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To jest „być albo nie być”
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Baranku Wielkanocny
Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta
z tego co po ludzku się nie udało
prawda że trzeba stać się bezradnym
by nielogiczne się stało
Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu
prawda że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu
Ks. Jan Twardowski

Zdrowych i dobrych Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja

Misterium
Męki Pańskiej
P

almową Niedzielę pielgrzymi z Mosiny, pod przewodnictwem Bożeny Michalak uczcili w Górce
Klasztornej. Misterium Męki Pańskiej zgromadziło
setki ludzi z całej Polski. Sugestywny przekaz, który co
roku odbywa się w sanktuarium niektórzy pielgrzymi
porównywali z „Pasją” Mela Gibsona... A mnie bardzo
też wzruszył mały chłopiec, który stał pod Golgotą i co
chwilę ocierał łezki z bardzo smutnej twarzyczki podczas krzyżowania Pana Jezusa...
(eb.)

wywiad

4

To jest „być albo nie być” dla szpitala w
Nie wybudowanie bloku operacyjnego spowoduje zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. O konieczności budowy nowego oddziału operacyjnego w puszczykowskim szpitalu z prezes szpitala, Ewą Wieją rozmawia
Elżbieta Bylczyńska.
– Wokół tematu wyprzedaży części
majątku szpitala na działki budowlane
od kilku miesięcy trwa w Puszczykowie
dyskusja. Część mieszkańców niepokoi
się, że teren zielony, zalesiony, otaczający
szpital pójdzie w prywatne ręce, a działki innych właścicieli stracą na wartości
przez zwiększenie podaży terenów pod
budownictwo. Przy tym wszystkim, co
znamienne, szpital postrzegany jest jako
chluba miasta. Czy nie ma innego sposobu, żeby szpital wybudował salę operacyjną, ale bez wyprzedaży majątku?
Ewa Wieja: – Każdy sposób uważam za
dobry, jeśli pozwala pozyskać środki na coś,
co jest bardzo potrzebne i bez czego nie będzie można dalej funkcjonować.

dzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (narzucony termin realizacji
– 31.12.2016).
Dotyczy to nie tylko sali operacyjnej, ale
również substancji wewnątrz budynku.
Musimy wykonać remont w środku, dostosować sale, szerokość drzwi itp. Sama sala
musi też spełniać nowe normy co do wielkości i wysokości. Ten koszt 30 mln nie dotyczy
wyposażenia, mamy po części wymienione

w gabinetach zabiegowych, to później
będzie to zabronione. Nastąpi też spadek
przychodów o dwie trzecie z NFZ, to będzie
oznaczało także zwolnienia co najmniej
o tyle samo, a zatrudniamy 650 osób. Poza
tym pozostała kwota nie wystarczy na utrzymanie tak dużego obiektu. Może ewentualnie funkcjonować jako dom opieki długoterminowej dla osób starszych, ale musi być
instytucja, która za to zapłaci. Dzisiaj NFZ
finansuje tylko leczenie. Na takie usługi nie
ma kontraktów.
– Czyli, jak by na to nie patrzeć, nowy
blok operacyjny jest „być albo nie być”
dla szpitala?

– A czy te środki ze sprzedaży majątku
wystarczą na wybudowanie bloku operacyjnego?
– Wystarczą, jeżeli sprzedaż by się powiodła to byłaby akurat kwota, która nas zabezpieczy. Sprzedaż działek i lokali w hotelu to
plus minus dwadzieścia kilka milionów zł.
Jest to kompletnie dobra sytuacja dla właściciela, czyli Starostwa, bo może wtedy uzupełnić brakującą kwotę z budżetu Powiatu.
Natomiast całej kwoty 30 milionów Powiat
nie jest w stanie przeznaczyć na szpital
w Puszczykowie.
– Roczny budżet Powiatu to ponad 200
milionów złotych...
– O budżecie trzeba byłoby rozmawiać ze
Starostą. Natomiast proszę zwrócić uwagę,
że jednak my jesteśmy w pewnym małym
regionie, powiat poznański to wiele gmin
i wiele potrzeb. Spotykam się z zarzutami
redaktorów innych mediów lokalnych, mówiących o tym, co miałyby z tego pozostałe
gminy i setki tysięcy mieszkańców, którzy
korzystają z usług innych szpitali? Nie jestem
w stanie odpowiedzieć, czy Starostwo byłoby w stanie taką kwotę przeznaczyć dla nas.
Koszt budowy wyniesie ok. 30 mln zł.
– Proszę powiedzieć, dlaczego tak dobrze wyposażony w ostatnich latach blok
operacyjny nie spełnia wymogów i jakie
są to wymogi, kto je narzuca?
– Do budowy zmusza nas rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urzą-

stoły operacyjne, oświetlenie. W ostatnich
latach szpital wydał 2.200 tys. zł na wyposażenie m.in. sali operacyjnej.
– Od kiedy działa przepis o konieczności modernizacji bloków operacyjnych?
– Od lat, ale termin ich realizacji kilkakrotnie był przesuwany, bo szpitali po prostu nie
było na to stać. Ale granicę tego czasu wyznacza początek roku 2017 i szpitale będą
musiały się do tego zastosować.
– Załóżmy, że w Puszczykowie nie udałoby się wybudować tego bloku, co dzieje się dalej?
– Zakładamy, że nie pozyskujemy środków? To nie możemy dalej działać, nie
możemy operować. Zostają oddziały nie
operacyjne, czyli odpada 65 do 70 procent funkcji tego szpitala. Więcej, o ile dzisiaj możemy wykonywać małe zabiegi

– Oczywiście. Poza tym Szpitalny Oddział Ratunkowy bez bloku operacyjnego
funkcjonować nie może. Oznaczałoby to
także zamknięcie SOR u. Myślę, że trudno
by było znaleźć w Puszczykowie rodzinę,
która w ostatnich latach nie skorzystała
z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podkreślę również kwestię personelu, który pracuje wiele lat. Są to ludzie,
przebywający tutaj bez przerwy i mają oni
poczucie, że ta substancja musi być odnowiona, a działalność prowadzona w lepszych warunkach.
– Czy jesteście w stanie zbudować ten
oddział w ciągu dwóch lat?
– Tak, są takie technologie, że można to
zrobić. Natomiast, jeśli nie zdobędziemy
tych środków, nie dostosujemy szpitala do
przepisów prawa, konsekwencją będzie
brak zgody na działalność.
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Puszczykowie
– Czy powstaje już projekt tego bloku?
– Jest na razie koncepcja, nie mogę wydać
tak dużej kwoty, nie mając pewności, że blok
powstanie. Sam projekt kosztuje 2 – 3 procent wartości obiektu. Byłoby to wyrzucenie
pieniędzy.
– Szpital jest spółką prawa handlowego, która działa jak przedsiębiorstwo,
musi wypracowywać zysk. Jaka jest gwarancja, że w przyszłości będzie rentowny?
A jeśli nie, czy nie może być tak, że trzeba
będzie ogłosić upadłość i sprzedać w ręce
prywatnego inwestora z całym majątkiem i wyposażeniem?
– Powiedziałabym tak, tutaj właściciel jest
publiczny, bo sto procent udziału ma Starostwo. O tym czy szpital może iść w prywatne
ręce nie decyduje Starosta, lecz radni Rady
Powiatu. Tą decyzję podejmuje kilkadziesiąt
osób z samorządu. Sam Starosta nie może
o tym decydować.
Prawo mówi, że w przypadku nierentowności długi szpitala pokrywa właściciel lub
placówka zostaje postawiona w stan likwidacji.
– Jaki jest stan finansowy szpitala
obecnie? Przynosi zyski?
– Powiem tak, szpital od jakiegoś czasu
przechodził różne koleje losu i nie zawsze
przynosił zyski, przynosił również straty.
W tej chwili jesteśmy na pograniczu, jednak
ma powiększony majątek o nowoczesne wyposażenie medyczne i wartość wielu kosztownych modernizacji na przestrzeni ostatnich lat. System zdrowia nie jest instytucją,
którą będzie finansował bank. Załóżmy nawet, że wzięlibyśmy kredyt pod wartość tych
działek, to byłoby dużo bardziej ryzykowne.
Bo w razie problemów bank bez przeszkód
przejmuje ten majątek. Dlatego właściciel
nie chce iść taką drogą. Chce utrzymać funkcje lecznicze i uważam, że dopóki szpital jest
w ręku publicznym, tak długo ma szansę rozwoju. Moglibyśmy sprzedać ten teren jako
nieużytkowy, ale byłyby to o wiele mniejsze
pieniądze, stąd wystąpienie do Rady Miasta
o przekształcenie na działki budowlane. Moglibyśmy pójść tą drogą, sprzedać i potem
nowy właściciel wystąpiłby o przekształcenie
i to dopiero mogłoby się okazać niekorzystne dla miasta.
– Na koniec zapytam o oznakowanie
terenu wokół szpitala jako terenu prywatnego, są tam tabliczki zakazujące
wstępu. Mieszkańcy pytają, jaki jest to
teren prywatny skoro właściciel – szpital
jest publiczny, dlaczego nie mogą tam
przebywać?

Wizualizacja bloku operacyjnego

– Każdy szpital ogradza swój teren i nawet,
jeśli jest to placówka publiczna to ma prawo
do ochrony tego terenu. My nie ogrodziliśmy, bo to duży koszt, a jesteśmy obowiązani ten teren oznaczyć chociażby ze względów epidemiologicznych, tam ludzie nie
powinni chodzić. Tam mieszczą się też nasze
kolektory ściekowe. Osobną i ważną sprawą jest tutaj lądowisko dla helikopterów.
Nie może być tak, że spacerują tam mamy
z dziećmi, a chodzą nawet po płycie lotniska
i ochroniarze muszą interweniować. Jesteśmy odpowiedzialni za ten teren. Na teren
żadango szpitala nie ma wolnego wstępu. Ostro tę sprawę stawia też lotnictwo,
mające swoje przepisy. My mamy sygnał
o lądowaniu krótko przed, więc w pobliżu
nie mogą przebywać ludzie. Jesteśmy zobligowani by dbać o względy bezpieczeństwa. Strefa lądowania jest wielokrotnie
dłuższa niż sama płyta lądowiska.Poza

tym, gdyby było nas na to stać, chętnie
oddalibyśmy miastu te tereny do zagospodarowania na przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną.
Warto zaznaczyć, że liczba pacjentów
z Puszczykowa i Mosiny ciągle wzrasta
i to właśnie mieszkańcy najbliższych gmin
mają najwięcej do stracenia. My wybieramy dobro większości. Oczywiście będzie to
wywoływało niezadowolenie pewnej grupy ludzi mieszkającej w pobliżu, ale nie da
się tego przeliczyć na uratowanie zdrowia
i życia mieszkańców. Co będzie, jeśli szpital
przestanie funkcjonować i zamknie oddział
ratunkowy? Czy ktoś, kto hamuje dziś rozwój szpitala będzie miał odwagę odpowiedzieć na pytanie o szansę przeżycia okolicznych mieszkańców doznających zawałów,
udarów, poszkodowanych w wypadkach,
jeśli najbliższa placówka będzie w Poznaniu
czy Śremie?

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości, uśmiechu i rodzinnego ciepła
Czytelnikom Naszej Okolicy

życzą
Zofia Springer, Burmistrz Gminy Mosina
Waldemar Krzyżanowski, zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Sławomir Ratajczak, zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Waldemar Waligórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
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W Mosinie może powstać
centrum usług prawno-finansowych
O

d roku w kamienicy przy ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie
z powodzeniem działa Notariusz, a od niedawna, raz
w tygodniu przyjmuje także Adwokat. Mieszkańcy Mosiny
i miejscowości ościennych – klienci, ale nie tylko – szukają możliwości załatwienia swoich spraw w jednym miejscu.
W związku z tym powstała koncepcja stworzenia takiego
centrum. Do zagospodarowania jest ok. 100 m2 powierzchni
na parterze budynku, obok Notariusza, z wejściem od ulicy
(wjazd dla inwalidów). Może tu powstać kilka biur. Pomieszczenia są w stanie deweloperskim. Stuletnia kamienica po kapitalnym remoncie położona jest w jednym z najbardziej eksponowanych punktów miasta, przy głównym skrzyżowaniu
(Poznań – Śrem – Czempiń), w pobliżu przychodni zdrowia,
dworca kolejowego, ratusza.

Na pierwszym piętrze mieści się redakcja Gazety MosińskoPuszczykowskiej. W rozwoju nowego biznesu zapewniona
zostanie bezpłatna pomoc właścicielom poszczególnych firm
poprzez promocję w gazecie, zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także w Internecie na stronie
głównej www.gazeta-mosina.pl Będą to: reklama, artykuły
sponsorowane, wywiady z właścicielami firm lub inne formy
promocji, według życzenia. Z internetowego wydania gazety
korzysta już ok. 1000 czytelników dziennie. Zapraszamy do
rozmów osoby prowadzące kancelarie prawne, biura rachunkowe, ubezpieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać
pracownia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości
czy biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne tego typu
propozycje. Przewidywany czynsz 1200 – 1600 zł, w zależności od powierzchni.

Modernizują kolejową magistralę
Jesienią ekipy modernizujące trasę kolejową z Czempinia do Poznania rozpoczną prace
na terenie miasta Mosina. Przebudowane zostaną cztery przejazdy kolejowe na ulicach:
Śremskiej, Sowinieckiej, Targowej i Mocka.
Przebudowana zostanie także sama stacja
kolejowa w Mosinie. Największa zmiana czeka przejazd na ul. Śremskiej gdzie powstanie
przejazd pod torami kolejowymi. Jesienią
roboty rozpoczną się także w Puszczykowie.
ajwiększe zmiany i niestety także utrudnienia czekają kierowców w związku
z budową przejazdu pod torami w ciągu ulicy
Śremskiej. Prace w tym miejscu rozpoczną się na
przełomie sierpnia i września br. Jednak w początkowej fazie nie będą wiązały się z utrudnieniami
w ruchu, te zaczną się na przełomie października i listopada. Prace na tym przejeździe potrwają około 8 miesięcy. Przez ten czas przejazd
będzie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Modernizacje przejazdów na ul. Sowiniec-

N

kiej i Targowej i Mocka będą odbywały się na
podobnych zasadach jak w Pecnej. Będą one
zamykane na przemian. W zakres modernizacji przejazdu na ul. Sowinieckiej wejdzie także
przebudowa skrzyżowania z drogą prowadzącą do Zakładu Usług Komunalnych. Zmianom
ulegnie także sama stacja kolejowa w Mosinie.
Zmodernizowane i podwyższone zostaną m.in.
perony, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie
będzie łatwiejsze. W ramach prac powstaną
zadaszenia peronów, zostaną zamontowane
ławki. Podróżni na perony będą dochodzili bezpiecznym przejściem podziemnym.
Pierwsze prace na terenie Puszczykowa zaplanowane są na przełomie października i listopada tego roku. Ich zakończenie powinno
nastąpić w czerwcu 2015 roku.
Jak już informowaliśmy, w związku z modernizacją magistrali kolejowej zostanie zlikwidowany przejazd przez tory w ciągu ulicy 3
Maja. Powstanie natomiast przejście pieszo-ro-

werowe między ulicami Fiedlera/Mickiewicza
a Kopernika. Zmodernizowane zostaną także
przejazdy przy dworcach. Na odcinku Poznań
– Czempiń odbudowanych i wybudowanych
zostanie: 7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść
dla pieszych. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym podniosą prace
na przejazdach. Przebudowanych zostanie
17 skrzyżowań z drogami. W miejscu 12 będzie
zmieniona organizacja ruchu – wybudowane
zostaną 3 wiadukty kolejowe oraz 1 drogowy
i drogi dojazdowe. W ramach inwestycji planowana jest także budowa 18 km ekranów
akustycznych, których zadaniem będzie ograniczenie hałasu pochodzącego z linii kolejowej.
Część z nich zostanie zamontowana także na terenie Puszczykowa. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wybudują także urządzenia oczyszczające
wodę z torów. W ramach działań związanych
z ochroną środowiska, w ustalonych wcześniej
lokalizacjach powstaną przejścia dla zwierząt.
Efektem wszystkich prac, od 2016 roku będzie
skrócenie podróży z Czempinia do Poznania do
26 minut.
( red.)
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Serce wsi – ludzie chcą się angażować i pomagać
Z RADNYM RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE, WALDEMAREM WIĄZKIEM ROZMAWIA ELŻBIETA BYLCZYŃSKA
– Zabiega Pan
o to, żeby w Krosinku została rozbudowana szkoła, dlaczego?
– To nie jest
tylko moja opinia, że istnieje
taka potrzeba, to
przede wszystkim
pragnienie mieszkańców, rodziców dzieci, których jest tam
coraz więcej i nauczycieli. Chcielibyśmy,
aby to było centrum edukacji dla Krosinka
i Dymaczewa, bo przybywa młodych
mieszkańców. Obecnie mieszka tam 140
dzieci, ale miejscowości te wciąż się rozbudowują, przybywają poznaniacy i ludzie
z wielu innych miejsc, bo jest to bardzo
urokliwe miejsce. Szkoła w tej chwili jest
już za mała, brakuje klas, dzieci się duszą,
brakuje też ubikacji i sala gimnastyczna jest
nie wystarczająca. Chciałabym, aby w tym
roku zostały przeznaczone środki na koncepcję, i żeby wybrano firmę, która to zrobi.
Powinien powstać nowy stadion, budynek
z porządną salą gimnastyczną i zapleczem
socjalnym. Dodatkowym argumentem za
rozbudową jest to, że już znajduje się tam
Orlik, duży teren zielony, parking i dobra
komunikacja.
– Dużo się mówi w Polsce o potrzebach dzieci i młodzieży, ale niewiele
z tego wynika.
– O dzieci i młodzież trzeba dbać poprzez
zapewnienie im solidnej edukacji w tych
trudnych czasach, bo to przełoży się potem
na poradzenie sobie ze znalezieniem pracy
i miejsca w życiu. To będzie ich przyszłość
i stabilność finansowa, taka, żeby nie chciały uciekać z kraju.
Zależy mi na tym, aby w Krosinku było
centrum edukacyjne w pełni tego słowa
znaczenia. Aby szkoła oddziaływała na
młodzież, ale także na starszych, aby nie
tylko uczyli się w niej młodzi ludzie, lecz
żeby starsi mieli pod ręką narzędzia kultury,
spotkań, integracji. To ludzi łączy i wyzwala
w nich dobro, którego tak nam dzisiaj potrzeba. W takiej małej szkole młodzież czuje
się bezpiecznie, jest to serce wsi i centrum
jej rozwoju. A ludzie chcą się angażować
i pomagać.
– Skąd należałoby pozyskać fundusze
na to przedsięwzięcie, budżet gminy nie
jest duży?

