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� Bocznymi drzwiami wkrada się do Polski

o wiele większe zagrożenie, wręcz „klęska żywiołowa”... – str.  18 
� Dolne przechlapane ma, a Górne będzie miało – felieton o Puszczykowie – str. 5

� „Groźna” – opowiadanie grozy Zofi i Staniszewskiej – str. 23
� Na długim, pątniczym szlaku – Anna Kreczmer – str. 20
� Porady dietetyczne Beaty Banaszyńskiej – str. 26
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reklama

SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony
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W kamienicy przy ulicy Wawrzynia-

ka 9 w Mosinie z powodzeniem 

działa Notariusz i Adwokat. Mieszkańcy 

Mosiny i miejscowości ościennych – klienci 

tych biur, ale nie tylko – szukają możliwo-

ści załatwienia swoich spraw w jednym 

miejscu. W związku z tym powstała kon-

cepcja stworzenia takiego centrum. Do 

zagospodarowania jest jeszcze ok. 35 m2 

powierzchni na parterze budynku, obok 

Notariusza, z wejściem od ulicy (wjazd 

dla inwalidów). Rozpoczęła już działal-

ność fi rma kurierska Tani Kurier (na Polskę 

i Europę). 

Stuletnia kamienica po kapitalnym 

remoncie położona jest w jednym z 

najbardziej eksponowanych punktów 

miasta, przy głównym skrzyżowaniu 

(Poznań- Śrem – Czempiń), w pobliżu 

przychodni zdrowia, dworca kolejo-

wego, ratusza. Na pierwszym piętrze 

mieści się redakcja Gazety Mosińsko-

Puszczykowskiej. W rozwoju nowego 

biznesu zapewniamy bezpłatną pomoc właścicielom po-

szczególnych firm poprzez promocję w gazecie, zarówno 

w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także w In-

ternecie na stronie głównej www.gazeta-mosina.pl Są to: 

reklama, artykuły sponsorowane, wywiady z właścicielami 

firm lub inne formy promocji (według życzenia). Z inter-

netowego wydania gazety korzysta już ok. 1000 czytelni-

ków 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

Hugon Kowalski, od urodzenia 

mieszkaniec Puszczykowa jest 

jednym z najzdolniejszych, młodych ar-

chitektów w Polsce. Za swój projekt dy-

plomowy „Porozmawiajmy o śmieciach”, 

dotyczący problemu 

slumsów w Bom-

baju otrzymał jako 

pierwszy Polak pre-

stiżową nagrodę 

Archiprix Interna-

tional Hunter Do-

uglas Awards 2013 

za najlepszy dyplom architektoniczny 

na świecie. „Jego projekt rywalizował 

o główną nagrodę wraz z rekordową 

liczbą 296 prac dyplomowych z ostat-

nich dwóch lat wytypowanych przez po-

nad 1,5 tys. uczelni architektonicznych 

z całego świata”. 

Od 2010 roku pracuje na uczelni jako 

asystent kierownika Katedry Architektury 

i Urbanistyki Uniwersytetu Artystycz-

nego w Poznaniu. Młody architekt jest 

laureatem ponad 25 nagród, w tym 

wielu międzynarodowych, jego projek-

ty prezentowane były na wystawach 

w Seulu, Manchesterze, czy Mediola-

nie. Sukcesy te do-

strzegła kapituła 

prestiżowego ple-

biscytu   „Polacy 

z werwą”, którego 

p o m y s ł o d a w c ą 

jest Krzysztof Mater-

na – architekt zos-

tał  nominowany do nagrody w ka-

tegorii Design i Architektura. „Polacy 

z werwą” to   plebiscyt, którego ce-

lem jest pokazanie największego po-

tencjału naszego kraju – ludzi, którzy 

mają pomysły, pasję i wytrwałość, two-

rzą wielkie rzeczy, nieznane szerszej 

opinii publicznej. Do ścisłego fi nału 

w każdej kategorii przechodzą dwie 

osoby z największą ilością głosów in-

Puszczykowianin
najlepszy na świecie

Głosujmy
na architekta

z Puszczykowa

ternautów. By pomóc architektowi z Pu

szczykowa zachęcamy do głosowania na 

stronie  www.polacyzwerwa.pl

Głosowanie trwa do 7 września.

Na Hugona Kowalskiego możemy tak-

że głosować na stacjach benzynowych 

Orlen.
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t.
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Na lipcowej sesji Rady Miasta Puszczykowa miał być  oma-

wiany „Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta 

Puszczykowa na lata 2014 – 2017". Poprzedni dokument wy-

gasł w 2012 roku. Może dziwić fakt, że przez dwa lata nie było 

w Puszczykowie programu opieki nad zabytkami. Urzędnicy 

motywowali to wielką liczbą procedur oraz obowiązków admi-

nistracyjnych.

Wydawać się może, że taki program został dopracowany do 

ostatniego szczegółu. Jednak mimo dwuletniego obsunięcia, do-

kument jest zlepkiem tekstów wklejanych metodą kopiuj/wklej 

i jest w dużej części anachroniczny. Mimo długiego czasu proce-

dowania jest w nim wiele błędów, a kosztował miasto 8 tysięcy 

złotych. Należy zadać pytanie czy dokument powstał po to, żeby 

rzeczywiście pomóc w opiece nad zabytkami? Czy to kolejne od-

klepanie obowiązku ustawowego?

Jedno ze zdań opisujących miasto Puszczykowo, które często 

powtarza się w poszczególnych rozdziałach brzmi: „Postępują-

cy proces niszczenia substancji zabytkowej sprawił, że trudno 

jest odnaleźć ślady dawnej jego świetności”.  Zdanie to pisane 

było w latach dziewięćdziesiątych, kiedy stan większości za-

bytków był rzeczywiście fatalny w wyniku niedoinwestowania. 

Jednak przez blisko dwie dekady stan ten mocno się zmienił. 

Wiele prywatnych osób zafascynowanych historią naszego mia-

sta, rozpoczęło proces remontów, który przywrócił zabytkom 

dawny blask. Przykładem może być willa Tomaszewskich, willa 

Cyryla Ratajskiego, dworzec w Puszczykowie i Puszczykówku, 

willa Słoneczna, Muzeum Fiedlera i wiele innych obiektów. Nie 

wiem dlaczego osiągnięcia te zostały kompletnie przemilczane 

w „Programie”? 

Miasto Puszczykowo wyremontowało z własnych środków 

budynki po „starej szkole” – czyli Przedszkole nr 1, budynek „po 

szkole podstawowej”, czyli budynek w którym do niedawna 

funkcjonowała Biblioteka Miejska. Budynki te zostały rewitali-

zowane  jeszcze w poprzednim programie na lata 2009-2012. 

Jednak w nowym programie widnieją w tabeli budynków prze-

znaczonych do rewitalizowanaia [sic!]. Pytanie, dlaczego Miasto 

nie uwzględniło własnych sukcesów? Dodatkowo Miasto chce 

przywracać charakter alei ulicy Cienistej. Czy to oznacza rozry-

wanie świeżo ułożonego bruku? Nie wiem! Raczej zdanie to po-

chodzi z lat dziewięćdziesiątych i dostało się do „Programu” na 

zasadzie kopiuj/wklej.

Do dokumentu dołączona jest „Gminna ewidencja zabytków”. 

Umieszczona jest w niej długa lista budynków zabytkowych. 

Moim zdaniem właściciele domów powinni być powiadomieni 

o wpisie na taką listę. Ludziom posiadającym zabytkowy obiekt 

powinna być udzielona chociaż drobna pomoc w zakresie spe-

cjalistycznym, która ułatwiłaby opiekę nad takim domem. Na-

leży dodać, że najcenniejsze domy w Puszczykowie niszczeją, 

a domy o stosunkowo małej wartości architektonicznej są obję-

te obostrzeniami. Sugerowałbym opracowanie realnego planu 

ochrony nad zabytkami, który promowałby wśród inwestorów 

nasze najcenniejsze dziedzictwo, czyli obiekty o szczególnej 

wartości dla miasta. Puszczykowo jest za małe i nie posiada fun-

duszy, które pozwalałyby na remont wszystkich zabytków. Są 

jednak prywatne osoby, często posiadające pasję do odnowy 

zabytkowych domów i przy tym posiadające fundusze. Dzięki 

artykułom na temat historii Puszczykowa w prasie branżowej 

i ponadregionalnej inwestorzy moga zainteresować się naszym 

miastem. Może w ten sposób uratuje się willa Jadwinówka 

i wiele innych unikatowych obiektów? W Konstancinie pod War-

szawą z odnowy dawnych rezydencji zrobiono całkiem niezły 

biznes. My przecież nie możemy być gorsi! Może warto postarać 

się o jakieś fundusze zewnętrzne?

Niemniej trzeba dodać, że program opieki nad zabytkami jest 

w Puszczykowie potrzebny, bo miasto nasze jest perłą Wielko-

polski pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Plan 

taki powinien być skonstruowany w sposób realny i skierowany 

na rzeczywistą pomoc w uratowaniu najcenniejszego dziedzic-

twa. Chciałbym, żeby w „Echu Puszczykowa” ukazały się wywia-

dy z osobami, którym udało się odnowić zabytkowe wille. Mogą 

one opowiedzieć o wszystkich problemach i zaletach, które wy-

nikają z posiadania takich obiektów. Zamiast ciągle narzekać na 

opłakany stan zabytków, należy cieszyć się z wielu wyremonto-

wanych rezydencji. Miejmy nadzieję, że dobry przykład będzie 

promieniować.

Maciej Krzyżański

radny Rady Miasta Puszczykowa

Krótka historia tworzenia, czyli kopiuj/wklej

Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz 

w Mosinie zaprasza dzieci 

oraz dorosłych na „Pożegnanie lata 

2014”, które odbędzie się 13 września 

w godz. 17.00 – 21.00 na terenie pla-

cu zabaw przy ul. Nizinnej. Czeka Was 

wspaniała zabawa przy muzyce Jacka 

R. Catering i napoje zapewni szefowa 

restauracji „Działkowiec”. Prosimy za-

brać ze sobą, przyjaciół, znajomych 

oraz dobry humor.

W imieniu Zarządu

- przewodnicząca Jolanta Szymczak

 

Szczegółowe informacje:

www.mosina.pl

facebook Osiedla Czarnokurz

Pożegnanie lata PEDAGOG, TERAPEUTA
Z wieloletnim doświadczeniem w pracy 

z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.

�  Pomaga dzieciom z zaburzeniami funkcji poznawczych 

(dysleksja, dysortografi a), 
�  z opóźnieniami w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym,
�  z nadpobudliwością psychoruchową.

�  Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych.

�  Zaopiekuje się dzieckiem i pomoże w nauce.

Tel. 507 837 198

Stosuje najnowsze, skuteczne metody terapii pedagogicznej. 
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www.szkolka-wojnowski.pl

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

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

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

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

w soboty od 9 do 14

REKLAMA

W poprzednim numerze Gazety 

Mosińsko-Puszczykowskiej prze-

czytać mogliśmy artykuł pana Ryszarda 

Krawca „Dolne ma przechlapane”. Autor 

– mieszkaniec Starego Puszczykowa, za-

uważa, że w ostatnich latach Puszczyko-

wo się rozbudowuje. Na Górnym Pusz-

czykowie przybywa rezydencji i nowych 

domów, więc nadal jest to oaza spokoju 

i ciszy. Rozbudowa tej części miasta ukie-

runkowana na budownictwo mieszkanio-

we sprawia, że ciągle słychać tam śpiew 

ptaków, a mieszkańcy mogą cieszyć się 

błogą ciszą, jeśli tylko nie zakłóci jej na 

chwilę sąsiad. Generalnie dobre, stare 

Puszczykowo w najlepszym wydaniu, 

w którym chce się mieszkać i wypoczy-

wać. Nawet ruch samochodowy jest tam 

ograniczony dzięki temu, że większość 

ulic to nadal drogi gruntowe. Ruch sa-

mochodowy generują tam nie przybysze, 

a jedynie sami mieszkańcy. Bo i po co ktoś 

tam jechać ma samochodem? Dwa małe 

sklepy na całe Górne Puszczykowo nie 

przyciągają turystów „zakupowych”. Więc 

goście tego rejonu to na ogół mieszkań-

cy Dolnego, którzy rowerami jadą nad je-

zioro. A i to tylko latem. 

Jak słusznie zauważył autor, odmiennie 

jest w dolnej części miasta. Tu życie prze-

biega dużo bardziej hałaśliwie. Tutaj skon-

centrowano sklepy, parkingi, warsztaty, 

tu mieszczą się stacje kolejowe i restau-

racje, a wraz z tym ciągle jest tu tłoczno 

i hałaśliwie.  Czyli dolna część miasta też 

się rozbudowuje, choć inaczej niż ta gór-

na.  Szczególnie centrum Puszczykowa 

i Puszczykówka, które zaczęły spełniać 

rolę usługową wobec innych obszarów. 

Jak zauważył autor, tu przyjeżdża się na 

zakupy, tu w związku z tym coraz więcej 

jest parkingów. Na dobrą sprawę te miej-

sca zaczynają wyglądać jak jeden wielki 

parking. I ma być ich jeszcze więcej, może 

nawet wielopoziomowe.  Wina to zapew-

ne i lichej komunikacji publicznej, którą po 

mieście ciężko się poruszać, i po trosze na-

szych nawyków, bo nadal rower jest dużo 

mniej popularny w naszym mieście niż 

samochód, a równocześnie brak jest wy-

godnych ścieżek rowerowych.  Po ulicach 

Puszczykowa jeździ się rowerem mało 

komfortowo. Taka jest prawda.  

Hałaśliwie w dolnej części miasta jest 

również w innym sensie: „hałasować” za-

czynają tu coraz bardziej niezadowoleni 

z powyższego mieszkańcy. Inwestorzy 

od dawna planują  kolejne duże sklepy 

i w związku z tym następne parkingi. Dla-

tego mieszkańcy się organizują i mówią 

„nie dla tych planów”!  Nie godzą się na 

to, aby mieć jeszcze bardziej „przechlapa-

ne”, aby ta część miasta zamieniła się w 

usługową dla innych, aby wielkie miasto, 

z którego niedawno uciekli, przyszło do 

nich.  Protestują.

Na Górnym Puszczykowie w tym sa-

mym czasie śpiewają ptaszki. Właścicie-

le działek budowlanych nadal sprzedają 

tam grunty pod budowę domów, rekla-

mując, że okolica cicha, urokliwa i wolna 

od niedogodności cywilizacji. I tak jest 

rzeczywiście. Ale i nad cichym Górnym 

zaczynają zbierać się chmury. Bo „logi-

ka” jest taka, że jak już działki się w cichej 

okolicy sprzeda, to mieszkańcom trzeba 

będzie dostarczyć to, od czego niedaw-

no chcieli uciec. Wszystko dla ich dobra 

oczywiście. Dostarczyć „pod nos”, a wła-

ściwie pod płot – wielkomiejską cywiliza-

cję w polskim wydaniu: markety, parkingi 

czy stacje benzynowe.   Mądre głowy nie 

śpią! I w tym kierunku rozwój miasta wi-

dzą nasze władze w wyprodukowanym 

niedawno projekcie „Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania”. To 

najważniejszy w mieście dokument, któ-

ry nakreśli kierunki zagospodarowania 

przestrzeni Puszczykowa. I co się w nim 

jawi? Więcej wszystkiego: więcej marke-

tów, więcej parkingów (również wielo-

poziomowych), możliwość  powstawania 

zabudowy szeregowej czy zblokowanej 

(deweloperka), stacje benzynowe, które 

będą mogły powstać niemal wszędzie. 

Zasmucę pana Ryszarda Krawca – to 

wszystko przewiduje się na terenie Pusz-

czykowa Dolnego, ale i Górnego. „Cywili-

zacja” idzie i do was, kochani mieszkańcy 

górnej części miasta! I u was zrobi się 

pewno hałaśliwie w każdym tego słowa 

znaczeniu. Dlatego warto, aby wszyscy 

mieszkańcy Puszczykowa zaintereso-

wali się, jakie pomysły na miasto mają 

nasze mądre głowy. Warto zapoznać się 

z tymi planami, aby odpowiedzieć sobie 

na pytanie: jakiego Puszczykowa chce-

my w przyszłości? Czy nowoczesnego 

w zachodnioeuropejskim wydaniu, czy 

„nowoczesnego” w wydaniu wschodnio-

europejskim - takiego jak miejscowości 

z Puszczykowem sąsiadujące? Czy może 

warto jednak (pewnie niezupełnie bez 

wyrzeczeń) zachować to, co w Puszczy-

kowie najcenniejsze, co stanowi o cha-

rakterze miasta? Zachować wszystko to, 

co spowodowało, dlaczego tu, a nie gdzie 

indziej mieszkamy. Aby może, jeśli będzie 

taka konieczność, trochę „pohałasować” 

teraz, by później nie hałasowały nam TIR- 

y, czy pędzące między domami samo-

chody nie rozjeżdżały naszych dzieci idą-

cych do szkoły. W końcu to nasze miasto, 

w którym tak jak wszędzie, śpiew ptaków 

brzmi lepiej niż warkot silnika.

Krzysztof J. Kamiński

Dolne przechlapane ma, a Górne będzie miało,
czyli zawsze może być gorzej
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W tym roku w imprezie „Szeroko na Wąskiej” w Mosinie, 

organizowanej w drugą niedzielę sierpnia od 10 już lat, 

wzięło udział ponad 150 artystów. Głównym celem organizato-

rów jest prezentacja dorobku artystycznego, kolekcjonerskiego 

i hobbystycznego mieszkańców gminy, a także mieszkańców 

powiatu poznańskiego.

Od dziesięciu lat prezentują swoje zamiłowania i pasje
Atmosfera jak zwykle była doskonała, wśród stałych uczest-

ników pojawili się nowi wystawcy, m. in. Kazimierz Maślak

z Mosiny, który pokazał kolekcję związaną ze skautingiem i har-

cerstwem. Jego przygoda z harcerstwem zaczęła się w 1960 r. 

Dalsza działalność to Harcerska Orkiestra Dęta (obecnie Stowa-

rzyszenie muzyczne im. A. Jerzaka), w której gra do dzisiaj na 

perkusji. Ponadto pan Kazimierz od 1976 r. jest strażakiem (OSP) 

i tutaj także zbiera, m. in. odznaczenia i medale – być może 

w przyszłym roku pokaże swoje „pożarnicze” zbiory. 

Imprezę umilały występy zespołów, duetów, solistów muzycz-

nych. Prowadzący, jak co roku, Andrzej Kasprzyk, sam zaśpiewał 

kilka przebojów, czym porwał zwiedzających do tańca...     (red.)

Maria Silska i Urszula Nieborak

W. Wiązek od lat wystawia zęby prehistoryczhnych zwierząt

Kazimierz Maślak

Maria Jaśkiewicz

Jak widać mieszkańcy dobrze się bawili...
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Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa zaprasza do zaba-

wy literackiej - konkursu KRYMINAŁ Z MIECZEWEM. Na-

leży nadesłać jedno krótkie opowiadanie lub wiersz na adres 

mailowy: konkurs@mieczewo.com . Tematyka utworów: krymi-

nalna, sensacyjna. Termin nadsyłania tekstów konkursowych: 

do 30 września 2014 r.  Regulamin na stronie: http://www.mie-

czewo.com . Konkurs objęła patronatem Mosińska Biblioteka 

Publiczna." Autorką pomysłu jest Zofi a Staniszewska.

Regulamin konkursu literackiego

Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa 

KRYMINAŁ Z MIECZEWEM:

1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział 

wszystkie zainteresowane osoby bez względu na miejsce 

zamieszkania lub wiek.

2.  Należy nadesłać jedno  krótkie opowiadanie (do 5000 zna-

ków bez spacji, czyli około trzech stron wydruku kompute-

rowego A4) lub wiersz, podpisane godłem (godło słowne, 

nie znak grafi czny, nie imię i nazwisko). W treści maila nale-

ży zamieścić: godło, imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

3.  Tematyka utworów: kryminalna, sensacyjna.  Miejce akcji: 

Mieczewo.

4.  Utwory należy przesłać na adres mailowy: konkurs@mie-

czewo.com

5.  Termin nadsyłania tekstów konkursowych: do 30 września 

2014 r. 

6.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 października 

2014 podczas Festiwalu Wina i Chleba.

7.  Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie: Anna 

Kaleta, Jarosław Malesiński i Zofi a Staniszewska.

8.  Zostaną przyznane trzy nagrody książkowe - oczywiście 

kryminały oraz nagrody niespodzianki. Ponadto nagrodzo-

ne prace zostaną opublikowane na stronie: www.miecze-

wo.com . Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodat-

kowych wyróżnień.

Patronat:

Mosińska Biblioteka Publiczna

KONKURS LITERACKI

Na upalne lato – mrożące krew w żyłach 
intrygi kryminalne z Mieczewem w tle!

W roku 1990 była jedną z założy-

cieli Związki Artystów Plastyków. 

Uprawia malarstwo sztalugowe. Pejzaże, 

portrety, martwe natury to tematy, które 

najczęściej realizuje. Brała udział w kilku-

dziesięciu wystawach w kraju i poza gra-

nicami. Miała kilkanaście wystaw indywi-

dualnych m.in. w Poznaniu, Pile, na Zamku 

w Książu, Hamburgu, Berlinie, Warszawie. 

