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Nie można obrażać w Internecie
Internetowi blogerzy nie mogą pisać bardziej
dosadnie niż dziennikarze w „zwykłych” mediach. Takie komentarze w sieci, mogą być
zdaniem sędziów Sądu Najwyższego jeszcze
bardziej szkodliwe niż te, które ukazują się
w „papierowych” gazetach.

T

ak w największym skrócie można podsumować uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie o zniesławienie, wytoczonej przez Burmistrz Mosiny Zofię Springer
przeciwko blogerowi (obecnie mosińskiego radnego) Łukaszowi Kasprowiczowi.
Zanim sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego była
już dwukrotnie rozpatrywana w Poznaniu. Z. Springer pozwała
Ł. Kasprowicza o to, że zniesławił ją na swoim blogu, używając
takich określeń jak „kłamczucha”, „kłamliwa bestia”, „Mosiński
magistrat, to według mnie burdel na kółkach”, „burmistrz
zmusza pracowników do bezprawia”. Sprawę wytoczyła
z art. 21 Kodeksu karnego, zgodnie z którym za przestępstwo
pomówienia w mediach grozi nawet rok więzienia.
Sąd Rejonowy w Poznaniu w styczniu 2011 r. uznał blogera
winnym i skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności,
30 godzin prac społecznych, opublikowanie przeprosin oraz
nawiązkę na PCK. Ponadto zabronił Ł. Kasprowiczowi na rok
wykonywać zawodu dziennikarza.
Wyrok został jednak oprotestowany. Apelacje złożyły obydwie strony. Sąd Okręgowy w czerwcu 2011 r. uniewinnił Kasprowicza, stwierdzając, że wpisy na blogu nie podlegają
„prawu prasowemu”, ponieważ są tylko opiniami mieszkańców, a określenie „zmusza pracowników do bezprawia” ma
znikomą szkodliwość społeczną. Sędziowie Sądu Okręgowego
stwierdzili także, że język Internetu może być ostrzejszy i dosadniejszy, bo według nich jest na to społeczne przyzwolenie.
Po tym werdykcie Z. Springer złożyła wniosek o kasację tego
wyroku do Sądu Najwyższego, domagając się zwrotu całej
sprawy do Sądu Okręgowego.
16 października Sąd Najwyższy wydał wyrok. Sędziowie
uznali, że kasacja jest zasadna w części dotyczącej umorzenia
z powodu znikomej szkodliwości wpisu blogera o zmuszaniu
urzędników do bezprawia. Oznacza to, że ten wątek sprawy
zostanie ponownie rozpatrzony w Poznaniu. Sędziowie Sądu
Najwyższego stwierdzili, że Sąd Okręgowy, (ten który uniewinnił Ł. Kasprowicza) nie docenił skali rozpowszechniania
niesprawdzonych treści w Internecie dodając, że po umieszczeniu ich w sieci są one dostępne dla nieograniczonej liczby
osób.
Sędziowie w Warszawie zarzucili swoim poznańskim kolegom, że swojego stanowiska (w kwestii przyzwolenia społecznego na ostrzejszy język Internetu) nie oparli na żadnym
prawnym poglądzie.
- Internet jest medium daleko bardziej niebezpiecznym niż
tradycyjne media. Gdyby ktoś chciał takie teksty opublikować
w jakiejś gazecie ta najprawdopodobniej by ich nie opublikowała – dodali.
Sędziowie uznali także, że pozostałe obraźliwe wpisy, któ-

re znalazły się w pozwie są opiniami i mogą być ścigane z powództwa cywilnego. Z. Springer wytoczyła taką sprawę, ale
proces z powództwa cywilnego został zawieszony do końca
procesu karnego.
(red.)

Rozmowa z Zofią Springer
Burmistrzem Mosiny
R. – Czy jest Pani zadowolona z wyroku Sądu Najwyższego?
Z. S. – Jestem zadowolona. Sąd Najwyższy jasno określił,
że prawo równo traktuje wszystkie media. Nie można przecież twierdzić, że w gazetach, telewizji i radiu używamy poprawnego języka i bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, a w Internecie już nie. Takie podejście do sprawy oznaczałoby, że w Internecie możemy w niewybredny sposób obrażać, kogo nam się podoba i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Co więcej sędziowie Sądu Okręgowego twierdzili nawet, że na takie postępowanie jest społeczne przyzwolenie. Mam nadzieję, że tym wyrokiem sędziowie SN położyli kres tym nie popartym niczym twierdzeniom. Gdyby
było tak jak twierdzili sędziowie SO podejrzewam, że niedługo wszystkie media mówiłyby rynsztokowym językiem.
R. – Wyrok Sądu Najwyższego odbił się szerokim echem
w polskich mediach
Z. S. – To prawda. Ten wyrok był szeroko komentowany
w wielu ogólnopolskich i regionalnych dziennikach, czym wywołał w pewnym sensie społeczną dyskusję na temat tego, co
można, a czego nie można publikować w Internecie. Czytając
relacje z tego wyroku jednoznacznie można zauważyć, że
„prawdziwi dziennikarze” w nagłówkach swoich artykułów
podkreślali, że najważniejszym przesłaniem wyroku jest to,
że każdy kto obraża inne osoby w Internecie musi liczyć się
z konsekwencjami jakie to ze sobą niesie. Nie ma przecież żadnego społecznego przyzwolenia na obrażanie i używanie
rynsztokowego języka w Internecie.

Tytuły z innych gazet:
Dziennik Internautów: „Sąd Najwyższy: Internet nie uzasadnia ostrego języka”.
Gazeta Wyborcza: „Komentarze w Internecie nie mogą być
bardziej dosadne niż w tradycyjnych mediach, mogą one być
nawet bardziej szkodliwe”.
Rzeczpospolita: „Bloger odpowiada jak dziennikarz”
– Autor wpisów w Internecie nie ma prawa do taryfy ulgowej,
jeśli swoimi wpisem obraził inną osobę.
Głos Wielkopolski: „Burmistrz pozywa blogera. Sąd: w Internecie nie można więcej”.
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G

mina nie odzyska działki, na której
fundacjia Habitat for Humanity deklarowała zbudować dom dla niezamożnych. Mosina sprzedała w 2006 r. z dużym upustem fundacji tę działkę tylko
dlatego, że miał tam powstać dom z mieszkaniami dla osób z trudną sytuacją materialną. Niestety zamiast budować dom
Habitat sprzedała w 2009 roku działkę prywatnej osobie. To właśnie z tego powodu
gmina wystąpiła do sądu o unieważnienie
sprzedaży i odzyskanie działki. Pod koniec
września sąd oddalił apelację, gminy, kończąc tym samym kilkuletni proces. Oznacza to, że na działce nie powstaną mieszkania dla niezamożnych.
Habitat for Humanity to pozarządowa,
dobroczynna organizacja chrześcijańska,
której celem jest pomoc niezamożnym rodzinom w zbudowaniu własnego mieszkania. Habitat działa w 100 krajach, gdzie
zbudował 200 tysięcy domów. W Polsce
Habitat działa od 1992 r.
W czasie, kiedy przedstawiciele poznańskiego oddziału fundacji prowadzili rozmowy z samorządem Mosiny rozpoczęli
także budowę swojego domu w Sadach,
w gminie Tarnowo Podgórne. Tamtejszy
samorząd także sprzedał im działkę pod
budowę.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Habitat kupiła od gminy działkę wycenioną
wówczas na około 126 tysięcy złotych z 80.
procentową bonifikatą. Zamiast budować
dom w czerwcu 2009 roku sprzedała nieruchomość za około 800 tys. zł. W związku
z tym Gmina Mosina zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Poznaniu (22 lipca
2009 r). o uzasadnionym podejrzeniu po-

nych lub Fundacji) i wpisanie w ich miejsce, jako właściciela Gminy Mosina. W czasie, kiedy Sąd Rejonowy prowadził sprawę dokumenty dotyczące zwrotu bonifikaty kontrolowali także funkcjonariusze
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (w
kwietniu 2011 r.)
Wyrok sądu z września br. zakończył trzyletnie postępowanie i ostatecznie prze-

Działka sprzedana
Habitatowi przepadła
pełnienia przestępstwa przez poznański
zarząd Fundacji Habitat for Humanity. Po
trzymiesięcznym dochodzeniu w sprawie
o oszustwo przy sprzedaży nieruchomości zostało ono umorzone. Wówczas gmina
wezwała fundację do zwrotu kwoty bonifikaty (112 tys. zł), jaką otrzymała od gminy przy kupnie działki. Habitat zwrócił te
pieniądze pod koniec 2009 r.
Jeszcze tego samego roku Gmina Mosina złożyła pozew do Sądu Rejonowego
w Śremie o wykreślenia figurujących
w księdze właścicieli nieruchomości (obec-

kreślił szanse na odzyskanie przez gminę tej nieruchomości. Oczywiście nikt już
nie wybuduje tam mieszkań dla niezamożnych osób. W 2006 r. Habitat kreślił
przed samorządowcami piękne plany.
Pozytywnie wypowiadały się o nich także
wszystkie regionalne media. Niestety zważywszy na to, że na kupionej od Mosiny
działce Habitat nie wbił nawet łopaty,
na usta aż ciśnie się pytanie: Czy cała ta
budowa domu dla niezamożnych nie
była zwykłą „ściemą”, żeby zdobyć cenny
grunt?
(red.)

Zlekceważyli sądowy wyrok
Gmina Mosina dysponuje prawomocnym nakazem, zgodnie z którym
tzw. Szkoła Katolicka (nie ma jej, bowiem w wykazie Szkół Katolickich
Archidiecezji Poznańskiej) miała opuścić zajmowany przez nią budynek
przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie do końca czerwca br. Mamy listopad,
a szkoła dalej działa. Czy Gmina przedłużyła umowę dzierżawy?

J

ak wyjaśnia burmistrz Z. Springer zgodnie z wyrokiem, szkoła prywatna miała
opuścić budynek do końca czerwca br. Jednak dyrekcja szkoły zwróciła się z pisemną
prośbą o możliwość pozostania w budynku przez okres wakacji w celu zakończenia
działalności i przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.
– Pani Dyrektor zapewniała, że dwa miesiące w zupełności wystarczą na przenosiny.
Gmina spisała ze szkołą porozumienie – oczywiście wyłącznie na te dwa miesiące. Jednak 1 września okazało się, że szkoła dalej działa w tym budynku a dyrekcja twierdzi,
że podpisała z Gminą aneks dający im prawo pozostania w budynku. To nieprawda,
ponieważ porozumienie umożliwiało im korzystanie z budynku tylko do końca sierpnia
– mówi Z. Springer.
Obecnie sprawa została oddana do komornika, ponieważ Gmina dysponuje prawomocnym wyrokiem w myśl, którego budynek miał być opróżniony do końca czerwca.
Szkoła w budynku przy ul. Wawrzyniaka działa od 1992 r. Wtedy w czerwcu
wydzierżawiono obiekt na 10 lat. Po wyborach samorządowych w 2002 r., kiedy funkcję
burmistrza objęła Z. Springer Gmina chciała odzyskać budynek. Sprawa trafiła do sądu,
ponieważ przedstawiciele szkoły uważali, że skoro nie wymówiono im dzierżawy na
początku w 2002 r. (przed wyborami) to automatycznie przedłużyła się ona o kolejne 10
lat. Gmina uważała, że po 10 latach dzierżawa odbywa się na zasadach ogólnych. Sąd wydał jednak wyrok, że szkoła może funkcjonować w budynku do końca czerwca 2012 r.
Z uwagi na to, że Gmina nie przedłużyła już umowy najmu sąd nakazał szkole opuszczenie budynku do końca czerwca br. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że szkole nie
przysługuje już od niego żadna prawna droga odwoławcza.
(red.)
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Poniższy apel został rozesłany m.in. do radnych Poznania, posłów, senatorów, wpływowych osób i instytucji.
Do redakcji GMP wpływają protesty przeciwko temu rozporządzeniu ze strony mieszkańców i osób, które już tutaj
zainwestowały. Protestują też ci, którzy jako właściciele działek budowlanych m.in. w Krajkowie w lipcu otrzymali
zgodę na budowę, a w sierpniu im ją cofnięto. Wielu właścicieli uważa, że ich ziemia, za którą zapłacili niemałe
pieniądze, stała się bezwartościowa i dotyczy to nie tylko chętnych do budowy domów na terenie gminy, ale także
przedsiębiorców, którzy zamierzali tutaj inwestować oraz osób już prowadzących działalność, dla których nowy
przepis oznacza likwidację firmy.

APEL GMINY MOSINA
W

sprawie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9.09.2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie
Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu
Wodociągowego.
W dniu 28 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie
Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu
Wodociągowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3556).
Ustanowiona strefa obejmuje 34 % powierzchni gminy Mosina,
w tym wsie Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki, Sowiniec oraz przeważającą część miasta Mosina. Ustanowione rozporządzenie nie było konsultowane ani z Gminą, ani z jej
mieszkańcami.
Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza szereg ograniczeń
i zakazów uniemożliwiających realizację inwestycji gminnych,
jak budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej, ale także
funkcjonowanie i rozwój działających już na terenie gminy
przedsiębiorców. Wprowadzone zakazy i ograniczenia doprowadzą w konsekwencji do wykluczenia cywilizacyjnego gminy
Mosina nie tylko w skali kraju, czy województwa, ale nawet
w skali aglomeracji, czy powiatu poznańskiego. Konsekwencją
wejścia w życie rozporządzenia jest uniemożliwienie jakiejkolwiek nowej działalności na terenie gminy i jednocześnie skazanie na wymarcie już istniejącej, niezależnie od zastosowanych
technologii chroniących środowisko. Stąd też Gmina Mosina,
mając na uwadze zapewnienie rozwoju i funkcjonowania za-

Sesja o godz. 11?
To nic nadzwyczajnego
Redakcja: – W październiku sesja Rady Miejskiej w Mosinie
po raz pierwszy rozpoczęła się o godz. 11. Nie wszyscy radni są
zdania, że to dobre rozwiązanie. Tłumaczą, że muszą zwalniać
się z pracy, że to ogranicza możliwości uczestnictwa w sesji
mieszkańców, że mieszkańcy nie mogli załatwić niektórych
spraw w urzędzie, bo część urzędników była obecna na sali
sesyjnej.
W. Waligórski: – Nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego.
W godzinach przedpołudniowych rozpoczyna się wiele sesji,
także w naszym powiecie. Wystarczy podać przykład Poznania,
Starostwa Powiatowego, Kórnika, Dopiewa. Tam także radnymi
są osoby czynne zawodowo i jakoś im to nie przeszkadza. Na
moją decyzję wpływ miało m.in. to, że sesje w Mosinie bardzo
często kończyły się w późnych godzinach wieczornych, a niekiedy
nocnych.
R.: – Czy to źle?
W. Waligórski: – Oczywiście. Uważam, że sesja to podsumowanie
pracy radnego w komisjach tematycznych. Na niej powinno
się podejmować uchwały, na dyskusje jest czas na komisjach.

równo gminy, jak i jej mieszkańców, pragnie wyrazić swoją
dezaprobatę trybem i zasadami ustanowienia przedmiotowego aktu prawa miejscowego oraz jego restrykcyjnymi zapisami.
Gmina Mosina uważa, że konieczna jest ochrona wód zaopatrujących ujęcie wody dla miasta Poznania i aglomeracji
poznańskiej, jednakże jest niedopuszczalne, aby koszty tej
ochrony ponosiła tylko i wyłącznie Gmina Mosina i jej mieszkańcy. To właśnie właściciel ujęcia winien, w celu ochrony wód
ujęcia wody, przygotować program działań na terenie gminy
obejmujący inwestycje chroniące ujęcie wody, w tym np. budowa kanalizacji sanitarnej, utwardzonych dróg oraz finansować ich realizację. Przedmiotowe rozporządzenie w obecnym
kształcie poprzez niewspółmierne do wymagań ochrony ograniczenia, uniemożliwia funkcjonowanie i rozwój zarówno Gminie Mosina, jak i jej mieszkańcom.
Gmina Mosina jest otwarta na współpracę zarówno z organami odpowiedzialnymi za ochronę wód, jak i właścicielem ujęcia, w celu wypracowania takich zapisów aktu prawa miejscowego, które z jednej strony będą chronić wody zasilające ujęcie
wody dla miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, a z drugiej
strony umożliwią funkcjonowanie i zrównoważony rozwój gminie i jej mieszkańcom. W związku z powyższym niezbędne jest,
aby w ślad za wprowadzonymi ograniczeniami przekazywane
były przez właściciela ujęcia środki finansowe umożliwiające
stosowanie specjalnych technologii chroniących ujęcie wody
oraz rekompensujących wprowadzone ograniczenia.
Stąd też Gmina Mosina wnosi o wsparcie w działaniach
ukierunkowanych na zmianę przedmiotowego aktu prawa
miejscowego, a także w wypracowaniu zasad rekompensowania
wprowadzonych ograniczeń i nakazów ukierunkowanych na
ochronę ujęcia.
Tymczasem w Mosinie niektórzy radni – dziwne, że wciąż ci sami
– na sesjach zamiast skupiać się na omawianych tematach, biją
pianę, odbiegająe od meritum sprawy. Najdłuższa sesja w tej
kadencji zakończyła się o północy. Dla przeciwwagi niedawna
sesja Rady Powiatu, podcza, której omawiano ponad 20 punktów trwała około 2 godzin. Widocznie tam wszyscy szanują decyzje komisji tematycznych, szkoda, że nie u nas.