– Na dzieci nie wolno szczędzić pieniędzy, bo to przyszłość każdego narodu. Gmina musi o to zawalczyć.
– Kilka tygodni temu podczas wizyty
posła Tadeusza Dziuby, którego zaprosił
Pan jako radny do Mosiny na swój dyżur,
padła propozycja, aby poseł Dziuba zajął się sprawą podatku od kopalin. Chodzi o ujęcie wody w Mosinie i korzyści
finansowe, które mogłaby mieć z tego
gmina.
– Poseł Dziuba złożył po tym spotkaniu
zapytanie poselskie w Sejmie, jak wygląda
ta sprawa w innych krajach Unii. Czy woda
jest tam traktowana jako kopalina i czy
poszczególne rejony mające ujęcia czerpią z tego większe niż, np. gmina Mosina
korzyści. Czekamy na odpowiedź. Powstanie strefy ochrony wody, którą wprowadził
Aquanet sprawia, że rozwój naszej gminy
jest zablokowany. Za to niewątpliwie należy się nam odszkodowanie i to są pieniądze
rzędu kilkuset milionów złotych, co najmniej.
– Jak można by je wyegzekwować?
– Myślę, że tylko sądownie, warto o to
walczyć. Najpierw powinien zając się tym
odpowiedni rzeczoznawca, zrobić szacunek, wycenić straty, potem sprawę skierować na drogę sądową. Taki proces może
trwać latami, ale mamy dużo do stracenia.
– W Krosinku tymczasem wznowiono
– nareszcie - prace dotyczące kanalizacji
wsi.
– Mam nadzieję, że nic już nie przeszkodzi realizacji tej inwestycji, bo następny,
bardzo ważny etap to odwodnienie ulic
Stęszewskiej i Zielonej. Po realizacji tego zadania należy utwardzić kostką brukową ulice Zieloną, Stęszewską, Zamojskiego i Piaskową, aby umożliwić komunikację w razie
wypadku na drodze wojewódzkiej. Trzeba
także przyspieszyć prace kanalizacyjne
w Dymaczewie Starym i Nowym, utwardzić ul. Bajera, co zapewni bezpieczeństwo
i komfort mieszkańcom.
– Na koniec pytanie dotyczące przychodni na Dworcowej i sporu radnych.
Dlaczego głosował Pan za odrzuceniem
skargi właścicieli przychodni na burmistrza?
– Na sesji zostało odczytane pismo wojewody, który jednoznacznie wskazał, że burmistrz nie naruszył prawa w sprawie prze-

targu na ten budynek. Dlatego zgodnie
z sumieniem tak zagłosowałem, jak zresztą
większość radnych. Miałbym być mądrzejszy od wojewody?
– O sytuację Szkoły Podstawowej
w Krosinku zapytaliśmy dyrektor, Bogumiłę Woroch:
– W szkole bardzo trudne mamy warunki
lokalowe. Potwierdzają to wszystkie kontrole z Kuratorium i innych instytucji. Dlatego dużo jest akcji ze strony środowiska lokalnego – wiejskie szkoły są takim centrum
i impulsem do różnego rodzaju działań
dla mieszkańców. Kilka lat temu, w trosce
o bezpieczeństwo dzieci przeprowadziliśmy zbiórkę na montaż świateł na przejściu
koło szkoły. Rodzice pomogli nam także
podczas organizowania pracowni komputerowej. Bardzo współpracujemy ze sobą,
boisko użyczamy mieszkańcom całą dobę,
bezpłatnie, podobnie salę gimnastyczną na
aerobik dla kobiet czy spotkania dla emerytów. U nas dosłownie wszyscy się angażują,
a mieszkańcy są super, jak by powiedziała
młodzież.
Szkoła ma 100 lat, w sąsiedztwie mieszka tu pan Jan Ludwiczak, były uczeń, który sadził nasze lipy. Jest naszym aniołem,
troszczy się, pomaga, doradza. Bardzo go
kochamy.
Jeśli chodzi o rozbudowę szkoły, pierwszym impulsem do działania była kontrola
nadzoru budowlanego. Poinformowano
nasz wówczas, że część szkoły – pomieszczenia socjalne, WC i sala gimnastyczna są
w opłakanym stanie. Jest to budynek, wraz
z przybudówką na salę gimnastyczną, zaadoptowanej starej stodoły. Czy warto inwestować w coś, co się rozlatuje?
Na szkołę składają się dwa budynki jeden
w Krośnie i drugi w Dymaczewie Starym,
położone w odległości 2 km. Obwód szkoły
jest duży, obejmuje też Ludwikowo. A szkoła rozwija się, będą niedługo dwie nowe
klasy pierwsze i nowy oddział przedszkolny. Praca pod względem organizacji i integracji jest bardzo trudna z powodu tego
rozdzielenia. Zorganizowanie uroczystości
to także wyzwanie. Jest wiele spraw, które można byłoby zmienić, aby lepiej było
i dzieciom, i mieszkańcom.
Warto podkreślić fakt, że część rodziców
z Krosna, po wybudowaniu drogi, łączącej
Krosno z Krosinkiem przychodzi do mnie,
bo chce, żeby ich dzieci chodziły do małej,
kameralnej szkoły. Dla nich ważne jest to,
czy szkoła liczy 500 uczniów czy 140.
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Anna Kreczmer, teolog z wykształcenia, mieszkanka Mosiny, Ziemię Świętą odwiedziła już wiele razy. Na
kanwie wydarzeń, których była uczestnikiem napisała książkę pt. „Bliskie spotkania z półksiężycem”, której nić przewodnią stanowi zderzenie dwóch religii, a także uczucie między dwojgiem bohaterów powieści,
dziewczyną z Polski i chłopakiem wyznającym islam. Jak para młodych ludzi poradzi sobie z problemem różnej wiary i kultury? Czy taka miłość może znaleźć swoją pełnię? Czy miłość do ludzi w ogóle, z tak różnych
światów jest realna? Na te i inne pytania odpowiada autorka w swojej książce.

Staram się dostrzegać wszystkie plusy,
ale minusy niestety też są...
Z Anną Kreczmer rozmawia Elżbieta Bylczyńska:
– Dlaczego tytuł Pani książki brzmi „Bliskie spotkania z półksiężycem”?
Anna Kreczmer: – Często spotykam się z tym pytaniem. Wiele
osób nie kojarzy symbolu półksiężyca z islamem, a tytuł nawiązuje
właśnie do islamu. Uznałam, że warto zagłębić się w ten temat. Żyjemy w czasach, kiedy często słyszymy o muzułmanach i religii, jaką
wyznają, i często przedstawiamy sobie jej wyznawców w krzywym
zwierciadle. Miałam możliwość poznać wielu z nich osobiście, bo
dłuższy czas przebywałam w Ziemi Świętej, na terenie Izraela i Palestyny. Ale też poznałam muzułmanów z Egiptu i Jordanii oraz kilku
innych krajów. Osobiście mam raczej pozytywne doświadczenia, ale
przecież w każdej kulturze i religii są ludzie, których działania oceniamy pozytywnie i negatywnie.
– Wśród muzułmanów są ekstremiści źle kojarzący się, choćby
z atakiem w 2011 roku na Word Trade Center w Nowym Jorku...
– Większa część tego społeczeństwa od takich aktów terroru zdecydowanie odcina się, dlatego nie powinniśmy oceniać wszystkich
muzułmanów przez pryzmat terroryzmu. A sprawa z WTC nie jest do
końca jasna, bo oprócz oficjalnej wersji są jeszcze inne. Kiedy doszło
do tej tragedii byłam akurat w Jerozolimie i muszę przyznać, że część
muzułmanów, podkreślam tylko mniejsza część, reagowała entuzjastycznie na wieść o wydarzeniach z 11 września bo dla nich kultura
zachodu jest czymś wrogim. Czy mają powody, żeby tak myśleć... to
jest oddzielny, szeroki i złożony temat.
– Musiała Pani przeżyć coś niezwykle dobrego, związanego
z muzułmanami w Ziemi Świętej skoro poświęciła Pani temu
książkę. Jako teolog ma Pani dużą wiedzę o religii, ale tutaj trzeba było coś zgłębić dodatkowo. Czy nie sądzi Pani, że Pan Jezus
mógłby być „zazdrosny”, że chrześcijanka tak dogłębnie zajęła
się islamem?
– Nie sądzę. Pan Jezus przecież wie, że uznaję Go za swego jedynego Pana, Zbawiciela, ale dialog jest potrzebny, tym bardziej, że
ludzie mają małą wiedzę na temat innych, odmiennych od siebie
ludzi. Oczywiście musiałam poszerzyć swoją wiedzę na temat islamu, a było to łatwiejsze, bo żyłam w tym środowisku. Książka ma
fabułę, wątek miłosny, żeby lżej się czytało. To powieść, której istotą
jest porównywanie Biblii i Koranu. Rozbieram każdą surę na czynniki pierwsze i porównuję z Biblią. Przyznam, że to była długotrwała
i katorżnicza robota. Przepraszam za to drugie określenie, ale jest
bardzo adekwatne do ogromu pracy i wysiłku intelektualnego, jaki
włożyłam w zgłębianie Koranu i porównywanie go z Biblią. Zgłębianie Koranu zajęło mi sporo czasu, drążyłam surę po surze, zdanie po
zdaniu, a później trzeba było pisać do tego komentarze i interpretacje tekstu. Ciężko robi się egzegezę tekstu, głównie bazując na przekładzie. Nie zawsze mogłam liczyć na wyjaśnienia samych muzułma-

nów, bo przeciętny muzułmanin Koran zazwyczaj zna tak, jak katolicy
Pismo Święte, a jest to przykre. Ale oczywiście też mogłam się wiele
dowiedzieć, np. jak wygląda modlitwa, obchodzenie świąt etc.
Pokazuję w swojej literackiej pracy części tożsame i wspólne
w odniesieniu do nas i muzułmanów. Tak samo jak chrześcijaństwo
wyrosło na judaizmie, tak samo islam wyewoluował zarówno z judaizmu jak i z chrześcijaństwa. Pan Jezus w islamie jest prorokiem,
podobnie ważnym jak inni prorocy Starego Testamentu, oczywiście
plus Mahomet, który jest najważniejszy. Koran w swojej części bazuje również na Piśmie Świętym, ale muzułmanie nie czytają Biblii.
Muzułmanie uważają, że Koran Mahometowi podyktował Archanioł
Gabryjel na zlecenie Boga. Nie znam dobrze tego języka, zaledwie
trochę go poznałam, ale muzułmanie twierdzą, że Koran napisany
jest tak pięknym, wykwintnym językiem, że nie mógł go stworzyć
człowiek. Niektóre tezy, a jest ich wiele, przedstawione w Koranie
obalam Biblią. Więc z jednej strony jest tam dużo o muzułmanach
i islamie, ale konfrontując z naszą religią, książka ma też charakter
apologetyczny, bo jednak bronię doktryny katolickiej, wykazując, że
ta prawda jest po naszej stronie. Doceniam oczywiście aspekty tamtej religii i staram się to jakoś pogodzić, i wejść w dialog.
– Czy w książce jest postać konkretna, bohater, którego losy
można śledzić?
– Tak, jest młoda kobieta, jej imię to Magdalena o raz jej przyjaciel – muzułmanin. Czasami czytelnicy identyfikują mnie z
główną bohaterką. Nie należy jednak aż tak bardzo utożsamiać
mnie z nią. Ale owszem opisałam również wydarzenia, które
sama przeżyłam. Większość tych historii rzeczywiście jest prawdziwa, miała miejsce, choć jest też trochę fikcji literackiej. Korzystam też z prawdziwych wydarzeń, które komuś się przydarzyły,
a opisuję je jako przygody mojej głównej bohaterki. Moja bohaterka boryka się z różnymi problemami, centralnym przesłaniem
książki jest, jak już wyjaśniałam islam, ale są też opisane różne
miejsca, nie tylko święte, turystyczne, które warto poznać. Magdalena, zaraz po skończeniu studiów przybywa do Izraela jako
wolontariuszka do pracy w kibucu. W moim przypadku też tak
było. Kibuc to coś w rodzaju dawnych u nas pegeerów. Ja byłam
w kibucu rolniczym, takich jest najwięcej. Pracowałam głównie
przy cytrusach i innych owocach. Ludzie żyją tam w komunie,
są to ściśle żydowskie skupiska. W większości zakładali je Żydzi
przybyli z Polski. Woleli żyć razem w większej aglomeracji, bo
tak im było łatwiej, kiedy przybyli do nowej ojczyzny. Kto chce,
żyje w swoim domostwie, ale większość korzysta ze wspólnych
posiłków w stołówce. Społeczność taka liczy kilkaset osób. Tam
gdzie ja byłam oprócz tego, że zajmowano się rolnictwem, była
fabryka, w której produkowano gumę, sznurowadła, nici, różne
tkaniny. Wyroby te rozprowadzano po kraju i wysyłano za granicę. Ja zajmowałam się tylko rolnictwem. Mieszkałam w domku
przeznaczonym dla wolontariuszy.
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– Czy miała Pani jakieś wynagrodzenie?
– Kieszonkowe, miejsce do zamieszkania, wikt i opierunek.
– Dlaczego wybrała Pani taką opcję?
– Dlatego, że nie było innej możliwości pozostania w Ziemi Świętej dłużej niż trzy miesiące, a więc trzeba było się gdzieś legalnie
zagnieździć. Bez wizy można tam przebywać właśnie trzy miesiące,
ale nigdy nie wiadomo, czy dostanie się pozwolenie na przedłużenie
pobytu, stąd taka decyzja. Moim początkowym zamiarem było zatrzymać się w kibucu na pół roku. W efekcie końcowym pozostałam
w Ziemi Świętej znacznie dłużej, zmieniając miejsca zamieszkania.
Przez kibuc przewija się mnóstwo ludzi z całego świata i właśnie
tam była możliwość zatrzymania się na dłużej. Miło wspominam
to miejsce. Pracy nie było
dużo, pół dnia można było
przeznaczyć na swoje prywatne sprawy, na przykład
zwiedzanie. Do Jerozolimy miałam 70 km, nie
było więc problemu, żeby
tam dojechać. Kursują
taksówki, o nazwie szerut,
które są tylko trochę droższe od autobusu. Jeżdżą
cały czas, nawet w szabat,
bo jak wiadomo w Izraelu
w szabat komunikacja zamiera, a życie biegnie innym spokojnym rytmem.
– Po pół roku spędzonym w kibucu pojechała
Pani zwiedzać Jerozolimę.
– Już wcześniej były okazje, z resztą znałam to miasto już z mojego
pierwszego, lecz krótkiego pobytu. W Jerozolimie także mieszkała
moja ciocia, siostra zakonna – Elżbietanka, która później przeniosła
się do Betlejem. Odwiedzałam ją również, kiedy pracowałam w kibucu. Poza tym poznałam wiele osób z Jerozolimy i nie tylko, więc
miałam okazje nawiązać dobre znajomości. Tamtejsi ludzie są bardzo otwarci i kontaktowi, mam na myśli przede wszystkim Arabów.
Sytuacja w Ziemi Świętej nie należy do najłatwiejszych. Jest to zlepek różnych kultur, narodów i religii. Jerozolima jest centrum trzech
wielkich religii monoteistycznych. Np. co ciekawe, klucze do Bazyliki
Grobu Pańskiego od około 800 lat należą do rodziny muzułmańskiej.
Są takie dwie rodziny mieszkające w pobliżu, które otwierają i zamykają te olbrzymie drzwi Bazyliki. Pielgrzymi i turyści bardzo sobie ten
akt cenią, zbierają się zarówno na otwarcie jak i zamknięcie. Obserwują i oklaskują otwarcie i zamknięcie tych wrót.
– Będąc w Ziemi Świętej obserwowałam to od środka, byliśmy
na nocnym czuwaniu, kiedy klucznik zamknął drzwi, po czym
wszedł po drabinie (brama jest ogromna) i podał przez specjalny otwór klucz osobie na zewnątrz. To samo odbywa się rano,
w odwrotnym kierunku – podaje się klucz do środka, z drabiny
i brama jest otwierana, zawsze towarzyszą temu turyści i błyski
fleszów aparatów fotograficznych.
– Zawsze moment ten gromadzi tłumy turystów tak, że nawet
trudno jest dopchać się w pobliże wejścia, żeby lepiej widzieć. Do
Bazyliki każdego dnia przychodzi mnóstwo chrześcijan różnych
obrządków, ale odwiedzają ją nie tylko chrześcijanie. Katolicy mają
swoje dwie części – Kaplicę Franciszkanów i wyznaczoną część na
Kalwarii. Każdy właściciel dba o swoje. Ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz nigdy nie pomyślałby, że może dochodzić tam do konfliktów,

9
za naruszenie czyjejś części. Oczywiście pielgrzymi mogą poruszać
się po całej Bazylice.
– Książka powstawała już wtedy?
– Nie, trochę później, ale zaczęłam pisać jeszcze mieszkając w Izraelu. Byłam Ziemią Świętą zafascynowana, pojechałam tam potem
jeszcze wiele razy. Mam swoje ulubione miejsca, czuję się tam jak
w swoim drugim domu. Jerozolimę znam jak własną kieszeń, a że
jestem zapalonym piechurem przeszłam ją wzdłuż i wszerz. Uwielbiam widok na stare miasto i całą Jerozolimę z Góry Oliwnej. Bazylika Grobu Pana Jezusa przyciąga mnie jak magnes... Jest to dla mnie
taka druga ojczyzna. Ziemia Święta jest miejscem, gdzie są korzenie
naszej religii... My Polacy, Słowianie należymy też przecież do kręgu
kultury judeo – chrześcijańskiej.
Z Polakami też czasem
miałam kontakt, nie tylko
z siostrami Elżbietankami,
które opiekują się palestyńskimi dziećmi, prowadząc
dwa domy dziecka - w Jerozolimie i w Betlejem. Jerozolimę i inne miejsca przeważnie
zwiedzałam na własną rękę.
Jeżdżę do Izraela ilekroć tylko mogę, ale w ostatnich latach są to już wyjazdy tylko
w wakacje. Ułatwieniem jest
dla mnie to, że mam gdzie
się zatrzymać. Moją bazą zazwyczaj jest Tel Aviv bo z tego
miasta mogę łatwo i w miarę
szybko dotrzeć w miejsca,
które mnie najbardziej interesują, a drogi tam są dobre, więc komfort podróżowania jest na
zadowalającym poziomie.
– Pierwsza Pani książka o Ziemi Świętej ukazała się w roku
2009, wiem, że powstała już druga część. Co było inspiracją do
drugiej części, czy dalej fascynacja Ziemią Świętą?
– Pociągnęłam fabułę, losy głównej bohaterki toczą się dalej,
i trzeba przyznać, że czasami są mocno zawikłane. Nie jest to koniec,
bo planuję trzecią część, w której historia ta się zakończy. Tak jak
w pierwszym tomie tematem przewodnim jest islam, to w drugim
jest nim judaizm, ale oczywiście nie piszę tylko o religii. Pokazuję
życie obecne, sytuację społeczną, polityczną, jest trochę historii,
tradycji, dialog żydowsko-polski i judaistyczno chrześcijański, który
jest bardzo skomplikowany i mozolny. Wiem, co mówię bo siedzę
w tym temacie od lat. Staram się być obiektywna i tam gdzie mogę
staram się dostrzegać wszystkie plusy, ale minusy niestety też są...
To jest nieuniknione. Ale dla wspólnego dobra warto podejmować
dialog, szukać tego, co łączy lub może połączyć. W końcu żyjemy
w jednym, wspólnym Bożym świecie i trzeba jakoś razem poprawnie
egzystować.
– Ta szczerość być może jest przyczyną, że nie może Pani drugiej części wydać?
– Niestety chyba tak, żyjemy w takich czasach, że nie godzi się na
Żyda czy Izrael powiedzieć nic, co by się środowisku żydowskiemu
czy ich syjonizującym sympatykom nie spodobało, a nie podoba się
im wiele i nie mają ochoty na rzetelne pokazywanie faktów czy merytoryczną polemikę. Nie ma całkowitej wolności, jest cenzura, sama
niestety tego doświadczyłam, ze strony wydawnictw. Oczywiście
mogłabym wydać na własny koszt, ale ten koszt jest zbyt wysoki.
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Natomiast w trzeciej części, jeśli uda się wydać, chciałabym oprócz
kontynuacji fabuły zająć się konfliktem izraelsko – palestyńskim. Niektóre osoby odradzają mi ten temat, bo znów powoduje spory, ale
ja mimo tego chcę się nim zająć. Leży on w sferze moich zainteresowań. Mam na myśli nie tylko obecną sytuację, ale chcę się cofnąć
wstecz. Ten konflikt zaczął się przecież cztery tysiące lat temu. Dlatego chciałabym cofnąć się do czasów Izaaka i Izmaela i prześledzić te
dzieje, bo od wtedy trwa ten konflikt, ale oczywiście nasilił się w XX
wieku po powstaniu państwa Izrael. Najbardziej chciałabym skupić
się oczywiście na ostatnich kilkudziesięciu latach, bo niosą za sobą
wiele ciekawych wydarzeń, których pokłosie trwa do dzisiaj.
– Żydzi jednak według tego, co przepowiedział Pan Jezus
mają na zawsze pozostać rozproszeni po świecie. A Pani może
być posądzona o antysemityzm...
– Żydzi, chociaż są rozproszeni po całym świecie, mają swoje państwo od 1948 roku. Nie wiadomo jednak jak dalej potoczą się losy
państwa Izrael, bo konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. I jeśli
to państwo kiedyś się rozpadnie, to powiedziałabym – na własne
życzenie. Dla Żyda liczy się głównie drugi Żyd, inni ludzie nie są uważani przez nich za bliźnich, nazywani są pogardliwie gojami. Miałam
z niektórymi tak nastawionymi osobami do czynienia, nawet w kibucu zdarzyło mi się jako Polce oberwać. Trudno się z takimi osobami rozmawia, które twierdzą, bo o to chodziło, że u nas były polskie
obozy koncentracyjne, a nie niemieckie. Trudno mi się tłumaczyło, że
wielu Polaków oddawało za Żydów życie, ukrywając ich przed hitlerowcami – prawdziwymi mordercami.
Czasami, kiedy mnie pytano skąd jestem były takie sytuacje, że
przyjmowano to niekoniecznie pozytywnie. Kiedyś w towarzystwie mojego znajomego – muzułmanina – szłam ulicą za grupką
modlących się chrześcijan przy jednym z kościołów. Przechodzący
obok nas ortodoksyjni Żydzi splunęli z pogardą w naszym kierunku. Można by powiedzieć, to jest niestety część tego pseudodialogu.

Takie sytuacje innym częściej się zdarzały, albo rzucanie kamieniami w samochody poruszające się w czasie szabatu. A trzeba zaznaczyć, że akurat w dzielnicach żydowskich nikt samochodem w szabat nie wjedzie, chociażby dlatego, że są bramki. Jednak są pozostałe
ulice. Takiego bardzo rygorystycznego zachowania są już uczeni maili ortodoksyjni Żydzi. Nieraz widziałam ich wrzeszczących razem ze
swymi ojcami i rzucających kamieniami.
Swojego czasu słuchałam wykładów ks. profesora Waldemara
Chrostowskiego, który przez długie lata prowadził dialog z Żydami
i mówił jak trudny to dialog...
Pisząc tą drugą część podpieram się również książkami, które ks.
profesor Chrostowski napisał.
Druga część mojej książki jest trochę kontrowersyjna i w dużej
mierze jest to przyczyną odmowy jej wydania. Ale ja się nie dam
zastraszyć i podaję fakty zgodne z prawdą, starając się być obiektywna, a przecież też piszę o plusach, zaletach. Na pozytywne opisy
też należy w zwrócić uwagę, odnośnie tematu dotykającego Żydów
i judaizmu. Wiedzę, którą zdobyłam przekazuję, jak już wspomniałam obiektywnie, są to sprawy, których w Ziemi Świętej naprawdę
doświadczyłam. Znam także wielu Żydów pozytywnie nastawionych do nas Polaków czy chrześcijan i bardzo ich za to i nie tylko to
cenię. Wśród Żydów też jest wielu prawych ludzi, nie brakuje również takich, którzy krytykują swoje władze czy mentalność własnej
społeczności. W każdym narodzie znajdzie się ludzi różnych usposobień i upodobań.
– Ziemia Święta... Czy są słowa, które oddadzą istotę – klimat
tego miejsca?
– Pisząc wstęp do mojej pierwszej książki zaprosiłam czytelnika do
podróży ze mną w głąb tej egzotycznej krainy i myślę, że ci, którzy
nie byli tam jeszcze, w jakimś stopniu mogą ją poczuć, zagłębiając
się w tekst powieści, a ci, którzy byli, mogą sobie odświeżyć wspomnienia i poznać nowe przesłanie. Można być w Ziemi Świętej mnóstwo razy, a i tak za każdym razem odkrywa się ją na nowo.

