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Pod koniec ubiegłego roku Sławo-

mir Ambrożewicz – kierownik re-

feratu planowania przestrzennego UM 

w Mosinie – został dyscyplinarnie zwol-

niony z pracy po publikacjach w Głosie 

Wielkopolskim. W artykułach zarzucano 

mu działanie w interesie firmy Family 

House, budującej domy w Czapurach. 

W tej sprawie suchej nitki nie pozosta-

wia na urzędniku mosińska opozycja. 

Wpisy – komentarze na jednej ze stron 

internetowych szkalują Ambrożewicza, 

(zajmując się także jego życiem prywat-

nym) pomimo tego, że żaden wyrok w 

tej sprawie jeszcze nie zapadł. Poprosi-

łam S. Ambrożewicza o wypowiedź na 

łamach gazety. Odmówił, powiedział, 

że nie wierzy dziennikarzom, nie wierzy 

w ich dobre intencje. Zaznaczył, że nie 

czuje się winny, dlatego odwołał się od 

decyzji burmistrza.

– Kierownik referatu planowania 

przestrzennego i budownictwa został 

zwolniony w listopadzie ubiegłego roku. 

Zwrócił się do Sądu Pracy utrzymując, że 

zwolnienie było nieuzasadnione, mówi 

Zofia Springer, burmistrz Mosiny. – Pod-

czas lipcowego posiedzenia Sądu – jako 

urząd – podtrzymaliśmy swoje stanowi-

sko dotyczące zwolnienia w odpowiedzi 

na pytanie Sądu. 

Czekamy z niecierpliwością na wyrok 

niezawisłego sądu, ponieważ podczas 

posiedzenia na początku lipca sprawa 

się nie zakończyła. Sąd wyznaczył ter-

min kolejnej rozprawy na połowę paź-

dziernika tego roku. Sądziłam, że Sąd 

Pracy w szybszym tempie wyda wyrok, 

rozwiewając wszelkie wątpliwości, tym-

czasem przewlekłość postępowania jest 

niepokojąca. Przypominam, że ta spra-

wa jest skomplikowana, o czym może 

świadczyć chociażby to, że żadna z opi-

nii prawniczych, o które wystąpił urząd 

przed zwolnieniem nie dała jednoznacz-

nej odpowiedzi, czy doszło do naruszenia 

zapisów art. 30. Ustawy o pracownikach 

samorządowych.

Według art. 42 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej „Każdego uważa się 

za niewinnego, dopóki jego wina nie zo-

stanie stwierdzona prawomocnym wyro-

kiem sądu. 

Według Kodeksu postępowania kar-

nego (art. 5 § 1 ): „Oskarżonego uważa 

się za niewinnego, dopóki wina jego nie 

zostanie udowodniona i stwierdzona 

prawomocnym wyrokiem.

Założeniem tej zasady jest domnie-

manie uczciwości każdego obywatela, 

chyba że dowiedziona zostanie jego 

nieuczciwość...

Elżbieta Bylczyńska

Nie czuję się winny

W kamienicy przy ulicy 

Wawrzyniaka 9 w Mo-

sinie z powodzeniem działa 

Notariusz i Adwokat. Miesz-

kańcy Mosiny i miejscowości 

ościennych – klienci tych biur, 

ale nie tylko – szukają możliwo-

ści załatwienia swoich spraw 

w jednym miejscu. W związku 

z tym powstała koncepcja 

stworzenia takiego centrum. 

Do zagospodarowania jest 

jeszcze ok. 35 m2 powierzch-

ni na parterze budynku, obok 

Notariusza, z wejściem od uli-

cy (wjazd dla inwalidów). Roz-

poczęła już działalność fi rma 

kurierska Tani Kurier (na Polskę 

i Europę). 

Stuletnia kamienica po 

kapitalnym remoncie poło-

żona jest w jednym z najbar-

dziej eksponowanych punk-

tów miasta, przy głównym 

skrzyżowaniu (Poznań- Śrem 

– Czempiń), w pobliżu przy-

chodni zdrowia, dworca kolejowego, ratusza. Na pierwszym 

piętrze mieści się redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. 

W rozwoju nowego biznesu zapewniamy bezpłatną pomoc 

właścicielom poszczególnych fi rm poprzez promocję w ga-

zecie, zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, 

a także w Internecie na stronie głównej www.gazeta-mosi-

na.pl Są to: reklama, artykuły sponsorowane, wywiady z wła-

ścicielami fi rm lub inne formy promocji (według życzenia). 

Z internetowego wydania gazety korzysta już ok. 1000 czy-

telników dziennie plus wydanie papierowe na gminy Mosina 

i Puszczykowo – 2500 egz.. Zapraszamy do rozmów osoby 

prowadzące kancelarie prawne, biura rachunkowe, ubez-

pieczeniowe, doradcze itp. Może też tutaj powstać pracow-

nia architektoniczna, filia banku, biuro nieruchomości czy 

biuro podróży. Jesteśmy otwarci także na inne  propozycje. 

Tel. 660 031 893.

Został jeszcze jeden lokal do wynajęcia
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Dla nieobeznanych z historią chcę 

przypomnieć, że podstawowe za-

łożenie planu i zagospodarowania miasta 

powstało jeszcze przed I Wojną Światową 

(ta część Wielkopolski była pod zaborem 

pruskim) z intencją, by mogło ono cie-

szyć mieszkańców Poznania wartościami, 

o których piszę na wstępie. W czasach 

II Rzeczypospolitej w Poznaniu powstał 

(z myślą o naszym mieście) Dworzec 

Letni, bo w weekendy kilkanaście pocią-

gów dziennie obsługiwało trasę do Pusz-

czykowa. Koncepcji miasta nie zmieniły 

w stopniu istotnym czasy po II Wojnie 

Swiatowej, wyjąwszy okres „badylarski”, 

którego ślady w postaci zrujnowanych 

szklarni widzimy gdzieniegdzie. Nadal 

było spokojnie, cicho i zielono.

Od kilku lat obraz i charakter miasta 

gwałtownie się zmienia, „jakby piorun 

trzasnął w pietruszkę”. W miejsce niskiej, 

przyjaznej zabudowy mieszkaniowej 

pojawiają się rozległe, otoczone mu-

rem,  czasami ładne, wysokie rezydencje. 

Zwiększyła się liczba różnych sklepów,  

powstały warsztaty, markety... A mają po-

wstać obiekty gastronomiczne, biura, bu-

dynki wielomieszkaniowe, szeregowce, 

duże obiekty handlowe... Być może od-

grodzimy się też od Warty pasem zabu-

dowy miejskiej i... już po walorach wido-

kowych, wypoczynkowych urodzie miasta 

i spokoju. Nie wolno na to pozwolić!

Zwiększyła się liczba samochodów 

i nasze miejskie centrum w weekendy  

z powodu sporego ruchu pojazdów i pie-

szych, wymaga niezłej orientacji słucho-

wo-wzrokowo-przestrzennej, by zacho-

wać zdrowie i być może życie. A będzie 

gorzej. Rynek, który miał być miejscem 

spotkań i wypoczynku jest tylko parkin-

giem, bo każdy chce autem podjechać 

pod sklep. W tej sytuacji jedynie wielopo-

ziomowy parking (chyba nie podziemny, 

bo kiedyś tu płynęła Warta) może tę spra-

wę rozwiązać.

Sądzę, że liczba  mieszkańców nie 

wzrosła na tyle, by musiały powstawać 

nowe miejsca handlu, nie miejmy też 

ambicji stwarzania  nowych miejsc pracy  

kosztem urody i spokoju miasta. Dbajmy 

o rozwój Puszczykowa z zachowaniem 

jego charakteru takim, jakim go widzieli 

założyciele. To wezwanie proszę  trakto-

wać  jako apel głównie do władz miasta 

i jego Rady, ale też do mieszkańców, którzy 

mają bezpośredni wpływ na swoje otocze-

nie i mogą zgłaszać wnioski, uwagi oraz 

Dolne ma przechlapane
Wybierając przed kilkunastu laty Puszczykowo jako miejsce stałego zamiesz-

kania dla mnie i rodziny kierowałem się jego walorami  klimatyczno-krajobrazo-

wo-letniskowymi i niewielką odległością od poznańskiego molocha. Wydało mi 

się ono oazą urokliwego spokoju ze szczyptą historii. To przekonanie pogłębiła 

książeczka wydana za poprzednich władz pt. „Puszczykowo, miasto ogród” Wy-

brałem Puszczykowo Stare (Górne). I dobrze, bo Dolne ma przechlapane.

postulaty do w/w instytucji. Może właśnie 

nowym właścicielom pięknych posiadłości 

będzie też zależało na zachowaniu charak-

teru miasta? Wszak dlatego je wybrali! 

Na „Starym-Górnym” jeszcze jest spo-

kój, można nawet słuchać ptaków, chyba, 

że któryś sąsiad „puści” głośno muzykę 

typu łupu-cupu lub tnie pół dnia drewno 

„krajzegą”. Dwa małe sklepy ogólnospo-

żywcze wystarczają na doraźne potrzeby. 

Po większe zakupy zjeżdżamy do cen-

trum i oceniam, że to, co tam jest, wystar-

cza. Wszak inne, poważniejsze sprawunki 

można załatwić w  Mosinie, Luboniu czy 

Poznaniu. Tylko, że te miejscowości nie są 

Puszczykowem! Chyba, że chcemy tym 

miejscowościom dorównać. Tymczasem 

dbajmy o naszą  „perełkę”.

Zaś co do drogi łączącej Mosinę z Lubo-

niem, to niewątpliwie jest ona ruchliwa, 

szybka i niebezpieczna, dzieli wyraźnie 

nasze miasto (może wiadukt, i to nie je-

den? Przejazd podziemny?). Fotoradar 

nieco ją spowolnił, ale zatyka się głów-

nie z powodu małej przepustowości na 

jej krańcach w Mosinie i Łęczycy. Posze-

rzenie niewiele pomoże. W tej sytuacji 

to właśnie górna część naszego miasta 

może na dłużej pozostać oazą spokoju 

z ograniczeniem ruchu kołowego m.in. 

z powodu zdecydowanej  przewagi dróg 

gruntowych. Może się mylę?

   Ryszard Krawiec

P.S.  Wypowiedź moja jest refl eksją na  

artykuły p.p. K.J. Kamińskiego i radnego 

Rady Miejskiej Puszczykowa, p. M. Krzy-

żańskiego w Gazecie Mosińsko-Puszczy-

kowskiej – wydanie czerwiec/lipiec.

Otrzymuję liczne głosy poparcia od mieszkańców, którzy tak 

jak ja, inaczej niż nasze władze widzą przyszłość Puszczyko-

wa. Bardzo za każdy miły głos dziękuję. Cieszę się, że tak wiele osób 

widzi Puszczykowo w sposób podobny do mojego, jako miasto 

w sąsiedztwie WPN i w zgodzie z otoczeniem żyjące. Jako miasto, 

dla którego z jednej strony las, a z drugiej rzeka nie jest obciąże-

niem, ale atutem, który należy wykorzystać.  Nie przypadkowo 

chyba widzimy coraz więcej ludzi biegających, uprawiających tu-

rystykę rowerową, spacerujących po lesie.  To są często przyjezdni, 

którzy uciekają od zgiełku dużego miasta. Do zielonego Puszczy-

kowa.  Wielu z nas przeprowadziło się do Puszczykowa z Poznania 

właśnie dlatego, aby uciec od wielkiego miasta, którego nie chce-

my mieć za swoim płotem.

Dostaję równocześnie pytania od osób, które nie do końca 

podzielają moją i wielu mieszkańców wizję Puszczykowa. Rów-

nież takich, którzy pytają jaki mam w tym interes?  Bardzo cha-

rakterystyczna była rozmowa z panią, która owszem chciałaby, 

aby miasto nasze pozostało zielone, ale z drugiej strony martwi 

się o przyszłość wnuczki, która za dwa lata będzie szukać pra-

cy. Moja rozmówczyni zwróciła mi uwagę, że jeśli powstałyby 

kolejne markety, to wnuczka znalazłaby może choć tam zajęcie 

i nie musiała wyjeżdżać z Polski. Nie podzieliłem zdania tej pani. 

Uważam bowiem, że zachowanie Puszczykowa takiego jakie zna-

my sprawi, że na tej specyfi ce wszyscy zyskamy. Dzięki temu będą 

mogły rozwijać się biznesy typowo puszczykowskie, wynikające 

właśnie ze specyfi cznego położenia naszego miasta: w branżach 

związanych z turystyką, wypoczynkiem-sportem, rehabilitacją. Ta-

kie miejsca już zresztą tu są. Mieszkańcy sąsiednich miejscowości 

już dziś zazdroszczą nam np. Spalarni, Angie czy stadniny koni nad 

rzeką i dziwią się w rozmowach, że nie chcemy iść tą drogą. Jeśli po-

zwolimy rozwijać się tym branżom, w otoczeniu tego kwitnąć będą 

restauracje, kawiarenki, butiki. Może również rynek – dziś wielki 

parking, zacznie być miejscem integracji mieszkańców i chętnie 

odwiedzanym przez turystów.  To w tych branżach, podobnie jak 

za czasów swojej świetności, nasze miasto i mieszkańcy powinni 

szukać sukcesu.  To postawienie na te gałęzie gospodarki i rodzin-

Dlaczego uważam, że proponowane Studium 
jest szkodliwe dla naszego miasta
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W odpowiedzi na zarzuty Pana Burmistrza

ne przydomowe biznesy, pozwoli na powstanie miejsc pracy, lepiej 

płatnych niż te, które zapewnia Lidl czy Biedronka.    Tak postępują 

mądre władze wespół z obywatelami w całej Europie. Tam marke-

tów nie lokuje się w centrum czy między domami. Wierzę, że tak 

może być również u nas.

Kto będzie chciał przyjechać na spacer czy wypocząć do Pusz-

czykowa, jeśli będzie ono jak sąsiedni Luboń? Jeśli pozwolimy, 

aby nasze miasto upodobniło się do swoich sąsiadów, co otrzy-

mamy w zamian, poza możliwością zakupów w Lidlu? Turystów 

zakupowych, którzy po zrobieniu zakupów wyjadą z miasta, 

bez zatrzymania się na dłużej, tak jak nikt nie zatrzymuje się na 

dłużej w Komornikach. Korki, hałas i zasmrodzone powietrze, 

rozjechane ulice, których znaczną część dopiero trzeba zrobić. 

I zero dodatkowych wpływów z podatków od takich biznesów 

dla miasta. Wzbogaci się na tym, jedynie wąska grupa tych, któ-

rzy sprzedadzą działki właścicielom sieci handlowych i wybu-

dują obiekty, które zmienią na zawsze nasze miasto. Wszyscy 

inni mieszkańcy Puszczykowa stracą. Postawienie na lokalizację 

sklepów sieciowych, to skazanie się na to, że podatki od tych in-

teresów zostaną w najlepszym przypadku w Warszawie, a nie 

w naszej miejskiej kasie. Przecież im więcej wpływów z podatków 

dla miasta, tym wyższy komfort naszego życia, w tym dobra ko-

munikacja, która pozwoli nam pojechać na zakupy do sąsiadów. 

Oczywiście, jeśli pieniądze będą przez władze miejskie wydawane 

rozsądnie. 

Według mnie tylko zachowanie charakteru miasta, które otrzy-

maliśmy w dziedzictwie  od tych, którzy mieszkali tu przed nami 

i zakładali to miasto, pozwoli na jego rozwój i odzyskanie daw-

nego blasku.  Puszczykowo musi ponownie stać się dobrym 

adresem! Zachowanie jego wyjątkowego charakteru sprawi, że 

zamiast wielkich banerów „sprzedam” przy nieruchomościach 

w naszym mieście, będziemy widzieć liczne ogłoszenia „kupię nie-

ruchomość w Puszczykowie”. Każdy fachowiec od nieruchomości 

potwierdzi, że ceny naszych działek nie wzrosną, jeśli obok nich 

pojawi się market czy stacja benzynowa, zamiast zieleni lasu. A jeśli 

zgodzimy się z tym, to znaczy, że zachowując unikatowy charakter 

Puszczykowa, całego, a nie tylko jakiegoś fragmentu, zyskamy na 

tym wszyscy. Nie tylko wąska grupa cwaniaków, którzy widzą jedy-

nie koniec własnego nosa, zrobią szybki interes i uciekną z naszego 

miasta.  

Dlatego staram się ostrzec mieszkańców Puszczykowa przed 

szkodliwym moim zdaniem kierunkiem rozwoju naszego miasta, 

które wyznacza zaproponowane Studium, robione w pośpiechu 

i bez konsultacji. Jakby w strachu przed opinią mieszkańców. Dlate-

go chcę zrobić wszystko, aby wnuczka mojej rozmówczyni nie wy-

jeżdżała z Puszczykowa, znalazła tu dobrze płatne miejsce pracy, 

a życząc tej pani wiele zdrowia, życzę równocześnie, aby przekazu-

jąc kiedyś w spadku swój dom wnuczce, przekazała jej wartościo-

wą nieruchomość. I w tym jest również mój interes, o który mnie 

ktoś zapytał. Za wielki sukces poczytuję sobie przekonanie mojej 

rozmówczyni do moich argumentów.

Krzysztof J. Kamiński

W poprzednim numerze Gazety Mosińsko-

Puszczykowskiej Pan Burmistrz Puszczykowa 

Andrzej Balcerek w wywiadzie zatytułowa-

nym „Zarzuty o nieprzestrzeganiu prawa to 

bzdury” odniósł się do części moich uwag, 

które dotyczyły stanu Puszczykowskiej de-

mokracji. 

Zarzut pierwszy dotyczył losów projek-

tu uchwały, jaki zgłosiła grupa mieszkańcy 

Puszczykowa. Projekt mówił o odstąpienia 

od uchwalania planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ul. Dworco-

wej, gdzie chciano budować mimo protestów 

na niewielkim obszarze trzy markety.  Zwró-

ciłem uwagę, że nieznany jest los tej uchwały, 

gdyż mimo, że upłynął przewidziany w regu-

laminie okres, uchwała nie została poddana 

pod głosowanie. Pan Burmistrz zarzucił mi, 

że zgłaszam bezpodstawne zastrzeżenia, 

gdyż 25 lutego br. uchwała ta była głosowa-

na i odrzucona.  Nie wiem dlaczego tak Pan 

burmistrz twierdzi. Wystarczy bowiem zaj-

rzeć do protokołu z Sesji z dnia 25 lutego br., 

aby stwierdzić, że głosowano wówczas po-

dobną uchwałę, ale była to propozycja Pana 

Burmistrza (!),  a nie mieszkańców. Uchwały 

zgłoszonej przez mieszkańców nigdy pod 

głosowanie nie poddano.  W związku z nie-

prawdziwymi informacjami na ten temat 

przedstawicielka wnioskodawców, Pani dok-

tor Zofi a Skibińska wydała Oświadczenie, 

w którym jednoznacznie potwierdza moje 

stanowisko.  Czy i ona nie wie, co pisze?

Zarzut drugi dotyczył konsultacji, a wła-

ściwie ich braku przed budową ulicy Jastrzę-

biej. Zwróciłem uwagę, że owszem odbyło 

się spotkanie z mieszkańcami przed rozpo-

częciem budowy, ale że miało ono wyłącznie 

charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.  

Mieszkańcy zostali poinformowani jak będą 

przebiegać prace, ale na kształt ulicy wpływu 

już nie mieli, gdyż spotkanie odbyło się już po 

przygotowaniu szczegółowych planów.  Jeśli 

spotkanie informacyjne jest wg Pana Burmi-

strza konsultacją, to znaczy, że inaczej rozu-

miemy to słowo.  Dziś żyjemy w Puszczykowie 

planowaną inwestycją kolejową, która może 

podzielić murem betonowym nasze miasto.  

To kolejna inwestycja, o której dopiero kiedy 

się zaczyna dowiadują się mieszkańcy.  Spo-

tkanie z władzami na ten temat jeśli się odbę-

dzie, będzie wymuszone przez mieszkańców.   

Czy tak wyglądają konsultacje?  

Zarzut trzeci dotyczył sprawy cenzuro-

wania tekstów radnego M. Krzyżańskiego 

w Echu Puszczykowa.  Pan Burmistrz twier-

dzi, że tekst ten nie mógł się ukazać, gdyż 

radny Krzyżański podawał nieprawdziwe in-

formacje. Dziwne to, gdyż radny Krzyżański 

opublikował ten sam tekst na blogu Zielo-

ne Puszczykowo wraz z dowodami  swoich 

twierdzeń. Ani Pan Burmistrz, ani nikt z Urzę-

du Miasta nie zanegował dowodów przez 

niego przedstawionych.  Gdzie więc były te 

nieprawdziwe informacje? Chyba, że przyj-

miemy, że wszystkie fakty niekorzystne dla 

władz miasta z gruntu uznać należy za nie-

prawdziwe.

Zarzut czwarty dotyczy diety byłego Prze-

wodniczącego Rady Miasta Pana Zbignie-

wa Czyża, który został zdjęty z urzędu, kiedy 

okazało się, że przez prawie dwa lata stano-

wiska pełnić nie powinien, gdyż ciąży na nim 

prawomocny wyrok sądowy. Burmistrz tłu-

maczy, że o ciążącym na nim wyroku nic 

nie wiedział.  Być może,  choć i on i Pan Czyż 

startowali z jednego komitetu wyborczego,  

a  kiedy wybierano Pana Czyża  na stanowi-

sko przewodniczącego, wiedziano o toczącej 

się przeciwko niemu sprawie sądowej.  Jak-

kolwiek uważam, że Pan Burmistrz powinien 

wystąpić do byłego radnego o zwrot diety 

w wysokości 23 tys. zł na zasadach hono-

rowych, a jeśli to nie przyniosłoby skutku, to 

skierować sprawę do sądu, jak w podobnej 

sprawie uczyniono w Zabrzu. Tam toczy się 

taka precedensowa sprawa obecnie w Sądzie 

Najwyższym.  Dlaczego Burmistrz stwierdza, 

że w Puszczykowie niemożliwe jest uczynie-

nie tego samego co w Zabrzu, nie wiem, choć 

wydaje mi się, że to ten sam kraj i obowiązuje 

to samo prawo?

Zarzut piąty, który Pan Burmistrz okre-

ślił jako absurdalny i niegodny komentarza. 

Dotyczy on  planu zagospodarowania prze-

strzennego, który powstaje dla jednej działki  

na zlecenie zainteresowanego. Zaintereso-

wany w zamian za uchwalenie planu chce 

wnieść darowiznę dla miasta. Jak taki proce-

der nazwać?  Pan Burmistrz nie komentuje.

Każdy zarzut można nazwać absurdal-

nym. Ale wcześniej warto taki absurd udo-

wodnić.

