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� Czy Rogalin padnie ofi arą bezplanowej, dzikiej urbanizacji? – str. 3
� Restrykcyjne przepisy o ochronie ujęcia wody dla całej aglomeracji poznańskiej

najbardziej uderzają w Mosinę i jej mieszkańców - wywiad z radnym W. Wiązkiem – str. 5
� Intryga zadziałała – tłum wystrojonych pań skierowano do sali na piętrze... – str. 20

� Co dalej z ZUK? Sąd oddalił wniosek o zasiedzenie – str. 3
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Sąd Okręgowy odrzucił wniosek Swarzędz Meble S.A. w upadłości o zasiedzenie 

terenu w Mosinie. Chodzi o kilka działek, na których m.in. funkcjonuje Zakład 

Usług Komunalnych. Jedynym rozwiązaniem, które pozostało syndykowi, aby spróbo-

wać zmienić niekorzystny dla niego wynik jest wniosek o kasację wyroku.   

Dla ZUK taki werdykt może oznaczać, że współwłaściciele tych działek mogą wystą-

pić o ich zwrot. Chodzi m.in. o działkę, na której stoją dwie hale, w których działa ZUK, 

w tym Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. 

Sprawa o sporny teren i zabudowania toczyła się przed sądem od około 20 lat. Swa-

rzędz Meble SA wnosiły o zasiedzenie tego terenu, ponieważ ich zdaniem od okresu 

powojennego nikt inny tam nie funkcjonował i w związku z tym nabyły prawa przez 

zasiedzenie. Właściciele, którym po II wojnie światowej zabrano działki byli innego 

zdania, do którego przychylili się sędziowie. 

ZUK przeniósł się w to miejsce w 2004 r. Gmina Mosina podpisała umowę na dzierża-

wę ze Swarzędz Meble S.A., która wówczas funkcjonowała jeszcze na tym terenie. (red.)

Sąd oddalił wniosek o zasiedzenie

Zamęt wokół Rogalina
Jaką historię kryje w sobie osobliwy 

zakątek i dęby Rogalińskiego Parku Kra-

jobrazowego, że aż zawrzało, kiedy w me-

diach pojawiły się informacje na temat 

projektów zabudowy pól należących do 

kompleksu pałacowego w Rogalinie?

Rogalin to wieś położona na połu-

dniowy wschód od Poznania, na 

północnym brzegu pradoliny Warty. Jej 

główną atrakcją jest barokowo-klasycy-

styczny pałac rodziny Raczyńskich. Zało-

żony po 1294 roku, jako dobra rycerskie 

majątek Rogalin, ma bardzo długą gene-

zę. Dzięki wrażliwym na punkcie kultury 

i sztuki oraz przyrody i krajobrazu właści-

cielom - hrabiom Raczyńskim – przetrwał 

do naszych czasów w dobrze zachowa-

nym stanie. W chwili obecnej majątek 

o powierzchni 600 hektarów znajduje się 

w posiadaniu spółki z o.o. „Majątek Rogalin”, 

należącej do Fundacji im. Raczyńskich przy 

Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Wg zapisów, pierwsze wzmianki o Roga-

linie pochodzą z XIII w. W 1592 roku urodził 

się tu Krzysztof Arciszewski, admirał fl oty 

holenderskiej i późniejszy dowódca artyle-

rii koronnej. W drugiej połowie XVIII w. wieś 

przeszła w ręce Kazimierza Raczyńskiego, 

starosty generalnego Wielkopolski i marszał-

ka koronnego. Wtedy też miejsce to zaczęło 

być sławne.  Latem 1831 r. w Rogalinie za-

trzymał się Adam Mickiewicz. Podczas Wio-

sny Ludów, w 1848 r. w Rogalinie znajdował 

się jeden z głównych obozów powstańców, 

operujących między Stęszewem a Kórni-

kiem. 8 maja 1848 r. pod Rogalinem odbyła 

się bitwa kończąca istnienie Rzeczypospoli-

tej Mosińskiej.

Pochodzący z XVIII w. barokowo-klasycy-

styczny pałac, park i wozownia, zachwycają 

swoim urokiem. W zespole pałacowym znaj-

duje się kościół pw. św. Marcelina, niegdyś 

prywatna kaplica hrabiów Raczyńskich. 

W jego podziemiu znajduje się krypta Ra-

czyńskich, w której spoczywa m.in. hrabia 

Edward Bernard Raczyński, który w latach 

1979-1986 był prezydentem RP na uchodź-

stwie. W pałacu mieści się galeria malarstwa 

takich artystów, jak: Jan Matejko, Jacek Mal-

czewski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, 

Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, Alek-

sander Gierymski, Wlastimil Hofman, Mau-

rice Chabas, Albert Besnard, Paul Delaroche 

udostępnione dla zwiedzających. Pałac sta-

nowi oddział Muzeum Narodowego w Po-

znaniu.
Większość gruntów majątku rogalińskiego 

rozciąga się na wysoczyźnie powyżej Warty. 

W dolinie rzeki leżą łąki i pastwiska majątku, 
zwane Łęgami Rogalińskimi, o powierzchni 
niemal 200 hektarów, słynące z wiekowych 
dębów, będących pomnikami przyrody. 
Łęgi objęte są wieloma formami prawnymi 
ochrony przyrody. Są zespołem przyrodni-
czo-krajobrazowym, należą do europejskiej 

sieci NATURA 2000, zarówno w tzw. dyrekty-
wie ptasiej, jak i siedliskowej. Ponadto są naj-
bardziej znaną częścią Rogalińskiego Parku 
Narodowego. Jest to największe w Europie 
skupisko pomnikowych dębów, liczące so-
bie ok. 1400 tych potężnych drzew, z których 

największe mają pnie o obwodzie sięgają-
cym 9 metrów.

Gleby w Rogalinie są słabe, klasy IV i V. 
Sprawdza się tu stara prawda: im gorsze 
warunki rolnicze, tym piękniejszy krajo-
braz i na odwrót. W ostatnich latach go-
spodarstwo zostało obsadzone ochron-
nymi pasami drzew, a wieloletnie starania 
nad poprawą jakości gleby przynoszą re-
zultaty. Sieje się tu dużo rzepaku ozimego 
i buraków cukrowych oraz uprawia zboża 
i ziemniaki. Aby zapobiec przesuszaniu 
gleb stosuje się uproszczone uprawy ogra-
niczające orkę. Hoduje się tu również owce 
francuskie rasy mięsnej, których wypas 
przyczynia się do utrzymania krajobrazu 
Łęgów Rogalińskich.

Tak, jak dla bioróżnorodności i zachowania 
gatunków ważne jest utrzymanie siedlisk, 
tak i dla Rogalina ważne jest utrzymanie 
jego odwiecznego charakteru. Zachowało 
się tu mnóstwo materialnych i kulturowych 
śladów przeszłości, wiele sięgających śre-
dniowiecza. Do zabytków kulturowych moż-
na zaliczyć nazwy miejscowe, których za-
chowało się do dzisiaj ponad sto, a niektóre 
z nich są starsze od tutejszego osadnictwa. 
Zabytkami kultury materialnej są znaki geo-
dezyjne, takie jak kopce, bruzdy, czy drzewa 
graniczne.  

Aby to wszystko, co świadczy o wysokiej 
kulturze nie tylko właścicieli wsi, ale i ca-
łej Wielkopolski zachować dla następnych 
pokoleń, najlepiej majątek ten wykorzysty-
wać tak, jak robiono to przez setki lat. Aby 
gospodarstwo mogło się utrzymywać musi 
być dochodowe, musi poszukiwać i wyko-
rzystywać coraz lepsze metody produkcji, 
korzystać z nowej technologii i nowoczesnej 
techniki. Najważniejsze dla zachowania tego 
miejsca jest utrzymywanie jego wiejskiego 
i rolniczego charakteru, co wcale nie jest ta-
kie łatwe, gdyż Rogalin leży zaledwie 17 km 
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od centrum stolicy regionu, Poznania, liczą-
cego ok. miliona mieszkańców.

Czy Rogalin też musi paść ofi arą bezpla-

nowej i dzikiej urbanizacji? 

Historia nie wybaczyłaby nam utraty 

jednego z najpiękniejszych miejsc w Wiel-

kopolsce, Polsce, a może nawet w Europie. 

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się 

informacje dotyczące projektów zabudo-

wy pól należących do dawnego kompleksu 

pałacowego w Rogalinie. Urzędnicy Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowe-

go w Poznaniu wystosowali wezwanie, wg 

którego w dniu 20 marca br. spółka Majątek 

Rogalin miała wydać im cały majątek, w do-

datku opróżniony i bez roszczeń osób trze-

cich - np. Fundacji Raczyńskich.

Nie po raz pierwszy podjęto próbę wyrwa-

nia czegoś z Rogalina, jednak nigdy dotąd 

nie było to tak nagłe i nie dotyczyło od razu 

całego majątku. Z nieznanych względów 

ANR chciała opróżnienia w tydzień całego 

gospodarstwa z produkcją w pełnym toku. 

Jest to tak niespotykane działanie, że rodzi 

szereg pytań i wątpliwości, na które ANR nie 

udziela odpowiedzi.

Należy zauważyć, że prowadzenie Majątku 

Rogalin, dbałość i ochrona krajobrazu histo-

rycznego oraz ochrona przyrody Rogalina to 

statutowe cele Fundacji im. Raczyńskich.

 Po dwuletnim procesie sąd apelacyjny 

orzekł, iż spółka Majątek Rogaliński użytku-

je ziemię bez umowy. Stanowią one 600 ha 

gruntu wokół pałacu i parku w Rogalinie. 

Rezultatem ostatnich rozmów między 

stronami są ustalenia, iż spółka określi, czy 

będzie w stanie zapłacić pięciokrotność 

czynszu z tytułu bezumownego korzysta-

nia z ziemi. Jeśli spółka nie będzie w stanie 

wywiązać się ze zobowiązania, ANR rozważy 

wydzierżawienie kompleksu w całości na 

czas określony lub obejmie go nadzorem 

przez jedną ze swoich spółek strategicznych, 

aby w przyszłości, po uregulowaniu sytu-

acji prawnej mogła tam powrócić Fundacja 

im. Raczyńskich.

Jak dzisiaj (9 kwietnia 2013 r.) wygląda 

sytuacja Majątku Rogalin?

Wobec sprzecznych informacji publikowa-

nych w mediach i Internecie, o komentarz 

w tej sprawie poprosiliśmy Mikołaja Pietra-

szaka Dmowskiego – prezesa zarządu sp. 

z o.o. „Majątek Rogalin” i sekretarza zarządu 

Fundacji Raczyńskich. Oto odpowiedź pana 

prezesa:

Szanowni i drodzy Przyjaciele Majątku Ro-

galin, Sąsiedzi bliżsi i dalsi, znajomi i nieznajo-

mi,

Dziękuję za telefony, maile i wpisy wszystkim 

zbulwersowanym wiadomościami z Rogalina. 

Liczba reakcji napawa otuchą i przekonaniem, 

że starania o utrzymanie Rogalina w rolniczym 

i wiejskim charakterze znajdują poparcie. Dzię-

kuję za troskę, wyrazy solidarności, inicjatywę 

i pomoc tym, którym los tego kawałka Polski 

leży na sercu. 

Dziękuję Panu Ireneuszowi Andrzejew-

skiemu, prezesowi Koła Wędkarskiego nr 27 

Mosina – Miasto, który napisał wzniosły list 

z poparciem dla Fundacji Raczyńskich, Mająt-

ku Rogalin i mnie osobiście, zawierający protest 

wobec tego, co się działo. My wszyscy, miejsco-

wi, podobnie odbieramy naszą małą Ojczyznę i 

mamy wspólny obowiązek jej obrony.

Zapewniam, że robiliśmy wszystko, żeby 

zgodnie z prawem nadal posiadać majątek 

Rogalin. Wieloletnie, od 1991 roku, starania 

Fundacji Raczyńskich o odzyskanie lub uzy-

skanie na własność majątku nie przynosiły 

efektów. Dlatego ważne było dla nas posiada-

nie gospodarstwa na podstawie umowy dzier-

żawy. Niestety, majątek – kupiony przez mar-

szałka Kazimierza Raczyńskiego w 1766 roku, 

a zabrany Raczyńskim przez komunistów 

w 1945 roku – Agencja Nieruchomości Rolnych 

(dalej: ANR) chciała odebrać. Wynika to z prze-

biegu sporu prawnego, który ANR prowadziła 

tak długo, aż uzyskała wyrok eksmisyjny. My 

zaś byliśmy przekonani o słuszności naszych 

racji i upewnieni dwoma korzystnymi dla nas 

wyrokami sądowymi. 

Warto wyjaśnić, że w 2009 roku nie podpi-

saliśmy proponowanego aneksu z kilku powo-

dów. Zasadniczym była opinia prawna, która 

wskazywała na brak sprzeciwu ANR wobec 

wniosku Majątku Rogalin, który oznaczał 

zgodne z umową automatyczne przedłużenie 

jej na dalszych 14 lat. (ANR proponowała prze-

dłużenie umowy na 3, potem na 5, a w końcu 

na 10 lat, zatem skracała okres dzierżawy.) To 

nie tak, że pochopnie nie zgodziliśmy się tylko 

na podwyżkę czynszu. Trudno się dziwić, że 

woleliśmy dotychczasowe warunki. Gospodar-

stwo przejęliśmy w stanie skrajnego zapusz-

czenia. Budynki były zrujnowane, słaba ziemia 

zakwaszona i zachwaszczona. Park maszy-

nowy katastrofalny, a stado krów zarażone 

białaczką. Im niższy czynsz, tym więcej pie-

niędzy mogło zostać na miejscu, w Rogalinie. 

(Remonty generalne budynków prowadzimy 

za własne pieniądze, mimo że to nieruchomo-

ści ANR.) Aneks do umowy zawierał ponadto 

niebezpieczne zapisy o „dobrowolnym” pod-

daniu się egzekucji i o możliwości wyłączenia 

przez ANR każdego składnika dzierżawy za 

rocznym wypowiedzeniem. Zważywszy różne 

dokonane i nieudane zakusy na nieruchomo-

ści należące do majątku ziemskiego Rogalin, 

próbę parcelacji itp., z taką umową mogliśmy 

wkrótce zostać na resztówce, a wokół wyrósłby 

może „nowy, wspaniały świat”. W tym świetle 

pozostanie przy dotychczasowej umowie było 

racjonalne. Dwa sądy – okręgowy i apelacyjny 

- też były tego zdania. 

Dotychczasowy brak woli ANR do zawarcia 

nowej umowy jest dla nas niezrozumiały. Ale 

żądanie, byśmy po 20 latach w ciągu tygodnia 

wydali „dobrowolnie” opróżnione gospodar-

stwo, liczące 600 ha, zasobne w setki ton zapa-

sów, setki owiec, trzy dziesiątki koni, maszyny, 

nie mówiąc o nas, zatrudnionych, jest bez pre-

cedensu. Pytania: dlaczego niespodziewanie, 

wbrew deklaracjom i zasadom o tej porze roku 

i dlaczego w takim tempie, pozostają bez od-

powiedzi. 

Skutkiem batalii o Rogalin jest to, że ostatnio 

ANR zadeklarowała zrozumienie i poparcie dla 

celów fundacji oraz wolę utrzymania integral-

ności majątku. Wcześniej ANR nie miała powo-

du sprzeciwiać się wydłużeniu dotychczasowej 

umowy, a potem mogła uznać, że dzierżawa 

trwa. Niestety, z uporem odwoływała się do 

sądów aż uzyskała korzystny dla siebie wyrok. 

Mimo że deklarowała, że jesteśmy bardzo do-

brymi dzierżawcami, nie ma uwag do naszego 

gospodarowania i tylko stara się wyjaśnić spór 

prawny. Nagle jednak postanowiła pozbyć się 

nas w ciągu tygodnia.... W tym miejscu warto 

wyjaśnić, że wbrew temu, co można było zro-

zumieć z różnych publikacji, „Majątek Rogalin” 

Sp. z o.o. nie ma żadnych długów wobec ANR, 

a ostatnia kontrola przeprowadzona przez 

agencję w listopadzie 2012 roku nie wykazała 

żadnych uchybień. ANR gotowa jest pozosta-

wić nas w Rogalinie, choć na zasadzie bezu-

mownego korzystania, z czym wiążą się wygó-

rowane opłaty. Mamy nadzieję, że ANR zawrze 

z nami, jako dotychczasowymi dzierżawcami, 

nową umowę dzierżawy, do czego jest upraw-

niona. Wciąż pozostaje szansa uwzględnienia 

naszej skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. 

Mikołaj Pietraszak Dmowski
prezes zarządu „Majątek Rogalin” Sp. z o.o.

sekretarz zarządu Fundacji Raczyńskich 

Tekst powstał na podstawie materiałów 

zawartych na stronie internetowej Majątku 

Rogalin www.majatekrogalin.pl

Magdalena Wiśniewska



5wywiad

E. Bylczyńska:

– Ostatnią, nadzwyczajną sesję RM w Mosinie poświęcono 

sprawie, która od kilku miesięcy bulwersuje mieszkańców 

– chodzi o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody w re-

jonie Mosina – Krajkowo i rozporządzenie Dyrektora Za-

rządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Restrykcyjne prze-

pisy, które weszły w życie w sierpniu ubiegłego roku 

praktycznie paraliżują rozwój gminy, a prywatni właściciele 

niektórych działek mówią wręcz, że ich ziemia straciła 

wartość. 

W. Wiązek:

– Przypomnijmy, na wniosek Aquanetu zostało wprowadzone 

w życie rozporządzenie dotyczące strefy pośredniej i bez-

pośredniej ujęcia wody. Strefa ta znajduje się na terenie gminy 

Mosina i wprowadza bardzo dużo ograniczeń i obostrzeń. 

Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że prawie 60 km 

kwadratowych naszej gminy objętych jest tą ochroną, m. in. 

Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Mosina, 

część Krosna i część Krosinka. 

– Co jest największym problemem w świetle nowych 

przepisów?