Zamieszkać w puszczykowskiej pustelni

J

eszcze w lutymAkcja Katolicka parafii Mosina zorganizowała pieszą
wędrówkę. Trasa rozpoczynała się przy
kościele w Mosinie i kończyła u sióstr Elżbietanek na ulicy Wiosennej w Puszczy-

kowie. Dopisywała raczej wiosenna aura.
Uczestnicy na postojach mieli okazję do
śpiewu, modlitwy i na przypomnienia
sobie Testamentu Jana Pawła II. Dłuższy
postój nastapił w Auli Jana Pawła II przy

kościele św. Józefa w Puszczykowie. Osoba bł. Jana Pawła II była przywoływana
w dniu spaceru ze względu na kanonizację polskiego papieża. Spacer zakończył
się pobytem u sióstr Elżbietanek, gdzie
był czas na modlitwę w kaplicy, zapoznanie się z pustelnią działającą na terenie
klasztornym. Siostra przełożona przybliżyła uczestnikom historię i charyzmat
zgromadzenia. Był również poczęstunek
i ciekawe rozmowy, także z kapelanem
sióstr, księdzem kanonikiem Janem Małetą, byłym proboszczem ze Stęszewa.
Wszyscy, którzy szukają wyciszenia
i kontaktu z Bogiem mogą zamieszkać
samotnie w Pustelni św. Franciszka. Więcej informacji na ten temat na stronie
http://poznan.elzbietanki.pl/pustelnia
Pustelnia św. Franciszka w Puszczykowie została poświęcona przez ks. biskupa
Damiana Bryla, całkiem niedawno. Wydarzenie to miało miejsce 20 września 2013
roku. Pustelnia jest darem z okazji 100-lecia Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia
Sióstr św. Elżbiety dla drugiego człowieka,
który pragnie odnowić i pogłębić relacje
z Bogiem.
Anna Kreczmer
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Powroty Małego Księcia
R

ozwój cywilizacyjny przyniósł dużo
dobrego, ale wywarł też negatywny
wpływ na człowieka, który żyje pośpiesznie
i powierzchownie, osądza innych na podstawie pozorów, nie przywiązuje się do
miejsca i osób, nie umie dostrzec tego, co
widzi się sercem i w konsekwencji nie stwarza więzów.
Problemu tego często dotykają pisarze
i poeci. Pochyliła się nad nim z troską także poetka i felietonistka, Ewa Lipska, która
w wierszu pt. „Stół rodzinny” pokazuje
współczesną rodzinę. Autorka wiersza pisze o stole rodzinnym, przy którym siedzą
trzy pokolenia: babcia, jej dzieci i jej wnuki.
Przy stole jednak nie słychać gwaru rozmów, bo gdzieś po drodze zanikły więzi rodzinne, te więzi, dzięki którym osiągaliśmy
pełnię życia wewnętrznego i w naturalny
sposób uczyliśmy się, jak obdarzać innych
prawdziwym zainteresowaniem i troską.
Ciągle jeszcze nie dostrzegamy, że dzieje się w nas i wokół nas wiele rzeczy, które
powinny budzić nasze zaniepokojenie. Być
może by to zauważyć, brak nam potrzebnego do obiektywnego osądu dystansu,
który miewa zawsze ten stojący obok, patrzący na problem z pewnej perspektywy.
Znalazł się jednak ktoś, kto patrząc na
nas z odległego miejsca, planety B–612,
dostrzegł te problemy i po raz kolejny postanowił odwiedzić Ziemię, by pomóc człowiekowi odnaleźć właściwy wymiar i sens
jego egzystencji.
Mały Książę przybył na Ziemię w piątek
14.03.2014 roku w spektaklu pt. „Powroty
Małego Księcia”. Pomysłodawcą i reżyserem
spektaklu była wicedyrektor ZS w Mosinie,
Grażyna Koralewska, która przygotowała
do występu młodzież – pasjonatów teatru ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Główny bohater utworu Saint Exypery'ego – Mały Książę, w którego roli podziwialiśmy Jakuba Krzyśkę, opowiedział w niezwykle piękny i prosty sposób swoją historię.
Przyznał się, że jak każdy popełniał błędy,

ale starał się zawsze je naprawiać. Zwierzył
się nam, że opuścił kiedyś swą Różę (w roli
eterycznej Róży świetnie sprawdziła się Ola
Kilian), bo nie dorósł do miłości, nie potrafił
pokochać swego kwiatu z jego słabościami i wadami, nie umiał cieszyć się tym, co
posiadał: „Mój kwiat wypełniał zapachem
całą planetę, lecz nie potrafiłem się z tego
cieszyć. Jej obawa przed tygrysami zamiast
rozczulić tylko mnie rozdrażniła”. Gdy to
zrozumiał, zapragnął powrócić do Róży
za wszelką cenę, nawet kosztem ofiary
z własnego życia. Jakże wzruszające w swej
naturalnej prostocie jest wyznanie Małego
Księcia: Wiem … moja Róża … jestem za
nią odpowiedzialny! A ona jest taka delikatna! Taka naiwna. Ma zaledwie cztery kolce
dla obrony przed światem...”
Mały Książę opowiedział swe losy lotnikowi (w tej roli znakomicie odnalazł się Błażej
Garus). Dlaczego właśnie jemu? Być może
dlatego, że Lotnik to jedyny dorosły, który
zachował wrażliwość dziecka. Bez wahania
spełnił prośbę Małego Księcia, narysował
dla niego baranka. Żałował tylko jednego,
że w chwili poznania Księcia nie był jeszcze
na tyle wrażliwy, aby zrozumieć, jak ważna
dla niego jest Róża. Gdy to odkrył, zmartwił
się, że rysując baranka, nie pomyślał o bezpieczeństwie kwiatu.
Tymczasem, podążając za Małym Księciem, odbyliśmy podróż do ogrodu pełnego róż (to tutaj Mały Książę zrozumiał, że
jego Róża jest jedyna w swoim rodzaju). Do
różanego ogrodu zaprosiły nas: Wiktoria
Jakubowska, Kasia Harutyunyan, Weronika
Baraniak, Ola Giera, Marta Karlińska, Wiktoria Wojciechowska i Dominika Wojciechowska. Dziewczyny swym tańcem przeniosły
zachwyconą publiczność wprost w atmosferę tego uroczego miejsca.
Rozstając się z Małym Księciem, wiedzieliśmy już, że za jego pośrednictwem dotknęliśmy problemów natury psychologicznej,
moralnej i filozoficznej. Wiedzieliśmy też, że
aby zrozumieć głębię „Małego Księcia” trze-

ba dać sobie czas i na chwilę przystanąć,
gdyż: „Idąc ciągle przed siebie, nie można
zajść zbyt daleko”. Gdy przystaniemy, poczujemy żal, że ludzie są rozproszeni jak
odległe od siebie planety, że nie doceniają
więzi z własną ziemią i najbliższym przyjacielem i być może zechcemy to zmienić.
Zapewne to właśnie chciał uświadomić
nam reżyser i aktorzy, którzy w mistrzowski
sposób słowem, gestem, muzyką i obrazem opowiedzieli historię małego chłopca,
który przekonuje nas o tym, że dobrze jest
kochać! Dobrze darzyć przyjaźnią i być gotowym do poniesienia za osobę najbliższą
największej ofiary. Tłem dla wszystkich rozgrywających się wydarzeń była przepiękna
scenografia, którą wykonała Pani Ewa Buksalewicz.
Pożegnaliśmy Małego Księcia piosenką,
którą specjalnie dla niego i o nim wykonała, przygotowana do występu przez Pana
Szukalskiego, Maja Duda.
Myślę, że nieprzypadkowo chwila, w której spektakl został wystawiony, zbiegła się
z czasem Wielkiego Postu, czasem pogłębionej refleksji nad istotą naszego człowieczeństwa, nad sensem ludzkiej egzystencji,
której osnową powinna być umiejętność
stwarzania więzi. Tego Mały Książę nauczył
się na pustyni. To na niej znalazł studnię,
a w niej wodę, źródło wszelkiego istnienia.
Jeżeli wędrując przez życie i my ją znajdziemy, przekonamy się o prawdziwości
stwierdzenia: „Widzieć można tylko poprzez serce. Najważniejsze jest niedostrzegalne dla oczu”.
Wiesława Szubarga

Ruszyło wydawanie kart w ramach
programu Mosińska Karta Rodziny 3+

R

uszyła akcja wydawania kart w ramach programu Mosińska Karta Rodziny 3+, wspierającego rodziny wielodzietne z Gminy Mosina. Obejmuje on rodziny wielodzietne,
w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Gminy Mosina, z minimum trojgiem dzieci. Członkowie rodzin mogą starać się o wydanie kart, które umożliwią im otrzymywanie
zniżek u partnerów programu.
Wnioski o wydanie kart oraz szczegółówy regulamin uczestnictwa w programie dostępne
są w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta, na stronie internetowej
Urzędu w zakładce DLA MIESZKAŃCA, oraz na stronie www.rodzina.mosina.pl
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)
Włodzimierz Puchalski (1909-1979) polski przyrodnik, reżyser i fotograf. W 1978
roku udał się z polską wyprawą na stację im. Arctowskiego. Zmarł w pobliżu stacji
podczas wykonywania zdjęć, gdzie został też pochowany. Jego nagrobek wpisany
jest na listę obiektów historycznych Antarktyki pod numerem 51 (HSH No.51).

„W

marcu jak w garcu" – bardzo dobrze sprawdziło się to polskie
przysłowie na Antarktydzie. Jednak zacznijmy od początku. Pierwsze dni marca były
końcem przyjęcia urodzinowego stacji.
Goście ze stacji brazylijskiej odpłynęli do
siebie, zostawiając nam ludzi z obozu do
końca weekendu. Ale już następnego dnia,
w niedzielę, mieliśmy następnych gości.
Na horyzoncie pojawił się z ostatnią wizytą

Chmury soczewkowe

Przejście przez szczeliny na lodowcu

w tym sezonie jacht Selma. Jak zwykle przyjęliśmy ich bardzo serdecznie, przy okazji
dostaliśmy też kilka zamówionych rzeczy z
Ushuaia. Pogoda akurat w miarę dopisywała, dlatego zorganizowaliśmy mały space
po okolicy. Niestety, napięty terminarz jak
zawsze nie pozwolił na dłuższy postój u nas
na stacji i z rana zaprzyjaźniony z nami jacht
Selma wyruszył w drogę. Skorzystaliśmy
z tego i Selma, holując nasz ponton, odwio-

zła nas i naszych gości do obozu brazylijskiego. Później odwiedziliśmy wspólnie
stację Ferraz, co nie często się zdarza turystom. Udało nam się, bo akurat przypłynęliśmy na śniadanie. Zakradając się do kuchni,
namawiany przez kucharza zresztą, załapałem się na ciepłe, pyszne bułeczki. Wizyta
była bardzo krótka i jak zwykle sympatyczna. W drodze powrotnej, do połowy zatoki płynęliśmy jeszcze na pokładzie jachtu,
później niestety było trzeba się pożegnać,
przesiąść na zodiaka. Powróciliśmy do typowych zajęć. Na stacji gościliśmy już tylko
siedem osób z chilijskiego Inachu. Niestety, ładna pogoda nie utrzymywała się zbyt
długo. W nocy z 3 na 4 marca nawiedził nas
bardzo silny wiatr. Padł rekord naszej wyprawy – wiatr wiał z prędkością 263 km/h
i na tym zakończył się jego pomiar, gdyż po
krótkim czasie anemometr odleciał w siną
dal, znaleźliśmy go po kilku dniach, jednak
naprawienie i ponowne zamontowanie go
trwało praktycznie do końca miesiąca. Dlaczego tak długo? Anemometr zamontowany jest na 20. metrowym maszcie, więc wejście na niego możliwe jest tylko podczas
bezwietrznej pogody.
Tak mocna wichura trwała tylko jedną
noc, jednak ładna pogoda nie nadeszła.
Podczas długich wieczorów wysłuchiwaliśmy prezentacji na temat pracy ludzi
z Inach. Przed następnym weekendem
pogoda się poprawiła. Podzieliliśmy się
na dwie grupy. Pierwsza została odwieziona na monitoring na Demey'. Druga, już
w drodze powrotnej wylądowała w obozie brazylijskim. To ta, w której ja byłem.
Planowaliśmy, że następnego dnia, skoro
świt, ze stacji brazylijskiej wyruszymy w
odwiedziny na Lions Rump drogą przez
lodowiec. Pech – podczas drogi w stronę
obozu, pogoda dość gwałtownie się zmieniła i dotarliśmy po dwóch godzinach cali
przemoknięci. Wyciągnęliśmy ponton na
brzeg tak jak się dało daleko i schowaliśmy się szybko w schronie ekwadorskim,
próbując ogrzać się i przebrać w suche
rzeczy. Do tego wszystkiego zaczął padać
deszcz. Wiatr się nasilał, moknąc na nowo,
musieliśmy niestety co chwilę wychodzić
i sprawdzać czy nasz ponton jeszcze jest
na miejscu. W końcu w środku nocy wiatr
ucichł i można było zasnąć ze spokojem.
Rano spakowaliśmy się i wyszliśmy w teren
biorąc ze sobą dwie osoby z obozu. Jednak
po podejściu do góry, wiatr rozdmuchał się
na nowo. Wiedzieliśmy już, że nie mamy co
się zabierać na Lions Rump... i poszliśmy się
przejść Na stację udało nam się wrócić dopiero dnia następnego. Okazało się, że trafi-
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liśmy w okno pogodowe, bo tuż po naszym
powrocie rozpoczęły się bardzo intensywne opady śniegu, które trwały dwa dni.
W nocy 12 marca opuściła nas grupa z Chile. 13 kwietnia, dość duża grupa udała sie
do stacji meteo na lodowiec Ekologii, aby
zamontować dodatkowy czujnik. Na dzień
następny zostaliśmy zaproszeni na koreańską stację King-Sejong. Drogą wodną było
za daleko i zbyt niebezpiecznie ze względu
na pogodę. Dlatego postanowiliśmy pójść
na nartach przez lodowiec. Poszły trzy
osoby, w tym ja. Wyruszyliśmy rano koło
godziny 7, doszliśmy dopiero koło godziny
13. Pokonaliśmy 20 km. Wszyscy obecni na
stacji koreańskiej goście ( w tej zatoce znajduje się też stacja chińska, rosyjska, chilijska i urugwajska) akurat ją zwiedzali. Byli
bardzo mocno zaskoczeni, kiedy zobaczyli
trzy osoby idące z nartami. Przywitano nas
bardzo serdecznie. Od razu każdy z szefów
stacji sąsiednich nas zaprosił do siebie. Było
to niesamowicie sympatyczne. Jednocześnie szef koreańskiej stacji poinformował
nas, że nie wyobraża sobie, aby dziś wypuścić nas w drogę powrotną i zostawiają nas
u siebie na noc. Następnego dnia rano po
śniadaniu zaczęliśmy się przygotowywać
do powrotu na naszą stację... i w pewnym
momencie urodził się nam prosty plan.
Widzieliśmy wczoraj i dzisiaj rano pływający statek brazylijski Ary Rongel. Skorzystaliśmy z koreańskiego radia i po krótkiej
rozmowie z kapitanem statku mieliśmy
zapewnione miejsca w drogę powrotną na
naszą zatokę. Po niecałej godzinie byliśmy
już na pokładzie statku. Jednak plan szybkiego startu w stronę stacji Arctowskiego
został odłożony. Samolot, na który czekał
Ary Rongel miał kilkugodzinne opóźnienie
i na naszą stację trafiliśmy dopiero o godzinie 2 w nocy.
Następnego dnia z samego rana odwiedził nas z krótką wizytą Polar Pioneer
z turystami. Ja, jeszcze w czasie tej wizyty,
musiałem udać się na drugą stronę zatoki,
aby zebrać próbki. Kierownik naszej stacji
skorzystał z zaproszenia kapitana Polar
Pioneera i został "podrzucony" na chińską
stację Great Wall. Reszta grupy tuż po odpłynięciu statku próbowała odebrać już na
stałe ludzi z Lions Rump. Jednak pogoda
znowu pokrzyżowała plany. Michał i Ania
z lions musieli poczekać jeszcze kilka dni
na możliwość odebrania ich. Tak samo moja
jednodniowa wizyta w obozie przedłużyła się o dwa kolejne. I zostałem odebrany
dopiero z Michałem i Anią. Również tego
samego wieczoru wrócił dopiero kierownik
stacji. Pogoda długo dawała się we znaki
w ciągu tego tygodnia. Jednak najważniejszy cel tego miesiąca, czyli odebranie
Michała i Ani został zrealizowany. Przed
20 marca przywiało znowu do nas czarne
chmury. Siła wiatru była bardzo duża, przez
brak anemometru nie jesteśmy w stanie
określić, z jaką prędkością wiał wiatr! Ale
jedno jest pewne, że elektrownia wiatrowa, która jest testowana na stacji, bardzo
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Selma w pobliżu stacji

Ostatnie letnie słońce

mocno zbliżyła się do rekordu, jaki padł
w tym roku na północy Europy. To była
jedyna dobra wiadomość tego sztormu.
Fala miała taki kierunek, że poważnie został
uszkodzony domek turystyczny – woda
wlała się do środka. Pak lodowy wyrzucany w okolicach domku meteo, uszkodził
pomosty, które ułatwiają dojście do stacji
meteorologicznych, a główny budynek
stacji zostawał podmyty przez rozbijające
się w pobliżu fale, nawet droga do zbiorników paliwa została zniszczona. Wszystko
w ciągu jednego dnia i nocy. Następnego
ranka była piękna, bezwietrzna pogoda.
Znowu wyruszyliśmy w teren, część z nas
na Demey'a, a druga część na prośbę szefostwa brazylijskiego, pomóc zamykać
obóz. Był to pierwszy tak widoczny znak
nadchodzącego końca lata. Do końca miesiąca obydwa statki brazylijskiej marynarki
wojennej, obsługujące całą operacja Antarktyczną dla tego kraju, skierowały się w
stronę kontynentu, zostawiając w Ferrazie
tylko grupę zimującą. My, do końca miesią-

ca naprawiliśmy szkody wyrządzone przez
sztormy i przygotowaliśmy się do zbliżającego odprawienia grupy letniej.
Przyroda tego miesiąca bardzo powoli się zmienia na zimową. Odwiedzają już
nas tylko nieliczne pingwiny. Ich, jedni
z większych wrogów – wydrzyki zaczęły
powoli uciekać za pożywieniem z wyspy
tuż po tym jak małe zaczęły latać. Warczące,
zaspane uchatki też już nie odwiedzają naszej wyspy. Zdarzają się jedynie pojedyncze sztuki w okolicach stacji. Dni zrobiły sie
bardzo krótkie, z dnia na dzień ubywa więcej niż 10 minut światła. Wszystko mamy
dopięte na ostatni guzik. Wszyscy letnicy przygotowani do drogi, a zimownicy
przygotowani na długie ciemne wieczory.
Wiemy że statek 31 marca wyruszył z portu
w Ushuaia, najpierw zabiera stację Ukraińską, później odwiedzi nas....
Emil Kasprzyk
Polska Stacja Antarktyczna
im. H. Arctowskiego
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Artykułem tym rozpoczynamy cykl porad dietetycznych pod redakcją Beaty Banaszyńskiej,
mgr dietetyki i biologii molekularnej z Wielkopolskiego Centrum Medycznego Eskulap w Mosinie.