Jest laureatką wielu nagród (Salon Wielko-

polski).

Podczas wieloletniej pracy twórczej 

doceniono jej wkład w kulturę i w 2007 r. 

otrzymała Krzyż Zasługi przyznawany 

przez Prezydenta RP. Jej prace znajdu-

ją się w zbiorach prywatnych w kraju 

i poza granicami.

Tylko w 2013 r. prace Marii Silskiej moż-

na było oglądać w Człopie, Żychlinie, Pile, 

Komornikach, Toruniu, Poznaniu, Kórniku, 

Niemierzycach, Sierakowie i w jej pracowni 

w Pecnej. Od początku roku 2014 odbyły 

się wystawy w Stęszewie, Komornikach, Łę-

Maria Silska, malarka mieszkająca w Pecnej
w tym roku obchodzi 35-lecie pracy twórczej

czycy, kilka w Poznaniu (w tym dwie z cyklu 

„Robinsonada”.

W ubiegłych latach brała udział w zbioro-

wych wystawach w Szwajcarii, Pile, Pozna-

niu, Czarnkowie, Człopie, w Muzeum Ziemi 

Średzkiej, w Muzeum Regionalnym w Stę-

szewie oraz w indywidualnych, w Klubie 

Osiedlowym „Zielone Wzgórza’ w murowa-

nej Goślinie i w Domu Kultury na Skarpie w 

Poznaniu, W Ośrodku Kultury w Sierakowie, 

w „Zagrodzie Bamberskiej” w Poznaniu. Jej 

obrazy można było zobaczyć także w Mu-

zeum w Śremie i w Domu Kultury „Słońce” 

w Poznaniu, gdzie trwały prezentacje zbio-

rowe Związku Artystów Plastyków.

22 sierpnia b.r. o godz. 18 zostanie 

otwarta wystawa malarstwa Marii 

Silskiej w Muzeum Ziemi Średzkiej 

„Dwór w Koszutach” i będzie czynna 

do 14 września 2014 r. 

W jednym z najbliższych numerów na-

szej gazety ukaże się artykuł poświęcony 

twórczości artystki.                                          (red.)
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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 2013 r. bierze udział w 38. wyprawie na Antarktydę. 
Jego głównym zadaniem w Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego jest utrzymywanie komunikacji 
stacji z resztą świata.

Stacja Amudsen-Scott – amerykań-

ska stacja naukowobadawcza na 

południowym biegunie geografi cznym. 

Stacja zlokalizowana jest na wyso-

kości 2810 metrów i częściowo znaj-

duje się pod lodem. Średnia rocz-

na temperatura wynosi –49,3 stopni 

Celsjusza, minimalna zanotowana 

to –88,9 stopni.

Jest lipiec, środek lata w Polsce, okres 

wakacji i wypoczynku. Tutaj – niby śro-

dek zimy. Jednak zima w tym roku jest 

bardzo leniwa i o tym, że trwa tylko 

czasami nam przypominana. Chwilowy 

nadmiar czasu pobudza wyobraźnię do 

działania. Po śniadaniu, w lodówce zna-

lazła się parówkowa bomba, to samo 

zamiast zupy na obiad... Humor nas nie 

opuszcza pomimo mokrego początku 

miesiąca. 

Około 4 lipca zrobiło się bardzo ładnie 

i cicho, można było wyjść na zewnątrz, 

zaczerpnąć odrobinę słońca i poprzeby-

wać na świeżym powietrzu. Jednak nie 

na długo. Zbliżał się weekend, a z nim 

kolejny huragan. W niedzielę rano zrobi-

ło się cicho i spokojnie. Jak się okazało 

wiatr tym razem zostawił po sobie pa-

miątkę -  pozrywały się łopaty od turbi-

ny wiatrowej, z trzech sztuk tylko jedna 

wisiała jeszcze na swoim miejscu. Jedna 

poszybowała daleko poza domki letnie, 

ponad 150 metrów od swojego miejsca, 

następna leżała pod wiatrakiem. I na 

tym zakończyliśmy póki co testowanie 

zielonej energii na stacji. Elektrownia zo-

stała wyłączona i od tej chwili jedynym 

źródłem energii są agregaty na silnikach 

diesla. Po południu tego dnia pokazała 

się na plaży koło stacji foka Weddella.

13 lipca, grupie od nas udało się poje-

chać na fi nał pucharu świata, do pobli-

skiej argentyńskiej stacji Carlini. Przygo-

towaliśmy się na gratulacje i zwycięską 

fetę, jednak skończyło się na pociesza-

niu przegranych. Po meczu szybko ucie-

kliśmy do siebie, zanim ktoś na stacji 

argentyńskiej mógł przypomnieć sobie, 

że w drużynie niemieckiej grają Polacy. 

Po spokojnym weekendzie pogoda 

Mapowanie lodowców

Foka koło stacji

znowu się zepsuła, jednak nie była zbyt 

zimowa, temperatury wahały się od -5 

do +3 stopni, czasem padał deszcz, a za-

raz po tym zamarzał. Dlatego nie było ni-

czym dziwnym wyjście i wyczyszczenie 

anteny satelitarnej z lodu, tak żebyśmy 

mieli jakąkolwiek łączność ze światem. 

Dopiero w okolicach 18 lipca trochę się 

wypogodziło i wiatr się uspokoił. Po tylu 

dniach opadu zdawałoby się, że powin-

no być bardzo dużo śniegu, niestety nie 

tutaj. Większość białego puchu została 

wywiana do zatoki, a dodatnie tempera-

tury spowodowały, że śniegu było mniej 

niż kilka dni wcześniej. Na mszarniku 

przed stacją zrobiło się bardzo duże je-
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Chwila odpoczynku w pracy

Bomba w lodówce

zioro, które szybko zamarzło. Znaleź-

liśmy na stacji łyżwy i wykorzystując 

piękną pogodę śmigaliśmy na łyżwach 

po naturalnym lodowisku wokół sta-

cji. 19 –go nadal było ładnie, prognozy 

podawały sprzeczne informację. Tuż po 

świcie, czyli nie tak wcześnie rano, wy-

braliśmy się na lodowce w celu stwo-

rzenia zasięgów lodowców. Dwie inne 

osoby, w tym samym czasie, pojechały 

skuterami na Demey'a, aby  wykonać 

monitoring płetwonogich. Ja byłem 

w grupie narciarskiej, czyli idącej na 

lodowiec. Po kilku godzinach część na 

skuterach odebrała nas z końca lodowca 

i zjechaliśmy na stację. Następnego dnia 

w niedzielę, kolejny raz wykorzystaliśmy 

dobrą pogodę. W dwie osoby pojechali-

śmy wspinać się, po utworzonych przez 

opady deszczu i dodatnie temperatury 

lodospady, które przy pierwszych mro-

zach pozamarzały spływając ze skał. Tym 

razem celem okazała się ściana „Zamku” 

górująca nad lodowcem Ekologii i Bara-

nowskiego. I tak wspinaczkowo minęła 

cała niedziela. Wieczorem wracaliśmy 

do stacji w wietrze i mrozie bliskim

–8 stopni. Wydawało się, że pogoda 

znowu się załamie, a jednak nie. W po-

niedziałek od rana było  znowu ładnie, 

choć dość mroźnie. Toteż w porannych 

godzinach po świcie (ok. g. 10) wyruszy-

liśmy dalej na mapowanie lodowców. 

Tym razem tylko na dwa skutery, znowu 

cały dzień minął, nie wiadomo kiedy. 

23 – go z rana rozpoczęliśmy wymia-

nę wykładziny w budynku meteo. Tego 

dnia była 28. rocznica katastrofy chilij-

skiego helikoptera na terenie naszej sta-

cji. W tej katastrofi e zginął jeden z chi-

lijskich żołnierzy. Wieczorem zapaliliśmy 

lampkę koło kamienia z tablicą upamięt-

niającą to wydarzenie. 25 lipca wybrali-

śmy się dalej na mapowanie lodowców, 

tym razem w cztery osoby – po dwie na 

skuterach. Mapowaliśmy dalszą część 

lodowców Baranowskiego i Sphinksa. 

Cały dzień znowu bardzo szybko minął. 

W niedzielę 27-go  wybraliśmy się na 

kolejny lodospad, na „Siodło". Dwie 

osoby pojechały sprawdzić na Capeca-

bane wieści z ostatniego monitoringu 

o pojawieniu się pingwinów. I rzeczy-

wiście okazało się, że na plaży pojawiły 

się pingwiny. O dziwo zaczęły siadać 

w miejscach, gdzie normalnie budują 

gniazda. Wieczorem koledzy odebrali 

nas ze skał pod „Siodłem” i wróciliśmy 

do stacji. Następnego dnia z rana próbo-

waliśmy pojechać na kolejny monitoring 

na Demey'a,  dwoma skuterami. Jednak 

na kopule lodowca Ekologia, wystapiła 

mgła i zaczęło sypać gęstym śniegiem. 

Po kilkunastu minutach jazdy postano-

wiliśmy zawrócić do stacji, co okazało sie 

nie takie łatwe. Gdyby nie GPS, którego 

zawsze ze sobą bierzemy, powrót oka-

załby się o wiele trudniejszy – skończyło 

się tylko na jeździe trochę po omacku 

w gęstej mgle i śnieżycy. 

Zimowy lipiec, spowolnił życie w przy-

rodzie. Tak, jak pisałem wcześniej, pod 

koniec lipca pojawiła się grupka pin-

gwinów, pewnie ich zegar biologiczny 

wygłupił się wahaniami temperatury. 

Od czasu do czasu widać uchatki w oko-

licach stacji. Na monitoringu pojawiły 

się słonie morskie, które leżąc na plaży, 

patrzą bardzo nieufnie na zbliżające się 

do nich osoby. Towarzyszące nam do tej 

pory kury zniknęły wraz z pojawieniem 

się pingwinów, wyczuły lepszą okazję na 

złapanie pożywienia.  I szkoda, bo  już 

nie słychać charakterystycznego tupta-

nia po dachu. Podczas sztormów widać 

szybujące nad falami petrele olbrzymie 

oraz od czasu do czasu można zobaczyć 

śnieżno białe petrele śnieżne.  

A  tak naprawdę mamy poczucie jak-

by świat o nas zapomniał. Z Warszawy 

dochodzą nas słuchy o organizacji na-

stępnej wyprawy. Wtedy przypominamy 

sobie,  jak to my rok temu, szykowaliśmy 

się powoli do wyjazdu na Antarktydę. 

Przypomina to trochę o zbliżającym się 

końcu naszej wyprawy, ale do tego po-

zostało jeszcze trochę czasu. Na razie 

cieszymy się tym, co tutaj mamy i korzy-

stamy jak tylko możemy... Żeby było co 

wspominać po powrocie.

Polska Stacja Antarktyczna 

Emil Kasprzyk

10.08.2014 r.
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Niedościgniony mistrz gawędy i praw-

dziwy elegant z Mosiny z urodzenia, 

aż do szpiku kości, ba, nawet bardziej, taką 

zdawał mi relację:

– Ty wiesz co, a w telewizji kiedyś na po-

czątku, taka jedna mądra redaktorka mi 

się zapytała, czy nie wiem skąd się wła-

ściwie wziął ten elegant z Mosiny. Rozu-

miesz mnie, a właściwie to zapytała tak: 

„skąd się wzięło powiedzonko elegant 

z Mosiny?”. Ty, ona normalnie mnie chy-

ba chciała zaskoczyć, że niby może nie 

jestem dokładnie zorientowany, że może 

ona będzie miała gotową odpowiedź, 

nie wiem. A ja, proszę ciebie, miałem już 

wszystko dokładnie obmyślone, może mi 

nie wyszło tak jakbym chciał, bo jednak 

nie jestem przyzwyczajony do wywia-

dów telewizyjnych i miałem bądź co bądź 

normalną tremę. Najpierw musiałem cze-

kać, to mi w gardle w tym czasie zaschło 

dokładnie, później że już za chwilę wcho-

dzimy na antenę na żywo i żadnych po-

wtórek nie będzie i mówię ci, nie wiedzia-

łem dokładnie, co ona mi się spyta. No, 

ale jak już się zapytała, to ja jej mówię tak:

– Elegant z Mosiny właściwie swój 

początek bierze z naszego hymnu naro-

dowego (myślałem, że ją tym zaskoczę, 

a ona nawet okiem nie mrugnęła, pro-

szę ciebie, ani głową nie poruszyła nic, 

kompletnie). Tak, proszę pani, z naszego 

hymnu, dobrze powiedziałem (tej, a ona 

nic, jakby w moich myślach czytała, siedzi 

i patrzy). Jedna ze zwrotek, jak zapew-

ne pani wiadomo, wyraźnie mówi: „...jak 

Czarniecki do Poznania po szwedzkim 

zaborze...”. Zgadza się co do joty, prawda. 

I teraz niech mnie pani posłucha, żeby do 

tego Poznania oni mogli dojechać z tym 

całym wojskiem, to musieli się po drodze 

gdzieś zatrzymać, gdzieś raz po raz odpo-

cząć, przecież zaczynała się zima, a wte-

dy to były zimy dopiero. I jak to pięknie 

po staropolsku napisał Jan Chryzostom 

Pasek: „...stanęliśmy tedy w Mosinie...”, 

czyli u nas. A w tamtych czasach (ja tak 

jej cały czas prawiłem w tym studiu) na-

sze małe miasteczko znane było w naj-

bliższej okolicy głównie z sukiennictwa, 

można nawet powiedzieć, że miało statut 

ośrodka sukiennictwa bardzo silnego. 

Wokół na polach był uprawiany len jako 

najważniejszy surowiec i z niego to nasi 

przodkowie trudniący się tkactwem tka-

li tkaniny (Pasek w swoich pamiętnikach 

właśnie o jednym z nich, który mieszkał 

na ulicy Poznańskiej, wspomina). Zaś z 

kolei na ulicy Farbiarskiej ówcześni rze-

mieślnicy farbowali je na różne kolory, 

zgodnie ze składanymi zamówieniami, a 

krawcy przy pomocy stylistów kroili róż-

ne ubrania. Tak to było. Pułkownik Stefan 

Czarniecki ze swoimi żołnierzami zatrzy-

mali się w okolicy wzgórz pożegowskich 

na całą zimę, czyli jak myślę, na co naj-

mniej kilka miesięcy. Po latach wojaczki, 

ciągłego przesiadywania w lasach, nie 

prezentowali się zbyt okazale, bo zajęci 

byli przecież nieustannym prześlado-

waniem Szwedów. Można dzisiaj śmiało 

powiedzieć, że byli niemal na pewno po 

pierwsze zaniedbani, a po drugie – ob-

darci (jak ja jej tak cały czas gadałem, 

to teraz widziałem, że się lekko zaczyna 

wiercić, bo pewno myślała, że się za-

galopowałem, ale ja nic, mówię dalej). 

O ich mundurach można powiedzieć 

wprost, że to była łata na łacie. Co robią 

mosińscy krawcy, proszę panią? Otóż 

w mig ubierają ich wszystkich w zupeł-

nie nowe stroje, tacy byli ambitni i pra-

cowici. Przyszła wiosna, puściły śniegi, 

a oni do Poznania na zbiórkę wjeżdżali 

od strony Górczyna – tak to sobie obmy-

śliłem. Na koniach, paradnie, powolutku, 

wypoczęci, dobrze nakarmieni, oręż lśnił 

wypolerowany, dumni, głowy do góry, 

tryskający energią, uśmiechnięci, a co 

najważniejsze – w nowych mundurach. 

Poznaniacy widząc ich takich pięknych, 

witali ich jak prawdziwych bohaterów. 

Z okien swoich domów wołali do nich: 

„Skąd jedziecie eleganci?’. A oni, że 

„z Mosiny, miasta królewskiego”. Taki jest 

tego powiedzonka początek. 

Tej, byś ty widział, jadę szybko do 

domu z powrotem, a w Mosinie już wszy-

scy to oglądali. Dostałem nawet od tej 

pani redaktor kasetę z nagraniem tego 

wywiadu.

Roman Czeski
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Do 15 listopada, ze względu na re-

mont mostu w Czapurach przejazd 

przez tę miejscowość odbywa się ob-

jazdami. Z powodu wyłączenia mostu 

z ruchu wszystkie kursy linii nr 527 są 

realizowane ze Starołęki do Czapur 

w rejon skrzyżowania z ulicą Żurawi-

nową na os. Leśnym. Gmina Mosina na 

czas remontu wprowadziła dodatkową 

bezpłatną linię nr 587. Remont prowa-

dzony jest przez Powiat Poznański. 

Przebudowa mostu ma na celu 

głównie podwyższenie jego no-

śności do 20 ton. Zakres prac obejmuje 

także część drogi powiatowej. Inwe-

stycja, którą prowadzi ZDP w Poznaniu 

otrzymała dofi nansowanie z Minister-

stwa Infrastruktury i Rozwoju – w wyso-

kości 888.999 złotych. Całe zadanie, któ-

re wykonuje fi rma Skanska szacowane 

jest na 1,6 mln złotych.

Na czas remontu komunikacja auto-

busowa odbywać się będzie następu-

jącymi trasami: Linia nr 527 (organizo-

wana przez ZTM) STAROŁĘKA – Poznań, 

Starołęcka – Czapury, Poznańska – CZA-

PURY/ŻURAWINOWA

Bezpłatna linia nr 587, organizowana 

przez gminę Mosina: autobusy odjeż-

dżają z przystanku KAMIONKI/PĘTLA 

i potem zatrzymują się na: Kamionki 

Polna, Kamionki Łąkowa, Kamionki Pla-

tanowa, Daszewice Lipowa, Daszewice 

Pętla, Daszewice Piotrowska, Daszewice 

Leśna, Babki Jednostka Wojskowa, Głu-

szyna  (możliwość przesiadki na autobu-

sy linii nr 58 w kierunku Starołęki), Babki 

Ośrodek Zdrowia, Babki, Czapury Gro-

madzka, Czapury Szkoła Czapury Warta, 

Wiórek Podleśna. Przystanek końcowy 

to WIÓREK/PĘTLA.

Do końca sierpnia kursy na linii nr 587 

będą realizowane z częstotliwością co ok. 

Uwaga na objazdy w Czapurach 60 minut, po rozpoczęciu roku szkolnego 

(od 1 września) w godzinach szczytu uru-

chomiony zostanie dodatkowy autobus 

dając częstotliwość co ok. 30 minut. 

W czasie remontu z objazdów muszą 

korzystać także kierowcy. Ci jadący z Po-

znania w kierunku Czapur muszą jechać 

objazdem przez Głuszynę (w Marlewie 

skręcamy w lewo), Babki i dalej wjeżdża-

my do Czapur za mostem. Natomiast kie-

rowcy, jadący w stronę Poznania skręcają 

w Czapurach na drogę prowadzącą do 

Daszewic, by dalej skierować się do Ba-

bek, Głuszyny i na poznańską Starołękę. 

Piesi i rowerzyści podczas prac mogą 

korzystać z tymczasowej kładki, przygo-

towanej przez wykonawcę.

Wolne miejsce (sala)
na Komunię św.

na rok 2015

Tel. 781 635 708
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W tym roku Dożynki Gminne (Mo-

sina) odbędą się 30 sierpnia w We-

stern City Rio Grande w Krosinku, 

ul. Lipowa 1. 

Rozpoczną się Mszą św. dziękczynną 

o godz. 15.00 w kościele pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Krośnie; godz. 

16.00 – korowód dożynkowy; 16.30 ob-

rzęd dożynkowy oraz występ folklory-

styczny Zespołu Tańca Ludowego Cybin-

ka Grodzisk i Kapeli Po Zagonach; 17.30 

– konkursy dożynkowe; 17.40 Kabaret 

Świerszczychrząszcz; 18.40 Kapela Po Za-

gonach; 19.20 – rozstrzygnięcie konkur-

sów; 19.30 Bartek Wrona z zespołem, kon-

cert muzyczny; 20.45 – zabawa taneczna 

z zespołem Johnny & Walker; 24.00 – za-

kończenie imprezy.

DOŻYNKI

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),

po wcześniejszym umówieniu się.