Krzysztof J. Kamiński
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W związku z pojawiającymi się niepraw-

dziwymi informacjami na temat lo-

sów Obywatelskiego Projektu Uchwały doty-

czącej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla ulic Dworcowej, Kościusz-

ki, Solskiego i Moniuszki oświadczam co na-

stępuje:

1. W dniu 4 lutego br. w imieniu grupy 

mieszkańców Puszczykowa złożyłam w UM 

w Puszczykowie obywatelski projekt Uchwały, 

dotyczącej odstąpienia od procedowania nad 

projektem mpzp dla rejonu ul. Dworcowej, Mo-

niuszki, Solskiego i Kościuszki.  

2. W dniu 19 lutego br. odebrałam pismo 

z UM z poprawkami naniesionymi przez praw-

nika Urzędu Miejskiego. Poprawki te miały 

charakter kosmetyczny, nie wpływający na 

treść projektu (znaki interpunkcyjne etc).

3. W dniu 25 lutego br. Rada Miasta proce-

dowała nad podobnym projektem rekomen-

dowanym przez Pana Burmistrza A. Balcerka. 

Projekt ten został przez radnych odrzucony.

4. Nasz obywatelski projekt nigdy nie został 

poddany pod głosowanie mimo, że  upłynął już 

czas, w którym zgodnie ze Statutem Puszczyko-

wa ten projekt powinien zostać rozpatrzony.

5. W związku z powyższym dniu 4 lipca br. 

złożyłam wniosek do Przewodniczącego RM 

Pana Janusza Szafarkiewicza, aby na najbliż-

szej Sesji poddać pod głosowanie obywatelski 

projekt Uchwały.

6. Wszelkie informacje pojawiające się 

w mediach, które w inny sposób przedstawiają 

tę sprawę, jak sądzę wynikają z niedoinformo-

wania piszących. Mam nadzieję, że nie jest to 

działanie celowe, mające wprowadzić w błąd 

mieszkańców.

Zofi a Skibińska

Oświadczenie

W ostatnim czerwcowym numerze 

„Głosu Puszczykowa” redaktor Urba-

nowicz w artykule „Burmistrz cenzuruje 

Echo Puszczykowa?” broni w dość nieudolny 

sposób burmistrza przed zarzutami cenzu-

ry. Odnosi się do mojego tekstu „Denerwu-

je mnie lekkomyślne wydawanie funduszy 

publicznych”, który nie został wydrukowany  

w informatorze miejskim „Echo Puszczyko-

wa”, mimo moich próśb. Odpowiedź na ko-

respondencję Bogdana Lewickiego zamieści-

łem  na łamach bloga „Zielone Puszczykowo”. 

Artykuł nie wydrukowany w „Echu” napisa-

łem na podstawie informacji uzyskanych 

podczas posiedzeń komisji tematycznych, 

z wizji lokalnych jakie odbyłem, z artykułów 

z kilku lat.  Niestety władze miejskie uznały 

artykuł napisany przez radnego opozycyjne-

go za niepotrzebny zbytek – sam burmistrz  

powiedział na łamach Gazety Mosińsko-

Puszczykowskiej, że to „marnowanie” stron. 

Lepiej drukować tylko artykuły rządzącej 

większości – dobrze o niej mówiący –  to do-

bre wykorzystanie stron. 

Redaktor Urbanowicz w swojej gazecie, 

dopuścił się licznych skrótów myślowych, 

nadużyć, przeinaczeń i kłamstw – w mojej 

opinii celowych. W końcu część reklamo-

dawców to radni obecnie rządzącej większo-

ści.  Jeden przykład przytoczę poniżej:

„Redaktor Urbanowicz pisze: „Kolejnym 

stwierdzeniem M. Krzyżańskiego zakwestio-

nowanym przez redakcję Echa był zapis, że na 

bibliotekę na Rynku wydano grube miliony”. 

Tymczasem napisałem, że „Nowa bibliote-

ka i inwestycje z tym związane kosztowały 

miasto grube miliony złotych i przyczyni 

się do zatłoczenia już zatłoczonego Rynku. 

Zamiast „Książnicą XXI wieku” okazała się 

„Misiem XXI wieku”. Kilka lat temu wydano 

pieniądze na dostosowanie „starej szkoły” do 

funkcji Biblioteki Miejskiej Centrum Anima-

cji Kultury. Teraz dostosowuje się „Bibliotekę 

Miejską Centrum Animacji Kultury” do funk-

cji szkolnych. Na Rynku kupiono budynek, 

który teraz został  dostosowany do funkcji  

nowej Biblioteki Miejskiej. Przy starej Biblio-

tece Miejskiej był duży parking, przez zmianę 

umiejscowienia biblioteki trzeba było wybu-

dować  w mojej opinii ulicę Sportową, gdzie 

powstały miejsca parkingowe dla użytkow-

ników nowej Biblioteki Miejskiej. Oczywiście 

redaktor Urbanowicz nie wie, po co parking 

czytelnikom biblioteki. Otóż – Panie Urba-

nowicz – ludzie przyjeżdżają do biblioteki 

często  samochodem, po ciężkim dniu pracy. 

Pewnie, trudne  to dla Pana do zrozumienia.  

Dodatkowo potrzebny jest  remont nowych 

pomieszczeń na Centrum Animacji Kultury, 

który to obiekt będzie przeniesiony do... Szko-

ły Podstawowej nr 1 – te wszystkie inwestycje 

kosztowały kilka milionów złotych Miasto, 

czyli nas!  Absurd za absurdem. 

Bez bezsensownego zakupu budynku 

na Rynku, nie trzeba byłoby wydawać góry 

pieniędzy na remonty.  Jako świeży przykład 

można podać skuwanie i remontowanie ła-

zienek w budynku po Bibliotece Miejskiej.  

Łazienki te miały kilka lat i były w stanie 

prawie nowym. Więc Puszczykowo pozwala 

sobie na niepotrzebny zbytek. Obecna rzą-

dząca większość boi się ujawniania spekta-

kularnych i bezsensownych wydatków.  My-

ślę, że bardziej opłacałoby się wybudować 

nowy budynek dla Gimnazjum – spełniający 

wszystkie nowoczesne normy.  

Kolejną rzeczą, której czepia się redaktor 

Urbanowicz jest fragment dotyczący licz-

nych przeróbek budynku na rynku, które 

opisywałem moim tekście, nie opubliko-

wanym w Echu. Napisałem w nim, że wy-

burzono ściany w obiekcie. Oczywiście, dla 

redaktora Urbanowicza trzeba zburzyć całą 

ścianę. Sam Urbanowicz napisał, co praw-

da  „wyburzono otwór do szybu windy”, ale 

to się pewnie nie liczy. W moim odczuciu 

była to dosyć duża ściana oraz przeróbka.  

Uważam, że zakup nowego budynku na bi-

bliotekę, który wymagał licznych „wielkich 

poprawek” był wydatkiem zbędnym.  Każ-

dy racjonalny kupujący kieruje się jakością. 

W budynku trzeba było nawet wzmocnić 

Czy w Puszczykowie można działać
dla dobra wspólnego? 

stropy, kosztem kilkudziesięciu tysięcy zło-

tych, bo budynek nie nadawał się na bi-

bliotekę.  Niestety władze puszczykowskie 

wypatrzyły dziwnym trafem ofertę kupna 

budynku na największym portalu aukcyj-

nym i kupiły nikomu niepotrzebny budynek, 

po to, żeby zdaje się, pomóc inwestorowi, 

który nie mógł sprzedać obiektu na wolnym 

rynku.  Pytanie, dlaczego kupiły ten budy-

nek? Dlaczego właśnie ten? 

Wszystkie strony zaangażowane w obro-

nę dzisiejszych władz Puszczykowa w wypo-

wiedziach, mailach, artykułach „czepiały” się 

każdego zdania po to, żeby nie wydrukować 

mojego artykułu, czy też ośmieszyć moje 

działania na rzecz zrównoważonych wydat-

ków, racjonalnej administracji i gospodarki 

fi nansami. Przykładem kontrowersyjnego 

postępowania redaktora Urbanowicza 

jest trzymanie dwa lata mojego tekstu hi-

storycznego, który napisałem i wysłałem 

w 2012 roku. Dziwnym trafem  wydruko-

wał go teraz z kąśliwym komentarzem.  

W 2012 roku byłem świeżo po studiach 

i wysyłałem teksty do wszystkich gazet 

puszczykowskich, bo chciałem tylko pisać 

o historii naszego miasta. Tekst ten do 

dzisiaj jest aktualny. Niestety moją pracę 

naukową redaktor Urbanowicz postanowił 

wykorzystać w celach politycznych.  Nie ro-

zumiem takiego postępowania. Świadczy 

to tylko o dosyć miernym  poziomie tego 

dziennikarza i jego gazety.  

Sugeruję, jednak pracę na rzecz Pusz-

czykowa w dialogu i zgodzie. Uważam, że 

powinniśmy skoncentrować się na dobru 

Miasta i jego mieszkańców, a nie na perso-

nalnych wendettach. Codziennie staram się 

poświęcić po pracy wieczór na działalność 

na rzecz Puszczykowa. W moim tekście 

ocenzurowanym nie obrażałem żadnej oso-

by, tylko omawiałem sprawy administracyj-

ne. Burmistrz (w Gazecie Mosińsko-Puszczy-

kowskiej) i  redaktor Urbanowicz (na łamach 

Głosu Puszczykowa) wolą jednak koncen-

trować się na „personalnych wycieczkach”, 

a nie na Puszczykowie. Dla mnie Puszczyko-

wo jest najważniejsze i  będę działać ponad 

podziałami dla zgody w mieście. 

Maciej Krzyżański

radny Rady Miasta Puszczykowa
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Przysłowie mówi, iż człowiek uczy 

się całe życie. Sprawdza się ono 

całkowicie po skończeniu etapu edu-

kacji, gdy jesteśmy wielce przekonani, 

że wiemy już wszystko. Zdobywanie 

wiedzy prowadzi jednak to banalnego 

wniosku, że coraz więcej wiemy o tym, 

jak wielki jest nasz obszar niewiedzy. 

Kształcenie się powinno zatem pole-

gać na uczeniu się pokory wobec ogro-

mu niemożliwej do ogarnięcia jednym 

umysłem wiedzy, niż umacnianiu się 

w postawie „wiem już wszystko”.

Te moje skromne refleksje nasunęły 

mi się po ukończeniu pierwszego se-

mestru Akademii Tradycji i Przyszłości 

w Poznaniu. Już śpieszę z wyjaśnie-

niami – Akademia to całkowicie wolna 

działalność Centrum Kultury i Tradycji 

Wiedeń 1683, które zajmuje się szerze-

niem tradycyjnego nauczania opartego 

na katolickiej doktrynie. Pierwsza Aka-

demia miała swoją inaugurację w War-

szawie, gdzie skończyły się już zajęcia 

trzeciego semestru. Z kolei w Pozna-

niu zakończył się w czerwcu pierwszy 

semestr zajęć. Odbywają się one przy 

parafii Maryi Królowej w Poznaniu. 

Z pozoru wszystko to brzmi niepozornie 

i skromnie, lecz całość prowadzona jest 

z niezwykłą starannością i rozmachem. 

Wykładowcami Akademii są znane 

osobistości, takie jak chociażby profe-

sor Jacek Bartyzel, profesor Mieczysław 

Ryba czy doktor Paweł Milcarek (niegdyś 

dyrektor II Programu Polskiego Radia). 

Duża część  wykładowców związana 

jest ze środowiskiem Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego i osobą ś.p. ojca 

profesora Mieczysława Krąpca. Przybli-

żają oni słuchaczom podstawy wiedzy 

o świecie, porządkując jej obraz w cza-

sach „pomieszania powszechnego”, by 

użyć sformułowania jednego z wykła-

dowców. Semestr opłacany jest z góry 

dosyć symboliczną kwotą, która pokry-

wa koszty przejazdu prelegentów oraz 

drobny poczęstunek. Ci nie oczekują po-

klasku, tylko są chętni przyjechać do Po-

znania w calach praktycznie charytatyw-

nych. Słuchacze z kolei przybywają na 

wykłady w soboty, by posilić się wiedzą; 

mają także niebywałą okazję nabyć wiele 

mądrych i ponadczasowych książek.

Ktoś na pewno zada pytanie o cel 

takiego przedsięwzięcia: w końcu nie 

są to wykłady nastawione na kształ-

cenie do jakiegokolwiek zawodu, nie 

wystawia się ocen, nie przeprowadza 

egzaminów, wszystko na zasadzie do-

browolności. Odpowiedzi na to pytanie 

udzielił na pierwszym spotkaniu pan 

Arkadiusz Robaczewski, dyrektor Cen-

trum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683: 

chodzi o przywrócenie człowiekowi 

właściwego miejsca w kulturze. Miał 

na myśli powrót do przerwanego przez 

dziesiątki lat modelu nauczania opar-

tego na edukacji klasycznej: wychowa-

nie do życia w cnotach, nauki języków 

klasycznych, tradycji antycznej opartej 

na filozofii oraz pięknie polskiej litera-

tury. Wyrwani z tego ciągu pięknych 

ideałów nieraz jesteśmy bezbronni 

wobec współczesnej kultury nihilizmu 

i relatywizmu. Zajęcia Akademii mają za 

zadanie dać każdemu umysłowy oręż 

do stawiania czoła tym zagrożeniom. 

Pan Arkadiusz uświadamia słuchaczy, 

iż kultura (od łacińskiego „uprawiać 

rolę”) to stała praca nad dobrą upra-

wą gleby własnego umysłu. To system 

Uskrzydlić do myślenia
o rzeczach pięknych

naczyń połączonych, na który składa-

ją się wszystkie dziedziny działalności 

człowieka. Kultura powinna wzbogacać 

człowieka i go uszlachetniać, a nie za-

niedbywać jego rozwój, zachwaszcza-

jąc umysł bezwartościowymi treściami. 

Zajęcia prowadzone w ramach Aka-

demii mają zatem za zadanie uskrzy-

dlać nas do myślenia o rzeczach pięk-

nych i ponadczasowych.

Długo by pisać o samej treści zajęć. 

Jak do tej pory  odbyły się wykłady 

dotyczące wprowadzenia do filozofii, 

historii Polski i nauki o cywilizacjach, 

filozofii prawa oraz polityki czy elemen-

tów apologetyki katolickiej. Te ostatnie 

wspaniale prowadził ksiądz Jacek Ba-

łemba, który zwrócił uwagę na współ-

czesny styl argumentacji, w którym 

rozmywają się prawdy ponadczasowe 

i niezmienne. Mamy bowiem do czynie-

nia ze światem zawładniętym opiniami, 

które dla wielu stanowią punkt wyjścia 

w dyskusji. Nie idzie jednak o to, by 

przytaczać opinie, ale obiektywny stan 

rzeczy, który ma być jej podstawą. Nie 

pytać się, co ja myślę na dany temat, 

tylko zapytać, czym jest rzecz, o której 

dyskutuję. Zajęcia w Akademii dają nie-

zbędny oręż, by wyrwać się ze świata 

opinii i powrócić do właściwego świa-

ta niezmiennych prawd, możliwych do 

poznania rozumem. Po pół roku prelek-

cji mam wrażenie, jakby ktoś doskonale 

uporządkował moją wiedzę ze studiów, 

by nie powiedzieć, że nauczyłem się 

czegoś znacznie więcej niż przez pięć 

lat edukacji uniwersyteckiej.

Wojciech Czeski

Tworzenie stron www
Mailingi reklamowe
Kampanie facebook

Pozycjonowanie
Remarketing

poznan@webgoldbusiness.pl

tel. +48 695 071 021
tel. +48 667 341 021

W czerwcowym pożarze na Czarno-

kurzu w Mosinie, którego przyczy-

ną był wybuch butli gazowej, kilkuoso-

bowa rodzina straciła prawie wszystko. 

Mieszkanie szczęśliwie nadaje się do 

zamieszkania, jednak wymaga remon-

tu. Rodzina otrzyma z OPS zasiłek, który 

prawdopodobnie pokryje koszt remontu. 

Jednak nie wystarczy to na zakup wypo-

sażenia mieszkania. Dlatego zwracamy 

się do Państwa o pomoc w znalezieniu 

osób, które miałyby do oddania w szcze-

gólności: łóżka, szafy, dywan, sprzęt AGD 

(pralka, lodówka), ubrania, naczynia, 

garnki, pościele, kołdry, ręczniki.

Prosimy o kontakt z Moniką Kujawską 

ze Stowarzyszenia Rozdaj Siebie, 

z siedzibą w  Mosinie, ul. Wawrzyniaka 13 

(ESKULAP – PREMIUM) tel. 510 697 056  

lub z Ewą Rachwalak z OPS w Mosinie 

(tel. 61 8192 687).

W pożarze stracili niemal wszystko

REKLAMA
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Z Mosiny na Polską
Stację Antarktyczną (cd.)

Mieszkaniec Mosiny – Emil Kasprzyk (rocznik 1985, absolwent Politechniki Poznańskiej – automatyk) jest jednym z uczestników 

polskiej wyprawy antarktycznej. Od 21 września ubiegłego roku bierze udział w 38. wyprawie na Antarktydę. Jego głównym 

zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest utrzymywanie komunikacji stacji z resztą świata.

Pak lodowy - wieloletnia, pływająca 

pokrywa lodu morskiego, wystę-

pująca na obszarach polarnych ziemi: na 

Oceanie Arktycznym, na półkuli północ-

nej i morzach otaczających Antarktydę.

Pierwszy czerwca - dzień dziecka, przy-

niósł nam pogodę jak na dzień dziecka 

przystało. Pięknie słonecznie, cisza i spo-

kój, zero wiatru. Kto tylko zechciał od razu 

wyszedł w teren. Z takiej pogody trzeba 

korzystać, jeśli tylko można, bo takich dni 

jest bardzo mało w tym rejonie świata! Ja, 

jak  tylko wstałem, zjadłem małe śniada-

nie i uciekłem na kilka godzin w pobliskie 

pagórki. Wracałem do stacji już niemal po 

ciemku. Światła dziennego mamy może  

pięć godzin w ciągu dnia. Następne dni 

były równie ciepłe, a niebo nocą było 

bezchmurne, mogliśmy oglądać wspa-

niałe gwiazdy, jakich w Polsce nie widzi-

my. Pogoda dała nam trochę odetchnąć

 i odpocząć od wiatru, jednak tempera-

tury przypominały cały czas, gdzie jeste-

śmy. Słupki na termometrach stale poka-

zywały minus 10 stopni Celsjusza. Przy 

bezwietrznej pogodzie i dość mocnych 

mrozach nasz kawałek zatoki zamarzł 

bardzo szybko, tym bardziej, że podczas 

ostatnich sztormów do jej wnętrza zosta-

ło nawiane bardzo dużo lodu, tzw. paku 

lodowego, który tylko chwycił mróz i juz 

wszystko było zmrożone. 

11 czerwca wybraliśmy się w kilka osób 

na pobliski lodowiec Ekologii, w celu wy-

konania pomiarów tyczek i sprawdzenia 

stacji meteo. Po wykonaniu swojego 

zadania oddzieliłem się od grupy i na 

nartach wróciłem poprzez przełęcz przy 

spadku do fi ordu Ezcurra. Skorzystałem 

trochę ze świetnych warunków narciar-

skich. Wróciłem jak robiło się już ciemno. 

Reszta powróciła skuterami już po zmro-

ku na stację. Wtedy zaczął padać śnieg 

i tak prószył sobie przez dwa następne 

dni, co poskutkowało sporą warstwą 

śnieżnego puchu. 14 czerwca zrobiła się 

bardzo ładna mroźna pogoda. Znowu 

zabrałem narty i zrobiłem sobie popołu-

dniowy spacer. Po takich opadach trudno 

było wdrapać się na pobliską górę Point 

Thomas, jednak się udało. Wracając gra-

nią często zakopywałem się cały w śnie-

gu, z trudem wykopując siebie i narty 

spod białego puchu. 15 czerwca część 

załogi pojechała na drugą stronę wyspy 

odwiedzić Stację Argentyńską „Carlini”, 

jak zwykle przyjęli naszych bardzo miło 

i serdecznie. Pogoda się zepsuła na ca-

łego. 17 czerwca wyprawiłem „przyjęcie 

urodzinowe”. 21-go czerwca odbyło się 

najważniejsze dla zimowników na wszyst-

kich stacjach antarktycznych święto zimy. 

Już wcześniej nasza skrzynka pocztowa 

zapełniła się  życzeniami, my również wy-

syłaliśmy życzenia do wszystkich stacji. 

Niestety, pogoda nie pozwoliła nam spę-
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dzić tego czasu z innymi zimownikami na 

wyspie. Jak na złość nie było możliwości 

wyjścia nawet na zewnątrz. Śnieg sypał, 

wiatr wiał, przejście między budynkami 

już było wyzwaniem, a przejechanie czy 

przepłynięcie przez zatokę było niemoż-

liwe. Tak naprawdę wtedy można było 

poczuć się odciętym od świata, tym bar-

dziej, że kierunek wiatru był dla nas bar-

dzo niekorzystny. Wiało prosto w antenę 

satelitarną, co przy takich podmuchach 

albo wprowadzało ją w drgania, albo pa-

dający śnieg robił warstwę lodu na niej, 

odcinając nas od jakiejkolwiek łączności 

ze światem. Jedyne co nam zostawało, 

to spędzanie więcej czasu razem, granie 

w karty, oglądanie fi lmów, czytanie ksią-

żek. Pogoda niestety nie zmieniła się do 

końca miesiąca. Co dziwne, wydawać by   

się mogło, że zimą w takim miejscu musi 

być bardzo zimno, jednak okazuje się, 

że nie. Normalnym było, że temperatura 

pod koniec miesiąca dochodziła do +2 

stopni. Od kilku dni trwał puchar świata 

w piłce nożnej i każdą sposobność do 

oglądania meczów trzeba wykorzysty-

wać. Niestety, u nas na stacji nie posiada-

my telewizji, a łącze internetowe jest za 

słabe, żeby oglądać bezpośrednio w te-

lewizji internetowej. Jednak przy pomo-

cy naszych przyjaciół z Chile udało nam 

się kilka razy nieco obniżyć jakość wideo 

i obejrzeć mecze "na żywo". Udało nam 

się również porozumieć ze stacją bra-

zylijską, żeby przekazywali nam sygnał 

telewizyjny - mieli oni przekaźnik, który 

wykorzystywali podczas obecności swo-

ich statków w okolicy stacji. Niestety, jak 

na złość w momencie, kiedy my przygo-

towywaliśmy antenę, wiatr postanowił 

zepsuć naszym sąsiadom ich antenę. 