– Przed wejściem w życie tych przepisów były w gminie grun-

ty, na które można było uzyskać decyzje o warunkach zabudo-

wy, czyli pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, 

np. w Baranowie czy Baranówku i gmina takie decyzje wyda-

wała. Mieszkańcy dzielili działki, grunty itd. Po wejściu w życie 

tego rozporządzenia okazało się, że niektóre zapisy wyraźnie 

ograniczają możliwość budowy, prowadzenia działalności gos-

podarczej, czy to rolniczej, czy poza rolniczej. Zostały również 

wprowadzone obostrzenia odnośnie planowanej budowy 

obwodnicy, chodzi o zabezpieczenie przed spływającymi do 

gruntu olejami i innymi chemikaliami, gdyby doszło do koli-

zji. Ale głównym problemem w mojej ocenie jest to, że ca-

ły ciężar fi nansowy tych przepisów spada na gminę i mie-

szkańców. To mieszkańcy mają ponosić największe konsek-

wencje, nie mogąc się rozwijać, prowadzić działalności rolni-

czej, rzemieślniczej, usługowej w granicach objętych tą stre-

fą, a jeżeli już, to muszą ponieść dodatkowe nakłady na 

ochronę tego terenu i zabezpieczenia. Dla mnie najbardziej 

niezrozumiałe jest to, że Aquanet, który wprowadza takie 

duże obostrzenia nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie 

chce ponosić ich konsekwencji fi nansowych. Uważam, że jeśli 

ta strefa ma być chroniona fi rma powinna wspierać działania 

gminy, a nawet inicjować nowe inwestycje, np. powstawanie 

nowych dróg. Tymczasem w rozporządzeniu mamy zakaz 

budowy nowych dróg, zakaz utwardzania dróg wewnętrz-

nych i mnóstwo innych zakazów, nawet zakaz organizowania 

imprez. Nie mogą mieszkańcy Mosiny tylko ponosić ciężaru 

czegoś, co służy całej aglomeracji poznańskiej. Proszę zauważyć, 

w innych gminach Aquanet realizuje ogromne inwestycje 

związane z kanalizacją, przyłączami, a u nas jest ich naprawdę 

niewiele. To tutaj powinien być położony nacisk na kanalizację 

i wodociągi. To Aquanet zarabia na naszej gminie, bo stąd 

wypompowuje się około 55 mln metrów sześciennych wody 

a do kasy gminy nie wpływa z tego tytułu ani jedna złotówka, 

Aquanet płaci nam tylko podatek od budowli, które na tere-

nie gminy posiada. Wielki błąd popełniono przed laty, Gmina 

powinna była zrobić wszystko, 

żeby źródło wody pozostało 

w naszych rękach. Dzisiaj to 

my moglibyśmy wodę sprzeda-

wać i dyktować warunki.

Największym odbiorcą wody 

jest miasto Poznań, największy 

udziałowiec fi rmy. Inne gminy 

– Puszyczykowo, Luboń, Ko-

morniki, Kórnik także odbierają 

z gminy Mosina wodę. Tym-

czasem my jako właściciel wo-

donośnych terenów nie mamy 

ani tańszej wody ani tańszych 

niż inni ścieków, a teraz do-

datkowo będziemy sami ponosić konsekwencje nowych 

przepisów. Z jakiej racji? Przecież Aquanet jest przedsię-

biorstwem, które sprzedaje wodę i gdyby wpłacał do kasy gminy 

tylko 50 groszy od każdego metra sześciennego, mielibyśmy 

ok. 27,5 mln zł i moglibyśmy je przeznaczyć na ochronę 

wodonośnego terenu. 

– Co uradzili radni na sesji nadzwyczajnej w tej sprawie?

– Ustalono, że powstanie komisja robocza, której celem 

będzie wypracowanie pewnego kompromisu między Gminą 

a Aquanetem. Muszę przyznać, że fi rma zachowała się przy-

zwoicie, był na sesji wiceprezes Dudlik, który zaakceptował 

ten pomysł. Ustalono datę pierwszego spotkania, podjęto też 

decyzję, że Radę Miejską będzie reprezentować dwóch rad-

nych – Jerzy Falbierski i Waldemar Wiązek. Pierwsze spotkanie 

odbyło się 4 kwietnia, rozmawialiśmy na temat terenów wo-

donośnych najbardziej narażonych na zanieczyszczenie, które 

należałoby pozbawić możliwości zabudowy czy rozbudowy, 

aby chronić ujęcie wody.

– Wygląda na to, że mieszkańcy, którzy zakupili wcześ-

niej działki z myślą o tym, że wybudują sobie tam domy, 

dzisiaj nie mają już takiej możliwości.

– Faktycznie, rozporządzenie zakazuje całkowicie budowy 

i rozbudowy na niektórych terenach. Ale uważam, że można 

by wskazać miejsca, w których mieszkańcy mogliby się 

budować, przy zachowaniu odpowiednich technologii. Mu-

siałaby oczywiście powstać tam kanalizacja, przyłącza wody, 

gazu, powstałyby bardzo ekologiczne domy, które nie za-

nieczyszczałyby tych terenów.

– Ale kto miałby ponieść koszty tych inwestycji?

– To Aquanet powinien pomóc tym inwestorom, skoro chce 

chronić teren. Poza tym rozporządzenie mówi wyraźnie, że 

jeżeli właściciel utraci z tego powodu korzyści może  żądać 

od Aqanetu zadośćuczynienia. Mieszkańcy, których działki 

straciły przez to na wartości i którzy w wyniku rozporządzenia 

tracą możliwość zarządzania swoim majątkiem powinni fi rmę 

zaskarżyć. Ale jest to proces długi i kosztowny.

– Czy są jakieś pozytywne sygnały w tej sprawie?

– Jedyny taki sygnał to dobra wola ze strony Aquanetu, żeby 

rozmawiać i wypracować jakieś porozumienie. Jakieś, bo na 

razie jeszcze nie wiemy, jakie ono będzie.

Z jakiej racji? Rozmowa z radnym Rady Miejskiej w Mosinie, 
Waldemarem Wiązkiem, przewodniczącym ko-
misji ochrony środowiska.
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Radość z pierwszych oznak wiosny 

warto połączyć z wymianą opon. To 

one w dużej mierze odpowiadają za nasze 

bezpieczeństwo na drodze. Największą 

wadą używania opon zimowych wiosną 

i latem jest przede wszystkim dłuższa 

droga hamowania, zarówno na suchej, jak 

i mokrej nawierzchni – mówi Sebastian 

Ugrynowicz, Kierownik Serwisu Auto 

Club w Poznaniu przy ul. Opłotki 15, 

który dla użytkowników samochodów 

marki Suzuki i Nissan przygotował wio-

senne rabaty na usługi serwisowe. Opony 

należy zmienić, kiedy temperatura wzrośnie 

powyżej 7 st. C. Trzeba też pamiętać o spraw-

dzeniu stanu bieżnika, ciśnienia oraz ich 

wyważeniu – dodaje.  

Warto też sprawdzić wszystkie płyny 

eksploatacyjne, czyli: chłodniczy, hamul-

cowy, do układu kierowniczego i sprys-

kiwaczy oraz olej silnikowy. Trzeba zwrócić 

uwagę na właściwy ich poziom, w razie 

konieczności uzupełnić i upewnić się, że 

nie ma przecieków. Śnieg oraz mieszanka 

piasku z solą niekorzystnie wpływają tak-

że na tarcze i klocki hamulcowe. Test 

hamulców w autoryzowanej stacji obsługi 

trwa chwilę, a pozwala znacznie poprawić 

bezpieczeństwo swoje i pasażerów. 

Wyprzedź wiosnę samochodem
Wszyscy z wytęsknieniem wyczekujemy wiosny. Pamiętajmy jednak, 

że dłuższe wypady za miasto warto poprzedzić odwiedzeniem serwisu 

na wiosenny przegląd naszego auta. Zróbmy to dla własnego bezpieczeń-

stwa, zwiększenia komfortu jazdy, ale i z ...oszczędności.

Oceńmy też stan klimatyzacji – anomalia 

pogodowe ostatnich lat sprawiają, że 

upały w maju nie są niczym zaskakującym. 

Dlatego warto przy okazji wiosennego 

przeglądu zlecić również jej sprawdzenie 

i odgrzybienie.

Koniecznie zwróćmy uwagę na stan 

amortyzatorów. Jeśli wyczuwamy drgania 

podczas jazdy lub auto niezbyt dobrze 

prowadzi się w zakrętach, koniecznie 

odwiedźmy serwis. Usterki tego elementu 

zawieszenia po zimie są dość częstą 

przypadłością, ponieważ mrozy powodują 

rozszczelnienie amortyzatorów i wyciek 

oleju. Zużyte amortyzatory nie tylko po-

gorszają przyczepność samochodu, ale 

mogą znacznie wydłużyć drogę hamowa-

nia – dodaje Sebastian Ugrynowicz 

z Auto Club w Poznaniu.

Wiosenny przegląd samochodu to nie-

wielki wydatek, który z pewnością się 

opłaci. Zaowocuje bowiem pewnością 

co do stanu auta, większym bezpie-

czeństwem – a eliminując ryzyko ewen-

tualnych poważniejszych awarii – także 

oszczędnościami.

Miło nam poinformować Państwa, że Gazeta Mosińsko-Puszczykowska 

w wersji internetowej zyskuje coraz więcej czytelników i coraz większy zasięg. 

Według statystyk odwiedzin w lutym b.r. osiągnęliśmy następujące wyniki: 

626 osób dziennie, co daje liczbę 18.780 czytelników średnio miesięcznie. 

Od niedawna istnieje możliwość oceniania artykułów publikowanych na na-

szych łamach, do czego zachęcamy internautów. Pozwoli nam to na dopasowanie 

się do potrzeb Państwa, zarówno pod względem tematów jak i jakości naszej 

pracy. Z jednego komputera można oddać maksymalnie jeden głos do jednego 

wpisu.

Razem z wydaniem papierowym docieramy już do 21.280 czytelników mie-

sięcznie. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

(red.)

www.gazeta-mosina.pl

Nasz serwis internetowy
ma się coraz lepiej

Piękny dom
w lesie!
Wymarzone 

miejsce
dla rodziny

Działka
1000 m2

Pecna, ul. Sosnowa

Tel. 535 990 485
lub

602 261 828



reklama

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

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM
WYCINKA, PIELĘGNACJA DRZEW

602 757 043
� prace remontowo-budowlane,
� montaż oświetlenia zewnętrznego,
� montaż, konserwacja reklam,
� montaż, mycie: okien, elewacji i dachów.
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Wykonawcą robót, z którymi PKP 

Polskie Linie Kolejowe podpisały 

umowę jest hiszpańska fi rma FCC Con-

struccion. Hiszpanie zrealizują tę inwesty-

cję w konsorcjum z fi rmami Azvi i Decoma. 

W ramach projektu przeprowadzona 

zostanie kompleksowa modernizacja 

nawierzchni torowej oraz sieci trakcyj-

nej. Prace mają zakończyć się do połowy 

2015 r. 

W tym czasie zostaną też przeprowa-

dzone modernizacje dworców w Mosi-

nie, Czempiniu i Luboniu. Powstaną tam 

nowe, wyższe, ułatwiające wsiadanie 

perony. Na peronach będą też zamonto-

wane nowe wiaty. Po zakończeniu prac 

perony i dojścia na nie będą w pełni przy-

stosowane do obsługi osób niepełno-

sprawnych. 

Projekt zakłada kompleksową moder-

nizację nawierzchni torowej oraz sieci 

trakcyjnej na odcinku między Czem-

piniem a Poznaniem, liczącym 32 km. 

Na terenie gminy Mosina zlikwidowa-

ne zostaną dwa przejazdy kolejowe: 

w Krośnie na ul. Rzemieślniczej i w No-

winkach na ul. Dębowej. W Nowinkach 

powstanie przejście podziemne pod ul. 

Wierzbową. W Puszczykowie likwidacji 

ulegnie przejazd w ul. 3 Maja. Pozostałe 

Rusza remont trasy kolejowej Poznań - Czempiń
14 kwietnia rozpoczną się prace związane z modernizacją fragmentu ma-

gistrali kolejowej Poznań – Wrocław. Roboty prowadzone będą na odcin-

ku Poznań - Czempiń.

przejazdy leżące na trasie zostaną zmo-

dernizowane. W Mosinie pociągi przez 

ul. Śremską pojadą wiaduktem. Ruch 

samochodowy będzie odbywał się tune-

lem pod torami. Prace nad jego budową 

rozpoczną się dopiero w drugiej poło-

wie przyszłego roku i zakończą w 2015 r. 

W Iłówcu, Puszczykówku, Puszczykowie 

i w Poznaniu Dębcu wyremontowane zo-

staną przystanki. Pojawią się tam nowe 

wiaty i ławki oraz zainstalowane zostanie 

oświetlenie.

Ostatecznie na trasie Poznań – Czem-

piń zostanie zmodernizowanych 17 

przejazdów kolejowych, siedem mo-

stów, siedem wiaduktów, powstaną: 

ekodukt, osiem przejść dla pieszych 

pod torami i siedem przejść dla zwie-

rząt. Likwidacji ulegnie 12 przejazdów.

Wzdłuż kilkunastu kilometrów trasy bie-

gnącej przez tereny zabudowane zostaną 

ustawione ekrany akustyczne.

Prace zaczną się w Czempiniu i stam-

tąd będą przesuwały się w stronę Mosi-

ny. Niestety roboty oznaczają także duże 

zmiany i utrudnienia dla pasażerów. Od 

14 kwietnia pociągi na trasie Czempiń 

– Mosina będą jeździły tylko po torze nr 

1 (prawy patrząc w kierunku Poznania), 

lewy tor będzie systematycznie rozbiera-

ny i modernizowany. Ruch na linii nie bę-

dzie wyłączony. Z uwagi na to, że będzie 

mógł odbywać się tylko jednym torem 

pociągi będą kursowały z mniejszą pręd-

kością i częstotliwością. Aby zrekompen-

sować niedogodności przewoźnik wy-

dłuży składy. 

W pierwszej fazie zamknięcia, w Iłówcu 

czynny będzie tylko peron od strony bu-

dynku dworca. W Drużynie pasażerowie 

wsiadać i wysiadać do wagonów będą 

z peronu po stronie posterunku dróżnika. 

Modernizacja tej linii została podzielona 

na dwie fazy: Faza I – objęta tym projek-

tem ma za zadanie dostosować linię ko-

lejową do prędkości 160 km/h. Po zakoń-

czeniu fazy II, której realizację planuje się 

najwcześniej w roku 2020, pociągi będą 

mogły rozwijać prędkości 200 km/h. 

Inwestycja będzie kosztowała około 

940 mln zł, 80 procent pieniędzy po-

chodzić ma z dotacji unijnej. Natomiast 

modernizacja całej linii E59 Poznań – 

Wrocław, na której leży odcinek Poznań 

– Czempiń pochłonie kilka miliardów 

złotych. Po zakończeniu prac czas jazdy 

trasie na trasie Poznań – Wrocław ma się 

skrócić  do około 1,4 godz. (50 minut kró-

cej niż obecnie).  (red.)

8 informacje



W kwietniu 2013 r. rozpoczyna się 

rekrutacja do projektu POKL 

„Sprawa fi rma – promocja przedsię-

biorczości i samozatrudnienia w powie-

cie poznańskim”. Projekt skierowany jest 

do 15 osób (7  mężczyzn i 8 kobiet): po-

siadających aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, mieszkających na sta-

łe lub czasowo na terenie powiatu poz-

nańskiego, w wieku od 15 do 64 lat, o nis-

kich kwalifi kacjach zawodowych, zarejes-

trowanych jako osoby bezrobotne w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Pierwszy etap projektu to szkolenie in-

dywidualne, w ramach którego wykwa-

Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Poznańskim a Powiatem Tatrzańskim podpisana została 

w poniedziałek 18 marca 2013 roku. Reprezentanci stron zawar-

tego porozumienia, Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz 

Andrzej Gąsienica-Makowski, Starosta Tatrzański przypieczęto-

wali tym samym rozpoczęte w ubiegłym roku działania. 

Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie

„Sprawna fi rma
w powiecie poznańskim”

Zawarta umowa jest konsekwencją podjętych wcześniej dzia-

łań zmierzających do określenia przyszłych wspólnych inicjatyw 

obu samorządów. Pierwszym formalnym dokumentem podpi-

sanym 13 sierpnia 2012 roku przez powiaty był list intencyjny. 

W uroczystości zorganizowanej w związku z podpisaniem 

umowy o współpracy wzięli udział zaproszeni przedstawiciele 

z Powiatu Tatrzańskiego, pod przewodnictwem Starosty Tatrzań-

skiego. Powiat Poznański, jako gospodarz, był reprezentowany 

przez Zarząd Powiatu, Prezydium Rady Powiatu w Poznaniu 

oraz Przewodniczących Komisji Rady Powiatu w Poznaniu. 

Na zaproszenie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego 

przybyli również Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Gminy Kórnik 

oraz Grzegorz Wojtera, Wójt Gminy Suchy Las. Obecność włoda-

rzy tych gmin nie była przypadkowa, ponieważ obydwa samo-

rządy współpracują z gminami z Powiatu Tatrzańskiego (Kórnik 

z Bukowiną Tatrzańską a Suchy Las z Poroninem). Spotkanie zos-

tało uświetnione występem zespołu Czamanova Jazz Trio, któ-

ry zagrał kilka utworów inspiro-

wanych muzyką góralską, twór-

czością Karola Szymanowskiego oraz Krzysztofa Komedy.

Ponieważ była to pierwsza wizyta gości z partnerskiego 

samorządu w powiecie poznańskim, jej celem było przybliżenie 

potencjału gospodarczego naszego regionu oraz przedstawie-

nie wybranych jednostek, których organem prowadzącym jest 

Powiat Poznański. W czasie wizyty partnerzy mieli okazję zoba-

czyć jak pracuje fabryka autobusów Solaris Bus & Coach oraz 

odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewi-

domych w Owińskach. Zwiedzili również Szpital w Puszczyko-

wie. Informacje uzyskane w czasie tego pobytu będą stano-

wić podstawę do określenia przyszłych wspólnych kierunków 

działań obu samorządów.