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 kandyda-

tów na wolontariuszy na Oddzia-

le Opieki Paliatywno-Hospicyjnej 

w Puszczykowie. Osoby, które chcia-

łyby zostać wolontariuszami w ho-

spicjum prosimy o kontakt osobisty 

ze Stowarzyszeniem tel. 510 697 056, 

w celu wypełnienia formularza zgło-

szeniowego i omówienia wstępnych 

kwestii związanych z postępowa-

niem rekrutacyjnym. Całe postępo-

wanie potrwa kilka miesięcy, dopiero 

wtedy, po pozytywnej weryfikacji na 

różnych szczeblach, będzie możliwe 

posługiwanie przy pacjencie. 
�  Chłopak,  lat 19, po wypadku komu-

nikacyjnym, na wózku inwalidzkim – 

potrzebuje pomocy przy rehabilita-

cji: 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 po-

rażeniem mózgowym, miewa na-

pady padaczkowe – potrzebu-

je towarzysza podczas spacerów 

w wózku. Wolontariusz dobrze, żeby 

był w miarę wysoki, silny i towarzyski. 
�  Chłopiec z Zespołem Downa, 2,5 

roku, mieszka w Luboniu, potrzebuje 

pomocy przy codziennych ćwicze-

niach, trwających ok. 1,5 godziny.
�  Chłopak, lat 17, znaczny stopień 

niepełnosprawności, padaczka – po-

trzebuje towarzysza na spacery na 

wózku.
�  Od września potrzebni będą wolonta-

riusze, którzy chcieliby udzielać kore-

petycji, pomagać w odrabianiu lekcji, 

w przygotowywaniu się do sprawdzia-

nów. Dzieci w różnym wieku, różne 

przedmioty. Można wybrać pomoc np. 

tylko w matematyce, tylko w klasach 

1-3 szkoły podstawowej. Spotkania 

będą odbywały się w biurze Stowarzy-

szenia, w godzinach odpowiadających 

wolontariuszowi i uczniowi. Potrze-

bujesz więcej szczegółów – dzwoń: 

510 697 056.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

�   Trwa zbiórka przyborów szkolnych 

i podręczników. Można przynieść 

choćby jeden blok! Rodziny potrze-

bują wszystkiego, od ołówka do tor-

nistra. Przybory prosimy przynosić 

do Stowarzyszenia. W sierpniu, z tego 

co otrzymamy uszykujemy dla dzie-

ci paczki na rozpoczęcie roku szkol-

nego. Przybory można przynosić 

cały rok, będziemy uzupełniać braki 

w tornistrach naszych podopiecznych 

na bieżąco. Można także wspomóc ro-

dziny, wpłacając pieniądze na zakup 

podręczników i wykupienie obiadów 

w nowym roku szkolnym, przekaże-

my 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 dopiskiem: „da-

rowizna”. Wpłaty można odliczyć od 

podstawy opodatkowania. 

�  Rodzina wielodzietna potrzebuje 

meble do pokoju (szafy, regały).
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje ku-

chenkę ze sprawnym piekarnikiem.
�  Potrzebny jest narożnik i fotel jed-

noosobowy rozkładany. 
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje żyw-

ność i środki czystości, szczególnie 

dla niemowląt, liczy się każda, nawet 

najmniejsza ilość.

W niedzielę 19 października br. Majątek Rogalin wraz z Fundacją im. 

Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu organizują Mszę 

hubertowską oraz koncert francuskiej muzyki myśliwskiej z udziałem ze-

społu „Trompes de Pologne”, działającego pod patronatem Muzeum Ło-

wiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Zespół jako jedyny w Polsce prezentuje 

oryginalną muzykę wielkich, konnych polowań. Celem wydarzenia ma być 

między innymi popularyzacja tradycji i kultury myśliwskiej jako części skła-

dowej kultury ziemiańskiej, krajobrazu historycznego Rogalina oraz celów 

i działalności Fundacji Raczyńskich.

Zależy nam na integracji społeczności ze szczególnym uwzględnieniem są-

siednich kół łowieckich, wędkarskich i jeździeckich, rozwoju turystyki i edu-

kacji w zakresie wiedzy o wielkopolskich parkach krajobrazowych. W ramach 

imprezy, poza Mszą myśliwską oraz koncertem muzyki par force, planujemy 

wykład o ptakach łowczych z udziałem sokolników, a także pokaz psów my-

śliwskich różnych ras oraz wyścigi chartów, degustację tradycyjnego jadła 

i wyrobów regionalnych.Koncert ma być okazją do spotkania licznej rzeszy 

przyjaciół Majątku Rogalin, Fundacji Raczyńskich, myśliwych, jeźdźców, węd-

karzy, miłośników przyrody, artystów. Liczbę uczestników przewidujemy na 

kilkaset osób. Szczegółowy plan imprezy zostanie przedstawiony w następ-

nym wydaniu gazety.                                                                                                                               

(MR)

Impreza plenerowa w Rogalinie
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakościCeny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

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

Mosina, ul. Rzeczypospolitej 29
godz. przyjêæ: czwartek 17-20, sobota 9-12

Œrem, ul. Powstañców Wlkp. 4a
(Klub KSA Fitness Zone) - wtorek 16-20

mgr in¿. Ma³gorzata Andrzejczak
tel. 667 512 937

mgr in¿. Agnieszka Ludwiszewska
tel. 508 375 845
www.tudietetyk.pl

tudietetyk@gmail.com

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

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.

IŁÓWIEC. Wynajmę mieszkanie 2 poko-

jowe Powierzchnia 40 m2 Niskie koszty 

ogrzewania, ogrzewanie płatne tylko 

w sezonie grzewczym. Mieszkanie w bu-

dynku ocieplonym, okna PCV Parking na 

działce ogrodzonej Cena najmu 690 zł 

mieszkanie bez czynszowe Mieszkanie 

znajduje sę 30 min. pociągiem od Po-

znania 5 stacji PKP 7 km od Mosiny, 4 od 

Czempinia. Kontakt 692703207.

2 SIERPNIA z Rusałki przy ul. Wodziczki 

w Puszczykowie zaginął kocurek rasy 

brytyjskiej. Bardzo proszę o pomoc 

w jego znalezieniu. Obiecuję nagrodę. 

Tel. 506682994.

SERDECZNIE zapraszamy do pierwsze-

go w Puszczykowie, Publicznego Przed-

szkola „Czarodziejski Zamek” przy ul. 

Czarnieckiego 2. W ramach podstawy 

programowej przedszkole jest bezpłatne. 

Tel. 605 903 644.

MAM 28 lat szuakm pracy jako sprzedaw-

ca mam doświadczenie gdyż pracowałam 

jako sprzedwca. Również jako opiekunka 

dla dziecka opiekowłam sie dłuższy czas 

4-letnim chłopcem oraz przez rok 2-let-

nia dziewczynka bardzo mi zależy. Marta 

726219716.

SPRZEDAM 4 pokojowe mieszkanie 

w Mosinie przy ul. Sowinieckiej. Miesz-

kanie wyremontowane, nowe grzejniki, 

okna plastikowe, podłoga panele i płytki, 

nowe drzwi. Pomieszczenia: salon z anek-

sem kuchennym (meble w zabudowie 

oraz sprzęt agd w cenie), duża sypialnia 

z wyjściem na balkon, dwie mniejsze sy-

pialnie ok 8 metrów kw., łazienka z wanną 

(płytki). Mieszkanie ładnie zaaranżowane, 

nowoczesne, funkcjonalnie urządzone, 

jasne i ciepłe. Do mieszkania przynależą 

dwie piwnice. Stan do zamieszkania bez 

nakładów fi nansowych. Cena 235 tys. do 

małej negocjacji. Tel. 601-374-733.

POSZUKUJĘ garażu w Mosinie lub okoli-

cach do wynajęcia na magazyn dla fi rmy 

budowlanej. Kontakt 888 137 252.

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ DOMSPRZEDAM LUB WYNAJMĘ DOM

po kapitalnym remoncie, może być dwurodzinny,po kapitalnym remoncie, może być dwurodzinny,
słoneczny, przestronny, idealna lokalizacja,słoneczny, przestronny, idealna lokalizacja,
piękne widoki na Park Narodowy, cisza, las.piękne widoki na Park Narodowy, cisza, las.

BliskoBlisko znajduje się przedszkole, centrum tenisowe, SPA, znajduje się przedszkole, centrum tenisowe, SPA,
przystanek autobusu szkolnego.przystanek autobusu szkolnego.

Parter – 90 mParter – 90 m22 może być z osobnym wejściem, można ew. przeznaczyć może być z osobnym wejściem, można ew. przeznaczyć
na gabinet, biuro,działalność gospodarczą a górę 100 mna gabinet, biuro,działalność gospodarczą a górę 100 m22 na mieszkanie. na mieszkanie.

W ogrodzie (sad i starodrzew)W ogrodzie (sad i starodrzew)  znajduje się garaż podpiwniczony z piwnicą znajduje się garaż podpiwniczony z piwnicą 

35 m35 m22 i „kanałem” samochodowym. i „kanałem” samochodowym.

Okazyjnie, bezpośrednio, tel. 609 484 611Okazyjnie, bezpośrednio, tel. 609 484 611

w Puszczykowie Starym 190 mw Puszczykowie Starym 190 m22 (działka 1350 m (działka 1350 m22))

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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– Już jako mała Tereska wiedziała Pani, że muzyka będzie 

Pani miłością?

– Nie, nie wiedziałam, ale chętnie, często i spontanicznie śpie-

wałam, tańczyłam ku radości mojej rodziny, znajomych, a potem 

w szkole. Jako dziecko nie mogłam przewidzieć dalszego mojego 

rozwoju. To splot wielu przypadków takich jak np. to, że mój wujek, 

który widząc moje predyspozycje nakłaniał mnie do zrobienia jesz-

cze jednego kroku więcej, czyli przystąpienia do egzaminów po-

zwalających zostać artystą, wtedy jeszcze Państwowego Zespołu 

Artystycznego Pieśni i Tańca „Śląsk”, co w końcu uczyniłam.

– Pamięta Pani w jakich okolicznościach trafi ła do zespołu 

Pieśni i Tańca „Śląsk"?

– Mieszkałam w Nakle Śląskim z rodzicami. Chodziłam wtedy 

do średniej szkoły. Jak wspomniałam wcześniej, za namową wujka 

pojechałam pociągiem do Koszęcina, by przystąpić do egzaminów 

do Zespołu „Śląsk”. Ku radości mojej i rodziców zdałam je i od tego 

momentu zamieszkałam na terenie zespołu.

– Reprezentowała Pani zespół „Śląsk" na różnych festiwa-

lach, nawet  w Afryce...

– Tak. Zdarzyło się, że profesor Stanisław Hadyna delegował mnie 

na Festiwal Piosenki Ludowej do Johannesburga w RPA, oczywiście 

po wcześniejszych przygotowaniach z orkiestrą i pod jego czujnym 

okiem i uchem. To była wspaniała przygoda. Zobaczyłam po raz 

pierwszy dzikie zwierzęta na wolności, co zrobiło na mnie ogrom-

ne wrażenia. Zobaczyłam wspaniałe krajobrazy – totalną egzoty-

kę. Festiwal przebiegł bardzo pomyślnie. Powróciłam do zespołu 

z pierwszą nagrodą.

– Dlaczego odeszła Pani z zespołu?

– Zakończyłam pewien etap pracy w zespole. Pracowałam, jak 

się okazuje i tak najdłużej ze wszystkich członków zespołu na estra-

dzie. Przyszedł czas, aby zrobić miejsce młodszym.

– Jednak nie zniknęła Pani ze sceny, tylko zdecydowała się 

na karierę solową...

– Kiedy człowiek całe życie jest artystą estradowym, to nagle 

z dnia na dzień nie może stać się kimś innym. Jest naturalną rze-

czą, że myślałam o pracy o podobnym profi lu i zdarzyło się coś 

pięknego, o czym nawet nie marzyłam. Pierwsza piosenka, którą 

nagrałam bardzo spodobała się słuchaczom radia. To pociągnęło 

za sobą następne realizacje i nawiązanie współpracy z Firmą „Eska” 

z Zabrza. W następnej kolejności podpisałam mój pierwszy w życiu 

kontrakt i tego kroku nie żałuję.

–  „Spełnić marzenia" to pierwsza pani płyta w karierze so-

lowej...

– Pracowałam nad nią około roku. Powstawała dość szybko. Pio-

senka za piosenką była nagrywana w Polsce. Udało mi się jednak 

w tym czasie nawiązać współpracę z kilkoma ciekawymi ludźmi, 

dzięki czemu można było umieścić na płycie kilka przebojów. Mam 

tu na myśli choćby Petera Klimenta ze Słowacji, który jest autorem 

muzyki do piosenki „Dałabym Ci dała”. Tekst jest natomiast mój.

– Nagrała pani również koncert, który został wydany na 

DVD...

– Przy okazji koncertu, na którym wręczono mi „Złotą Płytę”, 

wraz z producentem zdecydowaliśmy, że warto byłoby takie nie-

codzienne wydarzenie zrealizować telewizyjnie. Choćby z takiego 

powodu, że wzięło w nim udział wielu gości takich, jak Goran Ka-

ran, który na tą imprezę przyjechał specjalnie z Chorwacji. Po obej-

rzeniu materiału doszliśmy do wniosku, że jest on na tyle dobry, że 

możemy go dać do emisji telewizyjnej oraz wydać na płycie DVD. 

W związku z tym, że sala, w której odbywał się koncert ma ogra-

niczoną pojemność, poprzez udostępnienie tego materiału może 

w nim uczestniczyć nieograniczona publika.

– W czerwcu br. ukazała się druga pani płyta pt. „Szczęśliwe 

chwile”... 

– Nad drugą pły-

tą pracowałam nie-

co dłużej niż nad 

pierwszą, ponieważ 

przybyło mi o wiele 

więcej obowiąz-

ków, głównie kon-

certów i w studiu 

mogłam pracować 

tylko w wolnym 

czasie, między kon-

certami. Główna 

część płyty zosta-

ła zrealizowana 

w Polsce, ale część 

nagrań powstała 

w Chorwacji i Sło-

wenii. Muszę pod-

kreślić, że z tam-

tejszymi artystami 

Nikogo nie udaję, taka po prostu jestem
Z Teresą Werner rozmawia Robert Stępiński
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wspaniale się współpracuje. Zaśpiewałam duety z Goranem Kara-

nem - przepiękną piosenkę „u non llores mi querida” i „Takni me”. 

Jedną piosenkę, skomponowaną specjalnie dla mnie przez Micha-

ela Hercoga „Daj cuwaj mi ga Boże” na Festiwal w Szibeniku, zaśpie-

wałam w języku chorwackim – jak twierdzi dyrektor tego festiwa-

lu Branko Viljac, z akcentem dalmackim. Piosenka „Szczęśliwi we 

dwoje”, promująca moją drugą płytę  powoli staje się przebojem. 

Starałam się żeby takich piosenek na płycie było więcej. Myślę, że 

stylem płyta nie odbiega od pierwszej, jednak zasygnalizowałam 

moje nowe kierunki.

– „Mój dom rodzinny" to jedna z pięknych piosenek ballado-

wych, która znalazła się na płycie.

– Tak się składa, że mój dom rodzinny – prawdziwy, w którym 

się wychowałam i został mi przekazany przez rodziców, już nie jest 

moim domem. Tym większy mój sentyment do niego i jego oto-

czenia. Tam spędziłam moje szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. 

Smak owoców: czereśni, jabłek, śliw i gruszek nigdy nie będzie 

zapomniany. Zapach kwiatów róż, piwonii, bzu zawsze będzie mi 

się kojarzył z tym miejscem. A w domu mama, zapach świeżego 

chleba – chciałoby się wrócić do tych czasów... O tym wszystkim 

traktuje właśnie ta moja piosenka.

– Na płycie pojawiły się również dwa duety z Goranem Ka-

ranem.         

 – Goran Karan to czołowy piosenkarz chorwacki. Ma swoją le-

gendę i pozycję na Bałkanach. Mój producent od dłuższego czasu 

pracuje z artystami z tego kraju. Zaproponował mi duety. Mnie po-

dobał się sposób śpiewania i piosenki Gorana Karana i dlatego wła-

śnie wybrałam Gorana. Okazał się prywatnie również wspaniałym 

człowiekiem. Do pierwszego spotkania doszło w Splicie, w sercu 

Dalmacji. Nagrania dokonaliśmy w studiu Nenada Siskova tuż obok 

Opery.

– Co jest dla Pani najważniejsze w życiu?

– Oczywiście zdrowie. Kiedy jest się młodym o tym się nie myśli.  

Może miłość? Coś, co jest dane starszym i młodszym... W tym te-

macie nie ma ograniczeń wiekowych i to jest piękne – jak w mojej 

piosence „Miłość jest piękna”. Wszystko, co duchowe. Nie mówimy 

o rzeczach materialnych.

– Chętnie bierze Pani udział w koncertach charytatywnych?

– Bardzo chętnie. Pomagać innym to piękna rzecz. Miałam okazję 

wielokrotnie uczestniczyć w takich imprezach. Jak tylko mam czas, 

nigdy nie odmawiam!

– Miała Pani kiedyś okazję spotkać się z osobami niepełno-

sprawnymi? 

– Nie tylko spotkałam się, ale i wspólnie śpiewałam. Miło wspo-

minam takie koncerty, gdzie niepełnosprawni przygotowali moją 

piosenkę, a później podczas koncertu razem śpiewaliśmy. Proszę 

mi uwierzyć, że jest to niesamowite przeżycie i dla nich i dla mnie. 

Chcę powiedzieć, że takie koncerty są organizowane co roku pod 

hasłem „Skrzydła” w Piekarach Śląskich.

– Fani Panią kochają... 

– Z moimi fanami to jest w ogóle ciekawa sprawa. Są to wy-

jątkowo kulturalni, wspaniali, kochający życie ludzie. Poznałam 

takich, którzy byli nawet kilkanaście razy na moich koncertach 

i dalej nie mają dosyć. Co ja mam o nich powiedzieć? Podczas 

koncertów pięknie się bawią, śpiewają i jak tu ich nie kochać. 

Czekają na mnie, wypatrują, kiedy przyjadę. Odwdzięczam im 

się. Zawsze jestem do ich dyspozycji po koncercie. Wychodzę 

zawsze ostatnia...

– Jaka jest Teresa Werner prywatnie?

– Tak jak na estradzie. Nikogo nie udaję, taka po prostu jestem. 

Z dużym optymizmem patrzę daleko w przyszłość, nie kapryszę, 

biorę, co mi los daje, a on mi sprzyja.

– Jakie ma Pani najbliższe plany artystyczne?

– W najbliższym czasie czeka mnie moc pracy. Kalendarz mam 

wypełniony do połowy przyszłego roku. Pracuję już nad materia-

łem na trzecią płytę. Bardzo chciałabym w tym roku nagrać płytę 

z kolędami. W planach jest też daleka Australia. Dziękuję za wy-

wiad. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników „Gazety Mo-

sińsko - Puszczykowskiej" i zapraszam na mój koncert w Poznaniu, 

który odbędzie się już w październiku.

– Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów!
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Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu infor-

muje, że podobnie jak w latach poprzednich w okresie wakacji 

letnich 2014 ruszyła ogólnopolska akcja Ministerstwa Finan-

sów „Nie bądź jeleń, weź paragon. 

W czasie kampanii społecznej kontrolerzy skarbowi będą 

sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na 

kasach fi skalnych i przypominać o obowiązku wydawania parago-

nów przy każdej transakcji. 

Jednym z celów akcji jest zarówno uświadomienie klientom, jakie 

znaczenie ma każdorazowy odbiór paragonu, jak i spowodowanie, 

by wydawanie paragonów było powszechne, a podatki odprowa-

dzane były na podstawie rzetelnie ewidencjonowanej sprzedaży. 

Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże zna-

czenie nie tylko dla kupującego,       ale również dla wszystkich po-

datników. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. 

Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafi ła do budżetu 

państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczci-

wego przedsiębiorcy. Klient biorący paragon niejako mobilizuje 

sprzedawcę do rzetelnej ewidencji obrotu. Z kolei sprzedawcy, któ-

rzy uczciwie rejestrują sprzedaż     na kasach fi skalnych, przestrzega-

ją zasad uczciwej konkurencji.

Należy zauważyć, iż korzyści z wzięcia lub żądania wydania para-

gonu jest wiele i co najważniejsze   są one związane nie tylko z wpły-

wami budżetowymi ale dotyczą przede wszystkim konsumentów. 

Biorąc paragon: 

�  ułatwiamy sobie złożenie reklamacji w przypadku wadliwego 

towaru, 

�  mamy możliwość porównania cen,

„Nie bądź jeleń, weź paragon”
�  wspieramy uczciwą konkurencję, 

�  mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani – wiemy dokładnie 

za co i ile zapłaciliśmy,

�  zmniejszamy „szarą strefę” (sprzedawcy nie mają możliwości 

ukrywania swoich dochodów).

Działaniom informacyjno-edukacyjnym – prowadzonym również 

wśród młodzieży szkolnej,  towarzyszyć będą zintensyfi kowane 

działania kontrolne w zakresie wypełniania obowiązku ewidencjo-

nowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Sprawdzane będzie 

przede wszystkim, czy sprzedaż ewidencjonowana jest na kasach i 

czy w prawidłowej wysokości. 

W przypadku ujawnienia działań niezgodnych z przepisami na nie-

uczciwych sprzedawców nakładane będą mandaty karne. Od 1 stycz-

nia 2013 r. najniższa kwota mandatu to 160 zł, a najwyższa to 3 200 zł.
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Jako pszczelarz coraz częściej spo-

tykam się z pytaniami o los pszczół. 

Tych niestety na świecie ubywa i zjawisko 

to nasila się. W naszej gminie jednak tak 

tragicznie nie jest, ale sytuacja „wisi na 

włosku”. Pomaga nam jeszcze fakt, że po-

siadamy lesisty teren i trochę dziewiczej 

przyrody oraz mniej skażone środowisko.

Naukowcy na świecie pracują nad 

ochroną pszczół, czy da to jednak rezul-

taty? Pszczołom do przetrwania niepo-

trzebne są naukowe wywody, dla ich 

egzystencji wystarczy zdrowe powietrze, 

słoneczne lato i pożytek*, który będzie 

trwał od pierwszych dni wiosennych 

do jesiennej słoty. Pszczoły są tak stwo-

rzone, że muszą zbierać pokarm biał-

kowy, tzw. pyłek z różnorodnych roślin 

od pierwszych promieni słonecznych 

do pierwszych przymrozków. Warto tu 

wspomnieć, że pyłek jest niezbędny dla 

życia pszczół, posiada ponad 400 związ-

ków i substancji potrzebnych dla zdrowia 

pszczół, ale i niezwykle cenny dla zdrowia 

ludzkiego. 

