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Przynieśli chlubę Mosinie

Na kwietniowej sesji Rada Miejska 

w Mosinie na wniosek Kapituły Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej przyzna-

ła Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Uhonorowani nimi zostali państwo Teresa 

i Jerzy Miładowscy oraz pośmiertnie Wikto-

ria i Kazimierz Myszkier i Maciej Nowaczyk 

– pierwszy po II Wojnie Światowej bur-

mistrz Mosiny. Szerzej sylwetki zasłużonych 

mieszkańców przedstawimy w następnym 

wydaniu, po uroczystym wręczeniu medali 

na nadzwyczajnej sesji RM, która odbę-

dzie się 24 maja o godz. 18. Jak podkreśliła 

przewodnicząca Kapituły, Barbara Miczko-

Malcher: – Są to kandydatury wysunięte 

nie przez Kapitułę, lecz przez mieszkań-

ców. Medal powinien być przyznawany 

ludziom, którzy przynoszą chlubę Mosinie, 

a jednocześnie pomagają innym. Wszyscy 

kandydaci dużo zrobili dla naszej gminy, 

żyjąc godnie i pracowicie. 

Państwa śp. Wiktorię i Kazimierza Mysz-

kierów rekomendował Krąg Instruktorski 

T.W.A Elita przy Ośrodku ZHP w Mosinie. 

O przyznanie medalu państwu Teresie i Je-

rzemu Miładowskim wnosił Zarząd Gminny 

PSL w Mosinie oraz Stowarzyszenie Grupa 

Inicjatywna Baranówko. Śp. Macieja Nowa-

czyka rekomendował prof. zw. UJ, dr hab. 

med. Antoni Dziatkowiak.

„Nie zarzyna się kury,

która znosi złote jajka”

Kontrowersje i burzliwą dyskusję wy-

wołała na sesji propozycja utworzenia 

zespołu szkół w Daszewicach, który miał-

by połączyć szkołę podstawową i gimna-

zjum. Wcześniej propozycję burmistrza 

negatywnie zaopiniowała komisja edu-

kacji RM. Przewodnicząca komisji – Mał-

Z sesji Rady Miejskiej
gorzata Kaptur powiedziała: – Mamy do 

czynienia z dwiema dobrze działającymi 

szkołami w jednym obiekcie. W gimnazjum 

wyniki nauczania wyprzedzają średnią 

gminną. Szkoła podstawowa także do-

brze sobie radzi. Nauczyciele są doskonale 

wykształceni – stąd taki poziom naucza-

nia w tych szkołach. Nie widzę korzyści 

z połączenia, koszty będą takie same. 

Radna Małgorzata Twardowska zapro-

ponowała, żeby jeszcze raz przeanalizować 

ten pomysł. 

Jan Marciniak podkreślił, że z informacji 

krążących po gminie wynika, że gdyby rady 

pedagogiczne obu szkół mogły głosować 

tajnie, wynik byłby negatywny (rady peda-

gogiczne obu szkół zaopiniowały propozy-

cję pozytywnie). 

Z kolei Marian Jabłoński wyliczył: – Wiem 

jak będę głosował, ale po pierwsze szkoły 

są dobre w nauczaniu; po drugie, dobra 

jest współpraca dyrektorów i po trzecie 

nie przyniesie to żadnych korzyści fi nanso-

wych. Jedyna korzyść to zmniejszenie licz-

by dyrektorów... Z całego serca odradzam 

ten pomysł, kury, która znosi złote jaja nie 

zarzyna się.

Radny M. Jabłoński złożył wniosek o gło-

sowanie imienne w tej sprawie. 

Za utworzeniem zespołu szkół głoso-

wali: B. Czaińska, J. Falbierski, A. Karliński, 

K. Kleiber, M. Krauze, W. Mania, M. Osuch, 

J. Rogalka, R. Rybicki, K. Siestrzencewicz, 

W. Waligórski.

Przeciw: M. Jabłoński, Ł. Kasprowicz, 

J. Marciniak, A. Miedziarek-Rogal, J. Szeszu-

ła, M. Twardowska, P. Wilanowski.

Dlaczego Gmina chce połączyć szkoły?

– Jest to sprawa typowo organizacyj-

na, nie zmieniająca statutu szkoły pod-

stawowej i gimnazjum, mówi Małgorzata 

Kasprzyk, kierownik referatu oświaty UM 

w Mosinie. 

– W Daszewicach jest taka sytuacja, że 

liczba dzieci w szkole podstawowej nie-

znacznie wzrasta, natomiast w gimna-

zjum wyraźnie spada. Ponieważ mamy 

do czynienia z niżem demografi cznym, 

trzeba się liczyć z tym, że nie dla wszyst-

kich nauczycieli będzie praca. Ale po-

łączenie w zespół szkoły podstawowej 

i gimnazjum odsunie tą groźbę zwol-

nień, przede wszystkim dla nauczycieli 

gimnazjum, bo znajdą oni zatrudnienie 

w szkole podstawowej. Większość na-

uczycieli ma uprawnienia, żeby uczyć 

w jednej i drugiej szkole. Na dzień dzisiej-

szy jedna trzecia wszystkich nauczycieli 

już i tak pracuje w obu szkołach. Czyli 

tak naprawdę ten zespół nieformalnie 

istnieje. Nie ma żadnego racjonalnego 

argumentu przeciw utworzeniu zespo-

łu, będzie to sformalizowanie tego, co 

już funkcjonuje. Placówki wszystko mają 

wspólne, nie ma możliwości oddzielenia 

wejść, boiska, stołówki, świetlicy, wspól-

na jest sala gimnastyczna. 

Stanowisko burmistrza

– Lepsze będzie zarządzanie dwiema 

placówkami, znajdującymi się w jednym 

budynku, mówi Burmistrz Gminy Zofi a 

Springer. – Drugi argument to lepsze wy-

korzystanie kadry pedagogicznej, która 

pracowałaby na jednej umowie podpisy-

wanej z zespołem szkół (teraz są to dwie 

umowy z każdą ze szkół). Nauczyciele mo-

gliby poszerzać swoje kwalifi kacje do pracy 

w szkole podstawowej i gimnazjum. Zy-

skuje nauczyciel, zyskuje gmina, zyskuje 

dyrektor zarządzający. To, że coś dobrze 

funkcjonuje nie znaczy, że nie może funk-

cjonować lepiej. Plusów jest znacznie wię-

cej niż minusów.                                                                         

E.B.
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Dlaczego teraz z kolei pielęgniarki środowiskowe straciły kon-
trakt w Mosinie

Takie pytania zadają mieszkańcy Mosiny, łącząc tą sprawę z wcze-

śniejszą utratą kontraktów na rehabilitację i ginekologię w przychod-

ni przy ul. Dworcowej. Do gazety po każdej z tych strat docierały 

skargi oburzonych pacjentów, którzy z dnia na dzień zostali pozba-

wieni możliwości leczenia w ramach tych specjalizacji. O ile wcze-

śniej można było w stosunkowo niedługim czasie (miesiąc) dostać 

się na zabiegi rehabilitacyjne, o tyle po zamknięciu, czyli utracie kon-

traktu przez spółkę, która te świadczenia na Dworcowej wykonywała 

(funkcję tą przejął szpital w Puszczykowie), czas oczekiwania wzrósł 

do prawie roku. Co to oznacza dla pacjenta po urazie, nie trzeba tłu-

maczyć. - Albo zapłacę za prywatne zabiegi, albo będę kaleką, mówił 

w redakcji zdenerwowany pacjent po zamknięciu rehabilitacji.

Mieszkańcy zdesperowani prosili gazetę o interwencję, nie wie-

dząc, gdzie szukać pomocy.

Podobnie wyglądała sytuacja po odejściu ginekologa. Do redak-

cji zgłosiły się kobiety w ciąży, które z dnia na dzień musiały zmienić 

lekarza. I dokonać wyboru: leczenie w Poznaniu, Luboniu, Kórniku 

z uciążliwymi dojazdami, albo odpłatne wizyty, jeśli nie dostaną się 

w odpowiednim terminie do ginekologa, przyjmującego na NFZ 

w puszczykowskim szpitalu. Pisaliśmy o tym w grudniowym wydaniu.

Od września ub. roku w Mosinie usługi pielęgniarskie na kontrakt 

z NFZ świadczyły pielęgniarki zespołu Promed przy ul. Dworcowej 4 

(budynek MOK). Opiekowały się pacjentami przede wszystkim 

w domu, po operacjach, leżącymi, z odleżynami, cewnikami, samot-

nymi, patologicznymi. Wykonywały też zlecenia lekarza rodzinnego 

niezależnie od tego, gdzie pacjent go sobie wybrał, a także zlecenia 

lekarzy specjalistów, poszpitalne (zastrzyki, opatrunki, usunięcia 

szwów, itp.). Obejmowały stałą opieką osoby starsze, ich pacjentami 

były także dzieci. 

W kwietniu NFZ wypowiedział im umowę
ze skutkiem natychmiastowym

Czy poza nimi ktoś w Mosinie świadczył nieodpłatne usługi na taką 

skalę? Odpowiedź brzmi: nie. Dowodem na to niech będzie m. in. ten 

głos mieszkanki gminy (personalia do wiadomości redakcji):

„Gdyby nie pielęgniarki środowiskowe byłabym pozbawiona 
opieki po wyjściu ze szpitala (po ciężkiej operacji). Dostałam wy-
sokiej gorączki. Do swojego lekarza rodzinnego nie dodzwoniłam 
się, telefon był albo zajęty, albo nie odpowiadał. Przyjechała do 
mnie pielęgniarka rodzinna z Dworcowej 4, uspokoiła, powie-
działa, co robić, poradziła rodzinie zawieźć mnie na SOR do szpi-
tala. Robiła mi potem zastrzyki, zdjęła szwy, dała cenne wskazów-
ki nt. rekonwalescencji. I to wszystko bezpłatnie w ramach NFZ. 
A dzisiaj dowiaduję się, że pielęgniarki straciły kontrakt, właści-
wie bez powodu. Komu tak zależy na tym, żeby ludzie cierpieli?”. 

Nie czas i miejsce na tego rodzaju wypowiedzi, a jest ich wiele. 

W naszej okolicy (Puszczykowo, Stęszew, Czempiń, Śrem) kilkadzie-

siąt procent pielęgniarek działa w taki sposób i system świetnie funk-

cjonuje, zapewniają pielęgniarki z Promedu. Tylko nie w Mosinie. 

Dlaczego kontrakt został zerwany?
Pielęgniarki rodzinne Promed podnajmowały gabinet przy 

ul. Dworcowej 4 od szpitala w Ludwikowie, który prowadził tam swo-

je laboratorium, działające w godzinach od 7 do 9. 

– My miałyśmy umowę podnajmu, nie najmu. Otrzymałyśmy kon-

trakt, a NFZ wiedział o działaniu laboratorium, (które kontraktu z NFZ 

nie musi mieć) i niczego nie kwestionował, mówi pielęgniarka Pro-

medu – Joanna Faleńska. – Fundusz nas skontrolował przed rozpo-

częciem działalności i wszystko zostało dokładnie opisane. Godziny 

naszej pracy były ustalone – od 8 do18. We wrześniu miałyśmy nieza-

powiedzianą kontrolę z Funduszu, ale to jest normalne, bo jako nowy 

Komu tak zależy na tym, 

świadczeniodawca musimy tej kontroli podlegać. Nie otrzymałyśmy 

po niej żadnego pisma, nie poinformowano nas, jaki był wynik tej 

kontroli. Dopiero w lutym przyszło pismo z NFZ. Napisano w nim, że 

wciągu 14 dni mamy dostosować swoją działalność do umowy, tzn. 

mamy pracować od 8 do 18 i nikt w tych samych godzinach nie może 

tam świadczyć żadnych usług. Pojechałyśmy do dyrektora szpitala 

w Ludwikowie, A. Barinowa. Dyrektor zgodził się, zmienić godziny 

funkcjonowania laboratorium, punkt zaczął działać jedną godzinę 

mniej – od 7.00 do 8.00. 

Kolejna niezapowiedziana kontrola odbyła się w Promedzie 

20 marca. 

– Kiedy panie z NFZ weszły, w poczekalni siedziała jedna pacjent-

ka w zaawansowanej ciąży, która czekała na drugie pobranie krwi, 

pierwsze wykonano o godz.7. Laborantka wiedziała, że pacjentka 

nie powinna się tam znajdować, bo od godz. 8 my pracujemy, ale 

na dworze było bardzo zimno i nie miała sumienia jej wyprosić, ani 

wysyłać na drugie badanie do Ludwikowa. Robiła jej test na obcią-

żenie glukozą (po pierwszym badaniu pije się glukozę i po dwóch 

godzinach ponownie pobiera się krew). 

Panie z NFZ nie przyjęły tych wyjaśnień laborantki i pielęgniarki 

rodzinnej do wiadomości, napisały protokół, w którym stwierdziły, że 

w poczekalni była pacjentka w ciąży i czekała na badanie. 10 kwietnia 

dostałyśmy z NFZ pismo wypowiadające nam umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, bo naruszyłyśmy 

warunki kontraktu. 

Żaden pacjent nie ucierpiał z tego powodu, 
że w poczekalni siedziała kobieta

– Powodem naruszenia umowy było to, że w tym samym czasie 

działał inny świadczeniodawca, wyjaśnia Joanna Faleńska.

Zarówno laborantka jak i pielęgniarka rodzinna powinny były wy-

prosić kobietę w ciąży na dwór o godz. 8. Od września do lutego NFZ 

nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, choć laboratorium czynne było od 

godz. 7 do 9, a pielęgniarki rodzinne przyjmowały w godz. od 8 do 18.

– Dopiero w piśmie z 10 kwietnia, rozwiązującym umowę jest opisana 

tamta kontrola i stwierdzenie, że uchybienia były już we wrześniu. Czyli 

pozwolono nam przez pięć miesięcy działać niejako niezgodnie z umo-

wą. Po otrzymaniu wypowiedzenia pojechałyśmy z naszą panią prawnik 

do dyrektora NFZ, Karola Chojnackiego w Poznaniu. Wyszłyśmy zszoko-

wane. Nie docierały do niego żadne argumenty i to, że obowiązuje nas ko-

deks etyki zawodowej. Co by było, gdyby pacjentce coś się stało? Godzinę 

po wypiciu jest największe stężenie glukozy we krwi, a my nie wiedziały-

śmy, czy ma cukrzycę. Po to robiła to badanie, aby potwierdzić lub wyklu-

czyć cukrzycę ciążową. A gdyby miała? Nie siedziałabym chyba tutaj dzi-

siaj... Badanie to jest specyfi czne, polega na dwóch pobraniach. Pierwsze 

odbyło się o godz. 7, na co nie miałyśmy wpływu, bo dysponujemy ga-

binetem od godz. 8. Dla nas też była to sytuacja wyjątkowa i uznałyśmy, 

że nie będzie problemem, jeśli pacjentka poczeka na następne badanie. 
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żeby ludzie cierpieli?
I dokładnie w tym czasie przyszły panie z Funduszu. Jednak pan dyrektor 

NFZ nie chciał słuchać wyjaśnień, powiedział, że jego to nie obchodzi. 

Złożyłyśmy zażalenie na decyzję dyrektora, który sam nie może 

rozpatrywać swojej sprawy i musi przesłać ją do NFZ w Warszawie. 

Czy w Warszawie zechce to ktoś przeczytać i wnikliwie rozpatrzyć? 

Czy kara jest współmierna do winy?
– Jesteśmy świadome, że to nasza wina, bo tak naprawdę o godz. 

8 powinnyśmy wyprosić tą pacjentkę za drzwi, na śnieg i mróz... Ale 

z etycznego punktu widzenia nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła...

Pan dyrektor powiedział nam też, że możemy od razu złożyć nową 

ofertę. A co z naszymi pacjentami? Mamy ich ponad pięć tysięcy, 

jeżeli miałybyśmy na nowo zaczynać, to na nowo musimy tworzyć 

listę pacjentów. Powiedział nam też, że zakładając przedsiębiorstwo 

musimy liczyć się z tym, że konkurencja nie śpi. Rozpoczynając dzia-

łalność nie dostałyśmy pacjentów w pakiecie. Od maja do grudnia 

ub. roku chodziłyśmy od domu do domu i tą listę tworzyłyśmy. Teraz 

zmusza się nas ponownie do zbierania deklaracji. Ci pacjenci, którzy 

nas najbardziej potrzebują, podpiszą je, ale żeby funkcjonować to 

nie wystarczy. Poza tym NFZ nie wskazał świadczeniodawcy, który 

ma przejąć opiekę nad naszymi pacjentami. A są to osoby leżące, 

w ciężkich stanach.