Rozmowa z Waldemarem Waligórskim,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie
R.: – A co daje rozpoczynanie sesji o godz. 11?
W. Waligórski: – Zdecydowana większość radnych pracuje.
Zaczynają prace rano, a o 23 każdy jest już potężnie zmęczony.
Czy wtedy można coś sensownego wnieść do dyskusji? Raczej
nie. Dlatego zdecydowałem, że skoro chcemy dyskutować musimy rozpoczynać sesję dużo wcześniej. Żeby debatować długie
godziny trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Niestety części
radnych to nie odpowiada. Jako argument pada właśnie fakt, iż do
godz. 15 pracują. Ale to jakieś nieporozumienie. Przecież pobierają dietę, która ma właśnie służyć jako finansowa rekompensata
za nieobecność w pracy.
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Poszukiwania zaginionego grobu Marianny i Michała
Jasieckich oraz tajemnicy schronu w Greiserówce,
czyli wycieczka Dyskusyjnego Klubu Książki
P

aździernikowa sobota. Miało padać i wiać, a tu cały dzień
świeciło nam słońce, zupełnie jak poprzednim razem.
Już w autobusie musieliśmy poinformować uczestników
wycieczki, że nasze plany uległy, hm... pewnej modyfikacji.
Organizowaliśmy wyjazd w przeświadczeniu, że zapalimy znicz
i złożymy kwiaty na grobie Jasieckich – bohaterów pamiętnika
„Marianna i Róże”. Dwa dni wcześniej p. Tomasz Jakś odbył
rekonesans po zabytkowym cmentarzu przy ul. Spokojnej na
Dębcu i pomimo kilku godzin tam spędzonych, nie zwracając
uwagi na podejrzane towarzystwo, nie odnalazł nagrobka.
Ale nie myśleliśmy tak łatwo się poddać. W piątek p. Marianna
Żabińska obdzwoniła stosowne urzędy, a ja podjęłam się
internetowego śledztwa. W wyszukiwarce grobów – nic.
Zajrzałam na strony i fora poświęcone poznańskim cmentarzom,
tu dopisało mi szczęście, natrafiłam na spis, dokonany z nagrobków cmentarza dębińskiego, ludzi tu pochowanych –
zanotowałam pole, rząd i numery ewidencyjne grobu: pole
14, rząd 5, grób 16, nr 1773 i 1579. Sprawdziłam, że wycieczki
odbywające się szlakiem książki „Marianna i Róże” odwiedzały
grób jeszcze w 2009 roku, po czym nikt nie mógł odnaleźć tego
miejsca. Czyżby grób zlikwidowano? Wydrukowałam zdjęcie
nagrobka, po czym bezskutecznie próbowałam się dodzwonić
do parafii Zmartwychwstania Pańskiego, która zajmuje się tym
miejscem. Podobno tym grobem opiekowała się jeszcze kilka
lat temu pewna staruszka, mieszkająca w małym domku obok
cmentarza, ale teraz już też słuch o niej zaginął.
Stwierdziliśmy, że uzbrojeni z fotografię grobu Jasieckich i dysponując numerami ewidencyjnymi, spróbujemy odnaleźć
miejsce ich odpoczynku. Obrazek błądzącej jak cienie elizejskie
naszej grupy jako żywo przypominał scenę z „Pana Tadeusza”:
Snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy,
Niby tańce, i dziwny ubiór: istne duchy (…)
Każdy w innej postawie: ten przyrósł do ziemi,
Tylko oczyma kręci na dół spuszczonemi;
Ów patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy
Jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy;
Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony
Aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony.
Głęboko zadumani, w sobie pogrążeni.
Czekało nas jednak rozczarowanie – groby zarośnięte trawą
lub bluszczem, pokryte jesiennymi liśćmi, były niemożliwe do
zidentyfikowania, a większość kamieni służących identyfikacji,
nieczytelna. Mimo to nie zrażając się, długo błądziliśmy
wśród zniszczonych, zapomnianych grobowców, na które
padało przefiltrowane przez żółknące liście słońce, aż ku
naszemu zaskoczeniu trafiliśmy na... grób Maryni Koźlickiej
z Jasieckich, córki Marianny i Michała. Tu postanowiliśmy zapalić znicz i odmówić modlitwę za rodzinę Marianny i wszystkich pochowanych na tym cmentarzu.
W Komornikach, w kościele, którym zarządzał ponad sto lat
temu, ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski, ukochany stryj
Marianny, czekali już na nas przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Zostaliśmy wprowadzeni w hi-

storię kościoła i dowiedzieliśmy się, że obecnie przyznawany
jest tutaj medal księdza Malinowskiego, patrioty i uczonego,
twórcy Kółka Rolniczego, za wybitne zasługi dla tej ziemi.
Mieliśmy też sposobność obejrzeć jego pracę naukową
„Gramatykę”. Przy starej plebani, w której zamieszkiwał kiedyś ksiądz i gdzie Marianna jako panna spisywała uczone
wywody na temat języka polskiego – urokliwej, zbudowanej
z muru pruskiego, oplecionej winobluszczem – czekała nas
etnograficzna niespodzianka. Pokaz kiszenia kapusty w ogromnych baliach, któremu nerwowo przyglądało się domowe
ptactwo.
Następnym punktem wycieczki była wieża widokowa
w Szreniawie – mauzoleum Birbaumów, pierwszych właścicieli majątku w Szreniawie, zbudowane najprawdopodobniej
w 1860 roku. Grobowiec zbudowany został w stylu neogotyckim z czerwonej cegły i wstawkami ze sztucznego kamienia,
usytuowany na piaszczystym wzgórzu na wysokości 118 m
n.p.m. Główną część budowli stanowi wieża o wysokości
22 m, która u dołu ma kształt prostopadłościanu o podstawie
kwadratu. Natomiast górna część zbudowana jest na planie
ośmioboku. Ufundował ją najprawdopodobniej Leonhard
Bierbaum, gdzie w kaplicy grobowej, w części parterowej wieżymauzoleum, pochował swoją tragicznie zmarłą córkę. Wielu
spośród nas przyznało, że bywając często w Parku Narodowym, pierwszy raz znalazło się w tym miejscu. Podziwialiśmy
daleką panoramę, ale niestety Mosiny nie było widać (nie licząc
komina).
Po siedzibie dyrekcji WPN, czyli dawnej rezydencji Arthura
Greisera, oprowadził nas pracownik administracyjny, p. Stefan
Jarek. Ponieważ p. Wanda Bech była z nami, nie mogliśmy
pominąć tematu ewentualnego schronu, gdzie w razie nalotów
mógł schronić się namiestnik Kraju Warty i gdzie mógł ukryć
liczne skarby zagrabione mieszkańcom tym ziem. Znaleźliśmy
się w podziemiach – w sali kinowej, której strop wskazywał na
to, że mogła być zaprojektowana z myślą o prowizorycznym
schronieniu. Jeszcze niższe partie podziemi nie były dostatecznie
zabezpieczone przed gazem, którego Niemcy szczególnie
się obawiali. P. Jarek wyjaśnił, że do poszukiwań bunkrów
użyto georadarów, a w tym roku przy okazji kopania studni
głębinowych na terenie drewutni (jedynym nieprzebadanym
dotąd miejscu), zrobiono odwierty na 130 m i niestety niczego
nie wykryto. Mimo że niemal na naszych oczach upadła ostatnia
szansa na znalezienie schronu niemieckiego, wracaliśmy do
Mosiny pełni optymizmu.
Bardzo dziękujemy Prezesom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Komornickiej za udzielnie tylu cennych informacji o kościele
komornickim i księdzu Malinowskim oraz za miłą gościnę.
Składamy również serdeczne podziękowania Dyrekcji WPN,
a w szczególności Panu Stefanowi Jarkowi za oprowadzenie
po rezydencji dawnego namiestnika Kraju Warty i osobiste
zaangażowanie w historię tego miejsca. Osobne podziękowania
należą się Pani Marii Żabińskiej z Klubu Belfer za nieocenioną
pomoc przy organizowaniu wycieczki.
Zofia Staniszewska
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Piękno nadwarciańskiego
krajobrazu w obiektywie
W

sobotę 20 października, na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego odbył się plener fotograficzny
zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu przy współudziale Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Uczestnicy w ciągu kilkugodzinnych zajęć mieli możliwość podziwiać zarówno piękno nadwarciańskich łęgów, jak i lasów nadleśnictwa
Babki. Uczestnicy pleneru poruszali się

szlakami turystycznymi prowadzącymi
od Rogalinka w głąb kompleksu leśnego, położonego między Rogalinem a Daszewicami. W czasie spotkania można
było skorzystać z porad fotografów, był
to też dobry pretekst do poznania walorów przyrodniczych bliskiej okolicy
Mosiny.
Prezes
Koła Dąb Towarzystwa Przyjaciół Lasu
Tomasz Witczak

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!

660 031 893
668 743 338
61 898 10 59

SUSHI BAR KATEI
Zapraszamy do nowo otwartego
SUSHI BARU w Puszczykowie
ul. Kościelna 10, 62-040 Puszczykowo
tel. 61 670 61 74 , tel. kom. 602 718 170
e-mail: info@katei.pl
www.katei.pl
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 13.00-21.00, sb.-ndz. 12.00-22.00
Dowóz gratis
na terenie całego Puszczykowa
Organizujemy imprezy
okolicznościowe i biznesowe

informacje
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Nieprzyjemny zapach, przykra woń, dramat dla nosa (i gardła!), albo po prostu smród. Są i tacy,
którzy nazywają to jeszcze dosadniej, używając przy tym najpopularniejszych polskich słów.
O co chodzi? A o powstały w zakładzie chemicznym w Luboniu fetor, który dokucza okolicznym
mieszkańcom.

O

dór, który rozprzestrzenia się po
okolicy Lubonia oraz Mosiny jest
głównym powodem trwającego konfliktu
między lokalną społecznością, a Luveną,
przedsiębiorstwem specjalizującym się
w wytwarzaniu nawozów. Mieszkańcy od
wielu lat skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem firmy. Z kolei
zakład, stara się zminimalizować swój negatywny wpływ na otoczenie, wprowadzając coraz to nowsze rozwiązania. Jednak zmiana wizerunku truciciela i emitenta brzydkich zapachów nie będzie
zadaniem prostym. Wytężona praca, a
także ogromne nakłady finansowe to
wysiłek, jaki ostatnio podjęto w Luvenie, aby wprowadzić odpowiednie technologie i zabezpieczenia.

PLAN DZIAŁAŃ
Ze szczegółową informacją na temat
strategii działania firmy można było się
zapoznać na spotkaniu, które odbyło się
1 października br. w jej siedzibie. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Lubonia i Mosiny, dziennikarze, a także reprezentanci rozmaitych organizacji wraz z zainteresowanymi
problemem mieszkańcami. Dyskusję poprowadził Kazimierz Zagozda, prezes Zarządu Luveny, który zaprezentował cały
wachlarz ostatnio podjętych przez zakład prac. Przypomniał, co już zostało
zrobione i jak przekłada się to na efekty.
– W związku z tym, że odstąpiliśmy od
produkcji i konfekcjonowania kwasu fluorowodorowego Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
10 sierpnia br. wykreśliła Luvenę z wykazu
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej – powiedział K. Zagozda. W dalszej części wystąpienia poinformował on o ostatnio podjętych wysiłkach, które miały związek
z rozbudową układu absorpcji na instalacji do produkcji superfosfatów. Do tej
pory w tym miejscu stosowany był układ
trójstopniowej absorpcji gazów poreakcyjnych, który wykorzystywano do oczyszczania gazów ze związków fluoru.
Przeprowadzone analizy wykazały, że
stosując rozwiązanie tego typu obniżano
stężenia zapachu o ok. 65%. Ponieważ
absorpcja znacząco wpływa na redukcję
zapachów, zdecydowano o rozbudowie
tego systemu o dodatkowe trzy kolumny.
W związku z tym 25 lipca br. uruchomio-

no sześciostopniowy układ absorpcyjny.
Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniósł
400 tys. zł. Innym działaniem, prowadzonym na terenie firmy są analizy rozprzestrzeniania się zapachów. – Obecnie
badamy wydobywające się zapachy tuż
przy kominie, a nie te, które ulatniają się
po okolicy. W przypadku tych drugich
generalnie nie przeprowadza się analiz.
Badania wykonane w naszym zakładzie
wskazują, że w odległości 500 m od komina stężenie gazów maleje 10 tys. razy –
dodał K. Zagozda. Na tych działaniach
Luvena nie poprzestaje. W dalszym ciągu
będą prowadzone prace w celu zmniej-

ODÓR
pod lupą
szenia uciążliwości zapachowych. Zakład
zamierza też kontynuować współpracę
z rozmaitymi jednostkami badawczymi
oraz poszerzać wiedzę z zakresu badań
nad odorem m.in. poprzez udział w licznych konferencjach. Ponadto do 2014 r.
ma zostać przeprowadzona modernizacja
instalacji na mniejszym kominie tzw. granulacyjnym. Obecnie emisje są obniżane na kominie głównym tzw. superfosfatowym.

ODCZUCIA MIESZKAŃCÓW
W dalszej części spotkania, w której
zaprezentowano przede wszystkim opinie mieszkańców wobec tej „śmierdzącej
sprawy” m.in. głos w dyskusji zabrał Waldemar Waligórski, sołtys wsi Czapury
(mocno narażonej na emisje) oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.
– Dużym problemem, o którym często mówią mieszkańcy jest widoczny na roślinach efekt spalenia. Czy są jakieś wyniki
świadczące o wpływie zakładu na roślinność?
Zaproszony na spotkanie ekspert wyjaśnił, że analizy wykonane na podstawie
pobranych do badania próbek części roślin i gleby wykazały, że zawartość skła-

dników chemicznych, które mogłyby wywołać w nich jakiekolwiek zmiany jest
na poziomie zerowym. Oznacza to, że
należy wykluczyć wpływ czynników chemicznych. Podkreślił on także, że efekt
spalania, widoczny na roślinach, najczęściej wywołują przymrozki wiosenne lub
zimowe. Następnie W. Waligórski wspomniał o nieszczelnościach, jakie zauważył przy okazji zwiedzania hali, mieszczącej się na terenie zakładu, która jest
magazynem nawozów. Zwrócił on uwagę na fakt, że szczególnie przy dużych
wiatrach, może wystąpić tzw. pylenie
miejscowe. Zatem warto przyjrzeć się
tego typu ubytkom, które również mogą przyczyniać się do generowania zapachów i wyeliminować dotychczasowe zaniedbania. W. Waligórski zwrócił
uwagę również na to, że mimo tego, co
zostało zrobione, przy pewnych zmianach pogodowych (zbliżający się deszcz,
duża koncentracja chmur) zapach wciąż
jest odczuwalny.
W dalszej części dyskusji głos zabrali
mieszkańcy. – Dla nas najgorszym okresem
jest lato, więcej czasu spędzamy na dworze,
zatem możliwości odczuwania są większe
– wyrażali swoje zdenerwowanie. Duża
część racji jest po ich stronie, ponieważ
mają oni dość zatykania nosa oraz faktu,
że podczas intensywnych emisji nie mogą
nawet przewietrzyć mieszkania, już nie
wspominając o wyjściu na spacer. – Drodzy mieszkańcy doceńmy to, co zostało
zrobione – zaapelował na te zarzuty
K. Zagozda. – Cały czas prowadzony jest
rejestr zgłoszeń w sprawie odczuć zapachowych. W ostatnim okresie obniżył się
on 70%. Zmniejszona liczba interwencji
wśród mieszkańców też o czymś świadczy
– podkreślił.
Kończąc spotkanie, prezes Zagozda
zadeklarował, że cały czas trwają badania nad optymalizacją wszystkich, dostępnych metod, które mają ograniczyć
odór. Podkreślił również, że dotychczas
nie wprowadzono norm prawnych (tzw.
ustawy odorowej), narzucających firmie
wdrażanie tego typu działań. Analizy prowadzone w Luvenie są pionierskie i wynikają w dużej mierze z chęci współpracy zakładu z mieszkańcami. Czy zaproponowane rozwiązania pozwolą skutecznie zminimalizować problem nieprzyjemnych zapachów? Zobaczymy.
Barbara Krawczyk
Czapury

wydarzenia
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Wystawa w mosińskiej Galerii „Historie
miejskie” – malarstwo Tomasza Kalitki
W

ystawa malarstwa Tomasza Kalitki
pt. „Historie miejskie” została otwarta w piątek 12 października w Galerii
Miejskiej w Mosinie. Jest to już druga wystawa indywidualna tego artysty w naszym mieście. Dziewięć płócien na ścianach Galerii wprowadza nas w świat
opowiadanych historii, które dzieją się
w przestrzeniach miasta. Zmiany w perspektywie nawet kilkakrotne na jednym
obrazie, ostatecznie utworzą jedną całość,
przez co mamy wrażenie, że jesteśmy
świadkami jakiejś określonej narracji. Jak
wspomniał na wernisażu autor wystawy
– miasta nasycone miejskim zgiełkiem
przyciągają naszą uwagę, ulice mienią się
kolorami wystaw, neonów, reklam a także
poruszających się samochodów tramwajów i ludzi, przyciągają swoją magią.
Wkraczając w jego przestrzenie szukamy
tego zawirowania, które przyciąga nas jak
magnes i inspiruje, bo wkraczamy w świat
„historii miejskich”. – „Ważny jest dla mnie
potencjał, jaki posiada komiks (może
najbardziej „miejskiej” formy opowieści).
To wszystko odbieram, jako narzędzia do