Tam, gdzie powstały monokultury rol-

ne (uprawa roślin jednego gatunku) – 

pszczoły wyginęły. Na przykład w USA nie 

ma pszczół na wielkich połaciach ziemi w 

niektórych stanach. W naszej gminie, jak 

wspomniałem, jeszcze tak źle nie jest, 

ale warunki potrzebne do przetrwania 

pszczół stale się pogarszają. Ubytek do-

rodnych lip powoduje nie tylko rozbudo-

wa, wycinka, ale i barbarzyństwo ludzi. 

Aby wymusić wycinkę rozłożystych, zdro-

wych lip przyspiesza się ich obumieranie 

przez nawiercenie otworów w pniu i wle-

wanie środków chemicznych...

Jeszcze kilka lat temu peryferia Mosiny 

cieszyły oczy (i pszczoły) pięknymi ogro-

dami pełnymi kwiatów i drzew owoco-

wych. Dzisiaj zastępuje je kostka bruko-

wa i trawa. Nikt nie chce sadzić akacji, bo 

to nie rodzime drzewo. Sadzi się drzewa, 

też nie rodzime, które nie mają znacze-

nia dla pszczół. Na wioskach, co prawda 

tu i tam są łany rzepaku, ale już nieomal 

całkowicie wyginęły rośliny motylkowe. 

Wycięto wierzby międzyłąkowe, bo i łąki 

zaorano. 

Nie ma już grusz polnych, w nektarze 

ich obfi tych kwiatów pszczoły dosłownie 

się kąpały. Jesienią ze spadłych owoców 

owady masowo korzystały. W tych wie-

kowych gruszach, w dziuplach żyły liczne 

ptaki, czasem dzikie roje. A jesienią, gdy 

„Chrońmy pszczoły, bo bez nich
puste będą stoły”

hulał wiatr zamieszkiwały je zagubione 

duchy polne...

Dobrze też wiedzieć, że pszczoła jako 

stworzenie Boże swą ciężką pracą czyni 

tylko dobro dla całej przyrody. Przypa-

trując się ich egzystencji można dostrzec 

wielką harmonię życia z naturą i Kosmo-

sem. Warto je naśladować, bo nie ma u 

nich cynizmu, buty, hipokryzji… Pszczoła 

jest obdarowana wyjątkowym instynk-

tem i mądrością, obyśmy umieli ją naśla-

dować.

Stanisław Kaczmarek,

mistrz pszczelarski

PS

Słyszę nieraz, że nie ma już kwiatów. Są, 

ale jest ich coraz mniej. Dla dociekliwych 

dopowiem, że jedna rodzina pszczela, 

aby zebrać 1 kg miodu, np. lipowego, 

musi odwiedzić ok. 1 miliona kwiatów. 

Dodam, że tylko i wyłącznie czysty miód 

akacjowy, zebrany przez pszczoły, co nie 

jest częstym i łatwym zjawiskiem, może 

pozostać przez kilka miesięcy płynny. 

Wszystkie inne miody są z reguły wie-

lokwiatami i jeżeli nie było żadnych in-

gerencji człowieka – najpóźniej około 

Bożego Narodzenia powinny być skrysta-

lizowane (scukrzone).

Rok obecny był nieomal w całym kra-

ju, w tym w całej Wielkopolsce rokiem 

nieurodzaju. Prawie przez całą wiosnę 

zimne, niespotykane dotychczas noce 

sprawiały, że choć drzewa kwitły – nie 

wydzielały nektaru. W wielu rejonach 

pszczoły trzeba było dokarmiać już z koń-

cem czerwca. Zbiory miodu były bardzo 

nikłe, więc amatorzy, kupując go powinni 

mieć szeroko otwarte oczy…

*Pożytek pszczeli – zebrane przez 

pszczoły surowce pochodzenia roślinne-

go, wykorzystywane przez nie do wyrobu 

miodu i pierzgi.

Pokarm i surowiec

Pożytek pszczeli przyniesiony do ula, 

czyli wziątek pszczeli, to zebrane pyłki 

kwiatowe, nektar oraz spadź (czyli odpo-

wiednio – pożytek pyłkowy, nektarowy 

lub spadziowy), będące pokarmem oraz 

surowcem przerabianym przez pszczoły 

na miód i pierzgę. Do pożytków zalicza 

się także kit pszczeli, czyli żywiczne wy-

dzieliny pokrywające pąki roślin. Wyróż-

nia się pożytek pszczeli wiosenny (zwany 

wczesnym), pożytek pszczeli letni oraz 

późnoletni (zwany późnym). Pożytek let-

ni stanowiący główne źródło surowca do 

wytwarzania miodu występuje zazwyczaj 

na przełomie czerwca i lipca, tj. podczas 

kwitnienia licznych roślin miododajnych, 

dlatego też nazywany jest pożytkiem 

pszczelim głównym.
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Z Dariuszem Lisiakiem, doktorem 

nauk rolniczych, kierownikiem po-

znańskiego oddziału Instytutu Biotech-

nologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

rozmawia Elżbieta Bylczyńska

E. Bylczyńska: – Dużo uwagi poświęca 

się ostatnio w mediach epidemii wiru-

sa ebola (gorączka krwotoczna), panu-

jącej w Afryce. Specjaliści twierdzą, że 

ryzyko przeniesienia choroby do Pol-

ski jest niewielkie, niemniej jednak, 

gdyby wystąpiły przypadki zarażenia 

– kraj (w opinii Głównego Inspektora-

tu Sanitarnego) jest na to przygoto-

wany. Czy można to samo powiedzieć 

o Afrykańskim Pomorze Świń – ASF, 

o którym już tak często się nie mówi? 

D. Lisiak: – Dla zwykłego człowie-

ka ebola jest dużo bardziej medialna. 

Wiem, że brzmi to bardzo drastycznie, 

ale oglądając telewizję, gdzie pokazu-

je się konwój sanitarny złożony z kilku 

samochodów na sygnale, wiozący jed-

nego chorego człowieka, do tego infor-

macje dotyczące liczby zgonów u lu-

dzi – to stwarza olbrzymie napięcie. To 

jest dopiero wiadomość. Tymczasem 

ośmielam się powiedzieć, że bocznymi 

drzwiami wkrada się do Polski o wiele 

większe zagrożenie, wręcz „klęska żywio-

łowa”, która może zniszczyć bardzo słaby 

ekonomicznie sektor rolno- spożywczy. 

W naszych warunkach wirus ebola ma 

trudne warunki do rozprzestrzeniania się, 

tymczasem Afrykański Pomór Świń (ASF) 

stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej 

ekonomii rolnej. Kraj, który nie jest wol-

ny od ASF nie może eksportować mięsa. 

A Polska na Afrykański Pomór Świń wcale 

nie jest przygotowana... To nie jest me-

dialny temat i o tym się nie mówi. 

– Jakie jest prawdopodobieństwo, że 

wystąpi u nas?

– Już wystąpiła! Na wschodzie Polski 

znaleziono ogniska choroby u 13 mar-

twych dzików i dwóch świń hodowla-

nych. Nigdy wcześniej ASF u nas nie było. 

Jej głównym źródłem są zarażone dziki, 

główny naturalny czynnik rozprzestrze-

niania się choroby. Jednakże wystarczy, 

że takie zwierzę zanieczyści zboże albo 

słomę, a ta trafi  do chlewni, mamy wtedy 

nowe ognisko chorobowe. Dodatkowym 

problemem jest fakt, że wirus jest bar-

dzo odporny na warunki środowiskowe. 

Jeżeli z zarażonej świni mięso zostanie 

przewiezione na drugi kraniec kraju, to 

również może być źródłem infekcji. Co 

prawda w Polsce jest to mało prawdo-

podobne, ale na przykład w Rosji było 

bardzo powszechne. Tam nie płacono 

odszkodowań rolnikom, więc ci ukrywali 

fakt choroby zwierząt i po cichu sprzeda-

wali mięso do sąsiedniej wioski. Należy 

wyraźnie podkreślić, że zagrożenie dla lu-

dzi jest żadne. Człowiek nie może zacho-

rować, ale może przenieść wirusa na skó-

rze lub ubraniu np. do sąsiedniej chlewni.

– W jaki sposób ten wirus przywę-

drował do nas?

– Afrykański Pomór Świń pierwszy raz 

zdiagnozowano w Kenii w 1921 roku. Do 

Europy (Portugalii) wirus przywędrował 

w 1957 r. W Rosji choroba ta pojawiła się 

w 2007 roku i od tego czasu postępuje 

w naszą stronę Nie można jej leczyć, nie 

ma na nią szczepionki, a ponieważ u na-

Nie bójmy się wirusa ebola,
ASF jest dużo groźniejszy

– OŚMIELAM SIĘ POWIEDZIEĆ, ŻE BOCZNYMI DRZWIAMI WKRADA SIĘ DO POLSKI

O WIELE WIĘKSZE ZAGROŻENIE, WRĘCZ „KLĘSKA ŻYWIOŁOWA”...
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szego wschodniego sąsiada nie podjęto 

stanowczych kroków zaradczych szyb-

ko zachorowały litewskie świnie. Litwini 

zareagowali próbami odstrzału dzików. 

Działanie drastyczne, ale w wypadku ASF 

niestety konieczne. Dziki to bardzo mą-

dre zwierzęta, dlatego uciekły do miejsc 

bardziej bezpiecznych, czyli do Polski.

W Danii, która żyje z hodowli świń już 

dawno stosuje się odstrzał dzików, aby 

zmniejszyć ryzyko, ponieważ w tym kraju 

produkcja żywca to jedna z najważniej-

szych gałęzi gospodarki.

– A w Polsce?

– W Polsce na dziki mamy teraz okres 

ochronny... Poza tym obawiam się, że nikt 

przed wyborami nie podejmie takiej de-

cyzji, mając na uwadze bardzo silne lob-

by ekologów. Jeśli pomór przeszedł już 

na zwierzęta hodowlane, będzie rozprze-

strzeniał się niezmiernie szybko.

Choroba ta jest zwalczana z urzędu, 

oznacza to, że świń się nie leczy. Jedyna 

znana współcześnie metoda walki z tą 

chorobą, oprócz kwarantanny to likwi-

dacja stad. Rolnicy otrzymują z tego ty-

tułu rekompensatę. Na walkę z ASF pol-

ski rząd przeznaczył 38 milionów zł, jest 

to oczywiście stanowczo za mało. Jeśli 

pomór rozprzestrzeni się w naszym kra-

ju straty policzymy w miliardach złotych. 

Pierwszy przypadek ASF odnotowano 

we wschodnich rejonach Polski w lutym 

tego roku. Dwa martwe dziki zarażone 

wirusem znalazł jeden z gospodarzy. 

Ten pierwszy przypadek spowodował 

wielkie zachwianie i obniżkę cen wie-

przowiny. W lutym zabroniono rolnikom 

z tych rejonów handlu żywcem, dlatego 

zwierzęta rosły i w większości sprzedano 

je później ze stratą, bo były zbyt duże 

(powyżej 180 kg). Z tego powodu ceny 

spadły, a rolnicy zrezygnowali z kup-

na prosiąt, które sprowadza się z Danii. 

Transporty z prosiakami zawracały, gdyż 

hodowcy woleli zapłacić karę niż wywią-

zać się z umowy i je odebrać. W mediach 

panowała cisza...

A mówimy tu o rejonie województwa 

podlaskiego gdzie występuje ok. 350 tys. 

świń. Gdyby jednak dotknęło to Wiel-

kopolski?! Tutaj świń jest ponad 3 mln. 

Proszę sobie wyobrazić wybijanie całych 

stad...  W Holandii w latach osiemdziesią-

tych populacja świń wynosiła 12,5 mln, 

w celu wyeliminowania tej choroby zuty-

lizowano... 10 mln.

Najgorsze jest to, że rolnicy mogą nie-

wiele zrobić. Jedyne, co pozostaje to 

przestrzegać podstawowych zasad sa-

nitarnych w chlewniach i czekać. Jeżeli 

teraz dodamy do tego bardzo ciężką sy-

tuację ekonomiczną hodowców trzody 

i zakładów mięsnych mamy świetną po-

żywkę dla załamania się branży. Proszę 

pamiętać, że w Polsce utrzymuje się pra-

wie 11 mln świń w prawie 350 tys. gospo-

darstwach, a produkcja mięsa i wyrobów 

jest jedną z najważniejszych dziedzin go-

spodarki rolnej. Już teraz w ciągu ostat-

nich pięciu miesięcy na skutek embarga 

wywołanego ASF eksport polskiej wie-

przowiny spadł o 17 procent.

– Co w takim razie, Pana zdaniem, 

powinno się robić?

– Wiem, że to brzmi drastycznie, ale na-

leży natychmiast przystąpić do odstrzału 

dzików, szczególnie w zagrożonych re-

jonach. Ograniczyć do minimum migra-

cję zwierząt oraz przygotować znaczne 

kwoty na odszkodowania dla rolników. 

W przypadku wystąpienia ognisk cho-

robowych WSZYSTKIE świnie w okolicy 

powinny być uśmiercone i zutylizowane, 

a rolnikom wypłacone odszkodowania, 

zarówno za zabrane zwierzęta jak i za za-

przestanie produkcji na kilka miesięcy do 

czasu eliminacji patogenów ze środowi-

ska. To drogie działania, ale póki dotyczą 

małego regionu są do opanowania. Nie 

łudźmy się, jeżeli choroba rozprzestrzeni 

się po naszym kraju Niemcy oddzielą się 

od nas „drutem kolczastym”, bo tam tych 

świń jest kilka razy więcej. Dla przykładu 

Duńczycy, dla których produkcja świń 

jest jedną z najważniejszych dziedzin 

produkcji po prostu wybili wszystkie dzi-

ki, a każdy myśliwy ma płaconą specjalną 

premię za ustrzeloną sztukę.

Wiele lat prowadzę badania i widzę jak 

funkcjonuje przemysł w innych krajach.

Wielokrotnie obserwowałem współ-

pracę rządu, weterynarii oraz hodowców 

zwierząt. Na Zachodzie tworzy to jeden 

wspólny organizm. Kiedy będzie tak 

u nas...?

W lipcu na ulicy Wodnej w Mosinie (na części, 

gdzie nie ma jeszcze utwardzonej nawierzchni) 

pojawił się niecodzienny pojazd. Na małej ciężarówce 

zamontowany był olbrzymi świder, którym wykonywa-

no próbne odwierty. Miały one dać odpowiedź, na ja-

kiej głębokości znajdują się tam wody gruntowe. Bada-

nia były potrzebne, ponieważ miasto zanim utwardzi 

tę część ulicy musi położyć w niej kolektor deszczowy. 

Ze względów na ukształtowanie terenu musi on jednak 

zostać położony na głębokości około 5 metrów. Nieste-

ty po próbnych odwiertach okazało się, że wody grun-

towe w tym rejonie miasta znajdują się już na głęboko-

ści od 1,7 do 1,9 m. Oznacza to, że aktualnie położenie 

kolektora deszczowego wiązałoby się z olbrzymimi 

kosztami, ponoszonymi na nieustanne wypompowy-

wanie wody z głębokich wykopów. Dlatego, aby móc 

dokończyć układanie podziemnej infrastruktury na tej 

ulicy trzeba będzie poczekać aż wody gruntowe opad-

ną. Jest to jednak możliwe jedynie podczas zdecydo-

wanie „suchszych” niż obecnie lat. 

Zamiast budowy kolektora i nowej nawierzchni w 

najbliższych tygodniach na ulicy Wodnej zostanie po-

łożony chodnik na odcinku od zbiornika retencyjnego 

do ulicy Kopernika. Dzięki tym pracom piesi będą mieli 

do dyspozycji trotuar na całej długości ulicy Wodnej. 

(red.)

Wiercili na WodnejWiercili na Wodnej
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Jak co roku 6 lipca z poznańskiej Ka-

tedry ruszyła kolejna Poznańska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczna 

była już osiemdziesiątą tego rodzaju 

pielgrzymką, a jej hasłem przewod-

nim było: „Wierzę w Syna Bożego”. 

Pielgrzymka miała również charakter 

dziękczynny za tegoroczną kanonizację 

dwóch papieży, zwłaszcza naszego wiel-

kiego rodaka. Tak więc patronami byli 

św. Jan Paweł II i św. Jan XXIII. 

W skład pielgrzymki wchodzą gru-

py poznańskie i opalenickie. Tylko 

grupy wychodzące z Poznania rozpoczyna-

ją swoją pątniczą drogę 6 lipca, pozostałe 

– w innych terminach, ale spotykają się na 

Na długim pątniczym szlaku...

trasie na niektórych postojach i Eucharystii, 

i wchodzą na Jasną Górę razem 15 lipca. 

W ten uroczysty dzień u stóp Jasnogórskiej 

Pani czekają również osoby, które przyby-

ły na powitanie pielgrzymów. Jak co roku 

autokarem przybyli również mosiniacy 

powitać swoich mosińskich pielgrzymów, 

kroczących w różnych grupach. Autokaro-

wi pielgrzymi byli już 14 lipca w Krzepicach 

na Mszy polowej, uczestniczyli również 

wraz z pielgrzymami 15 lipca na Mszy św. 

na Jasnogórskim szczycie. 

Niektórzy odjechali po Mszy św., nato-

miast inni zostali dłużej pamiętając, że wę-

drowali na święto Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel, dlatego pozostali w Często-

chowie do 16 lipca i uczestniczyli w uroczy-

stościach odpustowych: godz. 11.00 Suma 

Odpustowa na Szczycie Jasnogórskim; 

godz. 17.00 Droga Krzyżowa na wałach; 

godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy;  po 

Apelu - procesja ze świecami po wałach, 

a bezpośrednio po niej nocne czuwanie 

poznańskich pielgrzymów. W tym roku ca-

łonocne czuwanie przed cudownym obra-

zem było prowadzone przez grupę 14. 

W tym roku zresztą nie pierwszy raz 

moja grupa, czyli 7-ka była najliczniejsza, 

posiadała najwięcej dzieci, ponad 30, naj-

młodsze miało 4 miesiące (w wózku) i inne 

jeszcze młodsze,  pod serduszkiem mamy. 

Największą grupę stanowi młodzież. Na-

tomiast najstarsza pątniczka liczyła lat 87, 

uczestniczyła w pielgrzymce po raz 18-ty. 

Podobnie jak ja i wielu innych pielgrzymów 

kontynuowała dalszą drogę z Częstocho-

wy do Krakowa–Łagiewnik. Wymarsz do 

Łagiewnik w składzie jednej grupy nastąpił 

16 lipca.

Idąc do Łagiewnik nie mogłam być na 

spotkaniu dziękczynnym za 80 Poznańską 

Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, które 

odbyło się 23 lipca od godz.18.00 w Farze 

Poznańskiej. Plan spotkania przedstawiał 

się następująco: 18.00 – Różaniec, 18.30 

– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, 19.00 – Mszą Święta, a zaraz po 

niej spotkanie. Podobno ksiądz kanonik 

Mateusz Misiak miał serwować lody...

Wracam jednak do pielgrzymki do Ła-

giewnik, nazywanej inaczej Wielkopolską 

Pieszą Pielgrzymką „Od Miłosierdzia do 

Miłosierdzia.” Była to już 12 taka pielgrzym-

ka. Odbywała się w łączności z Poznańską 

Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Wyjście 

nastąpiło 10 lipca z Ostrowa Wielkopol-

skiego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 

a z Częstochowy 16 lipca od Sióstr Miło-

sierdzia. Dojście do Łagiewnik 21 lipca. 

Trasa Łagiewnicka jest trochę trudniejsza 

niż Częstochowska, gdyż częściowo kro-

czymy po różnych pagórkach i innych 

wzniesieniach, ale jakże piękne widoki są 

na naszej trasie. Idziemy przepiękną Jurą 

Krakowsko – Częstochowską i Szlakiem 

Orlich Gniazd. (Szlak ę zawdzięcza leżą-

cym na jego trasie ruinom zamków i wa-

rowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze 

względu na ich usytuowanie na skałach 

dochodzących do 30 metrów wysokości). 

Chcę jeszcze podaać kilka informacji 

o pielgrzymce, jednak najpierw słów kilka 

o sanktuariach. Częstochowskie Sanktu-

arium i Sanktuarium w Łagiewnikach są 

powszechnie znane, dlatego chciałabym 

zatrzymać się przy dwóch innych, które 

spotkałam na pątniczym szlaku. Pierwsze 

to Mikorzyn i Sanktuarium świętego Idzie-

go, które jest mniej więcej w połowie drogi 

z Poznania do Częstochowy, a drugie to Le-

śniów – Sanktuarium Matki Bożej Patronki 

Rodzin, to już sanktuarium znajdujące się 

w drodze z Częstochowy do Łagiewnik. 