Pacjenci w Mosinie są niejednokrotnie zastraszani przez innych 

świadczeniodawców, mówi im się, że nie będą mieli świadczenia 

na terenie przychodni, jeżeli będą jednocześnie u nas. Że powinni 

być zapisani do lekarza i pielęgniarki w jednym miejscu, a to nie jest 

prawda, co zresztą jest napisane w deklaracji. W sierpniu ub. roku 

dostałyśmy pismo od adwokatów spółki Consensus, przedsądowe 

wezwanie do zaprzestania rzekomo nieuczciwych działań, stwier-

dzające, że działamy agresywnie i mówimy nieprawdę. Nasi pacjenci 

gotowi są imiennie wystąpić w naszej obronie i potwierdzić, że wcale 

tak nie jest, i że jesteśmy im potrzebne.

Nasza praca powinna polegać na tym, że odwiedzamy pacjenta 

w domu, a gabinet oczywiście musi być dostępny i jest – 10 godzin 

dziennie. Jednak dużo ludzi do nas nie przychodzi. Pracujemy przede 

wszystkim w terenie.

Walka o dusze?
NFZ zakłada, że na jedną pielęgniarkę powinno przypadać 2750 

osób. Obie przychodnie na Dworcowej obsługują łącznie 20 tys. pa-
cjentów (Consensus – 8 tys. i Vis Medika 12 tysięcy).

– Z tych 20 tysięcy osób – 5 tys. podpisało deklaracje z nami. Na 
pozostałych 15 tys. pacjentów przypada pięć pielęgniarek środowi-
skowych z obu przychodni, tj. średnio3000 pacjentów na jedną.

W Promedzie pracowało pięć wysoko wykwalifi kowanych pielę-
gniarek i na każdą przypadało 1000 pacjentów. Już z samych staty-
styk wynika, że dostępność do świadczeń pielęgniarskich była tutaj 
większa. 

Pozytywną opinię pielęgniarkom Promedu wystawił Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Mosinie.

– Nie jest to linia obrony dla nas, ale dowód, że naszą pracę się do-
cenia. Nigdy nie odmówiłyśmy pomocy, kiedy panie z OPS do nas 
dzwoniły, (a nie dzwoniły do przychodni). Zgłaszały pacjentów z od-
leżynami, cewnikami, samotnych, patologicznych. 

Pani burmistrz napisała z kolei w piśmie do NFZ, że odkąd działamy 
poprawiła się dostępność pacjenta do pielęgniarki, a świadczenia są 
na wysokim poziomie. Dla nas nie jest problemem wizyta u pacjenta 

po godz.18. 

Stanowisko burmistrza
– Napisaliśmy z ramienia urzędu wspierające pismo do NFZ, mówią-

ce o tym, że mieszkańcy ze świadczeń pielęgniarek Promedu byli bar-

dzo zadowoleni i, że panie te są w Mosinie potrzebne, mówi Burmistrz 

Gminy, Zofi a Springer. – Wpływu na zawieranie kontraktów jednak nie 

mamy. W tym roku przygotowujemy się do przetargu na pomieszcze-

nia przychodni zdrowia przy ul. Dworcowej, w której obecnie działają 

spółki Vis Medica i Consensus. W grudniu kończą się umowy z tymi 

spółkami i zgodnie z prawem nie możemy dalej wynajmować im tych 

pomieszczeń bezprzetargowo. Będziemy próbowali wyłączyć pewne 

powierzchnie na jednym i drugim piętrze, i przeznaczyć je na taką 

działalność, jaką prowadzą pielęgniarki Promed. To im obiecałam. 

– Oczywiście zasady przystąpienia będą dla wszystkich podmio-

tów równe, dodaje burmistrz. 

Przychodnią na Dworcowej interesuje się wiele jednostek, także 

spoza gminy, nie wiadomo, kto od nowego roku będzie leczył miesz-

kańców Mosiny. Pozostaje mieć nadzieję, że znajdą się tam ludzie, 

którzy zgodnie z przysięgą Hipokratesa będą kierowali się przede 

wszystkim dobrem pacjenta.

Elżbieta Bylczyńska

PS

Ponieważ kontrakt został zerwany bez okresu wypowiedzenia, 

poprosiłam NFZ o przedstawienie propozycji opieki dla pacjentów 

Promedu, szczególnie leżących i w ciężkich stanach. Gdzie mają się 

zgłaszać, w jaki sposób uzyskać z powrotem te świadczenia. Na py-

tanie o okoliczności zerwania kontraktu Fundusz nie odpowiedział.

Odpowiedź NFZ:
„Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

informuje, że najbliższe placówki, w których realizowane są świadcze-

nia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których mogą 

zgłaszać się pacjenci z terenu Mosiny dostępne są pod adresami:

– Przychodnia Zdrowia Vis Medica R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, 

J. Ruta Brona Spółka Jawna, Mosina, ul. Dworcowa 3, tel. 61 813-24-11

– Przychodnia Lekarza Rodzinnego Consensus, Mosina, ul. Dworco-

wa 3, tel. 61 813-23-51.

Biuro Prasowe

WOW NFZ”

Poprosiłam także właściciela spółki Consensus, dr. Zbigniewa  An-

drusiaka o zajęcie stanowiska w sprawie sporu z pielęgniarkami Pro-

medu  (ostateczne przedsądowe wezwanie z sierpnia ub. roku) oraz 

sytuacji pacjentów w zakresie opieki pielęgniarki rodzinnej.

Oto odpowiedź:

– Jeśli chodzi o nas, robimy to, co do nas należy. Nie widzę tu żadnej 

różnicy. Skompletowaliśmy się na nowo i mamy pełną usługę (dwie pie-

lęgniarki odeszły z Consensusa, tworząc Promed, przyp. aut.).

Zawsze ktoś będzie niezadowolony, ale staramy się działać skutecz-

nie i w miarę naszych możliwości. Opiekę stracili tylko ci pacjenci, którzy 

zdeklarowali się do Promedu, natomiast ci, którzy są zdeklarowani u nas 

mają opiekę ciągłą. 

Nie wiem, co zaistniało, że Promed ma problemy. Myśmy już dawno 

zapomnieli o tym wszystkim i robimy swoje. Przedsądowe wezwanie? 

To jest już historia, zamknęliśmy ten rozdział. Musiałem tłumaczyć się 

w izbach lekarskich, bo wpłynęła na mnie jakaś skarga, były takie prze-

pychanki, ale nie chcemy już mieć z tym nic wspólnego, chcemy praco-

wać w świętym spokoju. Jesteśmy kompletnym zespołem, mamy swoją 

położną, pielęgniarki środowiskowe, lekarzy rodzinnych, pediatrów. Je-

steśmy samowystarczalni. Dla pacjentów, którzy złożyli u nas deklaracje 

nasze usługi wystarczają.

O przywrócenie mieszkańcom Mosiny możliwości korzysta-

nia z usług pielęgniarek Promedu wystąpił do prezesa ZUS 

w Warszawie poseł na Sejm RP – Tadeusz Dziuba z Poznania. 

W piśmie skierowanym do prezes Agnieszki Pachciarz poseł 

poprosił też o „sprawdzenie prawidłowości przedmiotowej 

decyzji i jej zasadności w kontekście społecznym”.
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SKLEP RYBNY ORKA 

MOSINA, ul. FARBIARSKA
TARGOWISKO

Poleca szeroki asortyment ryb
świeżych, mrożonych, wędzonych

oraz przetworów rybnych
w konkurencyjnych cenach 

 tel. 501 607 903

Proces toczył się od kilkunastu lat. 

O zasiedzenie wystąpił syndyk masy 

upadłościowej spółki Swarzędz Meble 

SA. Chodzi m.in. o nieruchomości, na czę-

ści których prowadzi działalność Zakład 

Usług Komunalnych w Mosinie. Gmina 

Mosina nie uczestniczyła jednak nigdy 

w tym postępowaniu, Nie była też stroną. 

Od początku postępowanie toczyło się po-

między Swarzędz Meble S.A., a właścicie-

lami nieruchomości ujawnionymi w księ-

dze wieczystej.

ZUK pojawił się na tym terenie w 2004 

roku. Przedtem zakład komunalny funk-

cjonował w bazie przy ul. Kortowskiego 

w Mosinie. ZUK rozpoczął w 2004 roku 

poszukiwania nowej siedziby, ponieważ 

planował poszerzyć swoją działalność 

o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. 

W starej bazie brakowało też miejsca na 

parkowanie pojazdów. ZUK dysponował 

autobusami, maszynami drogowymi, wo-

zami asenizacyjnymi. W bazie przy ul. Kro-

towskiego z powodu braku miejsca było 

to niemożliwe. W starej bazie nie było też 

miejsca na budowę nowej hali pod stację 

kontroli pojazdów. Tereny, gdzie działały 

fabryki mebli wybrano m.in. dlatego, że 

w studium zagospodarowania i miejsco-

wym planie zagospodarowania prze-

strzennego obszar był i jest zarezerwowa-

ny pod aktywizację gospodarczą. Umowa 

najmu z Swarzędz Meble S.A. została za-

warta 25 marca 2004 r. Umowa dotyczyła 

wynajmu część hali. Wynajmujący, czyli 

Swarzędz Meble S.A. oświadczyła w niej, 

że Spółka jest użytkownikiem nierucho-

mości. W dziale II Księgi wieczystej, byli też 

wpisani właściciele, którzy dochodzili po-

tem swoich praw przed sądem.

Kiedy Gmina Mosina podpisywała umo-

wę, posiadaczem samoistnym tych nieru-

chomości była spółka Fabryka Swarzędz 

Meble SA. To wyłącznie ona w pełni dys-

ponowała tym terenem. W 2004 r. nie było 

też żadnego wyroku sądowego. Jak moż-

na dopiero teraz stwierdzić sędziowie na 

zakończenie postępowania potrzebowali 

jeszcze 9 lat.  Fabryka Swarzędz Meble SA 

działała tam do 10 marca 2009 roku. Po-

tem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji 

Swarzędz Meble SA nie zasiedzą terenu
Po kilkunastu latach zakończyło się postępowanie 

sądowe w sprawie o zasiedzenie kilku działek, na 

których od 2004 roku działa Zakład Usług Komu-

nalnych w Mosinie. Na początku kwietnia tego roku 

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo o za-

siedzenie działek przez Swarzędz Meble SA.  Ozna-

cza to, że sporne działki wrócą do spadkobierców 

przedwojennych właścicieli – kilkoro z nich mieszka 

za granicą Polski – na Węgrzech i we Francji. Dotych-

czas nie poinformowali oni jeszcze, co zamierzają 

zrobić z odzyskaną własnością. Mogą domagać się 

opuszczenia nieruchomości przez ZUK. Mogą tak-

że ustalić nowe warunki korzystania z tego terenu 

przez ZUK.

spółki, 19 maja 2010 r. w Sądzie Rejono-

wym złożono wniosek o ogłoszenie upa-

dłości, obejmującej likwidację majątku.

Kiedy spółka rozpoczęła likwidację, 

Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem 

do Sądu o ustanowienie depozytu są-

dowego, na który Gmina będzie mogła 

wpłacać czynsz. W październiku 2010 Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu zezwolił w postanowieniu na 

złożenie do depozytu sądowego kwoty 

8  282 zł, tytułem zapłaty czynszu najmu 

hali, a także na składanie dalszych czyn-

szów za przyszłe miesiące. Jednocześnie 

sąd zastrzegł, że pieniądze zgromadzone 

w depozycie mogą zostać z niego wydane 

temu uczestnikowi postępowania, który 

przedstawi orzeczenie sądowe, z którego 

będzie wynikało, kto z grona uczestników 

postępowania jest uprawniony do pobie-

rania dochodów z czynszu.

Z ostatniej chwili

25 kwietnia br. ZUK ogłosił przetarg na 

rozbudowę swojego zakładu o Okręgo-

wą Stację Kontroli Pojazdów przy ulicy 

Sowinieckiej w Mosinie. To tam zostanie 

przeniesiona stacja kontroli działająca ak-

tualnie w hali stojącej na działce, o którą 

toczyło się opisane wyżej postępowanie 

sądowe.                                                            (red.)
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Podczas kwietniowej sesji puszczykow-

scy radni uchwalili miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w  Puszczykowie w  rejonie 

ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej.

Teren, który został objęty panem 

wzbudzał wiele kontrowersji, ponie-

waż na jego obszarze znajdują się działki 

przy ul. Magazynowej, na których jeden 

z inwestorów planował wybudować mar-

ket. Przeciwko tym planom protestowali 

mieszkańcy Puszczykowa. Władze miasta 

i puszczykowscy radni także byli przeciwni 

budowie. 

Przyjęty 23 kwietnia br. MPZP dopuszcza 

na terenie objętym planem realizację:

−  zabudowy usługowej, jako funkcji sa-

modzielnej; usług nieuciążliwych: to-

warzyszących funkcji mieszkaniowej 

w zakresie usług oświaty, kultury, handlu 

o powierzchni sprzedaży nie większej 

niż 200 m2, bankowości, administra-

cji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia 

i opieki społecznej, gastronomii, obsługi 

biurowej.

Na każdej działce budowlanej o minimal-

ną wielkość 900 metrów kw. będzie można 

ulokować tylko jeden budynek mieszkalny, 

jeden budynek usługowy albo jeden bu-

dynek mieszkalno – usługowy. Żaden bu-

dynek nie może mieć jednak powierzchni 

zabudowy większej niż 300 metrów kw. 

Zgodnie z wytycznymi planu nie dopusz-

cza się na tym terenie budowy nowych do-

mów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 

(za wyjątkiem istniejącej obecnie). 

Uchwalono plan dla ul. Magazynowej
Zakazane jest także lokalizowanie przy-

domowych oczyszczalni  bezodpływowych 

na ścieki bytowe i komunalne oraz ulepsza-

nie nawierzchni i dróg materiałami pylący-

mi, w szczególności żużlem.

Wysokość budynków jednorodzinnych, 

wolnostojących, plan ustala na maksymal-

nie dwie kondygnacje naziemne, w tym 

poddasze użytkowe. Zakazane jest również 

krycie dachu stalowymi płytami wielowar-

stwowymi i fałdowymi.

Co to jest MPZP 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego  (pot. plan miejscowy, MPZP) 

–  akt prawa miejscowego  przyjmowany 

w formie  uchwały  rady gminy, określają-

cy  przeznaczenie, warunki zagospoda-

rowania i zabudowy terenu, a także roz-

mieszczenie  inwestycji celu publicznego. 

Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz 

grafi cznej (załącznik do uchwały).Ustalenia 

planu miejscowego, wraz z innymi przepi-

sami, kształtują sposób wykonywania pra-

wa własności nieruchomości. (źródło: wiki-

pedia).                                                                  Red

Jeśli warunki atmosferyczne nie pokrzyżują planów drogowcom do końca czerwca 

powinna zakończyć się budowa tzw. ulicy Za rynkiem w Puszczykowie. Roboty roz-

poczęły się w ostatnich dniach kwietnia. Ich wykonawcą jest fi rma Usługowo Han-

dlowa ANNA z Gniezna, która została wyłoniona w przetargu. 

Mówiąc o ulicy Za Rynkiem mamy na myśli ulicę, która w przyszłości połączy ulicę 

Kościelną z ulicą Poznańską, bez konieczności wjeżdżania na Poznańską przez ron-

do. Została ona wytyczona między Rynkiem a terenem Centrum Animacji Sportu. Potem 

za Biedronką ma skręcić w lewo (patrząc od ulicy Kościelnej) i włączyć się w ul. Poznańską. 

Projektanci założyli, że wzdłuż tej ulicy powstanie 30 miejsc parkingowych, a piesi będą 

mieli do dyspozycji chodnik wzdłuż ulicy. 

Jednak na razie ulica nie może połączyć się z ulicą Poznańską z powodu spraw własno-

ściowych gruntów. Do zakończenia tych uregulowań na końcu ulicy (na tyłach Biedronki) 

funkcjonowała będzie nawrotka. Auta dojeżdżając do tego miejsca będą mogły swobod-

nie nawracać. Jeśli miasto dojdzie do porozumienia z właścicielem spornych gruntów, bra-

kujący fragment ulicy zostanie dobudowany.

Po zakończeniu budowy radni będą musieli jeszcze przegłosować uchwałę w sprawie 

nadania nazwy tej ulicy. Może potoczne miano, jakie zyskała zostanie zaakceptowane i po 

wakacjach w Puszczykowie za Rynkiem będziemy jeździec ulicą Za rynkiem.                     (red.)