Tomasz Kalitko, urodził się w 1979 roku w Gorzowie Wielkopolskim.
Ukończył w 1999 r. z wyróżnieniem Państwowe Liceum Plastyczne
w Poznaniu, a w 2000 roku rozpoczął studia na poznańskiej ASP,
na Wydziale Malarstwa, które ukończył z oceną celującą i wyróżnieniem
w 2006 r. w pracowni prof. Jana Świtki. Obecnie jest asystentem
w VI Pracowni Malarstwa prof. Tomasza Psuji w UAP. W maju 2011
obronił pracę doktorską. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

z Nowej Gwinei – Kajetana Gosławskiego,
niestety już tylko do 18 listopada. Mamy
w planie spotkania z autorem wystawy
w ostatnich dniach października, zapraszamy na nie dzieci z mosińskich szkół, ale
nie tylko.
Dorota Strzelecka

Zapowiedź na kolejny wernisaż

budowania wielowątkowej multinarracyjnej struktury obrazowej. Tak obecnej we
współczesnych wielokulturowych społeczeństwach.”
Wystawie towarzyszył koncert muzyczny
w wykonaniu grającego na gitarze – Tomasza Kalitko, oraz dwóch jego przyjaciół:
na gitarze jazzowej grał Marek Jakubowicz, a na instrumentach perkusyjnych
Michał Benkhe. Muzyka była przewodnikiem po wystawie, a w przeszło 20 minutowym koncercie w repertuarze znalazł
się także utwór Modesta Musorgskiego
„Obrazki z wystawy”. Okazuje się, że pasja

artystyczna Tomasza Kalitki znajduje inspiracje także w muzyce, którą sam z wielkim
talentem wykonuje. Wielkie brawa! Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy
w Galerii Miejskiej. Wystawa malarstwa
Tomasza Kalitki potrwa do 10 listopada.
Wystawa w Galerii to także okazja do
spotkań z uczniami mosińskich szkół,
którzy licznie ją odwiedzają. Kolorystyka
obrazów inspiruje dzieci, które malują
albo rysują swoje dzieła na zajęciach
plastycznych, organizowanych przy okazji
każdej wystawy. Na piętrze w Sali Izby
Muzealnej nadal zachwycają nas zdjęcia

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza na kolejny wernisaż dnia 16 listopada 2012 o godzinie 17.30, autorem wystawy będzie
prof.zw. Jacek Jagielski, wystawa nosi tytuł
„Przezwyciężenie”.
Prof. zw. Jacek Jagielski, pełni obecnie
funkcję prorektora ds. artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby
i Działań Przestrzennych. Działalności naukowo-dydaktycznej towarzyszy własna indywidualna aktywność artystyczna. Będzie to
Jego druga indywidualna wystawa w Mosińskiej Galerii.
Jacek Jagielski(1956r.) uzyskał dyplom
z wyróżnieniem w PWSSP(obecnie UA P)
w 1984 r. w zakresie rzeźby i rysunku. Realizacje J. Jagielskiego dotykają pozafizycznego czasu i przestrzeni, są artystyczną
narracją poszukiwań własnych i uniwersalnie
ludzkich – refleksją dotykającą wartości
i znaczeń. Zapraszamy na wernisaż.
D. Strzelecka
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O rozkopanym Krosinku
i nowych okręgach wyborczych
Elżbieta Bylczyńska:
– Jest Pan radnym z regionu, z którego otrzymujemy
krytyczne uwagi mieszkańców. Chodzi o remont głównej
drogi Krosinka, wahadłowy ruch i rozkopany asfalt. Dlaczego nic się tam nie dzieje?
Waldemar Wiązek:
– Mamy tego pecha, że Hydrobudowa, która realizuje tą
inwestycję, polegającą na kanalizacji Krosinka i odwodnieniu
ul. Ludwikowskiej, upadła, czyli zbankrutowała. Jest to inwestycja Aquanetu, którego firma ta była podwykonawcą.
Napisałem już wniosek do Gminy, żeby Aquanet jak najszybciej doprowadził do położenia dywaniku na asfalcie, tak aby
komunikacja zaczęła funkcjonować normalnie.
E. B.:
– A co z kanalizacją Krosinka?
W. W.:
– Jest to niedobra sytuacja, że Hydrobudowa upadła, bo
właśnie dlatego wszystkie prace zostały wstrzymane. Aquanet musi tą inwestycję dokończyć, pewnie przez wybór nowego wykonawcy. Nasza gmina zabezpieczyła środki na odwodnienie ul. Ludwikowskiej i ul. Lipowej, z których inwestor
już skorzystał. Stąd mój wniosek do burmistrza o działania,
które zmusiłyby Aquanet do zakończenia inwestycji i poprawy sytuacji mieszkańców.
E. B.:
– Na przedostatniej sesji, zgodnie z nową ordynacją
wyborczą, radni RM podjęli uchwałę w sprawie jedno
mandatowych okręgów wyborczych. Co to oznacza dla mieszkańców – przyszłych wyborców?

W. W.:
– Uważam, że bardzo dobrze się stało, że będziemy mieli jedno mandatowe okręgi, gdyż nie będą wybierani ludzie nieznani. Wygrają ci, na których naprawdę społeczeństwo lokalne oddało swoje głosy. Nie będzie tak, że radny, który uzyskał
300 głosów wchodził do Rady i radny, który otrzymał 60 głosów też do niej wchodził, na plecach innych, bo jego ugrupowanie miało dobrych kandydatów. Teraz, gdy zostało to uśre-

ROZMOWA
Z PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI
OCHRONY ŚRODOWISKA
RM W MOSINIE,
WALDEMAREM WIĄZKIEM
dnione – 1300 do 1800 wyborców (tak będą obliczone okręgi
wyborcze), będzie to mniejsza liczba, ale także powierzchnia
terytorium, z którego będzie mógł się wywodzić ten jeden
kandydat. I będą to bardziej uczciwe wybory, jestem za. Będzie się oceniało danego kandydata za to, co zrobił już, za
to, kim jest, a nie za to, co mówi. Liczenie metodą d’Hondta
było nie zawsze adekwatne do sytuacji, dlatego uważam,
że okręgi jedno mandatowe są lepsze, bo polityka na wybór
nie będzie miała wpływu. Będzie się liczyła rzetelna ocena
mieszkańców. Radni wybrani z okręgów jedno mandatowych
będą mniej podatni na naciski i klubowe przymuszenia do
głosowania. Dzięki temu będą bardziej wiarygodni.

Poznaniacy uczcili rocznicę
Powstania Węgierskiego

P

oznański Klub Gazety Polskiej zorganizował w dniu 23 października
manifestację pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca, z okazji przypadającej
56. Rocznicy Wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. Podczas manifestacji odczytany został list premiera Węgier Victora
Orbana do poznaniaków. Uroczystość
zaszczycił swoją obecnością profesor Jerzy
Robert Nowak.
W imieniu Poznańskiego Klubu Gazety
Polskiej Apel do Polaków odczytał Bogdan Fraytag, a na zakończenie odśpiewano Hymn Narodowy.
Po uroczystości pod pomnikiem w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Po-

znaniu prof. Nowak wygłosił odczyt do
licznie tam zgromadzonych osób. Odczyt
zorganizował Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu.
Andrzej Karczmarczyk
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Mosiński fenomen na skalę kraju
P

rzed dziesięcioma laty wicedyrektor
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, Paweł Zawieja, doszedł do
wniosku, że dobrze byłoby stworzyć młodzieży gimnazjalnej możliwość zaprezentowania własnych umiejętności i zdolności
w różnych dziedzinach. Tak właśnie powstała Międzygimnazjalna Liga, fenomen
na skalę kraju.
W ciągu dziewięciu lat istnienia przeprowadzono 70 konkursów, które nie są

żadną olimpiadą, lecz można je rozpatrywać w kategorii wykazania się wiedzą,
talentami, niekiedy w nietypowych dziedzinach.
Jak to wszystko działa? Bardzo prosto.
Na początku każdego roku szkolnego do
miejscowych i okolicznych gimnazjów jest
przesyłana lista konkursów i regulaminy.
Uczniowie deklarują swój udział i w wyznaczonym terminie, wraz z opiekunem
pojawiają się w gościnnych progach naszej
szkoły. Tutaj prezentują swoje umiejętności
i uzdolnienia, rywalizują z kolegami z innych gimnazjów, przeżywają chwile radości lub zwątpienia, a oprócz tego mają
możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół oraz
zapoznania się z jego bogatym wyposażeniem. Całość wieńczy ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Rozpiętość tematyczna konkursów jest
spora: od ściśle przedmiotowych (matematyczny, fizyczny, logistyczny) poprzez
prozdrowotne, przyrodnicze i biblijne do
sportowych czy fryzjerskich. Wielkim powodzeniem cieszy się konkurs biblijny,

wielu uczestników ma turniej sportowy,
którego konkurencje rozgrywane są na
nowoczesnych obiektach sportowych naszego Zespołu Szkół, a karnawałowe show
fryzur i makijażu co roku robi furorę.
Oglądając wymyślne efekty działań gimnazjalistów w pracowni fryzjerskiej
wszyscy zastanawiamy się, kto z nich zrobi karierę jako znakomity wizażysta. Bardzo nas cieszy powodzenie Królowej Nauk, czyli konkurs matematyczny, który jest

obecny w każdej edycji Ligi, podobnie
jak „Z fizyką za pan brat”. Warto podkreślić,
że ta rywalizacja – jako jedyna – odbywa się
w formie zespołowej.
W konkursach rywalizują uczniowie
różnych szkół, zlokalizowanych w Mosinie, najbliższych miejscowościach (Puszczykowo, Pecna, Rogalin), ale przyjeżdżają również gimnazjaliści z trochę
dalszych stron – z Manieczek, Granowa,
Borowa, Lubonia czy Kościana. W kolejnych edycjach Ligi wzięło udział kilkanaście gimnazjów, a o powodzeniu tej
cyklicznej imprezy może świadczyć fakt
wielokrotnego uczestniczenia tych samych
szkół.
Międzygimnazjalna Liga w Zespole Szkół
w Mosinie z pewnością zdała egzamin.
Nie tylko pozwala uczniom konkurować
w różnych dziedzinach, ale i rozwija poczucie więzi lokalnych, umożliwia wykazanie się wrażliwością estetyczną i kreatywnością. Nie bez znaczenia jest fakt
publikowania wyróżnionych prac na stronie internetowej naszej szkoły. Warto dodać, że poza zdobytymi przez uczniów
nagrodami Liga daje im coś więcej – poczucie, że są wyjątkowi.
Zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia
udziału w kolejnej – dziesiątej, jubileuszowej edycji Międzygimnazjalnej Ligi.
Wszelkie informacje znajdziemy na stronie
www.zsmosina.pl.
Wiesława Bahyrycz-Kroczyńska
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Relikwie bł. Jana Pawła II w Puszczykowie

P

arafia pw. Świętego Józefa
w Puszczykowie jest kolejną
okoliczną wspólnotą, do której
wprowadzono relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość
ta miała miejsce 16 października.
Wprowadzenia relikwii dokonał
kardynał Marian Jaworski – bliski
przyjaciel papieża Polaka. Podczas
uroczystej Mszy asystował mu
biskup pomocniczy poznański,
Grzegorz Balcerek. Relikwiarz,
w którym umieszczono fragment
zakrwawionej szaty błogosławionego został wykonany przez Grzegorza Lipiaka oraz Romana Czeskiego. Ten drugi jest również autorem glorii – pozłacanej i posrebrzanej oprawy relikwiarza, która
znajduje się w lewej nawie puszczykowskiego kościoła. Podczas
uroczystości wartę honorową zaciągnęli strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Puszczykowie.
Całości podniosłą oprawę muzyczną dodał mosiński Chór pw. św.
Cecyli oraz mosińska Orkiestra Dęta
ZHP.
(red.)

Kobiety dla kobiet
W

sobotę 20.10.2012 r. w siedzibie Centrum Zdrowia i Urody Ades Ewy Mankowskiej, przy mosińskim rynku,
odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkań zorganizowanych
przez kobiety dla kobiet. Spotkanie było poświęcone szeroko pojętemu zdrowiu i urodzie! Panie mogły zobaczyć
i skorzystać z zabiegów laserowych i elektrokoagulacji, które
przeprowadził Jakub Latecki oraz z innych zabiegów i porad
kosmetycznych wykonanych przez panią Ewę. Natomiast stylistka, Anna Piaszczynska udzielała porad na temat stylizacji
i makijażu. W trakcie spotkania odbył się też pokaz mody
jesień-zima Sylwii Bak, właścicielki pracowni La Petite.

W zdrowym ciele zdrowy duch – Mariola Wrona zaprezentowała pokaz Zumba-Fitness, w którym panie chętnie brały udział.
Po pokazie nastąpiła degustacja przeróżnych owoców ze sklepu To i Owoc Izabeli Machaj. O wystrój florystyczny sali zadbała Sylwia Wieczorek, właścicielka Fabryki Bukietow Avangarden. Spotkanie odbyło się przy aromatycznej kawie i pysznym
ciastku. Uczestniczki spotkania były zachwycone i prosiły o następne. Dziękujemy Firmie Wieczorek Meble Tapicerowane za
użyczenie przepięknych skórzanych kanap.
Ewa Mankowska, Izabela Machaj
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Udana impreza
Dwa święta – św. Franciszka, patrona zwierząt i św. Huberta,
patrona myśliwych połączyła wspólna, plenerowa impreza
w Żabnie, zorganizowana przez ks. Adama Przewoźnego z Mosiny
oraz koła łowieckie „Żbik 33” i „Sokół”.

U

roczystość rozpoczęła się Mszą
św. polową, którą poprowadzili
ks. prof. dr hab. Stanisław Orwanty z Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu
i ks. Adam Przewoźny, z udziałem ks.
proboszcza z Żabna – Waldemarem Babiniczem.
Ogromną inicjatywą i nieocenioną pomocą wykazała się rada sołecka z Żabna, której przewodzi Irena Kędziora.
Mieszkańcy wsi zbudowali ołtarz polowy,
przygotowali parkingi, scenę, zadbali
o stronę kulinarną przedsięwzięcia. Nad
bezpieczeństwem, jak zawsze czuwała
Ochotnicza Straż Pożarna.
– Pomysł zorganizowania Mszy Hubertowskiej był także wyrazem wdzięczności
wobec rolników, właścicieli upraw, na
terenie których koła myśliwskie gospodarują, wyjaśnia Michał Wójcik – prezes
„Żbika”. – I choć Hubertus przypada 3 listopada, postanowiliśmy zorganizować
imprezę 7 października wspólnie z ks.
Adamem, korzystając z lepszej pogody.
Mocno powiązany ze świętem Huberta
myśliwskiego jest Hubertus koński, dlatego zaprosiliśmy też wszystkie stajnie
z naszego obwodu. Chcielibyśmy propagować kulturę i tradycje łowieckie nie
przez samo łowiectwo, ale też wszystko,
co się z łowiectwem wiąże. Trzeba zauważyć, że większość myśliwych to są rolnicy, członkowie Bractwa Kurkowego,
wędkarze, właściciele koni, pszczelarze,
hodowcy gołębi, jeźdźcy. Wszyscy interesują się przyrodą. Te środowiska ściśle
ze sobą współpracują, a zaangażowanie
ludzi pozwala organizować udane imprezy, które nas do siebie zbliżają.
Prezes podkreśla, że myślistwo to nie
jest tylko samo polowanie, jest to także
zabawa. Licznie przybyli mieszkańcy
z zainteresowaniem obejrzeli m.in. pogoń za lisem. Zabawa polega na złapaniu
lisiej kity przypiętej do ramienia jeźdźca,
ten kto pierwszy ją pochwyci zostaje
królem biegu. Tym razem był nim jeździec ze stajni Rio Grande w Krosinku,
natomiast w charakterze lisa wystąpił
Michał Odważny ze stajni Galantówka.
W imprezie wziął także udział zespół
Technikum Leśnego z Rogozieńca, który
wystąpił z koncertem muzyki myśliwskiej. Niezwykły pokaz umiejętności
jeździeckich przedstawili kawalerzyści
z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz sokolników oraz 120 letnia sikawka konna
z Żabna – strażacy pokazali zebranym
jak 100 lat temu gaszono pożary. (red.)
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MORALNY STOSUNEK JEDNOSTKI DO SPOŁECZEŃSTWA