Dietetyczne święta wielkanocne
Święta Wielkanocne to szczególny czas, w którym stoły uginają się pod ciężarem świątecznych potraw i wypieków. Dla osób
będących na diecie lub dbających o smukłą sylwetkę, przybranie dodatkowych kilogramów spędza sen z powiek. Jednak nie
ma się co martwić na zapas, gdyż już dziś podaję wskazówki jak
lekko przejść przez świąteczny okres.
Zamieszczone porady pomogą uniknąć nadmiernych kalorii w spożywanych daniach. Podczas przygotowywania świątecznych dań, możesz zmniejszyć ilości majonezu, a zwiększyć
udziału jogurtu np. w sałatkach. Dla zwolenników majonezu
można pokusić się o przygotowanie odchudzonej wersji majonezu (przepis poniżej). Z mięs wybieraj chudsze gatunki np.
drób, indyk, schab, polędwicę wieprzową. Natomiast jako dodatek do dań podawaj głównie sałatki bez majonezu, surówki
lub duszone czy gotowane warzywa. W tym czasie ogranicz
spożycie chleba, ziemniaków, ryży czy kaszy. Postaraj się nie
podjadać podczas przygotowywania potraw i ogranicz się tylko
do próbowania. Jeśli nie masz silnej woli i wiesz, że zjesz zbyt
dużo, to przed każdym posiłkiem wypij szklankę wody z cytryną, dzięki temu wypełnisz żołądek i w efekcie zjesz mniej. Na
stole wielkanocnym pojawia się wiele różnorodnych potraw,
wybieraj więc te które są najmniej kaloryczne. Prostym sposobem na oszukanie swojego sumienia jest nakładanie potraw
na mały talerz, dzięki temu optycznie powiększysz porcję i będziesz miała wrażenie, że zjadłaś więcej. Nie pozwalaj sobie na
dokładki, zjedz tyle ile zazwyczaj zjadasz. Pełnię smaków poczujesz celebrując spożywanie potraw. Atrakcyjny wygląd dań pozwala je trawić zanim trafią do ust. Jedź powoli, dobrze gryź każdy kęs. Pośpiech i łykanie kęsów wprowadza nadmiar powietrza

do układu pokarmowego, utrudnia trawienie, przesuwanie się
treści pokarmowej, co skutkuje problemami natury gastrycznej.
Ważne jest również zachowanie regularności posiłków. W czasie świątecznym podawaj posiłki o odpowiednich porach. Dzięki temu nie będziesz sięgać po słodkości między posiłkami. W
tym szczególnym czasie możesz pozwolić sobie na uczucie sytości, ale nie przejedzenia. Musisz obserwować swój organizm
reagować na jego sygnały. Nie piecz zbyt dużo ciast, raczej zakup je w cukierni, limitując w ten sposób jego ilość na świątecznym stole. Z dostępnych ciast wybieraj serniki na cienkim spodzie, szarlotki, biszkopty, a ogranicz spożycie ciast z kremem czy
kajmakiem. Jeśli zdecydujesz się na wypiek, to ogranicz kaloryczność łakoci przez mniejszą ilość cukru, tłuszczu, bakalii. Możesz do nich dodać przyprawy takie jak: imbir, cynamon, gałka
muszkatołowa, które podkręcą metabolizm. Foremki wykładaj
papierem do pieczenia, nie smaruj tłuszczem. Spośród alkoholi
wybierz raczej wina czerwone, wytrawne lub półwytrawne, niż
wódkę czy likiery.
Poza tym ciesz się atmosferą nie tylko przy stole, ale również
na spacerze. Pamiętaj, że podczas Świąt nie chodzi tak naprawdę
o jedzenie, ale o coś więcej. Nie pozwól, żeby jedzenie przesłoniło Ci rzeczy większe i ważniejsze. Ciesz się dodatkowym wolnym
czasem, ciesz się rodziną i ciesz się tym, że jesteś wciąż na diecie.
Beata Banaszyńska
mgr dietetyki
mgr biologii molekularnej
Wielkopolskie Centrum Medyczne
Eskulap – PREMIUEM
Rejestracja tel. 888 999 699

Dietetyczny majonez
1 łyżka 45 kcal (tradycyjny majonez – 1 łyżka 166 kcal)

Sałatka brokułowa z rzodkiewką

Składniki:
200 g serka ziarnistego grani (wiejski) – 1 szt.,
60 g jajko ugotowane na twardo (gorące) – 1 szt.,
2 łyżeczki musztardy,
2 łyżeczki octu,
sól, pieprz do smaku.
Wykonanie:
Wszystkie składniki, oprócz
jajka zmiksuj blenderem. Jeśli serek wiejski ma za dużo
śmietanki, to nie dodawaj jej
całej, gdyż wtedy majonez
wyjdzie zbyt rzadki. Następnie dodaj ugotowane, ciepłe
jajko i jeszcze raz zmiksuj na
gładką i gęstą masę. W ten
sposób uzyskasz smaczny
majonez o kremowej konsystencji.
Tematy w następnych numerach:
– Leczenie żywieniowe otyłości i przykładowy jadłospis.
– Pomocna dieta w problemach żołądkowych.

Składniki:
1 zielony brokuł,
2 pęczki rzodkiewek,
4 jajka.
Sos: 200 g jogurtu naturalnego – 1 opakowanie,
80 g sera feta – 4 plasterki,
1 łyżeczka majonezu,
przyprawy: sól, pieprz, czosnek, słodka papryka
Wykonanie:
Brokuł ugotować na parze,
żeby zachował jędrność i
piękny zielony kolor, a następnie odstawić go do ostygnięcia. Rzodkiewki umyć
i pokroić na ćwiartki. Jajko
ugotować na twardo i pokroić w ósemki. Sos przygotować miksując za pomocą blendera jogurt z serem fetą, majonezem i przyprawami. Składniki wymieszać z sosem.
– Z cukrzycą za pan brat.
– Wyjaśnienie problemu nadmiernego sięgania po słodycze.
– Napoje gazowane i ich negatywny wpływ na zdrowie.

reklama
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Pralki, zmywarki,
lodówki, suszarki itp.
Atrakcyjne ceny,
3 miesiące gwarancji.
Zobacz na Allegro - nazwa użytkownika: transAGD
lub dzwoń, tel. 602-629-958
 KAMYCZEK
 KOSTKA GRANITOWA łupek, grys
 KAMIENIE BUDOWLANE blaty

łazienkowe i kuchenne, parapety,
płytki, schody marmurowe
granitowe, kominki
 NAGROBKI pojedyncze, podwójne

www.autogazwiry.pl

Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
biuro@autogazwiry.pl

Rogalinek
(naprzeciw szkoły podstawowej)

arek@o2.pl
tel. 511 126 467

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

wydarzenia / informacje

16

Muzyczne święto w Mosinie
„JEST JAK W NIEBIE” – słowa piosenki Lecha Janerki, fantastycznie brzmiącej na festiwalowej scenie, chyba najlepiej
oddają atmosferę muzycznego święta w Mosinie

Blisko 70 słuchaczy muzycznych warsztatów, konsultacji oraz
prezentacji szkoły gitary klasycznej, koncerty na prawdziwie artystycznym poziomie, spotkanie i wystawa dotycząca polskiego
jazzu, niezapomniane wrażenia z klubu festiwalowego, a przede
wszystkim wspaniała atmosfera muzycznego święta, tworząca
niesamowitą harmonię dźwięków, barw, słów łączących wybitnych muzyków z publicznością i młodymi uczestnikami warsztatów – tak najkrócej można zdefiniować zakończone VIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie.
(MOK)
Szanowni Czytelnicy!
Powstała w Poznaniu przed 10 laty fundacja „Dom ulgi
w cierpieniu” rozpoczęła swoją skromną (jak na razie)
działalność na terenie Puszczykowa z zamiarem poszerzenia jej też na Mosinę i okolice.
Główny kierunek pracy to kontynuacja dzieła św. Ojca
Pio z nastawieniem na pomoc chorym i cierpiącym w ich
domach, a przede wszystkim objęcie opieką tych, którym
z różnych powodów (przede wszystkim materialnych) nie
udaje się dostatecznie pomóc działaniami oficjalnymi.
Poszukujemy wolontariuszy gotowych pomóc fundacji
w tym działaniu, a także osób, które z uwagi na swoje przygotowanie zawodowe i doświadczenie zechcieliby charytatywnie pracować nie tylko z chorymi, ale także pomagać
Fundacji w doradztwie organizacyjnym i prawnym. Mile
widziani wolontariusze z przygotowaniem medycznym.
strona internetowa:
www.opiodom.pl
Kontakt Osób Życzliwych:
tel. 603 683 819
Ryszard Krawiec

Jesteśmy uczciwi i odpowiedzialni,
potrzebujemy jednak Waszej pomocy
Jesteśmy hospicjum, które nade
wszystko WIDZI człowieka. Chcemy rosnąć, rozpościerać skrzydła, a wszystko to z jednego prostego powodu:
wiemy, że najważniejszy jest pacjent.

J

esteśmy blisko naszych podopiecznych, słuchamy ich, uczą nas tylu
rzeczy. Wiemy też, co zrobić, by wolontariat rósł w siłę. Mamy fantastyczny, zgrany
zespół wolontariuszy, a na koncie wiele
ogólnopolskich sukcesów. Dzięki wspólnym działaniom i dzięki wielu życzliwym
ludziom udało się rozbudować hospicjum
palium o jeden oddział. W niemal każdej nowej sali mamy okno – nietypowe,
w suficie. Nasi pacjenci będą widzieć niebo, gwiazdy i ptaki. Udało się, serce rośnie!

Widzimy naszych podopiecznych, kochamy ich i przychylimy nieba, by choć na
moment było im lepiej, by mogli poczuć
się jak w domu. Robimy wszystko, co po
ludzku zrobić można. Jesteśmy uczciwi
i odpowiedzialni. Potrzebujemy jednak
Waszej pomocy.
Musimy mądrze zagospodarować przestrzeń, którą dysponujemy. Mamy podcienie pod nowym oddziałem i marzy nam
się, by je zabudować, zrobić z nich salę rehabilitacyjną z prawdziwego zdarzenia.
Chcemy też wygospodarować specjalny
pokój do rozmów z dziećmi i dorosłymi.
Taki pokój to niezwykle ważne i potrzebne w hospicjum miejsce. Potrzebujemy
również nową salę wykładowo-konferencyjną. Zgłasza się do nas tak wielu kandy-

datów na wolontariuszy, że nie możemy
się pomieścić w salce, którą dysponujemy.
Szkolimy z wielką ochotą i nie tylko dla
siebie. Współtworzymy wolontariaty przy
innych oddziałach szpitalnych i w innych
miastach. Dobrem trzeba się dzielić. Pomóżcie nam pomagać. Pomaganie to
największy luksus, kochani. A dobro
wraca!
Wolontariusze hospicjum palium
z Poznania
Hospicjum Palium jest jednostką organizacyjną Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
W szkoleniu nowych wolontariuszy biorą udział mieszkańcy Mosiny.
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D

roga Krzyżowa stanowi jedną z bardziej znanych praktyk religijnych,
cieszących się nieustanną popularnością.
Znaczenie tego nabożeństwa płynie stąd,
że rozpamiętuje się w nim ostatni i najboleśniejszy etap życia Chrystusa, związany
z Jego męką i śmiercią na krzyżu. W nabożeństwie tym chodzi przede wszystkim
o zrozumienie wymowy owej bolesnej
drogi, którą przemierzył Chrystus, aby
przynieść ludziom zbawienie. Poszczególne wydarzenia rozwijają się i osiągają
szczyt dramatycznego napięcia w śmierci
Chrystusa, która w świetle chrześcijańskiej nadziei przekonuje nas, że pomiędzy ofiarą krzyża, a historią ludzkości istnieje relacja zbawcza.
W dzisiejszych czasach, gdy nastała
era komputerów i innych cudów techniki, człowiek często zapomina o tym, co
powinno być ważne w jego życiu. Większość naszego społeczeństwa przynależy
do katolickiej wspólnoty, jednak tak często odchodzi od korzeni swych dziadów
i przestaje rozumieć chociażby sens Wielkiego Postu. Możliwość uczestniczenia
w nabożeństwach wielkopostnych jest
okazją, aby choć na chwilę zatrzymać się
i zastanowić nad sensem życia, cierpienia
i śmierci. Rozważanie krok po kroku Męki
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Nie odchodząc od korzeni
swych dziadów i pradziadów

Pańskiej daje możliwość porównania
własnego cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. Okazję większego zagłębienia
się w tą myśl mieli pątnicy przemierzający
szlak Drogi Pokutnej z Mosiny do Ludwikowa do relikwii św. Ojca Pio, rozważając
stacje Drogi Krzyżowej, wspólnie modląc

Zaproszenie
Drogi Czytelniku!
Mamy wielki zaszczyt zaprosić Cię na wyjątkowy bieg sztafetowy poświęcony naszemu

Kochanemu Rodakowi – papieżowi Janowi Pawłowi II.
Przeżyj razem z nami historyczny moment kanonizacji, niezależnie od sposobu
patrzenia na świat, zainteresowań czy wyznania. Niech barierą nie będzie także wiek!
Zjednoczmy się w ten nadzwyczajny czas i wspólnie, wszyscy razem świętujmy.
Nasz bieg rozpoczniemy w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej,
krótkim nabożeństwem.
Zmobilizuj się i już dziś tak zaplanuj swój czas, aby

25 kwietnia 2014 r. o godz. 17:00
podczas MŁODZIEŻOWEGO BIEGU SZTAFETOWEGO dla JANA PAWŁA II,
być w pełni dyspozycyjnym! Sztafeta zespołowo pokona ulice:
Kościelną, Poznańską, Kopernika, Kasprowicza, Dworcową,
a zakończy się Mszą świętą w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP.
Bieg, to nie tylko możliwość do oddania hołdu i podziękowania Wielkiemu Rodakowi
przy Koronce do Miłosierdzia, ale także świetna okazja do wspólnej zabawy!
Podczas maratonu nie zabraknie ukochanej „Barki”,
a towarzyszyć nam będą relikwie bł. Jana Pawła II
oraz św. Siostry Faustyny. Nie czujesz się na siłach, aby pokonać całą trasę?
Nic straconego, oprócz biegania, nieodłącznym elementem jest doping!
Przyłącz się do wspólnej celebracji, zakończonej piknikiem na placu przykościelnym!

Nie wahaj się ani chwili, przyjdź i świętuj razem z nami!
Młodzież puszczykowska zaprasza!

się i śpiewając. Wydarzenie to miało miejsce w sobotę 22 marca 2014. Osobami
prowadzącymi rozważania i modlitwy na
trasie oraz w kaplicy w Ludwikowie byli
ks. Dk. Michał Tomiak, Bożena Michalak
i Andrzej Stelmach.
Anna Kreczmer

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.
1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr
XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
27 lutego 2013 roku o przystąpieniu do
sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, 62-050
Mosina, Pl. 20 Października 1, w terminie do
dnia 5 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Gminy Mosina

wydarzenia/ informacje

18

Placido Domingo w Poznaniu
w dniu kanonizacji Jana Pawła II
27

kwietnia w Poznaniu odbędzie
się koncert Placido Domingo.
Co ciekawe, o taki termin tego wydarzenia zabiegał sam artysta, który bardzo
chciał wystąpić w Polsce w dniu kanonizacji papieża Jana Pawła II. Z tego powodu przełożył nawet jeden ze swoich
koncertów w Azji.
– To były szczególne negocjacje. Pierwszy raz nie musieliśmy stosować żadnych
zabiegów, żeby nakłonić artystę do podpisania z nami umowy. Od razu rozmawialiśmy o szczegółach koncertu, a nie
o tym, czy może on w ogóle dojść do
skutku – mówi Marek Kurzawa z agencji
koncertowej Prestige MJM, która wspólnie z Teatrem Muzycznym w Poznaniu
i Miastem Poznań jest organizatorem
koncertu Placido Domingo.
– Tak naprawdę to na prośbę artysty
przesunęliśmy datę tego koncertu na
dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II
– dodaje Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego.

Hiszpański tenor zaśpiewa w stolicy Wielkopolski wiersze Karola Wojtyły
z płyty "Amore Infinito".
– Artysta zgodził się również zaśpiewać wspólnie z Justyną Steczkowską najsłynniejszy utwór związany z papieżem
Polakiem, czyli "Abba Ojcze", który został
skomponowany przez dwóch poznańskich autorów. To niebywałe – podkreśla
Przemysław Kieliszewski.
– To niesamowite, że jest na świecie
wielki artysta, który czuje związek z Karolem Wojtyłą i chce wykonywać jego
utwory. Wśród wielkich twórców operowych pojawią się słowa polskiego papieża. Szykuje się wielkie wydarzenie.
Powiem szczerze, że byłbym gotowy pojechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć coś takiego – wyjaśnia prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Bilety na niezwykły koncert Placido
Domingo w Poznaniu można nabywać
za pośrednictwem stron: www.imprezyprestige.com, ebilet.pl oraz eventim.pl,

a także w salonach EMPIK, sklepach MEDIA MARKT i SATURN na terenie całego kraju. Wejściwki są też sprzedawane
w kasie Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Moda przemija, styl pozostaje
Iza Kowalewska, właścicielka pracowni krawieckiej La Mia, znajdującej się na
mosińskim rynku, stworzyła miejsce, w którym dzieją się niesamowite rzeczy –
nogi się wydłużają, talie zwężają, a zwykła dziewczyna po oddaniu się w jej ręce
może budzić zazdrość otaczającym ją blaskiem. Jak to możliwe, zapytacie? Odpowiednio dobrany strój do charakteru i sylwetki potrafi zdziałać cuda!

M

oda jest sztuką. Jeśli ktokolwiek
ma co do tego wątpliwości, to powinien chociaż raz prześledzić wiosenne,
kolorowe czasopisma. Kubizm, abstrakcja,
pop-art czy grafitti - różne nurty malarstwa
z najbardziej odległych epok pojawiają
się w modzie. Wiosna sprzyja uwalnianiu
inwencji twórczej i świeżemu spojrzeniu
na to, co od lat stanowi trzon kultury. Dla
jednych może to być banalne, a dla innych
stanowić inspirację i sposób na życie.
Każdy z nas ma do czynienia z modą na
co dzień, wybieramy stroje intuicyjnie, kupując to, w czym czujemy się dobrze. Kolory, wzory, fasony to podstawowe wyznaczniki naszego ubioru. Każdy z nas jest inny
i wyjątkowy, a dziś mamy ułatwione zadanie, bo „modne” jest wszystko. Rozejrzyjmy
się! Na ulicach możemy zaobserwować
feerię barw, połączeń kolorystycznych, ale

także sporo szarości i czerni. Potęga mody
polega właśnie na tym, że działa na wyobraźnię i w zależności od skojarzeń każdy
może ją interpretować na własny sposób.
W końcu każdy z nas ma inne spojrzenie
na życie.
Musimy pamiętać, aby zawsze dobrze
czuć się w tym, co mamy na sobie. Podstawową zasadą, którą kieruję się w swojej
pracy to przeświadczenie o tym, że jeśli
dobrze czujemy się w tym, co mamy na sobie, to dobrze w tym wyglądamy. Czasami
wystarczy kosmetyczna zmiana: skrócenie spódnicy, zwężenie spodni – i kobieta
wygląda zupełnie inaczej. W modzie inspiruje mnie ulica i kobiety zabiegane, które
nie mają czasu na zatrzymanie się przed
lustrem i spojrzeniem na siebie. Zawsze
staram się dostrzec w ludziach piękno, bo
każda z nas jest piękna i wyjątkowa. Ukry-

wamy to pod ciężarem obowiązków domowych,
zawodowych, problemów
życiowych.
Niekiedy wystarczy szczegół, mały wysiłek
z naszej strony, aby to zmienić.
W mojej pracy zawsze dążę do tego, aby
każda kobieta wypracowała swój własny,
indywidualny styl. Nie podążam na ślepo
za modą z wybiegów i jej trendami, lecz w
oparciu o nie tworzę niepowtarzalny wizerunek każdej wyjątkowej kobiecie. Jak
powiedziała Coco Chanel: „moda przemija,
styl pozostaje”. I trudno się z tym nie zgodzić. Klasyka jest zawsze modna. W dzisiejszych czasach nie musimy wydawać dużych pieniędzy na super markowe ubrania,
wystarczy pomysł i motywacja. Z kawałka
tkaniny możemy wyczarować coś zjawiskowego, wyjątkowego i niepowtarzalnego...
Szyciem i stylizacją ubioru zajmuję się od
bardzo dawna, jest to moja pasja i sposób
na życie. Życzliwi mówią, że nie potrafię robić już nic innego. Nie zaprzeczam!
Iza Kowalewska
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM


WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW
602 757 043

BLACHY NA DACHY
Trapez

od

16,00 zł/m2
brutto

Blachodachówka

od

20,90 zł/m2
brutto

telefony:

500 256 513, 693 341 838
www.euro-proﬁl.com.pl
KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Człowiek z natury jest dobry
Czeka nas nieprawdopodobnie piękne
i wielkie wydarzenie, będziemy w tym
miesiącu, 27 kwietnia 2014 roku świadkami kanonizacji Papieża Polaka – Jana
Pawła II. Powstaje mnóstwo tekstów,
filmów, dokumentów. A my postanowiliśmy opublikować z tej okazji wywiad
z Generałem Przełożonym Zgromadzenia
Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie,
który także miał zaszczyt służyć w Rzymie
w czasie pontyfikatu naszego papieża.

P

rzez wiele miesięcy minionego roku
publikowaliśmy opowieść br. Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci
Serca Jezusowego, poświęconą Janowi
Pawłowi II. Było to świadectwo posługi
brata Mariana w Rzymie, w latach Jego
pontyfikatu. Cykl artykułów zakończyły
wspomnienia związane z Prymasem Tysiąclecia, Stefanem Kard. Wyszyńskim, o którym
opowiedział nam br. Stefan Kozica, także
z tego Zgromadzenia.
Bohaterem dzisiejszego wywiadu jest
brat generał Wojciech Kincel, przełożony
obu braci i przełożony generalny (nazywany
pospolicie generałem) Zgromadzenia Braci
Serca Jezusowego z siedzibą w Puszczykowie. Kilkudziesięciu członków tej wspólnoty
pracuje w domach na terenie Polski, Włoch
i Niemiec.
Elżbieta Bylczyńska: – Bracia Serca Jezusowego są dopuszczani do najwyższych
władz kościelnych. Jakie role pełnią
w Kościele?
Br. Wojciech Kincel: – Są to role bardzo
ciche. Ocieramy się o ważne rzeczy w Kościele, pracujemy posługując dostojnikom
kościelnym. Dotykamy najważniejszych
spraw, jesteśmy w centrum życia Kościoła (nie obok), a jednocześnie pozostajemy
cichymi świadkami tego życia. Pierwsza
nazwa naszej wspólnoty brzmiała: Bracia
Pomocnicy Kościelni, bo zgromadzenie powstało po to, by służyć duchowieństwu diecezjalnemu, przy władzach arcybiskupich, kuriach, kościołach, aby pełnić wiele
funkcji i ról służebnych. Nie jest to łatwa
służba i łatwe powołanie. Wiemy, że w hierarchii kościelnej wysoko nie zaistniejemy.
I nie o to chodzi. Brata naszego Zgromadzenia powinna charakteryzować dyskrecja.
Wiele wiemy, ale musimy to zachować dla
siebie i nigdy z tego nie korzystać.
– Brat, który wozi samochodem hierarchów kościelnych jest świadkiem wielu
ważnych rozmów. Nigdy w tych rozmowach nie uczestniczy?