Budują ulicę Za rynkiem

Swoje święto gmina będzie obcho-
dzić w dniach 25 – 26 maja br. Zło-

żą się na nie wydarzenia artystyczne, 
rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe. 
Na scenie przy Placu 20 Października wy-
stąpią m.in. Ania Rusowicz z zespołem, 
Skaldowie, Damian Ukeje z zespołem 
i inni. Wyjątkowe zaangażowanie Wan-
dy Bech, mieszkanki Mosiny, zaowocuje 
prezentacją połączoną z paradą Historii 
Motoryzacji Militarnej – wystawa pojaz-
dów od 1939 r. do współczesnych. Przy-
gotowano też formy artystyczne, m.in. 
w związku z uroczystymi obchodami 
20-lecia działalności Galerii Miejskiej. Or-
ganizatorzy zapraszają mieszkańców do 
czynnego uczestnictwa w tych wydarze-
niach. Szczegóły programu na plakatach.

 (um)

Dni Mosiny



Konkurs miał na celu pokazanie opinii publicznej najlepszych 

w kraju obiektów i kompleksów sportowych. Placówka 

prowadzona przez Powiat Poznański otrzymała wyróżnienie 

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za szczególne walory 

funkcjonalne boiska sportowego. Wysoko oceniono stopień 

integracji z otoczeniem oraz aranżację przestrzeni publicznej. 

Podkreślono też wyjątkowe wykorzystanie obiektu na potrzeby 

integracji osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że 

jest to jedyny w konkursie obiekt stworzony pierwotnie dla 

niepełnosprawnych, na który uczęszczają także osoby zdrowe. 

Zazwyczaj to obiekty dla pełnosprawnych są dostosowywane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.

Owińska nagrodzone za obiekt sportowy
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Wyróżnienie w prestiżowym konkursie na „Najlepszy Obiekt 

Sportowy i Rekreacyjny 2012” odebrał Tomasz Łubiński, 

Wicestarosta Poznański, w towarzystwie Marii Tomaszewskiej, 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Ośrodek znalazł 

się w gronie laureatów m.in. obok Stadionu Narodowego 

w Warszawie oraz stadionu PGE Arena w Gdańsku. 

FESTIWAL SAŁATEK to motyw przewodni kolejnej akcji 

medialnej „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie”, mającej 

na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami zdrowego żywienia, 

zaszczepienie mody na zdrowy tryb życia i zmianę złych praktyk 

żywieniowych. Trzecia edycja imprezy tym razem odbyła się 

16 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopol-

skich w Swarzędzu.

W spotkaniu ponownie udział wzięły trzy szkoły powiatu po-

znańskiego – poza „Swarzędzką Jedynką” również Zespół Szkół 

w Puszczykowie i fi lia Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chła-

powskiego w  Murowanej Goślinie. Uczniowie przygotowali „Sa-

łatkę owocową”, „Sałatkę wiosenną”, „Sałatę kalafi orowo-bro-

kułową”, „Sałatkę ziemniaczaną”, „Kolankowe wariacje”, „Tęczową 

sałatkę z selerem”, „Rozmaitość z marchewką” i „Pora na kalafi ora”.

Z kolei drużyna Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, 

w której znaleźli się Ewa Wieja, Prezes Szpitala w Puszczykowie, 

Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu, Agata Kubacka, Zastępca 

Burmistrza Swarzędza oraz Przemysław Jankiewicz, Dyrektor 

Zespołu Szkół w Swarzędzu, przygotowała sałatkę tatrzańską 

z  oscypkiem i  owocami. Było to nawiązanie do podpisanego 

niedawno porozumienia o współpracy z powiatem tatrzańskim.

Oprócz przyrządzania sałatek w programie standardowo 

znalazły się bezpłatne porady dietetyków, badania profi laktyczne 

Festiwal Sałatek w Swarzędzu

wykonywane przez pracowników Szpitala w  Puszczykowie oraz 

ważenie i mierzenie młodzieży szkolnej.

Obecnie co piąty uczeń w Polsce ma nadwagę, w ciągu 

ostatnich 20 lat liczba dzieci z otyłością wzrosła aż trzykrotnie. 

Przyczyny tych niepokojących trendów to głównie złe odżywianie, 

a więc jedzenie wysoko przetworzonych dań typu fast food, 

połączone z brakiem ruchu. Dlatego władze powiatu poznańskiego 

postanowiły rozpocząć cykliczną akcję promującą ekologiczną

i zdrową żywność oraz producentów oferujących tradycyjne 

lokalne produkty.

Pierwsza edycja „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie” 

odbyła się 8 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w  Puszczykowie 

i połączona była z  obchodami Europejskiego Dnia Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania, organizowanego przez Komisję Europejską. 

Kolejna impreza miała miejsce 28  lutego br. w fi lii Zespołu Szkół 

im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Murowanej Goślinie i była 

doskonałą okazją do otwarcia nowej pracowni gastronomicznej.

Anna Kozłowska,

Gabinet Starosty

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 22 kwietnia br. 

w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W konkursie, nad którym 

patronat honorowy objął Bronisław Komorowski, Prezydent 

RP, udział wzięło kilkadziesiąt obiektów. W jury zasiedli m.in. 

przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego 

Komitetu Paraolimpijskiego oraz stowarzyszeń architektów. 

Michał Dziedzic,

Asystent Starosty
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W lokalnym środowisku znana jest ze swoich umiejętno-

ści odnawiania wnętrz, mebli, pięknie rzeźbi, maluje 

i rysuje. Równie wymowna jest jej grafi ka. Jest też mistrzem 

w dorabianiu i odnawianiu starych ram do obrazów i luster. 

Zimą pracuje w domu, o którym mówi się, że ma duszę, latem 

w ogrodzie.

W jej ogrodzie zostały odnowione barokowe rzeźby poznań-

skiej Fary - na czas renowacji przewieziono do Mosiny ołtarze 

Męczenników Jezuickich i św. Rozalii. Tutaj nad nimi pracowała. 

Odnowiła też boczne ołtarze bazyliki w Świętej Lipce – zabytek 

klasy zerowej.

– Odnawianie złotych elementów zabytków nie jest tylko ma-

lowaniem pędzelkiem, jak myśli większość ludzi, mówi pani Ma-

ria. – To żmudna praca, na którą składają się 23 czynności.

W latach 90. ub. stulecia zaproszono ją do Petersburga, razem 

z mistrzem pozłotnikiem z Krakowa – Marianem Drobnym, do 

odnowienia i konserwacji kopuły barokowej cerkwi Wniebo-

wstąpienia Pańskiego przy Newskim Prospekcie. Od czasu po-

wstania cerkwi przed 250 laty nikt kopuły nie odnawiał. Polscy 

pozłotnicy zrobili to jako pierwsi.

Pilnie strzeżona tajemnica 

w starym domu „z duszą”

Takie umiejętności to rzecz dzisiaj prawie niespotykana, a w dodatku objęta tajemnicą, której się strzeże. 

Pozłotników w Polsce jest zaledwie kilku. Maria Jaśkiewicz (z domu Łoza) jest jednym z nielicznych mistrzów 

w tym zawodzie. Urodziła się w Mosinie, mieszka i tworzy w starym domu z ogrodem, położonym w central-

nym punkcie miasta przy ul. Sowinieckiej, koło poczty.

– Pojechałam do Petersburga także po to, żeby się sprawdzić 

i oczywiście wiele nauczyć od mistrza Mariana. Miałam ogrom-

ną satysfakcję, że mogłam pracować z takim człowiekiem, na 

naszą pracę nie było reklamacji, a minęło ponad 20 lat. W tym 

zawodzie jest pewien knyf, jeśli się go nie zna – efektu nie bę-

dzie. To właśnie przekazał mi mistrz. Ucząc mnie powiedział tam 

w Petersburgu: „Przekazałem ci wielką tajemnicę”. Spotkał się za 

to z dezaprobatą swojego środowiska...

Tajemnica dotyczy starych złoceń zewnętrznych.

– Jest to właściwie kilka rzeczy, z których jedna jest podstawo-

wa i ma największe znaczenie, wyjaśnia artystka. - Tą tajemnicę 

przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Nikogo już pewnie nie 

nauczę tego zawodu, bo na to trzeba lat. Nie mam komu prze-

kazać tej wiedzy…Szkoda. 

W Polsce dużo złoceń w zabytkowych obiektach wymaga od-

nowy i konserwacji. Nie ma niestety na to nie tylko funduszy, ale 

i woli zajmowania się zabytkami. Poza tym pani pozłotnik z Mo-

siny nigdzie się nie reklamuje i nieliczni są tylko poinformowani, 

że posiada tą cenną, tajemną wiedzę o złoceniach.

W 1978 roku Maria Jaśkiewicz wykonała od podstaw złocenia 

sztukaterii i boazerii na Zamku Królewskim w Warszawie – w Sali 

Rady i w Sali Koncertowej (najczęściej w telewizji  pokazywa-

nych). W ramach konserwacji zabytków odnawiała też złocenia 

w Teatrze Wielkim. W Katedrze Poznańskiej odnowiła nagrobek 

Górków z okresu renesansu. 

– Dużo wtedy było pracy, dlatego istniała możliwość na-

uczenia się tego zawodu. Pracowałam 20 lat jako pozłotnik, do 

momentu, kiedy tej pracy w Polsce dla nas zabrakło. Wszystko 



11reportaż

skończyło się w latach dziewięćdziesiątych. Żeby jakoś przeżyć 

skrobaliśmy stare okna do szpitali, ale na normalne życie pienię-

dzy nie starczało. 

Sztuka w złocie zaklęta

Jest zawsze uśmiechnięta, pełna poczucia humoru i bardzo 

otwarta na ludzi.

– To ludzie mają wpływ na to, kim się staję i kim jestem. Przy-

chodzą do mnie, przyprowadzają przyjaciół. Dzielą się pomysła-

mi i oczekiwaniami. 

Od lat uczestniczy w wystawach „Szeroko na Wąskiej” w Mosi-

nie. Jej główną pasją jest sztuka. Jak sama mówi – tylko tym żyje. 

Niedawno wykonała złocenia ramy obrazu Jezusa Miłosierne-

go „Jezu ufam Tobie”, przywiezionego do odnowienia przez pol-

skich misjonarzy z Korei Południowej. Ramę do niego dorobił 

rzemieślnik ze Śremu. Sam obraz był odnawiany w Warszawie. 

W ogrodzie pani Marii zielona herbata z opuncją smakuje wy-

bornie. W ciepłe, majowe południe wynosimy z domu niektóre 

dzieła artystki, ustawiając je na tle zieleni w trawie. Niezbyt ostro 

świecące słońce wydobywa z płaskorzeźb niesamowite efekty. 

Kiedy powstawał pierwszy reportaż o pani Marii w jej pracow-

ni przeważały dzieła sakralne. Skąd wziął się pomysł na tak od-

mienną tematykę? 

– W tym roku głowa z pomysłami na nowo mi się otworzy-

ła, śmieje się artystka. – Ale nie stronię od tematyki religijnej. 

Ogromny przypływ energii miałam w grudniu i styczniu. Po-

wstały rysunki, obrazy, projekty i trzy akty, płaskorzeźby: Ko-

bieta i Mężczyzna i dwie Kobiety. W tworzeniu aktów nie widzę 

nic zdrożnego. Ludzie często pytają, dlaczego akty kobiece. Od-

powiadam, że ciało kobiety jest piękne, niektóre części można 

uwydatnić, inne zakryć. Staram się tworzyć dyskretnie, żeby to 

ciało wyglądało subtelnie. A jeśli chodzi o złocenia, wykańczam 

je swoją techniką pozłotniczą, przez co rzeźba zyskuje, wydaje 

się głębsza, bo załamuje się wszędzie światło. Wykorzystuję swój 

zawód do złocenia płaskorzeźb. Równie dobrze można byłoby 

to robić w kolorze, ale to każdy potrafi … Chciałam pokazać sie-

bie. Oddać swoje uczucia. Interesuje mnie piękno, takimi chcę 

ludzi w swojej twórczości przedstawiać. Akt Kobieta i Mężczy-

zna został już sprzedany, ale na wystawę zostanie wypożyczony. 

Wernisaż wystawy najnowszych prac 

Marii Jaśkiewicz pt. „Kobieta” odbędzie się 

16 maja o godz. 18.30 w kawiarni Poema 

Cafe przy ul. Langiewicza 2 w Poznaniu. 

Prace będzie można oglądać przez dwa ty-

godnie.

Do tej pory w Mosinie artystka miała tylko 

jedną wystawę, w 2000 roku z malarzem Janu-

szem Biernackim. Trochę dawno... I chyba dla-

tego jej siostrzenica, Agata Lubowicka wpadła 

na pomysł, żeby utworzyć latem wystawę we 

własnym ogrodzie. 

– Bardzo mi się ten pomysł spodobał, nie mu-

siałabym zabiegać o wystawianie swoich prac 

w galeriach, wystarczyłoby to tylko ogłosić 

i zaprosić znajomych. Ale do tego jeszcze długa 

droga... Mogłabym pokazać wszystko, co robię. 

Tworzy przy pomocy techniki, którą sama 

wymyśliła.

– Jestem zafascynowana tą techniką. Jeśli 

chodzi o płaskorzeźby, czy elementy na ra-

mie – podstawą wszystkiego jest rysunek. Najpierw rysuję, 

robię to odwrotnie niż rzeźbiarz. Potem nakładam spe-

cjalną masę, mieszaninę kleju, kredy (technika z pozłotnic-

twa), masa pod wpływem ciepła staje się miękka jak glina 

i można ją formować. Robi się elastyczna, a potem zastyga 

jak skała. Nakładam ją warstwowo, nie mogę tego robić zbyt 

szybko, bo popękałaby. Następnie rzeźbię. Technikę tą stoso-

wałam kiedyś na ramach i bardzo się podobała. Najpierw były 

to elementy dekoracyjne i roślinne, potem powstawali ludzie 

i...  uczucia.

Nie wszyscy artyści mają odwagę pokazywać swoje dzieła, 

stanąć przy nich i powiedzieć: ja to zrobiłem. 

– Ja mam tą odwagę, chcę pokazać światu, co mam do powie-

dzenia, co mi w duszy gra. 

Elżbieta Bylczyńska

Adres pracowni Marii Jaśkiewicz:

Mosina, ul. Sowiniecka 2, tel. 500 197 602.
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Święto Narodowe – 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek 30 kwietnia 2013 roku odbyły się w Mo-

sinie uroczystości Święta Narodowego 222. Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W godzinach przedpołudnio-

wych władze samorządowe gminy Mosina w imieniu miesz-

kańców złożyły wiązanki kwiatów na miejscu ostatniego 

spoczynku prezydenta Edwarda Raczyńskiego w krypcie ko-

ścioła w Rogalinie oraz w miejscach pamięci na cmentarzu 

mosińskim. Po południu na placu przy pomniku Tadeusza 

Kościuszki odbyło się zgromadzenie patriotyczne, w którym 

wzięły udział władze samorządowe, przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych, oświaty, instytucji i jednostek pomoc-

niczych z gminy oraz mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się 

od wystrzału z armaty Mosińsko-Puszczykowskiego Kurko-

wego Bractwa Strzeleckiego im. Dr Tadeusza Adama Jaku-

biaka, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego 

i przemówienie okolicznościowe Burmistrza Gminy Mosina 

– Zofi i Springer. Zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów i zni-

cze pod pomnikiem, następnie w korowodzie z biało-czer-

wonymi fl agami wszyscy zgromadzeni przeszli do kościoła 

pw. Św. Mikołaja w Mosinie, gdzie została odprawiona Msza 

święta w intencji ojczyzny. Oprawę uroczystości zapewnił: 

przejazd członków Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowe-

go, którzy z fl agami uroczyście przejechali ulicami miasta. 

Muzyczną oprawę stanowił Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. 

Cecylii oraz Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. 

Antoniego Jerzaka. Organizatorzy dziękują mieszkańcom za 

aktywne uczestnictwo.                                                (red.)

W ostatnią niedzielę kwietnia członkowie Koła Pszczela-

rzy Mosina-Puszczykowo ofi cjalnie otworzyli sezon pszcze-

larski. Tradycyjnie spotkali się na terenie Szkółki Leśnej 

w Nowinkach koło Mosiny. Dzień wcześniej pszczelarze 

uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Puszczykowie, 

w kościele pw. Św. Józefa. 

Tradycyjnie w uroczystym rozpoczęciu sezonu jak i jego za-

kończeniu biorą udział całe pszczelarskie rodziny. Wśród 

zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się także burmi-

strzowie: Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa i Waldemar 

Nowy sezon pszczelarzy Krzyżanowski, zastępca Burmistrza Mosiny oraz Zbigniew Czyż 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Puszczykowie i Waldemar Wa-

ligórski, przewodniczący Rady Gminy Mosina. 

