują jej później za to 

przewodzenie i głębię modlitewnego przekazu...

Ojciec Piotr zajmuje się nami wiele godzin. Jest jak magnes, 

który przyciąga chyba każdego, kto choć raz zobaczył go 

i posłuchał... (Czytelników nie znających tego sanktuarium 

odsyłam do str. www.obory.com.pl oraz do publikacji w naszej 

gazecie www.gazeta-mosina.pl – archiwalne wydania: XII 2009 

– „Wszyscy byliśmy wstrząśnięci” i X 2010 r. – „Kule związane 

wstążką”).

Uczestniczymy (tylko nasza grupa) we Mszy św., podczas któ-

rej o. Piotr wygłasza kazanie – mówi do wszystkich i do każdego 

z osobna... O godz. 15 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, po czym następuje moment błogosławieństwa chorych 

przez nałożenie rąk kapłana. Wiele osób doświadcza spoczynku 

w Duchu Świętym... Wszyscy czują się duchowo pokrzepieni 

i umocnieni...

Wracamy późnym popołudniem w dobrych nastrojach, 

wypoczęci śpiewamy i rozmawiamy do samej Mosiny. Dziękuje-

my organizatorom za niezwykłe przeżycia.

 (eb)
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Na wrześniowym spotkaniu Klubu 

Książki w Mosińskiej Bibliotece po-

dzieliliśmy się na dwa stronnictwa: 

miłośników kryminałów oraz ich prze-

ciwników. Pierwsza frakcja udowadniała, 

że współczesne kryminały to często lite-

ratura najwyższych lotów, za którą biorą 

się utytułowani pisarze z ambicjami. Atra-

kcyjna, sensacyjna akcja jest w nich tyl-

ko pretekstem do wnikliwych analiz 

skomplikowanych stosunków międzyludz-

kich. Niosą ze sobą wartości socjologiczne, 

świetnie nakreślone obyczajowe obrazki, 

niezapomniane portrety psychologiczne, 

a szwedzkie thrillery wyróżnia na dodatek 

specyfi czny mroczno-mroźny klimat 

(w sensie dosłownym i przenośnym). Po-

równywano powieści Karin Alvtegen, Ca-

milli Läckberg, Henninga Mankella czy 

Stiega Larssona do antycznej tragedii, 

w której rolę katharsis spełnia wykrycie 

sprawcy przestępstwa. Ukaranie winnego 

jest niezbędnym warunkiem tego, by 

świat mógł wrócić do normalnego fun-

kcjonowania. Czytelnicy odnoszący się 

z pewną nieufnością do literatury spod 

znaku czarnej serii podkreślali niewielkie 

wartości edukacyjne, wątpliwe przesłanie 

etyczne oraz dyskomfort, w jaki wprawiają 

ich drastyczne lub wręcz makabryczne 

opisy zbrodni. Burzliwa dyskusja, jaka to-

czyła się w słoneczne popołudnie w bi-

bliotece, co raz przenosiła się z torów 

literackich na inne płaszczyzny: fi lozo-

fi czne, etyczne i polityczne. Wszyscy 

uczestnicy, nawet ci niechętni thrillerom, 

byli pod wrażeniem kunsztu literackiego 

i niezwykłej znajomości ciemnej strony 

natury człowieka młodej szwedzkiej 

pi-sarki, Karin Alvtegen, której powieść 

„Cień” była naszą wrześniową lekturą. 

Alvtegen, jak sama przyznaje, zaczęła pisać, 

próbując poradzić sobie z traumą, z którą 

zmagała się po tragicznej śmierci brata. 

Może więc z osobistych przeżyć bierze 

się u tej autorki doskonała znajomość 

psychicznych zakamarków i „cieni” jej bo-

haterów?

Zgodnie z nasz klubową tradycją pole-

caliśmy najciekawsze, ostatnio przeczy-

tane pozycje, m.in. cykl reportaży, który 

ostatnio ukazuje się w wyd. Czarne 

(przejmująca „Czarnobylska modlitwa” 

Swietłany Aleksijewicz).