Cudowne narodziny

Bolesława Krzywoustego

za przyczyną św. Idziego

Sanktuarium w Mikorzynie ma za swego 

patrona św. Idziego, który pochodził z kró-

lewskiego rodu Grecji. Żył na przełomie 

VII/VIII w. Jego rodzice jako bogaci ludzie 

dali synowi wszechstronne wykształcenie, 

ale szczególnie nauczyli go kochać Pana 

Boga i wszystko poświęcić dla Królestwa 

Niebieskiego. Takie wychowanie nie kazało 

długo czekać na swoje owoce. Idzi zajaśniał 

w swojej Ojczyźnie jako młodzieniec biegły 

w różnych naukach, ale szczególnie zasły-

nął cnotami: czystością obyczajów, pokorą 

i miłosierdziem dla biednych. Po wczesnej 

śmierci rodziców całą swoją majętność 

rozdał ubogim. Wieść o młodym świętym 

rozeszła się szybko. Schodziło się do niego 

mnóstwo ludzi, prosząc go o lekarstwo du-

szy i ciała. Chcąc uniknąć chwały ludzkiej, 

opuścił swoją ojczyznę Grecję, by pracować 

w samotności ku chwale Bożej z dala od 

stron rodzinnych i zgiełku świata. Poprzez 

morze dostaje się na południe Francji. Naj-

pierw żyje jako pustelnik, później staje się 

opatem w klasztorze. Św. Idzi jest znany 

z tego, że za jego wstawiennictwem wiele 

bezdzietnych małżeństw doczekało się po-

tomstwa. Kult św. Idziego dociera do Polski 

równolegle z powstawaniem naszej pań-

stwowości. Znane są zapiski u Galla Ano-

nima o cudownych narodzinach Bolesława 
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Krzywoustego za przyczyną św. Idziego. 

Pięknie to wyśpiewała Ewa Demarczyk 

w „Balladzie o cudownych narodzinach". 

Bolesław Krzywousty, podobnie jak jego 

ojciec Herman byli wielkimi czcicielami św. 

Idziego i fundatorami kościołów pod jego 

wezwaniem. Należy też pamiętać, że grób 

i kościół św. Idziego w miejscowości Święty 

Idzi (St. Gilles) na południu Francji należał 

do największych sanktuariów. Był najbar-

dziej znany zaraz po św. Jakubie w Compo-

steli w Hiszpanii. 

Sanktuarium w Mikorzynie ma swoje pie-

śni i modlitwy o św. Idzim. W każdą pierw-

szą niedzielę miesiąca, przed poranną Mszą 

św. śpiewane są Godzinki ku czci św. Idzie-

go. Poza tym w każdy wtorek wieczorem 

latem o godz. 19.00, a w okresie zimowym 

o godz. 18.00 jest Msza i nabożeństwo 

do św. Idziego. W tym dniu podobnie jak 

w niedzielę jest odsłaniana fi gura przypo-

minająca nam piękną, świetlaną postać św. 

Idziego. Szczególnie wiele intencji wierni 

składają właśnie w ten wtorkowy czas. 

Mało znany w Polsce święty

Właśnie w Mikorzynie, gdzie znajduje się 

Sanktuarium św. Idziego podczas przerwy 

obiadowej miałam okazję być w domu 

u bardzo gościnnej rodziny mieszkającej 

w tej wiosce, która częstuje posiłkiem licz-

nych pielgrzymów. W ogrodzie domu znaj-

duje się podświetlany obraz Miłosierdzia 

Bożego, który wygląda jak ten łagiewnicki, 

więc poczułam się tak, jakbym już prawie 

była u celu mego pielgrzymowania. Obraz 

ten czy św. siostrę Faustynę każdy świado-

my katolik zna, więc nie będę rozpisywała 

się w tym temacie. Chcę poświęcić jeszcze 

kilka słów innemu świętemu, którego ikonę 

zobaczyłam w gościnnym pokoju u tychże 

państwa. 

Od pewnego czasu bardzo fascynuję się 

postacią tego egzotycznego, jak dla nas 

Polaków świętego, stał się on codziennym 

towarzyszem mojego życia. Dlatego bar-

dzo ucieszyłam się, że jest znany i czczony 

w kolejnym domu, jaki mogłam odwiedzić. 

Chodzi mi o mało znanego w Polsce świę-

tego, pochodzącego z Libanu, żyjącego 

w XIX w., świętego Charbela (czyt. Szarbe-

la). Jest to jeden z największych cudotwór-

ców chrześcijaństwa i warto się z nim bliżej 

zapoznać i propagować jego kult. Już jako 

dziecko odznaczał się wielką pobożnością, 

zamiłowaniem do modlitwy i samotności. 

Jako młodzieniec wybrał drogę zakon-

ną, później stał się pustelnikiem. Żyjąc 

w odosobnieniu prowadził niezwykle asce-

tyczny tryb życia, poszcząc i umartwiając 

się, większość czasu spędzał na modlitwie 

i praktykach religijnych. Po pogrzebie ojca 

Charbela miało miejsce niezwykłe zjawi-

sko. Nad jego grobem pojawiła się niezwy-

kła, jasna poświata, utrzymująca się przez 

wiele tygodni. Łuna ta spowodowała, że 

do grobu pustelnika zaczęły przychodzić 

co noc rzesze wiernych i ciekawskich. Gdy 

po kilku miesiącach zaintrygowane wyda-

rzeniami władze klasztoru dokonały eks-

humacji okazało się, że ciało ojca Charbela 

jest w doskonałym stanie, zachowało ela-

styczność i temperaturę ciała osoby żyjącej 

oraz wydzielało zagadkową pachnącą, nie-

zwykłą, oleistą substancję. Szybko zaczął 

rozwijać się kult tego mnicha. Do klasztoru 

w Annaya, gdzie przebywał za życia i gdzie 

go pochowano zaczęły przybywać tłumy 

pielgrzymów z Bliskiego Wschodu. Miały 

też miejsce liczne uzdrowienia związane 

z niezwykłą cieczą sączącą się z ciała zmar-

łego. W 1950 roku miało miejsce kolejne 

niezwykłe zjawisko związane z ojcem Char-

belem Makhloufem. Pielgrzymi odkryli 

bowiem, że z kamiennego grobowca zno-

wu zaczęła sączyć się lepka ciecz, z którą 

spotkali się świadkowie ekshumacji zwłok 

sprzed kilkudziesięciu lat. 22 kwietnia 1950 

roku komisja kościelna otworzyła trumnę 

i odkryła, że ciało ojca Charbela jest w do-

skonałym stanie, zachowało elastyczność 

i temperaturę ciała osoby żyjącej. Znale-

ziono także dobrze zachowany humerał, 

na którym odciśnięta była twarz zmarłego. 

5 grudnia 1965 roku, na zakończenie Sobo-

ru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił 

ojca Charbela Makhloufa błogosławionym, 

a 9 października 1977 roku w Watykanie 

ten sam papież dokonał jego kanonizacji. 

Do dziś grób świętego w Annaya jest celem 

licznych pielgrzymek z całego świata. Rocz-

nie przybywa tam 4 miliony pielgrzymów, 

nie tylko katolików czy innych chrześcijan, 

przybywają też np. muzułmanie proszący 

ojca Charbela o pomoc i uzyskują ją. Mało 

tego, za jego przyczyną nawróciło się wielu 

byłych radzieckich komunistów. Jego kult 

w obecnej prawosławnej Rosji też jest roz-

powszechniany. Można zatem powiedzieć, 

że święty ten jest misjonarzem Rosji. Zdarza 

się oczywiście, że nie wszyscy prawosławni 

chcą uznawać katolickiego świętego, ale 

wielu modli się za jego wstawiennictwem 

i otrzymuje łaski. O tym wszystkim, co doty-

czy Rosji można przeczytać w książce Anato-

lija Bajukańskiego „Cuda świętego Charbela”. 

Liczne cuda dokonywały się jeszcze za 

życia świętego, a po jego śmierci aż po 

dzień dzisiejszy miały miejsce dziesiątki 

tysięcy udokumentowanych cudów, nie 

licząc tych które nie zostały zgłoszone. 

Św. Charbel spieszy na pomoc chorym, 

cierpiącym, będącym w trudnych i bezna-

dziejnych sytuacjach. Odsyłam do samo-

dzielnego poszukania szerszej informacji 

na temat tego wielkiego świętego i zachę-

cam do powierzania mu swoich proble-

mów. Na pewno jest wart tego, aby bliżej 

go poznać, pokochać i modlić się za jego 

potężnym wstawiennictwem. Jestem oso-

bą związaną z Bliskim Wschodem, dlatego 

moje upodobania są w dużej mierze nakie-

runkowane na tamten obszar, obszar, z któ-

rego wywodzi się ów potężny święty, który 

stał się jednym z moich ulubionych. 

Świadectwo

Goszcząc we wcześniej wspomnianym 

domu usłyszałam świadectwo jednej 

z mieszkanek, której mama doznała po-

ważnego uszczerbku na zdrowiu wskutek 

wypadku, uszkodziła sobie krtań, co spo-

wodowało również utratę mowy. Całe zaj-

ście miało miejsce nocą. W tym trudnym 

dla rodziny czasie jedna z córek poszkodo-

wanej modliła się do św. Charbela nawet 
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go nie znając, ale wiedząc, że jej mama 

często zwracała się do niego. Św. Charbel 

szybko przyszedł z pomocą, bo już po kilu 

godzinach śladu po uszkodzeniu nie było, 

mowa również powróciła, oczywiście ku 

zdumieniu lekarzy. 

Opuszczamy teraz Mikorzyn i jego 

mieszkańców i udajemy się do drugiego 

sanktuarium, w którym miałam okazję być 

pierwszy raz, było to Sanktuarium Matki 

Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Sank-

tuarium jest częścią zespołu klasztornego 

ojców Paulinów, położonego w Leśniowie 

– przedmieściu Żarek.

Sercem Leśniowskiej świątyni jest 

70-centymetrowa lipowa fi gurka Najświęt-

szej Maryi Panny, pochodząca z XIV wieku. 

Według prastarych podań historia fi gurki 

miała swój początek w roku 1382. Wtedy 

to, piastowski książę Władysław Opolczyk, 

powracając z Rusi na Śląsk wiózł do Często-

chowy obraz Czarnej Madonny. Na miej-

sce odpoczynku wybrał polanę na terenie 

dzisiejszego Leśniowa. Tego roku lato było 

tak upalne, że wyschły wszystkie okoliczne 

źródła. Spragnieni i wyczerpani wędrowcy 

po bezskutecznym poszukiwaniu wody, 

zaczęli modlić się za wstawiennictwem 

Maryi. I stało się… Wytrysnęło obfi te źródło 

dając początek potokowi, który przyniósł 

orzeźwienie spragnionym rycerzom... Ksią-

żę Władysław pojechał dalej, ale w dowód 

wdzięczności pozostawił przy źródle wy-

ciosaną z drewna kapliczkę, a w niej najcen-

niejszy dar, fi gurę Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem. Maryja odziana w różową sukienkę 

i niebieski płaszcz, z odcieniami srebrnego, 

niesie na swym prawym ramieniu Dzie-

ciątko Jezus. Maleńki Syn Boga unosi swą 

rączkę w geście błogosławieństwa. Postać 

Madonny zdaje się lekko pochylać pod 

ciężarem Jezusa. Pomimo tego, na Jej ob-

liczu jaśnieje delikatny uśmiech. Do Sank-

tuarium po błogosławieństwo przybywają 

liczni pielgrzymi. Błogosławieństwo otrzy-

mują małżonkowie, dzieci, kobiety noszące 

pod sercem swoje dzieci i całe rodziny.  

Kończąc ten skrótowy opis mojej 

16-dniowej pieszej pielgrzymki (blisko 

pół tysiąca kilometrów), chcę jeszcze przy-

pomnieć, że pielgrzymka jest aktem religij-

nym o charakterze dziękczynno-pokutnym. 

Szczytem naszych dążeń i poszukiwań jest 

pełne uczestnictwo w codziennej Euchary-

stii oraz oddanie czci Bogu w miejscu szcze-

gólnego kultu. Każdy pielgrzym ma przy 

sobie legitymację pielgrzyma oraz na wi-

docznym miejscu znaczek pielgrzymkowy. 

Zwracamy się do siebie „siostro”, „bracie”, 

uświadamiając sobie, że mamy jednego 

Ojca w niebie. Szczególną troską otaczamy 

tych, którzy idą po raz pierwszy. Na trasie 

dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, 

a  nawet ostatnim kawałkiem chleba.

W codziennym życiu walczymy z różny-

mi złymi nawykami, przyzwyczajeniami, 

zniewoleniami, nałogami. W czasie trwania 

pielgrzymki nie wolno palić papierosów, 

ani używać napojów alkoholowych – pod 

karą wykluczenia. Uczestnikiem pielgrzym-

ki może być tylko ten, kto: rzeczywiście 

pragnie owoców duchowych i pogłębie-

nia formacji religijnej; potrafi  dzielić się 

wartościami duchowymi; chce tworzyć 

atmosferę życzliwości i braterstwa, radości 

i bezinteresowności; umie i chce zachować 

bezpieczeństwo i porządek na drogach itp.; 

zachowuje szacunek dla przyrody i cudzej 

własności; kontynuuje i rozwija tradycje 

pielgrzymkowe (spotkania parafi alne, śro-

dowiskowe, korespondencyjne, udzielenie 

gościny, łączność modlitewną). W miej-

scach kultu obowiązuje strój godny piel-

grzyma, pielgrzymka ma charakter pokut-

ny (niedopuszczalny jest strój np. plażowy). 

Oddalanie się od grupy jest zabronione. 

Dla bezpieczeństwa należy przestrzegać 

zaleceń służby drogowej i porządkowej po-

wołanej do tego celu przez kierownictwo 

pielgrzymki. Za bezinteresowną gościn-

ność gospodarzy okazujemy serdeczną 

wdzięczność. W duchu pokuty należy na-

stawić się na liczne niewygody.

Łagiewniki

W tym roku do Łagiewnik pielgrzymo-

waliśmy wraz z Matką łosierdzia. Maryję na-

zywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest 

Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu 

swoje Serce przepełnione miłością – naucza 

Jan Paweł II, „a u stóp krzyża Maryja stała się 

Matką uczniów Chrystusa, Matką Kościoła 

i całej ludzkości stała się Mater Misericor-

diae”. W całym swoim życiu Maryja ukazuje 

Jezusa, a jako Matka Miłosierna, ukazuje Je-

zusa Miłosiernego. Niepokalana Dziewica 

znając wielkość łaski, jaką Bóg Ją obdarzył, 

pokornie wyznaje w słowach skierowanych 

do św. siostry Faustyny Kowalskiej: „Jestem 

wam Matką z niezgłębionego Miłosierdzia 

Boga”. Ona to dała ludzkości Największy 

Dar Nieba- Syna Ojca Przedwiecznego 

i tym samym nieustannie świadczy ludzko-

ści największe Miłosierdzie. 

Każdego dnia w czasie wędrówki rozwa-

żane jest Słowo Boże. Modlimy się dużo, 

rozważając przede wszystkim Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego oraz Godzinę Miłosier-

dzia. Jednak najważniejszym momentem 

każdego dnia jest Eucharystia, duchowe 

spotkanie z Chrystusem, w którym wszyscy 

się z Nim jednoczą. Jezus wiele razy pod-

kreślał „Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.” 

W czasie wędrówki staramy się więc od-

kryć Jezusa – naszą drogę, pogłębić jeszcze 

bardziej swoją wiarę i zastanowić się nad 

swoim życiem. Pielgrzymka do Łagiewnik 

i każda inna piesza pielgrzymka to ogrom-

ne przeżycie. Cóż więc pozostaje – tylko 

spakować plecak i w lipcu wyruszyć na 

wspólną wędrówkę. Komu czas i siły po-

zwolą zachęcam do udziału w pielgrzy-

mowaniu już z Poznania na Jasną Górę, 

a potem dalej do Łagiewnik. Należy odrzu-

cić  strach i przekonanie, że jest to trudna 

droga. Co należy jeszcze zrobić? – Zaufać 

Panu, który na tą wędrówkę zaprasza, 

a tylko On wie, czego potrzebuje człowiek, 

zanim ten Go poprosi. Trud pielgrzymowa-

nia zaowocuje w dalszym życiu. „Jezu ufam 

Tobie”, nie potrzeba nic więcej...

Anna Kreczmer – 22 razy na Pieszej Piel-

grzymce na Jasną Górę 

i pierwszy raz do Łagiewnik
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– Niech to jasny dunder świśnie!

Silnik wydał ostatnie tchnie-

nie. Koła jeszcze chwilę bezradnie pobuk-

sowały, bombardując dach samochodu 

grudkami mokrej ziemi. Smukła dziew-

czyna o  jasnych włosach wysiadła z  wy-

pasionej beemwicy koloru łososiowego 

i  szpilkami w  takim samym łososiowym 

kolorze kopnęła w  oponę. Zabrała z  sa-

mochodu torebkę i, grzęznąc w  kleistej 

glinie, ruszyła ścieżką przez las. Zaczy-

nało padać, nadciągał szybki jesienny 

zmierzch. Na szczęście między drzewami 

zamajaczyła plama czerwieni, która nie-

bawem okazała się murowaną stodołą. 

Zza budynku dobiegał odgłos pracującej 

maszyny. Kobieta raźniej pokuśtykała po 

nieutwardzonej ścieżce i po jakiejś minu-

cie ujrzała koparkę, przy której uwijało się 

dwóch mężczyzn z łopatami. Na płocie wi-

siała czerwona tabliczka obwieszczająca, 

że posiadłość należy do sołtysa w  Groź-

nej. Blondynka pchnęła furtkę, nie bacząc 

na szczerzący się czarnymi literami napis: 

„Uwaga, złe psy, a gospodarz jeszcze gor-

szy”. Zawiasy przeraźliwie zaskrzypiały 

w nagłej ciszy – koparka znieruchomiała. 

Faceci również przestali kopać, wsparli się 

o łopaty i zapatrzyli łakomie na upaćkane 

nogi nieoczekiwanego gościa i włosy bar-

wy mokrej pszenicy.

–  Dobry wieczór, samochód mi się ze-

psuł, niedaleko...

– Jak nie umiejom jeździć, to po co pcha-

jom się za kółko – przerwał wysoki, jakoś 

tak koślawo stojący mężczyzna.

– Ale błoto straszne, droga nieprzejezd-

na...

–  Te, sołtys, znowu ktoś czepia się a’la 

twojej drogi – koślawy ze złośliwym uśmie-

chem krzyknął w stronę maszyny.

–  Panowie, ja zapłacę, jakby ktoś mnie 

ciągnikiem do wsi poholował. Ja się spie-

szę...

– Spoczko! A po co to na nasze zadupie 

taka sztuka się pchała, tu spieszyć się nie 

ma jak, choćby i człowiek chciał. – Wybału-

szył gały drugi z mężczyzn, o twarzy pokry-

tej sinawymi krostami.

– Do klienta się spieszę, chciałam na skró-

ty pojechać i  widocznie trochę pobłądzi-

łam.

– Do klienta? – Z kabiny koparki wysko-

czył kurdupel.

Mężczyźni jak na komendę obrzydliwie 

zarechotali.

– Tak, do klienta. Ja pracuję w agencji re-

klamowej i ...

– W reklamowej agencji? A może w cał-

kiem inszej agencji? My tu na dzień dzi-

siejszy znamy trochę insze agencyje, co po 

drogach pracujom.

Rechot się nasilił.

–  Koniec tego dobrego, panowie! 

Chcę się widzieć z  sołtysem. – Bezrad-

ne spojrzenie przeczyło stanowczemu 

tonowi.

– Przecie pani na niego patrzysz, chyba 

że za mały dla paniusi, trza wzrok nieco ob-

niżyć. – Pryszczaty aż chwycił się za brzuch 

ze śmiechu.

– Ty, Hycel, przymknij się! – warknął nie-

zbyt imponujący wzrostem kurduplowaty 

sołtys, który widocznie miał inne poczucie 

humoru. Przynajmniej na swój temat.

– Kazik, a co to za rejwach?! – W drzwiach 

domu pojawiła się dobrze zbudowana ko-

bieta.

– Ano nic, sołtysowo, gościa macie. – Ko-

ślawy wskazał na blondynkę, stojącą ciągle 

przy furtce.

–  Noc idzie. Kończcie robotę, ściągajcie 

te uślabrane lompy i  na kolację chodźcie. 

Bigos dochodzi. A pani... – sołtysowa zawa-

hała się – niech zajdzie do środka.

– Ja dziękuję, spieszę się. Samochód mi 

się zepsuł, pójdę, poszukam we wsi...

–  Szkoda gadać, po ciemnicy nikt pani 

nie pociągnie.

– Nikt się nie zgubi. Niedaleko, droga pro-

sta...

– Nie o to się rozchodzi. – Sołtysowa wy-

szła na próg i uważniej przyjrzała się dziew-

czynie. – Wiatr, deszcz zacina, zapraszam do 

chałupy na herbatę, a może i coś mocniej-

szego się znajdzie.

Blondynka weszła do domu, choć z  wi-

docznymi oporami.

– Siądź se pani przy stole – zarządziła soł-

tysowa. – A wy przebierać mi się! – rzuciła 

w stronę chłopów.

– Dzisiaj nasza fi rma ma podpisać duży 

kontrakt na przeprowadzenie kampanii re-

klamowej, miałam być w mieście o osiem-

nastej. – Siedząca przy stole kobieta prawie 

krzyczała, tak żeby usłyszeli ją przebierają-

cy się w  przybudówce mężczyźni. – Dam 

pięćdziesiąt złotych za wyciągnięcie mnie 

z błota.

– Po prawdzie, to choć i by paniusia sto 

dawała, nikt się nie podejmie. – Do salonu 

wszedł sołtys i usiadł na kanapce obok go-

ścia.