I tak oni nie mają już telewizji. Muszą 

czekać na dostawę nowej anteny, która 

może przybędzie w lipcu. Podczas jed-

nego sztormu, w ciągu dosłownie chwili, 

zamarznięta zatoka zmieniła się znowu 

w wodę i już tak łatwo nie dane było jej 

zamarznąć, tym bardziej, że kierunek wia-

tru był taki, że cały pak lodowy wywiało 

z zatoki na cieśninę Bransfi elda. W ciągu 

miesiąca w przyrodzie niewiele się zmie-

niło, nadal odwiedzają nas tylko "kury 

antarktyczne", latają mewy, nie odleciały 

jeszcze w ciepłe strony petrele. O pingwi-

nach już chyba trochę zapomnieliśmy, 

słonie morskie wcale się nie pokazują, 

a uchatki czy foki, póki co też się nie po-

jawiają. Pewnie gorszą pogodę spędzają 

w wodzie lub dobrze ukryte na brzegu 

z dala od stacji. I tak, byle do wiosny, ale 

w dobrym towarzystwie...

Polska Stacja Antarktyczna

7.07.2014

Emil Kasprzyk
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W piątek, 27. czerwca br. na nowocze-

snym kompleksie sportowym w Bara-

nowie pod Poznaniem odbył się fi nał grupy 

C Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich. 

W rozgrywkach wzięło udział 10 najlepszych 

drużyn Akademii Piłkarskiej Reissa (wszystkie 

lokalizacje podzielone na poszczególne grupy 

rywalizowały ze sobą od początku kwietnia 

br.). Na boisku swoje piłkarskie umiejętności 

zaprezentowały następujące zespoły: Piątko-

wo, Zbąszyń, Gniezno, Puszczykowo, Kościan, 

Poznań-Grunwald, Szamotuły, Jarocin, Po-

znań-Ogrody-Jeżyce, Konin. 

Po emocjonującej i obfi tującej w wiele bra-

mek sportowej rywalizacji, na podium stanęli:

I miejsce – tytuł Mistrzów WLLP – Pusz-

czykowo (podopieczni trenera B. Bogusza po-

konali w rzutach karnych zespół ze Zbąszynia)

II miejsce – Zbąszyń (podopieczni trenera 

Macieja Wawrzyńskiego)

III miejsce – Poznań-Grunwald (podopiecz-

ni trenera J. Szewczyńskiego pokonali druży-

nę z Jarocina).

– Jako jedyni w Polsce opracowaliśmy wła-

sny system rozgrywek, który dostosowany 

jest do wieku i umiejętności młodych piłka-

rzy.  W tegorocznej edycji Wielkopolsko-Lu-

buskich Lig Piłkarskich wzięło udział około 

50 zespołów z rocznika 2002/2003. Przez 

3 miesiące drużyny rywalizowały ze sobą, 

a najlepsze zespoły z poszczególnych grup 

mogliśmy zobaczyć podczas  fi nału w Bara-

nowie. Serdecznie gratuluję lokalizacji Pusz-

czykowo, która pokazała prawdziwego ducha 

walki i została Mistrzem Wielkopolsko-Lubu-

skich Lig Piłkarskich w sezonie 2013/2014. 

Słowa uznania należą się także pozostałym 

drużynom, które zrobiły duże postępy i udo-

wodniły, że systematyczne treningi są klu-

czem do sukcesu – podsumowuje Bartosz 

Kujawa, koordynator WLLP.

Finał zakończyło uroczyste wręczenie pu-

charów oraz nagród indywidualnych:

Nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzy-

mał Łukasz Trocholepszy ze Zbąszynia.

Nagrodę dla króla strzelców otrzymał Anto-

ni Brzodek z Jarocina oraz Wojciech Musiałow-

ski z lokalizacji Poznań Ogrody-Jeżyce

Nagrodę dla najlepszego bramkarza 

rozgrywek otrzymał Marcel Madajczak 

z Puszczykowa.                                Daria Wierszuła

Znamy Mistrzów Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich sezonu 2013/2014

Radni odrzucili wniosek burmistrza

Od września 2011 r. Gmina Mosina posiada projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na przebudowę placu 20 Paździer-

nika wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - budową pawilonu usługowego, fontanny z pomieszczeniami technicz-

nymi, wymianą oświetlenia i budową linii kablowej. Koszt wykonania całej inwestycji to ok. 7 000 000 zł. brutto. W 2013 r. pojawiła się 

możliwość dofi nansowania tejże inwestycji ze środków zewnętrznych do wysokości 85 procent kosztów kwalifi kowanych. Burmistrz 

Mosiny na sesji Rady Miejskiej zaproponował zmianę budżetu, tak aby umożliwiał on pokrycie części wydatków związanych z przy-

gotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności za ok. 35 000 zł.). Rada Miejska nie uwzględniła jednak wniosku 

burmistrza, w związku z czym trzeba było odstąpić od ubiegania się o dofi nansowanie inwestycji.  

Proces modernizacji pl. 20 Października rozpoczął się w 2012 r. Wymieniono kosze na śmieci, stare ławki i stojaki na rowery, a obecnie 

będzie konserwowane również i zmodernizowane oświetlenie.

Konserwacja i związana z tym modernizacja oświetlenia pozwoli Gminie na zachowanie ciągłości pozwolenia na budowę. Zakres 

prac obejmuje pl. 20 Października i ulice przyległe: Kościelną, Wąską, Poznańską, Krotowskiego. Będzie to wymiana słupów (26 kpl. 

słupów stylowych z oprawami  energooszczędnymi, z możliwością mocowania fl ag, proporców oraz  iluminacji świątecznych). 

Koszt zadania rozłożony jest na okres 5 lat, a jego całość wyniesie 382 911,48 zł. brutto.                                                                                                   (red.)

Zwyciężyła drużyna z Puszczykowa
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W poznańskim biurze pan Jurek 

mnie tak pouczał:

– No nie, naprawdę pan mi się o to 

pyta, aż wierzyć mi się nie chce, że pan 

nie wie, w jaki sposób powstał elegant 

z Mosiny. Ale mnie pan teraz zaskoczył, 

niech chwilkę się zastanowię. Z całą 

pewnością zaczęła się cała ta historia 

od czasów Napoleona, stąd się wzięło, 

czyli na dzisiaj będzie jakieś dwieście 

lat, prawda. Zresztą całą prawdę na ten 

temat dokładnie opisano i to nie jeden 

raz. Zgodzi się pan ze mną zaraz, że w 

tej materii wszystko jest jasne i starannie 

wyjaśnione. Mianowicie w latach osiem-

dziesiątych spisane zostały wszystkie ba-

śnie i legendy o Mosinie, jakie wówczas 

udało się zebrać i opracować. To właśnie 

z treści w nich zawartych wynika jedno-

znacznie, niezbicie i nie podlega żadnej 

dyskusji, że zaczęło się o tym mówić od 

czasów pobytu Napoleona w Mosinie. 

Co do tego jestem absolutnie przekona-

ny, bo takie po prostu są fakty historycz-

ne, które potwierdzają tylko istniejące 

legendy. Proszę pana, wiedza przekazy-

wana z pokolenia na pokolenie jest bez-

cenna, bo pochodzi ze źródeł, z samego 

początku, niejako od świadków tych zda-

rzeń. I tak, raczej na dłużej zatrzymały się 

tutaj jego oddziały, o, ładnie powiedzia-

ne, prawda. Otóż trzeba panu wiedzieć, 

że pięknie oni nie wyglądali, wręcz godni 

pożałowania podobno, pożal się Boże, 

jak powiadają ludzie. Obdarci, brudni, 

zaniedbani. Wiadomo, żołnierze w tam-

tych czasach przeważnie na piechotę się 

poruszali, nigdzie miejsca na dłużej nie 

zagrzewali, tylko w wiecznej drodze, bo 

wojny się toczyły w całej Europie. Ot, ta-

kie ówczesne realia, czyli codzienne tru-

dy wojaczki. Otóż tymi, którzy w Mosinie 

się zatrzymali, bardzo troskliwie zajęli się 

jej mieszkańcy. W pierwszej kolejności 

ich nakarmili, napoili i wykąpali, wszak 

istniała już łaźnia miejska, proszę pana, 

no tak. Jak odziali się w swoje świeżo wy-

prane mundury, wtedy zauważyli jak bar-

dzo są one zniszczone. Wówczas mosiń-

scy krawcy postanowili uszyć je zupełnie 

od nowa. I udało się, musiało się udać, 

bo inaczej nie poznalibyśmy tej całej hi-

storii. Kiedy przyszedł rozkaz do dalszej 

drogi, wtedy na tle innych oddziałów oni 

się zdecydowanie wyróżniali i dlatego 

zaczęto o nich mówić jako o elegantach 

z Mosiny. A pan myślał, że co? Taka jest 

prawda i nie ma się czego wstydzić, tylko 

niech pan czym prędzej idzie do waszej 

biblioteki i wypożyczy sobie te legendy i 

z nimi się zapozna. Niektóre z nich są na-

prawdę bardzo ciekawe i warto by było 

je jakoś opublikować, aby wszyscy się z 

nimi zapoznali. No to miłej lektury życzę!

Roman Czeski

Osoby, które chciałyby pomóc w re-

alizacji zamieszczonych niżej spraw 

prosimy o kontakt:

rozdajsiebie@gmail.com

monika0kujawska@gmail.com

tel. 510 697 056

lub osobiście w biurze Stowarzyszenia 

ul. Wawrzyniaka 13

(budynek Eskulap-Premium).

Aktualne potrzeby dotyczące wolon-

tariatu, do każdego ogłoszenia mogą 

się zgłosić pojedyncze osoby, ale też 

pary, często we dwójkę łatwiej podjąć 

się takiej pracy, praca może być wyko-

nywana w godzinach, w częstotliwości 

dostosowanej do możliwości wolonta-

riusza np. dwie godziny raz w tygodniu:

�  Rozpoczynamy rekrutację kandy-

datów na wolontariuszy na Od-

dziale Opieki Paliatywno-Hospi-

cyjnej w Puszczykowie. Osoby, 

które chciałyby zostać wolontariu-

szami w hospicjum prosimy o kon-

takt osobisty ze Stowarzyszeniem 

tel. 510 697 056, w celu wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego i omó-

wienia wstępnych kwestii związa-

nych z postępowaniem rekrutacyj-

nym. Całe postępowanie potrwa 

kilka miesięcy, dopiero wtedy, po 

pozytywnej weryfikacji na różnych 

szczeblach, będzie możliwe posłu-

giwanie przy pacjencie. 

�  Chłopak,  lat 19, po wypadku ko-

munikacyjnym, na wózku inwa-

lidzkim – potrzebuje pomocy 

przy rehabilitacji: wsparcie przy 

chodzeniu, terapia prawej ręki, 

którą nie rusza. Ważne jest także 

wspólne wychodzenie na spacer, 

gry, czytanie, rozmowy, czyli miłe 

spędzanie czasu.

�  Chłopak, lat 17, z dziecięcym pora-

żeniem mózgowym, miewa napady 

padaczkowe – potrzebuje towa-

rzysza podczas spacerów w wóz-

ku. Wolontariusz dobrze, żeby był 

w miarę wysoki, silny i towarzyski. 

�  Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5 

roku, mieszka w Luboniu, potrze-

buje pomocy przy codziennych 

ćwiczeniach, trwających ok. 1,5 go-

dziny.

�  Chłopak, lat 17, znaczny stopień 

niepełnosprawności, padaczka – 

potrzebuje towarzysza na spacery 

na wózku.

�  Potrzebna jest osoba lub osoby, 

które pomogą zorganizować wy-

cieczkę dla naszych podopiecznych 

do Muzeum Arkadego Fiedlera, 

chodzi głównie o transport i poczę-

stunek.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

�  Rozpoczynamy zbiórkę przybo-

rów szkolnych i podręczników. 

Potrwa ona do końca sierpnia. Ro-

dziny potrzebują wszystkiego, od 

ołówka do tornistra. Przybory pro-

simy przynosić do Stowarzyszenia. 

W sierpniu, z tego co otrzymamy, 

uszykujemy dla dzieci paczki na 

rozpoczęcie roku szkolnego. Moż-

na także wspomóc rodziny wpła-

cając pieniądze na zakup pod-

ręczników i wykupienie obiadów 

w nowym roku szkolnym, przeka-

żemy je bezpośrednio do szkół, 

gdzie uczą się nasi podopieczni.

Nr konta Stowarzyszenia do wpłat 

na ten cel: Bank BGŻ S.A. 43 2030 

0045 1110 0000 0336 6880 z do-

piskiem: „darowizna”. Wpłaty 

można odliczyć od podstawy opo-

datkowania. 

�  Rodzina wielodzietna potrzebuje 

meble do pokoju (szafy, regały).

�  Rodzina wielodzietna potrzebuje 

kuchenkę ze sprawnym piekarni-

kiem.

�  Rodzina wielodzietna potrzebuje 

żywność i środki czystości, szcze-

gólnie dla niemowląt, liczy się każ-

da, nawet najmniejsza ilość.
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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

DIETETYK

wykonawykona
��    wszelkie prace budowlane wszelkie prace budowlane 

związane ze wznoszeniem domówzwiązane ze wznoszeniem domów
�  �  oraz inne prace remontowe oraz inne prace remontowe 

i wykończeniowe,i wykończeniowe,
tj. docieplenia domówtj. docieplenia domów

� � montaż płyt gipsowo-kartonowychmontaż płyt gipsowo-kartonowych
� � ogrodzeniaogrodzenia
� � montaż kostki brukowejmontaż kostki brukowej

tel. 506 933 386tel. 506 933 386

FIRMAFIRMA
budowlano-remontowabudowlano-remontowa

reklama



 

reklama 13



14 reportaż

Artur Pawłowski wyemigrował z Pol-

ski do Grecji w 1990 roku nielegal-

nie, razem z matką i młodszym bratem, 

miał wówczas 17 lat. Jego ojciec uciekł rok 

wcześniej.

– Wyjechaliśmy za chlebem, aby coś 

osiągnąć, żeby o ten chleb nigdy nie trze-

ba było się martwić, opowiada. – Wylądo-

waliśmy w Grecji bez znajomości języka, 

a ja dalej chciałem się uczyć. Pamiętam 

rozmowę z moim tatą (zaraz po przylocie), 

który posadził mnie przed sobą i powie-

dział: „Synu masz wybór, albo ty idziesz do 

pracy, albo twój młodszy brat będzie  pra-

cował. Musisz zdecydować. Brat miał wte-

dy 11 lat, więc tak naprawdę wyboru nie 

było, rodzina nie miała pieniędzy. Dosta-

łem łopatę, z którą za bardzo nie wiedzia-

łem, co robić. I musiałem szybko poukła-

dać sobie w głowie, że skoro już muszę iść 

do pracy, to będę starał się przynajmniej 

być w niej dobry, jeśli nie najlepszy. 

Przepracował pół roku na budowie i za-

robił na... rower. 

– Załadowałem na ten rower trochę na-

rzędzi, łopatę i zacząłem jeździć naokoło 

po sąsiadach pytając, czy nie potrzebują 

murarzy, betoniarzy, tynkarzy – miałem 

dosyć harówki dla innych. Tak udało mi się 

złapać pierwszy kontrakt, a ponieważ nie 

znałem się na budownictwie, zatrudniłem 

fachowców, płacąc im dużo więcej niż inni. 

Sam pracowałem u nich jako pomocnik. 

Działalność rozwinęła się do tego stop-

nia, że po kilku latach budował od pod-

staw domy dla najbogatszych ludzi w Gre-

cji, dla armatorów, piosenkarzy, polityków, 

szefa policji. 

– Oczywiście nie było to takie proste, 

ale kiedy człowiek jest wystarczająco zde-

terminowany i chce, jest w stanie wszyst-

ko osiągnąć. Zatrudniałem ok. 100 osób 

– Greków, Polaków, Albańczyków. Tata 

w Grecji prowadził swoją fi rmę, pracę po-

dzieliliśmy na dwie części – on zajmował 

się dachami i metalurgią, ja całą resztą 

(murarka, betoniarstwo, tynki, kafelki, 

granity itp.). Mój brat chodził do greckiej 

szkoły. 

Ale Grecja była strasznie skorumpo-

wanym krajem, za wszystko trzeba było 

płacić, załatwiać „pod stołem”. Żeby robić 

coś większego musiałem zatrudniać nie-

legalnych emigrantów, opłacać policję, 

urzędników państwowych, płacić haracze. 

Współpracowałem wtedy z mafi ą albań-

ską, bo to mafi a zatwierdzała, ile osób i za 

jaką sumę może u mnie pracować. 

Marzena

Swoją przyszłą żonę, Marzenę poznał 

w 1992 r., przyjechała z Polski na wakacje. 

Miała w sobie coś, co go zafascynowało.

– Ona zawsze patrzyła na ludzi inaczej 

niż ja. Chciała widzieć w nich dobro, ja 

zawsze starałem się wyciągać to, co złe 

w człowieku. Kochała ludzi, była bardzo 

wierząca i praktykująca. A dla mnie Kościół 

też był... mafi ą, choć jako dziecko miałem 

uczucie, że chcę służyć Bogu, tylko nie 

wiedziałem jak. Dlatego chodziłem na kół-

ko oazowe, byłem ministrantem, oratorem 

w kościele, brałem udział w pielgrzym-

kach. Mieszkaliśmy wówczas w Knurowie 

koło Gliwic. Nawet byłem w zakonie przez 

jakiś czas, ale to, co zobaczyłem w struktu-

rach zorganizowanej religii poraziło mnie, 

wiedziałem już, że gdybym podjął się tego 

wyzwania, nie będę w stanie żyć podwój-

nym życiem... 

Do Grecji wyjechałem właśnie z takim 

nastawieniem, że Bóg i religia to wielkie 

zakłamanie. Połączyłem niestety wszystko 

w jedno, nie znałem wtedy jeszcze Biblii 

i wydawało mi się, że Kościół to Bóg. Dla-

tego w Grecji rzuciłem się w wir biznesu. 

Pamiętam, miałem taką szufl adę wypeł-

nioną pieniędzmi i mówiłem Marzenie: 

bierz ile chcesz, wyprodukuję ich więcej. 

Początkowo Marzena nie chciała mieć ze 

mną nic wspólnego, uważała, że jestem 

zadufanym w sobie pyszałkiem i dała mi 

kosza. Nie mogłem tego przeżyć. Jakiś 

czas później przyjechała ponownie i po-

mału zostaliśmy parą. A ja w tym okresie 

byłem bardzo antykościelny, skorumpo-

wany, opłacający policję, współpracujący 

z przestępcami i... wszystko, co najgorsze. 

W 1995 roku zdecydowaliśmy z rodzica-

mi, że nie możemy dalej tak żyć, że chce-

my wyjechać do kraju, który zagwarantuje 

nam pewne poczucie bezpieczeństwa 

i możliwość prowadzenia interesów 

w sposób uczciwy. Kanada poszukiwała 

wówczas ambitnych ludzi z pieniędzmi, 

którzy chcieliby tam mieszkać i budować 

ten kraj. Odbyliśmy spotkanie w ambasa-

dzie i zostaliśmy zaproszeni do Kanady. 

Zabraliśmy cały nasz dorobek i wyemigro-

waliśmy. Marzena została w Grecji (miała 

już pobyt stały), ale nie mogliśmy się po-

brać, bo cały proces emigracyjny z nią był-

Jestem gotowy jak żołnierz,
czekam na następne rozkazy

Ma odwagę mówić o sobie bez żadnych zahamowań, przyznać do zła, jakie wyrządził. Był bardzo bogatym, zim-
nym i wyrachowanym biznesmenem, współpracował z mafi ą, korumpował urzędników, polityków, policję. Był tak-
że bankrutem. Omal nie stracił syna. Dzisiaj, po latach piekła jak je określa, odnalazł swoje miejsce w życiu...

Aresztowanie w Calgary
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by nie do pokonania, nasza rodzina była 

na tzw. samosponsoringu.

W 1995 roku zamieszkali w Calgary 

– Wpadłem wtedy w straszną depresję, 

nie znosiłem Kanady i wszystkiego, co się 

z tym krajem łączyło. Nie odpowiadał mi 

klimat, nie odpowiadali mi ludzie. Pie-

niądze przepuszczałem, kupowałem so-

bie samochody sportowe, piłem dzień w 

dzień. Wpadłem w taką depresję, że kilka 

razy myślałem poważnie o samobójstwie... 

W 1997 r. przyjechała Marzena, w końcu 

dostała dokumenty. Musiałem polecieć do 

Grecji, użyć znajomych, których tam mia-

łem, żeby załatwić jej papiery. 

Własną fi rmę w Calgary założyliśmy 

w 1998 roku, nastąpił czas robienia wiel-

kich interesów – renowacji dużych cen-

trów handlowych, kościołów, zatrudniali-

śmy kilkadziesiąt osób. Potem zaczęliśmy 

budować domy, zarabialiśmy 5 tys. dola-

rów dziennie. Moja żona pragnęła, abym 

prawdziwie zakosztował Boga. Mówiłem 

jej: „Powiedz, ile chcesz na waszą charyta-

tywną działalność, na Kościół, a ja wypiszę 

ci czek, tylko nie mieszaj mnie do tego. 

Nie mam czasu, mam swoje spotkania”. 

Dla niej zaczął się koszmar – życie z naj-

większym wrogiem pod jednym dachem 

i trwało do 1999 roku, kiedy już przesze-

dłem samego siebie. Zażądałem rozwodu, 

a ona nie chciała mi go dać. Kiedy patrzę 

z perspektywy, myślę, że początkiem 

wewnętrznej zmiany było to, jak ona re-

agowała na moją agresję, na nienawiść 

w stosunku do Boga i w końcu do niej sa-

mej. Była młoda, zakochana i chyba wiara 

dawała jej siłę, podświadomie czuła, że 

ma walczyć, że będzie wszystko dobrze. 

Pamiętam sytuację, kiedy kolejny raz od-

mówiła mi rozwodu, nie chciała się też 

wyprowadzić. Wyrzuciłem ją z domu. Była 

bezdomna, przez kilka tygodni musiała się 

ratować mieszkaniem u moich rodziców. 

Tak trwała ta wojna z krótkimi momenta-

mi pokoju. 

Kiedyś wrócił do domu wściekły, że stoi 

mu na drodze do sukcesu.

– Ja chciałem pić i robić pieniądze, ona 

chciała być uczciwa, mieć rodzinę, dom, 

męża, a nie pieniądze, które dla niej nigdy 

nie miały znaczenia. Bywały w naszym 

życiu sytuacje, kiedy wielokrotnie pro-

ponowałem jej: „Tu są pieniądze, bierz ile 

chcesz, na co chcesz”. A ona odpowiadała: 

„Nie chcę nic, jak będę czegoś potrzebo-

wała, pojedziemy razem i mi to kupisz”. Ta-

kie miała podejście, a ja zupełnie odwrot-

ne – moim Bogiem był pieniądz – to było 

to, co chciałem mieć i robić.