– Nie. Mało tego, bracia naszego Zgromadzenia pracują także w kancelariach.
W przeszłości pracowali w kancelarii prymasów Hlonda, Wyszyńskiego, Glempa.
Przepisywali masę dokumentów, przewozili
te dokumenty dbając o to, żeby nie wpadły
w ręce komunistów. Jeżeli ks. prymas powiedział, że coś jest tajemnicą, to tajemnicą pozostało... Na przykład śp. brat Walenty Śliwa
zachował dla siebie wszystkie powierzone
mu tajemnice nawet wtedy, gdy był świadkiem w procesie prymasa Wyszyńskiego.
Wiele z nich zabrał ze sobą do grobu, nie
przekazując ich ani braciom, ani nikomu
z zewnątrz.
– Świadczy to też o tym, jakim zaufaniem trzeba Was obdarzać, żeby dopuścić do spraw tak poufnych. W ciągu
17 lat służby w Rzymie niejedno pewnie
Brat słyszał...
– Służyłem wożąc różnych hierarchów,
miałem okazję spotkać wielkich ludzi
i słyszeć wiele rozmów... Dzisiaj Kościół jest
już wolny, w wielu sprawach możemy być
swobodni. Ale kiedyś była ogromna inwigilacja, biskupi, żeby porozmawiać wychodzili
np. do parku. Zakładano podsłuchy, trzeba
było być bardzo zdyscyplinowanym, żeby
nie szkodzić człowiekowi i Kościołowi.
– Służył Brat w Rzymie za pontyfikatów
papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI...
– W naszej pracy nie ma znaczenia, czy papieżem jest Polak, Niemiec, Włoch czy ktokolwiek inny. Pracujemy tam dla instytucji

polskich, są to dwa domy: Kolegium Polskie
i Instytut Polski w Rzymie. Domy te zostały
powołane dla księży studentów, przybywających do Włoch. Służą także dostojnikom
kościelnym, przyjeżdżającym do Watykanu.
Stąd też nasza posługa jako kierowców prymasów, kardynałów, biskupów i całego Episkopatu Polski.
– Od kiedy Brat służy i dlaczego
w tej wspólnocie? Jak to się stało, że właśnie w Puszczykowie powstała siedziba
Zgromadzenia?
– Charyzmatem naszego Zgromadzenia
jest przede wszystkim wynagrodzenie Bożemu Sercu przez pracę i modlitwę za zniewagi, jakie Serce Boże otrzymuje od ludzkości...
Wstąpiłem do Zgromadzenia w 1987 roku,
tutaj odbywałem pierwszy okres próbny,
czyli postulat i dwa lata nowicjatu. Później
posługiwałem w Katedrze Poznańskiej,
stamtąd pojechałem do Rzymu. Zazwyczaj
tu zaczyna się życie zakonne i tu się kończy,
czyli na cmentarzu parafialnym.
Jest nas 51 braci po ślubach. Różnie jednak
bywało w naszej historii, raz było nas więcej,
raz mniej. Mocno nadszarpnęła Zgromadzenie II Wojna Światowa.
Zaczęło się od Braci Miłosierdzia od Maryi Wspomożycielki w Niemczech. Nasz założyciel Stanisław Andrzej Kubiak, urodził
się w Koszanowie (Wielkopolska) w 1877 r.
Tutaj, w zaborze pruskim skończył szkołę
i w wieku 15 lat za zgodą rodziców wyjechał za chlebem do Niemiec, bo były
to lata kryzysu i wielkiej biedy. Najpierw

wywiad
pracował w kopalni. A ponieważ z domu
wyniósł głębokie, religijne wychowanie
często chodził do kościoła, gdzie spotykał
właśnie braci Miłosierdzia i zapragnął żyć
tak, jak oni. Jako młody chłopak wstąpił
do tej wspólnoty, zdał egzaminy na pielęgniarza i opiekował się chorymi w Trewirze
i Koblencji. Poświęcił się opiece nad chorymi
i czynił to prawie do końca życia.
W czasie I Wojny Światowej został powołany do armii pruskiej. Swoją postawą
i cierpliwością znoszenia cierpień na froncie
przypadł do serca bardzo wielu żołnierzom.
Po wojnie bardzo pragnął wrócić do
Polski z zamiarem przeszczepienia Zgromadzenia Braci Miłosierdzia. Początkowo
nie otrzymał pozwolenia od władz zakonnych w Trewirze. Przybył do Polski dopiero
w sierpniu 1919 roku i zamieszkał w Warszawie. Tam podjął pracę w Szpitalu Dzieciątka Jezus jako pielęgniarz, opiekując
się także chorymi w prywatnych domach.
Mieszkał w tym czasie z bezdomnymi.
W Warszawie spotkał ks. Kazimierza Malińskiego z Poznania, posła na Sejm w Warszawie. Zwierzył mu się ze swoich pragnień
założenia zgromadzenia. Ks. Malicki zaproponował mu wyjazd do Poznania. Brat Stanisław przyjął propozycję i został zakrystianem
w kościele Matki Bożej Bolesnej, w którym
ks. Malicki był proboszczem. Tutaj zaczął też
opiekować się chorymi w domach (szpitale
były zniszczone). I tutaj wokół niego zaczęli
gromadzić się ludzie. Był rok 1921. Powstało
stowarzyszenie jeszcze bez określonej nazwy. Br. Stanisław udał się do arcybiskupa
gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała
Edmunda Dalbora i przedstawił swoją prośbę. Kardynał obiecał zatwierdzić wspólnotę
przy odpowiedniej liczbie braci. Ale widział
ich w roli pomocników, pełniących takie
m.in. funkcje jak: kierowcy, organiści, katecheci, kanceliści. To zasugerował założycielowi i w 1923 r. powstało zupełnie nowe
zgromadzenie Braci Serca Jezusowego.
Brat Stanisław - założyciel - za swoją posługę otrzymywał drobną zapłatę. Był bardzo
skromnym człowiekiem, żył w warunkach
skrajnej biedy. Zbierał grosz do grosza, aż
zakupił w Puszczykowie willę „Wartę”, mały
domeczek, dzisiaj praktycznie nie istniejący.
W miejscu tym znajduje się obecnie dom
nowicjacki. W roku 1926 dokupił willę „Przemysławkę”. Po zakupieniu tych dwóch domów miejsce to stało się siedzibą Zgromadzenia i tak jest do dzisiaj.
Ciekawą historię ma willa „Przemysławka”,
spotkałem kobietę, która przyjeżdżała tu na
lody jako dziecko z rodzicami, z Poznania.
Powiedziała mi, że była bardzo rozżalona,
bo zlikwidowano wtedy najlepszą kawiarnię
w Puszczykowie.
Po wybuchu II Wojny Światowej do naszej siedziby weszli Niemcy, pozostał tutaj
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tylko jeden brat. Z getta łódzkiego Niemcy
ściągnęli 12 Żydów, przeznaczonych do
prac porządkowych na terenie Puszczykowa i umieścili ich w naszej kaplicy. Później
na terenie klasztoru utworzyli szkołę Hitler
Jugend i szkolili młodych chłopców. Kiedy
przybyłem tutaj do nowicjatu znalazłem na
strychu krzesło z pieczęcią Hitler Jugend.
Po wojnie bracia z powrotem, powoli zaczęli napływać do Puszczykowa.
– Czym obecnie się kierują młodzi ludzie
wybierając to Zgromadzenie? Od Brata
Generała zależy to, czy zostaną przyjęci.
– Motywy są bardzo różne, podchodzę
do nich z dużą dozą krytycyzmu. Wyjaśniam im, że rzeczywistość jest całkiem
inna od tego, jak postrzegani jesteśmy
z zewnątrz. Młodemu człowiekowi bardzo
wyraźnie trzeba powiedzieć, na co ma się
nastawić, nie opowiadać jak będzie pięknie, bo wcale pięknie nie będzie. Będzie
trudno, życie w zakonie ma to do siebie,
że zadaje gwałt naturze. Ale pozwala żyć
już tu na ziemi innym pięknem – pięknem
nadprzyrodzonym. Tylko zanim się do tego
dojdzie, trzeba przejść przez całą serię porażek i jeżeli człowiek na początku nie uświadomi sobie tego, rozbije się gdzieś później.
Po to są lata formacji, lata przygotowawcze,
czas nowicjatu. Istotą życia zakonnego nie
jest osiągnięcie świętości samo w sobie,
tylko dążenie do tego, żeby być w jedności

z Panem Bogiem. I do takiej postawy, która
może stać się pomostem dla drugiego człowieka, obserwującego nas z zewnątrz. Jeżeli
zakonnik jest dobrym bratem – otwartym,
serdecznym, pomocnym – to świadczy o
tym, że jego życie ma sens. I ktoś, kto patrzy
z zewnątrz może pomyśleć wtedy, że coś
musi być poza tym jałowym życiem...
– Dlaczego bracia Serca Jezusowego
noszą habit z zielonym pasem?
– Żeby się odróżniać od normalnych ludzi... (śmiech). To oczywiście żart.
Nosiliśmy habity dokładnie skopiowane z habitów braci Miłosierdzia z Trewiru
– czarne, przepasane skórzanym pasem
z nałożonym na wierzch szkaplerzem i białym kołnierzykiem. Po śmierci założyciela
kardynał August Hlond polecił nosić taki
strój i nosimy go do dzisiaj.
– Na koniec poproszę o przesłanie dla
„normalnych ludzi”...
– ...Niech człowiek nie zapomina o swojej wartości. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Często zabijamy
w sobie ten obraz, tracąc tym samym własną
świadomość bytu, świadomość tego, kim jesteśmy. To jest rozdarcie duszy... najgorsze,
co może się nam przytrafić. Człowiek z natury jest dobry, dopiero jego czyny tworzą
go takim, jaki jest. To, co dobre trzeba jednak
w sobie odnaleźć...
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U Herosa

Daszewice, ul Piotrowska 19

poleca:
 stoliki na każdą okazję
 kwiaty sztuczne
 świeczki
 lampiony imieninowe
 wyroby z wikliny
 meble ogrodowe

www.uherosa.com.pl
erosa com pl  tel. 697 910 619

Pinezka na Niezłomnych
Na skrzyżowaniu ulic Niezłomnych,
Wawrzyniaka i Farbiarska powstanie
małe rondo typu pinezka.
krzyżowanie, na którym powstanie
rondo to miejsce o dużym natężeniu
ruchu. Codziennie przejeżdżają tamtędy
setki pojazdów. Zastosowanie takich
rozwiązań porządkuje i uspokaja ruch.
Ronda typu pinezka to małe ronda
bardzo popularne w krajach Europy
zachodniej. Od dużych, takich jak np.
w ciągu Szosy Poznańskiej, różnią się przede
wszystkim brakiem zabudowanego,
najczęściej zielenią, środka. Dzięki temu
w razie konieczności bez problemu
mogą przez nie przejechać także dłuższe
zestawy. Normalnie obowiązuje na nich
oczywiście ruch okrężny jak na każdym
rondzie. Gmina Mosina ogłosiła już
przetarg. Po wyłonieniu wykonawcy
będzie on miał 60 dni na realizacje tego za
dania.
(red.)

S

SKUPUJĘ
KSIĄŻKI
PŁACĘ 1 ZŁ
za 1 KG
TEL. 503622212

WIERCENIE
STUDNI

600 770 156
USŁUGI
STOLARSKIE
Soczewki plastikowe
z antyrefleksem od 99 zł – para
LOKALIZACJA:
Ramki okularowe od 59 zł
MEDICOMPLEX
62-050 Mosina, ul. Konopnickiej 33 (budynek TESCO)
Rejestracja: tel. 61 8 192 272, 61 8 192 271

 podbitki
 ogrodzenia
 architektura ogrodowa

tel. 501 209 667

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pierwsze polskie banknoty z Tadeuszem Kościuszką
W

tym roku przypada 220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej 1794
– 2014. Warto zatem przypomnieć trochę historii o początkach narodzin papierowego pieniądza w Polsce. Historycy twierdzą, że najstarsze
banknoty pojawiły się w Chinach, a pierwsze europejskie banknoty w Szwecji.
Wyemitował je Bank Sztokholmski w 1661 roku.
W Polsce pierwsze banknoty o nazwie Bilet Skarbowy wprowadzono do
obiegu 16 sierpnia 1794 r. w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, stąd przyjęta
nazwa Banknoty Kościuszkowskie. Znane są nominały 5, 10, 25, 50, 100, 500
i 1000 złotych polskich. Były one jednostronne o wymiarach 95 na 180 mm.

Zakładano, że będą posługiwać się nimi ludzie piśmienni, czyli raczej bogaci,
stąd zaczęto emisję od wysokich nominałów. Bogatsi potrafili dużo więcej niż
„do trzech” liczyć.
Druga Rzeczpospolita w latach 1918 – 1924 wprowadza do obiegu banknoty, na których pojawiają się odtąd wizerunki i portrety zasłużonych ludzi dla
kraju, wyrażając w ten sposób hołd i szacunek dla ich działalności. Jednym
z tych bohaterów był Tadeusz Kościuszko, jego wizerunek pojawia się na polskich banknotach i monetach przez wiele lat. Dzieje się to niezależnie od tego,
jaka formacja sprawuje władzę i jaki system dominuje w Polsce.
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa dokonała jeszcze jednej, bardzo istotnej
zmiany, wyemitowała własną walutę – markę polską. Prezentowany banknot 100 markowy, wydany 15 lutego 1919 r., na którym widnieje wizerunek

popiersia Tadeusza Kościuszki zapoczątkował umieszczanie już na stałe portretów ludzi znanych i wielkich, takich jak Kopernik, Puławski, Sienkiewicz,
Chopin i wielu innych.
Wracając do marek polskich wizerunek Naczelnika pojawia się jeszcze na
banknotach o nominale 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 5000 marek; na tym ostatnim
widzimy również głowę królowej Jadwigi.
W wyniku zmian politycznych w kraju i działań ekonomicznych nastąpiła
28 kwietnia 1924 r. reforma walutowa. Spowodowało to likwidację Polskiej
Krajowej Kasy Pożyczkowej i powstanie Banku Polskiego, co z kolei spowodowało natychmiast wymianę marek polskich na nową walutę – złoty polski.
I tu od razu należy odnotować, że na pierwszych banknotach złotowych, jaki

i na markach polskich jest umieszczona postać Kościuszki. Były to banknoty
o nominałach 1, 2, 10, 20, 50 i 500 zł. jednym z ostatnich banknotów, na
którym widniał wizerunek naczelnika był banknot 500 złotowy wydany
w 1982 r. w czasach PRL. Należy dodać, że banknoty z Kościuszką były w tych
czasach wydawane aż pięciokrotnie.
To tyle o wielkim Polaku na polskich banknotach. Wydaje się, że warto przy
rozważaniu historii naszych banknotów wspomnieć, że wizerunek Kościuszki został również upamiętniony na monetach polskich. Pierwsza moneta 10
zł została wybita w 1959 r., następna w 1976 r. srebrna setka oraz niklowe
500 złotych próbne. Ostatnia moneta z wizerunkiem Kościuszki to było 500 zł
w złocie, wybite w 1976 r.
Na koniec przypomnienie, kim był i co zrobił Tadeusz Kościuszko, że stał się
tak popularnym Polakiem, bohaterem dwóch narodów. Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776 -1873), jako pułkownik inżynier przy
oblężeniu Saratogi. Walczył o wolność Polski, w 1794 r. dowodził powstaniem
przeciwko carskiej Rosji, za co został uhonorowany jako drugi Polak orderem
Virtuti Militari, a naród usypał mu Kopiec w Krakowie. W USA, w stanie Missisipi nazwano miasto jego nazwiskiem, a w stanie Indiana znajduje się hrabstwo
o nazwie Kościuszko. Zmarł 15 października 1817 r. w Salune w Szwajcarii.
W roku 1818 jego ciało sprowadzono do Polski i pochowano na Wawelu. Natomiast serce Tadeusza Kościuszki w złotej urnie umieszczono w Zamku Królewskim w Warszawie.
Zebrał i opracował Henryk Pruchniewski
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„Co w trawie piszczy – czyli bliskie spotkania z naturą”
Nareszcie doczekaliśmy się, nadeszła
wiosna. Jak co roku w dniu 21 marca
w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie
odbył się Festiwal Nauki. Przygotowania, w które zaangażowani byli prawie
wszyscy trwały dość długo. Zaplanowaliśmy wykłady, warsztaty, przedstawienie kabaretowe, recital piosenki romantycznej, pokaz wykonywania drinków
owocowych, pokaz barystyczny, pokaz
pieczenia chleba metodą tradycyjną, podchody terenowe i wiele innych
atrakcji.

P

rzez cały dzień towarzyszyła nam
wspaniała wiosenna, słoneczna
pogoda. Festiwalowi Nauki towarzyszą
zawsze „Drzwi otwarte szkoły”. Wzorem
ubiegłych lat przybyło ponad 200 gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców z wielu zaprzyjaźnionych szkół. Festiwal rozpoczął się
na sali gimnastycznej powitaniem zebranych przez panią dyrektor Grażynę Tokarek
i panią wicedyrektor Beatę Maciejewską.
Jako pierwsze zaprezentowały swoje umiejętności wokalne Justyna Matecka i Małgosia Nowak. Oczarowały zebranych niesamowitym brzmieniem głosu. Nowością
tegorocznego festiwalu był pokaz przyrządzania drinków owocowych przygotowany przez uczniów klasy II technikum
hotelarstwa pod nadzorem pani profesor
Sylwii Snuszki. Niezwykle ekstrawaganckie kostiumy wielkanocnych zajączków
wzbudziły powszechny ubaw. Konkurencję wygrał zajączek z klasy II TAH Przemek
Jankowiak. Niemniej uśmiechu na twarzach zgromadzonych wywołało przedstawienie kabaretowe przygotowane przez
uczniów klas III pod nadzorem pani pro-

fesor Izabeli Laudańskiej, pt. „Kopciuszek
z Grzybna”. Od godziny 10.00 rozpoczął
się cykl wykładów związanych z tematem
przewodnim Festiwalu. Wykłady przygotowali i zaprezentowali zaproszeni goście
i profesorowie naszej szkoły: Pan Krzysztof
Paszkiewicz – znany przyrodnik, ornitolog
i fotograf – wykład na temat ptaków gniazdujących na terenie zbiorowisk wodno
łąkowych przyległych do Grzybna; Pani
Małgorzata Kołtowska – pracownik naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego – wykład
dotyczący najbliższych Grzybnu parków
krajobrazowych – Rogalińskiego i Dezyderego Chłapowskiego oraz chronionych
na tym terenie okazów; Pani Beata Maciejewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu
– wykład i warsztaty obejmujące ochronę
owadów pożytecznych na przykładzie
biologii „pszczółki” dzikożyjacej – murarki ogrodowej. Uczestnicy Festiwalu mieli

ierwsza grupa dzieci z puszczykowskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum odebrały z rąk Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, „Teczki serdecznej
pamięci Jana Pawła II” na zakończenie szkolnych rekolekcji,
w piątek, 14 marca 2014 roku w parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca
NMP. Puszczykowo jest trzecią miejscowością (wcześniej Leszno
i Kamieniec ) w woj. wielkopolskim która przystąpiła do ogólnopolskiego projektu, polegającego na gromadzeniu w każdym
domu, w jednej „teczce” pamiątek, tzw. papaliów, związanych
z pontyfikatem Jana Pawła II, niebawem Świętego. Pan Ryszard
Zawadowski - prezes Stowarzyszenia, zachęcając inne dzieci do
włączenia się do tej ogólnopolskiej akcji wyjeżdżał z przekonaniem , że zaszczepił w sercach dzieci zainteresowanie polskim
Papieżem i że u młodych ludzi będzie się rozwijać zmysł kolekcjonerski by ochronić wszelkie pamiątki związane z tym szczególnym pontyfikatem, tak ważnym dla historii Polski i świata.

Fot. J. Strabel

Teczki serdecznej pamięci!
P

również możliwość określenia wysokości
drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu dendrologicznego oraz przemierzenia
wyznaczonej trasy korzystając ze sprzętu GPS. W pracowni biologii można było
obejrzeć prezentację antropogeniczną,
w matematycznej rozwiązać łamigłówki
matematyczne, lub uczestniczyć w grze
symulacyjnej na podstawie której można
było określić swoje predyspozycje zawodowe i typ osobowości. W Sali mechanizacji
osoby zainteresowane pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych mogli podyskutować na temat możliwości ich wykorzystania na naszym terenie.
Nie sposób wymienić wszystkie zajęcia,
warsztaty i pokazy przygotowane z myślą
o zapoznaniu przybyłych z działalnością naszej szkoły, internatu, Centrum Kształcenia...
Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za
rok. Bo w ZSR Grzybno jest dużo ciekawiej
niż na wagarach
Beata Maciejewska
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Dominik Grobelny i Michał Pańczyna z Mosiny
wyróżnieni w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej
4 kwietnia w Wyższej Szkole Logistyki, podczas uroczystej gali, uczniowie
Zespołu Szkół w Mosinie odebrali zestaw cennych nagród oraz liczne gratulacje od grona sponsorów i organizatorów VI Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej.