Współpraca pomiędzy powiatami w najbliższym czasie będzie 

się koncentrować przede wszystkim na obchodach 160-lecia 

urodzin hrabiego Władysława Zamoyskiego, które przypadają 

w listopadzie bieżącego roku. Ten powszechnie uznany społecz-

nik zapisał się na kartach historii obydwu powiatów. Wspólne 

obchody 160-lecia urodzin hrabiego Władysława Zamoyskiego 

zostały zainaugurowane pod koniec 2012 roku, premierą fi lmu 

w reżyserii Janusza Sidora pt. „Władysław hr. Zamoyski. Pan 

z Wielkopolski – Władca Tatr”. Projekcja odbyła się 6 grudnia 

minionego roku w Kórniku, a 26 stycznia 2013 roku w Zakopa-

nem.

Kolejnym wspólnym działaniem zaprzyjaźnionych samorządów 

będzie konkurs dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

poznańskiego i tatrzańskiego. Tematem wiodącym jest „160 ro-

cznica urodzin hr. Władysława Zamoyskiego – Zamoyscy ród 

patriotów i społeczników”. Również w tym roku, 25 maja, w kaplicy 

Zamoyskich w Kuźnicach (koło Zakopanego) zostanie odsłonięta 

tablica upamiętniająca zasługi Władysława hr. Zamoyskiego, 

mecenasa wielu inicjatyw społecznych w Wielkopolsce i na 

Podhalu.

Katarzyna Kazmucha

Gabinet Starosty

Referat Współpracy Zagranicznej

i Promocji Przedsiębiorczości

lifi kowany doradca zawodowy/psycholog 

opracuje dla każdego z uczestników tzw. 

Indywidualny Plan Edukacyjno-Doradczy. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, co nale-

ży zrobić, aby założyć i efektywnie prowa-

dzić sprawną fi rmę. Trenerzy przedstawią 

zasady opracowywania biznesplanu oraz 

zapewnią indywidualną pomoc przy jego 

konstruowaniu. W drugim etapie 10 osób, 

których pomysły na własną fi rmę zostaną 

najwyżej ocenione, otrzyma 40 000 zło-

tych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Po zarejestrowaniu  własnej 

fi rmy osoby te zostaną w ramach projektu 

objęte szkoleniem grupowym, którego 

celem będzie podniesienie poziomu wie-
dzy uczestników na temat zasad pro-
wadzenia fi rmy. Uczestnicy projektu, któ-
rym przyznano dotację, otrzymają także 
fi nansowe wsparcie pomostowe. Wspar-
cie w wysokości 1 500 złotych będzie udzie-
lane przez okres 6 miesięcy począwszy od 
stycznia 2014 roku. Osoby zainteresowane 
udziałem w  projekcie proszone są o kon-
takt z Agnieszką Horab-Szałęgą z Powia-
towego Urzędu Pracy, tel. 61 8345-685 lub 
e-mail: a.horab.szalega@pup.poznan.pl

Realizacja projektu marzec 2013 r. –  luty 
2015 r.

Agnieszka Horab-Szałęga,
samodzielny specjalista

ds. programów
Powiatowego Urzędu Pracy
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BRAVE KIDS to wyjątkowy program edu-

kacyjny, którego misją jest integracja arty-

stycznych zespołów dziecięcych z różnych stron 

świata. Spotkanie ma na celu poszerzyć hory-

zonty zarówno dzieci, jak i dorosłych, zmotywo-

wać ich do współdziałania oraz inspirować do 

dialogu. Tegoroczna edycja swoim działaniem 

obejmie około setkę dzieci pochodzących m.in. 

z Chin, Zimbabwe, Ugandy, Tanzanii, In-

dii, Izraela, Czech, Brazylii, Danii i Gruzji i po 

raz pierwszy odbędzie się równolegle aż 

w czterech miastach: we Wrocławiu, Warsza-

wie, Łodzi i Puszczykowie. W każdym z tych 

miast odbywać się będą warsztaty artystyczne. 

Następnie 8 lipca wszystkie dzieci spotkają się 

w dolnośląskich Krośnicach, gdzie wspól-

nie przygotują spektakl fi nałowy. Zostanie 

on zaprezentowany widzom z Krośnic i oko-

licznych miejscowości, a później także podczas fi -

nału Brave Festival we Wrocławiu.

– Zaproszeni do Polski młodzi artyści pochodzą ze skrajnie 

różnych środowisk i dzieli je niemal wszystko. Począwszy od 

tradycji, języka i koloru skóry, na sposobie postrzegania świa-

ta kończąc. To mieszanka kulturowa, której spoiwem jest sztuka 

i dziecięca radość – mówi Anastazja Korczak, dyrektor i inicjator-

ka całego projektu. – Głęboko wierzymy, że praca dzieci nad wspól-

nym przedstawieniem pozwoli im się otworzyć i wnieść do projek-

tu cząstkę siebie oraz swojej kultury.

A ponieważ jednym z głównych elementów BRAVE KIDS jest 

animacja środowiska lokalnego, zaproszone dzieci nie mieszkają 

w hotelach czy w schroniskach, ale u miejscowych wolontariu-

BRAVE KIDS w Puszczykowie

Już po raz czwarty w ramach międzynarodowego programu BRAVE KIDS (25 czerwca – 14 lipca) dzieci z najdalszych 

zakątków globu odwiedzą Polskę, by uczestniczyć we wspólnych warsztatach artystycznych. Burmistrz Puszczykowa 

Andrzej Balcerek objął patronatem honorowym program BRAVE KIDS, w którym udział wezmą również puszczykowskie 

dzieci. Do naszego miasta przyjadą dzieci z Zimbabwe, Chin i Czech. Poszukujemy domów mogących ugościć młodych 

obcokrajowców w okresie od 25 czerwca do 8 lipca. 

szy. Organizatorzy, szukają więc osób, które chciałyby przyjąć do 

swoich domów dzieci przyjeżdżające do Puszczykowa w okresie 

od 25 czerwca do 8 lipca. Wolontariuszem goszczącym może być 

każdy, kto jest gotowy zagwarantować tym młodym artystom 

nocleg, śniadania, kolacje, dowóz na warsztaty i spektakle, a także 

otoczyć ich opieką i gościnnością. W razie chęci zaproszenia 

dziecka do swojego domu prosimy o kontakt z Anną Mieszała, 

tel. 600 897 186, anna.mieszala@gmail.com, facebook: https://

www.facebook.com/events/389832444457333/

Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 kwietnia br. o godzi-

nie 18.00, ul. Stroma 3, Puszczykowo.

Wszyscy wolontariusze goszczący uczestników poprzednich 

edycji BRAVE KIDS przyznają, że zaproszenie do domu dziecka 

pochodzącego z zupełnie innego środowiska pozwala otworzyć 

się na obcą kulturę i mentalność, na inne postrzeganie świata. 

Pozwala poznać i zrozumieć nierzadko zaskakujące zwyczaje dzie-

ci pochodzących z odmiennego kręgu kulturowego. Zaan-

gażowanie w projekt Brave Kids to także wyzwanie dla dorosłego 

człowieka, które wymaga cierpliwości i tolerancji. Goszczący wo-

lontariusze wyciągnęli też podobne wnioski z udziału w projekcie 

przyznając, że tak naprawdę wszystkie dzieci, niezależnie od 

szerokości geografi cznej, potrzebują tego samego – miłości, po-

czucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Co ważne, program BRAVE KIDS, organizowany w ramach 

BRAVE FESTIVAL, nie tylko integruje małych reprezentantów 

odległych kultur, ale także przyczynia się do pomocy innym 

dzieciom rozrzuconym po świecie. Jak co roku benefi cjentem 

wydarzenia będzie bowiem międzynarodowa organizacja ROKPA 

niosąca pomoc dzieciom w Tybecie, Nepalu oraz krajach Afryki.

Więcej informacji na stronie: www.bravekids.eu

Dołącz do wydarzenia na fb:

https://www.facebook.com/BraveKids?ref=nf

UM Puszczykowo

Zadbaj o serce, przebadaj całe ciało
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska zapra-

sza na Białą Niedzielę 28 kwietnia br. do Miejskiego Ośrodka 

Kultury i przychodni Vis Medica, przy ul. Dworcowej 4 w Mo-

sinie, w godz. 9.00 do 14.00.

Będą przyjmować lekarze specjaliści: ortopeda, pediatra, 

chirurg dziecięcy (przepukliny, stulejki), internista, urolog 

(USG mężczyzn i kobiet), laryngolog, okulista.

Będzie można wykonać badania: TSH (badanie tarczycy), 

słuchu, wzroku, EKG, spirometria, cukru, ciśnienia, tlenku wę-

gla w wydychanym powietrzu, KTG dla ciężarnych kobiet.

I skorzystać z porad: farmaceutów, dietetyka, rehabilitantów 

i psychologa.

Zapisy w dniach 22 – 24 kwietnia, tel. 604 782 804 po godz. 15.00.

Na badania mammografi czne zapisy dla pań w wieku 50-69 lat, 

tel. 61 855 75 28 i 61 851 30 77.

Zapraszamy mieszkańców gminy Mosina, Puszczykowo, Luboń

www.nowoczesna-mosina.pl 
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- O!  Co ja widzę, eleganta z Mo-

siny! – mówi pani domu.

– Jak pani myśli, skąd on się wziął, może 

coś na ten temat pani słyszała?

– Skąd on się wziął? Oczywiście, że wie-

my, tak wiemy, wiemy, nawet powiem ina-

czej – my kilka wersji znamy i nie możemy 

ustalić jednoznacznie, która jest właściwa. 

To jest postać, proszę pana, wręcz rodzin-

na, ale z rodziny męża. Ja znam najlepiej 

wersję o krawcach i o dworcu.

– O krawcach mówią wszyscy, ale o 

dworcu pierwsze słyszę, o jakim dworcu?

– A o dworcu kolejowym, naszym mo-

sińskim. Pan nic nie wie? Chyba pan żartu-

je! Jest to historia, którą znam od profeso-

ra z czasów, kiedy chodziłam do liceum 

w Poznaniu. On bardzo ładnie o tym umiał 

opowiadać, bo jak sam twierdził, kilka 

razy sam był świadkiem tego zdarzenia. 

Mianowicie podobno tych elegantów mia-

ło być dwóch. Co pan tak na mnie patrzy? 

Dwóch mówię, tak jak wspomniany pro-

fesor nam przekazał. Na pewno niejeden  

zresztą, nie miałam powodów by jemu nie 

ufać, prawda, pan myśli, że profesor by nas 

okłamywał albo zmyślał od siebie. On na 

pewno dobrze wiedział, co mówi, bardzo 

był za to lubiany przez nas. I tak mówił: 

– W Mosinie na dworcu, kiedyś wpro-

wadzili taki zwyczaj, że gdy do pociągu 

wsiedli wszyscy podróżni, wtedy na pero-

nie zostawało dwóch mężczyzn bardzo 

elegancko ubranych i żegnali odjeżdża-

jących pasażerów uśmiechając się szar-

mancko, machali do wszystkich rękami. 

O tak, jak zwyczajnie się kiwa na pożegna-

nie, trzymając w dłoniach białe jedwab-

ne chusteczki. Najważniejsze podobno 

w tym wszystkim były ich stroje, bo one 

najbardziej ich wyróżniały z tłumu. Ubrani 

byli bardzo elegancko, wie pan jak. Profe-

sor starej daty człowiek uważał, że ele-

gancko jest tylko wtedy, kiedy występuje 

czerń i biel. I oni właśnie tak się prezento-

wali, cali na czarno od stóp do głów, 

oczywiście białe rękawiczki, nieskazitelnie 

czyste, a na szyjach powiewały im długie 

białe szale. Na głowach mieli cylindry i cza-

sem jeden z nich ten cylinder unosił do 

góry, z gracją się kłaniając do przodu. Bu-

ty im lśniły, fryzury zadbane, starannie 

uczesane i oczywiście zawsze ogoleni. To 

był podobno bardzo przyjemny widok, 

dwóch pięknie ubranych mężczyzn. Pan 

profesor zawsze dodawał jakiś szczególny 

detal ich elegancji, z pietyzmem ich 

opisując. Widać było, że mówienie o tym 

sprawiało mu nie lada przyjemność. 

– Tak, proszę pana, ja znam też jeszcze 

zupełnie inną wersję, ale to jest o krawcach 

i o ile wiem, w Mosinie prawie wszyscy ją 

opowiadają i trudno nazwać ją oryginalną, 

a co najwyżej popularną. Już jakiś czas 

temu był ten cały Czarniecki na zimowis-

ku u nas ze swoimi zamożnymi żołnierza-

mi. Tak jak lubili wojować w czasie poto-

pu, tak też nie przepuścili żadnej okazji, 

aby złupić jak najwięcej. Właśnie oni uszyli 

sobie u nas zupełnie nowe mundury, 

każdy według własnego uznania i naszych 

krawców za to sowicie wynagrodzili. Jak 

im się później pytali wszędzie, skąd je ma-

ją, wtedy tamci odpowiadali, że z Mosiny, 

zgodnie z prawdą. I tak też to mogło być, 

że wojsko Czarnieckiego rozsławiło nasze 

miasteczko. Mąż panu opowie zupełnie 

coś innego. 

– W mojej rodzinie z kolei był taki ktoś 

naprawdę, na kogo wszyscy mówili „ele-

gant z Mosiny”. Oczywiście, jak się za chwi-

lę okaże, dotyczy to czasów dość odleg-

łych. Mówiąc o tym kimś mam na myśli 

mojej mamy wujka z Drużyny, czyli jej ojca 

brata. Kapujesz pan. Zapewne mógł to 

być pod koniec XIX wieku, czyli nota bene 

przeszło 100 lat temu. Otóż w rodzinnych 

przekazach istnieje niemal legenda, która 

mówi o niezwykle tajemniczej walizce, 

której był on posiadaczem i z którą się nie 

rozstawał jeżdżąc po świecie. W swoim 

wnętrzu zawierała ona różnej wielkości 

przegródki i przegródeczki, a w nich znaj-

dowały się najdziwniejsze, ale to absolut-

nie najdziwniejsze szczotki i szczoteczki. 

Tego było bardzo dużo, nie umiem po-

wiedzieć ile, każda miała inne przez-

naczenie, panie, tak kiedyś było. Jedne 

proste małe z długim włosiem, jakieś pół-

okrągłe gęste, inne znowu o rzadkim 

włosiu, ale sztywne bardzo, inne delikat-

ne, miękkie. Nie będę tutaj zmyślał, bo 

sam jej nie widziałem. Do kapelusza na 

przykład. Okazuje się, że dobry kapelusz, 

zadbany musiał być wyszczotkowany. Wą-

sy pedantycznie przystrzyżone, starannie 

utrzymane. Wymagały oczywiście odpo-

wiednich narzędzi do uch pielęgnacji, 

tutaj nieodzowna okazała się półokrągła 

szczoteczka. Wtedy nosiło się buty zam-

szowe, które czyszczono odpowiednią 

szczotką, zupełnie inna, co jest zrozumia-

łe, niż w przypadku butów np. czarnych 

skórzanych. Może to pana śmieszyć, 

ale tak właśnie w rodzinie opowiadają. 

Dalej, szczotkowało się takie płaszcze, 

garnitury, marynarki, spodnie. Wiadomo, 

że wraz z upływem czasu zmienia się mo-

da, a w raz z nią części ubioru, rodzaj 

materiału i dlatego dzisiaj trudno wy-

mienić niektóre zupełnie zapomniane 

i w skrócie mówiąc, staromodne. Wujek 

mamy mieszkał później w Hamburgu 

i do Drużyny przyjeżdżał raz po raz 

w odwiedziny. Musimy sobie uzmysło-

wić teraz, że w tamtych czasach do Nie-

miec się jeździło tak normalnie, bo tutaj 

wszędzie były Prusy. On prawdopodob-

nie tamtą modę przywoził na bieżąco, bo 

tam z kolei ludzie się tak ubierali. Na przy-

kład wąskie spodnie. U nas to była całko-

wita nowość i jak szedł na ulicy, to wszyscy 

się za nim oglądali, bo takim strojem prze-

cież łatwo się wyróżnić, prawda. Ale pro-

szę pana, nie tylko tym, bowiem podobno 

miał przy tym jak to się zwykło mówić, 

światowe maniery, szyk. Trzeba było umieć 

się jeszcze w tym wszystkim odpowiednio 

poruszać, z gracją, lekko i z wdziękiem. 

Przy czym to duże zainteresowanie, które 

wzbudzał swą postacią, umiał odpowied-

nio zauważyć, niby je lekceważąc. Świa-

domy tego, że na niego wszyscy patrzą, 

ignorował wszystkich i prowokował w ten 

sposób. Bo przecież co tu dużo mówić, 

ludzie z takiego się podśmiewają, wytyka-

ją go niektórymi palcami, inni z kolei stroją 

miny za jego plecami, pokazując na migi, 

że jakiś pokręcony idzie. Zanim dajmy na 

to na przykład wspomniane wyżej wąskie 

spodnie przyszły do nas, wtedy on już 

przyjeżdżał i chodził w innych oczywiście, 

aktualnie modnych.

– I stąd ten elegant z Mosiny?

– No właśnie, tak na niego wołali, ale tak 

było naprawdę, tak jak mówiłem. 

Roman Czeski

Podziękowanie

Dla pana

Łukasza Kasprowicza 

za bezinteresowną pomoc 

i zaangażowanie

w moją sprawę 

składa 

Renata Kimmel
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„Mądra książka”, „lektura obowiąz-

kowa”, „musisz ją przeczytać”, 

„bestseller” – ile razy słyszeliśmy tego ro-

dzaju slogany w kontekście reklamy ja-

kieś książki? Trudno jest przedrzeć się 

przez gąszcz informacji o tym, która jest 

najbardziej przydatna, dlaczego akurat ta 

jest „lekturą obowiązkową”. Najczęściej na 

to pytanie warto odpowiedzieć tak: naj-

lepsze, bo ponadczasowe, są klasyczne 

publikacje. Właśnie jedną z takich ostatnio 

wznowiono, co zachęca, by natychmiast 

zabrać się do jej lektury.

Nie będzie to jednak recenzja książki, 

którą napisano w czasach antyku, tylko 

rzecz bardziej współczesna, lecz klasycz-

na w swojej dziedzinie. Mowa o niezbyt 

obszernej, genialnej w swojej prostocie 

„Ekonomii w jednej lekcji” Henry’ego 

Hazlitta z 1946 roku. Ten amerykański 

pisarz zasłynął głównie jako autor tej 

właśnie publikacji, która jest pięknym 

sposobem na popularyzację wiedzy eko-

nomicznej. Za swojego mistrza uważał 

francuskiego ekonomistę Fryderyka Bas-

tiata, który zasłynął w XIX wieku jako 

mistrz logicznego rozumowania na te-

mat gospodarki. Swoje przemyślenia ge-

nialny Francuz przekazywał w formie ła-

two zrozumiałych opowieści, w których 

obnażał fałsz argumentów współczes-

nych socjalistów oraz innych wrogów 

zdrowego rozsądku. Rolę Bastiata XX wie-

ku Hazlitt wziął na siebie i uczynił to 

w sposób wzorowy. 