9 października o godz. 17.15 zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych do Mosiń-

skiej Biblioteki – tym razem dla kontrastu 

skupimy się na weselszych stronach 

literatury – pod hasłem „Śmiech to zdro-

wie” polecamy serię książek Krystyny 

Nepomuckiej (i nie tylko). 13 października 

planujemy udać się na wycieczkę numer 2 

szlakiem bohaterów literackich pamiętni-

ka „Marianna i Róże”.

Zofi a Staniszewska

Każdy ma swojego trupa w szafi e,
czyli za co kochamy szwedzkie kryminały

28 października, o godzinie 
15.00. po raz dziesiąty 

mieszkańcy gminy spotkają się 
przy bezimiennych mogiłach, by 

uczcić pomordowanych przez 
hitlerowskich najeźdźców w czasie 
II Wojny Światowej.   Na miejsce 
zgromadzenia można dotrzeć 

drogą powiatową Mosina – Śrem, 
a następnie drogą leśną (jadąc od 
Mosiny należy skręcić w prawo) 
wykonaną przez Lasy Państwowe 
na odcinku Bogulin Nowinki według 
znaków kierujących do mogił. 

(red.)

Chwile zadumy

Odstąpię kolekcję 300 tytułów
pierwszych numerów czasopism wielkopolskich

z drugiej połowy XX wieku. 
Tel. 698 105 533.
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Szanowni Państwo,

właśnie udało nam się zakończyć pierwszą fazę rozmów z rolnikami 

z Ponidzia. Poniżej prezentujamy proponowana ofertę, a jeszcze 

w trakcie tego weekendu wyślemy ankietę, w której będą Państwo 

mogli potwierdzić swoje zainteresowanie i przekazać informacje 

zwrotne do rolników. W ofercie znajduje się teraz "paczka 

z warzywami", możliwość zamówienia większej ilości ziemniaków 

(np. 9 zł za 15-kg worek) oraz kilka wersji ozdobnych warkoczy 

z czosnku (24-36 zł za 14-20 główek). Proponowany skład paczki 

z warzywami:

- 1 kg marchwii 

- 0,5 kg pietruszki

- 1 kg cebuli

- 2 szt pora

- 1 szt  seler

- 3 kg ziemniaków

- 3 szt czosnku

- 0,5 kg cebuli czerwonej

- 0,5 kg cebuli czosnkowej 

- 0,5 kg papryki pomidorowej 

- 1 cukinia

- 1 kg jabłek

- 20 dag papryki ostrej do suszenia

Cena paczki wyniesie ok. 35 zł. Paczki będą pakowane w tekturowe 

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) 
uznaje  ogromne znaczenie   badań nad zagrożeniami zdrowotnymi 
ze strony GMO, przeprowadzonych przez profesora Seraliniego, i 
w pełni popiera apel wiceprzewodniczącego   Komisji Rolnictwa 
Parlamentu Europejskiego, Jóse Bóve’a, o natychmiastowe 
zawieszenie wszystkich zezwoleń na uprawy i import roślin GMO. 
ICPPC popiera jednocześnie, taki sam apel wystosowany przez 
sprawozdawcę ds. GMO   z Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.
ICPPC stoi na stanowisku, że jedynie całkowity zakaz genetycznie 
zmodyfi kowanych roślin i nasion oraz żywności z GMO może 
zapobiec globalnemu kryzysowi zdrowotnemu na katastrofalną skalę. 
Wykazano, że GMO jest z natury niebezpieczną, niesprawdzoną 
i nieskuteczną technologią laboratoryjną, która w rezultacie 
dodawania komponentów z roślin modyfi kowanych gene-
tycznie do setek powszechnie kupowanych produktów, zredu-
kowała ludzi do statusu szczurów laboratoryjnych. 
Instytucje ponadnarodowe i rządy ponoszą wspólną odpo-
wiedzialność za nie zastosowanie   „zasady przezorności”, co 
zapobiegłoby wprowadzeniu GMO do łańcucha żywnościowego. 