– Nikomu nie zależy na zarobku?

– Iii... zależeć, zależy – wtrącił pryszczaty, 

przebrany w  suche rzeczy. – Tylko ludzie 

tera uważajom. Hycel jestem. – Wyciągnął 

rękę. – Nie przedstawiliśmy się, trza obciach 

naprawić.

– Hycel, ja cię w mordę lizał! Obciach! – 

zakwiczał nieprzyjemnie koślawy drągal, 

sadowiąc się po lewej stronie dziewczyny, 

która nagle poczuła się jak prześcieradło 

w maglownicy.

– Nazwiska nikt sobie nie wybiera – obu-

rzyła się.

– Ja przecież nie z nazwiska. – Wytrzesz-

czył ze zdziwienia oczy koślawy. – Miecio 

pracuje w mieście, za hycla tam robi – i tak 

wszyscy gadajom na niego: Hycel.

– A tak, w mieście pracuję i trochę ogłady 

mam – uniósł się pryszczaty.

– To i mnie prezencji należy dokończyć: 

Rzeźnik jestem.

– Taki zawód? – usiłowała zrozumieć.

– Nie – prawie się obraził. – Takie nazwi-

sko.

–  Nazwisko – Hycel był wyraźnie gada-

tliwy – ale pasuje do hobby. Rzeźnik lubi 

mordy sklepywać i czasem na żywinę z ob-

rzynem wyjść. A potem trza to wypatroszyć 

i oporządzić.

– Pan myśliwy?

– Jak zwał, tak zwał – złośliwie stwierdził 

Hycel. – Ale strzelba ma po to oberżniętom 

lufę, żeby pod kurtkom jom zgrabniej scho-

wać.

– Czego tak się kielczycz? – rozłościł się 

Rzeźnik. – W kielce chcesz?

–  Dam dwieście – zażegnała awanturę 

blondynka. – Dam dwieście, jak sołtys przy-

holuje tu moją beemwicę.

Zapadła cisza. Tym wyraźniej usłyszeli 

stukanie deszczu o szyby i nasilające się ję-

czenie wiatru.

ZOFIA STANISZEWSKA za opowiadanie „Groźna”, które przedstawiamy w tym numerze zdobyła w 2007 r. II 

miejsce w konkursie Fahrenfeita i Andrzeja Pilipuka na opowiadanie grozy. Jest autorką powieści „Czarownica 

z Radosnej” i „Moja les”, dramatów, bajek, współpracuje z pismem dla dzieci „Świerszczyk”. Sztuce „Urodziłaś się 

prostytutką” przyznano w 2009 r. główną nagrodę na WINDOWISKU Gdańskim Festiwalu Teatralnym; dramat 

„Ballada dworcowa” zdobył w 2008 r. wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym „Lustro. 

Obraz. Iluzja”. Napisała też książkę dla dzieci „Ale plama! Czyli dobre maniery i domowe afery”. Zofi a Satniszew-

ska mieszka i pracuje w Mosinie, gdzie prowadzi Dyskusyjny Klub Książki.

Groźna
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–  Beemwica, pani mówisz? – Gospoda-

rzowi zalśniły oczy.

– Tak, całkiem nowa. Aż strach, żeby ją tak 

na noc zostawiać. To co, sołtysie? Dogadali-

śmy się?

– Po prawdzie...

–  Ty, sołtys, nie bądź ćwok – mruknął 

Rzeźnik. – Kto tera wyjdzie, już nie wraca 

z nadwora. – Spojrzał zezem na dziewczy-

nę.

W  tym momencie bez żadnego uprze-

dzenia zgasło światło.

– Och! – pisnęła rozpaczliwie blondynka.

– Ha! – krzyknął kurdupel. – Znowu!

– Nie ma czego się strachać. – Z kuchni 

wyszła sołtysowa z zapaloną latarką. – My 

tu zwyczajni, gałęzie podczas wichury cią-

giem się łamiom, to i  na druty z  prądem 

spadajom. Kazik, dzwoń do elektrowni.

– Tera? Na mój rozum, to nikt już tam nie 

pracuje.

– A ciebie kto pyta?! Dzwoń! Nagrasz się 

na automat.

Sołtys, rad nierad, 

powlókł się do tele-

fonu. Hycel skorzy-

stał z  okazji i  z  krze-

sła przesiadł się na 

kanapkę, zajmując 

ciepłe miejsce obok 

blondynki, która pró-

bowała się posunąć, 

ale z  drugiej strony 

zaraz przyparło ją 

spocone cielsko Rzeź-

nika.

–  Co kosztuje pani 

samochód? – Gospo-

dyni wniosła zapalo-

ną lampę naftową.

– Co kosztuje?! Do-

bre sobie, kobito! – 

oburzył się Rzeźnik. 

– Toż trza się na markach znać!

– A mnie to po co? – zdziwiła się sołtyso-

wa, rozstawiając szklanki z herbatą.

– Nie wiadomo, co w życiu bywa przydat-

ne – fi lozofi cznie zauważył Hycel.

–  Pewnie, że samochód fortunę koszto-

wał, ale to nie moja sprawa, fi rmowy. Go-

rzej, że mam coś bardzo ważnego w bagaż-

niku.

–  Pewnie jakieś dokumenty – rzuciła 

szybko sołtysowa, widząc porozumiewaw-

cze spojrzenia Hycla i Rzeźnika.

– Nie, niezupełnie, to coś bardziej osobi-

stego i  cenniejszego – szczerze wyjaśniła 

blondynka. – To co, sołtysie? Pomożecie czy 

mam zadzwonić po pomoc drogową? – 

zwróciła się do wchodzącego gospodarza.

– Nie ma po co się spieszyć. Kiedy tu kto 

zajedzie? Zjemy kolacje i może się dogada-

my.

–  A  co byśmy mieli się nie dogadać. – 

Rzeźnik w zachęcającym uśmiechu pokazał 

ostatnią reprezentacyjną jedynkę, a  jego 

wielka łapa spadła na kolana dziewczyny.

Bach – na stole wylądował gar z bigosem. 

Zgłodniałe chłopy rzuciły się na jedzenie.

– A dlaczego to nikt we wsi by mnie nie 

poholował? – zaciekawiła się blondynka. – 

Ludzie maszyn nie mają?

– Mieć majom. Ale tu nikt po ciemnicy do 

lasu nie chodzi.

– Niemożliwe! A czego tu się bać?

–  Łe tam... Nie pytajcie, bo potem po-

wiecie, że wam lury a  pierdoły wciskamy. 

– Rzeźnik zagryzł bigos chlebem.

– Nie, ja ciekawa jestem, mówcie.

– Strach wyjść za stodołę, bo... nikt z lasu 

nie wraca.

– Jak to nie wraca? Ludzie gubią się czy 

co?

–  Gubić się nie gubiom, bo ich potem 

znajdujom. Za dnia. Tyla że nieżywych. – 

Rzeźnik zatkał palcem prawą dziurkę od 

nosa i smarknął z fantazją na podłogę.

– Marycha, dawaj trzęsionkę – wydarł się 

nagle sołtys, tak że blondynka aż podsko-

czyła.

Sołtysowa wniosła mięsną galaretę 

w szklanych spodeczkach i butelkę czystej.

– Do trzęsionki dobra jest na zapicie ber-

belucha. – Gospodarz nalał do małych kie-

liszków alkohol. – Luchnijmy sobie na ten 

czas kielundek! Zdrówko!

– Zdrówko!

– Albo łagodna – uściślił Hycel. – Łagod-

na też pasuje na zapicie.

–  Jak to, nieżywych? – Dziewczyna nie 

podniosła nawet kieliszka.

– Ano zwyczajnie: calusik martwych. Obi-

błok ich dorywa. Pani nie słyszała? Obibłoki 

som wielgachne, durne, a  pięści to jakby 

dwie obłe kule z twardego metalu. Jak taki 

olbrzym dorwie człowieka – już po nim. 

Tak jak było z krechlatym Romkiem od Cie-

ślaków. Znaleźli go z miesiąc temu w lesie, 

leżał już bez ducha, gębę na lewom stronę 

miał calutkom wywróconom, a w spikach 

wgłębienie jak od kuli. Tak człowieka ste-

trać na amen, to chyba świat się do góry 

dupom przewraca! Głowa ledwie że się na 

szyi trzymała: tylko na strzępkach skóry, 

o  takich cieniusieńkich – pokazał czarny-

mi paluchami – się trzymała. Zara per se 

zgłówkowałem, że to robota obibłoka.

– Jaki obibłok?! – nie wytrzymał Hycel. – 

Obibłoki dobre som do straszenia dynda-

sów. Kto się obibłoka będzie bojał!?

–  Jak ty, Hycel, nie przymkniesz jadacz-

ki, to ja jako przedstawiciel władzy ci jom 

przymknę, ale tak, że prawie nogami i ręka-

mi na tamtym świecie się znajdziesz! Jak nie 

obibłok, to kto się z Romkiem rozprawił?

– Chechłak! Chechłaki całkiem naszpiko-

wane kolcami som jak jeż, nie przymierza-

jąc. A jak wyglądał Władek z Kiszków, jak go 

znaleziono, co? Całom gębę mu jucha czer-

wona zalała, a  kluki 

to i na próżno szukać 

było. Ciało podziura-

wione jak sito miał 

– sam widziałem! 

A portki zsunięte do 

kostek. Widać ktoś 

go zdrowo wprzódki 

wyborchał. – Chłop 

cmoknął ze sma-

kiem, aż z  kącika 

pryszczatych ust 

pociekła mu strużka 

śliny.

–  A  ja ci gadam, 

Hycel, żeś ty zwyczaj-

ny bujaka, bo to obi-

błok był. I nie wysysaj 

mi tu bujd z brudne-

go paznokcia! A  jak 

ci się nie podoba mój 

obibłok, to pamiętaj: Koźlaczka i  Bronek 

nie wiedzom, że im kundle na powrozie do 

miasta zaprowadziłeś. Tak i dowiedzieć się 

mogom!

–  A  w  gminie nie wszyscy tacy cwani, 

żeby wiedzieć, na co pieniądze przezna-

czone na drogę w  Groźnej się rozeszły! 

– Sine pryszcze na twarzy Hycla poczer-

wieniały.

– Tsss – syknął Sołtys, oczami pokazując 

na blondynkę.

– Co na mnie tsykasz, co na mnie tsy-

kasz?! Ona na dzień dzisiejszy się już nie 

liczy!

– A po co ty, guło, drogę chcesz napra-

wiać? Utwardzać i może smółkę na niom 

wylać? Kto się natenczas nam zatrzyma? 

A za podwyższenie mojego terenu uczci-

wie ci płacę. Kogo innego mam nająć?

– A kogo innego będziecie szukać, soł-

tysie, spoczko, może to nie chechłak był. 
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Po co się zrazu tak ciśnieniować? Różne 

straszydła się tu włóczom za waszom sto-

dołom, to i  obibłok przypętać się mógł 

– dał za wygraną Hycel, a sołtys z ukon-

tentowania począł sapać przez nos, póki 

głosu nie zabrał Rzeźnik:

– Ja wam powiem całom prawdę: to nie 

chechłak ani obibłok straszom po lasach. 

– Wszyscy łącznie z  blondynką spojrzeli 

na wysokiego mężczyznę. – Sam widzia-

łem na własne oczy.

– Jak byś widział, to byś tu nie siedział 

i pierdołów nie walił – rozgniewał się soł-

tys.

– Łe jery, a odpierdolże się ty! Jak mó-

wię, że widziałem, to widziałem. Tyla że 

bestia już zajęta była Wieśkowym chłopo-

kiem, to mnom sobie łba nie zawracała. 

Cała się do niego przyczepiła i juchę mu 

ciągnęła aż zdrowo! A pijom juchę tylko 

wsysacze, co widzom przez ciemno, jak 

w dzień. Na jęzorze pełno igiełek majom 

i nimi krew z człowieka wsysajom do sie-

bie. I Wieśkowy najstarszy też pokłuty był 

aż miło! A  biały niby kreda, bo kropelki 

krwi w nim nie zostawiła bestia nienapita.

–  Od kiedy to wsysacze cię interesu-

jom? – zakpił sołtys. – Na donosy tak ci 

już czasu nie starczy.

– Jakie donosy? – Krzywe łopatki Rzeź-

nika jeszcze bardziej się przekrzywiły 

w  lewą stronę, tak że omal nie powiesił 

się na blondynce. – Jakie donosy?!

–  Myślałeś, że nie wiem? Donosy do 

Agencji Restrukturyzacji i  Moderniza-

cji Rolnictwa – wycedził powoli sołtys. 

– Podpisywałeś się Kargul i  jak głupi do-

pisywałeś: „Sołtysem nie jestem”. Więc 

pierwsze, co sprawdzili w Agencji, to... jak 

sądzisz? Mnie! Sołtysa!

– A skąd myślisz, że to ja? Takie bystre 

oczka macie, że przez ściany widzicie?

– Bystre oczka, nie bystre oczka, a ja za 

trzecie oczko w głowie zastępcy naczelni-

ka Agencji robię. To swoje wiem. Na drugi 

raz pamiętajcie.

– Ale na wasze hektary nie pisywałam!

– Boś głupi, aleś nie sćwoczył do reszty! 

REKLAMA

Żeby mi się tu urzędnicy po polach kręci-

li, a może jeszcze i do stodoły zaglądali!

– Innym ale to chodzili! – zakwiczał bez 

zapowiedzi Rzeźnik. – Co to spisywania 

było! Nieużytki, a za uprawne pola poda-

wali. Kasę od wszetecznej Unii chcieli wy-

ciągać! To i majom za swoje! A najgorzej 

dostali moje teście.

W  tym miejscu wszystkie chłopy nie 

wytrzymały i dołączyły się do rżenia Rzeź-

nika. Blondynka widać dość miała siedze-

nia, wstała, z ulgą wyprostowała drobne 

ciało i  zapatrzyła się na swój pokraczny, 

rozedrgany, górujący nad mężczyznami 

cień, jaki rzucała lampa naftowa.

– Co oni, znaczy ci zamordowani, w le-

sie robili? – spróbowała zmienić temat.

– A samochodami jechali, jako i pani – 

rzucił krótko Rzeźnik, gdy skończył char-

czeć.

–  I  w  samochodach ich ten morderca 

dopadał?

–  Kto to wie? Może w  samochodach, 

a może musieli za czymś się zatrzymać.

– Jak ja...

– No, jak pani, nie przymierzając.

– A co z ich samochodami?

– Samochody... – Mężczyźni popatrzy-

li po sobie z  jakimś dziwnym zadowole-

niem. – Widać na coś się bestiom przy-

dały, bo... licho ich wie, gdzie som. – Tu 

roześmiali się jak z dobrego dowcipu.

– To co, sołtysie? Jedziemy?

– A... jedziemy, jedziemy.

– Panowie też? – zdziwiła się, bo pozo-

stali mężczyźni również wstali.

– My też, dla bezpieczności, za sekuri-

tasy czy inne bezpieki będziemy robieli.

–  A  może by pani do rana poczekała, 

na strychu pościelę. – Do saloniku weszła 

sołtysowa. – Coś niedobrze pani wygląda.

– Nie, dzisiaj muszę to załatwić. Później 

może już nie być takiej okazji. Trzech na 

raz.

 

* * *

 

Ciągnik zatrzymał się na wstecznym 

przed łososiową beemwicą. Z kabiny wy-

skoczył sołtys.

– Yes, yes, yes! – W  zwycięskim geście 

uniósł prawą rękę.

– Wypaśna bryka – załkał prawie Hycel, 

zeskakując z przyczepy.

– No... – potwierdził Rzeźnik.

Blondynka bezszelestnie wyskoczy-

ła z  kabiny ciągnika. W  rękach trzymała 

ubłocone szpilki. Stała w krótkim rozklo-

szowanym płaszczyku, na bosaka.

–  Pani może sprawdzi, czy ktoś czego 

nie ukradł? Pono coś cennego w bagaż-

niku było? – Sołtys podrapał się po trzy-

dniowym zaroście, aż zachrzęściło.

Dziewczyna bez słowa wyciągnęła klu-

czyk z torebki i podniosła klapę. Mężczyź-

ni zajrzeli czym prędzej do środka i jesz-

cze prędzej cofnęli głowy. Ich osłupiałym 

oczom ukazały się trzy podłużne przed-

mioty. Pierwsza maczuga składała się 

z dwóch części: krótkiego drzewca i przy-

mocowanej do niego za pomocą łańcu-

cha obłej metalowej kuli. Na okrągłej 

głowni drugiej dłuższej maczugi osadzo-

no kolce. Trzecia maczuga zakończona 

była najmasywniejszą głowicą o  ostrych 

kantach, z których sterczały gwoździe.

– Tak sobie pomyślałam, że ta maczuga 

z  brzegu najbardziej by ukontentowała 

obibłoka, ta środkowa pasowałaby jak nic 

do chechłaka, a z ostatniej ucieszyłby się 

wsysacz – przerwała martwą ciszę blon-

dynka, poprawiając apaszkę i  biorąc do 

ręki maczugę z  kulą. – Reasumując: trzy 

maczugi, trzy potwory, trzy życia. Lub 

mówiąc bardziej obrazowo i  do rymu: 

każda potwora znajdzie swego amatora.

 

* * *

 

Rozdzierająco skrzypnęła furtka. Z  tu-

balnym szczekaniem wybiegł wilczur, 

ale na widok szczupłej postaci w  zielo-

nym płaszczyku szczekanie przemieniło 

się w  powitalne skomlenie. Z  otwartych 

drzwi wybiegła dobrze zbudowana ko-

bieta.

– Aguśka, tak się o ciebie martwiłam!

–  Niepotrzebnie. – Blondynka mocno 

przytuliła zdenerwowaną gospodynię. – 

Niepotrzebnie.

–  Musisz zmienić ubranie. – Sołtyso-

wa odsunęła się i  popatrzyła na zielony 

płaszczyk upaćkany fantazyjnie czerwo-

nymi kropkami. – O mało co nie umarłam 

ze strachu! Chciałam już wszystko odwo-

łać.

– Pięć lat w jednostce specjalnej i my-

ślałaś, że nie poradzę sobie z  trzema 

chłopkami-roztropkami? Naprawdę 

chciałaś, żebym przespała się u  was na 

stryszku?

– A co z bryką?

– W stodole. Bałam się, że nie zapali, bo 

rzeczywiście zalałam silnik, ale w porzo!

– Zmieściła się?

– Przestawiłam mercedesa.

– Ciągnik?

– Zostawiłam w lesie, niech stoi.

– Niebezpiecznie się tu teraz zrobi. Wę-

szyć będą.

–  Wiem, dziuplę zlikwidujemy. Albo... 

i przeniesiemy.

– Nie mówmy teraz o tym. Chodź, napi-

jemy się kawy. Mocną zaparzę.

–  Co mi tam kawa. – Blondynka prze-

ciągnęła się drapieżnie. – Tak długo cze-

kałam na ciebie...

FIRMA ISS
POSZUKUJE BRYGADZISTY

ds. utrzymania czystości
w zakładzie produkcji 

spożywczej w Gądkach.

Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku
oraz w zarządzaniu ludźmi.

Osoby zainteresowane proszone 
są o wysyłanie CV na adres

anna.nalewajko@pl.issworld.com 
lub o kontakt telefoniczny

22 5774203
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Porady dietetyczne pod redakcją mgr dietetyki i biologii molekularnej Beaty Banaszyńskiej. 

Cukrzyca typu 2 – wskazówki dietetyczne

Cukrzyca jest przewlekłym stanem chorobowym, którego 

zespół objawów klinicznych jest następstwem zaburzeń 

gospodarki węglowodanowej w organizmie. Jest to zaburze-

nie czynności trzustki, gruczołu produkującego insulinę. 

Cukrzyca typu 2 występuje u dorosłych i jest niezależna od in-

suliny. Jest znacznie bardziej rozpowszechniona niż cukrzyca 

typu 1. Zwykle rozwija się ona stopniowo i pojawia się z regu-

ły u osób po 40 roku życia. Niektórzy pacjenci chorujący na tę 

postać cukrzycy nie wytwarzają dostatecznych ilości insuliny, 

lecz u większości występuje oporność na jej działanie. Polega 

ona na niewrażliwości komórek na wytwarzana w ustroju insuli-

nę. Szczególnie skłonne do tej postaci cukrzycy są osoby z nad-

ciśnieniem tętniczym i otyłością Zwłaszcza ci, u których nadmiar 

tkanki tłuszczowej odkłada się wokół talii.

Objawy cukrzycy

Bez insuliny organizm nie może wykorzystywać glukozy, któ-

ra jest dla niego źródłem energii. Zaburzenie to powoduje zmę-

czenie, zawroty głowy i głód. Stężenie glukozy we krwi zwiększa 

się, więc jej nadmiar jest usuwany z moczem. To z kolei powodu-

je utratę wody ustrojowej, która jest wydalana przez nerki wraz 

z glukozą. Wydalanie dużych ilości moczu zwiększa pragnienie. 

Nie leczona cukrzycy typu 2, może prowadzić do takich powi-

kłań, jak zaćma, nerwobóle, owrzodzenia nóg, choroby nerek, 

serca i naczyń krwionośnych.

Zapobieganie cukrzycy

Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej masy ciała, szcze-

gólnie u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, lub osób z 

tendencją do odkładania tkanki tłuszczowej w obrębie brzuch. 