Tytułowa lekcja opisana jest na za-

ledwie czterech pierwszych stronach 

dzieła. Reszta książki to zastosowanie tej-

że lekcji w praktyce. Dla tych, którym nie 

chce się czytać całości, Hazlitt zawarł ją 

w jednym zdaniu: „Sztuka ekonomii po-

lega na tym, by spoglądać nie tylko na 

bezpośrednie, lecz także na odległe skut-

ki danego działania czy programu; by 

śledzić nie tylko konsekwencje, jaki dany 

program ma dla jednej grupy, lecz także 

te, jakie przynosi wszystkim”. To z pozo-

ru banalne zdanie okazuje się jednak być 

zaskakująco odkrywcze wraz z lekturą 

następnych rozdziałów „Ekonomii w jed-

nej lekcji”. Hazlitt obowiązkowo wziął na 

warsztat słynną „metaforę zbitej szyby” 

Fryderyka Bastiata. Z opowiadania tego 

wynika, że owszem, szklarz zarobi na 

szybie wybitej w sklepie z pieczywem, 

ale ucierpią klienci sklepu oraz właściciel 

tegoż zakładu. Dlaczego? Ponieważ zao-

szczędzone pieniądze, które mógłby po-

żytecznie zainwestować na przykład w 

rozwój produkcji, będzie musiał wydać 

na naprawę szyby. Z pozoru zniszczenie 

to wydaje się być czymś pozytywnym – 

zarobi przecież szklarz, da innym miejsca 

pracy itp. Jeśli weźmie się jednak pod 

uwagę całe społeczeństwo, to jak na dło-

ni widać, że stracą na tym wszyscy. Hazlitt 

stara się obalać tego rodzaju ekonomi-

czne mity. Kontynuuje mit rozbitej szy-

by, przedstawiając go w jeszcze szerszym 

kontekście. Bo czyż nie zyskujemy wszys-

cy na zniszczeniach wojennych? Więcej 

miejsc pracy, ponieważ trzeba wszystko 

odbudować, szybciej się rozwijamy. Zapo-

minamy jednak, że właśnie te zniszcze-

nia hamują wcześniejszy rozwój i cofają 

nas o kilka lat, ponieważ trzeba wszystko 

na nowo odbudować. Energię i kapitał 

potrzebne do kontynuacji rozwoju mar-

nujemy na żmudną odbudowę jego zni-

szczonych podstaw. Warto o tym pamię-

tać zwłaszcza, gdy kolejni ekonomiczni 

„eksperci” rysują przed nami pozytywne 

skutki huraganów i tsunami (jak chociaż-

by tego sprzed dwóch lat u wybrzeży Ja-

ponii). 

W swojej książce Hazlitt opisuje jeszcze 

szkodliwą funkcje ceł, mechanizmy kształ-

towania się cen, przyczyny i skutki infl a-

cji. Dzięki lekturze książki przekonamy się 

także, dlaczego płaca minimalna wpływa 

na wzrost bezrobocia. Sam autor w nie-

zwykle zwięzły sposób opisuje liczne 

zagadnienia ekonomiczne tak, że jako 

zwykły pisarz i dziennikarz zawstydzi 

swoją wiedzą i logiką niejednego profe-

sora ekonomii. Jego książka jest dla 

wszystkich – tych co zaczynają zgłębiać 

wiedzę o gospodarce oraz dla jej doś-

wiadczonych znawców. Fakt, że Hazlitt 

w wielu miejscach obala mity obalone 

już pod koniec XVIII wieku, świadczy o ży-

wotności tychże mitów oraz potrzebie 

wznowienia tejże książki. Jak mawiał He-

gel „historia uczy, że ludzkość niczego się 

z niej nie nauczyła”. Ekonomia w jednej 

lekcji” znajduje swoje zastosowanie rów-

nież dzisiaj – brakuje bowiem rzetelnej 

wiedzy na temat gospodarki na etapie 

edukacji zasadniczej. I nie tylko zasa-

dniczej.

Wojciech Czeski

Obalanie ekonomicznych mitów

W wyniku kontaktów grupy samorządowców z Ukrainy, 

będących efektem wieloletniej współpracy WOKISS i To-

warzystwa „Ukraina-Polska- Niemcy”, w dniach od 7-10 kwietnia 

gościła w Wielkopolsce delegacja  z Ukrainy. W grupie 26 osób 

znaleźli się reprezentanci gmin i rejonów Obwodu Winnickiego, 

którzy wraz z dyrektorem WOKISS-  Maciejem Kozikiem pojawili się 

9 kwietnia br. w Mosinie. 

Program merytoryczny całej  wizyty został przygotowany 

w oparciu o wskazówki strony ukraińskiej, która była zainteresowa-

na procesem tworzenia i wdrażania strategii rozwoju gminy/po-

wiatu. Po zajęciach teoretycznych w dniu 8 kwietnia, dzień później 

goście odbyli  wizyty studyjne, podczas których odwiedzili  Mosinę  

i Opalenicę, w których zostały im zaprezentowane założenia lokal-

nych strategii rozwoju. 

W trakcie krótkiego, ale interesującego pobytu  w Mosinie, go-

ście zapoznali się z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Mosi-

Wizyta delegacji z Ukrainy
w Mosinie

nie, zwiedzili Izbę Muzealną  i Galerię Miejską, zrobili pamiątkowe 

zdjęcie przy pomniku Eleganta, po czym przeszli do Mosińskiego 

Ośrodka Kultury, gdzie zapoznali się z informacjami o gminie Mo-

sina. Delegacja z Ukrainy była bardzo zadowolona z wizyty w mie-

ście Eleganta i dziękowała za możliwość przybliżenia funkcjonowa-

nia polskiego samorządu.                                                                          (red.)
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Pewnego letniego poranka mój dzia-
dek Józiu wybrał się rowerem kolejny 

raz na ryby nad jezioro do Niepruszewa. 
Miał tam już swoje ulubione miejsce nie-
daleko dzikiej plaży w kierunku na Cieśle. 
Akurat mu dobrze szło, że ani śniadania nie 
zdążył jeszcze ruszyć ani popić miętowej 
herbaty z butelki, co babcia uszykowała, 
ani nawet zakurzyć papieroska, bo ręce 
cały czas albo mokre, albo zajęte. Każdy, kto 
w życiu łowił ryby wie, co to znaczy jak bra-
nie jest co chwilę, nie można się oderwać za 
żadne skarby. Ale czy na pewno za żadne 
skarby? To się za chwilę okaże. W pewnym 
momencie za jego plecami dał się słyszeć 
jakiś cichy hałas, niby to grzmot, niby to 
pomruk. 

– Ocho, pewnie będzie burza, dlatego 
rybcie biorą – pomyślał.

Usłyszał jakby tupot i powiązał go z trza-
skaniem łamanych gałęzi. I to dziadkowi 
podpadło, bo przecież żadnego porywiste-
go wiatru, który mógłby na tym całkowitym 
odludziu czynić taki hałas, niszczyć drzewa 
i je łamać, nie zauważył. Kiedy wreszcie za-
niepokojony odwrócił się przodem do tyłu 
i skierował swój wzrok za siebie w kierunku 
dochodzących go odgłosów, to tak jak stał, 
tak w ułamku sekundy zamarł w bezruchu 
z przerażenia, chociaż bynajmniej nie był 
drzewem, to dokładnie zdębiał, ale od stóp 
do głowy aż po sam czubek. W pierwszej 
chwili nie mógł zrozumieć, czy aby do-
brze widzi to co widzi, co to jest ta czarna 
masa z rogami, która nieuchronnie zmierza 
w jego kierunku. Bowiem w jego stronę, czy-
li wprost na niego, zbliżał się potężnych roz-
miarów byk i już pierwszy rzut oka wystar-
czył, żeby wiedzieć, iż był w złym nastroju.

Dziadek błyskawicznie ocenił swoje nie-
korzystne położenie i natychmiast niemal-
że w mgnieniu oka rzucił się do ucieczki. 
Był tak szybki, że nawet przez moment 
wyprzedził własny cień. A zwinność miał co 
najmniej kota, ale takiego ściganego przez 
sforę psów. Najbliższa topola rosnąca nie-
opodal okazała się jedyną, jak to się mówi, 
deską ratunku, a byk ruszył za nim i łubudu 
łbem z rogami w jej pień. Natomiast byk 
wycofał się nieco rakiem, czyli tyłem, nabrał 
nieco rozpędu i dawaj znowu na ten pień 
łubudu. Za drugim razem dało się zauwa-
żyć, że czołowe zderzenie na pełnym gazie 
nie zrobiło na tym czarnym potworze żad-
nego wrażenia.

Spytałem kiedyś dziadka nieśmiało 
o jego dokładny rysopis, jak właściwie wy-
glądał, czy był duży i groźny?

– O holender, nie gdzie – zaklął siarczy-
ście w swoim zwyczaju – jak sto diabłów!

Tak było na dole, natomiast na górze sy-
tuacja z minuty na minutę robiła się coraz 
poważniejsza. Serce dziadkowi tak waliło, 
że mało mu gardłem nie wyskoczyło, to 

„Ostatni raz byłem na rybciach!”
jeszcze  z tego wszystkiego trząsł się niczym 
listek osiki, a razem z nim całe drzewo.

Tymczasem buhaj ponownie zatoczył 
koło i dawaj znowu łup, pięć kroków do 
tyłu i łup, ponownie łup. Łąka wokół po-
woli zaczynała wyglądać jak prawdziwe 
pobojowisko, albo jakby z tysiąc kretów 
naraz wyskoczyło na powierzchnię ziemi. 
Topola rozkołysała się po tych atakach tak, 
że dziadkowi przypomniało się jak prze-
pływał Morze Śródziemne dwa razy i jak 
bujało statkiem solidnie. Ale co miał biedny 
począć, nic tylko czekać, co będzie dalej, 
a słabł coraz bardziej wyczerpany, głod-
ny, spragniony i ze wszystkich sił trzymał 
się gałęzi. Byk natomiast co się zmęczył, 
to sobie poleżał na słońcu, podjadł świe-
żej trawki, wody popił w jeziorze, a ten na 

topoli wisiał i wisiał. I pewnie kiedyś tam 
by spadł na dół jak dojrzała śliwka, kiedy 
niespodziewanie zrobił się wieczór, a wła-
ściwie podwieczorek, bo zaczęło zwolna 
zmierzchać na dworze. Powszechnie prze-
cież wiadomo, że byk nie jest kotem, któ-
ry świetnie widzi po ciemku, tylko wraz 
z nastaniem zmroku po prostu mniej może 
zobaczyć, przez co staje się mało groźny. 
I rzeczywiście, najpierw buhaj szarżując po 
raz tysięczny nie trafi ł jak zwykle środkiem 
łba, tylko zahaczył prawym rogiem i mocno 
nim rzuciło na bok. Troszeczkę go to wybiło 
z rytmu. Zaczął się niby baczniej przyglądać 

po zrytej okolicy, łypać ślepiami dosadniej 
mówiąc. Dawaj próbować ponownie, ale 
teraz zdziwił się sam, bo tylko minął się ze 
swoim celem i trafi ł w próżnię. Siła tego 
rozpędu poniosła go na oślep, na wprost 
przed siebie, hen gdzieś. Zrezygnowany 
oddalał się sam. Skoro tylko jego sylwetka 
przestała majaczyć na horyzoncie, dziadek 
natychmiast zeskoczył z drzewa i pędem 
udał się w kierunku gdzie rano schował 
swój rower i teraz miał czym wracać do 
domu. Błyskawicznie wskoczył na niego 
i nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby 
zabrać ze sobą dwie wędki, siatkę z rybami 
i tekę ze sznytkami. Wszystko zostało tam 
na zawsze. Dystans siedmiu kilometrów, 
jakie miał do pokonania do Buku przebył 
z prędkością światła, chociaż było już pra-
wie ciemno.

Babcia jak zwykle czekała na niego 
z obiadem i troskliwie go przywitała:

– Gdzie tak długo Józinek byłeś, ja cały 
czas na ciebie czekam i czekam, a ciebie nie 
ma i nie ma. Myślałam, że może Bóg wie, 
co ci się mogło przytrafi ć, dobrze, że jesteś, 
przygrzeję ci obiadek, rybciów widzę nie 
masz, ale to nic, dobrze, że jesteś mój ko-
chany Józinku, jedz już, jedz. 

– O psiunk krwia jedna, rower się popsuł 
i musiałem go pchać pieszo i rybcie mi się 
gdzieś zapodziały po drodze, Marychna.

– Szak prawda Józinek, o przecież szmat 
drogi i jedz już, jedz. Dawno Ci wszystko 
wystygło. Coś mi tak mizernie wyglądasz. 
Od samego rana pewnie nie jadłeś. Jedną 
herbatę wypiłeś, drugą też prawie dusz-
kiem. Widziałeś, tak żeś się wypocił tym 
pchaniem roweru. Jeszcze mi się pocho-
rujesz albo co. Lepiej siedź w domu. Wojnę 
my jakoś przeżyli, a tutaj się słyszy, że jakieś 
bandy grasują albo co innego.

– Tak, tak Marychna, moja noga więcej 
tam nie postąpi, ostatni raz byłem na ryb
ciach!                                                eRCZe „Spławik”

Kronika Straży Miejskiej

W marcu Straż Miejska w Mosinie przeprowadziła 102 interwencje porządkowe, 

wylegitymowała 125 osób i 28 pouczyła. Ponadto strażnicy miejscy przepro-

wadzili 59 kontroli sklepów i targowiska miejskiego, skontrolowali 9 posesji i zabezpie-

czyli dwie imprezy. Nadzorowali także prace 23 osób ukaranych, które przepracowały 

126 godzin. Ukarani (przez Sąd Rejonowy) wykonywali prace społecznie użyteczne, 

likwidowali nielegalne wysypiska śmieci i sprzątali chodniki.

Oprócz tego Straż Miejska w dalszym ciągu zabezpieczała miejsca przed dostępem 

dzików do posesji mieszkańców ul. Strzeleckiej w Mosinie. 

Zabezpieczała także dojście dzieci do szkoły na skrzyżowaniu ulic Mocka i Rzeczy-

pospolitej Mosińskiej oraz w czasie awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Szosy 

Poznańskiej z ul. Poniatowskiego.

Przeprowadzono też kontrolę prędkości z użyciem fotoradaru, rekordzista miesiąca 

w dniu 15 marca jechał w Mieczewie (pomiar przy przejściu dla pieszych) z prędko-

ścią 127 km/h. Nieco wolniej poruszał się inny „rajdowiec”, bo z prędkością 97 km/h 

po ul. Konopnickiej przy ograniczeniu do 50 km/h.

W czasie pracy przy obsłudze monitoringu miejskiego Straż Miejska w Mosinie 

16 marca ujawniła grupę siedmiu osób niszczących na targowisku miejskim rynny. 

Szybkie przekazanie informacji patrolowi Policji doprowadziło do ujęcia sprawców. (jsz)



Poznaj nas na nowo!

Zapraszamy!

SALON MEBLOWY
MOSINA

Mosina, ul. Budzyńska 11
tel. 61 813 69 81

NISKIE CENY!   DUZE ZMIANY!

� Nowy wystrój salonu
� Nowe, ciekawe aranżacje
� Nowi, renomowani producenci mebli

reklama

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

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ

KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133

KUPIĘ
ZIEMIĘ
w MOSINIE

i OKOLICACH 
(działki rolne i pod AG)

KONTAKT:
601 980 640
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reklama

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

� wesela
   � pogrzeby
   � imprezy sportowe
    � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta Renata Stachowiak

   Wykonuję masaże:
� masaż leczniczy: rwa kulszowa, rwa barkowa,
   RZS, bóle kręgosłupa, bóle pochodzenia mięśniowego,
   likwidacja negatywnych objawów stresu itp.
   Wykonuję zabiegi aparatem ultradźwiękowym:
� działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.

www.renatamasaz.pl
   Oferuję również masaże:
� relaksacyjny
� gorącymi kamieniami
� miodem oraz antycelulitowy tel. 515 566 295
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kom. 608 262 220

Łódź k / Stęszewa,

ul. Mosińska 45

62-060 Stęszew

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

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

Atrakcyjne ceny, wysoka - sprawdzona jakość!

Promocja:

polski miał - 530 zł

brykiet Rekord - 670 zł

- Sprzedaż kostki brukowej – układanie, wycena montażu
- Siatki, ogrodzenia, płoty – montaż i wycena
- Kruszywo, kamień ozdobny, agrowłóknina

Niskie ceny
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Winowajca
Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Kilka lat jednak, w ciągu 

swojego tutaj życia spędził między innymi w Rzymie. Pięknych lat, które 

na zawsze wpisują się w historię świata i służbę największemu Polakowi 

– bł. Janowi Pawłowi II...

Jest to historia nigdzie jeszcze nie publikowana, z wyjątkiem kilku 

wywiadów i dokumentów fi lmowych, w których brat Marian Markiewicz 

brał udział razem z ks. Stanisławem Dziwiszem (obecnie kardynałem). 

Opowieść brata Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego 

w Puszczykowie drukujemy na łamach naszej gazety w odcinkach.

Cz. III (część pierwsza i druga dostępne w Internecie www.gazeta-mosina.pl zakład-

ka: wydania archiwalne).
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Inauguracja pontyfi katu Jana Pawła II

W niedzielę, 22 października 1978 r. 

podczas uroczystej Mszy św. na placu Św. 

Piotra Ojciec Święty mówi między innymi: 

„Do Was się zwracam, umiłowani moi 

Rodacy, Pielgrzymi z Polski, Bracia Biskupi 

z Waszym wspaniałym Prymasem na czele, 

Kapłani, Siostry i Bracia polskich zakonów 

– do Was przedstawiciele Polonii z całego 

świata. A cóż powiedzieć do Was, którzy 

przybyliście z mojego Krakowa?... Wszyst-

ko, co bym mógł powiedzieć będzie blade 

w stosunku do tego, co czują Wasze serca. 

Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie 

tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które 

jest samą modlitwą...”.

Jan Paweł II wypowiada też niezapom-

niane słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, 

a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrys-

tusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie 

granice państw, ustrojów ekonomicznych 

i politycznych, szerokich dziedzin kultury, 

cywilizacji, rozwoju”.

– Na inaugurację przybyło mnóstwo lu-

dzi z Polski, opowiada brat Marian. – Pa-

pież zabiegał o to, żeby przyjechali też 

najniżsi rangą – Józef Mucha, Jego kierow-

ca z Krakowa, pani Marysia, która Mu 

sprzątała, czy pan Franciszek, który poda-

wał do stołu. Każdy człowiek był dla Niego 

ważny. 

Pamiętam jak kiedyś z gośćmi jechaliś-

my windą na projekcję fi lmu Zanussiego 

na piętro papieskie, gdzie znajdowało 

się studio. Pracownik obsługujący windę 

pokazywał nam zdjęcie z Ojcem Świętym 

i bardzo się nim cieszył. Któryś z biskupów 

zapytał go, dlaczego to zdjęcie jest dla niego 

takie ważne. A windziarz odpowiedział: 

„Księże biskupie, ja już 17 lat pracuję na 

Watykanie, a to jest pierwszy papież, który 

się ze mną przywitał i zapytał, jak się czuję, 

Ojciec Święty i brat Marian

jak czuje się moja żona, ile zarabiam, ile 

mam dzieci”. To był papież ludzkich spraw.

Od 17 października do świąt Bożego 

Narodzenia 1978 r. brat Marian był u Ojca 

Świętego 28 razy. 

– Podczas każdego spotkania Papież 

mówił: „To jest ten winowajca, który mnie 

tu przywiózł i zostawił”. Odpowiadałem 

najczęściej: Ojcze Święty, moja wina, ale 

wcale tego nie żałuję.

Byłem łącznikiem między Papieskim Ko-

legium Polskim a Watykanem. Ks. Stanis-

ław Dziwisz dał mi zastrzeżony numer 

telefonu do siebie, mogłem więc bez-

pośrednio informować go, kto przyjechał 

z kraju. Ksiądz Dziwisz dzwonił później 

i prosił, abym gości przywiózł na Mszę 

świętą do Watykanu, albo na obiad, czy 

na kolację, co zawsze czyniłem z wielką 

radością.

Pierwszym biskupem z Polski, którego 

brat Marian zawiózł na obiad do Ojca 

Świętego był ks. biskup Ignacy Jeż z Ko-

szalina.

– Biskup miał bardzo wesołe usposobie-

nie, wsiadł do samochodu i w drodze 

do Watykanu tak podśpiewywał: „Ignac, 

Ignac, kaj ty jedziesz?”. Odpowiadałem mu: 

Do Ojca Świętego na obiad. Po obiedzie 

biskup rozpromieniony i radosny zajął 

miejsce w samochodzie i kiedy ruszyliśmy 

przez ogrody watykańskie do domu, bez 

końca powtarzał: „Ignac, Ignac, kajś ty był”. 

Nie dziwiłem się wcale zachowaniu bis-

kupa, ponieważ sam podobnie przeży-

wałem pierwsze spotkanie z Papieżem.

W pierwsze imieniny Ojca Świętego 

na Watykanie, 4 listopada zawiozłem 

zaproszonych gości, złożyłem Papieżowi 

życzenia i zostałem poczęstowany kawą 

brazylijską i pysznym tortem. 

W grudniu 1978 r. do Rzymu przyjechali 

rodzice brata Mariana, Helena i Franciszek 

Markiewiczowie. 

– Zwiedzaliśmy razem Rzym i okolice. 

Z Ojcem Świętym rodzice spotkali się na 

audiencji generalnej. Papież oczywiście 

żartował mówiąc do nich: „Ładnie tego 

synka wychowaliście, zawiózł człowieka, 

zostawił i wcale się nie przejmuje, co się 

z nim dzieje”. Rodzice bardzo przeżyli to 

spotkanie, pełne wzruszeń i radości...

Po uroczystości Objawienia Pańskiego 

mieszkańcy kolegium zostali zaproszeni do 

Ojca Świętego na wspólne kolędowanie. 

– Usiedliśmy dookoła stołu w bibliotece, 

rozpoczynał Ojciec Święty i śpiewaliśmy do 

ostatniej zwrotki. Pamiętam wzruszenie, 

kiedy w pastorałce „Oj Maluśki, Maluśki” 

skończyły się zwrotki a Papież, śpiewając 

dalej, na poczekaniu tworzył nowe, płynące 

z serca i bardzo ciekawe (my śpiewaliśmy 

już tylko refren). Po kolędowaniu odbyła się 
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Po kolacji w kolegium

Rodzice b. Mariana na audiencji, rok 1978

Bracia Polacy w kolegium

loteria, każdy uczestnik wylosował prezent 

dla siebie. 

Pokutuj, pokutuj

– 8 marca 1979 roku zawiozłem gości 

(księży biskupów) na obiad do Ojca 

Świętego. Pełniącego służbę Angelo 

Gugela, siostry wysłały do żony, żeby 

świętował z nią Dzień Kobiet. Wjechałem z 

biskupami na górę, a ks. Dziwisz mówi do 

mnie: „Jedź jeszcze po biskupa Andrzeja” 

(Deskura). Wjeżdżam z biskupem (na 

wózku) na górę po raz drugi i dowiaduję 

się, że będę posługiwał przy obiedzie, bo 

ks. Dziwisz dał siostrom wolne. Przebra-

łem się szybko, nałożyłem białą marynar-

kę Angelo i stanąłem za drzwiami pokoi-

ku, w którym siostry wszystko przed po-

daniem przygotowują. Po modlitwie wzią-

łem wazę i wszedłem. Ojciec Święty siedział 

tyłem do drzwi. Podchodzę do Niego 

i mówię po góralsku: 

– Niech będzie Pochwalony Jezus Chrys-

tus.

– Na wieki wieków Amen. A co ty tu ro-

bisz?

– Przyszedłem pokutować za to, że przy-

wiozłem Ojca Świętego na Watykan i zo-

stawiłem.

– Pokutuj, pokutuj...

Kiedy obsługiwałem dalej gości, Papież 

nieoczekiwanie powiedział: „Ja też się 

zdziwiłem, że Angelo nauczył się tak 

dobrze mówić po polsku”, co wywołało 

ogólną radość.

Brat Marian z racji swojej funkcji 

w kolegium często brał udział w papies-
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Księża jubilaci z diecezji łomżyńskiej

Wieczór kolęd u Ojca Świętego

kich uroczystościach, wożąc do Watykanu 

różnych gości. Ojciec Święty zawsze jakimś 

gestem wyrażał, że go dostrzega, czasami 

z humorem mu groził.

– Któregoś dnia zawiozłem gości do 

Bazyliki, a ponieważ w tym dniu uczes-

tniczyłem już we Mszy świętej postanowi-

łem wrócić do samochodu i zdrzemnąć 

się, tym bardziej, że poprzedniego dnia 

do późna pracowałem. Miałem na sobie 

garnitur i koszulę z koloratką. Już chciałem 

wyjść, kiedy usłyszałem: Mariano! Wołali 

mnie ludzie z obstawy. Pomyślałem, 

że pewnie Polacy narozrabiali i będę 

potrzebny jako tłumacz. Ale oni prowadzą 

mnie pod samą konfesję – z przodu siedzą 

kardynałowie i biskupi, po bokach nato-

miast dyplomacja watykańska, ambasa-

dorowie akredytowani przy Stolicy Apos-

tolskiej. Widzę, że z lewej strony konfesji 

jedno miejsce jest puste. Obstawa każe mi 

na nim usiąść, bo nie może być pustego 

miejsca, kiedy przyjdzie Papież. Tłumaczę, 

że nie mam sutanny, czyli odpowiedniego 

stroju. Nic nie szkodzi, mówią, i muszę 

siadać. Nie rozumiem dokładnie, o czym 

rozmawiają goście po bokach, bo nie 

znam jeszcze na tyle języka włoskiego. 

Wreszcie wychodzi Ojciec Święty, rozlega-

ją się oklaski. Papież przystaje, patrzy na 

mnie, kiwa głową, (na co wyrażam gest 

skruchy) i idzie dalej. Wielkie jest zdziwie-

nie siedzących obok mnie gości...

Ojciec Święty widział wszystko, miał 

dobrą pamięć wzrokową. Często w tłumie 

kogoś wypatrzył i przez ks. Dziwisza prosił 

do siebie. 

Inny przykład: prowadziłem grupę z Po-

znania (w późniejszych latach) w Wiedniu, 

w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do 

Austrii. Nie było tak wielu pielgrzymów jak 

w Polsce, ale Papież i tak mnie zauważył, 

choć nie wiedział wcale, że jestem 

w Wiedniu. Popukał w ramię ks. Dziwisza 

i obaj mi pomachali. Jego wielkość była 

w takim właśnie zachowaniu, w tej nor-

malności. Widział każdego człowieka.

Wizyta w kolegium

– Ojciec Święty nie zapomniał o Kole-

gium Polskim i zapowiedział swoją wizytę. 

Był jak zwykle naturalny i swobodny. Ra-

dość nasza nie miała granic. Podczas ko-

lacji było wiele wspomnień. Niewielu nas 

wtedy Polaków było w Rzymie.  W kole-

gium przebywali bracia różnych zgro-

madzeń, dlatego po kolacji (może zbyt 

śmiało) zaproponowałem Ojcu Świętemu  

wspólne z braćmi Polakami zdjęcie... Pa-

pież podszedł do mnie, pociągnął mnie 

za nos żartobliwie i powiedział: „Ty zawsze 

coś ode mnie chcesz”. 

Jaki byłem zły na fotografa, że mi takie 

zdjęcie zrobił. Nie chciałem fotografi i 

wziąć. A fotograf odpowiedział: „Weź, weź, 

jeszcze mi za to podziękujesz”.

Zdjęcia Ojca Świętego z braćmi wyszły 

wspaniale.

Warto dodać, że ks. rektor Michalik 

wspomniał Ojcu Świętemu o obiecanej 

przed konklawe windzie dla kolegium. 

Po niedługim czasie obietnica stała się 

faktem. Papieska winda jeździ w kolegium 

do dzisiaj, a o jej pochodzeniu przypomina 

tabliczka z herbem papieskim i imieniem 

Ofi arodawcy.

Ludzkie sprawy

Brat Marian często bywał w papieskiej 

kaplicy na Mszach świętych, podczas 

których śpiewał i grywał na organach.

– Potem organy wyniesiono, bo było za 

mało miejsca. Coraz więcej ludzi uczest-

niczyło w modlitwach z Papieżem. 

Ojciec Święty miał zawsze rano na 

klęczniku w kaplicy taki zeszyt, w którym 

siostra Eufrozyna wpisywała wszystkie 

prośby o modlitwę, jakie przychodziły 

w listach. Jan Paweł II otwierał ten zeszyt, 

czytał uważnie i modlił się za tych, którzy 

Go o to prosili. Dla Niego każdy człowiek 

był ważny, nad każdym problemem się 

pochylił. Jak On to robił, że Mu na wszyst-

ko czasu starczało? 

Nieraz stałem ze strażnikami przy 

windzie i słyszałem ich rozmowy. O tym, 

jak bardzo by chcieli, żeby Ojciec Święty 

mógł sobie wyjechać i odpocząć...

Potem na tarasie Pałacu Watykańskiego 

powstał ogród – miniatura. Po jednej stro-

nie jest w nim Droga Krzyżowa i co cie-

kawe, przy V Stacji zamiast Szymona 

Cyrenejczyka Krzyż Jezusowi pomaga 

nieść Jan Paweł II. Drugą stronę ogrodu 

zajmują tajemnice Różańca Świętego. 

Ogród tak skonstruowano, że nawet jak 

się weszło na kopułę, nie było widać, że 

tam ktoś jest. W wolnych chwilach Ojciec 

Święty wychodził sobie do tego ogrodu. 

Wieczorami, po spacerze przystawał 

w miejscu, z którego widać było całe mias-

to. Patrzył, patrzył, błogosławił Rzymowi 

i wracał do siebie...

Wysłuchała i spisała Elżbieta Bylczyńska

cdn.
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Czy potrafi sz wskazać dwudziestkę najważniejszych ludzi, 

którzy ukształtowali Twoją wrażliwość i inteligencję? Anna 

Janko, poetka, pisarka, krytyk literacki, podjęła się tego zadania 

w szkicach biografi cznych „Boscy i nieznośni”. Danuta Szafl arska 

i Dustin Hoff man, Rainer Maria Rilke i Maria Janion, Hanna Krall 

i Anna Kamieńska oraz inni artyści to bohaterowie jej życia, któ-

rzy mieli wpływ na to, jakim stała się człowiekiem i jak postrzega 

otaczający ją świat. Najciekawsze są rozdziały poświęcone 

osobom, które pisarka znała osobiście, np. tekst o profesor Marii 

Janion, której poetka była studentką i którą nazywa „matką 

swojego rozumu”. Wzruszający i zabawny jest tekst poświęco-

ny Danucie Szafl arskiej, którą Janko portretuje jako „sre-

brnowłosego elfa bez wieku, zaczarowane dziecko, wiecznie 

młodą duszą, ubraną tylko w nieco już pogniecione ubranko 

ciało.”

Marcowe spotkanie DKK upłynęło nam pod znakiem przysłów 

– pani Prakseda przyniosła zbiór „Przysłowia Europy” – i cyta-

tów, zaczerpniętych z naszych lektur. Fragment „Boskich i nie-

znośnych” niezależnie od siebie przytoczyły aż trzy uczestnicz-

ki: „życie to sztuka tracenia najcenniejszych rzeczy i ludzi, tylko 

trzeba to robić z wdziękiem i cieszyć się tym, co przydarza się 

w międzyczasie.”

W pierwszej części spotkania wypróbowanym zwyczajem 

polecaliśmy czytelnicze pozycje. Pani Jolanta przedstawiła nam 

wrażenia z pasjonującej, lecz wymagającej powieści Szczepana 

Twardocha „Morfi na”, uhonorowanej Paszportem tygodnika 

"Polityka". Młody pisarz wykreował antybohatera, którego nie 

sposób nie lubić, Konstantego Willemanna, warszawiaka, syna 

Czy znamy ludzi, którzy mają na nas wpływ? – spotkanie DKK

niemieckiego arystokraty i spolszczonej Ślązaczki, który niewie-

le robi sobie z patriotycznych haseł i tradycji uświęconej krwią 

bohaterskich żołnierzy. Mówiliśmy o pamiętniku dotyczącym 

Poznania „Grzeszne miasto” Marii Rataj, sensacyjnych „Zakrę-

tach losu” Agnieszki Lingas-Łoniewskiej i powieści Zofi i Urba-

nowskiej o pięknie tatrzańskiej przyrody „Róża bez kolców”. 

Dowiedzieliśmy się też od pani Irenki, że książki, których nie 

sposób dostać, można zamówić na słynnym „zapleczu” u pe-

wnego tajemniczego księgarza...

Zofi a Staniszewska

Bohaterami książki „Niepokonani” Krzysz-
tofa Ziemca są: Monika Kuszyńska 

– była wokalistka Varius Manx, która uległa 
wypadkowi, ojciec Kamili Skolimowskiej i za-
razem jej trener, Kuba Błaszczykowski – piłkarz, 
który był świadkiem zamordowania matki 
przez ojca, Eleni – człowiek „anioł”, który stracił 
córkę w wyniku morderstwa, Jasiek Mela 
– najmłodszy zdobywca dwóch biegunów,  
Jacek Olszewski – mąż Agaty Mróz, Radosław 
Pazura – doznał ciężkich obrażeń w wypadku, 
Jerzy Stuhr – który, wygrał z chorobą no-
wotworową, Henryk Gołębiewski – pokonał ra-
ka i walczy z alkoholizmem, Tomasz Osuch 
(założyciel Fundacji Spełnionych Marzeń), Ewa 
Błaszczyk – jej córka pozostaje w śpiączce oraz 
Kazimierz Szałata – jego niepełnosprawna có-
reczka zginęła w wypadku drogowym.

Książka dostępna jest od 11 kwietnia 
w Empiku i księgarniach w całej Polsce.

Robert Stępiński

Nowa książka Krzysztofa Ziemca
– „Niepokonani” 

Krzysztof Ziemiec to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych 

prezenterów, prowadzący Wiadomości w TVP1, a równocześnie człowiek niezwykle 

doświadczony przez los. Ogromna popularność, wielkie emocje i duże kontrowersje, 

jakie towarzyszyły jego autorskiemu programowi „Niepokonani”, w którym znane 

postaci po raz pierwszy odkrywały dramatyczne wydarzenia ze swojego życia, 

sprawiły, że autor postanowił opisać te historie oraz kulisy ich poznania.

P.H.P.

EKO-MAL S.C.
ZATRUDNI 

PRACOWNIKÓW 

KONTAKT:

CZEMPIŃ
ul. KOLEJOWA 36A 

R E K L A M A
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„Wszystko, co tego wieczoru Ciebie 

tutaj spotka, będzie miało związek 

z pięknem...” – głosiło tajemnicze za-

proszenie na wydarzenie pt. „Mosina. 

Stacja Piękno”. 

Intryga zadziałała. W sobotę, 23 marca 

o godz. 16, parking przed restauracją 

Adamo dosłownie pękał w szwach. Tłum 

wystrojonych pań skierowano do sali na 

piętrze, subtelnie skąpanej w bieli. Malo-

wane w kuluarach modelki oraz stanowi-

Trafi ły w dziesiątkę

ska wystawowe w sali głównej uchylały 

nieco rąbka tajemnicy i pozwalały domy-

ślić się, czego możemy się spodziewać. 

Krzątanina trwała do ostatnich chwil. 

W końcu wszyscy zasiedli i owa tajemnica 

śmielej, acz nie pospiesznie, zaczęła ofi -

cjalnie odsłaniać swoje oblicze.