- Aura już kolejny rok nie sprzyjała pszczelarzom – owady mu-

siały przecież spędzić w ulach okres od października do końca 

kwietnia. Tak długa zima  w niektórych regionach kraju wynisz-

czyła nawet do 80 % rodzin pszczelich. Na szczęście kolejny rok 

te problemy ominęły członków naszego koła. Z informacji, któ-

rymi dysponuję w naszych pasiekach zimy nie przetrwało oko-

ło 10 % pszczelich rodzin – mówi Aleksander Falbierski, prezes 

koła.

Pszczoły obudziły się kilka tygodni temu, ale zaraz potem 

przyszły kolejne mrozy. Te pszczoły, które przetrwały są osła-

bione i głodne, bo zgromadzony na zimę pokarm zazwyczaj 

wystarcza im do końca marca. Dlatego konieczne jest ich do-

karmianie – specjalnymi paszami lub wodą z cukrem. Zdaniem 

pszczelarzy, jeśli pogoda dopisze sytuacja poprawi się, a miodu 

spadziowego czy lipowego będzie pod dostatkiem. 

Na rozpoczęcie sezonu mosińsko-puszczykowscy pszczelarze 

tradycyjnie organizują loterie fantową. Oczywiście każdy los 

wygrywał, a pieniądze z loterii jak zawsze zostały przekazane na 

pokrycie kosztów działalności koła. Hodowcy pszczół przywieźli 

też do Nowinek wiele akcesoriów niezbędnych do codziennej 

pracy z owadami. 

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo może poszczycić się 

długą tradycją, w ubiegłym roku obchodziło 80 lecie działania. 

Aktualnie zrzesza blisko 60 pszczelarzy. Członkowie mosińsko-

puszczykowskiego koła czynnie włączają się także w imprezy 

organizowane na terenie Puszczykowa i gminy Mosina, gdzie 

demonstrują m.in. żywy ul, który zawsze wzbudza olbrzymie 

zainteresowanie.                                                                                    (red.)
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- Aaaa to co, co to jest, elegant 

z Mosiny!

– Tak jest dla pana, a czy on coś panu 

mówi?

– Panie, no pewno. Ja się urodziłem 

w Poznaniu, tutaj ukończyłem, że tak 

powiem, pierwsze szkoły, później miesz-

kałem jakiś czas na Pomorzu w Słupsku, 

dość długo zresztą, a obecnie od paru 

lat tutaj koło Nowego Tomyśla. Mogę 

powiedzieć, że właśnie chyba wreszcie 

skończyliśmy nowy dom. Moich dwóch 

młodszych braci zostało na stałe w Po-

znaniu, toteż często ich odwiedzałem, 

a już zwłaszcza we wakacje. Tęskniłem 

co prawda, ale wcale nie żałuję, że wy-

jechałem w świat, bo tam mi się ułożyło 

w życiu, jak to się mówi. Ale zaraz, za-

raz, jak to było z tym elegantem? Niech 

pomyślę. A czy mógłbym o tym przy 

następnym spotkaniu? Nie, no to dobra, 

spróbujemy bez przygotowania na gorą-

co. Ano było tak. Jak któryś z braci, albo 

też któryś z kolegów ubrał się tak na łapu 

capu mówiąc po poznańsku, ni w pięć ni 

w dziewięć, że coś mu tam w całości nie 

pasowało, wtedy zaraz wyśmiewaliśmy 

się z niego, że jest elegant z Mosiny. Tak, 

tak było dokładnie, wyśmiewaliśmy się. 

Ni w pięć ni w dziewięć
Czyli można dzisiaj powiedzieć z całą pew-

nością, że to był normalnie jakiś przytyk 

bez dwóch zdań. Założyłeś bracie zaspa-

ny rano koszulę na lewą stronę – od razu 

byłeś elegant z Mosiny, wychodzisz na 

podwórko w pilotce, ba, w nowej pilotce 

żeby pograć w nogę – jesteś elegantem od 

razu, mama kupiła nowe pepegi w sobo-

tę, a ty bracie założyłeś je w niedzielę, bo 

do poniedziałku nie mogłeś wytrzymać – 

śmieją się znowu, że na eleganta z Mosiny 

się wystroiłeś. No takie na przykład sytu-

acje. Zaraz, zaraz, nawet nie musiał to być 

szczegół ubioru. Z czasem wystarczyło, że 

któryś się wywrócił i najnormalniej zbił so-

bie kolano, zdarł spodnie, nabił sobie guza 

na czole (co w tym wieku zdarzało się na-

der często) i już było „ha, ha, ha... elegant 

z Mosiny, elegant z Mosiny!” – darliśmy się 

wszyscy w niebogłosy. Co ciekawe, nikt 

nie miał stałego przezwiska, nie było przy-

działu na bycie elegantem i w tym znacze-

niu nie zostawało się nim na zawsze. Dzisiaj 

okrzyknięto mnie, jutro ciebie, za tydzień 

kogoś innego i tak w kółko Macieju. 

O ile sobie dobrze przypominam, samo 

przezwanie kogoś elegantem z Mosiny 

było chwilowym, w dodatku niechlub-

nym, tytułem i nadanym w nieprzyjem-

nym momencie, bo albo bolało kolano, 

albo czoło w oczach puchło i jeszcze po 

powrocie z płaczem do domu mama, 

a zwłaszcza ojciec swoje dokładali. Dlacze-

go akurat tak wołaliśmy, nie mam zielo-

nego pojęcia, no po prostu wołaliśmy, za 

wiele się nie zastanawiając i tyle. A skąd 

się ten elegant wziął, kto go wymyślił, że 

tak powiem, nigdy się nad tym nie zasta-

nawiałem. Proszę pana, dokładnie na-

wet nie widzieliśmy gdzie ta Mosina jest, 

ale wymienialiśmy ją często, a zwłaszcza 

w latach szkoły powszechnej.

Roman Czeski

W piątek, 3 maja 2013 r. w kaplicy 

w Radzewicach spotkali się stra-

żacy z gminnych jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście, 

aby wspólnie obchodzić swoje święto – 

Gminny Dzień Strażaka. Uroczystą mszę 

świętą odprawił proboszcz parafi i w Ro-

galinie – ks. Wojciech Kaźmierczak oraz 

proboszcz parafi i w Mosinie – ks. Kanonik 

Edward Majka. Dalsza część uroczystości 

miała miejsce przed remizą OSP w Ra-

dzewicach. Po złożeniu meldunku przez 

Naczelnika OSP Radzewice – Roberta 

Kopacza, został odśpiewany hymn pań-

stwowy, a następnie hymn strażacki.  Po 

okolicznościowym przemówieniu preze-

sa Zarządu Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP w Mosinie, 

druhny Małgorzaty Piechockiej, nastąpiło 

wręczenie medali i odznaczeń nadanych 

zasłużonym strażakom.

Odznaka „Strażak wzorowy” – Janusz 

Hołysz, OSP Radzewice

Odznaka honorowa „Zasłużony Strażak 

Gminy Mosina”: Kazimierz Maślak – Mosi-

na, Dariusz Piechocki – Mosina, Przemy-

sław Gawron – Nowinki, Jacek Walkowiak 

– Nowinki, Zdzisław Gierek – Pecna, Wie-

sław Cieleński – Pecna, Jan  Mandecki – 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
Radzewice, Andrzej Kropacz – Radzewice, 

Tadeusz Matecki – Żabinko, Tadeusz Kap-

tur – Żabinko.

Za wysługę lat, odznaczenia otrzymali: 

Robert Kropacz – 30 lat, Grzegorz Frącko-

wiak – 25 lat, Marcin Dudek – 15 lat, Da-

mian Kukowiecki – 15 lat, Beata Tomczak – 

5 lat, Rafał Mika – 5 lat, Piotr Gramza – 5 lat.

Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożar-

niczej trafi ły do: Kacpra Kopacza – złota 

i Roberta Kaisera – brązowa.

Uroczystość zakończyły przemówienia 

gości: Burmistrza Gminy Mosina – Zofi i 

Springer, Prezesa Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP – Dariusza Piechockiego oraz 

Leśniczego  Nadleśnictwa Babki – Łuka-

sza Werfl a. 

Jak mówiła Wiceprezes 

OSP w Radzewicach, Be-

ata Tomczak „Kiedyś praca 

strażaków polegała pra-

wie wyłącznie na gaszeniu 

pożarów. Dziś samochody 

strażackie wyjeżdżają nie 

tylko do pożarów, ale także 

do wypadków drogowych, 

powodzi, katastrof kolejo-

wych, budowlanych i wie-

lu innych. Praca na rzecz 

całego społeczeństwa, ratowanie życia, 

zdrowia i mienia ludzkiego oraz gotowość 

niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebu-

ją, to działania wpisane  w codzienną stra-

żacką służbę, zgodnie z mottem „Bogu na 

chwałę, ludziom na ratunek”. 
(red.)
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dr n. med. Ryszard Soboczyński

lek. med. Ryszard Przybylczak

� neurolog
lek. med. Zygmunt Giergiel
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Płakali nawet mężczyźni
Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Kilka lat jednak, w ciągu swo-

jego 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 wy-

wiadów i dokumentów fi lmowych, w których brat Marian Markiewicz brał 

udział razem z ks. Stanisławem Dziwiszem (obecnie kardynałem). Opo-

wieść brata Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczy-

kowie drukujemy na łamach naszej gazety w odcinkach.

Cz. IV (część I, II i III dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl zakładka: wyda-

nia archiwalne).
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Kaplica Sykstyńska, konsekracja biskupa S. Szymeckiego

Zamach

„Muszę pojechać”

Pierwszą podróż apostolską Jan Paweł 

II odbył w styczniu 1979 roku do Meksy-

ku, na zaproszenie Episkopatu Ameryki 

Łacińskiej. 

„W tamtym czasie, w 1979 roku, Meksyk 

był ofi cjalnie krajem antyklerykalnym.”, 

pisze kard. Stanisław Dziwisz w książce 

„Świadectwo”.

„W rządzie, parlamencie i na szczytach 

gospodarki zasiadało wielu masonów...

Pojawiły się głosy apelujące o rozwagę, 

a przynajmniej o odłożenie pielgrzymki. 

Ojciec Święty mimo wszystko zdecydo-

wał, że pojedzie. – Zaprosił mnie epi-

skopat – mówił – więc muszę pojechać. 

Muszę poruszyć z biskupami kwestię dra-

matycznych problemów ich kontynentu, 

począwszy od teologii wyzwolenia”.

Celem Papieża było też zwrócenie uwa-

gi świata na ucisk i wykluczenie ogrom-

nej liczby obywateli z powodu nierów-

ności społecznej, na dramaty życiowe, 

ludzką krzywdę i prześladowanie Kościo-

ła w tym kraju.

– Po wizycie papieskiej trochę to prze-

śladowanie zelżało, opowiada brat Ma-

rian. - Później niejednokrotnie woziłem 

po Rzymie gości z Meksyku, którzy opo-

wiadali mi, co tam się działo. Prezydent 

Meksyku zapłacił mandat (symboliczny) 

za to, że Papież i towarzyszący Mu du-

chowni przylecieli w habitach i sutan-

nach. W Meksyku obowiązywał zakaz no-

szenia takich strojów. 

Meksykańskich księży b. Marian spo-

tkał później w Polsce. 

– Z moim bratem Włodzimierzem wo-

ziliśmy po Polsce delegację ks. prymasa 

Meksyku i osoby towarzyszące, którzy 

zwiedzali Częstochowę, Kraków, Oświę-

cim i inne miejscowości. Jeden z księży 

miał protezę, było gorąco (lato), więc za-

proponowałem mu, żeby zdjął sutannę. 

A on odpowiedział: „O nie bracie, ty nie 

wiesz, co to jest za radość móc ją nosić. 

U nas nie wolno chodzić w sutannie...”.

Matka Teresa w kolegium

W lipcu 1980 r. do obsługi nowo po-

wstałego Domu Pielgrzyma przy Via Cas-

sia w Rzymie im. Jana Pawła II przybyli 

dwaj kolejni bracia – Franciszek Radzaj 

i Stanisław Samsel ze Zgromadzenia Bra-

ci Serca Jezusowego w Puszczykowie. 

W ściągnięciu ich do Rzymu pośredniczył 

wcześniej brat Marian.

– Kilka dni po ich przybyciu ks. Dziwisz 

zaproponował przedstawienie obu braci 

Ojcu Świętemu (na Jego życzenie). Poje-

chaliśmy na to spotkanie do letniej rezy-

dencji Papieża – Castel Gandolfo. 

Warto też odnotować, że do Papieskie-

go Kolegium Polskiego w Rzymie, za cza-

sów pracy w nim brata Mariana, dwa razy 

przybyła na spotkanie z polskimi studen-

tami i kapłanami Matka Teresa z Kalkuty 

– człowiek wielkiego serca, miłości i po-

kory. Zatrzymywała się u sióstr niedaleko 

kolegium, w domu przy kościele Grze-

gorza Wielkiego, w którym odprawiono 

pierwsze Gregorianki.

– Pan Bóg dał mi tę łaskę, że mogłem jej 
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Klinika Gemelli – Ojciec Święty Jan Paweł II po operacji

Castel Gandolfo 16.X.1981r. Ojciec Święty i b. Marian

także służyć jako kierowca, wyjaśnia brat 

Marian. – Byliśmy ciekawi jej pracy, pytali-

śmy ją o to, czy nie boi się chodzić po nie-

bezpiecznych dzielnicach, czy nie obawia 

się, że ktoś ją skrzywdzi. Odpowiedzia-

ła, że wcale się nie boi, bo biedni ludzie 

krzywdy jej nie zrobią. Matka Teresa opo-

wiadała nam o życiu ludzi ubogich i bez-

domnych w Rzymie. Zaczęliśmy potem 

robić zbiórki różnych rzeczy wśród księży 

i przekazywaliśmy je siostrom dla po-

trzebujących. Mieszkańcy Rzymu wiedzą 

o tej pięknej posłudze sióstr i wspomaga-

ją je różnymi darami, łącznie z żywnością. 

Podczas rozmów w kolegium zapyta-

liśmy też Matkę Teresę o jej pragnienia 

i potrzeby. Odpowiedziała: „Dajcie mi 

świętych księży do współpracy, to mi wy-

starczy”.

W kwietniu 1981 roku przyjechał do 

kolegium ks. biskup nominat Stanisław 

Szymecki. Konsekracji biskupa miał do-

konać sam Ojciec Święty. 

– Na 12 kwietnia, uroczysty dzień kon-

sekracji biskupiej zostałem wyznaczo-

ny do czynności liturgicznych w czasie 

Mszy świętej, w kaplicy Sykstyńskiej na 

Watykanie. Liturgii przewodniczył Ojciec 

Święty. Była to wspaniała i podniosła uro-

czystość. Po Mszy św. miałem możliwość 

spotkania się z Papieżem i krótkiej z Nim 

rozmowy. Później oczywiście były życze-

nia i gratulacje dla ks. biskupa Szymec-

kiego, i ogólna, wielka radość. Rodzina 

i zacni goście udali się do kolegium na 

uroczysty obiad. Wieczorem ks. biskup 

Stanisław zaprosił mojego współbrata 

– Stanisława Leszkowskiego i mnie do 

siebie, i serdecznie podziękował nam za 

przygotowanie i obsługę gości.

Piękne, słoneczne popołudnie

13 maja 1981 roku...

Brat Marian wyjeżdża z Papieskiego Ko-

legium Polskiego z biskupami – Szymec-

kim z Kielc i Smoleńskim z Krakowa na 

sympozjum do Watykanu, które ma się za-

cząć w Auli Pawła VI o godz. 16.00. Biskupi 

proszą go jeszcze o oddanie korespon-

dencji do ośrodka polskiego „Corda Cordi” 

na Via Pfeiff er 13, blisko Placu św. Piotra. 

– Po zawiezieniu biskupów pod Aulę, 

parkuję samochód i idę na plac. Jest 

gwarno, pielgrzymi zbierają się na au-

diencję generalną z Ojcem Świętym. 

Po wybiciu godz. 17.00 spod bramy 

Arco delle Campane wyjeżdża samochód 

„papamobile” z Papieżem i skręca po-

między sektory. Przed audiencją Ojciec 

Święty pozdrawia pielgrzymów, jeżdżąc 

między sektorami. Pielgrzymi wiwatują, 

a On im błogosławi.

– Kiedy rozpoczyna się pierwsze okrą-

żenie palcu postanawiam iść na Via Pfe-

iff rr i oddać listy biskupów, bo trochę to 

potrwa, zanim Papież objedzie wszystkie 

sektory. Chcę zaraz wrócić i posłuchać ka-

techezy środowej i tego, co jeszcze Ojciec 

Święty będzie mówił do zebranych. 