W

tegorocznej edycji ogólnopolskich zmagań wystartowało niemal 7000 uczniów z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 51 młodych
logistyków. Po trzech finałowych zadaniach problemowych, dotyczących
funkcji transportu w logistyce, Dominik
Grobelny zajął 26. miejsce i był to zara-

Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
trafił do Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, który w finale reprezentowało aż trzech
uczniów.
„Finaliści olimpiady – 51 uczniów z całej Polski, to niewątpliwie ludzie sukcesu” – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik
prasowy WSL. „Ich ambicja i wytrwałość
zaowocują w przyszłości niebanalnymi
osiągnięciami naukowymi lub zawodowymi. Cieszymy się, że Wyższa Szkoła Logistyki miała swój udział w odkrywaniu
ich pasji”.
W zależności od zdobytego miejsca,
olimpijczycy będą w pełni lub częściowo

Dominik Grobelny

Michał Pańczyna

zem jego pierwszy start w olimpiadzie.
Michał Pańczyna uplasował się na finałowym 42. miejscu, a w ubiegłorocznej
edycji dotarł do etapu okręgowego.
Pierwsze miejsce w VI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej zajęła Julia
Senkała z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Tegoroczna
maturzystka nie po raz pierwszy znalazła
się w III etapie olimpiady. Jej zeszłoroczne zmagania przyniosły 49. miejsce na
liście finalistów. Za swą wytrwałość, ambicję i talent została wyróżniona pakietem nagród gwarantującym dobry start
w logistyce – bezpłatnymi studiami w
WSL oraz zaproszeniem na staż w firmie
Kuehne+Nagel.
Zdobyte przez uczniów punkty zadecydowały także o tym, że zaszczytny tytuł i wyróżnienie dla Najlepszej Szkoły VI

zwolnieni z czesnego na studiach w Wyższej Szkole Logistyki, a każdy z uczestników finału jest zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego. Finaliści
otrzymali także nagrody rzeczowe: od
firmy Hama – słuchawki, torby do notebooków, myszy i klawiatury bezprzewodowe, od firmy Emapa 10 zestawów programu Cartall Truck i Transport+, od firmy
Syntea – voucher na szkolenie z zakresu
transportu towarów niebezpiecznych.
Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY
przekazało zestaw SITA do nauki języków
obcych oraz komputerowe kursy języka
angielskiego. Pięciu najlepszych olimpijczyków otrzymało zaproszenia na płatne
staże w firmie Kuehne+Nagel.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest

pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
uczniów problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania
w szkołach ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia przez
uczniów oraz podnoszenie poziomu
kształcenia. Olimpiada jest jedynym
w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści
są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem
olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest
Instytut Logistyki i Magazynowania oraz
Polskie Towarzystwo Logistyczne.
Organizacja olimpiady na tak wielką
skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie silne wsparcie partnerów biznesowych –
sponsorów i fundatorów nagród. Złotymi
Sponsorami VI Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej są: Dachser, Marathon International Logistics, PPUH Agrobex, STILL
Polska, TimoCom Soft- und Hardware
GmbH. Sponsorzy Srebrni to: DPD Polska,
JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL.
Do grona sponsorów dołączyła także Panopa Logistik Polska.
Patronat medialny nad olimpiadą
objęły: Telewizja WTK, epoznan.pl, dlaStudenta.pl, logistyka.net.pl, „Logistyka
a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”, NM.pl,
„TSL Biznes”, „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „Top Logistyk”,
„Magazynowanie i Dystrybucja”, „Eurologistics”, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl, DobraLogistyka.pl, Spedycje.
pl, etransport.pl, LOG24.pl, e-logistyka.pl,
Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net
Alicja Gruszczyńska
Rzecznik Prasowy WSL
tel. 61 850 47 82
alicja.gruszczynska@wsl.com.pl
REKLAMA
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.
Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.

DIETETYK
Mosina, ul. Rzeczypospolitej 29
godz. przyjêæ: czwartek 17-20, sobota 9-12
Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak

tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska

tel. 508 375 845
www.tudietetyk.pl
tudietetyk@gmail.com

FIRMA

budowlano-remontowa
wykona

wszelkie prace budowlane
związane ze wznoszeniem domów
 oraz inne prace remontowe
i wykończeniowe,
tj. docieplenia domów
 montaż płyt gipsowo-kartonowych
 ogrodzenia
 montaż kostki brukowej


tel. 506 933 386
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Co ich w życiu gniecie?
S

ą grupą przyjaciół z Krajkowa, Baranówka i Mosiny. Łączy ich pasja
i chęć stworzenia czegoś, czego jeszcze w Mosinie nie było. Czuwa nad nimi jak dobry duch, Dorota Lisiak z Baranówka.
– Napisaliśmy projekt w ramach działania Grupy Inicjatywnej Baranówko do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i wygraliśmy go,
mówi pani Dorota.

27
– Będzie to wydarzenie podczas Dni Mosiny, w którym zaproszone
sławne osoby będą czytać cytaty z literatury polskiej, które sami wybierzemy, wyjaśniają młodzi miłośnicy literatury. – Poprzez te cytaty
chcemy przekazać to, co nas w życiu gniecie, nasze przekonania, zapatrywania. Zaprosiliśmy wiele sławnych osób, wielu odpowiedziało
pozytywnie.
Swoje przybycie do Mosiny potwierdzili: Natalia Niemen, Aleksander Machalica, Rafał Ziemkiewicz, Michał Kowalonek (Myslowitz),
Marek Fiedler. Przybędzie także arcybiskup Stanisław Gądecki, Jakub
Beczek z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie też
odczytany list prezydenta Lecha Wałęsy, przeczyta go Maria Magdalena Pocgaj.
Warto dodać, że młodzież przeprowadziła też w naszej gminie
sondaż wśród 100 osób, mieszkańców gminy. Dotyczył on m.in. odpowiedzi na pytanie o autorytet. Okazało się, że niekwestionowanym
autorytetem jest ks. proboszcz Edward Majka, ale wiele osób autorytetu wśród żyjących niestety nie ma. Oczywiście papież Jan Paweł II był
najczęściej wymienianą postacią. Na pierwszym miejscu ankietowani
stawiali rodzinę.
– Wygląda to super – cieszą się młodzi intelektualiści, którzy przygotowali dla nas naprawdę ciekawe rzeczy. Pokażą nam je podczas Dni
Mosiny w Galerii Miejskiej, w restauracji Nad Starą Piwnicą i w kościele
w Mosinie. Będą też wystawy zdjęć – Mosina Tu i Teraz oraz Mikroświat
w powiększeniu. Natomiast w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
wystawią przedstawienie teatralne „Ugryźć Świat jak dziecko”, a na
targowisku miejskim panie Danuta Białas, Marianna janik i Bogumiła
Woroch przeczytają dla najmłodszych wiersze Juliana Tuwima.
Jesteśmy pełni podziwu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(redakcja)

Z wizytą u zastępcy burmistrza, Waldemara Krzyżanowskiego
26
listopada 2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krośnie, którzy
należą do: Klubu Młodego Dziennikarza i Głosu Uczniów złożyli
wizytę w Urzędzie Gminy Mosina, gdzie przyjął ich Waldemar Krzyżanowski, Zastępca Burmistrza. Inicjatorką spotkania były wychowawczyni kl. VI a,
pani Kinga Jaworska (KMD) i pani Anna Bzdęga (GU).
Na początku pan Krzyżanowski krótko opowiedział o swojej pracy. Zadaliśmy mu wiele konkretnych pytań. Np. jednych uczniów interesowało to, co
pan Krzyżanowski sądzi o swojej pracy, którą teraz wykonuje, bo wcześniej
pracował w lotnictwie wojskowym.
Pan Krzyżanowski powiedział nam, że w swojej obecnej pracy, jako Zastępca Burmistrza bardzo lubi „kontakt z ludźmi, spotkania z mieszkańcami,
bo wtedy ludzie mówią co jest potrzebne”. Lubi też pracę w terenie, sprawdzać „jak realizowane są inwestycje”, ale z drugiej strony jego praca też jest
„wiecznie obserwowana i oceniana”, więc stara się pracować jak najlepiej.
Oczywiście nie lubi późno wracać do domu, kiedy wszyscy już śpią, niestety
czasem to się zdarza.
Z kolei innych uczniów (niektórzy przygotowali wcześniej pytania z rodzicami) interesowała budowa obwodnicy w Mosinie i dalsza rozbudowa naszej szkoły, która nastąpi w 2014 r., a w 2015 r. ma powstać wygodny parking
i ogromna sala sportowa za 10 mln zł (na 400 miejsc na widowni). To bardzo
dobra wiadomość dla uczniów naszej szkoły i nie tylko.
Natomiast mnie i jeszcze paru uczniów interesowała możliwość zbudowania basenu w Mosinie, krytego lodowiska oraz skate parku. Pan Krzyżanowski powiedział, że niestety na basen nie ma szans. Jest jednak tzw.
„miejsce przeznaczone do kąpania” na Gliniankach, gdzie np. pomysłowo
zostały zrobione przebieralnie z tablic informacyjnych. Wśród odpowiedzi
na nasze pytania usłyszeliśmy też ciekawostkę o znalezieniu na dnie Glinianek starych torów kolejowych z wagonikiem, które kiedyś wykorzystywano
do wydobywania gliny.
Ze sportowych atrakcji zimowych są w planach narciarskie trasy biegowe wytyczone w lesie WPN (na trasy zjazdowe niestety nie ma zgody). A
lodowisko (odkryte, a więc tylko przy minusowych temperaturach) będzie
działało przy Szkole Podstawowej nr 1. Pan Waldemar Krzyżanowski dodał
też, że w zeszłym roku taką „wylewkę na betonie” niszczyli wandale , rzucali
kamienie i bryły lodu na gładką powierzchnię lodu. Wandale niszczą też odkrytą siłownię w parku. To smutne, że nie szanuje się pracy innych, a„kamery

wszystkiego nie załatwią”. Z kolei na pytanie o drugą taką siłownię na ul.
Piaskowej w Krośnie, pan Krzyżanowski odpowiedział, że to bardzo ważna
inwestycja, bo„została zrealizowana dzięki i za pośrednictwem mieszkańców
Krosna, mieszkańcy sami zdecydowali, sami mieli taki pomysł i za pieniądze,
które gmina skierowała do sołectwa, postanowili zbudować taką siłownię”.
Poinformował nas też, że także dzięki inicjatywie, ale uczniów, powstanie
mini skate park w Mosinie. Uczniowie zgłosili do gminy pisemną prośbę o
wybudowanie go i zebrali ponad 200 podpisów. Urząd Gminy bardzo poważnie traktuje takie sprawy.

Pan Krzyżanowski cierpliwie i szczegółowo odpowiadał na nasze pytania,
a na koniec poczęstował nas słodkościami. Pani Kinga uwieczniła nasze spotkanie na wspólnym zdjęciu.
Ten wywiad powiększył naszą wiedzę o tym, czym zajmuje się w pracy
burmistrz oraz o to, że mieszkańcy (czyli młodzież i dzieci też!) mogą przedstawiać i podpowiadać własne pomysły burmistrzowi. Naszej koleżance
Agacie z kl.6a pan Waldemar obiecał wybudowanie jak najszybciej placu
zabaw w Małej Drużynie.
Trzymamy pana Krzyżanowskiego za słowo!
Joanna Szewczyk 6a
Klub Młodego Dziennikarza
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Będzie dużo siwego dymu
N

asza impreza zgromadzi w tym roku kierowców wyjątkowych. Zjawią się Mistrzowie Polski, Szwecji, znakomitości
związane z marką. Samochody z uczestnikami zaopiekowane
przez motocyklistów z Mosińskiego Stowarzyszenia Motocyklowego, Traż Miejską i Policję odwiedzą między innymi Młyn Piwersow w Stęszewie, Muzeum w Koszutach oraz dadzą pokaz swoich
zdolności na Placu Targowym w Mosinie w dniu 14.06.2014 r.
o godz.18.00.
Auta tej marki zwyciężały w najbardziej prestiżowych rajdach na
świecie, choć ich trzycylindrowe, trzygaźnikowe dwusuwowe silniki mają tylko 850 cm3.
W tym roku zobaczymy po raz pierwszy w Polsce Saaba 96
Sport oraz jednego z dziewięciu w Europie Sonetta II 2T. Przyjadą znane nam kombi, auta sportowe, egzemplarze Saabów najstarsze, unikalne. Gościem zlotu w Mosinie będzie najszybszy,
najbardziej utytułowany w Polsce drifter Maciej Polody ze swoim 400 konnym Nissanem. Na naszej imprezie pojawią się kultowe skutery Osa, WFM i inne ciekawe polskie jednoślady. www.
osiara.pl. Będzie dużo siwego dymu, nostalgii, wspomnień, okazji do fotografowania.
Organizatorem IV Zjazdu Zabytkowych Saabów jest Fundacja
Rodziny Rozenblat przy pomocy merytorycznej członków Klubu
Saab GT Classic.
Patronaty medialne to TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Classicauto, Automobilista, Castrol i Motul.
Wspierają nas Urząd Miejski w Mosinie, Ambasada Szwecji.
Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie, podobnie jak w ubiegłych latach zgromadzi liczne rzesze mieszkańców Mosiny i okolic.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.saabzlot.pl, gdzie na
bieżąco umieszczamy wiadomości dotyczące zjazdu.
Tydzień przed Zlotem podczas IV Pikniku Motocyklowego,
dnia 8.06.2014 http://www.motorymosina.pl/emteem/portal.php
w którym weżmiemy udział z naszymi motocyklami i skuterami,

Kronika policyjna II/III 2014
W kilku miejscowościach naszej gminy policjanci wraz z pracownikami firmy ENEA ujawnili nielegalny pobór – kradzież
energii elektrycznej;
19/20 marca – we wsi Czapury nieznani sprawcy dokonali
kradzieży samochodu osobowego marki Ford Mondeo- straty
wyniosły – 40 tys. zł;
19/20 marca – we wsi Wiórek miała miejsce kradzież samochodu osobowego marki VV Passat – straty wyniosły 30 tys. zł;
20 marca w Mosinie na Osiedlu B. Chrobrego dokonano włamania do domu w budowie, z którego skradziono drabinę, kosiarkę elektryczną – straty oceniono na ok. 900 zł- sprawca ustalony- sprawa w toku postępowania;

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

dzieki czemu motocykli będzie ok. 1000 zorganizujemy konkurs
dla dzieci pt. „malujemy, wyszywamy Saaba”. Nagrodą dla zwycięzcy będzie tablet.

29 marca – w sklepiku spożywczym w OSW w Mosinie wybito
szybę i włamano się dokonując kradzieży – sprawca został zatrzymany – straty wstępnie oszacowano na ok. 500 zł;
9 kwietnia – we wsi Krosno policjanci zatrzymali sprawcę
włamania i kradzieży podnośnika samochodowego z jednego
z warsztatów samochodowych – było to zatrzymanie na gorącym uczynku, straty wyniosły 3 tys. zł.
Policja prosi o szczególną czujność przy zakupie przez portale
społecznościowe, gdyż zdarzają się nieuczciwi sprzedawcy.
AKCJA TRZEŹWOŚĆ – Policja informuje o kontrolach kierowców pod kontem trzeźwości, prosi też o oto, aby NIE siadać
za kierownicę po spożyciu alkoholu. W ostatnim czasie akcja
przyniosła konkretne wyniki, „rekordzista " miał 3,2 promila
w wydychanym powietrzu. (JSZ)

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Jan Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.
Opracowanie techniczne i graficzne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Szkolny konkurs „Mam Talent” – IV edycja
21.

marca to wyjątkowy dzień
w roku, bo rozpoczyna się wtedy
astronomiczna wiosna, a w naszej szkole
odbywa się od czterech lat konkurs „MAM
TALENT” dla klas IV-VI. W tym roku był to
piątek, bardzo ciepły i słoneczny dzień.

Po lekcjach o godz. 10.30 wszyscy nauczyciele i uczniowie klas IV-VI zebrali się
w „dużym holu”. W jury zasiedli: pani dyrektor Grażyna Bartkowiak, pani wicedyrektor
Karina Gabryelska oraz pan Krzysztof Janiak, którego zastąpiła inna nauczycielka.
Występowało piętnaście drużyn (w tym
m.in. ja solo). Wśród nich byli zarówno tan-

cerze, tancerki, jak i piosenkarki oraz jeden
kabaret. Wybór najlepszych był dla jury
bardzo trudny. Jurorzy musieli wziąć pod
uwagę wiele różnych elementów: pomysłowość, rekwizyty, stroje, sposób wykonania i oczywiście talenty uczestników. Po

wspólnej dyskusji jury – pani dyrektor ogłosiła zwycięzców:
I miejsce zajęła Amelia Popowicz, która
pięknie zaśpiewała piosenkę po angielsku.
II miejsce zajął duet karate, który wywarł
wielkie wrażenie na widowni. Dodatkową atrakcją tego występu było zapro-

Pieszczochy z Puszczykowa
N

a terenie sąsiedniej gminy istnieje przytulisko dla bezdomnych
zwierząt, w którego utrzymaniu partycypuje Miasto Puszczykowo i do którego
trafiają bezdomne i zagubione psiaki.
Garstka wolontariuszy, którym los tych
zwierzaków nie jest obojętny pomaga
jak może, głównie w kwestii znalezienia
nowych domów. Psiaki znajdujące się
w przytulisku są dobrze znane pod względem charakteru i potrzeb, co najmniej
raz w tygodniu organizujemy spacery
dla wszystkich podopiecznych, na których mogą się wyszaleć do woli i pobyć
z ludźmi a my możemy je lepiej poznać.
Do adopcji są także kotki, chociaż nie ma
oficjalnie kociarni zdarzają się przypadki,
którym trzeba pomóc, a które okazują się
pieszczochami.
Zachęcamy Państwa do adopcji
zwierzaków, które straciły swój dom
i czekają na drugą szansę!
Zachęcamy również do wsparcia bez-

domniaków na różne sposoby. W przytulisku psiaki mają zapewnione schronienie, wyżywienie oraz opiekę medyczną,
jednak zawsze jest więcej zgłoszeń
o psach i kotach do wydania niż chętnych do adopcji i miejsc w przytulisku.
Pomagamy również w znalezieniu domów zwierzętom niechcianym przebywającym w domach tymczasowych
lub jeszcze u starych właścicieli, którzy
z różnych względów nie mogą się dalej
zając podopiecznym. Zwierzaki można wspomóc finansowo, głównie przez
finansowanie sterylizacji i płatnych
ogłoszeń czy ulotek, ale również rzeczowo, zawsze przyda się karma zarówno dla psów jak i kotów, obroże i szelki
we wszystkich rozmiarach oraz długie
smycze na spacery itp. Można również
pomóc przy spacerach, ogłoszeniach,
zdjęciach lub transportach, bądź zostać
domem tymczasowym dla psa lub kota.
Zachęcamy również do pomocy!

szenie na scenę pani Kingi Jaworskiej
i jeszcze dwojga uczniów, żeby sprawdzili swoją siłę rozbijając plastikową deskę
(deska nie pękała tylko sprytnie się rozsuwała). Wspaniały popis niespodziewanej siły pani Kingi został doceniony przez
widownię ogromnymi brawami.
III miejsce wytańczyli uczniowie klasy
IV-ej wraz ze śpiewającą koleżanką.
IV miejsce zajęła Liwia Kańska także za
pięknie zaśpiewaną angielską piosenkę.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i czekoladkę – słodką nagrodę pocieszenia, a zwycięzcy dodatkowo – bombonierki z pysznymi czekoladkami.
Uczestnicy i widzowie świetnie się bawili,
np. śpiewali lub tańczyli razem z występującymi. Dopingowali nieśmiałych. Niestety
po godz. 12.30 nastąpiło zakończenie tego
udanego i przyjemnego dnia w szkole.
Wszyscy poszli do domu we wspaniałych
humorach, co nie zawsze zdarza się po lekcjach.
Według mnie w konkursie „MAM TALENT” nie nagrody są najważniejsze, tylko
odkrywanie talentów swoich i nie tylko
oraz wspaniała zabawa! Ja sama nie zdobyłam żadnego miejsca, ale czułam satysfakcję ze swojego występu i z przyjemnością
oglądałam występy innych uczestników.
Joanna Szewczyk VIa

Wszelkie informacje na temat adopcji
zwierząt czekających na nowy dom, jak
również pomocy bezdomnym zwierzakom można uzyskać pod numerem telefonu 508536091 lub 781659970 oraz
mailowo adopcje@zwierzecemarzenia.pl
lub pomoc@zwierzecemarzenia.pl Zapraszamy także na profil na facebook’u
i niebawem na naszą stronę internetową.
Ostatni psiak z terenu Miasta Puszczykowa czekający jeszcze na kwarantannie na
odbiór przez właściciela to młoda
sunia w typie rasy
Bernardyn. Jeśli
ktoś poznaje swojego pieska lub
psa sąsiada prosimy o kontakt, jeśli
nie odnajdzie się
właściciel piesek
będzie niedługo
czekał na adopcje.
Joanna Osiecka
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Rycerz(e) alternatywnej rzeczywistości
Skojarzyć się to może z siłą oddziaływania słowa i obrazu. Czy mało wokoło Don Kichotów, którzy żyją obrazami
z telewizji czy gazet? Daliby się pokroić za to, że przedstawiana przez
nich wizja świata jest „jedyną słuszną
i prawdziwą”, że nie ma innego świata
oprócz tego przedstawionego w środkach masowego przekazu. Przykre to,
ale tacy ludzie mogą żyć w jakieś alternatywnej rzeczywistości. Miguel de
Cervantes wydawał się odkryć te prawdę już 400 lat temu.