Na rozgrzewkę wystąpił zespół śpie-

wający „My”. Grupa utalentowanych 

dziewcząt brawurowo wykonała takie 

przeboje, jak „Nie zadzieraj nosa”, „Mał-

gośka”, „Kiedyś byłam różą” czy „Gdzie 

ci mężczyźni”. Po tym wstępie odbył się 

pierwszy z pokazów mody, projekty i sty-

lizacje autorstwa jednej z inicjatorek całe-

go wydarzenia, Izabeli Kowalewskiej. Pani 

Iza prowadzi na mosińskim rynku sklep 

z tkaninami i pracownię krawiecką „La 

Mia”. Cała sala oklaskiwała zarówno jej 

prace, jak i młode, zdolne modelki. Na-

stępny występ był prawdziwym zastrzy-

kiem energii. Maria Wrona wparowała do 

sali razem z kilkoma uczestniczkami swo-

ich zajęć i na parę minut całe pomieszcze-

nie opanowała zumba. Podejrzewam, że 

jedynym czynnikiem powstrzymującym 

zgromadzone panie przed przyłącze-

niem się do szalonego tańca były buty 

na wysokich obcasach. Latynoskie rytmy 

w połączeniu z energią pani Marii tworzą 

niezwykłą mieszankę i zapewne niejed-

na z pań dała się porwać rzuconemu na 

koniec „zapraszamy na zajęcia!”. Z dodat-

kową dawką endorfi n we krwi wszystkie 

zgromadzone panie ochoczo przystąpiły 

do części praktycznej wieczoru.

Oprócz występujących na sali znajdo-

wało się kilka stanowisk wystawowych. 

Celem tego wieczoru było rozpropago-

wanie lokalnych punktów usługowych 

mających związek z pięknem – twarzy, 

ciała, ubioru czy wnętrza domu. Wcze-

śniej wszystkie one zostały dokładnie 

przedstawione, a teraz przyszedł czas na 

rozmowy i indywidualne konsultacje. Do-

kładna lista wystawców przedstawia się 

następująco: 

Lidia Popowicz – studio urody „Urok 

Perły” (Mosina, ul. B. Krzywoustego 51);

Patrycja Kryjom – piercing (Mosina, 

ul. Wodna 31); Studio tatuażu i piercingu 

(Mosina, ul. Dworcowa pawilon 4); 

Marzena Kasprzak – biżuteria; Joanna 

Madej – wizaż (www.wizaz.poznan.pl); 

Magdalena Talarczyk – moda; Magdalena 

Kałuzińska i Małgorzata Siejak – „Deko-

ratornia m3” (Mosina, ul. Poznańska 43); 

Sylwia Wieczorek – fabryka bukietów 

„Avangarden” (Mosina, ul. Dworcowa 

13); Kasia Kwiatkowska – stylistka 

(www.osobistastylistka.com.pl); Izabela 

Kowalewska – pracownia krawiecka „La 

Mia” (Mosina, Plac 20 Października 4).

Przez ok. pół godziny sala aż wrzała, 

a zwłaszcza jej część ze stanowiskami 

wystawowymi. Panie bardzo chętnie za-

dawały pytania, umawiały się na wizyty 

i zamawiały biżuterię lub ubrania. Chwile 

te dodatkowo umilał poczęstunek zapew-

niony przez cukiernię Katarzyny Piskor-

skiej.

 Niełatwo było przerwać ten gwar, ale 

wszystkich czekał jeszcze jeden pokaz 

mody. Projekty, tym razem autorstwa 

Magdaleny Talarczyk, również wzbudziły 

poklask i zachwyt publiczności. Przed 

końcowym rozlosowaniem nagród w po-

staci bonów na usługi reklamujących się 

pań, w programie wieczoru był jeszcze 

jeden punkt – metamorfoza. Na początku 

spotkania przedstawiono nam Anię, 

która miała oddać się w ręce wizażystki 

Joanny Madej, stylistki Kasi Kwiatkowskiej 

i projektantki Izabeli Kowalewskiej. Wynik 

przedsięwzięcia był oszałamiający – w re-

welacyjnym makijażu i wspaniałej sukience 

Ania zupełnie nie przypominała siebie 

sprzed dwóch godzin. Wygląda na to, że 

od czasu do czasu warto odważniej coś 

w sobie zmienić, oczywiście najlepiej pod 

okiem profesjonalistów.

Z frekwencji, zachowania i reakcji 

uczestniczek można wyciągnąć tylko 

jeden wniosek: inicjatorki wieczoru, czyli 

Izabela Kowalewska, Kasia Kwiatkowska 

oraz Magdalena Kałuzińska i Małgorzata 

Siejak trafi ły w dziesiątkę. Miejmy nadzieję, 

że zapowiedzi okażą się prawdziwe 

i nie będzie to wydarzenie jednorazowe. 

Dlaczego? We wprowadzeniu scharakte-

ryzowano „Stację Piękno” mianem „drugi 

8 marca”. Która z pań nie chciałaby obcho-

dzić Dnia Kobiet kilka razy w roku?

Karolina Czeska
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Spośród wielu wiekowych przedmio-

tów, będących w kręgu zainteresowań 

zbieraczy znalazło się też kolekcjonowanie 

staroświeckich stalówek. Stało się to dlatego, 

ponieważ ten drobny, niepozorny, metalowy 

przedmiot do pisania umożliwiał przez lata 

zapisy wielu mądrości życiowych wielu poko-

leń. To im zawdzięczamy pisemne „pomniki” 

naszej kultury. Bez tych drobnych, delikatnych 

„narzędzi” nie powstałyby piękne partytury, 

wspaniałe manuskrypty czy bogate księgo-

zbiory. To właśnie prosta stalówka oprawiona 

w drewnianą obsadkę, przedmiot codzien-

nego użytku, towarzyszyła przez lata naszym 

dziadom, ojcom, a nawet nam samym. I nagle 

zauważamy ze zdumieniem, że stalówka po 

latach służby minionym pokoleniom – znika. 

Znika tak dokładnie, że dziś trudno ją odna-

leźć, staje się obiektem pożądania zbieraczy 

i kolekcjonerów. Okazuje się tak naprawdę, 

że wystarczy mieć pieniądze, żeby zbierać 

obrazy znanych mistrzów, porcelanę czy 

średniowieczną broń, lecz do zbierania tych 

drobnych przedmiotów z minionych czasów 

trzeba nie tylko pomyślunku i wytrwałości, 

ale także odrobiny romantyzmu (bez tego 

ani rusz). 

To może wyda się dziwne, lecz historia 

metalowej stalówki nie jest do końca znana. 

Nikt dokładnie nie wie, gdzie, kiedy i kto 

zrobił (wyprodukował) pierwszą, metalową 

stalówkę i jak ona wyglądała. W starożytności 

używano do pisania zatemperowanej trzciny 

lub pędzelka – były to jednak „pisaki” bardzo 

niewygodne w użyciu. Gdzieś około IV wieku 

zaczęto pisać ptasim piórem, które okazało 

się tak znakomite, że w powszechnym uży-

ciu przetrwało aż do wieku XIX. Najchętniej 

używano popularnych piór gęsich, choć 

posługiwano się też piórami łabędzi oraz 

innych, dużych ptaków. Tulejka (dudka) ta-

kiego pióra była sprężysta, co niezmiernie 

Kolekcjonerzy i ich zbiory
– staroświeckie stalówki

ułatwiało pisanie, wymagała jednak częstego 

temperowania i przy dłuższym użyciu szybko 

się zużywała. Kłopoty te powodowały, że 

już od czasów starożytności zaczęto szukać 

surowca bardziej trwałego. Sięgano nawet 

po kość słoniową oraz metal (już), najczęściej 

po srebro lub brąz.

A zatem pióra metalowe były wykony-

wane już bardzo dawno, nigdy jednak nie 

weszły do użycia, a to głównie ze wzglę-

du na brak sprężystości. Królowało nadal 

gęsie pióro, a stulecia mijały. Dopiero wiek 

wielkich wynalazków przyniósł defi nitywne 

rozwiązanie tego problemu. Kiedy 

technika zapisu nie nadążała już 

za tempem i biegiem wydarzeń, 

w Anglii u schyłku XIII wieku za-

częto bardzo intensywnie pra-

cować nad pomysłem zrobienia 

bardziej praktycznej, metalowej 

stalówki. Wymienia się tu nazwiska 

Anglików: Harrisona Wisego oraz 

Perryego Boksa. Temu ostatniemu 

przypisuje się genialny pomysł 

rozcięcia stalówki (metalowego 

pisaka), jak też zrobienie niewiel-

kiego otworu w środkowej części 

stalówki. Otworki te miały formę 

okrągłą, owalną lub w kształcie 

łezki i służyły do zatrzymywania atramentu, 

zwanego niegdyś inkaustem.

Ostatecznie po pewnych zmianach tech-

nicznych, w roku 1808 stalówka została 

ofi cjalnie opatentowana przez Anglika B. 

Donkina i niebawem w Birmingham ruszyła 

produkcja na skalę przemysłową.

W pierwszym stuleciu swego istnienia 

stalówki miały rozliczne, wymyślne kształty. 

Szczególnymi względami zbieraczy cieszyły 

się stalówki robione w formie dłoni z wycią-

gniętym, wskazującym palcem. Zachowały 

się też stalówki ażurowe, przypominające 

fl andryjskie koronki.

Pozostaje jeszcze dodać, że stalówki były 

wykonywane ze złota, srebra oraz tzw. „pole-

rowane na błękitną stal”. Ponadto, jak podają 

źródła pisane, z zachowanych eksponatów 

wynika, że asumpt do zmiany techniki pisania 

mógł dać Kongres Wiedeński w 1815 r., kiedy 

to dyplomaci, politycy i dziennikarze tłumnie 

zjechali do Wiednia. Cała Europa czekała na 

wyniki obrad, redaktorzy pism ponaglali 

swoich korespondentów, a ci strugali gęsie 

pióra. Te same źródła podają również, że 

narodzin stalówki można doszukiwać się 

w bankach i kantorach Anglii.

Na koniec opisu historii stalówki pozosta-

je dodać, że Polska nie pozostawała w tyle 

w produkcji stalówki. Już w pierwszej połowie 

XIX wieku niejaki Jan Reschke uruchomił 

produkcję polskich stalówek w Warszawie. 

Po nim przyszli inni, a potentatem na polu 

przyborów piśmiennych został słynny Stani-

sław Majewski ze swą ogromną wytwórnią 

w Pruszkowie.

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski
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W minionym roku Gmina Mosina 

uzyskała 749  958 zł dofi nanso-

wania na „Budowę drogi łączącej Krosno 

z Krosinkiem etap I ul. Piaskowa”, co sta-

nowiło 30% wszystkich kosztów. W ra-

mach tej inwestycji wybudowano około 

860 metrów drogi wraz z oświetleniem 

ulicznym, ścieżką rowerową i chodni-

kiem. We wrześniu 2012 roku Mosina 

zgłosiła do kolejnego naboru ”Budowę 

drogi łączącej Krosno z Krosinkiem etap II 

ul. Lipowa”. Projekt został bardzo dobrze 

oceniony przez komisje i znalazł się na 

drugim miejscu listy rankingowej wśród 

wszystkich gmin w Wielkopolsce. Na re-

alizację tego zadania gmina otrzyma 

dofi nansowanie w wysokości 1  945  405 

zł, co stanowi 50% jej całkowitych kosz-

tów. Za te pieniądze powstanie około 860 

metrów drogi asfaltowej wraz z oświe-

tleniem, ścieżką rowerową, chodnikiem 

oraz miejscami parkingowymi. 

Realizacja ulicy Piaskowej i Lipowej po-

zwoli skrócić odcinek między Krosnem

a Krosinkiem o około 3 km, dzięki czemu 

mieszkańcy nie będą musieli przejeżdżać 

przez centrum Mosiny, co dodatkowo 

odciąży zatłoczoną część miasta. Droga 

będzie stanowić alternatywę dla ul. Mo-

stowej oraz ułatwi dostępność służb ta-

Po Piaskowej kolej na Lipową
W tym roku w Mosinie dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy 

Dróg Lokalnych przybędzie kolejna, nowa ulica. Po ul. Rzeczypospolitej 

i Wysokiej w Mosinie oraz Piaskowej w Krośnie, w ramach tzw. schetynó-

wek zrealizowana zostanie ul. Lipowa w Krosinku. 

kich jak Straż Pożarna, Pogotowie, Policja, 

zwiększając tym samym bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Wszystkie inwestycje realizowane w 

minionym roku i zaplanowane na 2013 

pozwolą na wybudowanie ponad 1,7 km 

dróg gminnych o łącznej wartości około 

6,7 mln zł. 

Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych jest programem, z którego 

Gmina Mosina  z powodzeniem korzysta. 

„Celem (…) programu jest podniesie-

nie poziomu i jakości życia społeczności 

lokalnych oraz zwiększenie efektywno-

ści instytucji publicznych dzięki inten-

syfi kacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, 

funkcjonalnej, efektywnej infrastruktury 

drogowej poprzez wsparcie (...) na rzecz 

modernizacji i budowy dróg lokalnych 

o kluczowym znaczeniu”.                        (red.)

11 marca ujawniono zgłoszenie, że 

w latach 2010-2013 na ul. Żeromskiego 

w   Mosinie miał miejsce nielegalny po-

bór energii elektrycznej w jednym z do-

mostw;

12 marca w Mosinie z terenu budo-

wy skradziono szlifi erkę Hilti o wartości 

1600 zł;

Między 23 lutego a 24 marca miała 

miejsce kradzież z włamaniem  na terenie 

ogrodów działkowych Pod Lasem, 

z altany skradziono rower, zlewozmywak, 

baterię prysznicową – straty oszacowa-

no na 1000 zł;

27 marca we wsi Borkowice włamano 

się do domu jednorodzinnego, z które-

go nieznani sprawcy ukradli telewizor 

marki Sony wraz z słuchawkami o war-

tości 4000 zł;

27/28 marca we wsi Drużyna skra-

dziono samochód marki Mercedes 

Sprinter o wart. 25 tys. zł;

29-30 marca we wsi Krosno, ul. Pia-

skowa, z parkingu nieznani sprawcy 

skradli samochód osobowy – wartość 

straty 25 tys. zł;

29 marca z samochodu osobowego 

we wsi Krosno skradziono damską 

torebkę wraz z dokumentami i gotówką 

– straty oszacowane przez poszko-

dowaną wyniosły 1150 zł.

W miesiącu marcu i kwietniu zatrzy-

mano wiele nietrzeźwych osób, kieru-

jących pojazdami samochodowymi i ro-

werami, rozstrzygnięcia i wyroki w toku.

(JSZ)

Kronika kryminalna marzec/kwiecień 2013

REHABILITACJA. Doświadczona reha-

bilitantka wykonuje masaże: leczniczy, 

relaksacyjny i in. Oferuje również okłady 

parafi nowe, stawianie baniek. Rehabili-

tacja dzieci i dorośli, dojazd do pacjenta. 

Tel. 508 998 088.

ODŁOSZENIE DROBNE

KANCELARIA  RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- ADMINISTRACYJNYCH
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku/
- EGZEKUCYJNYCH
- UPADŁOŚCIOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL.  601 75 44 11  
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Arthur Greiser – prawda nie do końca
odkryta, nie do końca ujawniona

Tematyka ukrytych, zaginionych skarbów to tematy zawsze aktualne 

i nośne medialnie. I nic w tym dziwnego, bowiem ludzka natura już taka jest, 

że nie tylko w tematach skarbów upatruje sensacji.

Część III (pierwsza i druga dostępna na stronie www.gazeta-mosina.pl )
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Puszczykowo w latach międzywojen-
nych było osadą willową położoną 

wśród lasów o uzdrowiskowym klimacie. 
Jej dzieje pięknie opisał Andrzej Przybysz 
w swojej książce „Puszczykowo – miasto 
ogród”. To tutaj właśnie wielu urzędników 
pruskich pobudowało swoje wille i osiedliło 
się na stałe. Dopiero po zwycięskim 
Powstaniu Wielkopolskim ten stan rzeczy 
uległ znacznej zmianie. Sielanka nie trwa-

ła jednak długo. Tuż po wybuchu II Wojny 
Światowej i zajęciu przez Niemców 
Wielkopolski nastał terror okupacyjny. Ale 
po kolei.

Urodziłem się w 1949 roku i w Pusz-
czykowie mieszkałem od dziecka przez 
ponad 40 lat. Mieszkając pod lasem często 
przechodziłem koło ówczesnego Domu 
Wypoczynkowego „Lech”, należącego do 
Funduszu Wczasów Pracowniczych. Nieco 
dalej, w stronę Warty, po lewej stronie 
mieściło się Muzeum Przyrodnicze, któ-
rego wieloletnim kustoszem był Antoni 
Wiśniewski. Wtedy, będąc uczniem szkoły 
podstawowej nie byłem świadomy, że 

obiekty te mogą kryć jakieś mroczne 
tajemnice. Historią II Wojny Światowej 
zainteresowałem się dość późno, bo dopiero 
około 30 roku życia. Z upływem czasu 
tematyka ta coraz bardziej mnie wciągała 
i pasjonowała. A zaczęło się od miejsco-
wych mieszkańców, którzy przeżyli oku-
pację. To z nimi wielokrotnie rozmawia-
łem na te tematy. Wydawnictwa Mini-
sterstwa Obrony Narodowej w tej tematy-

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wiele listów i telefonów po publikacji tekstów dot. tajemnic Greisera. 

Okazuje się, że jest wiele osób w obu naszych gminach żywo tematem zainteresowanych, które także posiadają 

informacje nigdzie jeszcze nie publikowane. Są to m. in. ustne opowieści świadków tamtych wydarzeń, 

przekazane młodszemu pokoleniu. Być może wspólnymi siłami uda się odkryć jakąś kolejną kartę historii?

Obecny wygląd budynku, pełniącego w czasie okupacji tajne zadanie germanizacji dzieci polskich, po wojnie 

sowiecki szpital wojskowy, następnie Dom Wczasowy „Lech” Funduszu Wczasów Pracowniczych. Obecnie 

niedostępna własność prywatna.

ce to była z jednej strony propaganda, 
z drugiej fałszowanie historii i faktów. Tak 
czy siak, udawało mi się odróżnić ziarno 
od plew, a także odkryć to, co zostało 
zapisane między wierszami. Po upadku 
komuny powstawały nowe wydawnictwa, 
za których sprawą zaczęła się ukazywać 
literatura faktu, dzięki której coraz to nowe 
sprawy wychodzą na światło dzienne.