„Państwa poważne potrafią
zadbać o swoje interesy”
G

dy po raz kolejny obchodzić będziemy Święto Niepodległości, prawdopodobnie znowu dojdzie do czegoś, co od
jakiegoś czasu zaczyna mnie irytować. Chodzi o panteon gwiazd
naszej walki o niepodległość, a konkretnie – o jej ojców chrzestnych. 11 listopada to dzień, w którym na piedestale stawia się
marszałka Józefa Piłsudskiego, a niejako na bok odsuwa się inne
historyczne postaci. Jest to moim skromnym zdaniem manipulowanie historią, a co za tym idzie – naszą narodową pamięcią.
Warto dodać na wstępie, że dzień 11 listopada 1918 roku został
przyjęty za dzień niepodległości z przyczyn czysto politycznych.
Nastąpiło to w czasach rządów sanacyjnych w 1937 roku.
Wybranie tej daty było świadomym podkreśleniem roli marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski. Do dzisiaj
datę tę przyjmuje się niejako bez zastrzeżeń. By okazać złożoność
sytuacji, warto dodać, że Rada Regencyjna, a więc prawowity
wtedy rząd, ogłosiła niepodległość Polski 7 października 1918 roku.
Jest to tylko drobny fragment nie pasujący do ustalonego zestawu faktów, tkwiących w powszechnej świadomości Polaków.
Spór dotyczący odbudowy naszego państwa po wielu latach
zaborów i wojny przybiera jednak bardziej kontrowersyjny odcień.
Dotyczy on postaci, która miała niemały udział w tych pamiętnych
i radosnych wydarzeniach. Mowa tutaj o Romanie Dmowskim, którego rola w tamtych dniach jest rokrocznie marginalizowana, mimo
iż zasługuje na słuszne wydobycie go z gąszczu innych bohaterów
tamtego okresu. W atmosferze piłsudczykowskich obchodów święta niepodległości jakoś uchodzi nam udział pana Romana chociażby
podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która kończyła I wojnę
światową. Jako główny przedstawiciel strony polskiej godnie walczył
o nasze interesy. To on dzięki swojemu zmysłowi politycznemu
doskonale wiedział, po której stronie światowego konfliktu stanąć.
Wywalczył uznanie granic odradzającej się Polski, co było rzeczą nie
do przecenienia w tamtym trudnym czasie. Dzięki jego postawie
strona polska była od początku reprezentowana na paryskiej konferencji pokojowej. Stąd też mój coroczny żal, że nie przypomina się
o nim należycie w chwilach wspominania odzyskiwania niepodległości.
Roman Dmowski był przede wszystkim myślicielem politycznym.
Do dzisiaj ogromne wrażenie robią jego mocne, niezwykle klarowne i do bólu logiczne wywody. Napisał w 1907 roku wspaniałą
książkę „Niemcy, Rosja i kwestia polska”, w której na czynniki
pierwsze rozkładał nasze międzynarodowe położenie. Wskazywał
nadzieje, kreślił przyszłe sojusze, bez sentymentów przedstawiał
stojące przed Polakami szanse. Był po prostu prawdziwym realistą
politycznym. Brakuje dzisiaj męża stanu tego pokroju, który tak
zdecydowanie umiałby wyłożyć polską rację i stanu, i środki do jej
trwałej obrony. Dmowski nie był jednak fanatykiem czy szowinistą,
co mu się często bezrefleksyjnie zarzuca. Potrafił w sposób niezwykle surowy rozprawić się z naszymi narodowymi wadami. Czynił
to jednak z pobudek patriotycznych, a nie chęci jakiegoś „narodowego masochizmu” czy rozczulania się nad własnym narodem. Mówił, że mamy liczne przywary, ale musimy z nimi walczyć. Za przykład stawiał nam inne dobrze zorganizowane narody: Niemców,
Anglików czy Japończyków. Podziwiał ich siłę, ale doskonale wiedział, że nie możemy ich bezkrytycznie naśladować. Potrzeba było umocnienia naszej narodowej siły nie przez przeszczepianie
zachodnich wzorców, ale sięgnięcia po nasze, polskie pomysły
i energię. Stworzenie przez niego oryginalnej, nie mającej
odpowiednika w innych krajach szkoły politycznego myślenia jest
rzeczą do dzisiaj mocno podkreślaną przez znawców tematu.

Tutaj
dochodzimy
do
sedna
sprawy. Styl myślenia Dmowskiego
był ewenementem w polskiej myśli politycznej. Nie próbował on przełożyć wszystkich zachodnich prądów myślowych na język polski, tylko stworzyć od podstaw nowy,
nawiązujący do polskich tradycji, system
myślenia politycznego. Nurt ten nazywa się
„endecja”, od „Narodowej Demokracji”, lub
też po prostu„myśl narodowa”. Zauważmy, że
brak tutaj charakterystycznej końcówki „izm”
w jego politycznej wizji (do dzisiaj próbuje się
ją określać jako „nacjonalizm”, co nie oddaje
dobrze jej istoty). Kamieniem milowym w rozwoju myśli narodowej były wydane w 1903 roku „Myśli nowoczesnego Polaka”. Już sam
tytuł tego dzieła dowodził, że Dmowski nie chciał bawić się
w jakiekolwiek sentymenty. Do bólu logiczny wywód, w którym
autor bezkompromisowo rozprawia się z naszymi narodowymi
słabościami zawiera często cytowane zdanie: „Jestem Polakiem
– więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się
do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”. Ten
słynny manifest był wezwaniem Polaków do przebudzenia się
i stawienia czoła wyzwaniom współczesności. Przebudzenia się
przede wszystkim z bierności, którą Dmowski uznawał za jedną
z naszych głównych wad. Chciał patriotyzmu odważnego, odpowiedzialnego, opartego na zdrowym rozsądku, na realnych interesach, a nie marzeniach. Był zdecydowanym krytykiem romantyzmu politycznego – stawiania na emocje, sentymenty i często
nieprzemyślane działania, które w przeszłości kończyły się klęską
powstań. To, co jeszcze zwraca uwagę w wywodach Dmowskiego,
to ich zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika styl. Nie pisał on językiem archaicznym, tylko bardzo na swoje czasy nowoczesnym.
Charakterystyczny jest także napisany w 1933 roku, a więc 30 lat
po pierwszym wydaniu „Myśli nowoczesnego Polaka”, wstęp do
ich czwartego wydania. Roman Dmowski zaznaczał, że książka ta
była pisana w innych warunkach historycznych, lecz w latach
trzydziestych ludzie nadal znajdowali jej aktualne przesłania. Nie
inaczej jest dzisiaj. Wystarczy chociażby przeczytać uwagi pana
Romana na temat ówczesnej edukacji, która uczyła schematów,
a nie myślenia. Albo o tym, że państwa poważne potrafią zadbać
o swoje interesy i nie kierują się sentymentami, o czym Polacy często zapominają. Naprawdę wiele jest trafnych spostrzeżeń Dmowskiego, które można by śmiało przyłożyć do współczesności.
Dlatego warto umiejętnie czerpać z dorobku pana Romana,
do czego nawołuje w swojej najnowszej książce Rafał Aleksander
Ziemkiewicz. „Myśli nowoczesnego endeka”, bo o nich mowa,
przypominają nam, ile pracy trzeba wykonać, byśmy mogli stanąć odważnie na nogi, ale właśnie w tej pracy jest nadzieja.
I moją nadzieją jest, by coroczne obchody Święta Niepodległości
były bodźcem do dostrzegania naszych wad i mobilizacji do ich
konstruktywnego zwalczania. Nie patriotyzm jako forma napawania się naszymi symbolami dla samych, często wydumanych
i sztucznych, emocji, tylko jako rzecz leżąca w naszym wspólnym
interesie. Jak pisał Dmowski: „patriotyzm to nie system filozoficzny, który ludzie równego poziomu umysłowego i moralnego
przyjmują lub odrzucają: to stosunek moralny jednostki do
społeczeństwa: uznanie go jest koniecznością na pewnym
stopniu rozwoju moralnego, a odrzucenie go świadczy o moralnej
niedojrzałości lub upadku”.
Wojciech Czeski
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Wybierz jakość i profesjonalizm
w Orange
Telewizja, Internet i telefon – stacjonarne i mobilne, szyte na Twoją miarę, dopasowane do Twojego stylu życia i potrzeb
– teraz pod jednym dachem w Orange.
dzasz, załatwiasz wszystkie sprawy
Orange daje Ci wysokiej jakości Usługi łączone:
usługi codziennego użytku, które  pakiet usług mobilnych Orange i rozliczasz się tylko z jednym
w dzisiejszych czasach są podstaCombo, w którym sam tworzysz Operatorem. Dodatkowo w Salonie
wą w komunikacji z rodziną, przyswój własny pakiet usług różnych możesz opłacić wszystkie rachunki.
jaciółmi, są dostępem do świata
kategorii np. wybierając telefon
Każdy, kto przeniesie teraz
informacji czy zakupów on line, bankomórkowy i internet mobilny swój numer telefonu do Orange
kowości elektronicznej i portali spodostaniesz 15 zł rabatu miesięcznie; otrzyma nie tylko ofertę idealnie
łecznościowych oraz do bogatego  pakiet usług stacjonarnych Fun- dopasowaną do swoich potrzeb,
świata telewizji i filmów VOD.
Pack HD czyli telewizja z bogatą ale także dodatkowe korzyści:
ofertą pakietów platformy n, darmowy abonament nawet przez
Wejdź do multimedialnego świata
Internet do 80 mb/s oraz telefon 3 miesiące, nielimitowane rozmowy
w Orange, w którym dostaniesz:
z nielimitowanymi rozmowami na w Orange oraz 20 proc. więcej minut
 Telewizję z bogactwem kanałów
stacjonarne numery krajowe, do do wszystkich sieci przez cały okres
HD,
umowy.
Unii Europejskiej, USA i Kanady;
 Neostradę z prędkością do 80  pakiet usług stacjonarnych i moWybierając Orange, masz pewMb/s,
bilnych Orange Open – połączeność,
że jesteś w stałym kontakcie
 Internet mobilny z prędkością
nie FunPacka HD z telefonem
ze swoimi przyjaciółmi i rodziną,
do 42 Mb/s do przetestowania za
komórkowym lub/i Internetem
ponieważ w zasięgu sieci Orange
darmo przez 14 dni,
mobilnym. Aktywując pakiet znajduje się aż 99,6 proc. populacji
 Telefon komórkowy z atrakcyjmożesz miesięcznie oszczędzić do Polski.
nymi planami telefonicznymi
30 zł miesięcznie.
i smartfonami w bardzo korzystObecna kadra konsultantów sanych cenach,
Dzięki usługom łączonym opty- lonu Orange gwarantuje miłą
 Telefon stacjonarny.
malizujesz swoje rachunki, oszczę- atmosferę i profesjonalną obsługę.

Profesjonalne porady konsultantów
z salonu Orange z pewnością pomogą zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym w wyborze najlepiej dopasowanej oferty
i wszelkich formalnościach związanych z telefonem, internetem i telewizją.
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
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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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Chcemy tylko, żebyś tu
Spędził trzynaście lat wśród Indian i Eskimosów na dalekiej Północy w Kanadzie. Tego, co przeżył
nie da się do końca opisać. Pewnych spraw w ogóle nie można opisać, można je tylko na zawsze
zachować w pamięci...
O. Wiesław Nazaruk, OMI, misjonarz pochodzi z Kodnia (Lubelszczyzna). Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kodniu są obecni od 1927 roku, związani z sanktuarium
Matki Bożej Kodeńskiej. Znajduje się tam obraz ukradziony
z Rzymu przez Mikołaja Sapiehę, drugi po Częstochowie
obraz koronowany w Polsce w 1723 roku.
– Było nas siedmioro dzieci, pięć sióstr i ja, – opowiada o. Wiesław. – Ponieważ mieliśmy gospodarkę, ojciec marzył o zatrzymaniu mnie na roli. O kapłaństwie nigdy nie myślałem, podo-

Do Jez. Św. Anny Indianie pielgrzymują od 120 lat, wierzą i otrzymują tu uzdrowienia z najcięższych i nieuleczalnych chorób.

już pewien pomysł. Niektórzy nauczyciele radzili mi, żebym został
muzykiem lub malarzem, bo wykazywałem pewne uzdolnienia
ku temu. Ale Pan Bóg przemówił do mnie przez księdza, który
zachwycił nas refleksją, że Bóg posyła człowieka na świat z misją do spełnienia, że potrzebuje tutaj każdego. I żeby wypełnić tę
misję obdarowuje nas różnymi zdolnościami. Ksiądz omawiał
z nami kilkanaście profesji. Jeśli chcesz zostać np. lekarzem,
mówił, zostań nim, starając się być najlepszym w tym, co robisz,
bo tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Jako ostatnią wymienił misję kapłaństwa. Stwierdził, że jest tylko jeden sposób – modlić się,
aby Bóg wskazał właściwą drogę życia. Po powrocie rozpoczą-

Ksiądz Psi Bok.

bnie zresztą jak wszyscy, którzy mnie znali. Byłem chłopakiem
mocno aktywnym, sprawiającym trochę kłopotów. Zwykle
kręciłem się tam, gdzie działo się coś niezbyt dobrego. Miałem
nawet pewne kłopoty z prawem, do szkoły parę razy przychodziła milicja, żeby mnie uspokoić...
Po siódmej klasie szkoły podstawowej razem z innymi
chłopakami – ministrantami, w nagrodę za dobrą służbę został
wysłany na rekolekcje wakacyjne, które miały służyć pomocą
w podjęciu decyzji o wyborze przyszłego zawodu. Cieszył się,
bo nareszcie nie musiał pracować w polu i w gospodarstwie,
przy krowach i koniach.
– I na tych rekolekcjach Pan Bóg mnie dosięgnął, choć miałem

Ikona Namalowana przez o. Wiesława – kopia Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
znajduje się w polskim kościele w Edmonton. Od 1997 r. chorzy modlą się przed
obrazem o uzdrowienia, wiele osób odzyskuje zdrowie. 10 lat po namalowaniu
obraz został ukoronowany przez arcybiskupa Kanady i uznany jako cudowny.
Prawdopodobnie jest to pierwszy obraz koronowany w Kanadzie.
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został i nas pokochał
łem ósmą klasę i zacząłem się modlić o dobry wybór. Pojawiła
się myśl o kapłaństwie i zaczęła mnie denerwować. W gablotce
parafialnej zobaczyłem zdjęcie z adresem niższego seminarium
duchownego i zdanie: Bóg powołuje mnie do kapłaństwa. Nigdy
wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Tak mnie to drażniło,
że postanowiłem nie patrzeć tam więcej i zacząłem chodzić drugą stroną kościoła. Ale zobaczyłem, że i tam wisi gablotka, a w niej
dwa razy większy napis z podobnym wezwaniem: Pójdź za mną...
Więc chodziłem już środkiem kościoła, żeby tego nie widzieć.
Pod koniec ósmej klasy wiedział już na pewno, że chce zostać
księdzem.
– Mój ojciec początkowo nie był zadowolony, chciał przecież,
żebym został na gospodarstwie. W końcu powiedział: nie będę
ci przeszkadzał, ale jak masz być złym księdzem, to nawet nie
zaczynaj. A ja miałem już pewność, że się nie mylę.
Rok 1991, pierwszy Chrzest św.

Postanowił zostać misjonarzem
w zakątku świata, w którym brakuje księży
– Pracę magisterską pisałem o Kanadzie. Poznałem masę
rzeczy, ale przez myśl mi nie przeszło, że tam pojadę. Pracowałem jako dyrektor do spraw powołań w Poznaniu, kiedy pojawiła
się potrzeba otwarcia misji w Jugosławii, wśród muzułmanów.
Coś we nie drgnęło. Myśl ta narastała, ale okazało się, że na
razie nie jest to możliwe. W międzyczasie z Kanady przyjechał
przełożony kanadyjskich oblatów z informacją, że nie ma ludzi

U Dogribów.

do pracy na dalekiej Północy wśród Indian i Eskimosów. Pomyślałem, że to może być dla mnie, ale bałem się, żeby to nie była
tylko chęć zwiedzania świata. Przełożeni nie godzili się na mój
wyjazd, uważali, że jestem potrzebny w Poznaniu. Trwało to trzy
lata, ja przez ten czas upewniłem się, że to jest Boże wezwanie,
a nie mój kaprys.