W

szyscy chyba kojarzymy postać
Don Kichota z La Manchy, bohatera powieści Miguela de Cervantesa.
Błędny rycerz, który postanawia wybrać
się na szaleńczą wyprawę, walcząc „bohatersko” z wiatrakami. Osoba oderwana od
rzeczywistości, marzyciel, który podejmuje walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. Jednym słowem ta postać to
wręcz synonim czystego szaleństwa. Jednak po lekturze powieści Cervantesa łatwo odkryć można, że w tym szaleństwie
była metoda.
Scena walki z wiatrakami, które błędny
rycerz utożsamiał z olbrzymami, to tylko jedna z wielu walk, które odbył Don
Kichot w trakcie swojej niecodziennej
podróży. Towarzyszy mu niezawodny
Sancho Pansa, giermek, który nieraz sprowadzał swojego pana na ziemię w celu
umniejszenia zagrożenia. Po pewnym
czasie odkrywa jednak, że warto dostosować się do wyimaginowanego świata
błędnego rycerza, by przemówić mu do
rozsądku. Jak przystało na prawdziwego
rycerza, Don Kichot ma także swoją damę
serca, której urodę wysławia gdzie tylko
się znajduje. Piękna Dulcynea z Tobosco
to jednak niezbyt urodziwa wieśniaczka,
Aldona Lorenzo, której główny bohater

PSYCHODIETETYK
ANNA POLASZEWSKA

 indywidualny jadłospis oparty na biochemii

żywienia człowieka: zwalcza otyłość, cukrzycę,
choroby układu krążęnia i układu pokarmowego,
 żywienie w zaburzeniach psychicznych:
depresja, nerwica, anoreksja, bulimia,
 VEGA-TEST: diagnostyka organizmu
w wykrywaniu pasożytów, bakterii, grzybów.

Kontakt:
Centrum Medyczne LUMEDICA Luboń
ul. Żabikowska 63, tel. 61-8-130-004

nadaje takie właśnie imię. Świat, w którym żyje Don Kichot jest zatem światem
odrealnionym, z pogranicza marzeń
i snów. W postaci tej jednak pełno jest
pozytywów, które nie są na pierwszy rzut
oka dostrzegalne.
Przede wszystkim Don Kichot to wzór
cnót rycerskich. Być może w powieści
przedstawione to zostało w sposób zbyt
karykaturalny, lecz trudno zaprzeczyć,
że jest on człowiekiem honoru. Walczy
o cześć dam, broni pokrzywdzonych, jest
gotowy na rozmaite poświęcenia i wyrzeczenia. Ktoś taki w naszej epoce wydawać by się mógł postacią śmieszną, lecz
trudno nie zaprzeczyć, że jest godnym
przedstawicielem rycerskiego etosu. Ponadto jest on dzieckiem swej ojczyzny,
Hiszpanii, która przez wieki była przedmurzem chrześcijaństwa na zachodzie,
gdy odpierała ekspansję Maurów. Skąd
my to znamy? Ano na przykładzie Don
Kichota można dostrzec ciekawe podobieństwa między nami i Hiszpanami. To
także tradycje rycerskie (niczym nasze
sarmackie) oraz wybujała fantazja, która
od razu przywozi na myśl naszą „ułańską
fantazję”. Nie znam aż tak dobrze Hiszpanii, ale być może poznanie Don Kichota
jest doskonałym poszukiwaniem klucza
do hiszpańskiej duszy i odkrycia jej piękna. Błędny rycerz wydaje się być jedyną
postacią, która zachowuje honor w całej
powieści Cervantesa. Nawet, jeśli jego
działania są przesadne i nieprzemyślane,
a jego sprawa z góry przegrana, to szczerze w nią wierzy i chce w sposób honorowy dotrzymać danego słowa. Charakterystyczne jest to, że nawet, gdy Sancho
uświadamia mu, że jego wizje są urojone
(np. o wyglądzie „pięknej” Dulcynei), to
ten nie poddaje się i zrzuca wszystko na
psoty czarowników, którzy rzucili na niego jakieś uroki. Proszę zobaczyć, jakie to

KUPIĘ
grunt rolny
telefon:
531 998 690

fascynujące! Don Kichot dostrzega piękno jakieś sprawy i nie da sobie wmówić, że
coś może nie być takie, jak on sam to widzi oczyma fantazji. Woli zrzucić wszystko
na czarowników niż uświadomić sobie, że
czyny i intencje pewnym osób mogą nie
być tak szlachetne i szczere. Można by
rzec – ile w tym wiary w człowieka, która
wynika ze szczerych przecież intencji.
Jest jeszcze inna, ciekawa cecha Don
Kichota, która co jakiś czas przychodziła
mi na myśl w trakcie lektury powieści. Zostaje on błędnym rycerzem po przeczytaniu niezliczonej liczby książek traktujących o rycerskich przygodach. Możnaby
powiedzieć, że „przedawkował” lektury
w tym temacie, co wpłynęło na jego urojone postrzeganie rzeczywistości. Od
razu skojarzyć się to może z siłą oddziaływania słowa i obrazu. Czy mało wokoło
Don Kichotów, którzy żyją obrazami z telewizji czy gazet? Daliby się pokroić za to,
że przedstawiana przez nich wizja świata
jest „jedyną słuszną i prawdziwą”, że nie
ma innego świata oprócz tego przedstawionego w środkach masowego przekazu. Przykre to, ale tacy ludzie mogą żyć
w jakieś alternatywnej rzeczywistości.
Miguel de Cervantes wydawał się odkryć
te prawdę już 400 lat temu.
Wojciech Czeski

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska
z siedzibą w Poznaniu,
ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,
iż została otwarta
filia Kancelarii w Mosinie
przy ul. Wawrzyniaka 9
62 – 050 Mosina
Kancelaria przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach
od 12.00 do 15.00.
Istnieje możliwość ustalenia
indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim
kontakcie telefonicznym
pod numerem telefonu
504-159-156 lub 519-626-308
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Wujek Marian jak zaczął
opowiadać, to nie mógł skończyć

-J

a z elegantem z Mosiny spotkałem się już bardzo dawno temu
i wcale nie na miejscu, tylko jak w Poznaniu
mieszkaliśmy. Dopiero później przeprowadziliśmy się tutaj. Był taki facet, proszę ciebie, co jeździł wszędzie, zbierał takie różne
legendy i opowiadania. No mówię ci, on
tym żył, to było jego hobby, a lubił opowiadać, mówię ci. Można by książkę napisać,
tyle miał wiadomości, proszę ciebie. Jak go
pamiętam, to on wszędzie był, rozumiesz,
ale nigdzie nie mieszkał, nie miał stałego
miejsca ani swojego domu, tylko taki mały
wózek na czterech kołach i konika do ciągnięcia. Mówię ci, oryginał nie z tej ziemi.
W ten sposób jeździł po całej Polsce, wszystkim się interesował i potrafił zawsze zagadnąć, podpytać się, co nowego słychać, znał
bardzo wielu ludzi i miał taki charakter, że
jemu wszyscy wierzyli i chętnie go gościli u
siebie. A on im za to opowiadał.
– Ale co z elegantem?
– No czekaj, czekaj, zaraz do tego dojdziemy, tylko powoli, nie ma się co spieszyć, mamy czas. Nazywał się Białas, Czesław Białas, proszę ciebie, tak dokładnie
zapamiętałem. Wiesz, kiedyś ludzie żyli
zupełnie inaczej, proszę ciebie, takiego dobrego człowieka chętnie nakarmili, napoili,
a jak trzeba było, to nawet przenocowali.
I wiesz co, on miał konika, ale takiego małego, nie kucyka, tylko tarpana. Mi się wydaje, że to były chyba ruskie koniki, bardzo

wytrzymałe, obrośnięte nawet na nogach
i do tego taka długa grzywa. Kiedy nadeszła
zima, wtedy przykrywał go takim małym,
kolorowym kocykiem i jemu wystarczyło.
Na szyi miał zawieszony taki długi worek,
proszę ciebie, do którego zawsze ktoś nasypał owsa. Jak zapewne wiesz, kiedyś koni
było o wiele więcej. No mówię ci, bardzo
ładny konik, jak malowany.
– No i co, ten konik był elegantem?
– No czekaj, czekaj, już ci mówię, cały czas
do tego zmierzam. Ten Czesław Białas bardzo często opowiadał nam między innymi
właśnie o elegancie z Mosiny, jak dziś pamiętam. Siedzieliśmy na podwórku, a on
nam prawił całymi godzinami. No i widzisz,
doszliśmy wreszcie do tego, co ciebie interesuje. Proszę ciebie, tutaj podobno mieszkali kiedyś bardzo dobrzy krawcy. Potrafili
wyszywać takie rzeczy jak nikt w okolicy,
a nawet w Poznaniu nie mogli im dorównać. Teraz pozywają takich, że to niby elita, no wiesz, najlepsi, podobno byli nie do
podrobienia w swoich fachu. Jak coś uszyli,
to od razu rzucało się w oczy, rozumiesz,
i natychmiast wszyscy się pytali oczywiście
gdzie można sobie zamówić taki elegancki strój. „A w Mosinie”, chętnie odpowiadali
bardzo zadowoleni, „w Mosinie tylko tam,
a to eleganci z Mosiny tak szyją, niesamowite” i od razu było wiadomo. O i widzisz,
taka jest prawda o elegancie z Mosiny, proszę ciebie, w ten właśnie sposób narodziła

Złoto dla Dominika Duberta
– XIV edycja Ligi
Taekwondo Wesołek

W

marcu, w Kórniku odbyła się XIV
edycja Ligi Taekwondo Wesołek.
Złoty medal zdobył Dominik Dubert
z Krosinka, z Klubu Tiger Team. W Kórniku rywalizowała młodzież z 19 klubów
i sekcji, Dominik w pięknym stylu wygrał walkę o wejście do finału, a w finale
nie dał szans swojemu przeciwnikowi,
wygrywając walkę przed czasem. Tym
samym uwodnił, kto jest najlepszy w tej
kategorii. Trenuje u Angeli Rydlewskiej,
wielokrotnej mistrzyni Polski. Dominik fascynuje się tą dyscypliną, marzy jak Kamil
Stoch przed laty o Olimpiadzie. Uwielbia
tez piłkę nożną. Uczęszcza do 3 lasy szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Serdecznie gratulujemy.
(Red.)

się ta legenda. No mówię ci, ten facet sam
by tego nie wymyślił, tak właśnie jemu opowiadali inni ludzie, których spotykał bardzo wielu. Tak zaczęli być sławni ci krawcy
w całej okolicy, widziałeś, zresztą podobno
z czasem zaczęli tutaj przyjeżdżać ludzie
coraz zamożniejsi, aby się ładnie i modnie ubrać, hrabiowie, ta cała arystokracja,
proszę ciebie, ziemiaństwo bogate. Mieć
strój od krawców z Mosiny to był najwyższy szyk, taki jak to się dzisiaj mówi, szpan.
Mówię ci, mało tego, tutaj księża się ubierali nie tylko tacy zwykli proboszczowie, ale
nawet dla biskupów w Poznaniu szyli. Tak,
tak, pamiętam, to był Czesław Białas. Gdybyś go spotkał tak jak kiedyś, wtedy mógłbyś go przepytać o wszystko i na pewno
by ci opowiedział niejedno. A jak on lubił
opowiadać, mówię ci, szkoda gadać. Ale
jak powiedziałem, było to przed wojną,
tą ostatnią. O! Widzisz, co jeszcze. Parę lat
temu widziałem jak ten Andrzej z Domu
Kultury przebierał się za eleganta i na rynku
występował. Było bardzo wesoło i to mi się
podobało, wiara miała ubaw jak nie wiem
co. Pamiętasz może, co? Andrzej jest czasem ale wywijas nie z tej ziemi, jak ulał na
tego eleganta pasował.
Roman Czeski

OGŁOSZENIA DROBNE
WESELA, komunie, imprezy okolicznościowe i firmowe. Również w plenerze. Pokoje
hotelowe. WIELSPIN, Puszczykowo, tel.
618133072; orw.puszczykowo@wielspin.pl
POSZUKUJEMY osób zdolnych manualnie do pracy przy naklejaniu kuponów
w drukarni koło Rogalinka. Praca w okresie
przedświątecznym tj. od 14.04 do 18.04. Po
8-9 godzin dziennie. Stawka netto 8,50 zł/h.
Jesteś z Poznania i nie masz jak dojechać?
Zagwarantujemy Ci dojazd. Wystarczy,
że będziesz zmotywowana/y. Jeśli jesteś
dyspozycyjny zapraszamy do współpracy.
Wyślij CV przez poznan@eastservice.pl

Dominik Dubert, Trenerka Angelika Rydlewska

OPIEKUNKA z doświadczeniem zaopiekuję się dzieckiem w swoim domu lub
w domu rodziców – do ustalenia. Mieszkam
w Brodnicy. Cena i szczegóły do uzgodnienia pod nr. tel. 507 343 362.
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Polała się krew, bo „ratowanie życia mamy we krwi”
T

radycyjnie jak każdego roku w kwietniu pod hasłem „Ratowanie życia mamy we krwi”, w ZSR w Grzybnie znów
„polała” się krew. Już od kilku lat uczniowie i pracownicy szkoły honorowo oddają krew potrzebującym. 7 kwietnia 2014 zaparkował przed szkołą autokar – Mobilny Punkt Poboru Krwi.
39 osób zgłosiło się by zostać dawcą tego jedynego w swoim
rodzaju leku. Niestety tylko 16 osób przeszło przez gęste sito
weryfikacyjne. Razem uzbieraliśmy 7,200 ml krwi.
Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Wszyscy
mamy wielką osobistą satysfakcję ze spełnienia dobrego
uczynku i okazania bezinteresownej pomocy tym, którzy jej
najbardziej potrzebują.
Strach ma wielkie oczy i często staje się silnym hamulcem,
a przecież przed czynieniem dobra nie powinno nas nic powstrzymywać.
Każdy krwiodawca oprócz satysfakcji może mieć wymierne
korzyści z oddania krwi. Za każdym razem jest badany przez
lekarza, dzięki czemu często udaje się rozpoznać chorobę nadciśnieniową, która długo przebiega bezobjawowo. Otrzymuje
wyniki badań laboratoryjnych tj. morfologię krwi, grupę krwi,
testy na obecność niektórych chorób wirusowych. Już nie
wspomnę o kilku tabliczkach czekolady i dniu wolnym od pracy czy zajęć, (co oczywiście jest drugoplanowe).
W organizmie dorosłego człowieka jest około 5,5 l krwi,
a jednorazowo pobiera się około

450 ml, w razie jakiegoś stanu dyskomfortu donacja zostaje
przerwana.
Pozdrawiamy wszystkich obecnych i przyszłych krwiodawców, pozostając z nadzieją, że znów za rok razem komuś pomożemy.
Beata Maciejewska

i energii. Przed filmem rodziny były zainteresowane
samą ideą projektu, a wraz
z napisami końcowymi
wpisywały się na listę domów goszczących, mamy
już pierwszych chętnych.
Powtarzam przy każdej okazji - to najpiękniejszy projekt świata,
pokazuje siłę odważnych dzieci z całego globu, a także otwartość
polskich rodzin, które współtworzą program – mówi Anna Mieszała, koordynator Brave Kids w Puszczykowie.
Po pokazie filmu koordynatorzy projektu i rodziny, które gościły dzieci w ubiegłym roku chętnie odpowiadali na pytania gości
spotkania. Jednocześnie można było dowiedzieć się, jak zgłosić
się do projektu. Co czeka osoby, które chcą współtworzyć Brave Kids w tym roku? – Przede wszystkim poszerzanie horyzontów
oraz dużo zabawy – mówi Anna Mieszała. – Jestem doskonałym
przykładem tego, że historia Brave Kids nie kończy się, gdy dzieci
wyjadą z Polski. Dalej żyję tym projektem. Mam nadzieję, że również w tym roku poznańskie, puszczykowskie rodziny zaangażują
się w przedsięwzięcie. Mamy pierwszych chętnych, jednak wciąż
szukamy domów otwartych na tę wspaniałą przygodę – dodaje
koordynator Brave Kids w Puszczykowie.
Zgłoszenia do projektu cały czas trwają. Jeśli Ty też chcesz dołączyć do rodzin goszczących, zgłoś się już dziś! Wystarczy wysłać wiadomość na adres anna.mieszala@gmail.com

Ugość w swoim domu dzieci świata!
W Puszczykowie rozpoczął się program edukacyjny Brave
Kids. Pokaz filmu dokumentalnego o projekcie zainaugurował poszukiwania rodzin chętnych do ugoszczenia młodych
mieszkańców Maroka, Brazylii, Izraela, Syberii i Portugalii.
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się już dziś!

W

środę, 2 kwietnia spotkali się mieszkańcy Puszczykowa
i okolic, którzy chcą być częścią wyjątkowego przedsięwzięcia jakim jest Brave Kids. Na początek wyemitowano film
„Brave Kids – Dzieci Świata”, przedstawiający ideę projektu. Dokument bawił i jednocześnie wzruszał, tak jak sam projekt, który wzbudza ogrom emocji. – To adrenalina, początkowe obawy.
Czy uda nam się porozumieć? Czy dzieci będą szczęśliwe w naszym
domu? Później to wszystko przemienia się w eksplozję radości

Kontakt dla mediów:
Anita Nowak
PR EXPERT
anowak@prexpert.com.pl
+ 48 512 198 870

kultura / edukacja
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edno jest pewne – nie przepadamy za
poradnikami psychologicznymi. Jednak „Kurs szczęścia” znanej podróżniczki
Beaty Pawlikowskiej był doskonałym punktem wyjścia do dyskusji na kwietniowym
spotkaniu Klubu Książki. Rozmawiałyśmy
o mistrzach życiowych mądrości, autorytetach, poruszałyśmy zagadnienie, czy książki
mają moc sprawczą, czy „Biblia” jest także
jednym z poradników – w końcu doradza,
jak żyć. Niestety Pawlikowska nie przekonała nas do swojej książki. Podróżniczka,
dziennikarka, tłumaczka, fotografka, ilustratorka, autorka kilkudziesięciu książek
podróżniczych, poradników, rozmówek
językowych. Pasjonatka zdrowego jedzenia. Podejmowała studia na hungarystyce
i anglistyce, które jednak szybko porzuciła.
W Londynie pracowała również jako sprzątaczka i kelnerka. W 1994 wzięła ślub kościelny z Wojciechem Cejrowskim , obecnie
nie są już razem. Prowadziła liczne audycje
radiowe (muzyczne, językowe oraz „Świat
według blondynki” w Radiu ZET), autorka
przygodowego reality show "Zdobywcy"
w TVP2 i TVP1. Pierwszą książkę, którą napisała w wieku 18 lat, czytano w odcinkach
w Programie III PR . Przez kilka miesięcy
w roku podróżuje po świecie, głównie po
Ameryce Południowej , gdzie dokumentuje życie Indian amazońskich . Według Wojciecha Cejrowskiego jako pierwsza kobieta
przeszła na piechotę przez „najbardziej malaryczną dżunglę świata” na pograniczu Panamy i Kolumbii . Pomimo tych niewątpliwych sukcesów życiowych i literackich, nie
mogłyśmy uznać autorki „Kursu szczęścia”
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Kurs szczęścia

za autorytet moralny czy naukowy. Krytycznym okiem spojrzałyśmy na generalizowanie jej jednostkowego doświadczenia
i zalecanie wszystkim czytelnikom takich
samych praktyk, mających ich uszczęśliwić.
Zostawiając poradniki na boku, warto
się przyjrzeć, co o pojęciu szczęścia mówią naukowcy. Interesującym zjawiskiem
w nauce jest narodzenie się w latach 80. XX
wieku nurtu psychologii pozytywnej. Psychologia od Freuda poczynając, skupiała
się na ciemnych stronach natury ludzkiej,
traumach i kompleksach, mrocznych rejonach naszej podświadomości. Psychologia
pozytywna, badająca, co wpływa na szczęście jednostki, nauka bardzo młoda, ale