Dom Wczasowy „Lech” ofi cjalnie w cza-
sie okupacji został zalegendowany jako 
szpital wojskowy. W rzeczywistości stano-
wił tajny ośrodek Germanizacji Dzieci 
Polskich. Drugi taki ośrodek działał w Za-
niemyślu. W sprawie tych ośrodków ger-

manizacji śledztwo z ramienia Głównej 
Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce prowadził prof. Jacek E. Wilczur. 
I to właśnie on przekazał mi sporo informa-
cji na ten temat i kopie dokumentów.

Ośrodki te działały w ramach tzw. Le-
besbornu, którego niemal całe akta Niem-
cy zatopili w rzece Inn. 

Artur Greiser ośrodek w Puszczykowie 
wielokrotnie wizytował. Natomiast w bu-
dynku, w którym po wojnie mieściło się 
Muzeum Przyrodnicze znajdowały się nie 
tylko garaże rzekomego szpitala, lecz tak-
że warsztaty naprawcze samochodów 
Greisera. Z lewej strony tego budynku, 
częściowo zagłębiona w istniejącym do 
dziś wale ziemnym była wiata i tunel na 
części. Przed samym dojściem na rozległy 
plac, przed samym Muzeum po prawej 
stronie, w lesie tuż przy drodze były jakieś 
tajemnicze betonowe kanały, obecnie 
nie do odnalezienia. Nie mniej ciekawy 
i zastanawiający jest fakt, że w miejscu 
rozebranego budynku Muzeum, w spo-
sób nienaturalnie zagęszczony rośnie... 
„samosiejka”. Jest to klasyczny sposób 
maskowania czegoś, co należało ukryć. Kto 
tego dokonał? 

I jeszcze jedna sprawa – mijając były 
dom wczasowy, zaraz po lewej stronie, 
jeszcze przed skrętem w drogę do Muze-
um istniała nieukończona budowla, wy-
konana z cegły. Wejście do niej prowadzi-
ło od strony drogi. W ścianach bocznych 
były duże otwory okienne. Budynek był 
wyprowadzony do poziomu parteru i co 
ciekawe, stanowił przedłużenie wału ziem-
nego idącego do Muzeum. Na poziomie 
parteru podłoga była betonowa, a sam 
budynek z trzech stron otoczony wałem 
ziemnym. Wewnątrz znajdowały się licz-
ne pomieszczenia a w nich na podłogach 
leżały sterty piachu. Obiekt ten został 
rozebrany zapewne w czasie, gdy rozbie-
rano Muzeum, nie mniej samo miejsce 
jest nadal bardzo czytelne. Aż dziw, że 
ówczesny dyrektor WPN jak i leśnicy – 
mieszkańcy Puszczykowa nic o tym obiek-
cie nie wiedzieli...

Na górze samego wału ziemnego, jakieś 
5-10 m od wykopu po tym budynku 
ceglanym są zachowane w idealnym stanie 
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Eleni długo kazała czekać swoim 
fanom na swój najnowszy album. 
Prace nad płytą trwały aż 11 lat. Tyle 
czasu musiało upłynąć, aby efekt 
był tak wyjątkowy. W albumie znaj-
dzie się 17 utworów. Wiele z nich   
w swej warstwie rytmicznej i harmo-
nicznej nadaje płycie bardzo oriental-
ny koloryt, idealnie łączący się z cha-
rakterystycznym głosem artystki.

 

W nagraniach wzięli udział między 
innymi: Thanos Andrias oraz Jan-

nis Sinanis, którzy   należą do ścisłej świa-
towej czołówki wirtuozów,   grających na 
buzuki (grecki instrument ludowy) oraz 
sazzie (turecki instrument strunowy). 
Producentem muzycznym albumu jest 
kompozytor i autor większości tekstów 
Kostas Dzokas, który od początku karie-
ry artystki jest również jej opiekunem 
artystycznym. Kompozytorami oraz aran-
żerami dużej części utworów znajdują-
cych się na albumie są muzycy występu-
jący z Eleni od ponad 30-tu lat oraz muzy
cy z nią zaprzyjaźnieni.

Eleni marzy już jednak o nowej płycie, 
na której znajdą się greckie utwory, 
które pokochała jako młoda dziewczyna. 
– Już o tym myślimy. Niech fani będą 
przygotowani. Jest ich dużo i pewnie na 
jednej płycie się nie zmieszczą. Wybiorę 

Miłości ślad
najlepsze – zapewnia Eleni. Płyta jest dos-
tępna od 19 marca 2013 r.

Zapraszamy na Serwis internetowy Eleni 
– stworzony przez fanów: 

www.naszaeleni.pl.tl 

Eleni  – jedna z najpopularniejszych pol-
skich piosenkarek. Pochodzi z rodziny 
o tradycjach artystycznych. Przygodę 
z muzyką zaczęła już w dzieciństwie. Po 
egzaminie maturalnym w 1975 roku, 

została zaangażowana do zespołu „Pro-

metheus”, działającego w Sopocie. Pier-

wszą płytę długogrającą, zatytułowaną 

„Po słonecznej stronie życia” nagrała 

z tym zespołem w 1977 roku. W następ-

nych latach ukazały się jej kolejne albumy: 

„Moja miłość”, „Ty jak niebo, ja – jak ob-

łok”, „Lovers”, „Grecja raz jeszcze”, „Mu-

zyka Twoje imię ma”, „Miłość jak wino”, 

„Wakacyjny fl irt”, „Moje Credo”, „Nic mi-

łości nie pokona” oraz „Kolędy Polskie”.
Większość płyt Eleni uzyskała status Złotej 
Płyty.  

Eleni znana jest ze swojego ciepła a 
także z wieloletniej działalności cha-
rytatywnej i współpracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. O pomocy innym mówi 
tak: 

– Pomagam innym dlatego, że nie po-
trafi ę obojętnie przejść obok ludzkiego 
nieszczęścia. Dlatego od początku dzia-
łalności artystycznej dawałam koncerty 
charytatywne, a także spotykałam się 
z ludźmi. Nie zawsze przecież chodzi 
o wsparcie fi nansowe – tłumaczy artystka. 
– Często ludzie potrzebują wsparcia du-
chowego, radości albo po prostu rozmo-
wy z drugim człowiekiem. Tego, aby ktoś 
ich wysłuchał. Często spotykam się z lu-
dźmi starszymi w domach dziennego 
pobytu i wiem, że spotkania ze mną 
dają tym seniorom sporo radości. Często 
rozmawiam i też czerpię z takich spotkań 
siłę, bo to, że komuś sprawiłam radość to 
najcenniejsze, co może być. Odwiedzam 
również dzieci niepełnosprawne oraz 
uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej.

Eleni posiada w swoim repertuarze wie-
le standardów światowych. Wylansowała 
utwory, które królowały na szczytach 
krajowych list przebojów, m.in.: „Do wi-
dzenia mój kochany”, „Bawmy się, śmiej-
my się”, „Chcę kochać”, „Za wszystkie no-
ce”, „Na miłość nie ma rady”, „Ballado, hej” 
i „Miłość jak wino”. Artystka bardzo dużo 
koncertuje w kraju. Śpiewała również 
na scenach w Paryżu, Szwecji, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. 
W tej chwil podróżuje po całej Polsce 
promując album „Miłości ślad”, ale ma już 
w planach wydanie kolejnej płyty, tym ra-
zem greckiej.                          Robert Stępiński

dwie studzienki z kręgów betonowych. 
Jedna od drugiej położona jest w odległoś-
ci ok. 5 m. W jednej z nich, na głębokości 
półtora metra wystaje ceramiczna rura (100 
czy 150-tka), prowadząca w stronę byłego 
Muzeum.

Czy Greiser wywiózł swoje skarby?

A teraz na koniec opiszę fakt, świadczą-
cy o tym, iż Greiser mógł nie zdążyć 
wywieźć z Poznania wszystkie swoje skar-
by i ukryć je na terenie rezydencji w Je-
ziorach.

Nie zdążyło tego zrobić także wiele 
niemieckich instytucji i banków. Gdy So-
wieci podchodzili już pod Lasek – Luboń 
zdołali ostrzelać i zbombardować ostatni 
pociąg ewakuacyjny, jaki wyszedł z Po-
znania do Wrocławia. Miało to miejsce na 

przejeździe kolejowym drogi prowadzą-

cej z Puszczykowa do Lubonia, a konkret-

nie na odnodze tej drogi, prowadzącej 

do przeprawy promowej w Czapurach. 

Zginęło wielu Niemców, ich ciała zostały 

pochowane zaraz za tym przejazdem ko-

lejowym po prawej stronie i spoczywają 

tam do dzisiaj. Okoliczni mieszkańcy 

przez wiele dni zbierali niemiecką walutę, 

by przy jej wymianie na polskie złote po 

korzystnym kursie sporo zarobić. To rela-

cje zebrane od okolicznych mieszkańców.

Wracając do poszukiwań schronu Grei-

sera i zawartych w nim skarbów – są inne, 

mniej kosztowne i mniej inwazyjne meto-

dy lokalizacji zamaskowanego wejścia... 

A tak gwoli ścisłości, nie tylko Greiser 

ukrywał zrabowane dobra i kosztowności, 

robili to wszyscy Niemcy, każdy adekwat-

nie do zajmowanego stanowiska i możli-

wości.

Bogactwo jednak nigdy nikomu praw-

dziwego szczęścia nie dało i nie da. Na 

moje szczęście, jak do tej pory żadnego 

skarbu, w potocznym tego słowa zna-

czeniu, nie znalazłem i nie chcę znaleźć, 

bo nie wiedziałbym, co z tym zrobić. 

Wiem jedno, w czasie mojej wieloletniej 

pracy badawczej nieraz przekonałem się, 

że tzw. poszukiwacze skarbów, którzy 

dumnie nazywają siebie badaczami his-

torii, zamiast przekazać znalezione przed-

mioty do muzeów, sprzedawali je, czerpiąc 

z tego zyski...

Edmund Przybyła

cdn.
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Galeria w marcu zaprezentowała 

dwa wernisaże, pierwszy odbył się 

1marca z okazji odsłonięcia płaskorzeźby 

prof. Wacława Twarowskiego. Autorem 

płaskorzeźby jest prof. Wiesław Koro-

nowski. Natomiast w Galerii na tą okazję, 

swoją wystawę ceramiki przygotowała 

Galeria Miejska w Mosinie
– Grzegorz Gwiazda

córka profesora, Ewa Twarowska-Sioda. 

W przyszłości planujemy kontynuację, 

chcemy by na ścianie w pasażu zawisły 

kolejne płaskorzeźby, dzięki którym, upa-

miętnimy wybitnych twórców, profeso-

rów, którzy często bywali w Galerii mo-

sińskiej, a także wystawiali tutaj swoje dzie-

ła. W kolejnym tygodniu, w piątek 8 marca 

została otwarta wystawa rzeźby Grzego-

rza Gwiazdy. Ten wyjątkowo uzdolniony 

zaledwie 29 letni rzeźbiarz pokazał kil-

kanaście prac, w których zauważa się wiel-

ki talent i potencjał twórczy (jeszcze nie 

raz o nim usłyszymy). Grzegorz Gwiaz-

da urodził się Lidzbarku Warmińskim 

w 1984 r. Studiował w poznańskiej ASP, 

w pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. 

Wiesława Koronowskiego, a następnie 

w warszawskiej ASP oraz w ramach sty-

pendium na Accademia di Belle Arte di 

Brera w Mediolanie. W 2009 ukończył 

z wyróżnieniem warszawską ASP, obro-

nił pracę dyplomową w pracowni prof. 

Adama Myjaka. Jego prace znajdują się 

w stałych zbiorach w Museu  d’Art  Modern 

w Barcelonie.

Dorota Srzelecka

Przechodząc ostatnio ulicami miasta, dostrzegłam niemal-

że cud na ulicy. Przed księgarnią zebrał się tłumek pod-

ekscytowanych kobiet. Wiedziona ciekawością podeszłam. Właś-

nie otwarto drzwi. Kobiety ruszyły. Moje zdziwienie osiągnęło 

szczyty, (bo na pewno nie jeden), kiedy rzuciły się owe panie do 

stoiska z książkami.  

Cóż się okazało? Oto zarzewiem niemalże konfl iktu, było 50 twa-

rzy Greya  E.L. James. Książka znana mi  z opinii moich koleżanek. 

Zaciekawiona dołączyłam do tłu-

mu. No i się zaczęło. Oczy-

wiście spodziewałam się arcy-

dzieła, o którym tyle mówio-

no. A tymczasem już od pier-

wszych stron styl i język rażą 

nieporadnością. Mając nadzieję, że to tylko błąd tłumacza, się-

gnęłam po oryginał. No i niestety, ale z pustego i Salomon nie 

naleje. Nieudolność z jaką owo dzieło zostało napisane, każde-

go średnio wyrobionego czytelnika przyprawi co najmniej o 

niesmak. Ponieważ jednak z doświadczenia wiem, że czasami 

pod nieporadnością językową  kryje się sporo złotych myśli, po-

stanowiłam zgłębić lekturę. Hmmm... czy było warto? Głów-

na bohaterka  przypomina zniewoloną pensjonarkę, która za-

kochuje się w swoim oprawcy (syndrom Sztokholmski?). Mamy 

XXI wiek, feministki od ponad 100 lat z okładem walczą o rów-

ność i prawo  do edukacji, a tu dziewczę, które wyraźnie gardzi 

i jednym i drugim. Szok. Z drugiej strony macho – tytułowy Grey. 

Osobnik o dziwnych upodobaniach erotycznych, który  oczywiś-

cie, skrywa tajemnicę. Dość, że fabułę można streścić w jednym 

krótkim zdaniu (no dzięki Temu na górze, że w złożonym): Ona, 

niedoświadczona dziennikarka poznaje intrygującego biznes-

mana (a jakże), który odkrywa przed nią tajniki alkowy. Oczywiś-

cie bohaterka zamierza ocalić swojego wybawiciela – prześla-

dowcę (?). Krótko mówiąc zwykły romans.  Gdyby wyciąć  z tekstu 

sceny seksu, pozostałaby okładka. Pomijam fakt, że jeśli ktokolwiek 

kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zetknął się z praktykami sa-

domasochistycznymi, wie, że to, 

czym się zachwycają miliony ko-

biet to łagodna fi kcja. O zabu-

rzeniach nie wspomnę. Mis-

trzowie „gatunku”, np. Robin 

Schone, Emmanuelle Arsan przy-

najmniej zadbali o konsekwencję fabularną. 

Walczą we mnie dwie osoby: jedna każe się cieszyć, że czytają 

(w dobie zamierającego czytelnictwa zakrawa to na cud), druga 

zżyma się na samą myśl, że ktoś czyta coś tak miałkiego. Napraw-

dę nie umiem rozstrzygnąć tej kwestii. Zawsze wychodziłam 

z założenia, że najważniejsze jest to, by zacząć cokolwiek czytać, 

bo wtedy  prędzej czy później sięgnie się po coś ambitniejszego. 

Tym razem mam poważne wątpliwości. Nie wiem do czego mia-

łaby ta powieść się odwołać? I choć jestem przekonana, że szko-

da drzewa, które zostało ścięte na papier do tej książki, to jedno 

wiem na pewno: sex shopy przeżyją prawdziwy boom.

Beata Kacza

Fenomen?!
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Zakończyliśmy IV Wielkopolski Przegląd 

Kapel Gitarowych 2013. Do 20 lutego 

zgłosiło się ponad trzydzieści kapel z Wiel-

kopolski i nie tylko. Spośród nich wyłoniono 

dziesiątkę fi nalistów, którzy 2 marca br., 

wzięli udział w końcowych przesłuchaniach. 

Organizatorami IV WPKG były: Mosińskie To-

warzystwo Gitarowe oraz Mosiński Ośrodek 

Kultury. Patronat nad Przeglądem objęła Fa-

bryka Zespołów http://fabrykazespolow.pl/ 

Sponsorami Przeglądu byli Karlin Studio 

http://karlinstudio.pl/ oraz Salon Muzyczny 

Rock’n’Roll http://www.rnr.pl/. 2 marca br., Ju-

ry w składzie Grzegorz Kupczyk, Tomek Tom-

mytherocka Olszewski oraz Paweł Karliński 

przyznało nagrody i wyróżnienia IV WPKG. 

Zwycięzcami ex aequo zostały kapele 

WHITEWATER oraz THE PINEAL. Tytuł najlep-

szego gitarzysty Przeglądu zdobył Jason 

Barwick /Whitewater/, basistki Karolina Olek 

/Zbrodnia Ikara/, perkusistki po raz drugi 

już Wiktoria Jakubowska /The Pineal/. Jury 

przyznało również wyróżnienie dla najlepszej 

sekcji rytmicznej, które przypadło członkom 

zespołu The Purple Onions – Kamilowi Pyrko-

wi /9 lat/ gitara basowa i Kacprowi Sobań-

skiemu /12 lat/ - perkusja. Nagrodami są 

m. in. sesje nagraniowe w Karlin Studio dla 

najlepszych kapel. IV Wielkopolski Przegląd 

Kapel zakończył wieczorny koncert poznań-

skiego zespołu RUST. Bardzo serdecznie dzię-

kujemy wszystkim zespołom za udział, Jury 

za pracę i oceny, sponsorom za nagrody, 

Fabryce Zespołów za objęcie patronatem IV 

Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych, 

Salonowi Muzycznemu Rock’n’Roll za udos-

tępnienie backlinu. Do zobaczenia za rok! 

(mok)

fot. Bartek Obrzut, Katarzyna Leszczyńska

Wielkopolski Przegląd
Kapel Gitarowych 2013

Mosińska Biblioteka

serdecznie zaprasza

16 kwietnia o godz. 17.00

do Sali Kolumnowej

Mosińskiego Ośrodka Kultury

na spotkanie

z profesorem

Kazimierzem Zimniewiczem

ŚLADAMI KSIĄŻKI

„MARIANNA I RÓŻE”

Profesor jest potomkiem

Józi Zimniewiczowej, siostry Marianny 

Jasieckiej, głównej bohaterki

quasi-pamiętnika Janiny Fedorowicz

i Joanny Konopińskiej.