Oddałem listy i wracam. Od strony 

placu słyszę odgłosy syren policyjnych 

i helikoptera. Dochodzę do kolumnady, 

biegnie zapłakana Polka i krzyczy, że był 

zamach na Ojca Świętego. Nogi uginają 

się pode mną, nigdy przedtem o czymś 

takim nie pomyślałem… Na placu pa-

nuje chaos, ludzie biegają bezładnie. 

Samochody policji i karabinierów jeżdżą 

w okolicy z piskiem opon i na syrenach. 

Przedzieram się przez tłum pasem, któ-

rym jechał samochód papieski, ludzie 

mdleją, dzieci pochowane pod krzesła 

płaczą, kawalerowie maltańscy wynoszą 

zszokowanych na noszach do punktu 

sanitarnego. Wolontariusze biegają z le-

kami dla potrzebujących. Dowiaduję się, 

że zamachowiec strzelał do Papieża pod-

czas drugiego okrążenia placu. Docieram 

do papieskiego podium.

Przy mikrofonie stoi ojciec Kazimierz 

Przydatek, jezuita, który modli się i na-

słuchuje jednocześnie wieści z małego 

radyjka o tym, co się dzieje z Ojcem Świę-

tym. Mówi, że właśnie opuszcza Watykan. 

Co jakiś czas podaje komunikaty. 

Ojciec Święty jest już w szpitalu. 

Zaczyna się operacja. 

Ludzie na placu modlą się w różnych ję-

zykach, odmawiają Różaniec. W pewnym 

momencie pielgrzymi z Kościana Wiel-

kopolskiego z ks. Pośpiesznym stawiają 

na fotelu papieskim, na którym Ojciec 

Święty miał siedzieć, obraz Matki Bożej 
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Castel Gandolfo z lewej b. Stefan Kozica, kierowca Stefana Kard. Wyszyńskiego w Rzymie

Częstochowskiej przywieziony z Polski, 

przyozdobiony ziarnami zbóż. Zamierzali 

go wręczyć papieżowi w darze. Po jakimś 

czasie, nie wiadomo czy pod wpływem 

wiatru, czy z innego powodu obraz zsu-

wa się z tronu i uderza z wielkim hukiem 

o podium. Na placu rozlega się jęk grozy...

Ojciec Kazimierz mówi do mikrofonu, 

że Papież żyje i operacja trwa... 

Obraz ten obecnie znajduje się 

w Domu Jana Pawła II na Via Cassia 1200.

***

Kiedy zaczęło się ściemniać brat Marian 

przypomniał sobie, że zawiózł biskupów 

na sympozjum.

– Pobiegłem do Auli Pawła VI i zapyta-

łem, czy obrady jeszcze trwają. Okazało 

się, że tak, a strażnik policji watykańskiej, 

pilnujący wejścia nic nie wie o zamachu. 

Poszedłem do górnej sali i zapytałem 

o polskich biskupów. Udało mi się ich 

zlokalizować - biskup Szymecki siedział 

niedaleko wejścia w ostatnim rzędzie. 

Powiedziałem mu, co się stało, że był 

zamach, Ojciec Święty jest w szpitalu 

i trwa operacja. Biskup poprosił o głos 

i przemówił do zebranych, oznajmiając 

im tę straszną wiadomość. Biskupi wsta-

li z miejsc, natychmiast kończąc obrady 

i zmówili modlitwę w intencji Papieża. 

Poszliśmy na Plac św. Piotra. Pielgrzymi 

trwali nieustannie na modlitwie. Dołą-

czyliśmy do nich, modląc się o cud życia 

dla Ojca Świętego.

Następnego dnia, 14 maja brat Marian 

z biskupami Szymeckim i Smoleńskim 

pojechał do kliniki Gemelli. Budynek 

oblegali dziennikarze z całego świata, 

którzy próbowali dowiedzieć się czegoś 

o stanie zdrowia Papieża.

– Dzięki pomocy służb watykańskich 

udało nam się przejść w pobliże sali, 

w której leżał Ojciec Święty. Biskupi chcie-

li rozmawiać z lekarzami. Jeden z nich 

przyszedł i udzielił informacji. Papież le-

żał pod namiotem tlenowym. Do namio-

tu mogły wchodzić i czuwać tylko dwie 

osoby z posługą, w specjalnych ubiorach 

– Angelo, kamerdyner i siostra Fabiana. 

Żeby uniknąć tłumu dziennikarzy przy 

wyjściu ze szpitala biskupi wysłali mnie 

przodem, miałem iść dookoła, zrobić 

trzy okrążenia samochodem, podjechać 

niepostrzeżenie pod wyjście i zabrać ich. 

Ale dziennikarze zorientowali się, kiedy 

biskupi już wsiedli. Wskoczyli do samo-

chodów, z piskiem opon ruszyli za nami 

w pościg i zaczęli kręcić kamerą zdjęcia 

odjeżdżających polskich biskupów, żeby 

pokazać je światu. 

Czerwony dywanik wisiał jak zawsze

Trzy dni później, w niedzielę na Placu 

św. Piotra zgromadziły się tłumy pielgrzy-

mów. Dzwony wybiły godzinę 12.00.

– Otworzyło się okno, czerwony dywa-

nik wisiał jak zawsze. Zapanowała wielka 

cisza, a po chwili dał się słyszeć zbolały 

i umęczony głos Ojca Świętego (z nagra-

nia). Na twarzach ludzi widać było ogrom-

ne wzruszenie. Papież dziękował za mo-

dlitwy w Jego intencji. Kiedy powiedział, 

że przebacza temu bratu, który dokonał 

zamachu na Jego życie – płakali nawet 

mężczyźni. Na koniec tego niezwykłego 

spotkania i modlitwy Ojciec Święty udzie-

lił błogosławieństwa apostolskiego. 

Brat Marian w następnych tygodniach 

woził do kliniki Gemelli polskich duchow-

nych, m. in. kard. Macharskiego i innych 

biskupów. Nie widział w tym czasie Ojca 

Świętego.

– Warto powiedzieć, że kiedy prezy-

dent Włoch Alessandro Pertini, niewie-

rzący, który przyjaźnił się z Papieżem 

dowiedział się o zamachu, przyjechał do 

kliniki i powiedział, że tak długo będzie 

tam czekał, aż skończy się operacja. Wy-

szedł dopiero wtedy, gdy przekazano mu 

wiadomość, że operacja się udała i Ojciec 

Święty żyje. Dziennikarze oczywiście za-

dawali mu pytania, co sądzi o zamachu, 

kto za tym stoi. Prezydent Włoch odparł 

krótko: „Powiem wam niewiele, powiem 

tylko tyle, że Turcja z Rosją graniczy 1000 

kilometrów...”.

Wywołało to burzę w ambasadzie ro-

syjskiej, która znajduje się w odległości 

ok. 2 km od Watykanu w linii prostej (na-

przeciw ambasady rosyjskiej mieści się 

siedziba główna masonerii). Wywołało 

to szum medialny. Jak prezydent mógł 

coś takiego powiedzieć? Ale powiedział. 

Potem była sprawa śladów tureckich, buł-

garskich, co znamy z historii…

Pierwsze dni po zamachu przeżywa-

liśmy bardzo. Smutne to były dni i tygo-

dnie. Zostaną one na zawsze w pamięci 

tych, którzy tam wtedy byli...

Gdy Ojciec Święty mógł już wstawać, 

ukazywał się w oknie kliniki w niedzielne 

południa i przemawiał do wiernych. Jak 

sam to określał: „Watykan przeniósł się 

teraz do kliniki”.

Jego cierpienie pogłębiła jeszcze bar-

dziej ciężka choroba Prymasa Polski, 

Stefana kardynała Wyszyńskiego. Papież 

dwukrotnie rozmawiał telefonicznie 

z ks. Prymasem, w czasie jego choroby. 

Wczesnym rankiem, 28 maja 1981 r., 

w uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

skiego umarł Prymas Tysiąclecia. Zbo-

lały Ojciec Święty łączył się duchowo 

z uczestnikami pogrzebu w Warszawie.

– Gdy Ojciec Święty poczuł się lepiej 

i lekarze zgodzili się, aby opuścił klinikę 

został przewieziony na krótko do Watyka-

nu, a następnie do Castel Gandolfo. Tam 

się kurował i dochodził do siebie. 

Brat Marian pierwszy raz po zamachu 

zobaczył Papieża 16 października 1978 r., 

w trzecią rocznicę wyboru na Stolicę Pio-

trową, właśnie w Castel Gandolfo. 

– Na Mszy św. dziękczynnej u Ojca 

Świętego było nas wtedy niewielu. Zosta-

liśmy zaproszeni – domownicy naszego 

kolegium z ks. rektorem – do prywatnej 

kaplicy letniej rezydencji papieży. Po-

tem mogliśmy z Ojcem Świętym krótko 

porozmawiać. Pomimo cierpienia, jakie 

przeszedł uśmiechał się do wszystkich 

i jak zwykle żartował.

Wysłuchała i spisała

Elżbieta Bylczyńska

Fotografi e autorstwa Arturo Mari 

i b. Mariana Markiewicza ze zbiorów wła-

snych.
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We wtorek 23 kwietnia w Domu Katolickim przy koście-

le św. Mikołaja w Mosinie uroczyście otwarto wystawę 

poświęconą śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Wy-

stawę pn. „Lech Kaczyński w służbie najjaśniejszej Rzeczypo-

spolitej” przygotowała Fundacja Tożsamość i Solidarność przy 

współpracy Społecznego Ruchu imienia Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego. Głównym organizatorem w naszym powiecie 

jest poznański Klub Gazety Polskiej, a w Mosinie Komitet Gmin-

ny PIS Mosina. 

Przypomnieć sobie Lecha Kaczyńskiego,
a może zmienić o nim zdanie...

– Serdecznie witam państwa na uroczystym otwarciu wysta-

wy poświęconej pamięci zmarłego w tragicznych okoliczno-

ściach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyń-

skiego, mówił Zdzisław Mikołajczak, radny Rady Powiatu Po-

znańskiego. – Dziękując za przyjęcie zaproszenia chciałbym 

powitać gości szczególnych, przede wszystkim pana Tadeusza 

Dziubę, posła na Sejm RP, p. Zenona Torza, prezesa poznań-

skiego klubu Gazety Polskiej, panią Iwonę Klimaszewską, która 

jest prezesem zarządu powiatu PiS, p. Magdalenę Sulanowską 

–członkinię zarządu okręgu powiatu i p. Aleksandrę Rutkow-

ską – przewodniczącą mosińsko-puszczykowskiego koła Gaze-

ty Polskiej, przedstawicieli mediów – gazet lokalnych i Barbarę 

Miczko-Malcher z Radia Merkury. Wśród organizatorów muszę 

wymienić również ks. kanonika Edwarda Majkę, który udostęp-

nił nam salę i poinformował z ambony o tym wydarzeniu (ser-

decznie księdzu proboszczowi za to dziękujemy) oraz radnego 

Rady Miejskiej w Mosinie – Waldemara Wiązka, przewodniczą-

cego komisji ochrony środowiska Rady Miejskiej w Mosinie.

Wystawa jest dlatego tak cenna, ponieważ jak państwo wie-

cie, w czasie życia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego media 

pokazywały nam zupełnie inny jego obraz. To były przekazy, nie 

chcę mówić ośmieszające, ale uwłaczające godności prezyden-

ta. Po obejrzeniu tych wszystkich plansz zobaczycie państwo 

i przekonacie się, że prezydent Lech Kaczyński był nie tylko wy-

bitnym politykiem, mężem stanu, żarliwym patriotą, ale rów-

nież zwykłym, ciepłym człowiekiem, mężem, ojcem, dziadkiem. 

I dobrze, że pokazujemy to Polakom, ponieważ w ten sposób 

możemy przywrócić mu tą właściwą, należną pamięć wielkiego 

człowieka, a jednocześnie człowieka zwykłego, wrażliwego na 

ludzką niedolę i wybitnego polityka. 

Poseł Tadeusz Dziuba (były wojewoda poznański) podkreślił, 

że koniecznie należy przypominać osobę śp. prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, przypominać należy myśli, które nie raz wypo-

wiadał i jego liczne dzieła. 

– A trzeba to wszystko robić dlatego, że prezydent Lech Ka-

czyński był jednym z niewielu polityków minionego dwudziesto 

kilkulecia, który orientował się na długofalowy interes naszego 

narodu, powiedział poseł. – Ogromna większość osób sprawują-

cych władzę w Polsce, mających istotny wpływ na to, co w kraju 

się dzieje orientowała się na interesy bieżące, często na interesy 

bieżące różnych grup wpływów. On należał do tych, którzy ja-

sno widzą to, co my jako wspólnota narodowa powinniśmy zro-

bić razem. Po to, żeby w odległej przyszłości osiągnąć pozycję, 

która niejako z naturalnych powodów powinna być przypisana 

trzydziesto paromilionowemu narodowi. Wystawa służy przy-

pominaniu jego osoby, dołączam się do apelu, abyście państwo 

byli misjonarzami tego spadku po prezydencie Lechu Kaczyń-

skim, między innym w ten sposób, aby wrócić tutaj ze znajomy-

mi czy sąsiadami. Tak, by niektórzy mogli przez te kilkanaście 

plansz przypomnieć sobie Lecha Kaczyńskiego, a może zmienić 

o nim zdanie...                                                                                         E.B.
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– Wiesz, jak się tyle lat jeździ na ryby, to 
różne rzeczy się mogą człowiekowi przytra-
fi ć i nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, 
czy coś się akurat nie wydarzy podczas 
jutrzejszego wyjazdu. Chyba właśnie dla 
tej loterii tak mnie ciągnie nad wodę. Zde-
cydowanie najwięcej czasu zajmują mi 
zwykłe czynności, takie, że, nawet nie ma 
jak tego opowiedzieć. Właśnie ta pewna 
rytmiczność, systematyczność, powtarzal-
ność czynności powoduje chyba u mnie 
powstanie stanu odprężenia, czy nawet 
rozluźnienia. Bo fakt, siedzę sobie, zmie-
niam robaka na kukurydzę, zastanawiam 
się gdzie zarzucić i jak głęboko. Może być 
w danym miejscu, urabiam zanętę i ją co 
jakiś czas rzucam, rozwijam zestaw, zwi-
jam zestaw, czasem naprawiam, bo coś 
tam się stało, inny spławik, dalej lub bliżej. 
Cały czas w pozornym bezruchu, ale umysł 
pracuje na podwyższonych obrotach, bo w 
końcu ambicje też swoje mam. Co mi daje 
sam wyjazd na ryby jak nic nie przywio-
zę do domu powiedz sam, no zdarzy się, 
że nie brały, fakt i nic na to nie poradzisz. 
Generalnie teraz chodzi mi o to, że w po-
wszechnym przekonaniu, jak facet siedzi 
na pomoście z wędką, wtedy zapewne łowi 
ryby i przy okazji sobie wypoczywa. Tak czy 
nie? Jednak czasem dzieją się różne rzeczy, 
które zapadają bardzo głęboko w pamięć. 
Ja miałem takich przypadków kilka, ale je-
den z nich jeszcze do dzisiaj sobie czasem 
wspominam. Ten, kto nigdy nie próbował 
„przyrosnąć” na kilka godzin do wędki, ten 
nie jest w stanie zrozumieć co mi się przy-
trafi ło.

– Już przestać nawijać tylko gadaj szyb-
ko, o co chodzi!

– Mówiłem ci kiedyś, że w tak zwanym 
Soplicowie jest nieduże jezioro i mam tam 
od ładnych paru lat swoją łódkę, na której 
lubię się zaszyć gdzieś, ale nie na środ-
ku, tylko w trzcinach. Tak było wtedy. Raz 
i drugi jakaś płotka, jakiś leszczyk, no wiesz, 
nudno, spokój na łowisku. E, mówię so-
bie, spróbuję porzucać na spinning, przy-
najmniej się trochę poruszam, bo lekko 
zmarzłem, gdyż pora była wczesna i słoń-
ce jeszcze przez chmury się nie przebiło. 
Raz i drugi zmiana blachy, nawet okonek 
dość spory się przytrafi ł. W którym miejscu 
wtedy zarzuciłem, to dzisiaj nie pamiętam. 
W każdym razie jak mi się „zaciął” kołowro-
tek, wtedy jeszcze myślałem o zaczepie, 
bo nigdy tak mocno mi nie „szarpnęło”. 
Byś musiał widzieć jak wędka mi się wy-
gięła, kurczę blade, ale emocje! Normalnie 
zwątpiłem, czy dam radę tak dużej rybie, 
słowo honoru. Popuściłem żyłkę, a tutaj 
łodzią normalnie mi zaczęło obracać, no 
zrobiło się niebezpiecznie, a ja sam, niko-
go w pobliżu. Po chwili, która nie wiem ile 
trwała, ale mogło być z dwadzieścia minut, 
po raz pierwszy zobaczyłem ją w pobliżu. 