Pamiętam kolejną awanturę, krzycza-

łem: „Kiedy wreszcie mnie zostawisz, 

nie masz żadnej godności i plunąłem jej 

w twarz... To był moment, którego czło-

wiek nigdy nie zapomina. Wytarła się 

i powiedziała: „Możesz mi pluć w twarz 

ile chcesz, ale ja i tak nie dam ci rozwodu, 

chcę, żebyś wiedział, że będę walczyła 

o ciebie do końca.

Bóg nie miał żadnych szans

Mężczyzna taki jak ja - miałem czarny 

pas karate, trenowałem policjantów, uczy-

łem ludzi samoobrony, sztuk walki, byłem 

w reprezentacji Polski w boksie swego cza-

su – nie mógł sobie z nią poradzić. Nie by-

łem w stanie zrozumieć takiej miłości. Dla 

mnie miłość była transakcją, czyli ty dajesz, 

ja daję, każdy jest zadowolony i idziemy 

dalej. Jak w biznesie. I jeżeli dwie strony są 

zadowolone, to biznes jest dobry. A jeśli 

ja na tym wygrywam więcej, biznes jest 

super. Tak podchodziłem do życia, uważa-

łem, że ludzie to wilki i rekiny, trzeba być 

twardym, nie można pokazywać emocji, 

nigdy nie wolno płakać i okazywać słabo-

ści. Dopiero po latach opowiadała mi, co 

przechodziła, jak po takich sytuacjach pła-

kała i myślała o odejściu. Tylko dzięki Bogu 

i wierze przetrwała. 

Był rok 1999, ja wchodziłem na szczyt, 

przynajmniej w moim własnym mnie-

maniu. Zatrudniałem kilkudziesięciu pra-

cowników, robiłem już większe biznesy, 

zacząłem budować apartamenty, pod-

pisywałem kontrakt na ziemię, żeby wy-

budować wieżowiec. I przyjechał taki 

człowiek, którego nazywano prorokiem. 

Bardzo rzadko bywałem w kościele, bo 

dla mnie najważniejsi byli klienci i jeśli 

miałem spotkanie z klientem, Bóg nie 

miał żadnych szans. Ale tak się złożyło, że 

wtedy poszedłem do kościoła, zaintere-

sował mnie przyjazd człowieka z Polski, 

który będzie coś tam mówił. Siedziałem 

na końcu, a on wyciągnął palec, wskazał 

na mnie wśród tych wszystkich ludzi i po-

wiedział: „Ponieważ jesteś takim pysznym 

człowiekiem – stracisz wszystko, co masz. 

Będziesz „chodził po ścianach”, szukał po-

mocy u ludzi i jej nie znajdziesz. Nikt ci nie 

będzie w stanie pomóc”.

Wyśmiałem go, uznałem, że to jakiś fa-

natyk, wariat chrześcijański, jakich (uwa-

żałem wtedy) jest wielu. 

Trzy miesiące później, pomimo tego, że 

miał dobre zaplecze, dobre kontrakty i lu-

dzi – zbankrutował. 

– Do tego stopnia, że wpadłem w po-

ważne tarapaty za niezapłacone rachun-

ki i mało brakowało, a wylądowałbym 

w więzieniu. Pamiętam spotkanie z ludź-

mi rządu federalnego, którzy dali mi pół 

roku na spłatę długu, albo konsekwencje. 

Musiałem pracować non stop przez te pół 

roku, żeby wszystko spłacić. Spłaciłem 

i zostałem z niczym, wszystko poszło pod 

młotek. 

Nataniel

Pod koniec roku 1999 Marzena była 

w szóstym miesiącu ciąży, zaczęliśmy 

oczekiwać na nasze dziecko.

I ten sam człowiek, który przepowie-

dział, że Bóg mi wszystko zabierze powie-

dział, że pobłogosławi mnie doskonałym 

darem. Wiedzieliśmy, że mówi o dziecku, 

które się jeszcze nie narodziło. 

Przyszedł dzień 28 marca 2000 r., w dniu, 

w którym ja się urodziłem rodzi się mój syn. 

Rodzi się siny, nie oddycha, nie rusza się 

(jak się później okazuje, z dziurą w przepo-

nie, przez którą przeszły wszystkie wnętrz-

Artur Pawłowski od lewej i premier Kanady, Stephen Harper
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ności i zmiażdżyły mu płuca, a serce prze-

sunęły na drugą stronę). 

– W moim przekonaniu martwy. Leka-

rze zaczynają przywracać go do życia pod 

aparaturą, panuje zamieszanie, masa ludzi 

biega z jakimś sprzętem. 

Przez kilka godzin nie mogą go zdiagno-

zować, nie wiedzą, co się dzieje. W końcu 

jakiś ekspert stawia diagnozę: w miejscu 

płuc jest żołądek i wszystkie jelita, a ser-

ce po drugiej stronie... Pamiętam w nocy 

przyszli do mnie lekarze i zakomunikowali, 

że mój syn nie ma żadnych szans na prze-

życie i powinniśmy odłączyć go od apara-

tury. 

Myślę, że to był trzeci, najpotężniejszy 

cios w moim życiu. Pierwszy to mojej żony 

miłość, której nie rozumiałem, nie wiedzia-

łem, dlaczego w ogóle ktoś może być tak 

głupi, że tak kocha... Drugi – to, że stra-

ciłem pieniądze, że poznałem w swoim 

życiu Kogoś, kto był mocniejszy niż kasa. 

Zawsze uważałem, że za pieniądze można 

kupić wszystko i nagle okazało się, że ist-

nieje Ktoś, kto jest od nich większy...

I to trzecie uderzenie – za żadne pienią-

dze nie można było pomóc mojemu sy-

nowi. Eksperci z najlepszym sprzętem na 

świecie nie byli w stanie nic zrobić. 

Wypowiedziałem Bogu totalną wojnę. 

Krzyczałem, oskarżałem Go, jak to zwykle 

bywa w takich sytuacjach...

I tu zaczyna się coś, czego nie byłem 

w stanie zrozumieć (teraz rozumiem). 

Oczywiście nie zgodziliśmy się na odłą-

czenie syna od aparatury, więc lekarze 

podtrzymywali go przy życiu różnym 

sprzętem, respiratorem. Moja żona czu-

wała przy Natanielu niemal całą dobę, pil-

nowała go i czytała mu Biblię. Obdzwoniła 

wszystkich znajomych ze wszystkich ko-

ściołów. Ludzie przyjeżdżali (to była praw-

dziwa pielgrzymka), modlili się, nakładali 

na niego ręce, mieli różne wizje. Jedna 

kobieta powiedziała, żebyśmy się nie mar-

twili, bo widziała jak Bóg odbudowuje 

jego płuca. Takie różne rzeczy się działy, 

w których nie brałem udziału, bo byłem 

w tym stanie buntu wobec Boga. Uważa-

łem, że są to wariaci. 

Kiedy przyjeżdżałem do szpitala, moja 

żona szła coś zjeść, jechała do domu prze-

brać się, wykąpać i wracała z powrotem. 

W jednym z momentów jej nieobecno-

ści byłem z Natanielem w wielkim pokoju 

intensywnej terapii... I zobaczyłem coś, 

czego nie byłem w stanie zrozumieć – fi lm 

przed moimi oczami. Zobaczyłem Jezusa 

cierpiącego, maltretowanego i tak strasz-

nie umęczonego, że uciekłem ze szpitala. 

Zostawiłem dziecko, zostawiłem wszystko 

i po prostu zwiałem, nie byłem w stanie 

tego wytrzymać. 

Przeżycie się skończyło, ale następnego 

dnia wróciło, w tym samym momencie, 

w którym się urwało. Torturowanie, bicie 

Jezusa było tak intensywne, tak strasznie 

Go katowali, że ponownie, po raz drugi 

uciekłem ze szpitala. Powtórzyło się to trzy 

razy, za trzecim razem już zrozumiałem, 

że nie jestem w stanie tego zablokować, 

nie jestem w stanie uciec. Że będę musiał 

obejrzeć do końca to, co ten Ktoś chce, 

żebym zobaczył. I widziałem rzeczy takie, 

które trudno sobie wyobrazić...

To było tak niesamowite, tak druzgoczą-

ce, że mogę śmiało powiedzieć – pękło mi 

serce. Stało się coś ponadnaturalnego. Pa-

trząc na swego syna doszedłem do wnio-

sku, że jestem beznadziejny jako człowiek. 

Pamiętam, że „usłyszałem” potężny głos 

(nie jestem w stanie wytłumaczyć jak to 

możliwe), który zadał mi pytanie: „Co byś 

zrobił, żeby uratować swego syna?” Popa-

trzyłem na to małe, pokłute ciałko i odpo-

wiedziałem: „Wszystko. Powiedz mi żebym 

zabił, a zrobię to, żeby on żył”. I usłyszałem: 

„Ale nie możesz zrobić nic. Ja mogłem, ale 

nie zrobiłem. Wiesz, dlaczego? Dla ciebie 

i dla innych ludzi”. Poczułem się złamany 

jako mężczyzna i jako człowiek, On mógł 

zrobić coś dla swojego Syna, mógł wszyst-

kich tych ludzi zmiażdżyć w pył – Ojciec, 

który wybrał płacz i cierpienie, i dał swoje-

go Syna za takiego beznadziejnego ban-

dytę jak ja. Świadomość, jaki naprawdę 

jestem była druzgocząca, a szok tak silny, 

że przez kilka dni nie byłem w stanie wy-

powiedzieć słowa. 

Spotkanie w kościele

– Nasz kaznodzieja zorganizował czu-

wanie modlitewne, żeby się modlić za 

Nataniela. Lekarze mieli go operować – 

otworzyć i zobaczyć, czy da się coś pona-

prawiać. 

Stanąłem w tym kościele, podniosłem 

ręce do góry i po raz pierwszy od wielu 

lat, i pierwszy raz od narodzin syna zaczą-

łem płakać. Powiedziałem głośno Bogu: 

„Wygrałeś. Rozumiem już, o co chodzi 

i oddaję Ci swego syna jak Abraham oddał 

Izaaka. Zrób z nim, co chcesz. Ale jeżeli mi 

go dasz, będę Ci wdzięczny. Jednak bez 

względu na Twoją odpowiedź, ja dzisiaj 

obiecuję, że będę Ci służył do końca życia”. 

Szlochałem, płakałem... 

Następnego dnia lekarze otworzyli mo-

jego syna, okazało się, że nic nie można 

zrobić. Serca nie mogli dotknąć, bo bali 

się, że umrze. Mam dokumenty z tej ope-

racji. 

Kiedy kolejny raz przyjechałem do szpi-

tala, ludzie wskazywali na mnie i mówili: 

„To jest ten ojciec, ojciec „star baby” (dziec-

ka z gwiazd). Nie miałem pojęcia, o co im 

chodzi.

Ale ci trzej lekarze, którzy na początku 

sugerowali, żebyśmy dziecko odłączyli, 

poprosili mnie do pokoju ze zdjęciami 

rentgenowskimi i powiedzieli: „Musimy 

ci coś pokazać, musisz to zobaczyć!” I za-

częli mi pokazywać zdjęcia od początku. 

„Zobacz, tutaj jest serce, tutaj żołądek, tu 

gdzie powinny być płuca są wnętrzności, 

itd. Zobacz drugie, trzecie”. Patrzyłem na 

te zdjęcia, a oni pokazując, co się wyda-

rzyło powiedzieli, że nie są w stanie tego 

wytłumaczyć, ale w ciągu kilku godzin 

serce mojego syna wróciło samo na swoje 

miejsce i co jest z punktu widzenia medy-

cyny niemożliwe – zmiażdżone płuca za-

częły się rozrastać. Robili zdjęcia co kilka 

godzin i na każdym kolejnym płuca były 

coraz większe. Lekarze powiedzieli mi, że 

jego ciało zaczęło walczyć z całą aparatu-

rą i kiedy go na sekundę odłączyli – zaczął 

sam oddychać. Nie rozumieli, co się stało.Kościół uliczny w Calgary
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W każdym razie poinstruowali mnie 

jeszcze, że nawet, jeżeli on przeżyje to 

będzie dzieckiem  ułomnym, które nie bę-

dzie mogło chodzić do normalnej szkoły, 

nie będzie mogło uprawiać sportu, mieć 

kontaktu z przyrodą, że wszystko, nawet 

kurz może go zabić. Będzie musiał mieć 

w domu butlę z tlenem itd. itd. Odpowie-

działem im, że mój Bóg jak leczy, to nie 

w połowie...

Zmaganie było długie, ale kończąc hi-

storię, w ciągu bardzo krótkiego czasu 

jego płuca całkowicie rozrosły się. Obecnie 

Nataniel ma 14 lat (mamy troje dzieci), jeź-

dzi ze mną na polowania, nawet na niedź-

wiedzie, chodzi po wielkich lasach, po Gó-

rach Skalistych, jest atletą, bardzo dobrze 

pływa, biega, uprawia pięciobój, strzela. 

Lekarze dalej się dziwią jak to możliwe, że 

on żyje i jest tak niesamowicie wysporto-

wany i zdrowy. Robili mu specjalne testy 

na alergię. Okazało się, że mój syn nie ma 

nawet jednej alergii, że jest w stu procen-

tach zdrowy.

Po uzdrowieniu syna, po tym, co 

„zobaczyłem” miałem zrobić następny 

krok na drodze wewnętrznej przemia-

ny, ale to jeszcze trochę potrwało.

Rzuciłem się znowu w wir biznesu, Bóg 

w jakiś sposób mnie błogosławił... Odbu-

dowałem swoją fi rmę, założyłem gazetę 

dla bardzo bogatych ludzi, czytaną przez 

lekarzy, prawników, nazywała się „Calga-

ry Living, Vancouver Living and Toronto 

Living”. Sama gazeta zarabiała 100 tys. 

dolarów miesięcznie. Miałem już dziewięć 

domów, zaczęło mi się świetnie układać, 

zatrudniałem bardzo dobrych fachowców. 

Moje inne fi rmy też coraz lepiej prospero-

wały. Muszę przyznać, że bardzo podoba-

ło mi się życie w tamtym okresie. Jadałem 

w najlepszych restauracjach. Było fajnie. 

Był to znowu początek wielkiej rzeczy, 

czułem już wiatr w żaglach i teraz tylko 

kwestią czasu było, że zbuduję tu swoje 

imperium. 

Przyszedł rok 2005, siedząc w biurze 

słyszę ten sam głos, który słyszałem pięć 

lat wcześniej (nie mówimy tutaj o zwy-

kłym głosie, to jest coś tak potężnego, że 

tego nie da się zignorować): „Spakuj swoje 

rzeczy i wyjdź bez niczego”. Spakowałem, 

wyszedłem i nigdy więcej tam nie wróci-

łem… 

Całą swoją energię poświęcił na to, 

żeby wyciągać ludzi z rynsztoka 

– Wylądowałem na ulicy, na której 

byłem już od dwóch lat, ale tak na pół 

gwizdka, kiedy to starałem się pomagać 

biednym, organizowałem obiady cha-

rytatywne, dawałem pieniądze, będąc 

jednak zaprzątnięty biznesem. A od 2005 

roku zająłem się ratowaniem ludzi na uli-

cy już całkowicie. 

– Założyliśmy Kościół Uliczny w piekle, 

w getcie, w którym po jednej stronie stało 

ok. 50 handlarzy narkotyków, po drugiej 

prostytutki i ich „opiekunowie”, zajmujący 

się handlem kobietami.

Kilkakrotnie próbowano mnie zabić (pi-

stoletem, nożem), byłem atakowany przez 

gangi.

Ta służba zaczęła przynosić niesamowi-

te owoce, setki ludzi się nawracały, zmie-

niało się ich życie. 

– Okazało się, że korupcja w przytuł-

kach jest ogromna – 230 milionów do-

larów przeznacza się rocznie na walkę 

z bezdomnością w samej prowincji Alberta 

i większość tych pieniędzy jest po prostu 

rozkradana.

Zacząłem publicznie mówić o biedzie, 

bezdomności, o życiu w getcie i stałem się 

tak naprawdę tym, kim zawsze chciałem 

być – adwokatem, który broni ludzi. Stwo-

rzyłem program telewizyjny, który był 

emitowany na wielu kontynentach, 120 

milionów osób oglądało go przez satelity. 

Moje wypowiedzi były bardzo nagłaśnia-

ne. Z tym, że najpierw byłem bardzo po-

pularny, a później stałem się bardzo nie-

popularny...

Wyciągałem te wszystkie brudy, ale żad-

ne media nie chciały informować o korup-

cji. A bezdomni byli szantażowani, kobiety 

zmuszane do seksu za jedzenie i dach nad 

głową, (za które przecież my, podatnicy 

płacimy). Zaczęły się szykany i pierwsze 

aresztowania. 

– Byłem pierwszym Kanadyjczykiem, 

który został aresztowany za publiczne 

czytanie słowa Bożego. Później przyszły 

następne aresztowania i mandaty za nie-

legalne karmienie ludzi, nielegalne zgro-

madzenia. Pamiętajmy, że te zgromadze-

nia miały miejsce w getcie, do którego 

nikt nie chciał przychodzić, gdzie nawet 

policja bała się przyjeżdżać. Otworzyłem 

Kościół Uliczny dla handlarzy narkotyków 

i prostytutek – nie mówimy o jakimś par-

ku, gdzie nagle wjechałem z Krzyżem. To 

było piekło na ziemi.  

Wywlekanie pewnych rzeczy na świa-

tło dzienne nie spodobało się władzom 

w Calgary i oczywiście nie spodobało się 

prowadzącym przytułki, którzy robią na 

tym wielkie pieniądze. Zaczęła się me-

dialna nagonka, potem sądy, mandaty. 

Mandat dostaliśmy np. za to, że karmimy 

bezdomnych, a to rozprasza przejeżdża-

jących kierowców... Inny – za nielegalne 

karmienie bezdomnych albo za układanie 

rzeczy dla nich na chodniku – w miejscu, 

gdzie stoją prostytutki i handlarze narko-

tyków, gdzie ci ludzie sprzedają, leżą, śpią. 

W sumie w ciągu dziewięciu lat stawałem 

ponad sto razy przed sądem (w tej chwili 

mam trzy sprawy), aresztowany byłem już 

10 razy, skuty jak pies, czasami publicznie 

paradowano ze mną, żeby mnie ośmie-

szyć i poniżyć. Na posterunku policji kil-

kakrotnie próbowano mnie połamać. Ale 

myślę, że Bóg w tym wszystkim miał plan – 

zrobić ze mnie wojownika – nie na darmo 

uczyłem się sztuk walki. Pozwolił mi na to 

i inne rzeczy przez te wszystkie lata, żeby 

stworzyć charakter i człowieka, który się 

nie załamie pod jakąś presją, np. ludzi sko-

rumpowanych. A ponieważ sam kiedyś 

byłem skorumpowany, sam dawałem ła-

pówki – nienawidzą mnie jeszcze bardziej. 

Bo znam system, znam tych ludzi, wiem 

jak działają. Myślę, że obawiają się mnie 

niektóre osoby sprawujące władzę. Oczy-

wiście nie wszyscy są tacy źli. Mam bardzo 

dobrych przyjaciół na wysokich stanowi-

Kościół uliczny w Calgary



18 reportaż

skach, przyjaźnię się z  ministrami, bardzo 

przyzwoitym posłem z Calgary. Mam dużo 

uczciwych znajomych w tym świecie.

Marsze, manifestacje

– Oprócz Kościoła Ulicznego organi-

zowaliśmy manifestacje, ponieważ była 

i jest w dalszym ciągu nagonka medialna 

na wszystko, co chrześcijańskie. Później 

zaczęliśmy organizować festiwale, Marsze 

dla Jezusa w różnych krajach, starając się 

zebrać jak największą grupę ludzi, którzy 

myślą podobnie. Kościoły Uliczne rozra-

stają się, także w Polsce. Występujemy m. 

in. przeciwko aborcji – dziecko w łonie 

matki ma prawo do życia i żaden człowiek 

nie może go tego prawa pozbawiać... Wy-

stępujemy przeciwko teoriom, które na 

całym świecie forsują homoseksualiści 

(żądają żebyśmy zaakceptowali ich punkt 

widzenia, domagają się tolerancji, ale to 

samo prawo odbierają nam). 

Zawsze powtarzam, że nie mamy się 

czego wstydzić. Niech ci, którzy są sko-

rumpowani się wstydzą. Że stoimy za 

prawami człowieka? Niech ci, którzy je 

łamią się wstydzą. Że stoimy za prawem 

do życia? Wszyscy ci, którzy się sprzeci-

wiają, jednak to prawo do życia otrzy-

mali...

Chrześcijanie nie muszą wstydzić się 

swojej wiary, nie muszą się chować

– I zawsze mówię, że Jezus jest jedynym 

pośrednikiem między człowiekiem i Bo-

giem. Jest tylko jedna droga – jeżeli czło-

wiek chce żyć i być szczęśliwym – musi 

przyjąć Jego zasady. Nie może oczekiwać, 

że będzie mu dobrze na własnych, ludz-

kich zasadach. Trzeba ukorzyć się, zgiąć 

kolano i powiedzieć: „Boże, masz rację. 

Rób, co chcesz, bo wiesz lepiej”. Im szyb-

ciej to zrobimy, tym szybciej przyjdzie 

szczęście, które tak gonimy. Cieszę się, że 

udało mi się to zrozumieć, kiedy jeszcze 

nie było za późno i kiedy nie zrujnowałem 

swojego życia całkowicie.

Naszym największym wrogiem jest py-

cha, ja byłem strasznie pyszny i zapłaciłem 

za to wysoką cenę. Nikt z nas nie zabierze 

do grobu ani majątku, ani władzy. Teraz 

takie rzeczy nie mają dla mnie żadnego 

znaczenia. Jedyne, czego pragnę to mieć 

za co opłacać rachunki i podstawowe po-

trzeby, i robić to, do czego Bóg mnie po-

wołał. Pieniądze, władza, polityka, te prze-

pychanki, to wszystko jest tak obrzydliwe, 

tak głupie... Szacunek należy się oczy-

wiście tym, którzy coś osiągnęli, ale bez 

przesady. To są ludzie, którzy powinni być 

sługami innych, tymczasem oni wykorzy-

stując swoją władzę, tytuły, majątek chcą, 

żeby to im służyć. Ja też taki byłem. Lepiej 

jest błogosławić i dawać niż otrzymywać. 

Ale człowiek musi to sam zrozumieć i pro-

sić Boga, żeby otworzył mu oczy...