Spotkanie z Indianami
nad Wielkim Jeziorem Niewolniczym
W styczniu 1991 roku o. Wiesław wylądował w Kanadzie. Jego
przełożony, Francuz z Edmonton (milionowe miasto w Kanadzie, gdzie mieści się władza zakonna oblatów) zaproponował
mu wyjazd na daleką Północ. Dla o. Wiesława była to okazja
do zapoznania się z Indianami i terenem, na którym miał pra-

cować. Teren ten – pięć miejscowości rozrzuconych w odległości 400 km od siebie – zajmowało całe plemię. Obsługiwał
je tylko jeden francuski ksiądz, który był już słaby, i którego
aktywność ograniczała się do wyjazdów związanych
z odprawianiem pogrzebów. Coraz mniej miejscowości miało na stałe swojego księdza. Religię prowadzili tam ludzie
świeccy, a wiarę Indianie praktykowali poprzez zbieranie się
na niedzielne modlitwy (Najświętszy Sakrament przyjmowali, jeśli był w kościele, jeśli nie – rozchodzili się po wspólnych
modlitwach).
– Dojechaliśmy do Jeziora Niewolników, nie okrążając go,
bo byłoby to dodatkowe 600 km i wsiedliśmy w samolot,
który z jednego brzegu na drugi, do Yellowknife leci 35 minut.
Na niedzielną Mszę św. przybyło dużo Indian, którzy wiedzieli,
że przyjedzie do nich prowincjał. Ucieszyli się, że jestem Polakiem
z kraju Papieża. Bł. Jan Paweł II kilka lat wcześniej był u nich i zdobył ich serca, Indianie darzyli Papieża wielkim szacunkiem i czcią.
Po Mszy św. nastąpiło pożegnanie, Indianie ustawili się w
szpalerze i byli już zupełnie inni, bardzo serdeczni – podczas
przekazywania Znaku Pokoju podawali mi rękę dość chłodno,
badając zgodnie ze swoim zwyczajem, jakim jestem człowiekiem.
Idziemy więc i żegnamy się. Na samym końcu stoi Indianka –
pochylona staruszka o kulach. Łapie mnie za rękę, całuje i trzyma. Oblat tłumaczy. Staruszka prosi: ojcze nie odjeżdżaj.
Odpowiadam, że wrócę, ale teraz muszę jechać do Edmonton
nauczyć się języka angielskiego. Staruszka na to: nie wrócisz,
zostaniesz z bogatymi, którzy mają pieniądze. Zobaczyłeś,
jacy jesteśmy biedni i już do nas nie przyjedziesz. My twojego
angielskiego nie potrzebujemy, mamy swój język. Zostań,
zobaczysz, jaki jest piękny. I my mądrości od ciebie nie oczekujemy, bo mamy swoją mądrość daną nam przez Boga, zobaczysz,
jaka to mądrość. Chcemy tylko, żebyś tu został i nas pokochał.
Żebyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha i jest wśród nas, bo jak
ksiądz jest z nami, dobrze się dzieje. Kiedy nas spowiada, grzechy
przebacza, podaje Ciało Chrystusa. Ale jak księdza nie ma, zły
duch przychodzi do serc, źle się dzieje w rodzinach i my wtedy
zaczynamy żyć jak zwierzęta.
To były chyba najlepsze rekolekcje, jakie usłyszałem w życiu na
temat kapłaństwa...
Ojciec Wiesław po kilku miesiącach wrócił do Psich Boków
(Indianie plemienia Dogrib). Oczekiwali, że zostanie z nimi już
na zawsze.
– Uczyłem się ich języka z najmłodszymi dziećmi, które były

20
dla mnie wspaniałymi nauczycielami, nie śmiały się, nie dokuczały, kiedy próbowałem mówić. Siedziałem w szkole, w pierwszej klasie i zapisywałem sobie słówka w zeszycie. Poprosiłem
ojca Francuza, żeby mi nagrał całą Mszę w języku indiańskim
i nauczyłem się jej na pamięć. Indianie zaczęli chwalić mnie za
postępy w nauce i nazywać naszym Yathi Tlicho (księdzem Psibokiem). Po dwóch miesiącach ojciec Francuz wyjechał, a ja
postanowiłem odprawić Mszę św. w ich języku. Wszystko przebiega dobrze, dochodzę do słów: Pan z wami i z Duchem Twoim.
W górę serca. I nagle spostrzegam, że Indianie śmieją się...
Po Mszy przyszli rozbawieni i przetłumaczyli moje słowa.
Niewłaściwy akcent spowodował, że wyszło mi... w górę nogi.
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Dzisiaj szamanów jest już mniej, ale nadal kultywują oni stare tradycje. Mnie, białemu człowiekowi Indianie nigdy nie
powiedzieli, kto był szamanem, za bardzo bali się jego zemsty.
Kiedy ich o to pytałem, odpowiadali: patrz na ludzi, pobędziesz
dłużej to się dowiesz. Starsi misjonarze wiedzieli, kto w danym
plemieniu jest szamanem, młodsi musieli być na tyle inteligentni, żeby się domyślić. Szaman nigdy nie zaatakuje kapłana
bezpośrednio, bo wie, kto za nim stoi, że ksiądz jest wysłannikiem wielkiego Ducha i nie można z nim walczyć. Ale jeśli kapłan
za bardzo mu zagraża, albo go bezpośrednio zaatakuje – szaman może go usunąć poprzez rzucenie klątwy czy choroby i tak
się dzieje.

Wypadek samochodowy,
uszkodzony kręgosłup, szpital
Praca o. Wiesława wniosła wiele pozytywnych zmian w społeczności Indian. Nie podobało się to szamanom. Indianie
wiedzieli, że coś knują, ale bali się o tym mówić. Nastąpiły
wydarzenia, które doprowadziły do rozstania.
– Musiałem wyjechać do ambasady kanadyjskiej w Edmonton, opowiada misjonarz. – Wyjeżdżam na noc, wszystko porządkuję, biurko jest absolutnie puste, patrzę na nie przed wyjściem. Paszport mam w torbie. Wsiadam do samochodu i ruszam. Zaczynam jak zawsze modlitwą, mam 15 km do głównej
drogi, kończę się modlić i nagle pojawia się w głowie pytanie:
gdzie jest twój paszport? Jestem zdziwiony skąd ta myśl, bo wiem,
gdzie jest. Ale zatrzymuję się, sprawdzam, jest wszystko oprócz...
paszportu. Wracam. Wchodzę do domu, na biurku leży mój

Oblat, kowboj, Indianin.

Na dalekiej Północy u Psich Boków ojciec Wiesław spędził
tylko dwa lata, podczas których zdobył serca Indian, miał też
wspaniały wpływ na młodzież, co niestety nie spodobało się
szamanom. Każde plemię indiańskie ma też swojego duchowego przywódcę. Jest on jak prorok czy kapłan w znaczeniu
Starego Testamentu, wybrany przez Boga, łącznik między
Nim a ludźmi, człowiek święty, który otrzymuje przywództwo
od swojego poprzednika.
– Taki przywódca od zawsze kierował Indianami w kontaktach
z Bogiem, uczył ich modlitw i Bożych praw, które pokrywają się
z naszym Dekalogiem, wyjaśnia o. Wiesław. – Ale w każdym
plemieniu – do dzisiaj – są czarownicy, szamani, posiadający też
moc uzdrawiania. Jest więc święty człowiek – prorok, czyli sługa
dobrego ducha i szaman, sługa złego ducha. Szamani wiedzą,
komu służą, niektórzy byli kiedyś nawet katolikami. Szatan daje
im moc uzdrawiania, poznawania przyszłości, prorokowania.
Można to porównać do naszej białej i czarnej magii. Szamani
leczą, ale i szkodzą w różny sposób, uzależniają ludzi od siebie.
A Indianie boją się złego ducha i szamanów, którzy posiadają
dużą władzę, i którzy potrafią zabić, przemieszczać się w niewytłumaczalny sposób. I mają pełną świadomość tego, co robią, z premedytacją przechodzą na stronę złego. Wierzą, że po
śmierci szatan ich wynagrodzi za tą służbę. Nie boją się piekła.
Widziałem rzeczy nieprawdopodobne.
W swoich sprawach Indianie zwracają się i do proroka, i do
szamana. Do szamana przychodzą, kiedy np. pokłócą się z kimś
(są z natury dobrzy i nie chcą czynić zła). I szaman służy do tego,
żeby to zło czynić w ich imieniu. Dają mu jakiś dar, nie ubliżają
nikomu, a co zrobi szaman to już jego sprawa. Uważają, że są
w porządku wobec Boga.

Orle pióro. Siouxowie przyjęli o. Wiesława do swojego plemienia, nadając mu
indiańskie obywatelstwo. Obserwowali go i dobrali pióro do jego osobowości.
Po ceremonii, która odbyła się w namiocie przy ognisku, w towarzystwie mężczyzn, obejrzały to pióro Indianki i powiedziały: takiego pióra nie trzeba się wstydzić..

paszport. Zastanawiam się, kto go wyjął i tutaj położył?
W drodze powrotnej z ambasady o. Wiesław zasłabł za kierownicą, w wypadku uszkodził kręgosłup. Lekarze zapowiadali pół roku leżenia.
– A ja po dwóch miesiącach już chodziłem. Po tygodniu wylazłem z łóżka z połamanym kręgosłupem, jakaś siła wypędziła
mnie i kazała mi chodzić. Podczas prześwietlenia mój lekarz powiedział: to nie ja ci pomagam, ty masz innego Lekarza, który cię
leczy...
Po wyzdrowieniu przełożeni o. Wiesława postanowili, że nie
wróci już do Psich Boków.
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– Zapadła decyzja, że jadę pożegnać się z Indianami. Przyjeżdżam i informuję ich o tym, a oni tak mi odpowiadają: Wiedzieliśmy już tego dnia, kiedy wyjeżdżałeś, że do nas nie wrócisz.
Na pytanie, skąd to wiedzieli, nie chcą odpowiedzieć. Mówią
tylko: Kiedy wyjechałeś, zaraz wróciłeś. Zapomniałeś czegoś?
Paszportu? I nie rozumiesz, jak to się stało? Nie musisz rozumieć. Już tu nigdy nie wrócisz, to sprawa szamanów i złego du-

cha. Nie wchodź w to, nie pytaj. Za bardzo byłeś lubiany, miałeś dobry wpływ na młodzież, stałeś się dla nich zagrożeniem.
W następnych latach o. Wiesław był proboszczem wśród
Siouxów, w największym miejscu pielgrzymkowym Indian, nad
Jeziorem Bożym – Św. Anny. Do Polski wrócił ze względu na
stan zdrowia, mieszka w klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Poznaniu.
Elżbieta Bylczyńska

Refleksje o. Wiesława
I

ndianie są bardzo wierzący, nigdy
nie spotkałem Indianina, który by
powiedział, że nie wierzy w Boga. Życie
bez Niego nie ma sensu i lepiej byłoby je
sobie odebrać... Uważają, że wyjątkowo
głupi i ślepy jest człowiek, który nie wierzy i mówi, że Boga nie ma.
Wiele rzeczy straciliśmy z tego, co oni
wciąż mają, żyjąc blisko natury, czując
obecność Boga w sposób naturalny. To,
co mnie uderzyło w pierwszej chwili, to
przede wszystkim prawda tego zdania
z początku Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do ludzi, na końcu przemówił
do Syna”. I Bóg przemawiał zawsze,
nigdy ludzi nie opuścił, a przemawiał
w taki sposób, aby mogli Go zrozumieć.
Poznając bliżej wierzenia i kulturę Indian
doświadczyłem dość szybko tego, że
Bóg był z nimi zawsze. Zanim dotarło tu
chrześcijaństwo Indianie byli rozwinięci
duchowo na poziomie epoki Starego
Testamentu i duchowo byli przygotowani
na przyjście Mesjasza. Uznają, że Bóg jest
wszędzie, daje życie, że całe stworzenie
od Niego pochodzi. Bóg jest pełen
miłości, miłosierdzia, opiekuje się nami,
widzi, słyszy, bada nas, a my jesteśmy
w Jego rękach. Wierzą, że życie tu się nie
kończy, że jest pewną próbą na spotkanie
z Bogiem, że istnieje cierpienie, Bóg to
widzi, ale wszystko ma sens. Od Boga
przychodzimy i do Boga wracamy. Bardzo
mocno zakorzenione w ich kulturze jest to,
co my nazywamy świętym obcowaniem.
Zmarli są wśród nich, pomagają, ale nie
w znaczeniu reinkarnacji, jak w Azji. Duchy zmarłych opiekują się dziećmi, które
otacza się niemal kultem. Dzieci się nie
wychowuje, nie karci, rosną niejako na
wolności, bo każde dziecko ma swojego
opiekuna – dziadka, pradziadka, tak jak
my mamy swojego Anioła Stróża. I byłoby
niegrzecznie zwracać dziecku uwagę
wobec dziadka, który się nim opiekuje.
Mają do dzieci wielką cierpliwość, dają
im czas na to, żeby mogły same zacząć
używać rozumu. Biały człowiek potrzebuje
dużo słów, indiańskie dzieci uczą się przez

obserwację, zwykle babka uczy wnuczkę,
dziadek – wnuka. Pobierają naukę nie
przez tłumaczenie, tylko przyglądanie się
danej czynności.
Praktycznie nie ma aborcji. Jeżeli zbyt
młoda dziewczyna urodzi dziecko, zabiera
je sąsiad lub rodzina, w myśl zasady –
wszystkie dzieci są nasze. Dzieci wiedzą,
kim są ich rodzice, mieszkając u kogoś
innego. Każda rodzina oprócz własnych
wychowuje także dzieci adoptowane,
wszystkie żyją na równych prawach. Akt
adopcji państwowej jest tam najprostszy
na świecie. Kiedy dziecko jest przynoszone do chrztu wypełnia się dwie rubryki,
w jednej figurują rodzice, w drugiej rodzice chrzestni. Zwykle chrzestni są tymi,
którzy dziecko adoptują. Jest to akt adopcji uznawany przez państwo. Nie ma
żadnych służb państwowych, nikt Indian
nie pyta, czy mają pieniądze na wychowanie, ponieważ oni nie oddadzą dziecka
do nieodpowiedniej rodziny. I jeżeli ksiądz
akt podpisze – jest to rzecz święta.

Oblaci i Indianie
Ewangelizację Indian rozpoczęli w XVII
wieku franciszkanie i jezuici, ale próby
te spełzły na niczym – misjonarze zostali
wymordowani. Dopiero z oblatami zaczęła się wielka ewangelizacja i wielka historia naszego zgromadzenia. Mieliśmy kilku
wspaniałych misjonarzy, którzy pochłaniali terytoria i idąc na północ jak błyskawica, w 1861 roku ogarnęli już potężne tereny. W pewnym momencie zabrakło nam jednak misjonarzy do ewangelizowania Eskimosów. Większość
z nich to protestanci, gdyż królowa Anglii, widząc szybki rozwój katolicyzmu
na północy Kanady posłała tam i finansowała swoich anglikańskich misjonarzy. Misjonarze ginęli z powodów klimatycznych, ale też i w wyniku „starań”
czarowników plemiennych. Indianie,
w większości plemion mieli jednak proroków, którzy przygotowali swoich ludzi
na przyjście Ewangelii. Zapowiedzieli im
przyjście białego człowieka, ludzi bożych
w czarnych sukniach. Były proroctwa
o krzyżach, o różańcach, o Piśmie Świę-

tym i były proroctwa na temat rozpoznawania fałszywych „proroków”, wyglądających podobnie jak „czarne suknie”,
czyli księża katoliccy. Ci fałszywi, będą
mieli żony.

Biała epopeja, wielka epopeja
W naszym zgromadzeniu, w całej
Europie po II Wojnie Światowej było tak
dużo powołań, że nie było dla misjonarzy
pracy. Na dalekiej Północy jeszcze 50 lat
temu pracowało ok. 150 oblatów i 200
sióstr zakonnych w ponad 30 miejscowościach. Wprowadzali oni nie tylko
Ewangelię, ale także cywilizację, budowali kościoły, szkoły, szpitale. Rząd kanadyjski nie potrafił poradzić z tym sobie, więc
opłacał Kościół i księży. Były to grosze,
ale misjonarze potrafili się z tego utrzymać. To oni osiedlali w wioskach Indian,
którzy dotąd żyli w namiotach, uczyli
ich budować domy. Plemiona Indian
północnej Kanady dzieli się na klany –
rodziny. Każdy klan żyje w oddzielnej
miejscowości. Plemię jest rozrzucone
na wielkim terenie. Każdy klan ma
swojego przywódcę. Raz w roku Indianie
zbierają się i poszczególni wodzowie
wybierają jednego głównego wodza
nad całym plemieniem, który czuwa nad
zatrzymywaniem kultury, tego wszystkiego, co było dobre w ich przeszłości.
50 lat temu dzięki naszym misjonarzom
i siostrom Kościół pięknie się rozwinął
i rozwinęła się cywilizacja. Indianie
przestali być nomadami, osiedlili się na
stałe, w pobliżu terenów łowieckich,
nad rzekami i jeziorami (Niedźwiedzim
i Niewolników). Jest tam wiele bogactw
naturalnych – ropa, diamenty złoto, ale
Indianie niechętnie w kopalniach pracują. Nie potrafią przestawić się na styl
życia białego człowieka i pracować codziennie po 8 godzin. Są pracowici, ale
nie znoszą jednostajności, po tygodniu,
dwóch pracę porzucają. A jak nadchodzi
sezon łowiecki, żadna siła ich w domu
nie zatrzyma. Zabijają tylko tyle zwierząt,
ile potrzebują, obliczają to na podstawie
liczby osób zamieszkujących daną wioskę
i sprawiedliwie dzielą się mięsem. Suszone mięso z karibu jest niepowtarzalne
w smaku, nie jadłem lepszego.

muzyka
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Jon Lord „Concerto for Group
and Orchestra”
Z

wykle, gdy mamy do czynienia
ze śmiercią wybitnego muzyka,
przybywa nagle jego fanów, rośnie
sprzedaż jego płyt. Ponadto publikowane
są odnalezione gdzieś „w szufladzie”
nagrania danego muzyka jako swego
rodzaju epitafium ku jego pamięci.
Tworzy się przez to luźne piosenki,
często ich zbiory, ale nie zaplanowane od
początku do końca albumy.
Inaczej jest z wydanym w tym roku
„Concerto for Group and Orchestra”
Jona Lorda. Ten legendarny klawiszowiec był przez długi czas jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy oraz
głosów Deep Purple. Brytyjski wirtuoz
zmarł 16 lipca bieżącego roku. Wielka
to strata dla świata rockowego. Całe
szczęście, że jeszcze przed śmiercią
ukończył projekt, nad którym pracował
kilkadziesiąt lat. Może brzmi to dość
poważnie – słynny „Concerto...” był nagrany przez grupę Deep Purple po raz
pierwszy z udziałem publiczności w 1969
roku. Od tego czasu Lord pracował nad
udoskonaleniem swego dzieła. Już jako
muzyk solowy jeździł z orkiestrą symfoniczną, wykonując swój koncert na
całym świecie. Sam chyba nie był do
końca świadomy, ile razy odgrywał to
monumentalne dzieło przed ludzkim audytorium. Lata dopracowywania dzieła
przyniosły doskonałe efekty.
Składający się z trzech części „Concerto...” to połączenie muzyki rockowej
z muzyką symfoniczną. Trzeba przyznać,
że pod koniec lat 60-tych pomysł ten
musiał robić duże wrażenie. Do dzisiaj
stanowi swego rodzaju kanon, mimo,
iż wymagał dopracowania. Oprócz orkiestry symfonicznej, przed publicznością
wystąpił rockowy skład-marzenie, czyli
chłopcy z Deep Purple. Jon Lord na
swoim ostatnim albumie nie pozostawił jednak niedosytu tym, którzy wykonanie Concerto... znali w jego pierwotnej
wersji. Zaprosił do udziału same sławy, między innymi: Steve’a Morse’a (gitarzystę Deep Purple), Joe Bonamassę
(znakomitego wirtuoza sześciu strun)
oraz Bruce’a Dickinsona – charyzmatycznego wokalistę Iron Maiden. Już
sam skład drużyny Jona Lorda zachęca
do niezwłocznego zapoznania się z jego
muzycznym testamentem.