Jedynie odpowiednia dieta i systematyczna aktywność fi zyczna 

może zmniejszyć ryzyko cukrzycy.

Leczenie cukrzycy

Polega na utrzymywaniu prawidłowego stężenia glukozy we 

krwi. W cukrzycy typu 2 nie ma na ogół potrzeby podawania 

tego hormonu, zażywa się zwykle leki doustne. Niezależnie 

jednak od postaci choroby powinno się stosować odpowiednią 

dietę, zrzucić nadwagę i regularnie uprawiać ćwiczenia.

Dieta w cukrzycy

Leczenie dietetyczne ma na celu osiągnięcie przez pacjenta 

należnej masy ciała, gdyż u ok. 80% chorujących na cukrzycę 

typu II występuje nadwaga lub otyłość. Zapobiega występo-

waniu stanów niedocukrzenia, jak i hiperglikemii. Zalecana 

jest, więc dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglo-

wodanów. Jej celem jest zmniejszeni stężenia glukozy we krwi 

i poprawa metabolizmu. Ograniczeniu bądź wykluczeniu 

z żywienia podlega glukoza, fruktoza, sacharoza (słodycze), 

a zwiększeniu węglowodany złożone (błonnik pokarmowy) Pra-

widłowa dieta zmniejsza ryzyko miażdżycy i innych powikłań. 

Jeśli ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 jest wysokie, należy 

zmienić dotychczasowy jadłospis. w cukrzycy powinna być mie-

szana i urozmaicona. Organizm potrzebuje wszystkich składni-

ków w odpowiedniej ilości i proporcji. Połowa kalorii powinna 

pochodzić z węglowodanów złożonych, zwłaszcza zawartych 

w produktach nieoczyszczonych, tj. chleb z pełnego ziarna 

i brązowy ryż. Należy unikać jedzenia potraw z białej mąki 

i cukru oraz charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem gim-

nicznym. Potrawy, które zawierają dużo błonnika, powodują 

spowolnienie wchłaniania cukru w jelitach, co zapobiega nad-

miernym wahaniom stężenia glukozy we krwi. Taki sposób od-

żywiania się zmniejsza stężenie trójglicerydów, czyli związków 

tłuszczowych, których zwiększone stężenie we krwi jest uważa-

ne za czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę. W jadłospisie 

30% kalorii, które otrzymuje twój organizm, powinno pocho-

dzić z tłuszczów, a 20% z pokarmów białkowych.

Posiłki powinny być spożywane w regularnych odstępach 

czasu. Łatwiej utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi, 

jedząc dziennie 4-5 małych posiłków niż 3 obfi te. Źródłem wę-

glowodanów powinny być głównie rośliny strączkowe, produk-

ty z pełnego ziarna, owoce, warzywa. Ograniczyć należy jedze-

nie nasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast zwiększeniu 

powinno ulec spożycie kwasów tłusz czowych omega 3 i ome-

ga 6, a także kwasów jednonienasyconych zawartych w oliwie 

z oliwek, które korzystnie wpływają na tętnice. Powinno się spo-

żywać trzy dania z ryb morskich tygodniowo, a każdego dnia 

po kilka orzechów i nasion oraz pięć porcji warzyw i owoców, 

które dostarczają przeciwutleniaczy. Nie można spożywać pro-

duktów zawierających cukier, gdyż dzięki temu można zapobiec 

znacznym wahaniom stężenia glukozy we krwi oraz nadwadze.  

Utrzymanie stanu zdrowia na dobrym poziomie ma istotne 

znaczenie w przebiegu cukrzycy. Stosowanie się do zaleceń 

stawianych przez diabetologów i dietetyków pozwala znacznie 

zmniejszyć, a niekiedy wyeliminować ryzyko wystąpienia powi-

kłań, które mogą okazać się nawet śmiertelne dla chorego.

Wysiłek fi zyczny

Systematycznie uprawianie ćwiczeń pomaga zmniejszyć 

masę ciała oraz kontrolować cukrzycę typu 2.  Gdy choroba 

jest wynikiem oporności na insulinę, wysiłek fi zyczny zwiększa 

wrażliwość komórek organizmu na ten hormon, dzięki czemu 

zmniejsza się stężenie glukozy we krwi. Aktywność fi zyczna na-

sila wychwytywanie glukozy przez mięśnie – działanie to utrzy-

muje się do 72 godzin. Jeśli prowadzisz nieaktywny tryb życia 

lub od jakiegoś czasu nie ćwiczysz, zasięgnij opinii lekarza, za-

nim rozpoczniesz trening.

Ciekawostka: Czosnek, gotowana cebula i sok z cebuli po-

prawiają krążenie krwi i normalizują stężenie glukozy we krwi. 

Herbata z mniszka lekarskiego pobudza wytwarzanie insuliny 

przez trzustkę. Liście i korzenie łopianu są innym tradycyjnym 

środkiem zmniejszającym stężenie glukozy we krwi. Podobnie 

działa herbata z liści borówki czarnej. Oleje z wiesiołka dwulet-

niego i ogórecznika zawierają kwas gamma-linolenowy, zmniej-

szają ból i drętwienie spowodowane uszkodzeniem nerwów 

u chorych na cukrzycę, poprawiają przyswajanie glukozy oraz 

usprawniają metabolizm tłuszczów.

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki

mgr biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum Medyczne

Eskulap – PREMIUEM

Rejestracja tel. 888 999 699



27

Wykonanie:

Bakłażan myjemy i kroimy wzdłuż na dwie równe połowy. Wy-

drążamy ze środka miąższ, następnie kroimy miąższ w kostkę. 

Miąższ w osobnym naczyniu solimy. Solimy również wnętrze 

bakłażana i odkładamy go na około 60 minut by puścił sok. 

W przeciwnym przypadku potrawa będzie gorzkawa. Po upły-

wie określonego czasu płuczemy bakłażan pod zimną wodą 

i osuszamy ręcznikiem papierowym. W między czasie drobno 

siekamy cebulę i czosnek. Wrzucamy na patelnię. Pomidora 

obieramy ze skórki i kroimy w kosteczkę, a pieczarki kroimy 

w plasterki. Dodajemy do cebuli i czosnku i dusimy pod przy-

kryciem, po czym dodajemy miąższ z bakłażana. W osobnym 

- świeże listki bazylii, 

- oliwa z oliwek, 

- szczypta soli, 

- pieprz, 

- ser mozarella. 

BAKŁAŻAN FASZEROWANY WARZYWAMI

garnku gotujemy ryż, a po ugotowaniu dodajemy do wa-

rzyw na patelni. Doprawiamy całość do smaku. Dodajemy 

koncentrat pomidorowy i kilka posiekanych drobno listków 

bazylii. Całość dokładnie mieszamy. Bakłażany smarujemy 

wewnątrz oliwą i napełniamy nadzieniem. Następnie ukła-

damy w żaroodpornym naczyniu wysmarowanym na spo-

dzie delikatnie tłuszczem. Na wierzch bakłażana układamy 

plastry pomidora i mozarelli, po czym posypujemy delikat-

nie pieprzem i solą. Piekarnik nagrzewamy do 180ºC i pie-

czemy faszerowane bakłażany przez 40 minut. Gotowe de-

korujemy listkami bazylii.

Składniki: 

- bakłażan, 

- cebula, 

- 2 ząbki czosnku, 

- 2 większe pomidory, 

- 2-3 pieczarki,

- 1 woreczek ryżu brązowego, 

- 2 łyżki koncentratu pomidorowego.

- łyżeczka suszonego oregano, 

zdrowie

ZALECENIA W WYBORZE PRODUKTÓW

W CUKRZYCY TYPU 2

GRUPA

PRODUKTÓW

PRODUKTY

ZALECANE DOZWOLONE W UMIARZE PRZECIWWSKAZANE

PRODUKTY ZBOŻOWE

pieczywo pełnoziarniste, razowe, graham, 

płatki owsiane, musli, kasze gruboziarniste, ryż 

brązowy, makaron pełnoziarnisty, gotowany al 

dente

pieczywo pszenne, pszenno-żytnie, pumper-

nikiel

chałki, strucle, rogale, pieczywo półfrancuskie, 

chleb razowy na miodzie, ciasta, biszkopty

MIĘSA
kurczak, indyk, cielęcina, młoda wołowina,

jagnięcina, królik

wołowina, szynka, wątróbka (2 razy w miesią-

cu), kiełbasa cielęca lub drobiowa

mięso z widocznym tłuszczem, gęsi, kaczki, sa-

lami, kiełbasy, pasztety, wieprzowina, potrawy 

typu fast-food

NABIAŁ
mleko półtłuste, chude i półtłuste, przetwory 

mleczne (sery twarogowe fermentowane na-

poje mleczne: kefi r maślanka, jogurt)

sery żółte, sery typu Camembert i Brie

pełnotłuste produkty mleczne (mleko pełne 

skondensowane, mleko w proszku, sery twaro-

gowe tłuste, sery podpuszczkowe), sery topio-

ne, sery podpuszczkowe, sery do smarowania,

śmietana

JAJA jaja faszerowane bez żółtek
jaja na miękko lub jajecznica (2-3 razy w tygo-

dniu)
-

RYBY ryby, fi lety bez skóry ryby wędzone, smażone na odpowiednim oleju
ryby smażone na nieodpowiednim tłuszczu,

ikra

TŁUSZCZE oliwa z oliwek, masło (w małych ilościach)
olej roślinne (do smażenia oliwa z oliwek lub 

olej rzepakowy), miękka margaryna

smalec, słonina, łój, masło, margaryny twarde 

(stosowane do wypieków), olej palmowy

WARZYWA

cykoria, kalafi or, brokuł, kapusta, ogórek, po-

midor, papryka, rzodkiewka, sałata, szparag, 

szpinak, cukinia, bakłażan, seler, por marchew, 

pietruszka, szpinak, grzyby

suche nasiona roślin strączkowych (fasola, 

groch, soja, soczewica), bób, groszek, kukury-

dza, buraki, ziemniaki

frytki, chipsy, warzywa smażone na nieod-

powiednim oleju, warzywa solone, warzywa 

konserwowe

OWOCE

grejpfruty (szczególnie zielone), kiwi, manda-

rynki, pomarańcze, porzeczki czerwone, agrest, 

poziomki, maliny, truskawki, jagody, śliwki, 

wiśnie, czereśnie, jabłka, gruszki, arbuzy, brzo-

skwinie, morele

porzeczki czarne, mango, banany, winogrona, 

dżemy niskosłodzone

owoce konserwowe, owoce ze słodkiej zalewy, 

owoce suszone, syropy owocowe, dżemy, powi-

dła, marmolada

ORZECHY -
orzechy brazylijskie, laskowe, włoskie, ziemne, 

pistacje, migdały
kokos, orzeszki solone

ZUPY
przygotowywane na wywarze z chudego mię-

sa, warzywne
- zabielane śmietaną, zagęszczane mąką

SOSY I PRZYPRAWY zioła, pieprz, przyprawy korzenne, musztarda niskotłuszczowe sosy sałatkowe sól, majonez, sosy sałatkowe

SŁODYCZE -
sorbety, galaretki budynie na chudym mleku,

sałatki owocowe

wszystkie słodycze (lody, torty, ciasta, czekola-

da), cukier

NAPOJE
woda, kawa zbożowa, herbaty ziołowe, herba-

ty owocowe

soki owocowe, kawa prawdziwa instant typu 

3 w 1

syropy, słodkie napoje gazowane, kawa ze 

śmietanką, alkohol
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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

KRAWCOWE
z doświadczeniem zatrudnię

szycie garniturów,
marynarek męskich

praca
w Łęczycy

telefon:
 606 509 565
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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

USŁUGI 
STOLARSKIE
� podbitki
� ogrodzenia
� architektura ogrodowa

tel. 501 209 667
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Podręczniki używane i nowe
Zakup podręczników to duży wydatek dla rodziców (w przypadku dwojga dzie-

ci to nawet kilkaset złotych), dlatego alternatywnym rozwiązaniem jest zakup 
podręczników używanych. Nasze podręczniki są w dobrym stanie i kosztują ok. 
40 % mniej niż nowe.

W Mosinie od 5 lat funkcjonuje punkt, gdzie można zamówić podręczniki 
używane. Co trzeba zrobić? Należy dostarczyć listę podręczników lub przesłać 
ją mailem:  saraborys@gmail.com. Zlecenia są realizowane w ciągu 2 - 4 dni, nie 
trzeba wpłacać zaliczek. O realizacji zlecenia informujemy telefonicznie. Można 
zamówić również nowe podręczniki w bardzo atrakcyjnych cenach – posiadamy 
duży sklep w Poznaniu przy ul. Fredry 2 (odbiór podręczników  w Mosinie, co za-
oszczędza dużo czasu rodzicom). Działamy w godzinach od 17.30 – 20.00, czyli 
nie trzeba zwalniać się z pracy.

Nasz punkt w Mosinie ul. Modrzewiowa 2, tel. 730 93 29 93,
www.uzywanepodreczniki.com

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

„Rock and roll to nie fi lharmonia, 

tylko moc i charyzma" jak twier-

dzi lider zespołu Pasaż Mały, który kon-

certował 7 lutego tego roku w Mosińskim 

Ośrodku Kultury. Pisząc recenzje z kon-

certów tamtego wieczoru wykorzystałem 

nawet powyższe motto jako tytuł całego 

mojego tekstu. Zrobiłem to jednak po to, 

by wyrazić rodzącą się we mnie postawę 

sprzeciwu wobec...muzyki rockowej.

Zanim przejdę do meritum sprawy, 

chciałbym wykazać, dlaczego cytowa-

ne przeze mnie zdanie uważam za traf-

ne spostrzeżenie, niekorzystne dla rock 

and rolla. Po pierwsze, czy w fi lharmo-

nii nie ma mocy i charyzmy? Po drugie, 

faktycznie rock and roll to nie fi lharmo-

nia, ponieważ brak mu ogłady, precyzji 

i profesjonalizmu. Muzyka klasyczna musi 

być wykonywana perfekcyjnie przez 

profesjonalistów, co wcale nie jest wyma-

gane w muzyce rockowej. Wreszcie cel 

obydwu – rock to hałaśliwa muzyka dla 

szerokiej publiczności, muzyka poważna 

z kolei to większe opanowanie i wyzwa-

nie dla pojedynczego odbiorcy. Nie są to 

sądy wartościujące, tylko próba obiek-

tywnego opisu tego, jak się rzeczy mają. 

Nie chcę być na początku źle zrozumiany 

– nie zamierzam wykazywać wyższości 

jednego gatunku nad drugim w ramach 

swoiście pojmowanego snobizmu. Za-

mierzam podzielić się spostrzeżeniem 

dotyczącym zbawiennych skutków, jakie 

niesie za sobą porzucenie słuchania mu-

zyki rozrywkowej na korzyść muzyki kla-

sycznej.

Sam wielkim znawcą tego gatunku nie 

jestem – praktykuję codzienne słucha-

nie muzyki symfonicznej dopiero od pół 

roku. Słuchanie jej niesie ze sobą niesa-

mowite wyciszenie oraz uporządkowanie 

myśli. W obliczu tak wyrażonego piękna 

dostrzec można łatwo miałkość muzy-

ki rockowej. Sam zacząłem dostrzegać 

pewien istotny paradoks – rock and roll 

był bowiem od początku pomyślany jako 

muzyka kontestatorska, buntownicza. 

Wpisała się jednak idealnie w logikę sza-

rej codzienności naszych czasów – peł-

na jest hałasu, nierzadko prymitywnych 

tekstów i banalnych rozwiązań. Stała 

się po prostu podobna do tego świata, 

a nie inna od niego, stąd trudno mówić 

o jakimkolwiek buncie. Ktoś może się 

oburzyć i stwierdzić, że przecież porusza 

tematy tabu i unaocznia skrywane pro-

blemy. Jakie w dzisiejszych czasach mogą 

być jednak tematy tabu, gdy już samo 

to słowo straciło swoje znaczenie? Tutaj 

właśnie widziałbym sedno całego proble-

mu – muzyka rockowa jako wyraz buntu, 

szokowania trudnymi tematami. Gdzieś 

jednak podział się prawdziwy cel, który 

powinien stać za wytworami ludzkiej kul-

tury (w tym i muzyki) – uszlachetnianie 

człowieka w zachłyśnięciu się pięknem. 

Nieustanną pogoń za tym celem dostrze-

gam w urokach muzyki klasycznej.

Zdaję sobie sprawę, że w tym momen-

cie wyrażam niezbyt popularne sądy, 

które mogą prowadzić nawet do zde-

cydowanego sprzeciwu. Wsłuchanie się 

w harmonię muzyki klasycznej może nie 

być prostym zadaniem dla współcze-

snych słuchaczy skupionych na szybkim 

Rock to hałaśliwa muzyka dla szerokiej publiczności, muzyka poważna z kolei to 

większe opanowanie i wyzwanie dla pojedynczego odbiorcy.

Muzykoterapia
tempie otaczającej nas rzeczywistości. 

Poświęcenie uwagi na symfonię klasycz-

nych dźwięków może być jednak lekar-

stwem na ów owczy pęd współczesnej 

cywilizacji, na jej nieustanny hałas i chaos 

zarazem. Dlatego szczerze zachęcam do 

zatrzymania i rozpłynięcia się w pięknych 

dźwiękach jakieś symfonii, koncertu czy 

innej klasycznej formie muzycznej. Poja-

wiający się na początku opór ("to muzyka 

dla nielicznych, dla mnie zbyt trudna") ła-

two przełamać przez uświadomienie so-

bie pozytywnych skutków tego typu „te-

rapii”. Warto po prostu wymagać od siebie 

i nie zasłaniać się wymówkami, że „dla 

mnie to za trudne”. Skąd mamy wiedzieć, 

skoro nawet nie spróbowaliśmy?

PS Gdy już zagłębimy się w piękno kla-

sycznych dźwięków, polecam wsłuchać 

się w harmonię i tajemnicę chorału gre-

goriańskiego, moim zdaniem najpięk-

niejszego gatunku muzycznego stworzo-

nego przez człowieka. To jednak temat na 

zupełnie inny artykuł.   

Wojciech Czeski

REKLAMA

POKOJE
DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Żabno k/ Mosiny

Tel. 781 635 708
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„Zatańcz ze zdrowiem” to pro-

jekt, jaki Stowarzyszenie Gru-

pa Inicjatywna Baranówko wygrało w 

konkursie Fundacji Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Wsi Polskiej z programu 

„Razem Możemy Więcej”.

Był to dla nas wielki sukces, ale i zasko-

czenie, ponieważ z 450 złożonych wnio-

sków nagrodzono tylko 30 aplikujących.

Pomysł się spodobał. Wymyśliliśmy 

krótkie pogadanki o zdrowiu, zdrowym 

trybie życia oraz przezwyciężaniu złych 

nawyków zdrowotnych wplecione sku-

tecznie w naukę… tańca salsy.  

Rozpoczęliśmy w ostatnim tygo-

dniu kwietnia. Całość prowadzili naj-

lepsi prelegenci i lokalne autorytety z 

wymienionych dziedzin. Ciekawie in-

spirowała słuchaczy Joanna Faleńska 

(pielęgniarka), cierpliwie tłumacząc pi-

ramidę żywieniową oraz pokazując jak 

ważny dla naszego zdrowia jest dobór 

Prawie jak Jose Torres...
odpowiedniej diety. Dariusz Lisiak pre-

zentował istotne potrzeby, wynikające 

z wykorzystania ekologii w behawiorze 

gospodarstw domowych.

Przewodni paradygmat – zdrowie – 

było wszechobecne podczas naszych 

cotygodniowych dwu godzinnych, 

trwających trzy miesiące spotkań. Fa-

scynujący kurs tańca prowadzony przez 

jedną z najlepszych szkół tańca w Po-

znania – Salsa Siempre przeszedł nasze 

oczekiwania. W rytmach niezapomnia-

nego Buena Vista Social Club i innych 

światowych szlagierów ćwiczyliśmy 

kroki Salsy w parach oraz mocno nasą-

czonej finezją Ruedy. Treningi zaowo-

cowały (niejednokrotnie wypracowaną 

w pocie czoła) poprawą zaniedbywanej 

kondycji. Projekt był przeznaczony dla 

mieszkańców Krajkowa, Żabinka, Bara-

nowa, Baranówka i Sowinek w wieku od 

16 do 100 lat.  

Wyszliśmy również na przeciw pro-

blemom organizacyjnym rodzin z ma-

łymi dziećmi, organizując podczas 

trwania warsztatów miejsce – „Kącik 

Malucha”. Skorzystało z niego i bawiło 

się pod okiem Magdaleny Walczak (pe-

dagoga) 11 dzieci. 

Dzięki Europejskiemu Funduszowi 

Rozwoju Wsi Polskiej mogliśmy prze-

prowadzić akcję edukacyjną oraz zgłę-

bić tajniki tańca egzotycznego, obcego 

naszej kulturze, ale niesamowicie kre-

atywnego. Partnerem projektu było So-

łectwo Krajkowo, któremu dziękujemy 

za wszelką pomoc i wyrozumiałość.

Stowarzyszenie w najbliższych dniach 

chciałoby ogłosić nabór w gminie Mo-

sina dla chętnych pragnących nauczyć 

się i zgłębić tajniki tańca Jose Torresa.