PS

Tak a propos jeszcze tej służby 

na ulicy 

– Tam, gdzie wystartowaliśmy z Kościo-

łem Ulicznym w getcie, w Calgary, mój 

brat Dawid był handlarzem narkotyków 

i narkomanem przez 10 lat. Nawrócił się 

dzięki tej służbie i obecnie głosi Ewangelię 

razem ze mną. W 2006 roku totalnie został 

uzdrowiony od alkoholu i narkotyków, nie 

pije, nie ćpa, nie używa żadnych używek. 

Ma żonę i w ogóle zaczęło mu się bardzo 

fajnie układać. A próbował popełnić sa-

mobójstwo wielokrotnie, raz odratowano 

go w szpitalu na kilka minut zanim stałby 

się rośliną. Kiedyś mi wyskoczył z szóstego 

piętra, rzucał się na noże, ćpał, handlował, 

zatrudniał prostytutki – makabra. Nawet 

zamierzał wynająć człowieka, żeby mnie 

zabił, bo mu przeszkadzałem w interesie, 

bo mu wjechałem z Kościołem w jego 

biznes. To długa historia, w każdym razie 

prowadził Marsz dla Jezusa ze swoją żoną 

i moją w Calgary, otwierany przez posła 

i ministra rządu kanadyjskiego w tym sa-

mym dniu, kiedy ja prowadziłem w War-

szawie. To jest takie żywe świadectwo 

w mojej własnej rodzinie, że Ewangelia 

jest prawdziwa, że Bóg jest żywy, a nie 

martwy gdzieś daleko, z siwą brodą – Bóg, 

który pragnie, aby każdy dostał wolność, 

aby każdy otrzymał nadzieję. 

Chrześcijanie powinni się zjednoczyć, 

ludzie chcą słyszeć prawdę, ale nie chcą 

się do tej prawdy dorzucić. I są na przegra-

nej pozycji, bo błogosławieństwo płynie 

z jedności. Gdybyśmy naprawdę się zjed-

noczyli – świat wyglądałby inaczej. Za-

wsze mi wracają słowa mojej żony, kiedy 

mam już dosyć ludzi (Boga nie mam dosyć 

– On jest wspaniały, niesamowity i zawsze 

chce dla nas jak najlepiej). Ale czasami 

mam dosyć ludzi, dosyć tego bagna poli-

tycznego, tych niesnasek, kłótni, „pchania 

się do koryta”. Wtedy żona mi powtarza: 

„Zostałeś powołany do tego, żeby karmić 

biednych i dawać ludziom nadzieję, więc 

rób swoje”. Zawsze mi mówiła, już od lat 

dziewięćdziesiątych, że są dwie kategorie 

ludzi – wyedukowani, mający dużą wie-

dzę, tytuły, bogactwo, ale często głupi i są 

ludzie mądrzy mądrością, która przycho-

dzi od Boga... 

Artur nie wierzy w przypadki, ja chyba 

też... Poznałam go jako maleńkie dziecko 

zaraz po urodzeniu – jest synem mojej 

szkolnej koleżanki, z którą straciłam kon-

takt wiele lat temu. W czerwcu na redak-

cyjną skrzynkę przyszedł e-mail z Warsza-

wy od Marcela Płoszczyńskiego, z prośbą 

o nagłośnienie wydarzeń, których pan 

Marcel był współorganizatorem. Chodzi-

ło o międzynarodowy Marsz dla Jezusa. 

Główne media w Polsce nie chcą niestety 

o tych sprawach pisać. Zamieściłam infor-

mację w Internecie i dopiero wtedy zasta-

nowiło mnie nazwisko Artura...

Po jego przylocie do Polski rozmawia-

liśmy kilka godzin, efektem tej rozmowy 

jest powyższa opowieść. Nie chciałam za 

bardzo w nią ingerować, stąd duża obję-

tość tekstu. Pewne wątki jednak pominę-

łam – niektóre przeżycia były zbyt mocne 

i nie zdecydowałam się ich opublikować...

Na zakończenie Artur powiedział mi: 

„Nie wiem, co los przyniesie, zobaczymy, 

co Bóg dla nas ma. Jestem gotowy jak żoł-

nierz, czekam na następne rozkazy”. 

Elżbieta Bylczyńska

Artur Pawłowski z rodziną w Ziemi Świętej
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W niedzielę 15 czerwca chrześcijanie 

największych grup wyznaniowych z ca-

łej Polski i świata zebrali się w Warsza-

wie, by wziąć udział w Ogólnopolskim 

Marszu dla Jezusa.  Był wśród nich am-

basador Nigerii – Samuel Wodi Jimba.

Wcześniej, organizatorzy Marszu 

wspólnie z ambasadorem Nigerii 

i przedstawicielem Billy Graham Asso-

siation, złożyli wieńce na Grobie Niezna-

nego Żołnierza. Podczas przemówienia 

Artur Pawłowski wskazał na wagę przela-

nej krwi bohaterów narodowych, którzy 

zginęli w walce o wolną Polskę oraz na 

potrzebę kultywowania chrześcijańskich 

wartości i narodowej tradycji. Nawią-

zał do słów św. Jana Pawła II: „Wołam, ja, 

syn polskiej ziemi, (...) Niech zstąpi Duch 

Twój! (...) Zgromadzonych na placu Józefa 

Piłsudskiego przywitał także ciepło am-

basador Nigerii:

 – Dzięki łasce Bożej chrześcijanie 

z Polski, Nigerii i Stanów Zjednoczonych 

pewnego dnia znajdą się w jednym, tym 

samym miejscu – zapewnił, wskazując na 

Chrystusa, jako na jedyną drogę do nie-

ba. Obecność nigeryjskiego dyplomaty 

nie była jedynym akcentem, świadczą-

cym o wielokulturowości zgromadzenia. 

W Marszu uczestniczyły osoby różnych 

narodowości. Część z nich przybyła do 

Polski wyłącznie po to, by uczcić Boga 

na ulicach Warszawy. Marsz zatrzymał się 

Marsz dla Jezusa przeszedł przez Warszawę

A. Pawłowski i Ken Barun – Chief of Staff  Billy Graham Evangelistic Association

Marsz dla Jezusa

kilka razy. Podczas postojów modlono się 

o Polskę, błogosławiąc mieszkańców 

Warszawy. Przy ul. Wiejskiej również...

Po południu kilkutysięczny tłum 

ubrany w czerwone koszulki z hasłami, 

których treść nawiązywała do miłości 

i zmartwychwstania Chrystusa, dotarł 

na ostatnią stację. Była nią Pepsi Arena, 

gdzie w ramach Festiwalu Nadziei od-

były się koncerty światowej sławy muzy-

ków chrześcijańskich. W Festiwalu wzięło 

udział ponad 20 000 osób. Na ewange-

lizacyjne przesłanie Franklina Grahama 

pozytywnie odpowiedziało kilka tysięcy 

uczestników w modlitwie, powierzając 

swoje życie Chrystusowi.

Syn Billego Grahama 

Franklin Graham jest synem słynnego 

ewangelisty Billego Grahama,. Obecnie 

pełni on funkcję prezesa i dyrektora ge-

neralnego Stowarzyszenia Ewangeliza-

cyjnego Billy’ego Grahama oraz między-

narodowej chrześcijańskiej organizacji 

humanitarnej i ewangelizacyjnej Sama-

ritan’s Purse. Sprawując służbę ewangeli-

sty spotkał się z pięcioma prezydentami 

USA i z wieloma światowymi przywódca-

mi w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Ła-

cińskiej. Franklin Granham był głównym 

mówcą podczas Festiwalu Nadziei, orga-

nizowanym przez polskie Kościoły chrze-

ścijańskie we współpracy z Billy Graham 

Evangelistic Association. Na Pepsi Arenie 

wystąpili m.in.: Michael W. Smith, News-

boys, Chór TGD, Natalia Niemen i Dennis 

Agajanian.

O Arturze Pawłowskim

Inicjatorem i głównym organizatorem 

Marszu dla Jezusa w Warszawie był Artur 

Pawłowski, polski emigrant mieszkający 

w Calgary, gdzie wraz z żoną prowadzi 

chrześcijańską służbę dla osób bezdom-

nych i potrzebujących, o nazwie Street 

Church. Dzięki jego działalności co roku 

wydawanych jest 200 000 posiłków, 

a przesłanie Ewangelii dociera do ludzi, 

którzy sami z siebie nigdy nie wybrali-

by się do kościoła. Owocem wspólnego 

zaangażowania Artura i jego współpra-

cowników są liczne nawrócenia dealerów 

narkotyków, prostytutek, a nawet płat-

nych morderców (część z tych osób do 

tej pory pracuje w Kościele Ulicznym jako 

wolontariusze). Na walkę z charytatywną 

misją kanadyjskiego Kościoła Ulicznego 

miasto wydało dotąd ponad 2 000 000 

dolarów...

Marcel Płoszczyński



20 wydarzenia / informacje

W tym roku zakończenie roku szkolnego zorganizowali 

pedagodzy i uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie, a rolę 

gospodarza pełniła dyrektor – Grażyna Bartkowiak. 

Tradycyjnie w  uroczystości udział wzięli przedstawiciele 

władz Mosiny, dyrektorzy szkół i przedszkoli, rodzice, nauczy-

ciele oraz uczniowie. Uroczystości te były także okazją do 

podziękowania rodzicom za współpracę ze szkołą oraz uho-

norowania uczniów, którzy uzyskali najlepsze oceny w nauce 

i sporcie. Uczniowie z przedszkolakami przygotowali program 

artystyczny, wprowadzający w klimat wakacji, za który otrzy-

mali oczywiście gromkie brawa.

(um)

Gminne zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Zapraszamy do udziału we wstępnej 

rekrutacji na kursy języka  angiel-

skiego i niemieckiego w całości fi nan-

sowane z Funduszy   Unijnych. Oferta 

skierowana jest do osób w wieku 18-64 

lat, (zamieszkałych na terenie wojewódz-

twa wielkopolskiego, w rozumieniu prze-

pisów k.c., w tym wyłącznie osoby z wy-

kształceniem co najwyżej  średnim). 

Uczestnikami kursów mogą zostać osoby 

zatrudnione  w mikro, małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstwach oraz oso-

by zarejestrowane w PUP jako bezrobot-

ne. Kursy obejmują 60-godzinne szkolenie 

językowe, przygotowujące do egzaminu 

na poziomie A1 oraz na poziomie A2. Za-

jęcia odbywać się będą w systemie IN-

TENSYWNYM, ponieważ  harmonogram 

uwzględnia przeprowadzenie zajęć 3 ra-

zy w tygodniu po 3 godziny dydaktycz-

ne przez 6-7 tygodni.  Zajęcia będą od-

bywały się w budynku naszej szkoły przy 

pl. 20 Października 14 na II piętrze (nad 

bankiem BZ WBK). Ze względu na ogra-

niczoną ilość miejsc prosimy o szybki 

kontakt  w sprawie rezerwacji miejsca. 

Szczegółowe informacje – sekretariat 

szkoły, tel. +48 510 339 693.

Bezpłatne kursy języka angielskiego
i niemieckiego w wakacje!
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I przyszedł do naszego Skryptorium 

czerwiec... Ciepły, burzowy, gwał-

towny, ale też rumiany, truskawkowy, 

pachnący już wakacjami: krochmalem 

śnieżnobiałych kołnierzyków uczniów 

kończących rok szkolny, pełnią niepokoju 

i nieprzespanymi nocami studentów roz-

poczynających sesję, a w oddali słychać 

już gwar nadmorskich plaż, krzyki mew, 

szepty w kolejce na 

Kasprowy Wierch...

A u nas w teatrze 

nikt jeszcze nie ma 

wakacji. U nas czerwiec będzie pracowi-

ty, natchniony, pełen estetycznych do-

znań...  Przed nami trzy próby sceniczne 

w Mosińskim Ośrodku Kultury, a potem 

przez cały lipiec i sierpień próby bardziej 

kameralne, w plenerze, w zaciszach ogro-

dów naszych uczestników. Wymaga to 

od nas podwójnego skupienia, ponieważ 

inni będą odpoczywać i leżakować i jest 

to, nie ukrywam, trochę rozpraszające, 

ale będziemy intensywnie doskonalić 

warsztat, uczyć się tekstu i przygotowy-

wać kostiumy, bo  jesienią premiera na-

szego pierwszego przedstawienia „Pchła 

Szachrajka” według Jana Brzechwy. W 

zespole aktorskim trema jest już wyczu-

walna, ale perspektywa nadchodzącego 

lata paradoksalnie trochę chłodzi głowy 

i koi nerwy. Zdajemy sobie jednak spra-

wę, że lato minie niepostrzeżenie i, znów 

paradoksalnie, wraz z opadającymi liść-

mi podniesie się kurtyna... Trzeba będzie 

wystąpić na naszej pierwszej premierze, 

w związku z czym liczymy na wyrozumia-

łość publiczności, bo to nasz pierwszy 

raz...

Zadaję sobie ostatnio fundamentalne 

pytanie, czy przypadniemy mosińskim 

widzom do gustu, czy zachwycimy, czy 

nas docenią, nasze zaangażowanie i na-

szą interpretację Brzechwy? Żyję tą na-

dzieją, gdyż jestem tą, która ośmiela się 

reżyserować, a w zasadzie próbuję reży-

serować nasze przedstawienie. Jesienią 

czeka mnie i moją trupę wiele godzin 

oczekiwania, napięcia, nerwówki, bez-

senności. Ale dla mnie to również niecier-

pliwość, emocje, frajda, jakich nie czułam 

od czasów szkoły średniej i występów w 

ówczesnym teatrzyku, ponowne ocza-

rowanie światem, 

który znów się dla 

mnie otwiera, at-

mosferą artyzmu, 

inspiracją, jaką stanowimy dla siebie jako 

zespół. 

Do pełni szczęścia potrzebujemy tylko 

tego najważniejszego tchnienia w nas 

życia, które ofi aruje nam publiczność kla-

skając w dłonie, gdy kurtyna opadnie... 

O niczym innym nie marzymy.

Do zobaczenia w takim razie  na Sali Re-

prezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kul-

tury. I niech Melpomene ma nas w opiece!

Joanna Kaczmarek

O niczym innym nie marzymy

Na pomysł spaceru „Mosiński Rynek dawniej i  dziś” wpa-

dliśmy przy okazji omawiania lektur na Dyskusyjnym 

Klubie Książki. Naszym przewodnikiem była najlepsza z najlep-

szych osób - pani Ziuta Roszak-Rosic z Izby Muzealnej, która 

zna wszystkie historie i anegdotki związane z Mosiną. Porów-

nywaliśmy fotografi e robione 100 lub 50 lat temu z aktualną 

architekturą miasta. Przy okazji dowiedzieliśmy się, które rodzi-

ny mieszkały w kamienicach przed wojną, kiedy wyludniła się 

bożnica, kto i dlaczego rozpalał ogniska na rynku, jak w latach 

70. XX wieku wyglądała stacja benzynowa, kiedy powstał dwo-

rzec, gdzie na rynku można było nabyć jaja, sery, rąbankę, jak 

wyglądał magiel, gdzie odbywały się przedstawienia teatralne 

i tańce. Przed miejscem, gdzie stała dawniej gospoda, pani Ola 

przytoczyła nam słowa Jana Chryzostoma Paska, który w Mo-

sinie został zakwaterowany do „strasznego hultajstwa”, żeby 

w końcu trafi ć do poczciwego mosinianina, u którego wydo-

brzał z tyfusu. Dla niektórych z nas historia słynnego „kokotka” 

była niespodzianką: budynek przy ul. Wawrzyniaka pełnił funk-

cję Urzędu Miejskiego, potem mieściła się tu porodówka, jesz-

cze później Gminna Rada Narodowa, Komitet PZPR, w końcu 

prywatna szkoła katolicka. Spacer zakończyliśmy w restauracji, 

a jedna z kelnerek podała nam ciepły, świeżo upieczony przez 

nią chleb na zakwasie.

Mimo deszczowej pogody historyczne atrakcje przyciągnęły 

sporą grupę mosiniaków, zaintrygowanych przeszłością swego 

miasta. Spacer był okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale 

również do podzielenia się wspomnieniami: jak wyglądał daw-

niej Stary Rynek, jaki sklep mieścił się w danej kamienicy, gdzie 

można było kupić najlepsze pieczywo.

Zofi a Staniszewska

„Mosiński Rynek dawniej i dziś”
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Naszą wycieczkę odbędziemy jednym z najnowszych puszczy-

kowskich szlaków pieszych. Niestety nie został on umieszony na 

żadnej mapie, dlatego przez dłuższy czas poszukiwałem jakiejkolwiek 

informacji o nim. Dopiero podczas wakacji nad Bałtykiem kupiłem bio-

grafi ę Arkadego Fiedlera, gdzie na jednej z ostatnich stron podsumo-

wujących działalność Muzeum – Pracowni Literackiej dowiedziałem 

się, że wyznaczono szlak zielony, dla uczczenia pamięci wybitnego 

podróżnika. Niestety do tej pory władze miejskie, ani Wielkopolski 

Park Narodowy nie zamieściły na swoich mapach szlaku, przez to jest 

nieznany. 

Na wakacje w Puszczykowie i Mosinie:
Szlak zielony im. Arkadego Fiedlera

Grób A. Fiedlera

Dom Cyryla Ratajskiego i tablica pamiątkowa

Spacer zaczynamy przy puszczykowskim cmentarzu leżącym 

w pięknej okolicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pierwszy znak 

umieszczony jest od strony ulicy Parkowej. Można udać się na cmen-

tarz, na grób wybitnego pisarza i podróżnika w celu uczenia pamię-

ci. Pomnik znajduje się przy głównej alei, idąc od kaplicy cmentarnej, 

koło krzyża po lewej stronie. Wracając jednak na trasę, idziemy drogą 

gruntową na granicy WPN-u aż do ulicy Karola Libelta, która prowadzi 

nas oznaczeniami do kompleksu szkolnego. Możemy podziwiać w tym 

miejscu Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, które jest 

jednym z najlepszych realizacji architektonicznych z okresu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej. Na frontowej ścianie umieszczono mural, 

który przedstawia model heliocentryczny Mikołaja Kopernika. 

Następnie skręcamy w ulicę Jana Kasprowicza, a potem w uli-

cę Dworcową. Dochodzimy do sławnej lodziarni. Możemy w tym 

miejscu skosztować słynnych lodów. Mijamy dworzec kolejowy 

w Puszczykówku, wybudowany w 1909 roku, by skręcić tuż za nim 

w aleję zakrytą drzewami. Po prawej mijamy kościół pw. św. Józe-

fa, który jest wzorowany na katedrze z Minneapolis. Dochodzimy 

do końca alei i skręcamy w ulicę Władysława Reymonta. Na rogu 

stoi dom z początku XX wieku, który służył kolejarzom pracującym 

na linii Poznań-Wrocław. Docieramy do ulicy Juliusza Słowackiego, 

a następnie do  największej atrakcji turystycznej Puszczykowa, Mu-

zeum Pracowni-Literackiej Arkadego Fiedlera. Przytoczę w tym miej-

scu fragment tekstu ze strony instytucji: „Muzeum-Pracownia Literac-

ka  Arkadego Fiedlera” rozpoczęło działalność 1 stycznia 1974 roku. 

Placówka mieści się w starym domu rodziny Fiedlerów w Puszczyko-

wie pod Poznaniem. Willę tę Arkady Fiedler kupił od państwa w roku 

1946, po powrocie do kraju z wojennej emigracji. W 1948 sprowadził 

tu z Londynu swą żonę włoskiej narodowości, Marię z domu Macca-

riello, oraz dwóch nieletnich wówczas synów, Arkadego Radosława 

i Marka. Z biegiem lat rosło zainteresowanie czytelników Arkadego 

Fiedlera domem, w którym mieszkał i tworzył, a także gromadzonymi 

w nim eksponatami z podróży. To nasunęło pisarzowi i jego rodzinie po-

mysł stworzenia w rodzinnej willi muzeum. Przez cały rok 1973 trwały 

prace adaptacyjne, w których udział brała rodzina Fiedlerów oraz przy-

jaciele, zwłaszcza dwóch: teść Marka Fiedlera Feliks Skrzypczak (1912-

1999), budowniczy z zawodu, który stary dom Fiedlerów z 1926 roku, 

nie szczędząc ofi arnego trudu starannie wyremontował, przywracając 

mu dawną świetność. Drugą osobą był człowiek wielkiej fantazji, ar-

tysta plastyk Zygmunt Konarski  (1936-2004), który pomógł urządzić 

ekspozycję. Ponadto Zygmunt Konarski był pełnym pasji twórcą więk-

szości ogrodowych posągów. W roku 1991 decyzją Rady Miejskiej 

w Puszczykowie cofnięto placówce wszelkie subwencje i od tej 

chwili Muzeum–Pracownia jest zdana wyłącznie na własne siły. 

Do końca 2000 roku placówkę odwiedziło ponad milion gości 

z Polski i zagranicy. Sporo osób przyjeżdża tu wielokrotnie, za każdym 

razem odkrywając coś nowego, kolejną ciekawostkę. Podejmuje ich 

rodzina Fiedlerów.” 

Przy muzeum działa kawiarnia Mipetraka, serwująca rewelacyjne 

potrawy. Warto w niej się zatrzymać i poczuć magiczny klimat ogrodu 

tolerancji. Po odpoczynku wyruszamy w dalszą część spaceru. Idziemy 

ulicą Spokojną, aż do skrzyżowania z ulicą Cyryla Ratajskiego. Przy sa-

mej ulicy możemy podziwiać wille zbudowane na początku XX wieku. 

Przy willi Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania i członka „Stowa-

rzyszenia Miłośników Puszczykowa, Puszczykówka i okolicy”, możemy 

zobaczyć pamiątkową tablicę upamiętniającą wybitnego obywatela. 

Kierujemy się do końca ulicy i przechodzimy koło w miarę nowej mapy 

WPN, na której nie ma niestety naszego zielonego szlaku. Dalej mijamy 

„domki”,  w których można usiąść i odpocząć. Idąc dalej wchodzimy do 

lasów WPN położonych w sąsiedztwie Warty. Jest to moja ulubiona tra-
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sa rowerowa i biegowa. Bujne zielone lasy chyboczące się nad wodami 

rzeki są piękne o każdej porze roku. Marsz przez las zajmuje nam około 

dwudziestu minut. 

Docieramy do nadwarciańskiej łąki, która do lat siedemdziesiątych 

była plażą zasiedloną w najlepszych latach przez siedem tysięcy letni-

ków, zażywających kąpieli słonecznych i wodnych. Możemy również 

podziwiać przepiękny budynek Rusałki, który przed II Wojną Światową 

był pensjonatem dla wycieczkowiczów. Nasza podróż ma się już ku 

końcowi. Kierujemy się drogą wyłożoną płytami, wiodącą nas przez las 

do stacji kolejowej w Puszczykowie. Przy wyjściu z lasu czeka nas mapa 

z połowy lat dziewięćdziesiątych, zarośnięta krzewami i chwastami. Po 

prawej wita nas budynek byłej stacji kolejowej z początku XX wieku. 