„Byś musiał widzieć jak raz...”
Sandacz, mówię ci, mój pierwszy w życiu 
sandacz i to jaki! Walcząc z nim wpadłem 
w panikę, czy mu w ogóle dam radę, prze-
cież cały czas był jeszcze w wodzie, chociaż 
wyraźnie osłabł, a należało go dostać do ło-
dzi. Obydwie ręce zajęte, kurczowo trzyma-
łem wędzisko i wyraźnie brakowało mi trze-
ciej, zapasowej ręki, która mogłaby obsłużyć 
podbierak. Rozumiesz mnie, taka okazja 
i za wszelką cenę nie chciałem go stracić, 
a nigdy jeszcze nie holowałem sam takiej 
dużej ryby, a chwila nieuwagi, jeden mały 
błąd i koniec. Jakoś udało mi się szczęśliwie 

złapać podbierak i dostałem go do łodzi. 
Szybko zaplątałem go w tę siatkę i wiedzia-
łem już, że jest mój. Co za ulga! Siedziałem, 
patrzyłem na niego i oczom własnym nie 
wierzyłem. Miał dokładnie 88 centyme-
trów. Najlepsze było to, że kompletnie 
opadłem z sił. Nogi jak z waty, ręce zupeł-
nie bezwładne, cały zlany potem, choć na 
dworze zimno. Z jednej strony przepełnio-

ny byłem niesamowitą radością, widzisz 

to duma mnie rozpierała, wszak wspania-

łe przeżycie, że sam dałem dobie radę. Po 

chwili postanowiłem „zwijać” żagle i wracać 

do domu, tak mnie te kilkanaście minut wy-

czerpało. Kiedy jednak złapałem za wiosła, 

nie mogłem dać rady normalnie nimi po-

ruszać, taki byłem słaby, wierzysz mi? Do 

brzegu płynąłem chyba dobre pół godziny, 

wpatrując się ciągle w mojego sandacza.

– Jak to pół godziny? Z tego wynika mi, 

że ten sandacz wyciągnął cię aż na środek 

jeziora.

– Ale gdzie tam. Do brzegu miałem jakieś 

10 metrów, no góra 12. Dłonie ledwo trzy-

mały wiosła, a mięśnie miałem tak wiotkie, 

że gdybym wpadł do wody to chyba bym 

się utopił. Wiosłowałem tak ledwo, ledwo, 

a serce mi śpiewało, słońce świeciło, cho-

ciaż dzień był pochmurny. Kiedy już byłem 

na brzegu, taki słaby, wyczerpany, ale nie-

samowicie dumny, położyłem na trawie 

mojego sandacza i sam padłem obok nie-

go. Musiałem odpocząć, gdyż nie byłem 

w stanie prowadzić auta. Dopiero, kiedy 

emocje opadły i wróciły siły, zapakowałem 

się i jak prawdziwy zwycięzca triumfalnym 

krokiem wszedłem do domu. No i widzia-

łeś, dla takich chwil warto kilka lat próbo-

wać, może się wreszcie uda.                                               

eRCZe „Spławik”

W kwietniu w prywatnej Szkole Pod-

stawowej i Gimnazjum prowadzonych 

przez Irenę Kręgielczak w Mosinie za-

planowane były kontrole Gminy Mo-

sina, dotyczące wykorzystania dotacji 

oświatowej przekazywanej tym szko-

łom przez gminę. 

Kontrola rozpoczęła się 17 kwietnia 

br. i miała zakończyć 30 kwietnia. 

Miała, ponieważ jak dowiedzieliśmy się 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 29 i 30 

kwietnia w szkołach nie odbywały się za-

jęcia a budynek był zamknięty (urzędnicy 

o tej przerwie nie zostali poinformowani). 

W związku z tym przygotowywany 

jest protokół pokontrolny i ewentualna 

decyzja o zwrocie nierozliczonej dotacji 

za rok 2012. 

O problemie z budynkiem, w którym 

działają prywatne szkoły (szkoła podsta-

wowa, gimnazjum i liceum ogólnokształ-

cące) informowaliśmy już naszych czy-

telników we wcześniejszych wydaniach 

gazety. 

Od 15 marca 2011 roku gmina dys-

ponuje wyrokiem poznańskiego Sądu 

Okręgowego nakazującym właścicielom 

Kontrola dotacji szkoły wydanie gminie budynku przy 

ul. Wawrzyniaka. Miało to nastąpić do 

30 czerwca 2012 r. Państwo Kręgielczak 

prosili jednak, aby pozwolić im działać 

w budynku do końca ubiegłorocznych 

wakacji. Gmina Mosina podpisała z pro-

wadzącymi szkołę porozumienie, umożli-

wiające im pozostanie w budynku do 31 

sierpnia 2012 r. 3 września 2012 roku oka-

zało się jednak, że Państwo Kręgielczak 

nie chcą oddać Gminie budynku. Sprawa 

trafi ła do komornika. 10 stycznia 2013 r. 

państwo Kręgielczak złożyli jednak skar-

gę na czynność komornika oraz wniosek 

o zawieszenie postępowania egzekucyj-

nego – w postępowaniu nie zostały one 

jednak uznane. 

Na razie nie wiadomo, co będzie mie-

ściło się w odzyskanym przez Gminę bu-

dynku (szkoły będą tam funkcjonowały 

tylko do końca czerwca). Po opuszczeniu 

budynku przez szkoły konieczne będzie 

przeprowadzenie kompleksowej eksper-

tyzy technicznej. Obiekt nie jest bowiem 

w dobrym stanie. Po remoncie, (jeśli 

będzie to możliwe) może tam powstać 

ośrodek pomocy społecznej, informacja 

turystyczna. Obiekt może też być wyko-

rzystany na inne cele związane z działal-

nością samorządu.                                     (red.)
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Kolekcjonerzy i ich zbiory
- naparstki
Naparstek to raczej domena kobie-

ca, natomiast kolekcjonowanie 

starych naparstków to już sprawa poważ-

niejsza, bowiem jak się okazuje naparstki 

to też już zabytki. Ten nieduży, drobny 

przedmiot jest dowodem, że w dziedzi-

nie kultury materialnej każda rzecz ma 

swoje miejsce, swoja barwną historię, 

a nawet legendę. 

Naparstek – ochraniacz palca szyjącej 

kobiety znany był już w starożytności 

w Rzymie i Grecji. Najstarsze robione były 

w formie nietypowego pierścienia lub 

czapeczki, nakładanej na opuszek palca, 

stąd jego nazwa – fi ngerhot – po angiel-

sku oraz Fingerhut po niemiecku.

Pierwsze naparstki wykonywano 

z drewna, rogów, kości słoniowej, w 

miarę postępu – z brązu. Z czasem na-

wet ze złota i srebra. Ciekawe, że jak do-

tąd historia nie podaje, kto i kiedy był 

pierwszym wynalazcą naparstka. Jak 

podaje w swoich słownikach uczony 

Hildegard z 1150 r., naparstek w owych 

czasach był bardzo rozpowszechniony 

i był przedmiotem pierwszej potrzeby. 

Natomiast oglądając ówczesną 

modę, ciężkie suknie, długie falbanki 

wyszywane i obszywane perłami i sre-

brem szaty oraz oglądając ówczesne 

igły, duże, nieporęczne, źle obrobione,  

łatwiej zrozumiemy jak bardzo ważny 

i jak potrzebny był naparstek.

Około 1380 r. najbardziej znanymi 

producentami naparstków byli rze-

mieślnicy norymberscy. Istniał tam 

specjalny cech wytwórców naparstków, 

a działający w Norymbergii znak cechu 

krawców, poza insygniami krawców na 

tarczy herbowej, miał również trzy na-

parstki.

Spośród licznych legend, kto i kie-

dy zrobił pierwszy naparstek, znana 

jest legenda holenderska, która głosi, 

że podobno w Amsterdamie żył nieja-

ki Mikołaj Benschoten, który dla swej 

narzeczonej Myfrow Rossenlaer zrobił 

bardzo piękny, artystyczny złoty kap-

turek, który miał chronić jej zgrabne 

paluszki przy haftowaniu ornatu. Miało 

to się dziać w 1684 roku, a cacko – na-

parstek – ofiarował jej na urodziny ze 

słowami: „Przyjmij zacna panno tę prze-

ze mnie obmyśloną ochronę dla twego 

pilnego, pracowitego paluszka”.

Tyle legenda, natomiast w początkach 

XIX w. naparstki zaczęto produkować ma-

sowo i maszynowo, chociaż nadal można 

było spotkać piękne cacka jubilerskiej ro-

boty, misternie zdobione złotem, a nawet 

kamieniami, wykonywane przez znanych 

i wybitnych mistrzów. Wśród kolekcjone-

rów poszukiwane są przede wszystkim 

naparstki stare, oryginalne, nietypowe jak 

naparstek, którego główkę stanowi ka-

mień półszlachetny, najczęściej ametyst 

lub kamień szlachetny, albo jeżeli główkę 

denka stanowi mała antyczna moneta. 

W Polsce poszukiwane z kolei są naparst-

ki z okresów powstań narodowych, które 

bywały robione ze srebra a nawet złota. 

Te ostatnie są olbrzymią rzadkością, gdyż 

w czasach powstań oddawane były na 

tzw. Fundusz Narodowy w 1863 r. Nato-

miast na naparstkach srebrnych z tego 

okresu  bywały umieszczane hasła patrio-

tyczne, wizerunki świętych, jak również 

Matki Boskiej. Tego rodzaju naparstki 

spotykało się również w Niemczech, na 

nich historia jest wyraźnie napisana. Oto 

żelazny naparstek niemiecki z czasów 

I Wojny Światowej, widnieje na nim go-

tycki napis „Gott strafe England”, mający 

mobilizować nacjonalistyczne uczucia 

kobiet niemieckich podczas szycia. 

Dużą rzadkością wśród zbieraczy są 

prymitywne naparstki z blachy zrobione 

podczas I Wojny Światowej oraz naparst-

ki przywiezione z obozów jenieckich 

(ofl agów).

Będąc przy temacie wojskowym – war-

to przypomnieć, że bardzo poszukiwane 

są naparstki aluminiowe, jakie Ameryka-

nie w 1946 r. przysyłali w paczkach UNRY 

do Europy.

Pozostaje jeszcze wspomnieć o na-

parstkach młodszej generacji, czyli o por-

celanowych cudeńkach, bardzo barw-

nych i ładnie ozdobionych, a których 

gromadzenie nie sprawia trudu.

Na koniec zacytujmy, tak pisała kiedyś 

Agnieszka Pruszyńska, posiadaczka jed-

nej z ciekawszych kolekcji naparstków 

w kraju: „Bardzo bym chciała wiedzieć, 

jakich naparstków używały kobiety na 

Wschodzie, czy znały je Eskimoski, szyją-

ce twarde, zwierzęce skóry, jak radziły so-

bie Indianki i kobiety Afryki? Oczywiście 

chciałabym też mieć je w swojej kolekcji 

i jak najwięcej wiedzieć”.

Jak z powyższego wynika – kolekcjono-

wanie naparstków nadal trwa.

Henryk Pruchniewski
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Od najmłodszych do najstarszych, 

od Mosiny po Puszczykowo i naj-

bliższe okolice- tak w skrócie można by 

scharakteryzować uczestników. Rajd 

rozpoczęło poświęcenie przez wikariu-

sza parafi i w Mosinie rowerów, po czym 

nastąpił ofi cjalny start. Nad bezpieczeń-

stwem uczestników czuwała Straż Miej-

ska i Policja z Mosiny, które eskortowały 

rowerzystów opuszczających teren sta-

dionu. Trasa rajdu była bardzo ciekawa 

i biegła niebieskim szlakiem turystycz-

nym. Po drodze cała grupa zatrzyma-

ła się przy grobach pomordowanych 

w lasach w okolicy Nowinek, gdzie został 

zapalony znicz pamięci oraz omówiona 

tragiczna historia tego miejsca. Rowerzy-

ści jechali leśnymi dróżkami, podziwiając 

m.in. Rezerwat „Goździk siny”. Na mecie 

rajdu – w Nadleśnictwie Konstantynowo 

na wszystkich czekała pyszna grochów-

ka. Ponadto organizatorzy rajdu zadbali 

o atrakcje dodatkowe. Zwycięzcy konkur-

su dotyczącego wiedzy o Nadleśnictwie 

Konstantynowo i okolicach otrzymali 

atrakcyjne nagrody, przekazane m.in. 

przez sponsorów, a  wszyscy chętni mieli 

okazję poszerzyć swoją wiedzę przyrod-

niczą, podczas spacerów ścieżkami edu-

kacyjnymi wraz p. Małgorzatą Kozaryn, 

która opowiadała o przyrodzie i zwierzę-

tach Nadleśnictwa. 

Kolejny rajd już za rok. „Tego typu for-

Rekordowy pod względem frekwencji

my rekreacji stają się coraz bardziej po-

pularne. Cieszy nas to bardzo, że tak 

wiele osób chce aktywnie spędzać czas 

i korzysta z przygotowanej przez nasze 

jednostki i organizacje oferty. Gratulacje 

dla organizatorów” – tak o imprezie po-

wiedział zastępca burmistrza – Waldemar 

Krzyżanowski. W tym miejscu należy nad-

mienić, że zadanie było współfi nansowa-

ne ze środków Gminy Mosina, a rajd był 

rekordowy pod względem frekwencji. 

Organizatorzy składają podziękowa-

nia wszystkim osobom zaangażowanym 

w przygotowanie i przeprowadzenie raj-

du oraz za aktywne uczestnictwo w im-

prezie wszystkim rowerzystom. Za kon-

sultacje dot. przebiegu trasy dziękują 

Panu Erazmowi Walkowiakowi – sołty-

sowi Wsi Nowinki. Szczególne podzię-

kowania kierują do sponsorów: Sklepu 

Papierniczego Napierała Kośmider, Księ-

garni „Kasia”, Neonet Mosina, Sklepu ro-

werowego  w Mosinie, ATCom System 

Mosina, Jacka Matuszaka – Studio Foto-

grafi czne.

(OSIR)

W niedzielny słoneczny, choć nieco chłodny poranek 21 kwietnia br., przy budynku zaplecza sportowego Sta-

dionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie spotkali się pasjonaci aktywnego spędzania wolnego czasu. Grupa 

140 rowerzystów stawiła się na starcie V Rajdu „Rowerem po Gminie Mosina”, zorganizowanego przez Krąg Instruk-

torski T.W.A. Elita, Gminę Mosina, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Nadleśnictwo Konstantynowo.

W nowym budynku zaplecza sportowego Stadionu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mosinie, w dniu 24 kwietnia br. na za-

proszenie Burmistrza Gminy Mosina, spotkali się przedstawiciele 

branży turystycznej, reprezentujący podmioty hotelarskie, ga-

stronomiczne oraz usługi rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Wśród prezentowanych tematów była  oferta serwisu Groupon 

dla przedsiębiorców, którą szczegółowo przedstawił Paweł Ru-

siecki- dyrektor regionalny Groupon w Poznaniu. Goście mogli 

zapoznać się z zasadami korzystania z tego narzędzia marketin-

gowego i sprzedażowego oraz zadawać pytania. 

W kolejnej części omówiono plany związane z promocją pod-

miotów na tablicach z mapą turystyczną Gminy Mosina oraz 

stan przygotowań do sezonu turystycznego. Kierownik Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mosinie – Waldemar Demuth opowiedział 

o szerokiej ofercie OSIR oraz zaprosił do współpracy  przy realiza-

cji wspólnych inicjatyw. Na zakończenie goście mieli możliwość 

Kolejne spotkanie z branżą
turystyczną za nami

obejrzenia budynku przy stadionie, w którym odbywało się spo-

tkanie. 

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia i aktyw-

ny udział. W podsumowaniu, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 

Waldemar Krzyżanowski podkreślał, jak ważne jest partnerstwo, 

które udaje nam się wspólnie budować oraz podziękował za wszel-

kie pomysły, głosy i uwagi, dzięki którym możemy skuteczniej bu-

dować ofertę dostosowaną dla turystów.                                         (UM)
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W kwietniu, podczas corocznego 

spotkania Starosty Poznańskiego, 

Jana Grabkowskiego z przedstawicielami 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 

Poznańskiego, Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz 

wójtami i burmistrzami gmin powiatu 

przekazanych zostało 16 defi brylatorów 

AED, przeznaczonych dla jednostek bę-

dących w Krajowym Systemie Ratowni-

czo-Gaśniczym. 