Co do zawartości tego niezwykłego
krążka – trudno oddać harmonię na nim
zawartą. Widać postępy poczynione
przez te czterdzieści z okładem lat. Przede wszystkim partie orkiestry oraz rockowego zespołu zazębiają się ze sobą
lepiej, niż w pierwotnym wykonaniu.
Czuć, że stanowią one jedno, brak tutaj
poczucia odrębności obydwu bytów muzycznych, które dawały o sobie parę razy
znać na nagraniu z 1969 roku. Niektóre
partie orkiestry zostały skrócone, bardziej
zdynamizowane i doszlifowane. Nie trzeba chyba wspominać, że brzmienie nowego albumu jest doskonałe; nadrobiony został z nawiązką pewien niedosyt, jaki pozostał po pierwotnym wykonaniu tej muzycznej arii.
Całe dzieło składa się z trzech części: pierwsza to „Moderato-Allegro”. Przeplatają się w niej wszystkie gamy – od
nastrojowego wstępu orkiestry symfonicznej, do znakomitego wejścia rockowego zespołu, po długie, muzyczne
wyciszenie prowadzone przez orkiestrę.
Oczywiście najwięcej dzieje się w środku
kompozycji, gdy do głosu dochodzi Jon
Lord i jego ekipa. Sam klawiszowiec raczy słuchacza znakomitymi partiami
swoim organów, a muzycznymi wygibasami popisuje się w pewnym momencie gitarzysta Darin Vasilev. Jego solowa partia do złudzenia przypomina
popisy wytrawnego pierwszego skrzypka. W pierwszej części ma miejsce rozdzielenie sekcji symfonicznej i rockowej, ale dochodzi też do jej
krótkiej współpracy, a nawet
rywalizacji. Wszystko to wzmacnia tylko apetyt na część
drugą, „Andante”. Tajemnicze
i wolne partie orkiestry wprowadzają w iście baśniowy nastrój, który przełamany jest
przez genialną współpracę
z zespołem rockowym. Następuje bardzo zgrabne wejście
tego drugiego przy dobrej
współpracy ze strony instrumentów strunowych i dętych.
Ta piękna współpraca utrzymana jest w konwencji jazzowej. Nad całością czuwa Jon
Lord, który dyskretnie prowadzi
swoje klawiszowe partie w ha-

rmonii z orkiestrą. Na pierwszy plan wybija się delikatny wokal Steve’a Balsamo.
Później całość przerwana jest przez powolne wyciszenie zespołu i przejęcie
inicjatywy przez orkiestrę. Po niezbyt długiej rozłące znowu się jednak spotykają
– wita nas podniosłym solo gitarzysta
Joe Bonamassa, a całość nabiera lekko
bluesowego rozpędu. Dobrze w tej stylistyce odnalazł się wokalista Bruce Dickinson – wyważony, odprężony i bardzo przekonujący.
Najwięcej dzieje się podczas ostatniej
części, „Vivace – Presto”. Od razu do sedna przechodzi orkiestra, która pełnym dynamizmu wstępem ustawia całość utworu. Partie te do złudzenia
przypominają mi ścieżki dźwiękowe kompozytora Siergieja Prokofjewa. Chwilę z orkiestrą pojedynkuje się Jon Lord,
gdy nagle wszystko zwalnia i Steve Morse gra na gitarze motyw rodem z westernu. Później to już obowiązkowa
jazda bez trzymanki: solowe popisy poszczególnych muzyków wraz ze skróconym popisem perkusisty Brett’a Morgana. Mocno zazębia się współpraca
obydwu podmiotów muzycznych, by
zbudować niezwykle podniosły i pełen
pasji finał. Całość nagle się urywa, a (metaforyczna) kurtyna zapada.
Naprawdę ostatnie dzieło Jona Lorda
słucha się z zapartym tchem. Piękne,
dopracowane rozwiązania mieszają się
z liryką i mocą orkiestry symfonicznej.
Płyta dobra na każdą porę roku, ale myślę,
że doskonale sprawdzi się w jesienne
wieczory. Rozwieje niejedną chandrę.
Wojciech Czeski

felieton
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było tak. Lato, Mazury, jezioro i pomost, czyli sytuacja wymarzona wręcz
dla wędkarzy. Wtedy pamiętam, że tak nie
myślałem, bo nie odróżniałem jeszcze tej
grupy ludzi od rybaków. Przecież wiadomo,
że jak ktoś lubi lody to jest lodziarz, albo jak
ktoś lubi konie to jest koniarz, albo na kolei
pracuje kolejarz albo dajmy na to ktoś, kto
gra na organach to organista i tak dalej,
a więc ryby łapie rybak. Proste jak żyłka
w zestawie po zarzuceniu w miejsce gdzie
same zaczepy są na dnie. Ale wracajmy do
tematu. Jest początek naszych wakacji,
poznajemy nową okolicę i w ramach tych
zajęć siedzę na pomoście lub na ławce tuż
obok i obserwuję. A jest co. Ludzi się kręci
dużo, bo to były odległe czasy i o kryzysie
tylko pisali w książkach, a u nas kapitalizm
miał wtedy ledwo mleczne ząbki, ba, co ja
piszę, zaczynały mu się dopiero co wyżynać
nieśmiało. Duży, solidny drewniany pomost
wychodził w zatoczkę na jakieś dajmy na to
dziesięć metrów albo piętnaście. Po jednej
jego stronie cumowały (chyba tak to się
nazywa) różne, różniste łajby napędzane
na wiatr, w związku z czym sterczały im
w niebo maszty czasem pojedyncze, a czasem niepojedyncze. To mogły być omegi, jakieś bączki mniejsze a nawet całkiem
spore, przepiękne jachty. Ich właściciele
niespiesznie się przy nich krzątali, uzupełniali zapasy żywnościowe, pucowali
pokłady obficie zraszając je „ludwikiem”
tudzież przeprowadzali drobne naprawy.
To była jedna strona pomostu, a z drugiej
wolnej strony ustawiali się wędkarze
a wręcz większość siadała bezpośrednio
na jego deskach, bo wiadomo, że ryby wymagają poświęcenia im czasu. I ci i ci
jakoś ze sobą żyli w absolutnej zgodzie,
opierając się na jakimś niepisanym
kodeksie postępowania nadjeziornego.
Było sennie, leniwie i wakacyjnie. Raz
po raz ktoś coś złowił, ale były to zdobycze w ramach panującego spokoju,
nie wzbudzające emocji. Wędkarzy zbyt
wielu nie łowiło na raz, tak że amatorzy
tego zajęcia mieścili się spokojnie i trzeba
im oddać, że ani razu przy zarzucaniu
zestawu nie zahaczyli o sterczące za ich
plecami maszty, ani też, co im trzeba
szczerze oddać, nie nadziali na haczyk
żadnego żeglarza. Na samym końcu, czyli
praktycznie na najlepszym miejscu siedział
skromnie chłopiec, na oko dziesięcioletni
no może miał góra dwanaście lat. Zestaw
miał bardzo prosty, no można powiedzieć
w porównaniu z innymi, tylko kij i żyłka.
Że mu nie szło łowienie, to widziałem
z daleka, ale jednak on zdawał się tym faktem wcale nie być zrażony. Co jakiś czas
machał kijem, coś tam poprawiał, sprawdzał
spławik i cierpliwie siedząc kątem oka
obserwował co robią pozostali. Zdarzyło
się, że raz jeden z sąsiadów rzucił niby na
zanętę kawałek jedzonej bułki, po chwili
znowu, aż wyłowił dwie albo trzy płocie.
Inny z kolei „posiał” po powierzchni wody
makaronem kolankami lub świderkami
wcześniej ugotowanymi i też odnotowałem
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kilkukrotne brania u niego. W tak błogim
nastroju minął nam jeden dzień, a potem
ani się obejrzałem, trzeci (w czasie drugiego
dnia padało i byliśmy autem w Ełku).
W międzyczasie „wyśledziliśmy”, że ów
chłopiec nie posługiwał się polskim językiem, tyko z odwiedzającymi go osobami
rozmawiał po niemiecku, z czego wywnioskowałem rychło, iż jest turystą dewizowym. Dla tych, co się urodzili po okrągłym
stole wyjaśniam istotę tego określenia –
turysta dewizowy. Otóż jak żyła jeszcze
nieboszczka komuna, to tak urzędowo
nazywała wszystkich przybywających do
Peerelu zza granicy i posiadających przy
sobie inne walory płatnicze niż złotówki.
Taki gość mógł bardzo wiele i nie tylko
mógł, ale wręcz sobie pozwalał i wszystko
mu uchodziło na sucho (nawet nad wodą,
jak się za chwile przekonamy).

Ten dzień, który utkwił mi w pamięci jak
drzazga za paznokciem, zapowiadał się
wcale nieźle. Słońce grzało od rana aż miło,
wiatr wyraźnie też miał wakacje i chyba
wygrzewał się na leżaku, bo powierzchnia
jeziora przypominała lustro, albo czoło
naszych współczesnych celebrytek po kilku liftingach, czyli bez jednej zmarszczki.
On, czyli ten chłopiec siedział sobie jak
zwykle na samym końcu, dyndając nogami tuż nad powierzchnią. Rasowy opowiadaniopisarz napisałby teraz tak: na
horyzoncie pojawiły się sylwetki dwóch
kobiet nie pierwszej już młodości, niosące
w rękach reklamówki, które swe powolne
kroki skierowały w stronę pomostu. Ich
powolne kroki wynikały prawdopodobnie
stąd, iż każda miała po jednej reklamówce
w prawej i w lewej ręce, to znaczy się razem
dwie reklamówki, co zważywszy na fakt,
że występowały w duecie dawało w sumie
cztery wyładowane, kolorowe reklamówki.
Wesoło cały czas ze sobą gawędziły, a mając na uwadze ich narodowość, można
nazwać po poznańsku, że szwargotały.
Po wejściu na pomost, jak na komendę
uformowały szyk z dwuszeregu na gęsiego, jako że obok siebie idąc zajmowały
przestrzeń zdecydowanie wykluczającą
możliwość poruszania się po tym pomoście, tak były obładowane niczym
wielbłądy, tylko nie w górę, ale na boki
jak gdyby miały silne wzdęcia (co się
zdarza) lub obustronne zapalenie ślepej
kiszki. Po latach przypominają mi naszą
poznańską bamberkę, co na Starym Rynku
z wymborkami stoi. Ani się nie obejrzałem,
jak to się potocznie mówi, a panie dotarły
na koniec pomostu. Ta pierwsza, co szła
przed tą drugą miała w swoich reklamówkach nasze bagietki, czyli pieczywo

białe, co widziałem z daleka, bo wystawały
znacznie. W pierwszej chwili myślałem,
że robiły zakupy w sklepie i wracając
do domku letniskowego zajrzały do
wspomnianego chłopca. Zdziwiło mnie
bardzo, kiedy zatrzymały się przy nim,
chwilę poszwargotały, on im pokazał ręką
przed siebie na idealnie gładką taflę jeziora i się zaczęło. Najpierw ta pierwsza,
co teraz stała przed tą drugą jęła wyciągać lub raczej wydobywać ze swojej
reklamówki całe kawiorki, łamać je na pół
i z całej siły ciskać we wskazanym przez
chłopaka kierunku. Aha, aby mieć wolne
ręce, odstawiła dwie reklamówki. I łubudu,
i łubudu tymi kawiorkami, a trzeba przyznać, jak to się po poznańsku zwykło
mówić, że paruwę w łapach miała, oj miała. A takie pieczywo owszem hałasu narobiło, plasknęło o wodę i zanim się napiło,
pływało na wierzchu. Ale to jeszcze nic. Byś
czytelniku musiał widzieć, jak ta druga, co
czekała na kolejce za tą pierwszą zanurzyła rękę w swej reklamówce i wyjęła z niej
pełną garść makaronu, oczywiście ugotowanego, ale były to tak zwane handlowo
nitki i do tego jeszcze czterojajeczne, i dawaj je rzucać przed siebie. A tego mogło
być kilkaset metrów nitek, czy nawet zważywszy na dwie pojemne reklamówki,
kilka kilometrów nitek. Fruwały one w powietrzu niczym pociski, niemalże jak granaty waliły o spokojne dotychczas lustro.
I rozkołysało się jezioro, oj rozkołysało tak,
że maszty stojących ciasno obok siebie
łajb tańczyły jakby tsunami się rozszalało.
Tutaj plusk, a raczej wielkie plum, a łodzie
burtami się trykały niczym jelenie na rykowisku. Hałas się zrobił jak diaski lub
wręcz jak sto diasków, a one (nie łajby,
jeno te dwie kobiety) z całym spokojem
ukończyły swój zaplanowany nalot dywanowy i jeszcze na koniec wywróciły swoje
„siaty” na drugą stronę i bezceremonialnie
wytrzepały resztę okruszynek, bo przecież
nic się nie może zmarnować. Po kilku minutach, kiedy wszystko się uspokoiło,
zatoka wyglądała tak, że płakać się chciało. Cały ten obraz nędzy i rozpaczy potęgował fakt, że przez kilka następnych dni
wiatr miał urlop nawet w nocy. Napęczniałe kawiorki rozdrobniły się i wisiały
razem z owym makaronem niczym ślad po
jakiejś katastrofie ekologicznej, a ci co tego
nie widzieli, nie mogli pojąć co się stało.
Na drugi dzień dewizowi turyści wyjechali.
Jak po dwóch tygodniach wracaliśmy do
domu, to zatoka jeszcze leczyła swoje rany.
Na tym kończę niniejsze opowiadanie, co
się zrobiło późno, a jutro normalnie trzeba
do roboty.
PS. W numerze grudniowym, czyli
następnym, chciałem umieścić ciekawe
przepisy na rybne dania wigilijne.
Ostrzegam wszystkie panie, że jak się żaden
przepis nie znajdzie, to sam go opracuję i
nikomu wtedy nie będzie do śmiechu.
P.Ozdrawiam
Er. Czespławik
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wesela
 pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.
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Święto Latawca w Mosinie
W

dniu 10 października br. na terenie WPN, na Górze Pożegowskiej odbyła się
impreza pt. „Święto Latawca”. Wychowankowie Internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno -Wychowawczego w Mosinie uświetnili ten dzień biorąc udział w konkursach
lotów latawców, które wcześniej samodzielnie skonstruowali. Jury oceniło też estetykę
prac i wybrało najbardziej kolorowy latawiec. Mimo niesprzyjającej aury (lało jak z cebra)
wszystkie latawce wzbiły się w powietrze, budząc radość uczestników zabawy.
W trakcie pobytu w Wielkopolskim Parku uczniowie mieli okazję zwiedzić Studnię
Napoleona, z której jak głosi legenda, francuski cesarz pił zamiast wody wybornego
szampana. Finałem imprezy było rozdanie dyplomów i nagród oraz wspólne ognisko,
pieczone kiełbaski i... mokre buty...
Imprezę zorganizowali i poprowadzili wychowawcy Joanna Kozłowska – Skoryna
i Adam Napierała.
Wychowawcy SOSW w Mosinie
J.S. i A. N.
Dnia 29 września swoje podwoje dla
najmłodszych mieszkańców Mosiny, być
może przyszłych adeptów pożarnictwa
i ratownictwa, otworzyła remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie.