Dzisiaj mieści się  tam restauracja „Lokomotywa”. Za torami znajduje się 

informacja turystyczna EkoInfo, gdzie możemy pobrać za darmo prze-

wodniki, mapy przedstawiające równe ciekawe zakątki Wielkopolski 

i Puszczykowa. Każdy zainteresowany dostanie cenne wskazówki. 

Zachęcam więc do przejścia się zielonym szlakiem Arkadego Fiedlera 

i odkrycia Puszczykowa na nowo. 

Maciej Krzyżański

radny Rady Miasta Puszczykowa

Artyści show „Must Be The Music” nagrali specjalną pio-

senkę dla swojego kolegi Tomka Kowalskiego. LemON, Enej, 

ShataQs, Szumlas i Zaborski, Sachiel, BE.MY, Kasia Moś, Iwona 

Kmiecik, Ania Magdalena Karwan oraz Paulina Sykut-Jeżyna i 

Adam Sztaba stanęli na jednej scenie i nagrali piosenkę Kuby 

Płucisza „Nie tracę wiary". W taki właśnie sposób chcą oni po-

móc Tomkowi Kowalskiemu (zwycięzcy IV edycji show Polsa-

tu), który przed kilkoma tygodniami uległ bardzo poważnemu 

wypadkowi. 

Link do klipu  - http://www.youtube.com/watch?v=skTlwvH-

MYBc&feature=youtu.be&app=desktop

- Bardzo poruszyła mnie ta informacja, gdyż wiem jak wspaniałym 

człowiekiem jest Tomek, jak wszyscy go polubiliśmy, bo jego nie dało 

się nie lubić” – mówi Adam Sztaba, który przygotował do piosenki 

Artyści „Must Be Th e Music” dla Tomka Kowalskiego

„Nie tracę wiary” nowy aranż i towarzyszył fi nalistom show na scenie 

przy fortepianie. - Mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc tą pio-

senką Tomkowi w powrocie do zdrowia i w powrocie do tego, co ko-

cha – do śpiewania i do muzyki! – dodaje juror „Must Be The Music” .

Pomysłodawcą projektu był lider zespołu LemON - Igor Herbut, 

który wraz z Adamem Sztabą pracował nad piosenką na nową pły-

tę Kuby Płucisza. O swoim pomyśle Igor mówi tak:

- Kiedy dowiedzieliśmy się o nieszczęśliwym wypadku Tomka 

zaproponowałem, aby nagrać „Nie tracę wiary” właśnie dla niego 

i zaprosić do nagrania innych fi nalistów programu „Must Be The 

Music”. Tomek jest nieprawdopodobnie dobrym i serdecznym czło-

wiekiem i wspaniałym wokalistą, i chcieliśmy zrobić coś dla niego, 

co pomoże mu w powrocie do zdrowia” – tłumaczy Igor Herbut, 

wokalista zespołu Lemon.

Wspólny występ gwiazd programu „Must Be The Music. Tylko Mu-

zyka" nie jest jedyną inicjatywą, którą zapoczątkował Igor Herbut. 

Wokalista grupy Lemon stworzył na fanpage'u, na portalu facebo-

ok swojego  zespo-

łu specjalny album, 

w którym każdy 

może wrzucić swoje 

zdjęcie z papierowym 

żurawiem. Według 

japońskiej tradycji, 

jeżeli ktoś pragnie by 

spełniło się marzenie, 

by ktoś bliski powró-

cił do zdrowia, składa 

się w tej intencji 1000 

żurawi. Na fanpage'u 

zespołu dotychczas 

udało się zgromadzić 

już ponad 1000 foto-

grafi i, a wśród nich 

zdjęcia  z żurawiem 

takich gwiazd jak 

m.in. Kory, Piotra Roguckiego, Magdy Mołek, Marcina Mellera, Pau-

liny Sykut-Jeżyny, Donatana i Cleo, Red Lips czy Honey.

Dzięki uprzejmości Fundacji Polsat uruchomione zostało konto 

bankowe, a zgromadzone na nim środki zostaną przekazane na re-

habilitację muzyka. 

Każdy, kto chciałby wesprzeć Tomka Kowalskiego może wpłacić 

dowolną sumę na konto:

PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 

21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 

z dopiskiem „dla Tomka Kowalskiego".

Tomek Kowalski zachwycił widzów programu „Must Be The Mu-

sic” niesamowitą bezpośredniością, ciepłem i szczerością, z jaką 

opowiadał o swoim synu, ojcu, muzeum, które tworzy wraz z ro-

dziną. Jednak przede wszystkim poruszał serca niesamowitym gło-

sem, z wielką wrażliwością pokazując jak żyć muzyką naprawdę. 

Widzowie na pewno pamiętają jego interpretację piosenki Perfec-

tu „Niepokonani”, czy „Modlitwy III” Dżemu, którą zachwycił jurorów 

w pierwszym występie, i która dała mu też zwycięstwo w ścisłym 

fi nale. Po zwycięstwie w programie „Must Be The Music. Tylko mu-

zyka” pokazał światu swój zespół SBB. Udanie wcielał się również w 

postać Ryszarda Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa” w Teatrze 

Śląskim. Jego kariera nabierała tempa, gdy na początku czerwca 

uległ poważnemu wypadkowi.

Piosenka „Nie tracę wiary", do której powstał teledysk, jest emito-

wana w Internecie i mediach społecznościowych, a także we frag-

mentach w na antenie Telewizji Polsat i w programie „Must Be The 

Music. Tylko muzyka”. Numer konta, na który można wpłacać pie-

niądze na rehabilitację Tomka Kowalskiego udostępniła Fundacja 

Polsat, która również włączy się w pomoc wokaliście.

Robert Stępiński



wywiad24

Wywiad z licealistką z Puszczykowa,

uzależnioną od portali

Kinga Kuśnierz:  – Z jakich portali spo-

łecznościowych korzystasz?

Licealistka z Puszczykowa: – Facebook, 

Instagram, Snapchat i Twitter.

– Co one dają? Dlaczego są Ci tak po-

trzebne?

– Najważniejsze jest to, że można tam 

spędzać czas wolny. Jest to taka forma 

komunikowania się ze znajomymi.

– Czy jesteś uzależniona?

– Na pewno jest to jakieś uzależnie-

nie, lecz określiłabym to jako takie „lek-

kie” uzależnienie. Najczęściej wchodzę 

na Facebooka, ale wydaje mi się, że jest 

to rzecz całkiem normalna. To prawie to 

samo, co oglądanie telewizji.

– Czy wiesz, jakie są niebezpieczeń-

stwa ich używania?

– Oczywiście, lecz gdybym miała się 

bać tego, to tak naprawdę nie mogłabym 

normalnie żyć. Przecież w dzisiejszych 

czasach zagrożenia czyhają na każdym 

kroku. W końcu, czy jeśli chcę sobie zro-

bić „selfi e” to muszę się bać? Zobaczyć 

może mnie każdy i wszędzie, więc nie 

wiem, dlaczego mam się obawiać doda-

wać zdjęcia do Internetu.

– Ile razy dziennie wchodzisz na te 

portale?

– To jest bardzo trudne pytanie, gdyż 

telefony teraz są wyposażone w takie 

programy, że na Facebooku jestem do-

stępna w sumie cały dzień. Natomiast po-

zostałe portale sprawdzam zazwyczaj raz 

dziennie, tak dla relaksu. 

– Czy uważasz, że bez Internetu nie 

mogłabyś żyć?

– Raczej mogłabym normalnie funk-

cjonować, ale teraz Internet jest nam po-

trzebny nie tylko dla rozrywki, ale głów-

nie do nauki.

– Kto zachęcił Cię do utworzenia tych 

kont?

– Facebook to był hit, wszyscy go za-

kładali, więc ja również założyłam. Insta-

gram, Snapchat i Twitter zostały założone 

pod presją znajomych.

– Czy Ty też uważasz, że kto nie ma 

tzw. „fejsa” ten jakby nie żył, nie ist-

niał?

– W pewnym sensie tak, ponieważ w 

dzisiejszych czasach nawet lekcji nie idzie 

odrobić bez „fejsa”, bo są tam często po-

dawane np.: terminy, bądź tematy zadań 

domowych.

***

Wywiad z licealistką z Poznania, która 

nie posiada żadnego z portali społecz-

nościowych

K.K. – Czy masz konta na jakichś por-

talach społecznościowych?

Licealistka z Poznania: – Nie mam.

– Dlaczego?

– To jest bardzo trudne pytanie, ale 

postaram się na nie odpowiedzieć. Po 

pierwsze: nie chcę się chwalić, ale mam 

po prostu bardzo dużo znajomych i 

uważam, że lepiej ich wszystkich mieć w 

sercu, pamiętać o nich, a nie mieć ich „w 

znajomych na fejsie”. Jestem taką osobą, 

która jak spotyka kogoś ze znajomych to 

musi z nim porozmawiać i po prostu, jeśli 

weszłabym na Facebooka i zobaczyła kil-

kudziesięciu znajomych dostępnych, to 

musiałabym napisać do każdego z nich. 

A jak wiadomo byłby to wielki problem.

Wielkim marzeniem Kingi Kuśnierz, licealistki z Puszczykowa „jest zostać w przyszłości dziennikarką” – tak na-

pisała w liście do Redakcji. Kinga bardzo chciałaby móc czasami napisać jakiś artykuł do naszej gazety. Postano-

wiliśmy stworzyć dla niej specjalną rubrykę, w której przyszła dziennikarka – uczennica I klasy LO – zajmie się 

tematyką dotyczącą młodzieży.

Portale społecznościowe – problem młodzieży

Dzisiejsza młodzież nie może żyć bez 

Internetu. Internet mamy wszędzie 

w komórkach, na tabletach, komputerach, 

notebookach itp. Ostatnio największym 

problemem młodych stały się przeróżne 

portale społecznościowe. Zaczynając od ta-

kich, gdzie wymieniamy swoje myśli z ludź-

mi z całego świata i czatujemy, a kończąc na 

tych, w których dodajemy tylko i wyłącznie 

swoje zdjęcia, i czekamy na „lajki”. Młodzi 

ludzie uwielbiają te portale i większość z 

nich nie może po prostu bez nich żyć. Dla-

czego? Odpowiedź jest prosta, portale te 

kuszą swoimi aplikacjami i możliwościami. 

Młodzież lubi taką zabawę. Internet to jed-

na z najniebezpieczniejszych rzeczy w dzi-

siejszym świecie. Nasi dziadkowie, rodzice 

nie wiedzieli nawet, co to jest komputer. 

My mówimy teraz: „Jak oni mogli tak żyć?”. 

Ale prawda jest taka, że oni byli szczęśliwsi 

i o wiele bardziej bezpieczni niż my. Najbar-

dziej znanym portalem społecznościowym 

jest Facebook. Można tam pisać zarówno ze 

swoimi znajomymi, jak i z ludźmi z całego 

świata, wstawiać zdjęcia, zbierać „lajki”, wpi-

sywać co robimy, gdzie jesteśmy. Młodzi nie 

zdają sobie sprawy jak bezmyślnie postępu-

ją. Facebook posiada wszystkie nasze dane 

i wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać 

nasze imię i nazwisko, a już wyświetlają się 

informacje o nas. Ile mamy lat, gdzie miesz-

kamy i nawet gdzie chodzimy do szkoły. Do-

datkowo na pierwszej stronie otwierają się 

wszystkie dodane przez nas zdjęcia (nawet 

te sprzed kilku lat). Pamiętajmy, że wszyst-

kie zdjęcia dodane do Internetu na zawsze 

w nim zostają! 

Dlatego z wielkim przerażeniem spoglą-

dam na nowy portal ze zdjęciami – Insta-

gram. W 2012 roku wykupił go Facebook, 

przy czym wszystko z tzw. Fejsa chcąc nie 

chcąc „ląduje” na tzw. Inście. Teraz nie zda-

jemy sobie sprawy z zagrożenia, ale nasi ro-

dzice je widzą, choć nie wszyscy informują 

o tym swoje dzieci. Dodajemy tam przeróż-

ne zdjęcia, od takich uśmiechniętych, po ta-

kie prawie rozebrane. Mają oni otwarty do-

stęp do każdego z nas, gdy stwierdzą, że im 

się podobamy, 

sprawdzą nasz 

adres i bez pro-

blemu nas znaj-

dą. Pamiętajmy 

także, żeby nie 

dodawać nigdy 

kompromitują-

cych nas zdjęć, 

bo choć teraz są one dla nas śmieszne, to w 

przyszłości, gdy już będziemy dorośli i szu-

kający pracy może się to okazać zgubne. 

Każdy pracodawca po przejrzeniu nasze-

go CV, sprawdza co piszą o nas w Interne-

cie  - wyświetlają mu się wszystkie nasze 

zdjęcia. A po zobaczeniu, co ich przyszły 

pracownik robił kilka lat temu, nie każdy 

będzie miał ochotę go zatrudnić, pomimo 

świetnego CV. 

Postanowiłam przeprowadzić dwa krót-

kie wywiady z dwiema siedemnastolatka-

mi. Jedna z nich nie  posiada konta na żad-

nym portalu społecznościowym, a druga 

jest wręcz od nich uzależniona.
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S P R Z E DA M
działkę budowlaną

w B olesławcu
nad kanałem mosińskim, 

graniczącą tyłem z lasem 

Powierzchnia 2000 m2

(front 25 m)
Na powstającym osiedlu

stoi już kilka domów

Media: prąd, woda, telefon

Kontakt: tel. 602 128 353

REKLAMA

– Czy Twoje środowisko nie namawia 

Cię do utworzenia jakichkolwiek kont?

– Raczej tak, ale zazwyczaj mówię im 

po prostu, że nie mam i koniec. Ja po pro-

stu mam w tej kwestii swoje zdanie i nie 

mam zamiaru go zmieniać przez jakieś 

wymysły innych. Często ludzie mówią mi:  

„O matko! Ty nie masz fejsa! Jak ty żyjesz?! 

Nie ma Cię na świecie? Ty nie istniejesz!”. 

A ja zawsze odpowiadam im bez wa-

hania: „Nie mam, bo nie chcę mieć. Bez 

tego czuję się wolna, nie jestem od ni-

czego uzależniona i czuję się w pełni 

bezpieczna”.

– Czy uważasz, że bez Internetu nie mo-

głabyś żyć?

– Moim zdaniem można żyć bez Interne-

tu, ale prawda jest taka, że w dzisiejszych 

czasach życie bez niego byłoby o wiele trud-

niejsze, ale na pewno nie nierealne. Ważne 

jest to, aby używać go z rozsądkiem, a nie 

lekkomyślnie. Życie bez Internetu wyobra-

żam sobie na tydzień, a nawet na rok, ale 

wiem, że ciężko byłoby, głównie w szkole. 

– Czy wiesz co to jest Instagram, Snap-

chat, Twitter?

– Wiem, informują mnie o tym na bieżąco 

moi znajomi i to nie jest tak, że ja ich o to wy-

pytuję, po prostu o tym się mówi na okrągło. 

– Czy Ty też uważasz, że ten, kto nie ma 

„fejsa ten jakby nie istniał”?

– Nie uważam tak, gdyż ja sama nie mam 

Facebooka i jak widać nadal istnieję.

Mam taką uwagę dla wszystkich młodych 

ludzi. Portale internetowe pozbawiają nas 

wartości! Nie dajmy się tak łatwo! Na ulicach 

porozwieszałabym plakaty z hasłami: „Nie 

masz fejsa? I tak możesz mieć przyjaciół!”, ale 

wiem, że zostałoby to wyśmiane i zniszczone. 

Kinga Kuśnierz

Powitanie Lata na osiedlu Czarnokurz

Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla nr 2 w Mosinie z pomocą członków Stowarzy-

szenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska, mosińskich harcerzy ze szczepu śro-

dowiskowego WATRA, strzelców MGA FOXES. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie 

i bawili się z mieszkańcami Czarnokurza oraz wsparli organizatorów, serdeczne po-

dziękowanie w imieniu Zarządu i organizatorów składa Jolanta Szymczak.

Bogatą ofertę pn. „Rozmaitości na 

lato 2014”, na tegoroczne wakacje 

przygotował Mosiński Ośrodek Kultury, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji i Biuro Promo-

cji (Biuro Promocji we współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi, osiedlami 

i nie zrzeszonymi grupami). Do atrakcji 

w ramach „Lata nad Kanałem i na Zielo-

nym Rynku” będą należały m.in. niedziel-

ne pikniki rodzinne, plenery malarskie, 

gra w boule, piątkowe imprezy taneczne, 

spotkania dla biegaczy.

Amatorzy kąpieli i plażowania mogą 

udać się na Glinianki, w tym roku można 

tutaj nie tylko opalać się i pływać. Urucho-

miono punkt małej gastronomii (posiłki, 

napoje) i wypożyczalnię leżaków. Miasto 

zapewnia też na Gliniankach organiza-

cję: imprez plenerowych, wieczornych, 

plażowych seansów fi lmowych, zajęć 

plastycznych i  innych. Jeśli ktoś ma jakiś 

pomysł, szczególne umiejętności i chce 

podzielić się tą wiedzą, robiąc warsztaty 

czy prelekcje to wystarczy, że skontaktuje 

się z właścicielką gastronomii – Agniesz-

ką Kordylewską, która czeka na inicjaty-

wy i zaangażowanie ze strony mieszkań-

ców, jak sama mówi chce, żeby to miejsce 

Lato w Mosinie 
było „otwarte dla ludzi”. Co można zjeść 

i wypić na Przystanku Glinianki? Oferta 

jest szeroka: od świeżo przygotowywa-

Kąpieliska w gminie Mosina

Glinianki – codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia nad bezpieczeństwem plażowiczów czu-

wa dwóch ratowników. 

Plaża przy Hotelu Szablewski – codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia, w godzinach 

10 – 18 plaża jest strzeżona przez dwóch ratowników, plażowicze mają dostęp do pobli-

skiej gastronomii. 

Jezioro Jarosławieckie – od 1 lipca do 31 sierpnia czynna jest plaża na terenie Wielko-

polskiego Parku Narodowego, dojazd „Grajzerówką”. Nad bezpieczeństwem plażowiczów 

czuwa dwóch ratowników, od poniedziałku do piątku, w godz. od 10 do 18, a w weekendy 

od 10 – 20.                                                                                                                                                                          (um)

nych sorbetów, koktajli i kaw, po tortille, 

burgery poznańskie pyry, czyli zapiekane 

ziemniaczki i ofertę dla najmłodszych, 

czyli posiłki i desery w „strefi e dziecka”.

Więcej informacji na stronie www.mo-

sina.pl



26 zdrowie

Porady dietetyczne pod redakcją mgr dietetyki i biologii molekularnej Beaty Banaszyńskiej. 

Dietetyczne leczenie otyłości
Otyłość określa się jako stan  patologiczny, zaburzenie w wy-

niku, którego dochodzi do nadmiernego gromadzenia się  

tkanki tłuszczowej w organizmie. W otyłości liczba komórek tłuszczo-

wych (adipocytów) może  zwiększać się lub istniejące już komórki 

tłuszczowe powiększają się do  nadmiernych rozmiarów. Obydwa te 

przypadki są stanem chorobowym.  Tak więc, otyłość jest rezultatem 

niepożądanego przyrostu masy ciała, spowodowanego dodatnim 

bilansem energetycznym – spożywaniem większej ilości kalorii niż 

jest zużywane przez daną osobę. Ludzie otyli mają zwiększone ryzy-

ko rozwoju wielu poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, 

choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i udary mózgu, miażdży-

ca, choroby pęcherzyka żółciowego, choroby układu oddechowego, 

niektóre rodzaje nowotworów, zmiany zwyrodnieniowe stawów 

oraz pojawiające się problemy psychospołeczne w pływające na po-

gorszenie jakości życia.

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem stanu odżywienia, pozwala-

jącym określić występowanie otyłości, jest wskaźnik masy ciała BMI, 

który oblicza się z wzoru, a wynik porównujemy z  poniższą tabelą:

W Polsce na otyłość choruje ponad 5 mln osób, a pacjentów 

z wskaźnikiem BMI powyżej 30 jest około 15 -20 procent. Aż 80 pro-

cent chorych ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 30 BMI ma powi-

kłania zdrowotne.  Natomiast pozostałe 20 procent to zazwyczaj 

osoby źle zdiagnozowane. Liczby są zatrważające, dlatego problem 

ten kwalifi kowany jest już jako epidemia. Na otyłość częściej chorują 

mężczyźni. Jednak to głównie kobiety zgłaszają się do lekarza i die-

tetyka. Może to być wynikiem tego, że otyłość wśród mężczyzn jest 

bardziej akceptowana przez społeczeństwo.

Program ograniczenia epidemii otyłości powinien obejmować 

dwie strategie. Pierwszą z nich jest promowanie zdrowego żywienia, 

co oznacza zmniejszenie spożycia tłuszczów i cukru oraz zwięk-

szenie konsumpcji warzyw i owoców. Druga polega na zwiększeniu 

poziomu aktywności fi zycznej. Podstawowym celem modyfi kacji 

odżywienia pacjenta jest przywrócenie równowagi energetycznej 

przy jednoczesnym udziale odpowiedniej wartości odżywczej i ja-

kości konsumowanych produktów. Tak więc istotny jest szczegółowy 

wywiad zdrowotny i żywieniowy, ocena masy ciała a także indywi-

dualny i realny plan leczenia dietetycznego. Określone wspólnie cele 

powinny dotyczyć zarówno planów krótkoterminowych jak i długo-

terminowych. Najlepszym tempem odchudzania jest ubytek masy 

ciała o 0,5-1 kg/tydzień. Jednocześnie należy podkreślić, że leczenie 

otyłości jest procesem długoterminowym i polegającym na trwałej 

zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych. Program stop-

niowej normalizacji masy ciała powinien obejmować: dietę o zmniej-

szonej kaloryczności a defi cyt energetyczny powinien wynosić 500-

1000 kcal w ciągu dnia w porównaniu z dotychczasowym spożyciem 

i systematyczną aktywność fi zyczną. Oczywistym jest, że powyższy 

program powinien być kontrolowany regularnie przez dietetyka. 

Optymalne są spotkania raz na dwa tygodnie. Taki odstęp czasowy 

pozwala na ocenę postępowania terapeutycznego, a także na moty-

wowanie pacjentów do dalszej pracy. Gwarancją osiągnięcia sukce-

su jest odpowiednie dostosowanie diety do stylu życia i preferencji 

smakowych pacjenta. Dzięki temu pacjent może pozwolić sobie na 

spożywanie ulubionych produktów w rozsądnych proporcjach. Waż-

nymi wskazówkami w diecie redukcyjnej jest kontrolowanie wielko-

ści porcji posiłków i przekąsek, a także regularność ich spożywania. 