W uroczystości udział wzięli także 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pozna-

niu, Piotr Burdajewicz, Prezes Zarządu 

AED dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mosinie

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh 

Stefan Mikołajczak, Komendant Miejski 

PSP w Poznaniu brygadier Witold Rewers, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP druh Dariusz Piechocki oraz za-

proszeni goście. 

Jeden z defi brylatorów otrzyma-

ła Gmina Mosina, która przekazała go 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. 

Odebrali go Wiceburmistrz Gminy Mosi-

na – Waldemar Krzyżanowski wraz z Wi-

ceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mosinie druhną Małgorzatą Piechocką.

                  Małgorzata Piechocka

W marcu br. pod-

czas VII Posie-

dzenia Zarządu Oddzia-

łu Miejsko-Gminnego 

Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Mo-

sinie nastąpiła zmiana 

na stanowisku pre-

zesa. Po raz pierwszy 

w historii naszej gminy 

funkcję tą objęła  ko-

bieta - niespełna dwudziestoletnia druhna 

Małgorzata Piechocka – Członek Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu 

Poznańskiego oraz Wiceprezes OSP Mosi-

na. Ponadto wybrano nowego Sekretarza 

druha Karola Pietruszewskiego – Naczelni-

ka OSP Pecna. Dotychczasowego Prezesa 

druha Dariusza Piechockiego uhonorowa-

no tytułem „Prezesa Honorowego Oddzia-

łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mosinie. 

Gratulujemy!

(red.)

Pierwsza w historii OSP

Kolejna – szósta – Biała Niedziela 

zorganizowana przez Stowarzy-

szenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mo-

sińska odbyła się 28 kwietnia br. na te-

renie Mosinskiego Ośrodka Kultury  oraz 

przychodni zdrowia przy ul Dworcowej. 

Festyn medyczny swym zasięgiem obej-

mował gminę Mosina, Puszczykowo 

i Luboń. Organizację tego przedsię-

wzięcia wsparły przychodnie Vis Me-

dica, Medicomplex, pielęgniarki śro-

dowiskowe ProMed, Alab laboratoria, 

OPEN, PIS, KCKiK, farmaceuci, psycholog, 

dietetyk, optycy, rehabilitanci,  ratow-

nik straży pożarnej, protetycy słuchu. 

Podczas tej medycznej akcji przepro-

wadzono około tysiąca badań, porad 

i konsultacji, oddano ponad 8 litrów 

krwi, zarejestrowano 5 dawców szpiku, 

wykonano 47 mammografi i. Pracownicy 

służby zdrowia mieli na względzie dobro 

pacjenta, pracowali charytatywnie, anga-

żując swój wolny czas i środki. 

I po raz kolejny można było usłyszeć, że 

akcje takie są bardzo potrzebne, przede 

wszystkim z powodu długich kolejek do 

specjalistów.

- Ludzie wychodzą bardzo zadowole-

ni, mówi jeden z wolontariuszy. – Ale też 

przychodzą mieszkańcy, którzy myślą, że 

są tutaj wszyscy specjaliści. Nie wszyst-

kich jednak udało się zaprosić. Lekarze 

robią to za darmo, nie można oczekiwać, 

że będą wszyscy specjaliści. Chwała tym, 

którzy przybyli.

Biała niedziela w Mosinie
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

okulistyka, ortopedia, urologia. Pacjent 

z wyznaczonym na wrzesień terminem 

badań do urologa wyszedł z gabinetu 

poruszony. Stwierdził, że bardzo dobrze 

się stało, że urolog zbadał go teraz...

– Zgłaszają się mężczyźni z przerostem 

prostaty, kobiety z dolegliwością nie trzy-

mania moczu, pacjenci z kamicą nerko-

wą, mówi dr Ryszard Szpera z Poznania, 

urolog. Pacjentami urologa są przede 

wszystkim mężczyźni. Każdy mężczyzna 

po 50 roku życia powinien badać sobie 

gruczoł krokowy pod kątem zmian no-

wotworowych. Wczesne wykrycie zmian 

może być gwarancją wyleczenia.

Wielkie słowa podziękowania za zaan-

gażowanie należą się wszystkim pracow-

nikom służby zdrowia, oraz członkom 

Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpo-

spolita Mosińska.                                     (red.)



Biblioteki, oprócz typowych zbiorów bibliotecznych, gro-

madzą tzw. dżs-y, inaczej mówiąc: druki ulotne swojego 

rejonu. Są to bilety, plakaty, afi sze, wszelkie druki promocyjne, 

foldery itp. Stanowią one świadectwo aktywności lokalnej spo-

łeczeństwa. Ostatnio nasza biblioteka otrzymała od naszej sym-

patycznej mieszkanki, Anny Kędziory, cenny dar, który wzboga-

cił nasze zbiory. 

Jest to folder prac Ani, który przygotowały i zrobiły dla niej 

dzieci z okazji urodzin. Z okładki: „Anna Kędziora – pracownik 

banku, artysta, a przede wszystkim moja MAMA. Jest osobą 

niebywale pracowitą, nieumiejącą przejść obojętnie koło ludz-

kiego nieszczęścia. Swoją postawą wobec otaczającego świata 

daje doskonały przykład, udowadniając, że są na tej planecie lu-

dzie mający pasje, dążący do swoich najskrytszych marzeń oraz 

ideałów. Jest nie tylko zdecydowaną osobą, ale również bardzo 

energiczną, która swym pozytywnym nastawieniem zaraża ota-

czających ją ludzi.”

Nam, bibliotekarkom, Ania również dała się poznać jako 

wspaniała, uczynna, uzdolniona plastycznie i literacko osoba. 

Pamiętamy jej prace i wystawę. Aniu, życzymy Tobie samego 

DŻS-y, czyli Dokumenty Życia 

Społecznego Mosińskiej Biblioteki

szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym, artystycznym, zawo-

dowym i społecznym!

Bibliotekarki mosińskiej biblioteki
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Dieta warzywna, Cambridge, 1000 kcal, tłuszczowa, Diamon-

dów, a może modna ostatnio dieta Dukana? Która z nich 

zagwarantuje najszybszy ubytek kilogramów i przybliży nas do 

wymarzonego ideału? Wybór wcale nie jest prosty, tym bardziej, że 

wciąż pukają do nas nowe rozwiązania. Nie można bowiem ignoro-

wać diety Kopenhaskiej, Rozdzielnej, Księżycowej, Kosmonautów 

czy Hollywoodzkiej.

Dietetyczny zawrót głowy

Kiedy na okrągło ulegamy tym wszystkim absurdom  żywienio-

wym, można mieć wrażenie, że rozum człowieka wybrał się gdzieś 

na bardzo długi spacer. Od lat próbujemy walczyć z naszą nadwa-

gą, wymyślamy coraz to nowsze strategie, męczymy się niemiło-

siernie, jemy wbrew naszej woli i wieloletnim upodobaniom. Życie 

większości osób z nadwagą to ciągłe pasmo nieustannych cierpień 

i   wyrzeczeń. Tymczasem praktycznie każda osoba, która ma za 

sobą przynajmniej trzy kuracje odchudzające waży obecnie kilka 

kilogramów więcej niż na początku. 

Szybki ubytek kilogramów po zastosowaniu większości diet od-

chudzających, to  nie korzystny efekt terapii, lecz szkodliwy efekt 

uboczny. Jeżeli po tygodniu   waga ciała spada o 3-4 kilogramy, 

to zyskujemy niemal stuprocentową gwarancję, że wkrótce znów 

przytyjemy. 

Jaką dietę wybrać?

Efektywne gubienie wagi i utrzymanie szczupłej sylwetki 

możliwe jest tylko wtedy, gdy organizm nie jest zmuszany do 

radykalnej zmiany sposobu żywienia. Wszystkie modyfi kacje 

dietetyczne muszą być robione w sposób stopniowy i uwzględ-

niać możliwie najbardziej wszechstronny dopływ składników 

odżywczych. Dzięki urozmaiconej i dobrze zbilansowanej die-

cie ustrój człowieka może w danej sytuacji wybrać sobie odpo-

Znowu jestem na diecie
wiednie „narzędzia” i dostosować je do powolnie zmieniającej 

się sytuacji. Ani jednostronne odwracanie sposobu żywienia, 

ani jego   prozdrowotne idealizowanie nie przynosi na dłuższą 

metę zadowalających wyników. Abyśmy mogli czuć się zdrowi 

i szczupli, nasza dieta musi spełniać następujące warunki:
�  nie może mieć żadnej nazwy typu Diamondów, Dukana, South 

Beach, itp.
� nie może być całkowicie sprzeczna z naszymi upodobaniami
�  musi być tak dobrana, że nie będziemy mieć ochoty już nigdy 

z niej rezygnować okresowe odstąpienie od wyznaczonych za-

sad (np. wyjazdy wakacyjne, okoliczności zawodowe, osobiste) 

nie powinny w ciągu 3-4 tygodni spowodować żadnego wzrostu 

wagi
�  nie może całkowicie eliminować produktów, które uwielbiamy, 

nawet jeżeli z punktu widzenia zdrowego żywienia nie są one 

zalecane
�  tempo chudnięcia nie powinno być większe niż 1-2 kilogramy ty-

godniowo w pierwszych 3-4 tygodniach, oraz 0,5 do 1 kilograma 

w dalszym etapie
�  starajmy się dbać o codzienną dodatkową porcję ruchu. Aktywna 

praca zawodowa nie może być nigdy jej usprawiedliwieniem!

Nie masz problemów z wagą i stanem zdrowia, ale chcesz się do-

wiedzieć, czy twoje żywienie jest prawidłowe? Serdecznie zapra-

szam na bezpłatną analizę twojego sposobu żywienia oraz ocenę, 

czy twój organizm otrzymuje wszystkie niezbędne wartości od-

żywcze. Podobnie jak systematycznie bada się krew, tak również 

przynajmniej raz do roku warto prześwietlić swoją dietę.

Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk

ul. Poznańska 41, 62-050 Mosina

tel. kom. 533 358 585

www.dobrydietetyk.pl
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Pierwsze oznaki (muzycznej) wiosny

Na początku kwietnia br. Mosinę ozdobiły niepozorne, 

biało-czarne plakaty. Przedstawiały one swego rodzaju 

mozaikę różnych twarzy, współtworzących dosyć spójną całość. 

Przypominają one po fakcie, że reklamowane na nich siódme 

Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie były równie 

spójne i zgrane jak owe plakaty.

Ofi cjalne otwarcie festiwalu nastąpiło 12 kwietnia. Dokonali go 

przedstawiciele władz miasta z burmistrz Zofi ą Springer na czele, 

członkowie Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego oraz dyrektor 

Mosińskiego Ośrodka Kultury,  Marek Dudek. Podczas ofi cjalnego 

otwarcia zabrakło jednak Remigiusza Szumana, pomysłodawcy, 

inicjatora i „dobrego ducha” tej wspaniałej imprezy. Po części 

ofi cjalnej, składającej się z podziękowań sponsorom i patronom 

festiwalu, na scenę wyszedł młody zespół eugeniusz kowalski 

– fi nalista konkursu Skoda Auto Muzyka. Grupa ta może pochwalić 

się jeszcze innymi ważnymi osiągnięciami, ale najlepszą próbą 

ich umiejętności był występ inaugurujący Dni Artystyczne 

z Gitarą. Trzeba przyznać, że panowie bardzo pozytywnie zasko-

czyli mosińską publiczność, zyskując jej sympatię oraz poklask. 

Ciepły głos Michała Sobierajskiego, jego gra na klawiszach, do 

tego rytmiczny bas mosiniaka, Pawła Stachowiaka, melodyjna 

gitara Fryderyka Szulgita oraz porządne rytmy perkusisty An-

drzeja Koniecznego stworzyły niesamowity klimat podczas tego 

występu. Soul, trochę funku i elementów elektronicznych znako-

micie wprowadziły publiczność w nastrój całego festiwalu, wręcz 

zaostrzyły apetyty głodnych muzycznych wrażeń fanów dobrej 

muzyki.

Wybitni gitarzyści w specjalnym składzie

Nie trzeba było długo czekać na kontynuację tej muzycznej 

przygody. Na festiwal przybyli jego stali już bywalcy, którzy 

postanowili stworzyć oryginalny skład specjalnie na potrzeby 

gitarowej imprezy w Mosinie. Kwartetem dowodził wybitny 

basista Krzysztof Ścierański, wspierali go na gitarach Marek Raduli 

oraz Marek Napiórkowski. Wszyscy gościli już na mosińskiej 

scenie, ale najwięcej razy ten drugi, który swoimi barwnymi i 

humorystycznymi opowieściami po raz kolejny zagadywał dobrze 

Marek Raduli z warsztatowiczami

Friend 'n'Fellow
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już znaną sobie publiczność. Na perkusji wspomagał ich mocnym 

rytmem uznany muzyk sesyjny, Przemysław Kuczyński. Panowie 

nie owijali zbytnio w bawełnę pokazując, jaką frajdę sprawia im 

wspólne muzykowanie. Grali głównie instrumentalne utwory 

Krzysztofa Ścierańskiego – „naszego mistrza” jak ujął to Marek Raduli. 

Artyści ci zabrali słuchaczy na muzyczną przygodę i pogadanki 

o charakterze geografi cznym – tytuły utworów Ścierańskiego 

nawiązywały bowiem do różnych rejonów świata. By nie szukać 

daleko, wymienić można chociażby „Bułgarski blues”, „Pustynna 

burza” czy „Massage from Spain”. Ich pełne ognistej pasji wykonania 

przeciągały się w długich improwizacjach poszczególnych 

muzyków. Najpiękniej tego wieczoru wybrzmiewała jednak 

nastrojowa ballada „Księżyc, ty i ja”. Dwukrotne bisy oddają 

uznanie, jakie panowie po raz kolejny zdobyli u mosińskiej 

publiczności. 

Z głosem jak dzwon

Wiele stracili ci, którym nie było dane wysłuchanie piątkowych 

koncertów. Jeśli jednak przybyli na sobotnią część festiwalu, to 

otrzymali solidną porcję muzycznych wrażeń na cały rok. Scenę 

zajął zespół Ajagore z Maciejem Kortasem na gitarze, Sławomi-

rem Kornasem na gitarze basowej oraz Michałem Szczeblewskim 

na perkusji. Chwile później dołączyła do nich gwiazda polskiego 

mikrofonu, Grażyna Łobaszewska. Pełna scenicznego wdzięku, 

z głosem jak dzwon, na dodatek ze świetnym zespołem towarzy-

szącym, zaprezentowała piękne aranżacje swoich oraz cudzych 

utworów. Usłyszeliśmy między innymi słynny „Czas nas uczy po-

gody” oraz porywającą interpretację utworu „Płonie stodoła” Cze-

sława Niemena. Tutaj dochodzimy do sedna tego występu, po-

nieważ ktoś może zapytać, co takiego robi, doskonała skądinąd 

wokalistka, na festiwalu gitarowym? Kluczem do odpowiedzi na 

tak postawione pytanie niech będzie potencjał zespołu Ajagore, 

a zwłaszcza iskrząca się solówkami gitarowymi gra Macieja Korta-

sa. Zespół był po prostu doskonale zgrany z tego formatu osobo-

wością sceniczną, jaką jest Grażyna Łobaszewska. Ten doskonały 

występ zakończył się zaskakującą interpretacją piosenki... „Piejo 

kury piejo” z repertuaru Grzegorza z Ciechowa. 

Po tym dosyć nietypowym pożegnaniu na scenie zagościł na 

chwilę Dionizy Piątkowski, który jako wybitny znawca jazzu za-

powiedział występ kolejnej gwiazdy – niemieckiego duetu Friend 

& Fellow. Ta szczególna zapowiedź okazała się nieprzypadkowa 

– profesjonalny znawca muzyki przedstawił publiczności praw-

dziwych fachowców w swojej dziedzinie. Constanze Friend oraz 

Thomas Fellow tworzą bowiem duet niezwykły, inspirujący swo-

imi akustycznymi jazzowymi recitalami. Magiczny wokal i sce-

niczny wdzięk Constanze oraz nieprzeciętne opanowanie gitary 

klasycznej przez jej współtowarzysza zaczarowały publiczność 

od samego początku. Był to pełen pasji występ, harmonijny i ży-

wiołowy zarazem. Nie zabrakło licznych anegdot i opowieści ser-

wowanych na zamianę przez członków duetu. Według wokalistki, 

swoim przybyciem Friend & Fellow przywiózł do Mosiny wiosen-

ną atmosferę. Było w tym wiele prawdy, ponieważ akurat w tych 

dniach zima defi nitywnie zaczęła ustępować pola cieplejszej au-

rze. Na ile w tym zasługi duetu zza zachodniej granicy, trudno po-

wiedzieć, ale nie zmienia to faktu, że atmosfera ich występu była 

pełna radości i niezwykłego ciepła. Doskonałe wykonanie utworu 

„Ring Of Fire” Johnny’ego Casha czy “I Still Haven't Found What 

I'm Looking For'' U2 to tylko niektóre jasne punkty ich występu. 