Organy te muszą teraz naprawić swoje błędy lub zostać postawione 
w stan oskarżenia za pozwolenie na zabójstwo lub spowodowanie 
poważnych problemów zdrowotnych swoich własnych obywateli.
Wzywamy wszystkich zainteresowanych obywateli oraz organizacje do 
poparcia poniższego apelu.  Prosimy o rozpowszechnianie najszerzej, 
jak to tylko możliwe SZOKUJĄCYCH ODKRYĆ O GMO (Genetycznie 
Modyfi kowane Organizmy) i podjęcie działań, których celem jest 
wprowadzenie zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przy produkcji 
żywności. ZOBACZ fi lmy na YT: ''GMO, Alarm dla świata.''

http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8
''Przełomowe badania zachodnich naukowców

jasno pokazują szkodliwość GMO!''
http://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, Prezes ICPPC,  

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

Uratuj rolnika (c.d.)
skrzynki (opakowanie wliczone w cenę). Gdy rolnicy poznają liczbę 

osób, które zdecydują się na zakup paczki, wybiorą optymalną 

formę transportu i wtedy podamy ostateczny skład paczki oraz jej 

cenę. Ruszą zamówienia i płatności, a paczki będzie można odebrać 

28 września w Warszawie (przez cały dzień). Dziękujemy Państwu 

za tak liczne i gorące poparcie tej akcji. Liczba osób, które poparły 

akcję zbliża się do 1000. Większość osób wyraziła zainteresowanie 

zakupem paczki, ale nie wszyscy mieszkają blisko Warszawy. Mamy 

też listy od rolników z całej Polski. To nie jest już jednorazowa akcja 

i będziemy starali się temu wyzwaniu sprostać. Oczywiście jako 

medium poszukujące skutecznego modelu pośredniczenia. Zgłosiły 

się również osoby oferujące swoją pomoc, doświadczenie, a także 

konkretne pomysły działań, które chciałyby prowadzić. Powołaliśmy 

do życia redakcję, która zajmuje się tymi tematami. Pamiętamy 

o wszystkich listach, kontaktujemy się z Państwem i będziemy  dalej 

w kontakcie: osobistym lub za pośrednictwem radia i Internetu. 

Proszę zapoznać się z propozycją utworzenia spółdzielni spożywców, 

z którą przyszedł do nas Pan Andrzej Kensbok, jeden z uczestników 

akcji Uratuj Rolnika: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/

szwajcarski-lepszy-wzor-spoldzielczosci

Serdecznie pozdrawiam,

Lech R. Rustecki

Spółdzielcze MEDIA WNET

ul. Krakowskie Przedmieście 13

Hotel Europejski, pok. 262

00-071 Warszawa

www.mediawnet.pl

Szanowna Pani Redaktor,

 

Pragniemy podziękować pani redaktor Barbarze Miczko-

Malcher za przedstawienie historii rodziny Kaszniców w wywiadzie 

w numerze wrześniowym GMP oraz za pomysł uhonorowania ich 

Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej w maju b.r.

O losach tej rodziny opowiadali nam rodzice Kazimiera i Antoni 

Łabęda - wspólnie mieszkaliśmy na pograniczu Mosiny i Krosinka, 

nie tylko w rodzinie słyszeliśmy dużo dobrego o rodzinie Kaszniców, 

okoliczni mieszkańcy również znali ich losy.

I dlatego cieszymy się i dziękujemy, że do Medalu została 

wysunięta ich kandydatura.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Bernadeta Olejniczak i Maria Łabęda,

mieszkanki Mosiny

Profesora Stanisława Wincentego Kasznicę i jego syna Stanisława Józefa 

Kasznicę przedstawił Kapitule P. Mieloch z Mosiny, wspierany przez 

naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej. (dop. red.)

GMO – GLOBALNY ALARM!
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! SPRZEDAM DOM !! SPRZEDAM DOM !

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 mna granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m22,,
pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.

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

Piękny dom
w lesie!

Wymarzone
miejsce

dla rodziny

Działka

1000 m2

Pecna
ul. Sosnowa

Tel. 535 990 485
lub

602 261 828

KUPIĘ
grunt rolny

lub
gospodarstwo
tel. 664 944 635

BIOLOGIABIOLOGIA
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

Transport samochodów osobowych z zagranicy
i na terenie kraju oraz import samochodów

Łęczyca,  ul. Poznańska 25
Tel. 787-113-115, 604-316-054, 602-116-193

Pomoc drogowa,
mechanika samochodowa,

naprawy blacharskie
i lakierowanie
samochodów

Sprzedaż
części używanych

do BMW
oraz innych marek
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

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

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI
w Mosinie

Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa
Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200