T

o właśnie w tym dniu odbyła się pierwsza zbiórka Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Trzeba tu od razu dodać, że mosińskie DDP ściśle współpracuje z Akade-

żarnej działa prężnie Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, skupiająca młodzież gimnazjalną, więc nasza nowa inicjatywa pozwala zapełnić lukę i zaprosić do nas dzieci ze
szkoły podstawowej.
Wracając do spotkania... Z pewną dozą
nieśmiałości jako opiekun DDP oczekiwałem tego dnia. Owszem, było kilka plakatów,
informacja w szkołach, MOK-u i stronach
urzędu – jednak bez nachalnej reklamy,

Węże swoje ważą, a sprzęt nie jest lekki
mią Małego Strażaka działającą z kolei przy
OSP Puszczykowo. Tak więc zajęcia odbywały się we wspólnym gronie zarówno po
stronie dzieci jak i opiekunów.
Przy mosińskiej Ochotniczej Straży Po-

nie spodziewałem się więc tłumów. Rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania –
ze spokojem możemy stworzyć z naszych
maluchów kilka rot strażackich.
Dziecięca Drużyna Pożarnicza to przede

wszystkim zabawa. A właściwie nauka poprzez zabawę, bo nie ma chyba innego
sposobu, żeby trafić do dzieci jednocześnie nie zniechęcając ich do tego, czego się
od nich wymaga. To również zajęcia ruchowe, konkurencje sportowe i zręcznościowe, plastyczne. Jak widać przekrój jest spory
– naszym celem jest bowiem zdobywanie

przez naszych milusińskich umiejętności
potrzebnych nie tylko podczas działań ratowniczych, ale także w codziennym życiu.
Żeby zbiórki nie były monotonne, wprowadzony został system sprawności, które
młodzi adepci będą mogli cyklicznie zdobywać. Naukę przygotowującą do ich pozyskania członkowie DDP rozpoczęli już
na drugim spotkaniu ucząc się podstaw
– co to jest i jak powstaje pożar. Pomogła
w tym prezentacja oraz eksperyment pod
okiem druchny Karoliny. Następnie po
delikatnej rozgrzewce dzieciaki pod czujnym okiem druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej rozpoczęły naukę zwijania
i rozwijania węży pożarniczych. Z pozoru
prosta czynność wcale do najprostszych,
zwłaszcza na początku drogi poznawania
straży pożarnej, nie należy. Jednak wszyscy znakomicie sobie z tym poradzili,
a z każdym spotkaniem na pewno będzie
jeszcze lepiej.
Na zakończenie każdy miał za zadanie
przejść przez specjalnie przygotowany tor
przeszkód. I nie byłoby w tym nic trudnego,
ale pierwszy raz nasze maluchy pracowały
w rotach, czyli dwuosobowych zespołach,
nie tylko pokonując tor, ale dodatkowo
rozwijając na nim linię wężową, do której
na końcu podpinały prądownicę, dając
znak, że są gotowi do przyjęcia wody. Tu
też byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni
– nie tylko wszyscy świetnie sobie poradzili,
ale potrafili ze sobą współpracować, co
szczególnie nas cieszy.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa wpisze
się na stałe w krajobraz naszej małej
mosińskiej ojczyzny, tworząc jednocześnie
nowy rozdział w historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mosinie.
Dla zainteresowanych – kolejne zbiórki
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej to 1 oraz 22
grudnia, o godzinie 11 w budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie.
Po nowym roku zostaną udostępnione
terminy następnych spotkań.
dh Kuba Czajka
opiekun DDP OSP Mosina
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Arsenał minionych wieków

Miecz dwuręczny
D

o rzadkich przykładów dawnego oręża należą olbrzymie, dwuręczne
miecze, sporadycznie występujące w zbiorach polskich. Niektóre źródła podają, że
w zbiorach muzealnych były lub są znane
nieliczne egzemplarze tej broni. Natomiast, czy broń ta jest spotykana w kolekcjach prywatnych – nic nie wiadomo, chociaż z uwagi na kształt i formę wykonania
byłaby ozdobą każdej kolekcji.
Pierwsze miecze dwuręczne pojawiły się
w Europie zachodniej około 1300 roku
i były na uzbrojeniu zaciężnych wojsk
Niemiec i Szwajcarii. Miały pokaźne rozmiary – 150 do 200 cm długości, o wadze
w zależności od długości miecza – od 4
do 12 kg. Miecze te nie miały pochew,
lecz noszono je bądź na ramieniu, bądź
na rzemieniu przewieszonym przez plecy.

Miecze dwuręczne były bronią niezwykle
skuteczną. W rękach dobrze wyszkolonego piechura była to broń straszna ze
względu na olbrzymią siłę ciosu uzyskiwaną poprzez siłę zamachu oraz dodatkowo wagę miecza. Miecze te służyły
bardziej do rąbania niż do walki szermierczej, były przede wszystkim przystosowane do niszczenia zbroi płytowej.
Mimo to, jak podają kroniki, operowanie
(walka mieczem) wcale nie była trudna ze
względu na świetne wyważenie miecza
oraz odpowiednią budowę. Miecze tego
rodzaju charakteryzowały się bądź głowniami o ostrzach prostych, bądź głowniami płomiennymi o ostrzach falistych, naśladujących swoim kształtem rozdygotane
języki ognia. Miecze dwuręczne ze względu na swoją funkcję, jaką spełniały, dzieliły się na dwie grupy: miecze bojowe oraz

miecze ceremonialne. Piesi uzbrojeni
w miecze bojowe, dodatkowo jeszcze
uzbrojeni byli w rusznice z zamkami lantowymi, w czasie walki po odpaleniu
z rusznic, żołnierze ci rozstawiali się na
odległości podwójnej długości miecza
i włączali się w walkę. Natomiast formacja

ceremonialna służyła jako eskorta dowódców oraz ochrona sztandarów. Należy
dodać, że miecze dwuręczne nigdy nie były bronią rycerstwa konnego oraz to,
że broń ta w Polsce nie była popularna.
Została jednak odnotowana z uwagi
na udział piechoty niemieckiej biorącej
udział w wojnach Stefana Batorego z Moskwą. Lancknechci, bo tak ich nazywano,
wyróżniali się nie tylko mieczami, byli odziani w barwne, nacinane wamsy – bufiaste spodnie oraz szerokie berety z piórami. Pod koniec XVI w. ogromne miecze dwuręczne przestały stopniowo być bronią
bojową, noszone bywały przy
uroczystościach i ceremoniach
dworskich, aż w końcu stały
się ostatnią fazą ewolucji europejskiej miecza bojowego,
zastąpionego z czasem przez
rapiery i szpady. Niespodziewanie jednak miecz dwurę-

czny zyskał niebywałą popularność wśród
europejskich katów, szczególnie był ulubionym narzędziem pracy wśród katów
angielskich. Mimo to, jak podają źródła,
król Henryk VIII do ścięcia głowy Anny
Boleyn w 1536 roku sprowadził specjalnie
kata z Francji.
Historia miecza dwuręcznego sięga
również krajów Dalekiego Wschodu
– Chin, Indii, Japonii.
W wieku XIX nastąpiła gwałtowna moda
na posiadanie miecza dwuręcznego. Ulegając tej modzie szlachta zamawiała w
zbrojowniach tego rodzaju broń, dekorując nią swoje salony, tworząc w ten
sposób średniowieczne sale rycerskie.
Spowodowało to, że na rynku białej broni
pojawiło się wiele falsyfikatów, które jak
wiadomo, z bronią rycerską nie miały nic
wspólnego.
Opracował Henryk Pruchniewski
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Wspominali i biesiadowali

D

nia 18 października 2012 r. Zarząd Osiedla nr 2
Czarnokurz w Mosinie zaprosił seniorów z osiedla na
spotkanie przy kawie, ciastku i dobrej biesiadnej muzyce
z udziałem chóru „Zawsze Młodzi". Najstarsi mieszkańcy
osiedla Czarnokurz z zadowoleniem przyjęli wiadomość
o spotkaniu, przybyli licznie, wspominali i biesiadowali.
Zaproszenie przyjęli również Burmistrz Mosiny Zofia Springer

oraz zastępca Burmistrza Waldemar Krzyżanowski. Serdeczne
PODZIĘKOWANIA kierujemy do darczyńców: Państwa Lidii
i Andrzeja Walenciak, Iwony i Pawła Szóstak, Justyny Baraniak,
Edmunda Górnego i chóru „Wiecznie Młodzi".
W imieniu Zarządu Osiedla Czarnokurz
– przewodnicząca,
Jola Szymczak

Bocianowo czeka na bociany
Na razie prawdziwe bociany do „Bocianowa” jeszcze nie przyleciały, ale mieszkańcy Świątnik wierzą,
że wiosną zaklekoczą w przygotowanym specjalnie dla nich gnieździe. Jedną z atrakcji „Bocianowa”
zrealizowanego w tej miejscowości w ramach projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś, współfinansowanego
przez Urząd Marszałkowski jest bowiem specjalne gniazdo, nad którym zamontowano kamerę. Dzięki niej
będzie można w Internecie podglądać bociany (oczywiście, jeśli wybiorą to miejsce na swój dom).

„B

ocianowo" to nie tylko gniazdo
dla tych sympatycznych ptaków. Właściwie gniazdo jest tylko dodatkową atrakcją. Cały teren za świetlicą wiejską został uporządkowany,
ogrodzony i obsiany trawą i krzewami.
Powstała tam scena, teren do tańczenia, zakupiono ławy i stoły oraz
przenośne zadaszenia, które można
rozłożyć nad stołami. Wszystko wykończone w surowym drewnie i wiklinie podobnie jak bocianie gnia-

zdo. Do „Bocianowa" wiodą dwie
drewniane furty z desek, nad którymi
umieszczony jest napis „Bocianowo".
Jak mówi Beata Tomczak, sołtys wsi
Świątniki, podczas spotkania mieszkańców pojawił się pomysł, by
na zaniedbanym terenie przy świetlicy zrobić gniazdo i spróbować
ściągnąć tam bocianią rodzinę. Gmina
Mosina otrzymała na ten cel 45 tysięcy zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu

Pięknieje Wielkopolska Wieś. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 71
tysięcy złotych.
(red.)

Warto się zbadać
W ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej
w Mosinie 18 października br. otwarto
pracownię RTG i mammograficzną, w której
kobiety po 35 roku życia mogą nieodpłatnie
wykonać badanie piersi. Nowy sprzęt poświęcił proboszcz Edward Majka.
(red.)
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„Kiedy sytuacja marna, kto pomoże?
Straż Pożarna!”

T

aki był tytuł tegorocznej imprezy żegnającej lato,
która odbyła się 27 września br. na terenie Internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie.
Łatwo się domyślić, że głównym bohaterem spotkania była
Straż Pożarna, a w szczególności I zmiana mosińskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej pod dowództwem st. aspiranta – Łukasza
Sokołowskiego. Strażacy odwiedzili wychowanków naszego
Ośrodka przyjeżdżając dwoma wozami bojowymi. Była to nie-

powtarzalna okazja do rozegrania Internatowych Zawodów
Pożarniczych o nagrodę Złotej Sikawki. Współzawodniczyły trzy
„zastępy” – połączone siły Gr. I i IV oraz Gr. II i Gr. III. „Zastępy”
musiały się wykazać wiedzą teoretyczną
(wymienić zadania PSP, podać numery alarmowe, dobrać
środki gaśnicze do różnych pożarów) oraz praktyczną. Była
to najbardziej interesująca część zawodów, bo dzięki uprzejmości i pomocy naszych gości można było rozegrać takie
konkurencje, jak „Alarm w Jednostce”, „Montowanie zestawu
pożarniczego” oraz „Gaszenie pożaru w trudnych warunkach”.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji strażacy zaprezentowali
swoje umiejętności w zakresie ratownictwa, a prowadzący
imprezę Jacek Krobski zajął się obliczaniem zdobytych przez
„zastępy” punktów. Złotą Sikawkę zdobył „zastęp” III wyprzedzając o 2 punkty pozostałe „zastępy”. Tak więc, jak stwierdzili
nasi goście, wychowankowie Internatu to niezły materiał na
strażaków. Po wręczeniu dyplomów i podziękowań udaliśmy się
wszyscy do stołówki na zasłużoną kolację.

Dzieci z Mosiny trenują z Piotrem Reissem
Klub Sportowy Akademia Reissa
– jedna z największych szkółek piłkarskich w Europie ŚrodkowoWschodniej otwiera nową lokalizację
Mosina. Zajęcia odbywają się we
wtorki i czwartki.

A

kademia Reissa to szkółka piłkarska,
która została stworzona dla chłopców
i dziewczynek, młodych miłośników futbolu
w wieku 4-11 lat. Kieruje się hasłem „Blisko Ciebie”, posiada obecnie niemal 40 aktywnych lokalizacji. Zajęcia prowadzone są
przez kadrę ponad 70 wykwalifikowanych
trenerów po zagranicznych stażach, w blisko
40 lokalizacjach w Wielkopolsce. Swoje piłkarskie marzenia spełnia w Akademii już
ponad 1800 dzieci.
Pomysłodawcą kuźni młodych piłkarskich
talentów jest napastnik Lecha Poznań, Piotr
Reiss:
– Postawiliśmy na nowoczesny styl szkolenia dzieci. Dla nas nie jest najważniejszy
wynik sportowy, a głównie dobra zabawa
z piłką i zdrowa rywalizacja zarówno na boisku jak i poza nim. Wiele klubów już na starcie prowadzi selekcje i odrzuca dzieci, które
być może nie mają dziś umiejętności czy sylwetki, a my wiemy, że z nimi warto pracować,
bo niewykluczone, że to właśnie one za 2-3
lata zrobią największe postępy.

– Bardzo cieszy mnie, że udało nam się
otworzyć kolejną Akademię w lokalizacji Mosina. Zachęcam dzieci zarówno z Mosiny,
Krosna jak i okolic, gdyż baza sportowa jest
na najwyższym poziomie. W ramach Akademii organizujemy własne rozgrywki, a w okolicach Mosiny i Puszczykowa oraz Lubonia
mamy już kilka lokalizacji, między którymi
można będzie rozgrywać mecze ligowe. Zawodnikom zapewniamy również wiele innych
atrakcji: wszyscy zawodnicy biorą udział
w lidze wewnętrznej i okazyjnych turniejach,
organizujemy wspólne wyjścia na mecze Lecha, a także wyjeżdżamy na wakacyjne obozy – dodaje Reiss.
Zajęcia w Mosinie odbywać się będą
w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach
16.45-17.45 na orliku przy Zespole Szkół
im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2 (do
dnia 31.10.2012), a następnie przeniesione
zostaną na salę gimnastyczną.
Osoby zainteresowane zapraszamy na
dwa otwarte treningi. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:
www.akademiareissa.pl.
Koordynator lokalizacji
Jakub Rolirad
e-mail: j.rolirad@akademiareissa.pl
tel. 508 670 262

Wychowawcy Internatu SOSW w Mosinie
Joanna Kozłowska-Skoryna
Jacek Krobski
29 września we wsi Krosinko z samochodu osobowego Renault nieznani sprawcy
skradli olej napędowy w ilości 100 l, straty
wyniosły 600 zł.
14 października funkcjonariusze Policji
w Mosinie ujawnili nielegalną plantację
konopi indyjskich na posesji jednego
z mieszkańców gminy.

Kronika kryminalna
październik-listopad
15 października we wsi Czapury miała
miejsce kradzież samochodu Renault
Megane z prywatnej posesji, pojazd został odnaleziony w Swarzędzu – postępowanie wyjaśniające jest w toku.
16 października skradziono 9.900 kg paszy do karmienia indyków we wsi Bolesławiec. Policja prowadzi dochodzenie
w celu ustalenia sprawcy kradzieży.
17 października, w godz.10.00-11.00
włamano się do domku jednorodzinnego
w Mosinie podczas nieobecności gospodarzy i skradziono pieniądze oraz biżuterię - straty 10 tys. zł..
APEL POLICJI: uprasza się o zwrócenie
szczególnej uwagi na osoby zachowujące
się w dziwny i podejrzany sposób koło
naszych mieszkań czy posesji. Apelujemy
o czujność i zadbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo.
(JSZ)
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Co nas bawi?
J

ak się okazało – każdego śmieszy co innego. Jednych do łez
potrafił rozbawić ironiczny styl Krystyny Nepomuckiej, inni
widzieli w książce „Małżeństwo niedoskonałe” gorzką satyrę na
ludzką naturę. W cyklu powieści Nepomuckiej tylko zmysł humoru
autorki ratuje czytelnika przed poczuciem beznadziei: każda postać
jest obrzydliwa zewnętrznie i moralnie, intelektualnie ograniczona,

ale przy tym paradoksalnie zabawna. Dyskutowaliśmy o literaturze
łatwej, lekkiej i przyjemnej, a barwne fragmenty czytane na głos
przerywane były gromkimi wybuchami śmiechu. Mimo że na
polskim rynku wydawniczym odczuwamy niedosyt literatury
napisanej z poczuciem humoru, zapisywaliśmy się hurtem
na pozycje Nataszy Sochy, Ireny Matuszkiewicz, Małgorzaty
Adamczyk-Gutowskiej, Joanny Chmielewskiej. Zwróciliśmy nawet

uwagę na powieści z trupem w tle, np. na kryminał, będący zarazem
komedią filozoficzną, „Sprawiedliwość owiec” Leonie Swann. Nie
mogliśmy się jednak zgodzić, jaki rodzaj humoru jest najlepszy
– nic dziwnego – w końcu i teoretycy literatury spierają się
o definicję komizmu. Konsensus nastał dopiero wówczas, gdy była
mowa o literaturze dziecięcej. Tu jednogłośnie zdecydowaliśmy, że
numerem jeden są „Mikołajki”!
Ze względu na fakt, że nasze „dziecko” – Dyskusyjny Klub
Książki – skończyło w październiku roczek, czekała nas pyszna
niespodzianka: panie przygotowały wyśmienity poczęstunek:
lazanię, sernik z migdałami, a stół zdobił bukiecik marcinków.
Uwaga: w środę 21 listopada o godz. 17.15 odbędzie się
w Mosińskiej Bibliotece niecodzienne spotkanie DKK: dyskusja
wokół książki „Promienna. Opowieść biograficzna o Klaudynie
z Działyńskich Potockiej” Dionizy Wawrzykowskiej-Wierciochowej powiązana tematycznie z wystawą Pracowni Plastycznej
MOK-u. Gorąco zapraszamy!
Zofia Staniszewska

Pielgrzymka lotnicza do Fatimy i Santiago de Compostela
29.04- 05.05.2013
Program ramowy:
29.04.2013 Dzień 1: W-WA-LIZBONA-FATIMA
Lądowanie w Lizbonie. Transfer do Fatimy. Pobyt w Fatimie Nawiedzenie
Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej i Sanktuarium Capelinha, udział
w Drodze Krzyżowej i Nabożeństwie Różańcowym.
30.04.2013 Dzień 2: ALJUSTREL- TOMAR
Przejazd do wioski Aljustrel skąd pochodziły dzieci fatimskie a następnie zwiedzanie klasztoru Templariuszy w Tomar. Powrót do Fatimy.
01.05.2013 Dzień 3: BATALHA – NAZARE – OBIDOS
Wyjazd do miejscowości Batalha słynącej z bitwy w 1385 r. Przejazd nad
Ocean Atlantycki do miejscowości Nazare. Pobyt w Obidos – miasto,
zamek i mury obronne z czasów panowania Maurów.
02.05.2013 Dzień 4: COIMBRA
Przejazd do Coimbry – zwiedzanie Katedry, sławnego Uniwersytetu,
Kaplicy w klasztorze Sióstr Karmelitanek gdzie do śmierci przebywała
Siostra Łucja. Przejazd do Hiszpanii do Santiago de Compostela.
03.05.2013 Dzień 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nawiedzenie Sanktuarium św. Jakuba – patrona Europy w Santiago de
Compostela: w programie Katedra z grobem św. Jakuba, zespół starego miasta wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, kolegia
i szpitale dla pielgrzymów.
04.05.2013 Dzień 6: FATIMA
Cały dzień pobytu w Fatimie do dyspozycji pielgrzymów.