Marzec pod lipami...
„W

marcu jak w garncu”. Może
i pyszną zupą posiliły się nasze
wspaniałe dziewczyny, zdobywając 4 marca II miejsce w koszykówce w półfinale
powiatu!
Na jeden dzień staliśmy się szkołą
nie pod lipami a pod koniczynkami.
14 marca anglistka zorganizowała w naszej szkole obchody dnia patrona Irlandii – świętego Patryka.
19 marca dwudziesty pierwszy raz
obchodziliśmy imieniny naszej Szkoły – Dzień Patrona: świętego Józefa.
W tym roku obejrzeliśmy zwierzyniec
oraz wypiekaliśmy pieczywo pod opieką gościa – p. Grzegorza Kosowskiego.
Oprócz tego tworzyliśmy palmy wielkanocne. Odbyła się też Akademia.
Poranek 21 marca powitał nas pięknym słońcem. Twarze same się rozpromieniały w uśmiechu. W momencie
dotarcia do szkoły, od godziny 8.30,

wśród uczniów i nauczycieli gościł już
tylko... ŚMIECH! Dwie pierwsze godziny
zajęć edukacyjnych klas II-VI odbywały się wg planu. Ale do sal weszli nie ci
nauczyciele, których oczekiwano. To
pierwsza niespodzianka dla uczniów
– panie między sobą powymieniały
się i uczyły nie swojego przedmiotu.
Kolejna godzina lekcyjna to przygotowywanie z wychowawcą ekologicznej
Marzanny, która po chwili stanowiła
już dekoracje do występów artystycznych „Wiosenne odkrywanie talentów”.
W czasie obrad jury nastąpiła druga
nauczycielska niespodzianka: nasze
poprzebierane panie wystąpiły dla nas
w utworze Skaldów „Wiosna”, włączając
do śpiewu i tańca wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej. Po zadyszce jury ogłosiło werdykt: każdy ma
jakiś talent! Gratulacje dla tych, którzy
mieli odwagę go zaprezentować! Drob-

cieszy się w Staniach Zjednoczonych dużym zainteresowaniem. Liczne dane przemawiają za tym, że pogoda ducha sprzyja
długowieczności i korzystnie wpływa na
jakość życia. Czy optymizmu można się nauczyć? Wierzyć się nie chce, ale jak wynika
z badań – podobno tak. Jesteśmy podatni
na autosugestie bardziej, niż się nam wydaje, dlatego warto programować swoje
umysły pozytywnymi komunikatami. Nawet jednak sam prof. Seligman, nazywany
profesorem Szczęście, twórca psychologii
pozytywnej, przyznaje, że założenie, jakoby
optymizm był zawsze dobry, to karykatura.
Zofia Staniszewska
ne upominki dla każdego występującego i... Chwyciliśmy Marzanny i ruszyliśmy
z nimi na spacer nad pobliską rzekę. Na
jej brzegu przypomnieliśmy sobie obrzędy związane z pożegnaniem zimy
i powitaniem wiosny. Wróciliśmy na teren boiska szkolnego i w bezpiecznym
miejscu spaliliśmy zimowe kukły. Bo teraz: „WIOSNA! CIEPLEJSZY WIEJE WIATR!
WIOSNA! ZNÓW NAM UBYŁO LAT! WIOSNA – WIOSNA WKOŁO!!!”
To nie koniec marcowych atrakcji. Klasa IVa 25 marca zamieniła się w największych fanów Kolejorza i odbyła ich autobusem wycieczkę do Poznania, gdzie
zwiedzała zakamarki stadionu przy ulicy
Bułgarskiej.
Szkolne Koło Caritas – zwiedzało kościół Franciszkanów na Garbarach i wyjechało do kina.
Spotkania innowacyjne klasy IIIa to
w tym miesiącu: Słowenia, Węgry, Polska.
Pierwsze kroki już w kwietniu, a tam
plecień...
Kropka

polityka
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Z uwagą obserwuję dyskusję w mediach na temat ewentualnego wprowadzenia na terytorium Polski wojsk NATO. Z pierwszych reakcji zachodnich polityków,
na przykład ministra spraw zagranicznych Niemiec oraz rodzimych przywódców
partyjnych, na przykład Jarosława Kaczyńskiego, na słowa ministra Sikorskiego,
wnioskuję, że najbardziej prawdopodobne byłoby rozlokowanie w naszym kraju
dwóch ciężkich brygad armii Stanów Zjednoczonych. Na podstawie tej hipotezy
chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami na ten temat.

S

wego czasu miałem okazję zapoznać się z jednym z miejsc w Europie, w którym rozmieszczone były wojska
amerykańskie. Była tam cała dzielnica
zajęta przez sztaby i oddziały wojsk USA,
bloki mieszkaniowe dla rodzin żołnierzy
i cała pozostała infrastruktura. Robiło to
imponujące wrażenie i gdy po raz pierwszy pojawiły się dywagacje na temat
stacjonowania obcych (w tym wypadku
amerykańskich) wojsk w naszym kraju,
od razu oczami wyobraźni zobaczyłem
owe bazy i kwartały mieszkalne przeznaczone dla sojuszników. Musimy zdawać
sobie sprawę z tego, że takie bazy (koszary, garaże, składy, obiekty szkoleniowe)
z całą przyległą infrastrukturą cywilną
dla rodzin (mieszkania, szpitale, sklepy,
szkoły, kluby, komunikacja itp.) trzeba
by wybudować w Polsce od podstaw i to
według standardów amerykańskich. Na
pewno nie dało by się „adaptować” do
tych celów jakiś starych, jeszcze przedwojennych, (bo powojennych nie ma)
i to czasami jeszcze sprzed I Wojny Światowej, kompleksów koszarowych. W takich
zdewastowanych i zużytych technicznie
obiektach żaden amerykański sojusznik
(nie mówiąc o jego rodzinie) nie dałby
się zakwaterować. Powstaje oczywiste
pytanie, kto za to powinien zapłacić?
Myślę, że strona zapraszająca, a więc my,
konkretnie – podatnicy. Kolejne pytanie:
a ile to wszystko może kosztować? Dzisiaj
trudno powiedzieć, ale na pewno dużo
i raczej powinniśmy mówić nie o milionach, lecz o grubych miliardach złotych
lub nawet dolarów. To byłyby tylko koszty
przygotowania do dyslokacji wojsk, a do
tego trzeba doliczyć następne koszty ich
utrzymania w Polsce.
Popuśćmy wodze fantazji i wyobraźmy
sobie, że zrezygnowaliśmy z jakiś dróg
i autostrad, ostatecznie z organizacji
olimpiady w Krakowie oraz innych ważnych inwestycji, a za te pieniądze wybudowaliśmy bazy dla owych dwóch
ciężkich brygad i amerykańskie wojska
zostały rozmieszczone na terenie naszego kraju. Niewątpliwie, mielibyśmy do
czynienia z wieloma problemami związanymi z koegzystencją miejscowej ludności z przybyszami zza oceanu. Takie
problemy występowały szczególnie w
Niemczech i w Japonii, a więc tam gdzie
wojska amerykańskie znalazły się po

II Wojnie Światowej początkowo, jako
wojska okupacyjne. Można by mieć tylko
nadzieję, że ewentualna „wizyta” sojuszników w naszym kraju byłaby traktowana
przez nich jako pomoc, a nie jako „okupacja”. Konfliktów nie dałoby się uniknąć,
o czym świadczy choćby ostatni incydent
między żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Łasku, a grupą Polaków na

NATO
w
Polsce
ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie doszło
do „przepychanek i utarczek słownych”.
Przy tej okazji należałoby przypomnieć,
że amerykański personel wojskowy,
gdziekolwiek stacjonuje, podlega wyłącznie jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, a nie kraju stacjonowania. W czasie
pokoju takie wojska funkcjonowałyby
i szkoliłyby się zapewne według własnych standardów. Dowodzone byłyby
również zza oceanu. Pytanie, komu by
podlegały w czasie narastania kryzysu,
nie mówiąc już o wojnie? Jeszcze jedno
ważne pytanie: kto podejmowałby decyzję o ewentualnym zaangażowaniu
i użyciu tych dwóch brygad w działaniach bojowych? Problem polega na tym,
że gdy mówimy o zagrożeniu ze strony
Rosji, to jest jasnym, że jakiekolwiek wojska sojusznicze, stacjonujące na terenie
Polski, musiałyby bezpośrednio skonfrontować się z potencjalnym agresorem.
Gdyby to były, dajmy na to, wojska niemieckie, belgijskie czy nawet brytyjskie,
to bezpośrednie zwarcie ich z Rosjanami
nie musiałoby oznaczać automatycznie
wybuchu trzeciej wojny światowej, natomiast bezpośredni kontakt bojowy wojsk
amerykańskich i rosyjskich taką wojnę
o nieograniczonej skali niewątpliwie by
wywołał. Dlatego uważam, że gdyby na-

wet takie dwie amerykańskie brygady
rozlokować na terenie naszego kraju, to
spełniałyby one raczej rolą odstraszającą
niż rozstrzygającą. Po pierwsze, dwie brygady, nawet ciężkie, pancerne, nie zmieniłyby istotnie stosunku sił w tym teatrze
działań. Po drugie, uważam, że w obliczu
groźby zbrojnego zaangażowania tych
niewielkich przecież w stosunku do całości armii USA sił w konflikt, którego konsekwencją mogłaby być wojna globalna
obejmująca również terytorium USA, decydenci z Waszyngtonu mogliby podjąć
decyzję o nieangażowaniu swoich wojsk
w Polsce w konflikt i ewakuację ich z naszego kraju jeszcze w fazie narastania zagrożenia wojennego. Być może wykazuję
tutaj małą wiarę w nasze sojusze i sojuszników, ale zawsze wolałem analizować
najgorsze scenariusze, a zaskakiwanym
być tymi lepszymi, niż odwrotnie. Niestety, w naszej historii mamy przykłady jak
„pomagały” nam państwa, z którymi mieliśmy podpisane pakty i układy. Zatem
w naszym hipotetycznym wariancie mogłoby dojść do sytuacji, w której sojusznicy wcześniej by się ewakuowali z Polski,
nim pierwsze wraże czołgi przekroczyłyby nasze granice. Można by sobie wtedy
zadawać pytania o koszt pobytu tych
wojsk sojuszniczych w stosunku do końcowego efektu.
Widzę jeszcze jedno „niebezpieczeństwo” wynikające z pobytu wojsk sojuszniczych na terenie naszego kraju. Dotyczy ono tym razem naszych decydentów.
Obecność owych „dwóch ciężkich brygad” mogłaby paradoksalnie spowolnić
tempo modernizacji naszych sił zbrojnych. Mógłby się pojawić taki oto tok
myślenia: skoro mamy tarczę przeciwrakietową na naszym terenie, skoro mamy
dwie ciężkie brygady, to któż się ośmieli
nas teraz zaatakować, a więc może by
środki przeznaczone na modernizację
armii przeznaczyć na inne cele? Może
się mylę, ale widząc wokół siebie tyle potrzeb społecznych i gospodarczych wymagających olbrzymich pieniędzy, trudno nie mieć i takich wątpliwości.
Jednym słowem, dobrze mieć marzenia, takie jak minister Sikorski, ale w zderzeniu z realiami mogą się one okazać
bardzo kosztowne, trudne do spełnienia
i o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach. Myślę, że rolą ministra spraw
zagranicznych jest raczej budowanie
bezpiecznego otoczenia Polski, a nie publiczne obnażanie na zewnątrz jej słabości, (żeby nie powiedzieć: zawoalowane
skomlenie o pomoc sojuszników), bo tak
oceniam owe marzenia ministra o dwóch
brygadach.
Jacek Sobota

listy do redakcji
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Pewien link internetowy skłonił mnie do niniejszej korespondencji, a że
Mosina to piękne miejsce warto o nie dbać.
Goszcząc, bodajże w styczniu b.r., w Mosinie byłem na wieży widokowej. Zatrwożył mnie widok czapy dymu nad Mosiną. Wiem, że zima, nie
ma funduszy trzeba sobie jakoś radzić ale uważam, ze odpowiedzialne
służby miejskie winne bardziej skutecznie kontrolować co się spala się
w domowych piecach. Jak spalać to już wyższa szkoła „jazdy” i inna „bajka”.
Już nie chodzi o cząstki stałe bo to nieuniknione i które np. w Luboniu (vide
link) grubo przekroczyły normę, ale o spalanie materiałów silnie kancerogennych np. butelek pet i t.p. Woń tych spalin jest unikalna i łatwa do identyfikacji jak również miejsce pochodzenia. Przypadkowo idąc wieczorem
(!) ulicą Strzelecką zidentyfikowałem dom gdzie z komina były emitowane
spaliny bez wątpienia nie pochodzące ze spalania drewna lub węgla i co za-

skakujące ten właśnie dom miał przyłącze gazowe. Gaz drogi wiadomo ale
żeby ratować się paląc plastiki to już trudno zrozumieć.
Ludzie nie muszą mieć wiedzy fachowej w każdej sprawie ale muszą respektować opinie specjalistów i zarządzenia odpowiedzialnej administracji
państwowej w interesie własnego i cudzego zdrowia a osobników – że tak
nazwę – wybitnie „zatwardziałych” należy „zmiękczać”dotkliwymi mandatami.
Zapewne miasto niejednokrotnie informowało mieszkańców o szkodliwości spalania takich szczególnych materiałów ale, jak to w życiu, ciągle
pojawia się ktoś nowy (lub niereformowalny) bez wiedzy w temacie i warto
o tym przypominać.
Łączę pozdrowienia z najlepszymi życzeniami świątecznymi dla Szanownej Redakcji.
Nazwisko do wiadomości Redakcji

Witam,
od niedawna jestem mieszkańcem gminy Mosina, jest to cudowne miejsce, położone w urokliwej okolicy. Niestety choć Mosina szczyci się sąsiedztwem WPN i ujęciami wody, to nie wykazuje żadnej dbałości o zieleń i czystość w gminie. Doskonałym przykładem jest teren wzdłuż nowej, hucznie
otwieranej ulicy Piaskowej w Krośnie. Sterty śmieci piętrzą się w każdym
zielonym zakątku, głównie w okolicy cmentarza i Kanału Mosińskiego.
Przede wszystkim brakuje śmietników i cyklicznych działań utrzymujących
te tereny w czystości. Niestety, jak już jakieś prace są prowadzone, to ich
skutki są niezadowalające. Dzisiaj wykonywane były prace pielęgnacyjne
zieleni wzdłuż ulicy Olszynkowej w Krośnie. Ich efekt to uszkodzenie war-

stwy włókniny i kamieni otaczających krzewy oraz kępy traw i włókniny
porozrzucane po drugiej stronie chodnika. Przykłady można by mnożyć.
A pojedynczy zapaleńcy starający się utrzymać porządek w najbliższej okolicy nie pomogą. Zaś pełne worki śmieci zalegające w lasach, przy polnych
drogach i na polach każą wątpić w skuteczność zarządzania odpadami
w gminie. Mam nadzieję, że zechcą się Państwo przyjrzeć sprawie i naświetlić problem. Im większa świadomość mieszkańców i władz tym większa
szansa na to, aby gmina rzeczywiście odzwierciedlała bogactwo natury
i dbałości o nią (czym tak bardzo się szczyci).
Pozdrawiam
Maciej Baranowski

Szkoła w Krośnie będzie większa

E

kipy budowlane firmy Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka rozpoczęły prace związane
z budową nowego budynku w Zespole
Szkół w Krośnie. Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku. Dopełnieniem całości
będzie sala gimnastyczna, która powstanie
w późniejszym terminie.
Budowa nowego budynku związana jest
z rozbudową tej szkoły. W tym etapie przewidywana jest realizacja budynku nr 2 Szkoły Podstawowej znajdującego się w Mosinie
przy ul. Krasickiego. W tym dydaktycznego,
znajdzie się 8 izb lekcyjnych oraz pracownia
komputerowa. Razem we wszystkich salach
będzie mogło uczyć się 200 dzieci. Budynek
powstanie między boiskiem wielofunkcyjnym a boiskiem Orlik.
Konieczność rozbudowy szkoły przy ulicy Krasickiego nierozerwalnie związana
jest z rozbudową osiedli mieszkaniowych
powstających w jej pobliżu. Coraz większa
liczba rodzin wprowadzających się do budowanych tam domów, to także coraz większa liczba dzieci uczęszczających do szkoły.
To przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy tej części gminy uczęszczają do Szkoły
Podstawowej w Krośnie. Rozpoczynająca
się właśnie budowa nie jest pierwszą. Po
wybudowaniu szkoły przy ul. Krasickiego
powstały boiska sportowe – wielofunkcyjne oraz to zrealizowane przy wsparciu państwa w ramach programu Orlik. Po wybu-

dowaniu szkoły samorząd zdecydował, że
będzie budowana ulica Strzelecka, na którą
Mosina uzyskała dofinansowanie w ramach
programu tzw. schetynówek. Nowa ulica
z wygodnymi i bezpiecznymi chodnikami
znacznie poprawiła komunikację w tym rejonie Mosiny i Krosna, łącząc szkołę z pobliskimi osiedlami.
- To nie koniec planów rozbudowy szkoły
przy ul. Krasickiego. Najprawdopodobniej
w ciągu najbliższych lat, rozpocznie się budowa pełnowymiarowej hali sportowej
z odpowiednim zapleczem i niezbędną infrastrukturę techniczną – mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny.
Ekipy Zakładu Instalacyjno-Budowlanemu Mateusz Maćkowiak z Lwówka, który
wygrał przetarg, składając najkorzystniejszą
ofertę na realizację obiektu już rozpoczęły
prace. Umowa z wykonawcą została podpisana w połowie lutego tego roku. Zgonie
ze specyfikacją przetargową budowa ma
potrwać niespełna dwa lata i zakończyć się
jesienią przyszłego roku. Jak mówi W. Krzyżanowski, niewykluczone, że od września
2015 dzieci będą już korzystały z nowego
budynku.
Budynek szkolny został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 1500 m. kw. Na dwóch
kondygnacjach będzie znajdowało się 8 klas
oraz pracownia komputerowa. Dzięki tej
budowie przybędzie 200 miejsc do nauki.
Nowy budynek będzie pozbawiony barier

architektonicznych. Bez żadnych przeszkód
będą w nim mogli uczyć się uczniowie mający problemy z poruszaniem się. Dodatkowo jedna z łazienek będzie przystosowana
do obsługi osób poruszających się na wózkach. Aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw
osobom z problemami w poruszaniu się
w szkole zamontowana zostanie winda. Architekci zaplanowali tam także gabinety dla
służb medycznych. Oczywiście zaprojektowano też szatnie, pomieszczenia biurowe
i administracyjne.
(red.)

Aby Święta Wielkanocne
były dla wszystkich mieszkańców
i gości naszej gminy
czasem odpoczynku i wytchnienia
od codziennych zajęć i obowiązków.
Życzymy świąt pełnych miłości,
rodzinnej atmosfery
przy świątecznym stole,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
W imieniu Zarządu
i wszystkich członków
Stowarzyszenia
Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska
prezes
Jolanta Szymczak
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Zespół muzyczny

ONLY2
Profesjonalna
oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, festyny,
dancingi i inne imprezy
Gramy 90% polskich utworów
Mamy wolne terminy!
Atrakcyjne ceny!!!

Tel. 608-072-021
lub

505-337-790

F.B.B. „ZET-BUD”
Poleca: UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ i GRANITOWEJ

POMOC, DORADZTWO,
WSTĘPNY PROJEKT - GRATIS
Tel. 693 481 254
www.zet-bud.com.pl

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

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

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym

AGENCJA
PZU
UBEZPIECZENIA:
 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./
- DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI
RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

TRANS PATAN
Firma Transportowa
ze Stęszewa
zatrudni

KIEROWCĘ
w transporcie
międzynarodowym
i krajowym kat. C+E
kontakt:
0048 61 813 51 61

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SERWIS:
- KOTŁÓW gazowych i olejowych
- STACJI UZDATNIANIA
- INST. SOLARNYCH
przeglądy/czyszczenie
naprawa, wezwania awaryjne

tel. 663 00 00 66
www.spaw.pl
z tą reklamą 20 zł rabatu
na przeglądy od marca do czerwca
PRACA! PRACA! PRACA!

SKUP AUT
do 10.000 PLN

KONTAKT:
tel.

–70

Hotel Szablewski
poszukuje:

 KELNERA
 KUCHARZA
 POKOJOWĄ
 RECEPCJONISTKĘ
tel. 61 8 132 112, 61 8 191 201

798-827-337

TANI SKŁAD –70
OPAŁU
Wszystko w jednym miejscu
- paczkowane i luzem!

mieszczący się

w Dymaczewie Nowym k/Mosiny

KANCELARIA PRAWNA
- DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

umowa
i gotówka
od ręki

WĘGIEL orzech, kostka...
BRYKIET drzewny, węglowy
DREWNO kominkowe, opałowe,
rozpałkowe

Tel./fax +48 618 132 181
tel. kom. 609 460 049, 609 208 606
Wizyty umawiane telefonicznie
62-050 Mosina, ul. Kasprowicza 11
woj. wielkopolskie
www.kompensata-kancelaria.pl
 Obsługa prawna
przedsiębiorców,
 Doradztwo prawne
dla osób fizycznych,
 Dochodzenie odszkodowania
od TU w zw. z wypadkami
komunikacyjnymi,

tel. 61 866-64-62, kom. 602-26-86-14

 Prowadzenie postępowania
z zakresu służebności przesyłu
– odszkodowania za słupy
i linie energetyczne.

Zimowa wyprzedaż
do –70 zł

ZAPRASZAMY

POZNAŃ, ul. ROBOCZA 46
(teren parkingu strzeżonego)

–70

–70
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DOMY BLIŹNIACZE
Z OGRODEM
do 330 tys. zł brutto za powierzchnię
do 100 m2 i program MDM

Ciekawe położenie, blisko szkoła, sklepy,
galeria handlowa, Wielkopolski Park Narodowy

Osiedle zamknięte na terenie
miasta Mosina, w zaciszu ul. Strzeleckiej

Tel. 602 267 355



601 441 820
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