Niezwykły wokal Constanze Friend i nieziemska wręcz zręczność 

palców Thomasa Fellowa – tak niewiele było trzeba, by zagrać 

jeden z najlepszych koncertów w historii mosińskiego festiwalu. 

Nieobecni na koncercie stracili wieczór artystycznych atrakcji na 

najwyższym poziomie.

Na pierwszy ogień poszły panie – warsztaty muzyczne

Ostatni dzień, czyli 14 kwietnia to koncerty w wykonaniu 

uczestników warsztatów muzycznych, które odbywały się od 

początku festiwalu. Na pierwszy ogień poszły panie, które 

ćwiczyły swoje zdolności wokalne pod okiem samej Grażyny 

Łobaszewskiej. Każda z nich miała na scenie swoją szansę, by 

zaprezentować się przed mosińską publicznością. Muzyka 

połączyła pokolenia, bowiem zaprezentował się tutaj cały przekrój 

wiekowy wokalistek. Na scenie zagościli również uczestnicy 

gitarowych warsztatów Marka Radulego, koncertując wraz ze 

swoim nauczycielem, który zachęcał ich do grania solówek. Było 

akustycznie, bluesowo i rockowo zarazem, nawet z elementami 

muzyki klasycznej. Piękna to rzecz, gdy daję się młodym muzykom 

szansę wystąpienia u muzycznych autorytetów. 

Magiczna walizeczka Renaty Przemyk

Zwieńczeniem całego festiwalu był koncert zespołu Renaty 

Przemyk – Akustik Trio. Tworzą go, oprócz wokalistki, Maciej Mąka 

na gitarze akustycznej oraz Błażej Chochołowski na bezprogowej 

gitarze basowej. Ich wspólny, kameralny występ przepełniony był 

tajemniczą atmosferą, którą od początku budowała wokalistka. 

Było to coś w rodzaju koncertu poezji śpiewanej, połączonego 

z przedstawieniem teatralnym. Renata Przemyk co chwilę wyciągała 

różne przedmioty ze swojej „magicznej walizeczki” – instrumenty 

perkusyjne, kwiaty, które wplatała we włosy, różnego rodzaju 

obuwie. Tymi środkami próbowała przedstawić swoją narrację 

całego przedstawienia, przeplatając je swoimi opowieściami. 

Te były równie zagadkowe jak cały koncert. Wokalistka wraz z 

zespołem stworzyli błogi i niezwykle klimatyczny nastrój tamtego 

wieczru, ale mimo to pozostał pewien niedosyt. Zespól wydawał 

się być z lekka nieobecny, za bardzo „bujający w obłokach”, a przez 

to nawiązujący mało kontaktu z publicznością. Ten rodzaj ekspresji 

może nie trafi ć do każdego, lecz mimo to mieliśmy okazję do 

obcowania z muzyką na bardzo wysokim poziomie.

Tak oto skończyły się kolejne dni koncertowania, muzycz-

nych warsztatów oraz wspólnej zabawy w Klubie Festiwalowym. 

W tym roku Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą wydawały się 

być mniej rozbudowane i zróżnicowane niż w latach ubiegłych. 

Ilość koncertów zdecydowanie nie szła jednak w parze z jakością, 

a większa spójność paradoksalnie dodała im dużego kolorytu. 

Warto pamiętać o tym, że to za sprawą koncertu zespołu Friend 

& Fellow do Mosiny zawitała wiosna, jak żartowała Constanze 

Friend. Nie tylko w sensie atmosferycznym, ale także muzycznym.

Wojciech Czeski

Grażyna Łobaszewska & Ajagore
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16 kwietnia Dyskusyjny Klub Książ-

ki gościł profesora Kazimierza 

Zimniewicza. Profesor jest potomkiem 

Józi Zimniewiczowej, jednej z bohate-

rek quasi-pamiętnika Janiny Fedorowicz 

i Joanny Konopińskiej. Książka „Marianna 

i Róże. Życie codzienne w Wielkopolsce 

w latach 1889 – 1914 w tradycji rodzin-

Śladami książki „Marianna i Róże” w słowach i obrazach
OD TEJ KSIĄŻKI WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO

nej” jest pozycją wyjątkową na liście lek-

tur naszego klubu. Wiąże się z nią cała 

historia. Bo od tej książki wszystko się 

zaczęło: półtora roku temu na inaugura-

cyjnym spotkaniu DKK lekturą nadobo-

wiązkową była właśnie „Marianna”. Jako 

nowa pracownica biblioteki zostałam 

mile zaskoczona: spotkałam wśród czy-

telników prawdziwych pasjonatów. Pan 

Tomasz Jakś na przykład przeprowadził 

całe śledztwo dotyczące jednej z książ-

kowych postaci i okazało się, że Helcia 

Thomas (siostrzenica Józi i Marianny) 

w dwudziestoleciu międzywojennym 

przeprowadziła się do Mosiny i aktyw-

nie działała na rzecz miasta. Inne panie 

z naszego klubu: Kamila Grzelczak i Ma-

ria Prałat odbyły podróż szlakiem boha-

terów pamiętnika, odwiedzając dworki 

i kościółki wielkopolskie. Relacje z ich 

wyprawy zainspirowały nas do odbycia 

dwóch wycieczek: jeżeli pani Maria i pani 

Kamila mogły wybrać się w „podróż sen-

tymentalną”, to dlaczego nie my? 

W czerwcu ponad pół setki osób od-

wiedziło opuszczoną Polwicę (pierwszy 

majątek Marianny i Michała, nabyty z po-

mocą Emilii Szczanieckiej), modrzewio-

wy kościółek we wsi Śnieciska, stanowią-

cy parafi ę Jasieckich (przy wysłużonym 

konfesjonale spowiadali się członkowie 

rodziny), świątynie w Mądrych (cel dzięk-

czynnej pielgrzymki Marianny i starszych 

córek). Do przestronnego, pięknie poło-

żonego dworku w Ostrowieczku, obsa-

dzonego różami, trafi liśmy jako pierwsza 

wycieczka i zwiedziliśmy go od piwnic 

po strych. Na zakończenie wstąpiliśmy 

na cmentarz w Dolsku, gdzie pochowana 

została Róża Malinowska, mama Marian-

ny.

Owocem drugiej, październikowej 

eskapady, było odnalezienie, po wielu 

perypetiach, grobu Jasieckich, których 

pochowano na Dębcu w Poznaniu. Rok 

temu przeniesiono ich szczątki na cmen-

tarz w Dolsku do grobu Róży. Zostaliśmy 

też oprowadzeni po kościele w Komorni-

kach, którym zarządzał ksiądz Franciszek 

Malinowski, uczony i społecznik, ukocha-

ny stryj Józi Zimniewicz. Na urokliwej ple-

bani, pokrytej winobluszczem dorastało 

rodzeństwo Malinowskich: najstarsza Jó-

zia, Marianna, Anulka i Antoś.

Wystawa szkiców i obrazów Pracowni 

Plastycznej, przygotowana pod kierun-

kiem Joanny Janeckiej-Rembowskiej, 

dotyczyła właśnie Ziemi Komornickiej 

– plebani i kościoła. Dwa portrety przed-

stawiały Różę Malinowską, praprapra-

babcię profesora Zimniewicza, do której 

szacowny potomek jest uderzająco po-

dobny - jak zgodnie stwierdzono.

Z książki Fedorowicz i Konopińskiej 

dowiedzieliśmy się, że Józia Malinow-

ska, osoba pulchna i wesoła, słynęła 

w okolicy jako dobra gospodyni, mat-

ka jedenaściorga dzieci. Jej mąż, Ignacy 

Zimniewicz, był kierownikiem szkoły lu-

dowej w Wolsztynie, utalentowanym na-

uczycielem muzyki i kierownikiem chóru. 

Jak było naprawdę, opowiadał profesor. 

Przede wszystkim dzieci było sześcioro, 

trzy córki i trzech synów. Mąż Józi miał na 

imię Konstanty, nie prowadził chóru, ale 

pięknie grał na pianinie. I na dodatek nie 

mieszkał w Wolsztynie. W ten sposób na 

własne oczy zobaczyliśmy, jak fakty mie-

szają się w z fi kcją literacką. Profesor spi-

sał dzieje swego rodu w „Opowieściach 

rodzinnych”, pozycji, której niestety nie 

można dostać nawet na czarnym rynku. 

Może, gdy minie kilkadziesiąt lat, będzie 

można zagłębić się w losy tej odnogi ro-

dziny Zimniewiczów? Na zakończenie 

spotkania okazało się, że profesor Zim-

niewicz, znany ze swej działalności spo-

łecznej i naukowej w Towarzystwie Miło-

śników Ziemi Kościańskiej, jest dobrym 

znajomym niektórych mieszkańców Mo-

siny.
Zofi a Staniszewska

kultura

Sprzedam mieszkanie nad morzem!!!Sprzedam mieszkanie nad morzem!!!
Oferuję Państwu mieszkanie bezczynszowe,Oferuję Państwu mieszkanie bezczynszowe,

położone bardzo blisko morza,
na dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu.

Łączna powierzchnia liczy 83 m2,
w tym powierzchnia użytkowa mierzy: 68,81 m2.

Mieszkanie jest dwupoziomowe
i składa się z czterech pokoi,

dużej kuchni, łazienki + wc, przedpokoju i strychu.
Ponadto do mieszkania przynależy duży ogród.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod numerem telefonu: 793 310 070793 310 070

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:
nieruchomoscikolobrzeg@wp.plnieruchomoscikolobrzeg@wp.pl

SprzedamSprzedam
kompleks nieruchomości nad morzem!!!kompleks nieruchomości nad morzem!!!

Przedmiotem sprzedaży
jest kompleks nieruchomości

położonych w Grzybowie k/Kołobrzegupołożonych w Grzybowie k/Kołobrzegu
na działce o powierzchni 1771 m2,

w skład którego wchodzą trzy budynki
o łącznej powierzchni użytkowej

wynoszącej około 600 m2.
Teren jest idealny pod inwestycję

usługowo-turystyczną.
Zainteresowanych proszę o kontakt

pod numerem telefonu: 793 310 070793 310 070
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:

nieruchomoscikolobrzeg@wp.plnieruchomoscikolobrzeg@wp.pl
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rekreacja, kultura 29

28 kwietnia 2013r. Hala Mosińskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji (OSIR) była miejscem największej pod 

względem liczebnym imprezy rekreacyjno – sportowej, która 

z pewnością  zapisze się na długo w jej już 17-letniej historii. 

W X jubileuszowym Otwartym Turnieju Wiosny Formacji Tanecz-

nych i Solistów wzięło udział ponad 700 tancerek i tancerzy, ry-

walizujących  w czterech kategoriach wieku i dwóch kategoriach 

tanecznych. Do zawodów przystąpiło 55 formacji i 120 solistów. 

Uczestnicy turnieju zjechali do Mosiny z różnych miast Wielko-

polski i nie tylko. Swoich przedstawicieli mieli także gospoda-

rze. Zmagania zawodników oklaskiwały tłumy kibiców. Imprezę 

prowadził znany z „Bitwy na głosy” Vito WS, a uczestnicy turnieju 

byli poddani ocenie profesjonalnego międzynarodowego jury 

pod przewodnictwem Abby’ego Aouragh z Maroka – twórcy 

choreografi i między innymi dla DJ Bobo. Abby współpracował 

przy największych niemieckich produkcjach telewizyjnych, ta-

kich jak Thomas Gottschalk, Bravo Supershow, Top of the Pops, 

Ponad 700 tancerzy 
w Mosinie

Arabella, Markus Schenkenberg, The Dome, Club Rotation. Pra-

cował także  dla Viva, MTV i wielu innych.

Organizatorami turnieju były Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mo-

sinie, Gimnazjum Nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie, UKS 

Mosińska Jedynka oraz OSiR w Mosinie

Imprezę sponsorowały fi rmy TOSMAK, REN MAC, HANNA PI-

SKORSKA, ART - MIK.

Organizatorzy imprezy pragną podziękować wszystkim oso-

bom i instytucjom, które przyczyniły się do pomocy w zorgani-

zowaniu tego wielkiego tanecznego święta w Mosinie.        (org)

Podróżnik, pisarz i korespondent wo-

jenny, jakim był Arkady Fiedler jest 

osobą ciągle obecną w życiu Puszczyko-

wa. Dzieje się tak zapewne dzięki aktywnej 

działalności Muzeum – Pracowni Literackiej 

znajdującej się w jego domu. Niestety poza 

najbliższym jego otoczeniem osiągnięcia 

tej niezwykłej i co należy stanowczo pod-

kreślić – pionierskiej postaci zostały moc-

no zapomniane. Szczególnie dotyczy to 

ostatnich ponad dwudziestu lat, od kiedy 

naczelną wartością stało się posiadanie 

dóbr materialnych. Niezależny reżyser fi l-

mowy z Poznania, Jerzy Jernas, postanowił 

przypomnieć współczesnym Polakom o za-

sługach Arkadego Fiedlera. Jak się okazuje 

większość osób odwiedzających Muzeum 

w Puszczykowie na widok książki „Mały Bi-

zon” albo „Wyspa Robinsona” wyznaje, iż to 

była ich pierwsza książka, jaką w życiu prze-

czytali. Niektórzy nawet ze zdziwieniem 

stwierdzają, że kompletnie zapomnieli, że 

to właśnie Arkady Fiedler napisał legendar-

na książkę „Dywizjon 303”   

Arkady Fiedler – człowiek bez paszportu
Wraz z nadejściem spóźnionej wiosny w Puszczykowie rozpoczęły się kolejne 

zdjęcia do półgodzinnego fi lmu dokumentalnego „Arkady Fiedler – człowiek bez 

paszportu”. Jego emisją zainteresowana jest nie tylko TVP 3 Poznań, ale również 

TVP Polonia, TVP Kultura, telewizja Planete oraz Kino Polska.

– Cztery lata temu – jak mówi scenarzysta 

i reżyser fi lmu Jerzy Jernas – uświadomi-

łem sobie, że koniecznie trzeba przypomnieć 

wszystkim losy Arkadego Fiedlera. Przecież 

jego działalność powinna być wzorcem – 

szczególnie dla młodego pokolenia. Przy-

glądając się jego życiorysowi uświadomiłem 

sobie, że zawsze pomijany jest okres stalinow-

ski. Wtedy już wiedziałem, że ten fi lm musi 

opowiedzieć właśnie o tym najtrudniejszym 

okresie w jego życiu.

Producent fi lmu – Polskie Towarzystwo 

Artystów, Autorów, Animatorów Kultury 

PTAAAK, aż przez trzy lata wnioskował o 

dofi nansowanie tego obrazu w licznych 

urzędach rządowych oraz samorządowych. 

Były wśród nich tak zacne instytucje, jak 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum 

Historii Polski, czy Wielkopolski Fundusz Fil-

mowy. Dopiero po trzech latach starań pro-

ducentów otrzymano skromne wsparcie ze 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Oczy-

wiście nie jest ono w stanie pokryć i tak bar-

dzo skromnego budżetu. Mimo wszystko 

producenci fi lmu podjęli ryzyko i rozpoczęli 

prace nad fi lmem, uważając, że tak trzeba – 

i tyle... Być może znajdą się brakujące środki 

na stworzenie ciekawego fi lmu o ciekawym 

człowieku? Tym bardziej, że kopia fi lmu 

zostanie bezpłatnie przekazana wszystkim 

szkołom średnim działającym w powiecie 

poznańskim. Publiczna premiera fi lmu pla-

nowana jest na wrzesień bieżącego roku, 

oczywiście w Puszczykowie.

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

SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony

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

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

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



sport

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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SMAŻLNIA RYB
Mosina Targowisko

Czynna:
wtorki , piątki i soboty

od 7.00 do 14.00
Oferuje

świeżo smażone fi lety
i tusze  z ryb 

Przyjmujemy zamówienia 
telefoniczne

501 607 903
512 215 054

KUPIĘ
ZIEMIĘ
w MOSINIE

i OKOLICACH 
(działki rolne i pod AG)

KONTAKT:
601 980 640
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