05.05.2013 Dzień 7: LIZBONA
Po śniadaniu przejazd do Lizbony. W programie zwiedzania: zamek
św. Jerzego, Klasztor Hieronimitów, Wieża Betlejemska, Pomnik
Odkrywców. Transfer na lotnisko w Lizbonie. Przelot do Warszawy.
Świadczenia w cenie podstawowej:
• 6 noclegów w hotelach klasy turystycznej (Fatima x 5, Santiago de
Compostela x 1). Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1os. 540
PLN od osoby.
• Śniadania kontynentalne (6) i obiadokolacje (6). W cenę obiadokolacji
nie są wliczone napoje.
• Bilet lotniczy W-wa-Lizbona-W-wa
• Ubezpieczenie kosztów leczenia do 15 000 EUR , NW i bagaż do 1000
PLN
• Komfortowy portugalski autokar
• Opieka pilota
• Opieka duchowa
Wydatki Programowe:
• Wstępy, przewodnicy miejscowi, napiwki - około 50 euro.
UWAGA:
Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.
3100 + autokar
Kontakt z ks. Adamem
tel. 607 981 781
adamks@wp.pl

felieton

32

K

olejną opowieść o elegancie z Mosiny usłyszałem w 2004 roku w Poznaniu. Pan doktor Marek (dzisiaj już jest
ordynatorem) urodził się w okolicach
Nowego Targu, czyli śmiało można powiedzieć, że jest góralem, a ponieważ
rodzina od dawna tam mieszkała, więc
tym bardziej z niego góral z dziada pradziada. Na studia medyczne przyjechał
do Poznania, tutaj je ukończył i wziął
sobie za żonę poznaniankę i osiadł na
stałe. Zaczynamy oglądać ofiarowaną im
statuetkę eleganta i pytam się wszystkim, co mogą na jego temat powiedzieć.
Żona ogląda, ogląda, kiwa głową, czyta
podpis i robi taką minę, jakby pierwszy
raz coś takiego widziała. W końcu
z wyraźnym zażenowaniem stwierdza,
że niestety niewiele o czymś takim wie,
tylko tyle, co teraz widzi i nic poza tym.
Nigdy nawet nie słyszała takiego określenia. Natomiast pan Marek wyraźnie
czeka, aż będzie mógł coś powiedzieć
i swoją opowieść zaczyna tak:
– (Do żony) To Ty nie wiesz? Zaraz Ci
opowiem. Jak Napoleon przejeżdżał
przez Mosinę jakieś dwieście lat temu,
to jego żołnierze zatrzymali się tutaj na
jakiś czas. Trzeba było przede wszystkim
zadbać o sprzęt, przeprowadzić wszelkie niezbędne naprawy taborów, dać
odpocząć koniom i zadbać też o samych
siebie. Wiadomo, że żaden mundur no-

szony dzień i noc za długo nie wytrzyma, jeśli się go w porę dajmy na to nie
zaceruje, albo przyszyje mu guzik, który
zaczyna się odpruwać, albo łatkę wstawić na łokciu, bo lada chwila dziura na
wylot będzie. Duża część wojaków uszyła sobie wręcz całkiem nowe mundury,
jak zobaczyli, co krawcy w Mosinie
potrafią. A wiadomo, jakie paradne wtedy wszystko było i jak to się mówi
dzisiaj, inna moda panowała. Kolory,
buty, nakrycia głowy, i tak ja się na tym
kompletnie nie znam, ale tak u nas
opowiadali. Po jakimś czasie całe wojsko
ruszyło dalej, a miejscowi mistrzowie
igły zaczęli szyć sobie i okolicznej elicie
według wzorów, jakich nauczyli się przy
Francuzach. Tak między nami mówiąc,
klienci domagali się jak najwierniejszych kopii okryć inspirowanych wzorami prosto z Paryża. W ten sposób stawali
się „modni” i wiele takich, których nie
było stać na kupno nowego stroju, wyraźnie im zazdrościło. Paradowali w tych
strojach na rynku w Mosinie u siebie,
ale głównie jeździli się pokazać do
Poznania. I tutaj dochodzimy teraz do
sedna sprawy, bowiem z wyglądem zewnętrznym jednak nie szła w parze
dajmy na to ogólna ogłada. Dzisiaj nazywamy to kulturą osobistą, czyli inaczej
mówiąc, umiejętność zachowania się
w towarzystwie. Dobra, dobra, poczekaj

chwileczkę, już kończę. Ogłada polega między innymi na tym, że potrafimy nawiązać ciekawą dyskusję, przeprowadzić kulturalną rozmowę i jest to
też umiejętność wyrażania się. Z daleka widać było „modnie” ubranego, „wystrojonego”, ale sposób poruszania się,
stawiania kroków zdradzał, powiedzmy
sobie to szczerze, prostaka. Najlepiej
o takich się mówi, że im słoma z papci
wyłazi. A jak jeszcze do tego otworzył
gębę, by coś powiedzieć, wtedy stawało
się jasne, że jest elegantem z Mosiny.
Właśnie o takich osobnikach zaczęto
w Poznaniu mówić „elegant z Mosiny”.
Widziałaś, tak to było. W ten sposób
powstało powiedzonko. Czyli skracając
moją historię do jednego zdania możemy powiedzieć: jeśli kogoś wygląd
zewnętrzny, ubiór nie pasował wyraźnie
do prostackiego zachowania, to mówiło
się o nim „elegant z Mosiny”.
Roman Czeski

Złote
Gody
Złote gody to szczególna uroczystość. W tym roku w Gminie
Mosina obchodziło je aż 35 par.
Tradycyjnie szacowni jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W

tym roku jubilaci zostali zaproszeni do restauracji „Morena”,
gdzie czekali na nich m.in. kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie – Marzena Obst
oraz zastępca burmistrza Gminy Mosina Waldemar
Krzyżanowski, którzy w słowach kierowanych do osób świętujących półwiecze związku małżeńskiego podkreślali, jak
wielką skarbnicą doświadczeń jest tak długie pożycie małżeńskie dla nas wszystkich, a także doskonałym przykładem
dla najmłodszych stażem małżeńskim, że można i warto trwać
razem na dobre i złe.
Życzenia wszystkim parom przekazał również Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski oraz
ks. proboszcz Edward Majka. Medale szacownym Jubilatom
wręczał W. Krzyżanowski w towarzystwie M. Obst. Wszystkie
odznaczone pary oprócz medali i życzeń otrzymały kwiaty,
okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Po zakończeniu części oficjalnej dla wszystkich zaproszonych gości wystąpili soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu
Magdalena Rutkowska oraz Bartosz Kuczyk. W uroczystości
uczestniczyli również bliscy krewni oraz znajomi Jubilatów. (red.)
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! SPRZEDAM DOM !
POŻYCZKI
GOTÓWKOWE W 48h


w domu klienta
 dogodny system spłat
 brak ukrytych opłat
ZADZWOŃ!!!

61-28-21-105
lub 500 150 810

zatrudni

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

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

KUPIĘ
grunt rolny
lub
gospodarstwo
tel. 664 944 635

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

reklama

34

Poznaj nas na nowo!

SALON MEBLOWY
MOSINA
Mosina, ul. Budzyńska 11
tel. 61 813 69 81
Nowy wystrój salonu
 Nowe, ciekawe aranżacje
 Nowi, renomowani producenci mebli


NISKIE CENY! DUZE ZMIANY!
Zapraszamy!

SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon
na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Transport samochodów osobowych z zagranicy
i na terenie kraju oraz import samochodów
Pomoc drogowa,
mechanika samochodowa,
naprawy blacharskie
i lakierowanie
samochodów

Sprzedaż
części używanych
do BMW
oraz innych marek

Tel. 787-113-115, 604-316-054, 602-116-193

Łęczyca, ul. Poznańska 25

KREDYTY BEZ BIK!
 samochodowe
 gotówkowe i konsolidacyjne
 hipoteczne  leasingi,
 dla firm  rolników  osób pracujących
 emerytów i rencistów

OFERTA WIELU BANKÓW!
napisz sms o treści "kredyt"
na nr tel. 503 644 800 lub zadzwoń.
Wstęna decyzja w 5 minut!
Zapraszamy

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

Zakład Usługowo-Budowlany
Układanie:
 kostki,
 granitu,
 kamienia

polnego
nego

Rozbiórki domów itp.
Zbigniew Kubiak
ul. Dworcowa 2
62-053 Pecna
kom. 889 091 849
9

ZATRUDNIĘ
KIEROWCÓW
z kategorią C + E

USŁUGI PŁYTKARSKIE
Łazienki, salony kąpielowe
± szpachlowanie, malowanie
± zabudowy karton-gipsem
± remonty instalacji:
wod.-kan., c.o., elektryczne
± montaż drzwi, okien
± ocieplanie, elewacje

w transporcie
międzynarodowym
i krajowym

 gwarantujemy solidność, długoletnie doświadczenie
 transport i niezbędny sprzęt

tel. 604 074 202

Wiry, ul. Łęczycka 83
tel. 500 335 905

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

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

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

Biuro
Doradztwa Prawnego
Mosina, ul. Brzozowa 2
tel. 503 056 887
Porady, pisma, pozwy,
opinie, umowy...
Z zakresu prawa:
cywilnego, rodzinnego,
spadkowego,
administracyjnego,
ubezpieczeniowego,
budowlanego

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SZANOWNI Państwo! Chcielibyśmy przedstawic swoją propozycję w zakresie doboru,montażu oraz serwisie kominków i biokominków. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą szczegółową ofertą na stronie:
www.da-bo-kominki.pl.

SZUKAM Pani do pomocy domowej (gotowanie, sprzątanie) dla jednej osoby powierzchnia apartamentu 90 m2. Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub
angielskiego. Miejsce pracy Mosina. Tel. 660
018 019.

ZDECYDOWANIE kupię Mercedesa 190d.
Stan obojętny, uczciwa zapłata.

JEŚLI znudziły Ci sie ciuszki to dobrze trafiłaś. Zgłoś się do nas i przynieś je w komis.
Posiadamy duży wybór markowej odzieży
z zachodu. Puszczykowo ul. Dworcowa
obok sklepu "Społem". Znajdziesz tu nie tylko
fajne ciuchy ale także miłą atmosfere. Zapraszamy, tel. 721 822 535.
POMOGĘ napisać pracę magisterską, licencjacką, inżynierską. Tel. 517 594 417.

MALOWANIE * Szpachlowanie * Tapetowanie * Układanie glazury, terakoty, paneli
ściennych i podłogowych * Adaptacja strychów i poddaszy * Kompleksowe docieplanie
budynków * Zabudowa z płyty g-k podwieszane sufity * Tanio szybko i solidnie. Tel. 608
764 392.
MALOWANIE od 8 zł, szpachlowanie 9 zł,
tapetowanie 8 zł, docieplanie od 40 zł, płyty
g-k 30 zł itd. Tanio szybko i solidnie. Promocja
dla tych, którzy zamówią juz teraz do marca.
Wycena gratis. Tel. 881 043 278.
BEZPIECZNE przerywanie ciągu alkoholowego – Detoks! Anonimowo! 24 h! Profesjonalny nadzór medyczny. Kompleksowe
badania, diagnoza psychologiczna, ekskluzywne warunki, domowa atmosfera! Możliwość podjęcia terapii stacjonarnej i dojazdowej! Przyjmujemy także pod wpływem
alkoholu! www.alkoluz.pl. Tel. 725 309 300.
SZUKAM Hostess do reklamy firmy w branży
spożywczej (mięso i wędliny) przy punktach
degustacji. Mile widziana znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego (możliwe wyjazdy Wschodnie Niemcy). Tel. 660 018 019.

POSZUKUJĘ sympatycznej i odpowiedzialnej niani od połowy października dla 6-cio
miesięcznego synka. Kontakt: 790 540 164.
GALERIA Metalowa w Mosinie szuka pracownika na stanowisko TOKARZA. Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie aplikacji na adres tokarz.mosina@gmail.com lub
o kontakt pod nr lub 664 524 882.
POSZUKUJĘ opiekunki do zaprowadzania
i odbierania dziecka ze szkoły w Czapurach
na osiedle Leśne w Czapurach. Dziecko
w domu ma zapewnioną opiekę. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem
telefonu: 796 253 484.

POŻYCZKA bez BIK z możliwością darmowego odroczenia rat. Oferta skierowana dla
terenu Wielkopolski. Kontakt: 724 412 696.
DOM 152 m, magazyn 52 m, działka 700 m
przy ul. Sowinieckiej. Nieruchomość godna
polecenia. Możliwość prowadzenia niewielkiej działalności. Cena 510 tys. Tel. 691 137
446.
DZIAŁKA budowlana położona w Nowinkach przy ulicy Rolnej, powierzchnia 822 m
kw. Działka w kształcie prostokąta front 20 m,
nieogrodzona, przy drodze polnej. Otulina
lasów, łąk i stawów. Aktualne warunki zabudowy – pod budownictwo jednorodzinne.
Media: woda, prąd do przyłączenia, kanalizacja właśnie jest kładzona. Cena 89 000. Kontakt: 600 228 698.
KOWALSTWO ART – Prezent na ślub,
Walentynki, rocznice, do nowego domu, urodzinowy, na rocznice – reklamowe – (różne
wymiary). Wykuwamy uchwyty meblowe,
gwoździe, wieszaki "L", dekoracyjne serca,
inne usługi! Na wymiar zlecenia - cała Polska.
Wzory jak na aukcji Allegro (schemat77) lub
wg zyczeń i upodobań klienta. Zapraszam.
DUŻA kawalerka na ulicy Sowinieckiej na
parterze w bliźniaku. Możliwość korzystania z
części podwórka. Cena 800 zł. Tel. 691 137 446.

POSZUKUJĘ Opiekunki dla 2 letniego dziecka, tylko i wyłącznie opieka bez dodatkowych zadań. Miejscowość: Krosno k. Mosiny.
Tel. 661 933892.

FORMATY OGŁOSZEŃ
Moduł podstawowy (czarno-biały)
60 x 60 mm
– 35 zł + VAT
60 x 125 mm (2 moduły)
– 70 zł + VAT
125 x 125 mm (4 moduły)
– 140 zł + VAT
190 x 65 mm (3 moduły)
– 105 zł + VAT
Pół strony:
190 x 130 mm (6 modułów) – 210 zł + VAT
Cała strona:
190 x 265 mm (12 modułów) – 420 zł + VAT
W kolorze:
1 moduł
2 moduły
3 moduły

– 44 zł + VAT
– 88 zł + VAT
– 132 zł + VAT

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

4 moduły
– 176 zł + VAT
6 modułów
– pół strony – 264 zł + VAT
12 modułów – cała strona – 528 zł + VAT
Przy wielokrotnej emisji reklamy istnieje
możliwość negocjacji cen.
Na życzenie możemy zamieścić także
ogłoszenie wielkości połowy modułu
podstawowego – 25 x 25 mm.
Gazetę zamieszczamy w całości (PDF)
w Internecie:
www.gazeta-mosina.pl
bezterminowo i tutaj reklama jest bezpłatna, w ramach ceny za wydanie papierowe.

Banery internetowe – strona główna
1 baner = 50 zł netto miesięcznie
– szer. 250 pikseli, wys. 125
2 banery = 100 zł – 250 x 250
3 banery = 150 zł – 259 x 375, itd.

Adres redakcji:
62 - 050 Mosina, ul. Topolowa 1
Kontakt:
Elżbieta Bylczyńska
tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893
e-mail: ebylczynska@op.pl
www.gazeta-mosina.pl

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba
Opracowanie techniczne i graficzne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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AKCJA ZIMA !!!
W listopadzie wymiana opon bez kolejki

POZNAŃSKA JAKOŚĆ
– MOSIŃSKIE CENY
 WULKANIZACJA
SPRZEDAŻ OPON
NAPRAWY MECHANICZNE
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
NAPRAWY BLACHARSKIE

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00
soboty od 8.00 do 14.00

Mosina
ul. Sowiniecka 6
(obok Stacji Kontroli Pojazdów)
tel. 512 208 103

533 325 447

AKCJA ZIMA !!!
W listopadzie wymiana opon bez kolejki

Serwis przeniesiony z Poznania
ul. Czechosłowacka 104
 Wulkanizacja, wymiana opon

(opony nowe i używane), przechowywanie opon
 Autokosmetyka

(także samochody ciężarowe)
 Naprawy ekspresowe

(oleje, klocki, tarcze hamulcowe, amortyzatory,
tłumiki, sprzęgła)
 Diagnostyka komputerowa silników
 Naprawy mechaniczne
 Naprawy blacharskie, powypadkowe
 Geometria kół
 Przeglądy bieżące, przygotowanie samochodu do
przeglądu okresowego
 Pomoc drogowa, holowanie pojazdów
 Sprzedaż części zamiennych, olejów opon

Z TYM EGZEMPLARZEM GAZETY
RABAT 10% NA USŁUGI

AKCJA ZIMA !!!
W listopadzie wymiana opon bez kolejki