AGROTURYSTYKA „ZAŚCIANEK CIĘŻKICH”
OFERUJE:

� Biesady
� Noclegi z całodziennym wyżywieniem
�  Jazdę konną dla początkujących i zaawansowanych

ul. Główna 24, 62-053 Pecna
Tel. kom. kontaktowe:

 516245849 i 782626830
http://e-nocleg.pl/nocleg,karolciezkipecna.html

ZAPRASZAMY  

OKNA Z PCV

DEPAW
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl

„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

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

USŁUGI PŁYTKARSKIE
Łazienki, salony kąpielowe
� szpachlowanie, malowanie
� zabudowy karton-gipsem
�  remonty instalacji:

wod.-kan., c.o., elektryczne
� montaż drzwi, okien
� ocieplanie, elewacje
� gwarantujemy solidność, długoletnie doświadczenie

� transport i niezbędny sprzęt

Wiry, ul.  Łęczycka 83
tel. 500 335 905

DORBRUK 
Zakład Usługowo-Budowlany

Układanie:
� kostki,
  � granitu,
    � kamienia polnego

Rozbiórki domów itp.

Zbigniew Kubiak
ul. Dworcowa 2
62-053 Pecna
kom. 889 091 849

nego

9
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba

Opracowanie techniczne i grafi czne: 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.

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 

POSZU KU JEMY osoby, która zaję łaby się 

pozy ski wa niem reklam dla naszego mie-

sięcznika. Kon takt: Gazeta Mosińsko-
-Puszczykowska, 62–050 Mosina, ul. Topo-

lowa 1, tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893, 

e-mail: ebylczynska@op.pl

WYSTAWIANIE certyfi katów 

energetycznych i analiza obiektów kamerą 

termowizyjną – Izabela Perzyńska, tel. kom. 

692 240 980.

JEŚLI znu dziły Ci sie ciuszki to dobrze tra fi -

łaś ;-) zgłoś się do nas i przy nieś je w komis. 

Posia damy duży wybór mar ko wej odzieży 

z zachodu. Pusz czy kowo ul. Dwor cowa 

obok sklepu spo łem. Znaj dziesz tu nie 

tylko fajne ciu chy ale także miłą atmos fere. 

Zapra szamy tel. 721822535.

POMOGĘ napi sać pracę magi ster ską, 

licen cjacką, inży nier ską. Tel. 517–594-417.

POSZU KUJĘ sym pa tycz nej i odpo wie dzial-

nej niani od połowy paź dzier nika dla 6-cio 

mie sięcz nego synka.Kontakt:790540164.

GALE RIA Meta lowa w Mosi nie szuka pra-

cow nika na sta no wi sko TOKARZA. Zain te-

re so wane osoby pro simy o przy sła nie apli-

ka cji na adres tokarz.mosina@gmail.com 

lub o kon takt pod nr lub 664524882. 

POSZU KUJĘ opie kunki do zapro wa dza nia 

i odbie ra nia dziecka ze szkoły w Cza pu rach 

na osie dle Leśne w Cza pu rach. Dziecko w 

domu ma zapew nioną opiekę. Zain te re so-

wa nych pro szę o kon takt pod nume rem 

tele fonu: 796–253-484.

POSZU KUJĘ Opie kunki dla 2 let niego 

dziecka, tylko i wyłącz nie opieka bez 

dodat ko wych zadań. Miej sco wość: Kro sno 

k. Mosiny. Tel. 661933892. 

POŻYCZKA bez BIK z moż li wo ścią dar mo-

wego odro cze nia rat.

Oferta skie ro wana dla terenu Wiel ko pol ski.

Kon takt: 724–412-696.

DOM 152 m, maga zyn 52 m, działka 700 m 

przy ul. Sowi niec kiej. Nie ru cho mość godna 

pole ce nia. Moż li wość pro wa dze nia nie-

wiel kiej dzia łal no ści. Cena 510 tys. Tel. 691 

137 446.

DUŻA kawa lerka na ulicy Sowi niec kiej na 

par te rze w bliź niaku. Moż li wość korzy sta-

nia z czę ści podwórka. Cena 800 zł. tel. 691 

137 446. 

ARCHI TEKT — 696 466 652, pro jek to wa-

nie, adap ta cje, inwen ta ry za cje, doradz two, 

kon takt: mh@c7.pl; 696 466 652.