Tak, więc należy jeść małe porcje 5 razy dziennie, co 3-4-godziny. 

Kobietom najczęściej proponuje się dietę o wartości energetycznej 

1000-1200 kcal/dobę, a mężczyznom 1200-1600 kcal/dobę, zapew-

niającą wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze. Po-

winno się jednak pamiętać, iż są to wartości szacunkowe. Dokładną 

kaloryczność diety należy ustalać indywidualnie w zależności od 

stanu zdrowia, aktywności fi zycznej i wieku pacjenta. W większości 

przypadków na początku kuracji odchudzającej pacjent traci masę 

ciała najszybciej. Po 2-3 miesiącach stosowania diety często docho-

dzi do tzw. adaptacji metabolicznej. W tym czasie pomimo przestrze-

gania zalecanej diety pacjent nie traci na wadze, gdyż zmniejsza się 

podstawowa przemiana materii. W takiej sytuacji wymagana jest 

zmiana postępowania terapeutycznego.

Odpowiednie proporcje głównych składników pokarmowych: 

białka, tłuszczu i węglowodanów powinny stanowić odpowiednio 

20, 30, 50 procent całodziennej racji pokarmowej. Istotne znaczenie 

ma również błonnik pokarmowy, który przyczynia się do obniżenia 

wchłaniania cholesterolu i triglicerydów, zmniejszenia uczucia głodu 

a także przyspiesza perystaltykę jelit. Poza tym podczas stosowania 

diet niskoenergetycznych osoby otyłe mają często zmniejszone pra-

gnienie i dlatego piją one za mało płynów. Ze względu na zmniejszo-

ną ilość wody w posiłkach zaleca się w dietach redukcyjnych picie 

przynajmniej 2 litry wody dziennie. Dzięki temu pacjenci wykształcą 

prawidłowy nawyk spożywania wody zamiast picia słodzonych i ga-

zowanych napoi. 

Dieta redukcyjna pomimo wielu ograniczeń może być zdrowa, sy-

cąca i atrakcyjna dla oka. Wymarzoną sylwetkę można osiągnąć dzię-

ki odpowiedniej motywacji, przestrzeganiu jadłospisu i aktywności 

fi zycznej. Jednocześnie należy pamiętać, że to my mamy wpływ na 

to jak wyglądamy. To nasz wybór!

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki

mgr biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum Medyczne

Eskulap – PREMIUEM

Rejestracja tel. 888 999 699

Dieta redukcyjna 1200 kcal

Śniadanie (142 kcal)

Kromka chleba z twarogiem, 

pomidorem i szczypiorkiem. 

Herbata czerwona.

Drugie śniadanie (280 kcal)

Sałatka z ryżem, ananasem 

i szynką. Herbata zielona.

2 plasterki ananasa, pół wo-

reczka ryżu, 2 plasterki szynki 

drobiowej, 2 łyżki kukurydzy, 

szczypiorek, łyżka jogurtu na-

turalnego.

Podwieczorek (195 kcal)

Jogurt naturalny z musli i ma-

linami.

1 opakowanie jogurtu natural-

nego, 3 łyżki musli z orzechami, 

1 szklanka malin.

Obiad (450 kcal)

Duszona rolada drobiowa 

z szpinakiem i z kaszą jaglaną 

i surówką z marchewki.

Woda z owocami.

1 porcja fi leta z kurczaka, 

¼ szklanki szpinaku mrożone-

go, plasterek diety, czosnek, 

oliwa z oliwek, pół woreczka 

kaszy jaglanej, 1 marchewka, 

kawałek białej części pora, oli-

wa z oliwek.

Kolacja  (125 kcal)

Kromka chleba z szynką, sa-

łatą, rzodkiewką i szczypior-

kiem. Herbata z pokrzywy.
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W nocy z 10 na 11 czerwca, we wsiach Babki i Daszewice 

miała miejsce kradzież z włamaniem do samochodów osobo-

wych marki Audi, sprawcy są nieznani, Policja wszczęła docho-

dzenie.

Do podobnego zdarzenia doszło w godzinach nocnych 

27/28 czerwca w Rogalinku. Tym razem złodzieje włamali się 

i okradli samochód marki Mercedes Sprinter.

26 czerwca w Mosinie skradziono laptopa, który został od-

zyskany i zwrócony poszkodowanemu.

28 czerwca we wsi Świątniki dokonano rozboju na terenie 

stacji paliw, straty wyniosły 1000 zł.

Policjanci z komisariatu w Mosinie kilkakrotnie kontrolowali 

trzeźwość kierujących pojazdami samochodowymi, w wyniku 

kontroli zatrzymano   sześć osób, kierujących pod wpływem 

alkoholu. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w wydy-

chanym powietrzu.

Policja apeluje o czujność i zwrócenie szczególnej uwa-

gi na osoby zachowujące się w dziwny i podejrzany sposób, 

w pobliżu naszych domów, mieszkań oraz działek. Mogą być 

to potencjalni złodzieje i włamywacze. Policja prosi o szybką 

informację na numer alarmowy.                                                     (JSZ)

W sobotę, 28. czerwca br. na Inea Sta-

dionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu 

odbył się benefi s byłego piłkarza Lecha 

Poznań, Piotra Reissa. Choć piłkarz de-

cyzję o zakończeniu sportowej karie-

ry podjął ponad rok temu, to właśnie 

podczas tego wydarzenia po raz ostatni 

wystąpił przed tysiącami poznaniaków. 

Piotr Reiss wspaniałą imprezą pożegnał 

się z najwierniejszymi fanami i kibicami 

poznańskiego Kolejorza. Część docho-

du ze sprzedaży biletów na ten benefi s 

zostanie przeznaczona na Oddział On-

kologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego 

w Poznaniu.

Na wszystkich uczestników imprezy 

czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło 

również gości specjalnych – gwiazd sportu 

i telewizji. Na początku imprezy na boisko 

wybiegli Przyjaciele Piotra Reissa, którzy 

zmierzyli się z Reprezentacją Artystów. 

Benefi s uświetnił pojedynek dekady, czy-

li mecz pomiędzy Lechem Poznań 2014, 

a Lechem Poznań 2004, prowadzonym 

przez Czesława Michniewicza. Część docho-

du ze sprzedaży biletów na ten benefi s zo-

stanie przeznaczona na Oddział Onkologii 

Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Poznaniu

W drużynie Artystów zagrali: Piotr Zelt, 

Rafał Mroczek, Tomasz Schimscheiner, 

Przemek Cypryański, Rafał Brzozowski, 

Antoni Królikowski, Radek Majdan, An-

drzej Nejman, Piotr Wiszniowski, Grzegorz 

Staszewski, Piotr Kieraga, Adrian Woźny, 

Konrad Marszałek, Maks Rzeminski, Grze-

gorz Jędrzejewski oraz Artur  Pako Lorente. 

A w drużynie Przyjaciół Piotra Reissa zna-

leźli się: Tomasz Magdziarz, Tomasz Kusz-

czak, Jarosław Chwastek, Olgierd Moska-

lewicz, Tomasz Kłos, Arkadiusz Bąk, Marcin 

Zając, Maciej Żurawski, Radosław Gilewicz, 

Sylwo Jedynak, Mariusz Raduszewski, Mar-

cin Adamski oraz Mirosław Okoński.

Piotr Reiss podczas benefi su został ude-

korowany Srebrnym Medalem Hipolita 

„Labor Omnia Vincit” – „Praca wszystko 

Benefi s Piotra Reissa pomógł innym
zwycięża”, który został mu przyznany przez 

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-

skiego w Poznaniu.

Dzień przed wielkim benefi sem, w pią-

tek, 27 czerwca w Sali Ziemi Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich odbył się 

premierowy pokaz fi lmu biografi cznego 

pt. „Moje życie, moja pasja. Kariera Piotra 

Reissa”. Po raz pierwszy na wielkim ekra-

nie można było zobaczyć historię piłkarza

z Wielkopolski, który w barwach poznań-

skiego klubu zagrał ponad 400 meczów 

i strzelił dla niego 136 goli.

Robert Stepiński
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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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

� KAMYCZEK

� KOSTKA GRANITOWA łupek, grys

�  KAMIENIE BUDOWLANE blaty 
łazienkowe i kuchenne, parapety, 
płytki, schody marmurowe 
granitowe, kominki

� NAGROBKI pojedyncze, podwójne

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

SIGMA
BIURO RACHUNKOWE

URSZULA
MACIEJEWSKA

Z MYŒL¥ O NASZYCH KLIENTACH 
ODBIERAMY DOKUMENTY

W SIEDZIBIE PAÑSTWA FIRMY
CO POZWALA ZAOSZCZÊDZIÆ

CENNY CZAS
tel. 512 026 868
www.sigmabr.eu
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Energia elektryczna
Energia elektryczna

ze słońcaze słońca

dla każdego z dotacją 40%
dla każdego z dotacją 40%

piTERN Sp.z.o.opiTERN Sp.z.o.o

ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ul. Serdeczna 8, Wysogotowo 

www.pitern.pl    info@pitern.plwww.pitern.pl    info@pitern.pl

Odnawialne Źródła Energii:Odnawialne Źródła Energii:
        �        � systemy fotowoltaiczne, systemy fotowoltaiczne,
              �              � kolektory słoneczne, kolektory słoneczne,
                    �                    � lampy solarne lampy solarne

kontakt:
500 398 604

ZAPEWNIAMY DOJAZD!

Kontakt: t.gmbh@wp.pl

BEZPOŚREDNI WYKONAWCA

dla dużej niemieckiej grupy,

ZATRUDNI DOŚWIADCZONYCH operatorów tokarek, oraz frezarek CNC

UMOŻLIWIMY PRZYUCZENIE w zawodzie OPERATOR MASZYN!

WYMAGANIA: 
� Umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
� Umiejętność czytania rysunku technicznego

USŁUGI 
STOLARSKIE
� podbitki
� ogrodzenia
� architektura ogrodowa

tel. 501 209 667

www.szkolka-wojnowski.pl

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

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

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

w soboty od 9 do 14

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
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W czerwcu spotkaliśmy się na Pikniku Rodzinnym. Była to doskonała okazja do za-

bawy, dla dzieci przygotowaliśmy dużo atrakcji. Wszyscy mieli okazję skorzystać 

z przejażdżki bryczką i podziwiać piękno okolicy. Po zmaganiach fi zycznych czas umilił 

nam kabaret Grupy Teatralno-Muzycznej „HAPPY”.  Piknik zakończył się wspólnym posił-

kiem. Odbył się na terenie sołectwa Sowinki, Sowiniec, Baranówko, gdzie „władzę” sprawu-

je sołtys Maria Błaszyk i Daniel Markowski.

Organizatorzy: Agnieszka Gorzyńska, Magdalena Mazurczak.

Piknik w SowinkachPiknik w Sowinkach

REKLAMA

KANCELARIA ADWOKACKA
Marta Lisewska-Krzyżanowska

z siedzibą w Poznaniu,

ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Informuję,
iż została otwarta

fi lia Kancelarii w Mosinie
przy ul. Wawrzyniaka 9

62 – 050 Mosina
Kancelaria przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 - 17.00

sobota od 10.00 do 14.00.
Istnieje możliwość ustalenia

indywidualnego terminu spotkania
po uprzednim kontakcie telefonicznym

pod numerami telefonów:
504-159-156,   519-626-308,

507-148-873

W ramach przeprowadzonych prac 

została wyznaczona sieć tras 

w formie zamkniętych pętli, przeznaczo-

na do uprawiania nordic walking, biega-

nia, a w zimie dla narciarstwa biegowego. 

Ta unikatowa  w Wielkopolsce sieć ponad 

55 km oznakowanych tras o różnej dłu-

gości i stopniu trudności, poprowadzona 

jest po najciekawszych kulturowo i kra-

jobrazowo miejscach Wielkopolskiego 

Parku Narodowego. Dodatkowym jej atu-

tem jest lokalizacja, dostępność parkin-

gów i miejsc wypoczynku na trasach oraz 

bliskość miasta Poznania, co sprawia, 

że Wielkopolski Park Narodowy może 

być  miejscem atrakcyjnym zarówno  na 

weekendowe wycieczki, jak i  na codzien-

ne treningi.

Na całym terenie objętym projektem  

znajdują się cztery pętle: mosińska (7,4 

km), stęszewska (12,2km), komornicka 

(10.1km) i puszczykowska (20 km), po-

wiązane trzema łącznikami  (5,7 km), 

dzięki czemu pętle można ze sobą łączyć 

i dowolnie wydłużać o kolejne kilometry 

w zależności o kondycji i zainteresowania. 

W ramach projektu zostaną postawione 

elementy małej infrastruktury turystycz-

nej, w tym tablice z mapą tras, pojawi się 

oznakowanie pętli. Do dyspozycji użyt-

kowników będą także toalety typu toi toi. 

Zostanie też wydana mapa z opisami tras 

oraz w wersji do pobrania na stronach in-

ternetowych partnerów. 

Projekt „Aktywna Trójka” rusza!
Serdecznie zapraszamy na inaugurację 

projektu „Aktywna Trójka” podczas im-

prezy biegowej „Pogoń za Wilkiem”, która 

odbędzie się 26 lipca br. Start na parkingu 

w Jeziorach od godziny 9.30.  Na wspól-

nym stoisku wszystkich partnerów „Ak-

tywnej Trójki” będzie można pobrać mapy 

i wziąć udział w konkursach.

Partnerzy rojektu „Aktywna Trójka” skła-

dają podziękowania wszystkim osobom, 

organizacjom, instytucjom,  które były za-

angażowane w przygotowanie i realizację 

całości. Ich wiedza, doświadczenie oraz 

wsparcie przyczyniło się do sfi nalizowania 

tego przedsięwzięcia. Do zobaczenia na 

trasach!                                                                      (um)

Zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz wyjątkowe walory przyrodniczo-

krajobrazowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, stanowią doskonałe miejsce 

do uprawiania różnych form rekreacji. Z myślą o aktywnym wypoczynku na świe-

żym powietrzu przez cały rok, z inicjatywy gmin: Mosina, Puszczykowo, Komor-

niki i Stęszew, przy współpracy WPN powstał projekt pn. „Aktywna Trójka”- trasy 

trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. 
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Czy zastanawiali się kiedyś Państwo jak 

przeżyć w czterdziestostopniowym 

upale bez zdatnej do picia wody na dwu-

tygodniowym głodzie? Czy wstając rano ze 

snu myśleli Państwo o tym, że przed Wami 

dwugodzinna wędrówka do rzeki, po dwa 

baniaki brunatnej wody? Jako wolonta-

riuszka Fundacji Pomocy Humanitarnej 

„Redemptoris Missio” ponad osiem mie-

sięcy temu oglądałam takie obrazki co-

dziennie. Pracowałam w małej przychodni 

zdrowia, w charakterze położnej przez trzy 

miesiące. Każdego dnia, zastanawiałam się 

skąd ci ludzie biorą siły na  codzienną wal-

kę o przetrwanie. Po powrocie z tej misji i 

zamknięciu wszystkich spraw na uczelni, 

wizja kolejnego wyjazdu stawała się dla 

mnie coraz bardziej wyraźna i oczywista. 

Widząc ogromne potrzeby mieszkańców 

Afryki, nie mogłam po prostu odwrócić się 

od ich problemów, które istnieją napraw-

dę. Od biedy, głodu, cierpienia, smutku, 

ale również radości, nadziei i szczerości, 

które są ich codziennością, nie da się już 

uciec. Afryka zmieniła moje postrzega-

nie świata i na dobre zapuściła korzenie 

w mym sercu, dlatego pod koniec września 

tego roku wyjeżdżamy na 8-miesięczną mi-

sję do Kenii! 

Otrzymaliśmy zaproszenie od siostry 

Dariany Jasińskiej ze wspólnoty Sióstr Mi-

sjonarek Św. Rodziny. Misja znajduje się 

w samym centrum Kenii, na górzystym 

terenie, w małej, rolniczej wiosce Kithatu. 

Siostry prowadzą tam szkołę podstawową 

dla ponad 200 dzieci oraz przytułek dla sie-

rot. Ponieważ wielu mieszkańców wioski 

wciąż korzystało z opieki szamana, a s. Da-

riana jest pielęgniarką, postanowiła otwo-

rzyć małą przychodnię zdrowia. Miejscowi 

szybko przekonali się, że metody sióstr 

są skuteczne, dlatego liczba pacjentów, 

z dnia na dzień zaczynała rosnąć. Po wie-

lu staraniach, polskim siostrom udało się 

otworzyć drugie skrzydło ośrodka zdrowia. 

Właśnie kończy się budowa porodówki i 

Nie mogłam po prostu odwrócić się od ich problemów

pomieszczeń dla chorych. Oprócz podsta-

wowego wyposażenia szpitalnego, brakuje 

najważniejszego- wyszkolonego perso-

nelu medycznego. Ja, jako położna i Artur 

Chmielewski jako pielęgniarz chcieliby-

śmy wspomóc organizację ośrodka oraz w 

miarę możliwości przekazać swoją wiedzę 

miejscowym pracownikom. 

By móc zapewnić naszym pacjentom 

chociaż minimalną opiekę medyczną po-

trzebna jest nam Państwa pomoc. Dzię-

ki Fundacji „Redemptoris Missio”, innym 

ludziom dobrego serca oraz naszemu 

wkładowi własnemu mamy już zapewnio-

ne bilety, ubezpieczenie oraz niezbędne 

szczepienia. Wciąż potrzebujemy środków 

fi nansowych na zakup prostych sprzętów 

medycznych: termometrów, ciśnieniomie-

rzy, glukometrów, dopplerów płodowych, 

aż po środki sanitarne czy prześcieradła 

dla chorych... Wszystkich, którzy chcieliby 

pomóc, prosimy o dokonywanie wpłat pod 

podany adres: 

Fundacja Pomocy Humanitarnej

Redemptoris Missio,

ul. Gruwaldzka  86, 60-311 Poznań

Nr konta:

09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Tytułem: Misja Kenia

Z powodu coraz to liczniejszej grupy 

przedszkolaków, potrzebne są również 

ubranka dla dzieci w wieku 3-4 lat. Jeśli 

ktoś z Państwa posiadałby ubranka, które 

chciałby przekazać, proszę o kontakt mailo-

wy: ewelinawalkowiak@op.pl. 

Wszystkich zainteresowanych losami na-

szej misji, zapraszamy na misyjny facebo-

ok/ Medycy Na Czarnym Lądzie. 

Nie trudno jest pomagać, wystarczy tyl-

ko chcieć! Za dokonane wpłaty i ciuszki, w 

imieniu obdarowanych pacjentów i przed-

szkolaków, dziękujemy z całego serca!

Wolontariuszka – Ewelina Walkowiak, położna z Kórnika

28 czerwca odbyła się kolejna impreza zorganizowana 

przez mieszkańców Osiedla nr 3. Jak co roku stanął uwiel-

biany przez dzieci dmuchany zamek, był poczęstunek, konkursy 

sprawnościowe i wiele ciekawych stoisk. W tym roku wsparli nas: 

Biedronka, Pajączek, Neopunkt Mosina, UM Mosina , Zarząd Osie-

dla nr 3, Stowarzyszenie Niezależni dla Powiatu, fi rma Nielsen.

Stanowiska i atrakcje zorganizowali: Osiedle nr 6 za Moreną 

(konkursy z alkogoglami i boule); Mosińskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (kwiaty z krepy, zwierzaki 

z balonów); Strefa Rodzica Nieformalna Grupa Rodziców 

z Gminy Mosina (budowle z kartonów, rysowanie na agrow-

łókninie, wielkie bańki mydlane); Grupa taneczna Aktiv Mosi-

na (pokaz tańca); Zumba Izabela Pajzert (pokaz zumby); ZHP 

(zabawy z chustą klanzy, stanowisko z ciastem); Avon (masaż 

dłoni); Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej 

(wsparcie organizacyjne);  sołectwo Borkowice i Dymaczewo 

Nowe (nagłośnienie, ławki).

Naszym partnerom dziękujemy za wspaniały dzień, mieszkań-

com za liczne przybycie i świetną zabawę. Do zobaczenia przy 

okazji realizacji kolejnych lokalnych inicjatyw.

W imieniu organizatorów ,

Monika Kujawska

Trzeci Dzień Dziecka na Orliku
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Za czasów panowania króla Włady-

sława Łokietka (1260 – 1333) zo-

stała wybita pierwsza, polska moneta 

złota, zwana dukatem. Nazwa pochodzi 

od monet bitych nieco wcześniej we 

włoskich miastach – Wenecji i Floren-

cji. Dukaty weneckie były bite z czyste-

go złota, ważyły 3,5 grama i były znane 

w całej Europie. 

W Polsce w tym czasie w obiegu były 

mało ciekawe, srebrne półgrosze i drob-

ne denary. Złota moneta napływała 

Dukat – pierwsza, polska
moneta złota

do Polski w pierwszych latach XIV wie-

ku. Kursowało wtedy mnóstwo monet 

złotych pochodzenia zagranicznego, 

zwłaszcza z Węgier i Czech. Wybicie du-

kata przez króla było przede wszystkim 

poważnym, prestiżowym aktem – cho-

dziło o znaczenie polityczne państwa. 

Polska jako jeden z większych krajów 

Europy nie posiadała dotąd monety zło-

tej. I tak w pamiętnikach Jana Ostroro-

ga z drugiej polowy XVI w. znajduje się 

ustęp, w którym autor uważa za hańbę 

to, że Polska nie miała i dotąd nie ma 

własnych, złotych monet. Dlaczego ich 

nie miała – nie wiadomo. Może dlatego, 

że nie posiadała własnych kopalń złota, 

zmuszona byłaby skupować monety 

zagraniczne i przebijać je na krajowe. 

Problemu tego historia, jak dotąd nie 

wyjaśniła.

Polska, wybijając złotą monetę dołą-

czyła do państw europejskich, w których 

monety złote były już wcześniej w obie-

gu. Pojawienie się złotej monety Włady-

sława Łokietka zostało z uwagą odno-

towane w Europie, choć było wiadomo, 

że nie stanie się ona monetą obiegową 

z uwagi na sytuację ekonomiczną Polski. 

Dukat Łokietka nie należy do doskona-

łych, jeśli chodzi o formę wykonania. Ła-

two dziś go krytykować, lecz produkcja 

monety w tamtym czasie była bardzo 

trudna. 

Zobaczmy zatem, co znajduje się na 

naszym dukacie. Na awersie monety 

widzimy postać króla siedzącego na tro-

nie, z berłem w prawej ręce i jabłkiem 

w lewej. Napis głosi: Wladislaus Di. G. 