Wychodzimy z założenia, że nie trzeba 

być krytykiem literackim, żeby czerpać 

przyjemność z lektury i dyskusji o książkach!
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O miłości, Wielkanocy i wiośnie

Dnia 25 marca 2013 r. w Mosińskim Domu Kultury odbyło się 

 integracyjne związane z nadchodzącą Wielkanocą. Uczest-

niczyli w nim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, dzieci z mosiń-

skich przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczniowie szkoły 

podstawowej z Pecnej i Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa. 

Uroczystość prowadziła pani wicedyrektor SOSW – Renata Paw-

łowicz. Spotkania takie odbywają się tradycyjnie co roku. To było 

jednak wyjątkowe, gdyż poza świętowaniem zbliżającej się Wiel-

kanocy zebrani postanowili przywołać wiosnę. Bo choć koń-

czył się już marzec – za oknem wciąż było zimno i biało.

Głównym punktem programu było przedstawienie wielkanoc-

ne przygotowane przez uczniów i nauczycieli SOSW. Nosiło ty-

tuł „Miłość to koniec ciemności”, a jego tematem było przesłanie, 

iż potrzebujemy siebie nawzajem, by poczuć sens i radość życia. 

Spektakl podzielono na dwie części. W pierwszej, przy zaciemnio-

nej scenerii dzieci gestem i słowem przedstawiły zagubienie oraz 

samotność. Spotkany Starzec opowiedział im o miłości i wprowa-

dził w świat wesołych, szczęśliwych ludzi. Ta część spektaklu prze-

biegała już w konwencji kolorów, radości, wspólnego grania i śpie-

wania. Na scenie zrobiło się zielono. Pojawiły się symbole wiosny: bo-

cian, drzewa, kwiaty, motyle. Po zakończonym przedstawieniu akto-

rzy otrzymali brawa oraz upominki wykonane własnoręcznie przez 

przybyłych małych gości. 

Następnie to właśnie goście zaprezentowali swoje talenty aktor-

skie. Dzieci pięknie śpiewały i recytowały. Wraz z Panią wicedyrek-

tor Pawłowicz postanowiły pożegnać wreszcie zimę: gromkimi, we-

sołymi zaklęciami wszyscy wzywali wiosnę do szybkiego przyjścia. 

Po takim spotkaniu wiosna na pewno zagości w sercach dzieci i ła-

twiej im będzie czekać na słońce za oknem.

 Elżbieta Majchrzak – nauczyciel SOSW

Bogato obrodziła znów ziemia zwana 
polskim rynkiem muzycznym. Tym 

razem za sprawą zespołu Votum, o którym 
miałem kiedyś okazję wspomnieć w swo-
ich szkicach na łamach Gazety. Grający 
progresywny rock i metal panowie po 
raz trzeci podeszli do trudnego zadania 
nagrania albumu koncepcyjnego. Także 
i tym razem ich starania zostały zwieńczo-
ne sukcesem.

Wypracowane przez zespół na po-
przedniej płycie brzmienie, nie uległo 
wielkim zmianom. Nadal jest przestrzen-
ne, mocne i przytłaczające. Ciężkie gitary, 
delikatne, klawiszowe smaczki, energe-
tyczny bas – wszystko brzmi ciepło i spój-
nie. Panowie z Votum na albumie „Har-
vest Moon” postanowili jednak jeszcze 
bardziej rozbudować swoje kompozycje. 
Ich średnia długość to ponad sześć minut, 
dodatkowo zdobią je krótkie ambiento-

Votum

„Harvest Moon”

we wstawki-przerywniki. Płytę charakte-
ryzuje przede wszystkim ciężkie ude-
rzenie, czego najlepszym dowodem jest 
otwierająca album kompozycja „Vicio-
us Circle” oraz następująca po niej „Cob-
webs”. Przez te pierwsze kilkanaście mi-
nut zdążymy się przyzwyczaić, że lekko 
nie będzie, choć tradycyjnie muzycy Vo-
tum zaskakują. Na próżno szukać u nich 
jednostajnego tempa. Nawet w najmniej 
skomplikowanych kompozycjach mnós-
two jest zmian nastroju i eksperymen-
towania z różnymi dodatkami, nierzadko 
zahaczającymi o nowoczesne brzmienia. 
Właśnie te ozdobniki odbierają każdemu 

utworowi ducha monotonni. Cała w tym 
zasługa Zbigniewa Szatkowskiego, który 
czuwa nad dobrym podaniem słuchaczo-
wi swoich klawiszowych partii. Zresztą już 
od pierwszej płyty Votum słynął z tych 
cieszących ucho dźwięków – na najnow0
szej płycie jeszcze wyraźniej słyszalne, od-
krywają przed nami jedną z tajemnic suk-
cesu tej formacji.

Chwila nieuwagi i zaczynający się moc-
no „New Made Man” przemienia się 
w pięknie brzmiącą balladę zagraną na 
gitarze klasycznej. Te nastrojowe klima-
ty mijają po chwili, gdy kompozycja roz-
kręca się ponownie, lecz wywiera nie-

zatarte piętno w pamięci słuchacza – co 
jakiś czas te magiczne wstawki powraca-
ją w dalszej części płyty. Ot, chociażby 
w spokojnym „Numb”, w którym słychać 
eksperymenty brzmieniowe i rytmiczne, 
okraszone pięknym i nastrojowym śpie-
wem Macieja Kosińskiego. Najpiękniej 
na całej płycie brzmi jednak kompozy-
cja „Steps in the Gloom” z wolnym ryt-
mem, klawiszowym wstępem i subtelną 
partią gitary elektrycznej, której pocho-
dy w tymże utworze są piękną ozdobą 
całego albumu. Dodatkowo utwór wypeł-
niony jest wielokrotnymi zmianami ryt-
mu i kolejnymi eksperymentami brzmie-
niowymi. Rzecz wyjątkowa, która zapisze 
się w kanonie nagrań polskich muzyków 
progresywnych.

Ostatnim utworem na albumie jest 
„Numb (Reprise)”, który jest inną inter-
pretacją kompozycji „Numb” z tej samej 
płyty. To czysty utwór akustyczny, zagra-
ny „bez prądu”, tylko same gitary i wokal. 
Muszę stwierdzić, że panowie pięknie spi-
sują się właśnie w takich wykonaniach. 
Choć nie zaprzeczam, że mają talent do 
ciężkiego grania, to być może powinni się 
zastanowić nad inwestowaniem właśnie 
w takie skromniejsze, ale bardziej nas-
trojowe formy muzyczne? Nie ma się co 
łudzić, że zejdą z wyznaczonej sobie od 
pierwszego albumu ścieżki, ale czyż nie 
miło jest być od czasu do czasu mile zasko-
czonym?

 
Wojciech Czeski
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MIŁOSNE SZCZĘŚCIA OKRUCHY to 

plebiscyt na „Najpiękniejsze wy-

znania...” połączony z  częścią artys-

tyczną. 13 marca Mosińska Biblioteka 

przygotowała już trzecią edycję tego 

Miłosne szczęścia okruchy
programu i  jak zwykle nie zawiedli nas 
goście – sala była pełna! Formuła im-
prezy jest otwarta: o  zwycięzcy wśród 
wykonawców najpiękniejszego erotyku 
decyduje zaproszona publiczność, a pro-
pozycje utworów w  tym roku zgłosili 
dyrektorzy szkół z naszej gminy.

W tym roku wystąpiło siedmioro 
artystów, a  ich występy stały na wysokim, 
profesjonalnym poziomie:

1. Łukasz Konieczny, uczeń klasy 3 ZSZ 
w  Rogalinie zaprezentował „Erotyk” Krzy-
sztofa Kamila Baczyńskiego. Utwór zgłosiła 
pani Anna Bąk, dyrektor ZSZ w Rogalinie.

2. Pan Wojciech Morawski wraz z panią 
dyrektor Gimnazjum w  Pecnej, Lidią Szy-
rej przedstawili „Rozmowę liryczną” Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

3. Piosenkę „ Boję się” z musicalu „ Romeo 
i  Julia”, którą zgłosił p. Arkadiusz Jurek, 
dyrektor SZP w  Czapurach, zaśpiewała 
maturzystka V LO w Poznaniu, Anna Jurek;

4. Pani Małgorzata Wojdat, chemiczka, 
logopeda i pedagog ZSZ w  Rogalinku 
przedstawiła utwór „My jesteśmy dziew-
czyny z  dnia na dzień” Tadeusza Kubiaka. 
Propozycję zgłosiła pani Katarzyna Jasz-
czak, dyrektor ZSZ w Rogalinku.

5. Pani Katarzyna Czaińska, nauczycielka 
nauczania  początkowego oraz logopeda 
SZP w  Krosinku zaprezentowała piosenkę 

Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego „Dzień 

dobry, kocham cię”, którą zgłosiła p. Bo-

gumiła Woroch, dyrektor SZP w Krosinku.

6. „Tango pożegnalne” Jonasza Kofty 

– propozycję Mosińskiej Biblioteki – 

przedstawiła pracownica Filii w Rogalinku, 

pani Eleonora Talarczyk.

7. „Takiej  miłości  nam  życzę" Marka 

Grechuty podziwialiśmy w wykonaniu 

uczennicy klasy VI SZP, Marysi Pilińskiej. 

Propozycję zgłosiła pani Katarzyna 

Skrzypczak, dyrektor SZP w Daszewicach.

Większością głosów publiczność wybrała 

piosenkę z  musicalu „Romeo i  Julia” 

w wykonaniu młodej artystki, tegorocznej 

maturzystki ANI JUREK. Serdecznie gratu-

lujemy niecodziennego, lirycznego talentu 

wokalnego!

Plebiscyt umilił nam żywiołowy występ 

zespołu AVERS, który tematycznie idealnie 

wpasował się w klimat wydarzenia. 

Możemy śmiało powiedzieć, że MIŁOS-

NE SZCZĘŚCIA OKRUCHY będą nieza-

pomniane, choćby z  tego względu, że 

była to chwila historyczna – przerwaliśmy 

program, by uroczyście ogłosić: Habemus 

Papam!

Dziękujemy wszystkim przybyłym za 

przyjęcie zaproszenia!

Zofi a Staniszewska
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SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony

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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! SPRZEDAM DOM !! SPRZEDAM DOM !

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

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

N I E
PRZEPŁACAJ!!!

ZBUDUJEMY
TWÓJ DOM

I ZAPEWNIMY
MATERIAŁY 

BUDOWLANE
Tel. 697 695 762

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW ROLNYCH

powyżej  3 ha
dla naszych Klientów

Masz taki grunt
na sprzedaż - zadzwoń!

tel. 696 040 841
www.gieldadzialek.pl

www.szkolka-wojnowski.pl

Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 8�13 3�2 26, kom. 602 �805� 672

Oferuje:
� własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów 
 iglastych i liściastych w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
� profesjonalne urządzanie ogrodów „pod klucz”
 na bazie własnego materiału
� klientom indywidualnym urządzajacym we własnym
 zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin
 - pełne doradztwo gratis

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

NOWOŚCI W OFERCIE:
� dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
    � specjalizacja żywopłoty
        � pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie  od 9 do 17

w soboty od 9 do 14

SPRZEDAM
działkę budowlaną

w Pecnej
przy ul. Słonecznej

Cena
do uzgodnienia

tel. 501 010 126
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Firma DAMKAR  proponuje:
� pielęgnację i zagospodarowanie terenów zielonych

� usługi ogrodnicze,  porządkowanie terenów zieleni
     (ogrodów po zimie, zapuszczonych, zaniedbanych)

� wycinka krzewów i drzew, cięcie i rąbanie drewna

� koszenie trawników dużych i małych

� odświeżanie (malowanie płotów i ogrodzeń 
     drewnianych itp.

� zakładanie trawników, obsadzanie drzewkami 
     i roślinami ozdobnymi

� przycinanie żywopłotów, przekopywanie podłoża

Ceny na każdą kieszeń!

Tel. 723 974 679 

e-mail: damian.kar@op.pl

OKNA Z PCV

DEPAW
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

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

„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

Jesteśmy z Państwem już 21 lat
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Centrum Terapeutyczne:
PSYCHOLOG �  PEDAGOG �  LOGOPEDA

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1, tel. 667-059-157
� poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

�  diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna: trudności szkolne, 
koncentracja uwagi, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa, 
ADHD, stres, terapia ręki, ocena IQ i inne

�  terapia logopedyczna: opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, 
afazja po urazach i udarach mózgu, dyzartia, terapia zaburzeń komunikacji 
u osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi 
lub upośledzeniem umysłowym, mutyzm selektywny

� treningi EEG Biofeedback

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
       601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

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

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba

Opracowanie techniczne i grafi czne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 
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XIV edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej zakończona!

W piątek 15 marca 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie zor-
ganizowanych po raz czternasty rozgrywek Halowej Ligi Piłki Noż-

nej. Trwały one od listopada 2012 roku i wzięło w nich udział 16 zespołów 
grających w dwóch Ligach. Zawodnicy z Komornik, Puszczykowa, Roga-
linka, Wiórka, Lubonia, Poznania i Mosiny rozgrywali mecze w piątki i nie-
dziele skrupulatnie zbierając punkty oraz  sumując bramki i rzuty. Zespoły 
rywalizowały o zwycięstwo w Ligach oraz o Puchar Ligi. 

Uroczystość zakończenia rozgrywek była momentem ostatecznych roz-
strzygnięć i podsumowań. Finał rywalizacji o Puchar Ligi dopełnił mecz 
między zespołami AŁTSAJDER Poznań i SPORTECH Luboń, który zakoń-
czył się wynikiem 4:5 i Puchar Ligi powędrował do zespołu AŁTSAJDER 
Poznań. 

Podsumowując tegoroczny sezon rozgrywek halówki przyznano wy-
różnienia indywidualne. W II Lidze najlepszym bramkarzem został Jacek 
Paplaczyk (EWPA Komorniki), najlepszym zawodnikiem został Maciej 
Przewłodzki (ELEKTRO-RAF Mosina), a tytuł najlepszego strzelca otrzy-
mał Krystian Paplaczyk – z rezultatem 40 bramek (EWPA Komorniki). 
Natomiast w I Lidze najlepszym bramkarzem został Jarek Matuszewski 
(SPORTECH Luboń), najlepszym zawodnikiem został Łukasz Pachulicz 
(SPORTECH Luboń), a tytuł najlepszego strzelca zdobył Bartosz Laufer z 
rezultatem 16 bramek (ERCOM Poznań).

Bardzo ważnym wyróżnieniem dla każdego sportowca jest to, które 
może otrzymać za swoją postawę i godną, rzetelną  rywalizację. Puchar 
Fair Play kończącego się sezonu zdobył zespół SPORTECH Luboń.

Awans do I Ligi uzyskał zespół będący zwycięzcą II Ligi – EWPA Komor-
niki. A w meczach barażowych awans do I Ligi wywalczyli AŁTSAJDER Po-
znań i GRAN DERBI Rogalinek.

Uroczystość zakończenia halowych rozgrywek ma zawsze szczególna 
oprawę. Tym razem rozpoczęła się Mini Turniejem Piłki Nożnej dla naj-
młodszych piłkarzy. Mecze rozegrali między sobą młodzi zawodnicy klu-
bów: KS 1920, UKS „Orlik Mosina”, UKS „Mosińska Jedynka”. Szczególną 
atrakcją wieczoru był pokaz freestyle football wykonany przez Kamila 
Drzewuckiego z ekipy SOCCER ART, uczestnika wielu ogólnopolskich 
turniejów oraz  Mistrzostw Europy Prague 2010. W przerwie meczu wystą-
piły również dziewczyny z zespołu Aktiv z UKS „Mosińska Jedynka” , które 
dzień wcześniej zdobyły Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego w Aerobiku 
Grupowym.

L.p. Nazwa L. pkt.

 1. EWPA Komorniki 40

 2. DAN-BUD Wiórek 38

 3. GRAN DERBI Rogalinek 37

 4. ELEKTRO-RAF Mosina 23

 5. FC GOLDEN Puszczykowo 18

 6. G2C TEAM Poznań 16

 7. REAL Puszczykowo 16

 8. REMONT Suchy Las 12

 9. ODRZYKOZA Rogalinek 12

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA SEZONU II LIGA

L.p. Nazwa L. pkt.

 1. TESAT Poznań 24

 2. SPORTECH Luboń 22

 3. FERREX Poznań 21

 4. ABSTYNENCI Poznań 19

 5. KIELICH DOZNAŃ P-kowo 16

 6. AŁTSAJDER Poznań 14

 7. KP 2001 Mosina 4

I LIGA

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zachęcamy do udziału w Letniej 
Lidze Piłki Nożnej organizowanej na kompleksie Orlik 2012 przy ul. Krasic-
kiego w Mosinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach interne-
towych www.ligaorlik.ligspace.pl oraz www.osirmosina.pl

Natomiast kolejna edycja Halowej Piłki Nożnej wystartuje jesienią bie-
żącego roku! (red.)

6 kwietnia w Kątach Wrocławskich odbyły 
się Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo. 

Brązowy medal zdobyła Joanna Witkowska w 
kat. 48 kg z Akademii Judo w Poznaniu. Bardzo 
cieszymy się z medalu tym bardziej, iż Asia od 
pobytu w Japonii boryka się z kontuzją barku. 
Jest jednak mały niedosyt, gdyż w półfi nale Asia 
przegrała przez dyskwalifi kację z walki z powo-
du dotknięcia nogawki od spodni (w 30-tej se-
kundzie walki). Od stycznia tego roku wprowa-
dzone są nowe przepisy walk, które zabraniają 

chwytania za spodnie od Judogi. W przypadku 
Asi było to chwilowe dotknięcie, które niestety 
wystarczyło, aby pozbawić ją szansy na walkę 
o fi nał Mistrzostw Polski. Z Akademii Judo tuż 
poza podium (miejsca V) uklasyfi kowały się: 
Alicja Gołaszewska (57kg), Katarzyna Woźniak 
(70kg), Ewa Wawrzyniak (78kg) oraz Marta Sob-
czak (78kg). Na miejscu 7 uplasowała się Anita 
Szawczyk (63kg). Młodzieżowe Centrum Spor-
tu Akademii Judo Poznań jest wspierane przez 
Urząd Miasta Poznań.                                    J. Miśkiewicz

Pierwsze Mistrzostwa Polski
w tym roku i pierwszy medal
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