DZIAŁKA budow lana poło żona w Nowin-

kach przy ulicy Rol nej, powierzch nia 822 

mkw. Działka w kształ cie pro sto kąta front 20 

m, nieogro dzona, przy dro dze polnej. Otu-

lina lasów, łąk i sta wów. Aktu alne warunki 

zabu dowy — pod budow nic two jed no ro-

dzinne. Media: woda, prąd do przy łą cze-

nia, kana li za cja wła śnie jest kładzona. Cena

89 000. Kon takt: 600 228 698.

ODKU PIĘ par ty cy pację tbs kro sno koło 

mosiny. ania8913@op.pl.

INFOR MU JEMY, że w związku z dużym 

zain te re so wa niem dot. Capo eira w Mosi-

nie, roz wi jamy grupę i dokła damy tre ning 

dla dzieci od 9–15 lat w piątki o 16:30 

(OSIR). Zapra szamy! Tel. 668 847 818.

STU DENTKA angli styki udzieli facho wych 

kore pe ty cji z j. angiel skiego. Przy go to wa-

nie do matury, testów, nauka od zera w każ-

dym wieku i na każ dym pozio mie. Dojazd 

do ucznia, 601 255 607.

TRANS PORT samo cho dow oso bo wych 

z zagra nicy i na tere nie kraju,oraz import 

samo cho dow, pomoc dro gowa, mecha-

nika samo cho dowa, naprawy bla char skie 

i lakie ro wa nie samo cho dow. Sprze daż cze-

sci uzy wa nych do BMW, oraz innych marek.

Tel: 787–113-115, 604. 316-054, 602–116-

193, Łęczyca ul.Poznanska 25.

SPRZE DAM suk nię 

ślubną ELIZABETH 2309 T,

roz miar 42/44 dla wyso kiej dziew czyny 180 

cm + nie wielki obcas. Suk nia kupiona w 

czerwcu b.r. w salo nie DARA.

Suk nia biała, jed no czę ściowa, krój litery A, 

średni tren, dekolt w ser duszko, naramka 

na szyję. Stan bar dzo dobry, wymaga 

wyczyszczenia.

w kom ple cie halka i welon.

CENA DO UZGODNIENIA!

kon takt email djamagda@o2.pl

AGEN CJA ochrony zatrudni na umowę 

o pracę osobę z orze cze niem o nie peł-

no spraw no ści bądź rentą inwa lidzką do 

ochrony obiektu budowy na tere nie Mosiny.

Kon takt: 531 533 200.

PRO WA DZIMY skup aut każ dych marek.

Sku pu jemy auta w każ dym sta nie

Bez zbęd nych for mal no ści za gotówkę

Bez płatny dojazd do klienta i wycena

Jeśli nie chcesz tra cić czasu. Zadzwoń 

do nas.

Sku pu jemy auta na tere nie War szawy 

i oko lic, www.autoskupwarszawa.blog.pl

519 151 199.

UDZIE LAM pomocy w pisa-

niu prac zali cze nio wych, licen cjac-

kich, magi ster skich, inży nier skich.

Obszar moich zain te re so wań to 

ekonomia,fi nanse, bankowość,zarządzanie, 

mar ke ting, orga ni za cja przed się biorstw, 

histo ria gospo dar cza,   reklama,   logi styka, 

admi ni stra cja, tury styka, bez pie czeń stwo, 

socjo lo gia, peda go gika, poli to lo gia, inne 

(pro szę pytać ).

Poprawa prac już napisanych 

Prezentacje mul ti me dialne Duże 

doświadczenie,korzystne warunki 

współ pracy, raport anty pla gia towy

Pro mo cyjne ceny – 12 zł/strona

biznesplany59@gmail.com.

ZAPRA SZAMY na szko le nie dla kobiet w 

Pozna niu. Tema tyka szko le nia: Zarzą dza-

nia przez cele i kom pe ten cje oraz zarzą-

dza nia sobą w cza sie.- 13–14.09.2012

Szko le nia skie ro wane są dla Pań z wykształ-

ce niem tech nicz nym, zatrud nione w mikro, 

małych, śred nich przed się bior stwach, 

także pro wa dzące wła sną działalność.



reklama 39



40