Rex (Władysław z Bożej łaski król). Mone-

ta o wadze 3,48 g. wybita została z czy-

stego złota. Rewers monety przedstawia 

postać biskupa, trzymającego w lewej 

ręce pastorał, napis głosi: S.  Stanislaus 

Pol. E. (św. Stanisław, biskup Polski).

To w zasadzie tyle o samej monecie, 

natomiast najbardziej interesujące jest 

to, że omawiany dukat Władysława Ło-

kietka jest jedynym, unikalnym egzem-

plarzem dukata, jaki zachował się do 

naszych czasów. Moneta znajduje się 

w Muzeum Narodowym w Krakowie, 

gdzie można ją oglądać. Jak do tego 

doszło, podają fachowe źródła numi-

zmatyczne. W roku 1847 w Bochni pod 

Krakowem miejscowy złotnik kupuje 

od robotników złotą monetę, znale-

zioną podczas prac ziemnych. 

Przeznacza ją na stopie-

nie. Niemal w ostat-

niej chwili z tygla 

wyciąga ją miej-

scowy kolekcjo-

ner i kupuje za 

sześć guldenów. 

Natomiast kra-

kowski, znany 

n u m i z m a t y k , 

Teofi l Żebrow-

ski stwierdza na 

podstawie po-

dobieństwa przedniej strony monety do 

pieczęci Władysława Łokietka, że jest to 

dukat tego króla.

Dukat jest bezspornie autentyczny, 

a że jest jeden jedyny, zyskuje mia-

no monety próbnej złotej edycji, na 

upamiętnienie koronacji Władysława 

w 1320 r. Po latach dukata tego kupuje 

hr. Emeryk Czapski i wraz z całym swym 

olbrzymim zbiorem zapisuje Muzeum 

Narodowemu w Krakowie, gdzie do dziś 

dnia moneta ta się znajduje. 

Ale to jeszcze nie koniec historii pierw-

szej, złotej monety polskiej. Podobno 

nie jest ona jednak unikatem, jak są-

dzono przez 80 lat. Jeden egzemplarz 

ma się znajdować w skarbie złotych 

monet węgierskich, wykopanym gdzieś 

na Wołyniu w 1914 r. Skarb ten oglądał 

w nienaruszonej postaci W. Terlecki*. 

Natomiast o drugim egzemplarzu czy-

tał R. Kiersnowski, (autor książki Moneta 

w kulturze wieków średnich) w inwenta-

rzu i testamencie z 1516 r. Macieja z Mie-

chowa. Jedno jest pewne – ten unikato-

wy egzemplarz do dziś przechowywany 

w Krakowie zapoczątkował w Polsce czas 

złotej monety obiegowej, czego najlep-

szym dowodem były piękne dukaty Zyg-

munta I Starego, bite w roku 1529.

Zebrał i opracował 

Henryk Pruchniewski

Źródło: 

„Tysiąc lat monety polskiej”, 

T. Kołkowski 

i „Od denara do złotówki”, 

W. Terlecki.
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Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika 

w Puszczykowie w tym roku obchodzi 

4-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbył 

się „I Integracyjny Rajd Rowerowy KO” dla 

klubowiczów, ich rodzin i znajomych. Pra-

wie 40 osób, w tym kilkoro dzieci spotkało 

się na parkingu szkolnym przy puszczy-

kowskiej „Jedynce”. Piękna trasa rajdu, którą 

wyznaczył Zbigniew Drajerczak i Mariusz 

Michalak w większości przebiegała przez 

Wielkopolski Park Narodowy. Szlak pro-

wadził przez las w Puszczykowie Górnym 

do jeziora Jarosławiec, gdzie był pierwszy 

postój, następnie rowerzyści minęli jezio-

ro Góreckie, „Kociołek” i „Studnię Napole-

ona”, gdzie znajduje się tablica z ciekawą 

legendą. W końcu „olimpijczycy” dojechali 

do stacji turystycznej, gdzie mieli zapla-

nowany piknik z pieczeniem kiełbasek 

przy ognisku, przygotowany przez Annę 

i Jerzego Ciachowskich. Inna klubowiczka, 

Aldona Rajewska przygotowała natomiast 

pyszny chleb ze smalcem i ogórki.  Mimo 

lekkiego deszczyku pogoda sprzyjała 

i  humory dopisywały, co było słychać np. 

podczas śpiewania piosenek biesiadnych. 

W drodze powrotnej uczestnicy jubileuszo-

wej imprezy KO zatrzymali się na „Glinian-

kach” i chętni mogli wejść na popularną 

wieżę widokową. Rajd, którego trasa wy-

niosła ok. 23 km, zakończył się wspólnymi 

lodami w znanej puszczykowskiej cukierni, 

z czego oczywiście najbardziej ucieszyli się 

najmłodsi rowerzyści. Na całej długości raj-

du trasa była zróżnicowana i  umożliwiała 

kontakt z przyrodą, dzięki czemu była cie-

Mały jubileusz
Klubu Olimpijczyka

kawa zarówno dla osób czynnie uprawiają-

cych sport, jak i dla miłośników natury. 

Kolejną imprezą związaną z wiosennym 

jubileuszem KO im. M. Łbika był integra-

cyjny wyjazd 48 osób, w tym klubowiczów, 

ich rodzin, znajomych i młodzieży szkolnej 

do stolicy. Puszczykowski Klub Olimpijczy-

ka, odpowiadając na zaproszenie Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego, uczestniczył 

w 15 Pikniku Olimpijskim organizowanym 

corocznie w parku  na Kępie Potockiej. Po 

dotarciu do Warszawy grupa zwiedziła Sta-

re Miasto, a później udała się do siedziby 

PKOl im. Jana Pawła II. Chętni mogli zoba-

czyć  bardzo interesujące Muzeum Sportu 

i Turystyki. 

15 już Piknik Olimpijski rozpoczął się tra-

dycyjnie wspólnym zdjęciem grupy sław-

nych polskich sportowców z przybyłymi 

z całego kraju członkami różnych Klubów 

Olimpijczyka. Jak zwykle organizatorzy Pik-

niku zagwarantowali im świetną zabawę. 

Można było poznać bliżej różne dyscypli-

ny sportu, uczestniczyć i sprawdzić swo-

je siły w licznych zawodach, konkursach 

i pojedynkach z nagrodami. Nie lada grat-

ką była możliwość zrobienia sobie zdjęcia 

z ulubionym olimpijczykiem i zdobycia au-

tografów, np. Zbigniewa Bródki czy Otylii 

Jędrzejczak. Na Pikniku zostali też przed-

stawieni młodzi sportowcy, dopiero rozpo-

czynający wielką karierę sportową. Było to 

związane ze „Strefą Nanjing 2014”, w której 

odbyły się warsztaty i program edukacyj-

ny przygotowany przez Centrum Edukacji 

Olimpijskiej. Nanjing to miasto w Chinach, 

gdzie od 16 do 28.08 odbędą się II Igrzyska 

Dzieci od lat 14 do 18. Na terenie parku nie 

zabrakło oczywiście licznych straganów 

gastronomicznych z potrawami z grilla, 

lodami, goframi, napojami itp.  Jednym 

słowem atrakcji było mnóstwo, a do tego 

dopisała przepiękna pogoda. Ten najwięk-

szy festiwal sportu w Polsce zakończył się 

o godz.18, a powrót do Puszczykowa 

z przystankiem w Mc Donalds przy auto-

stradzie przebiegł bez zakłóceń. Uczest-

niczy wyjazdu zaliczyli go do bardzo 

udanych, są już nawet chętni na podob-

ną wycieczkę KO w przyszłym roku. Tym 

samym warszawski Piknik Olimpijski, po-

dobnie jak miting lekkoatletyczny „Pedros 

Cup” w Bydgoszczy wpisał się na stałe 

w kalendarz corocznych wyjazdów Klubu 

Olimpijczyka w Puszczykowie. Teraz przed 

klubowiczami i ich znajomymi jest wyprawa 

na 5 Warszawski Memoriał Kamili Skolimow-

skiej, w którym wystąpią największe gwiaz-

dy światowej lekkiej atletyki, na czele z Usa-

inem Boltem. Najszybszy człowiek świata po 

raz pierwszy pobiegnie w Polsce 23 sierpnia 

na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tekst: Iwona Szczepaniak

Foto: Zbigniew Drajerczak
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Był pochmurny wrześniowy dzień 2013 

roku w małej wsi Żabinko. Znudzona 

młodzież i myśli, czym się zająć w erze kom-

putera, Internetu i telewizji. Okazało się, że 

naprawdę niewiele potrzeba. Na pomysł 

zorganizowania „Wieczornicy”, czyli wieczoru 

poetycko – muzycznego wpadła opiekunka 

młodzieży, Anna Łuczak. Powstała zgrana 

grupa, składająca się z czternastu osób. Mło-

dzież dała z siebie wszystko, wspólnie z opie-

kunką stworzyła scenariusz i scenografi ę do 

pierwszego przedstawienia. Premiera tego 

przedstawienia odbyła się w listopadzie, po 

święcie zmarłych. Emocje i słowa uznania ze 

strony rodziców, przyjaciół i mieszkańców 

wsi oraz księdza Waldemara Babicza, którzy 

docenili pracę artystów sprawiły, że „ape-

tyt” grupy wzrósł. Zaczęło się planowanie 

przyszłości... „Szczęśliwa czternastka”  pod-

jęła się kolędowania po domostwach wsi 

w okresie świąt Bożego Narodzenia. Stroje 

przygotowane samodzielnie, akordeon, gi-

tary wywołały uśmiech na twarzach miesz-

kańców. Kolejną inicjatywą grupy, był dzień 

seniora. Śmiecho – terapia, tak brzmiał tytuł 

przedstawienia sprawiła, że widownia dużo 

starsza, doceniła dowcipy i grę prowadzoną 

przez młodzież spontanicznymi wybucha-

mi śmiechu i gromkimi brawami. To jeszcze 

bardziej zmotywowało ich do działania. 

Dlatego kolejnym przedsięwzięciem był 

(w lutym) bal karnawałowy dla najmłod-

szych, na który w strojach bajkowych przy-

były dzieci z całej wsi. Nadeszły ferie zimowe., 

podczas których młodzież przygotowywała 

się do występu pt. „Zemsta” Aleksandra Fre-

dry. Próby i tworzenie kolejnej scenografi i oraz 

rekwizytów i kostiumów opłaciły się, gdyż 

grupa odniosła tym występem niesamowity 

sukces. Przedstawienie, które stworzyli ama-

torzy, ale z ogromnym zaangażowaniem 

i pasją, młodzież wystawiła aż osiem razy 

w miejscach takich jak: Grzybno, Żabno, Ża-

binko, w Mosińskim Ośrodku Kultury oraz 

w Szkole nr 1 w Mosinie, a na koniec  w Biblio-

tece w Puszczykowie. To dzięki temu wystę-

powi zaistniał zespół. 

W kwietniu otrzymaliśmy zaprosze-

nie od Mosińskiego Ośrodka Kultury 

w Mosinie na otwarcie zielonego ryneczku. 

Przygotowana przez nas zagroda wiejska 

i odtworzona tradycja siwkowania krót-

ką inscenizacją oraz dzielenie jajka przez 

grupę w strojach ludowych zostały także 

ciepło przyjęte. W drugi dzień Świąt Wielka-

nocnych odbyło się siwkowanie w Żabinku. 

Na wesoło i w kolorowych strojach przeszli-

śmy przez wieś, polewając wodą i murząc 

Podsumowanie działalności Zespołu
Teatralno-Muzycznego „Happy”

twarze przypominaliśmy kolejną tradycję. 

W maju, z okazji kanonizacji Ojca Święte-

go Jana Pawła II przygotowaliśmy spek-

takl, odtwarzający życie Karola Wojtyły od 

narodzin, przez pontyfi kat, aż po śmierć 

i uznanie Go za świętego. Przedstawie-

nie zaprezentowaliśmy również we wsi 

Sowinki. Następnie pokazaliśmy się na 

otwarciu boiska sportowego w Żabnie, 

umilając czas kabaretem i występem chearli-

derek w niebiesko – białych strojach, tańcząc 

i dopingując piłkarskim drużynom. Od 

marca sześć osób z grupy pilnie ćwiczyło 

tańce towarzyskie. Swój talent mogli zapre-

zentować na scenie, najpierw na Uroczystej 

Sesji Rady Gminy, a następnie na Dniach 

Mosiny oraz na uroczystości w Słoninie, do-

kąd tancerze zostali zaproszeni. 

To intensywne działanie grupy „Happy”, 

opiekunki A. Łuczak i A. Gorzyńska postano-

wiły podsumować  biesiadą. Zaprosiły przyja-

ciół, rodziców i sponsorów, dzięki którym mo-

gło się tyle dziać. Były 

ludowe stroje, wiej-

skie jadło i wiejska in-

scenizacja. Młodzież 

witała zaproszonych 

chlebem i solą, poka-

zując wszystkim ża-

binkową gościnność.

I miały być waka-

cje, ale zapał utalen-

towanych artystów 

nie pozwolił im na 

próżnowanie. Wymy-

ślili piknik rodzin-

ny, który odbył się 

6 lipca. Rozpoczęło 

go spotkanie z Asterixem i Obelixem. Byli 

też legioniści i Panoramix. Perfekcyjne stro-

je sprawiły przybyłym wielką frajdę. Były 

też konkursy, zabawy dla dzieci i rodziców, 

a na koniec grilowanie. 

Zapraszamy na kolejne występy już 

w sierpniu. (Zespół Teatralno-Muzyczny 

„Happy”).

Zespół Teatralno-Muzyczny „Happy” po-

stanowił zaangażować w swoje działanie 

również rodziców, dlatego podjęta została 

decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Kultu-

ry i Rozwoju Wsi Żabinko, mającego na celu 

wspomaganie pracy młodzieży, a także życia 

społecznego. Rodzice, oferując swoją pomoc, 

mobilizują zespół do działań społecznych 

w naszej wsi. Dziękujemy wszystkim za miłą 

zabawę i zaangażowanie.

Opiekunki

Agnieszka Gorzyńska

i Anna Łuczak
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AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� 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

Zacznijmy od słów pisanych przez nas 
cztery lata temu: „Naprawdę tytułowy 

skatepark w Mosinie jest potrzebny. Miejmy 
nadzieję, że kolejny artykuł młodych do ga-
zet lokalnych będzie relacją z otwarcia ska-
teparku i podziękowaniem za niego”.

No niestety – jedyne, co zaoferowała 
nam gmina Mosina na czele z wszystkimi 
burmistrzami, radnymi i innymi siedzący-
mi na stołkach to brak rozwoju dla dzie-
siątek, baaa... setek ludzi z naszej okolicy. 
Możemy domyśleć się, o czym będzie ten 
artykuł. O miejscu dla deskorolkarzy, BMX 
riderów, rolkarzy, graffi  ciarzy i innych arty-
stów bądź po prostu ludzi, którzy potrzebu-
ją wsparcia wśród rówieśników. Ile można 
pisać piękne słówka licząc, że dotrze to do 
ociężałych głów władz miasta? Proszę każ-
dego z Was, żebyście dostarczyli ten artykuł 
bezpośrednio do tych, którzy są wpływowi 
i zaradni. Nie koniecznie mam na myśli 
burmistrzów. Mam na myśli ludzi dobrej 
woli, którzy po prostu mogą podzielić się 
swoimi dobrami. Jedyne, czego potrzebu-
jemy to miejsca, gdzie możemy się spo-
tkać, zbić piątkę, pojeździć, pośmiać się 
i wpaść na jakiś nowy POMYSŁ! u know :)
Zapewne dla wielu ten artykuł będzie zbyt 
luźny, arogancki – jak zwał, tak zwał. Wiem, 
że płynie prosto z serca. Dla sprostowania 
w wielkim skrócie: Miasto obiecało nam 
skatepark, który możemy zobaczyć na wi-
zualizacji. Ponad 400 tysięcy złotych ZNIK-
NĘŁO! Gdzie? Nikt z nas tego nie wie. Wiemy, 
że plac za TESCO, który miał być przezna-
czony pod skatepark stoi nadal pusty, 

Skatepark w Mosinie
a ludzi aktywnych w Mosinie i okolicy jest 

wiele. Czy naprawdę aż tak ciężko otworzyć 

oczy na innych? 14 lat proszenia się o miej-

sce dla nas i w końcu po 14 latach miasto 

chce dać nam minirampę, której tak na-

prawdę nikt z nas nie chce. A dlaczego? Pro-

sta sprawa: prawie nikt z nas nie jeździ na 

takiej przeszkodzie, lokalizacja jest po prostu 

beznadziejna, a prawie 70.000 zł, które jest 

przeznaczone na to - mogłoby być po prostu 

spożytkowane ciut lepiej (duże ciut lepiej).

Aktualnie sprawa ma się tak: zastępca bur-

mistrza dopytywał nas czy teren na szkole 

podstawowej nr 1 będzie dobrym terenem 

do jeżdżenia. Oczywiście, że będzie dobrym! 

Nowy plac powstał obok podium. Postawili-
śmy tam proste przeszkody i był to moment 
zwrotny dla młodych ludzi! Zaczęli się wszy-
scy spotykać w jednym, konkretnym miej-
scu. Oczywiście nie może być zbyt pięknie. 
Taki kraj, takie miasto, tacy ludzie. Przeszko-
dy, w które zainwestowaliśmy zostały nam 
zabrane po raz kolejny... Nie wspominając 
już o policji, która nagle potrafi  przyjechać 
i nie wiadomo, jakim prawem nagle może 
nas obmacywać pod pretekstem przeszuki-
wań i poszukiwań szczęścia. Ostatnimi cza-
sy dzieją się tam piękne rzeczy. W ludziach 
obudziła się nadzieja! Zostali wypatrzeni 
z tłumu również ci, którzy zasłużyli na 
odrobinę dobra i ludzkości. O kim mowa? 
O każdym z Was młodzi i starzy, którzy przy-

jeżdżacie nas odwiedzić. Są to ludzie, od 

których możemy się wiele nauczyć. Jeyson 

i Kink - wspaniali bracia, którzy dostali od 

nas swojego wymarzonego BMXa, a re-

lację z przekazania możecie zobaczyć na:  

www.vimeo.com/98407535 – "serce – big 

day! #easylife #bmxlife". Przyjdźcie zobaczyć 

naszą wolność, naszą jazdę, sztukę, taniec 

(Paweł, robisz to świetnie! Tańcz dalej!). Ak-

tualnie trwają rozmowy nad legalnym po-

stawieniem kilku boxów, poręczy, quoterów, 

banków i innych prostych przeszkód na tere-

nie szkoły nr 1. Koszt tej inwestycji: 6 tys. zł. Czy 

Miasto zdobędzie tą kolosalną kwotę dla nas 

po 14 latach starań? Poczekamy! Na pewno 

damy Wam znać. Na koniec prowokacyjne 

zdjęcia naszego ridera grindującego poręcz 

przy Urzędzie Miasta Mosina. Spokojnie. Ni-

komu się nic nie stało, poręcz nie ucierpiała. 

Może to zwróci uwagę ludzi zarządzających 

rozwojem naszego miasta. Wolność dla wol-

ności! Pokój i dobro! Jah love.

Krzysztof Tobys, serce
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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
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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 

ZATRUDNIĘ
Parkieciarzy & Posadzkarzy

Przyjmę ucznia
do nauki zawodu

tel. 602-301-358

DU Ż A

BLACHARNIA-LAKIERNIA
poszukuje pracowników

n a  s t a n o w i s k a :
� Blacharz,
     � Lakiernik,
          � Mistrz Zmiany

Umowa o pracę, odzież robocza, 

profesjonalna hala

Kontakt:
61 86 07 705

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
    601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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OGŁOSZENIA DROBNE

HOTEL Szablewski mieszczący się w Dy-

maczewie Nowym k/Mosiny zatrudni RE-

CEPCJONISTKĘ, tel. 61 8132112, 61 8 191 

201, e-mail: interrecepcja@szablewski.pl

POSZUKUJĘ pracy w charakterze sprzą-

taczki lub do opieki nad dzieckiem bądź 

osobą starszą. Na terenie Mosina i okolice, 

zainteresowanych proszę o kontakt pod 

numerem telefonu 785-489-142.

MONTAŻ instalacji woda,centralne 

ogrzewanie, kanalizacja, kominki z płasz-

czem wodnym, odkurzacze centralne, 

szamba ekologiczne, kolektory słonecz-

ne, remonty starej instalacji, wymiana na 

nowoczesne technologie ceny konkuren-

cyjne, tel. 661727870.

MAM 19 lat, jestem uczniem technikum 

informatycznego, profi l grafi k kompute-

rowy.

SZUKAM pracy na wakacje, jestem 

otwarty na propozycje. Kontakt: mi-

chal7511@o2.pl

POSZUKUJĘ pracy jako opiekunka do 

dziecka lub osobą starszej na okres letni 

na terenie Mosina, Puszczykowo i okolice. 

Zainteresowanych proszę o kontakt 511-

859-980.

POSPRZĄTAM solidnie Twój dom lub 

biuro. 723526591.

POSZUKUJĘ pracy ( jestem 16-letnią 

osobą), może być to praca nawet z dzieć-

mi, sama mam w domu małe dzieci, któ-

rymi się zajmuję;) Jestem wesołą, sympa-

tyczną osobą :) nr tel.: 721-577-808.

SMACZNE, domowe wypieki na zamó-

wienie. Tel. 889578103.

KOREPETYCJE – język angielski. Pusz-

czykowo, Mosina, Krosno, Krosinko. Tel. 

880546922

PRALNIA Rogalinek zatrudni menagera, 

pracownika biurowego, osoby do praso-

wania odzieży, do sortowania, składania 

i pakowania, do pracy przy maglu. Oferty 

proszę przesyłać na adres pralniarogali-

nek@wp.pl

WIERCENIE
STUDNI
600 770 156
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USŁUGI
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

� Docieplanie budynków
� Układanie paneli
� Malowanie 
� I inne...

Tel. kom.
667-276-522

WYCENA GRATIS!!!

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

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-profi l.com.pl

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

Wyjazdy m. in. na:

USŁUGI PODNOŚNIKIEM 
KOSZOWYM

WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW

602 757 043

�



reklama

SOLID SECURITY Sp. z o.o.
- jedna z największych fi rm

z branży ochrony w Polsce

poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY
Miejsca pracy: Gądki, Żerniki, Robakowo

Wymagania:

� Niekaralność
� Dyspozycyjność
�  Mile widziane doświadczenie

na podobnym stanowisku

Zachęcamy do aplikowania kandydatów

z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoby zainteresowane ofertą prosimy

o wysłanie CV (z dopisaną klauzulą) na adres:

rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl

lub kontakt telefoniczny  665-102-572, 61-659-03-60

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