Chętnych prosimy o kontakt na adres 

e-mail: stowarzyszenie_gib@tlen.pl

SGIB

Oferuję:

� profesjonalne leczenie nadwagi i otyłości

�indywidualny program dieto-terapii

�ocenę sposobu i stanu odżywienia

� wspomaganie żywieniowe w leczeniu 

jednostek chorobowych np. cukrzyca, 

nadciśnienie, choroby serca itp.

� pomoc żywieniową dla kobiet w ciąży i 

karmiących piersią

� komputerową analizę składu ciała: zawartość 

tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, kości, 

wiek metaboliczny, ryzyko sercowo-naczyniowe

DYPLOMOWANY

DIETETYK
Beata Banaszyńska

mgr. dietetyki i biologii molekularnej
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Kobiety na banknotach polskich
Kobieta kojarzy się z pieniądzem. Nie wiadomo, czy dlatego, że kosztow-

na, bezcenna, a może, że tak samo do zdobycia trudna... Faktem pozo-
staje, że związek kobiety z pieniądzem jest niemal odwieczny, a skojarzenie 
głębokie, skoro od czasów antycznych kobieta (wizerunek) trafi a najpierw na 
monety, a następnie na banknoty nadając im prawdziwą wartość. Pieniądze 
bowiem wyrażają gust swoich czasów. Od starożytności każda moneta była 
dziełem artystycznym jako forma płaskorzeźby. Jednak od monet daleko 
większą możliwość prezentowania strony artystycznej dają banknoty. Każdy 
kraj wyraża na swoich banknotach te wartości, które uważa za najważniejsze. 

Amerykanie, ceniąc sobie wolność i równość obywateli upamiętniają 
prezydentów, ojców – założycieli USA. Francuzi chwalą się swymi artystami 
i uczonymi. 

W Polsce walka o niepodległość oraz przypominanie przeszłości zdomi-
nowały wizerunki naszych banknotów od utworzenia państwa w 1918 r. aż 
po dzień dzisiejszy. Spośród bohaterów narodowych Tadeusz Kościuszko 
był postacią najczęściej prezentowaną na polskich banknotach i cieszył się 
szczególnym uznaniem, tak przed rokiem 1939, jak i po 1945 r. Obok niego 
popularnymi postaciami byli romantyczni bohaterowie, jak Emilia Plater 
i książę Józef Poniatowski oraz polscy uczestnicy powstań narodowych. Na-
tomiast królowa Jadwiga w 1919 r. zapoczątkowała serię wizerunków głów 
koronowanych na banknotach polskich. Tu jednak musimy przypomnieć tro-
chę historii. Pierwsze pieniądze papierowe w Polsce wydały władze Insurekcji 
Kościuszkowskiej w 1744 r. W okresie niewoli aż do odzyskania niepodległo-
ści istniały na terenach Polski trzy systemy pieniężne państw zaborczych. 
W obiegu były więc austriackie marki, rosyjskie ruble i niemieckie marki. 
Banknoty te można było w każdej chwili wymienić na złoto. W kwietniu 
1917 r. na terenie zaboru niemieckiego powstała Polska Krajowa Kasa Po-
życzkowa (PKKP) i wprowadziła do obiegu banknoty marki polskiej. Pierw-
szym nominałem PKKP był bilet 500 – markowy, emitowany 25 sierpnia 1919 
roku, i tu wracamy do tematu. Na tym banknocie widzimy głowę królowej 

Jadwigi i jest to pierwszy banknot polski z wizerunkiem kobiety. Postać kró-
lowej zostaje wyemitowana jeszcze ponownie na nominałach 1 i 20 marek 
polskich. Natomiast 7 lutego 1920 r. zostaje wyemitowany banknot o nomi-
nale 5 tys. marek polskich, na którym znajduje się wizerunek królowej Jadwigi 
i Tadeusza Kościuszki. Następny i zarazem ostatni z serii marek polskich jest 
wyemitowany w 1922 r. banknot o nominale 10 tys. marek. Widzimy na nim 
głowy dwóch bezimiennych kobiet.

To tyle o banknotach – markach polskich z wizerunkami kobiet. Pozostaje 
jeszcze dodać, że wszystkie omówione wyżej banknoty na stronie odwrotnej 
miały wypisaną klauzulę prawną, która ostrzegała, że kto podrabia lub fałszu-
je bilety Polskiej Kasy Pożyczkowej, albo puszcza lub usiłuje puścić w obieg 
podrobione lub fałszywe bilety, podlega karze ciężkiego więzienia. 

Czasy waluty złotowej, lata 1924 – 1939
Pierwszym banknotem z wizerunkiem kobiety jest bilet Banku Polskiego 

wyemitowany 20 czerwca 1931 r. o nominale 20 zł. Widnieje na nim wize-
runek Emilii Plater, ur. w 1806 r. w Wilnie, zm. w 1831 r. Ta uczestniczka Po-
wstania Listopadowego stała się symbolem bohaterstwa kobiet polskich, 
walczących o niepodległość.

Następny banknot to 2 – złotówka z wizerunkiem księżnej polskiej – Dą-
brówki, wydany do obiegu 26 lutego 1936 r. W okresie okupacji hitlerow-
skiej pieniądz emitowany przez Polskę zostaje wycofany z obiegu. W 1940 
r. okupant wprowadza do obiegu nowe, okupacyjne banknoty. Ze względu 
na pośpiech postanowiono użyć do tego materiałów drukowych, polskich 
banknotów przedwojennych, z których usunięto polskie godło. Zmieniono 
pewne portrety i napisy. Dlatego też na banknotach wchodzących do obiegu 
w latach 1939 – 1944 w Generalnym Gubernatorstwie widzimy wizerunki ko-
biet. I tak na nominale 2 zł znajduje się głowa wiejskiej kobiety, inny banknot 
2 złotowy ma głowę dziewczęcą. Natomiast na nominałach 20 i 50 zł mamy 

wizerunek Emilii Plater. Umiejscowienie wizerunku E. Plater wywołało duże 
zdziwienie – jak to się stało, że hitlerowcy, którzy z całą bezwzględnością tępi-
li przejawy patriotyzmu, dopuścili nagle do eksponowania na swym okupa-
cyjnym banknocie podobizny znanej, polskiej bohaterki narodowej. Podob-
no przedstawiono portret Plater Niemcom jako wizerunek młodzieńca.

W ten sposób doszliśmy do czasów PRL, pierwszy banknot z wizerunkiem 
młodej, wiejskiej kobiety wszedł do obiegu 1 lipca 1948 r. Na drugi trzeba 
było bardzo długo czekać, bo aż do 1989 r., kiedy to wyszedł banknot o no-
minale 20 tysięcy. Umieszczono na nim wizerunek Marii Skłodowskiej Curie.

Na koniec, reasumując – zbyt wiele pań nie znalazło się na naszych bank-
notach. Jest jednak szansa poprawić ten stan, gdy Polska znajdzie się w stre-
fi e euro, warto by np. na banknocie o nominale 100 euro umieścić wizerunek 
naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej.

Zebrał i opracował Henryk Pruchniewski
Źródło: Vademecum kolekcjonera monet i banknotów, 1988;

Kolekcjoner polski, 1977; Katalog zbioru PAN.
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Hieronim Różański (1929-2000) 

był architektem wnętrz, projek-

tantem w zakresie rekonstrukcji i re-

waloryzacji detali architektonicznych 

oraz wnętrz zabytkowej architektury, 

malarzem, grafikiem, rysownikiem 

i rzeźbiarzem. Urodzony w Mosinie, 

wychowany wśród pięknej przyrody 

Wielkopolskiego Parku Narodowego 

na stałe związał się z Poznaniem od 

1954 roku, kiedy obronił dyplom na 

wydziale Architektury Wnętrz w PWSSP 

(później Akademia Sztuk Pięknych, 

obecnie Uniwersytet Artystyczny). W 

zespole staromiejskim poznańskiego 

„Miastoprojektu” zajmował się opraco-

wywaniem detali plastycznych i archi-

tektonicznych dla starorynkowych ka-

mienic, m.in. dla Wagi Miejskiej, Arsenału 

i domków budniczych. Na elewacjach 

czterech pierzei Starego Rynku jest 

wiele detali plastycznych, architekto-

nicznych i metaloplastycznych, kolo-

rystyki, kamieniarki i stolarki artystycz-

nej jego autorstwa. W latach 70-tych 

pracując w Pracowniach Konserwacji 

Zabytków zrealizował wiele projektów 

architektury wnętrz i detali zabytkowej 

architektury, m.in. do zamków w Gło-

gowie, Łagowie i Żarach oraz pałaców 

m.in. w Rogalinie, Czempiniu i Trzebi-

niach. Hieronim Różański równolegle 

z pracą zawodową zajmował się ma-

larstwem, grafiką, rysunkiem i rzeźbą. 

W latach 1957-1962 współtworzył 

grupę „E+F”- Eksperyment + Forma. 

Źródłem natchnienia i obiektem ma-

larskiej analizy była dla niego przyro-

da, szczególnie jeziora i morze. W swo-

im malarskim świecie posługiwał się 

subtelnym językiem uczuć zachwytu 

i wzruszenia. Artysta większość swoich 

prac tworzył w plenerze, choć jego ob-

razy powstawały też często na podsta-

wie wcześniejszych rysunków. W koń-

Życie najlepiej toczy się nad wodami spokojnych rzek
Zapraszamy na wystawę „Grafi ki i Akwarele” Hieronima Różańskiego, która trwa od 5 lipca do 30 sierpnia br. w Muzeum 

Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

cu lat 50-tych zaczął uprawiać grafikę 

artystyczną. W ponad 30-letnim okre-

sie aktywności na tym polu stworzył 

około 100 prac. Wykonywał swoje pra-

ce głównie w linorycie, okazjonalnie 

w drzeworycie. W jego grafikach przed-

stawiających kobiety jest plastyczne, 

pewną kreską, płynnymi liniami trój-

wymiarowe potraktowanie ciała jako 

bryły. Istotne miejsce w jego twórczo-

ści graficznej zajmuje pejzaż zwłasz-

cza inspirowany urodą rodzinnych 

stron, a po latach ginącą urodą przed-

mieść Poznania, Chartowa i Malty. 

W przedstawieniach morza znajdujemy 

architektoniczne podziały kompozy-

cji, ewoluujące w stronę kubizujących 

uproszczeń. Istotnym dla samego arty-

sty był temat Powstania Wielkopolskie-

go, (brał w nim udział jego ojciec Ceza-

ry) jedynego zakończonego sukcesem 

zbrojnego powstania Polaków w imię 

wolności. Sceny batalistyczne w grafi-

kach Różańskiego to unikatowe kom-

pozycje pionowe z głębokim planem. 

Umiejętnie przetwarzane przez niego 

realistyczne tematy były inspiracją 

i punktem wyjścia do powoływania no-

wych form zorganizowanych w ramach 

przejrzystych kompozycji. Hieronim 

Różański w każdej z dziedzin sztuki, 

którą uprawiał osiągnął mistrzowski 

poziom. Od 1957 r. artysta brał czynny 

udział nie tylko w wystawach środowi-

ska poznańskiego, ale również w kilku-

dziesięciu wystawach krajowych i za-

granicznych oraz licznych cyklicznych 

pokazach o zasięgu ogólnopolskim, 

miał też ponad dwadzieścia wystaw 

indywidualnych z zakresu malarstwa, 

grafiki i rzeźby. Był laureatem licznych 

konkursów, zdobywcą wielu nagród 

i wyróżnień, tworzył jednak z dala od 

głównych nurtów, nie podążając za 

modami i trendami mawiając, że życie 

najlepiej toczy się nad wodami spokoj-

nych rzek. 

Krystyna Różańska-Gorgolewska

Zgodnie z planem zakończyła się w Mosinie budowa ma-

łego ronda tzw. typu pinezka. Na rondo zostało prze-

budowane skrzyżowanie ulic: Niezłomnych, Wawrzyniaka 

i Farbiarskiej. Skrzyżowanie powstało w miejscu, gdzie panuje 

bardzo duże natężenie ruchu, tamtędy prowadzi m.in. wyjazd 

z centrum miasta, czyli Placu 20 Października. Każdego dnia 

przez ten fragment miasta przejeżdżają setki pojazdów. Zasto-

Rondo pinezka zamiast 
skrzyżowania

sowanie rozwiązania w postaci ronda porządkuje i uspokaja 

ruch. Ronda typu pinezka to małe ronda bardzo popularne 

w krajach Europy zachodniej. Od dużych, takich jak np. w ciągu 

Szosy Poznańskiej, różnią się przede wszystkim brakiem zabu-

dowanego, najczęściej zielenią środka. To właśnie dzięki temu, 

że jego środek stanowi w przypadku mosińskiego rozwiązania 

jedynie koło ułożone z bruku tylko nieznacznie wywyższone 

w stosunku do jezdni, w razie konieczności bez problemu 

mogą przez nie przejechać dłuższe zestawy samochodowe, 

które miałyby problem z pokonaniem go po okręgu. Zasadni-

czo obowiązuje, bowiem na nim ruch okrężny tak jak na każ-

dym rondzie.                                                                                                 (red.)
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W dniu 11 lipca odbyło się w Warszawie jedno z największych 

wydarzeń muzycznych w Polsce. Sonisphere Festival to festiwal 

rockowy złożony z serii koncertów, odbywających się w różnych 

miastach europejskich. Pomysłodawcą festiwalu był przed laty Stu-

art Galbraith. Pierwsza edycja miała miejsce w 2009 roku i obejmo-

wała pięć koncertów jednodniowych. W Polsce zorganizowano go 

jak do tej pory dwa razy na lotnisku Bemowo w Warszawie. Trzeci 

Sonisphere zabrzmiał natomiast na Stadionie Narodowym.

Festiwal zaczął się koncertem „rozgrzewacza”, rockowej Chemii, 

polskiego zespołu,  śpiewającego głównie w języku angielskim. 

Z większym aplauzem przyjęto za to norweski Kvelertak, opromie-

niony sukcesem drugiej płyty „Meir” . Oryginalnym posunięciem 

marketingowym był wybór maskotki – czyli wypchanej sowy na 

głowie wokalisty Erlenda Hjelvika. Po nich wystąpił Anthrax. Ze-

spół niczym niestety nie zaskoczył fanów. Grupa zaprezentowała 

się bardzo podobnie jak przed rokiem na Przystanku Woodstock. 

Ponownie  sięgnęła po takie standardy jak „Caught in a Mosh” 

i „I Am the Law” i covery – „T.N.T.” AC/DC czy „Antisocial” Trust.

Ciekawe jest również, że w przeciągu dwóch tygodni przyjecha-

ły do Polski aż trzy z czterech najważniejszych grup epoki grunge: 

Pearl Jam, Soundgarden i Alice in Chains, która zagrała na scenie 

Sonisphere Festival o godzinie 18.30. Muzyka zespołu jest odpo-

wiednio ciężka i potężna, niemal majestatyczna z dozą wrażeń 

estetycznych. Specyfi czny wokal Williama DuValla przypomina 

mocno barwę nietuzinkowego Layne’a Staleya. Po nich przyszedł 

czas na wyczekiwaną Metallicę. Trybuny zapełniały się po brzegi. 

Już sama scena robiła wrażenie. Szeroka na ponad sto metrów, z 

wysuniętym z przodu gniazdem węży (tak zwany „snake pit), gdzie 

mogli się pysznić bliskością artystów wylosowani „szczęśliwcy”. 

Z odległości wykonawców widać było jedynie z olbrzymich tele-

bimów zainstalowanych z boku i z tyłu estrady. Całość opatrzono 

charakterystyczną oprawą laserowo-świetlną. Moment przed kon-

certem imponował spontaniczną reakcją wyczekującej publiczno-

ści, kiedy kilka tysięcy ludzi na trybunach utworzyło „płynącą” falę...

Trzeba przyznać, że jakość dźwięku przy występie wcześniej-

szych zespołów była dużo

gorsza, ale godzinna przerwa techniczna zrobiła swoje. Metallica 

zagrała same hity wybrane 

wcześniej przez głosowanie fanów. Zaczęło się jak zwykle „The 

ecstasy of gold”. Chóralnie odśpiewano „The Memory Remains”, 

świeczki podczas „The Unforgiven” i „Nothing Else Matters”, unie-

sione ręce w trakcie „Ride The Lighting”, światła w „One”, a potem 

ogień harmonii i brzmienia...Na koniec „deszcz” z kolorowych i czar-

nych piłek.

Kilka słów o zespole

Metallicę tworzy czterech muzyków: Amerykanin – James Het-

fi eld, Duńczyk – Lars Ulrich, Włoch – Kirk Hammett, Meksykanin – 

Robert Trujillo. Jest to obecny skład zespołu. Wcześniej z Metallicą 

grali jeszcze: Ron McGovney, Jason Newsted, Dave Mustaine oraz 

Cliff  Burton (zginął w wypadku). Ten ostatni zasłużył się szczególnie 

i gdyby żył zapewne byłby w składzie do dziś. 

Metallicę powołali przypadkowo do życia James i Lars, mimo, 

że nie pasowali do siebie ze względu na zapatrywania jak i różnice 

w obyczajowości. James był typowym Amerykaninem, pochodzą-

cym ze średniozamożnej rodziny. Małomówny, bardzo religijny 

i konserwatywny w poglądach. Lars pasował na rozpieszczonego 

jedynaka, z bogatej otwartej na świat rodziny,  którego wszystkie 

zachcianki spełniano. Nie istniały dla niego „drzwi, których nie da 

się otworzyć”. Kirk to ekscentryk, ale za to wirtuoz gitary. Najpóź-

niej do zespołu dołączył Robert. Według anegdoty, poza umiejęt-

Sonisphere Festival - święto nieśmiertelnego rocka

nościami gitarowymi (bas), jako jedyny potrafi ł dotrzymać kroku 

Jamesowi przy butelce whisky, co podobno zaważyło na jego wy-

borze... Każdy z nich miał odrobinę tego, co złożyło się na sukces, 

przez co do dziś jako faceci po pięćdziesiątce ciągle są najlepszym 

metalowym zespołem wszechczasów.

Dziesiąty w historii polski koncert Metallicy– trzeci w ramach 

Sonisphere Festival – był o tyle nie typowy, że zorganizowany 

w ramach trasy „By Request”.

I tu małe porównanie, czyli jak się ma Stadion Narodowy do lot-

niska w ujęciu logistycznym i nie tylko. Jest to jednak inna skala 

wielkości na korzyść lotniska: większy obszar, frekwencja, scena, 

a właściwie dwie sceny, no i te efekty pirotechniczne – niemożliwe 

na stadionie ze względów bezpieczeństwa. 

W roku 2010 na Sonisphere Festival pod nazwą „The Big Fo-

ur”(Metallica zamykała festiwal po: Megadead, Antrax i Slayer) za-

stosowano wybuchy, słupy żywego ognia, od którego rzeczywiście 

było gorąco przy utworze Metallicy „One”. Można było poczuć się 

jak na wojnie. Osobiście zawsze denerwowało mnie takie nadra-

bianie scenografi ą, efektami, strojem... Ale u Metallicy przy tej jako-

ści muzyki stanowiły tylko subtelny dodatek. 

Niestety festiwal na lotnisku miał swoje minusy i tu należy wy-

mienić głównie organizację, warunki: błoto, podwójne kolejki (że-

tony), no i te toy-toye...

Stadion słabiej wypada, jeśli chodzi o dźwięk, ale wynika to pew-

nie z nie najlepszej akustyki obiektu. Jest za to niezależny od wa-

runków pogodowych oraz zwyczajnie wygodniejszy. Ja wiem, to 

nie jest najważniejsze, ale jak się ma 40 lat i więcej, i zabiera osoby, 

które nie koniecznie bywają na takich salonach jak lotnisko Bemo-

wo, to proszę mi wierzyć – odrobina komfortu ma znaczenie.

Podsumowując, festiwal na stadionie bardziej będzie odpowia-

dał starszym fanom Metallicy – tym, którzy pamiętają ich pierwszy 

album – Kill' Em All (1983).

Na Sonisphere przyjechali reprezentanci wszystkich grup wieko-

wych (były obecne nawet dzieci). Spotkałam się z dużą kulturą (nie 

było nadmiernego pijaństwa) oraz wzajemną życzliwością i spędzi-

łam czas w fajnej atmosferze!

 Ciekawie wyglądał powrót do Poznania – pół dworca centralne-

go zapełnili koczujący „pielgrzymi”. Na nieszczęście transport ru-

szył dopiero nad ranem. PKP podstawiło pierwszy pociąg dopiero 

przed g. 5.00. Oczywiście 90 procent pasażerów stanowili uczest-

nicy festiwalu. Zachowywali się jak najlepsi koledzy, mimo że nie 

brakowało prowokacji w stylu „mistrzem Polski jest legia”...

To był jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałam i z niecier-

pliwością czekam na kolejne. Może za rok...

Dorota Lisiak
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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

Na ulicy Gałczyńskiego w Mosinie 

rozpoczęły się prace związane z 

budową tej ulicy. W zakres  olbrzymiej 

inwestycji wchodzi również budowa ka-

nalizacji deszczowej na tej i na pobliskich 

ulicach.

Na placu budowy widać już fragmen-

ty chodników. Trwa też układanie kolek-

torów deszczowych. Niestety, podczas 

prac związanych właśnie z układaniem 

kolektorów deszczowych napotkano na  

niespodziewane trudności. Podczas wy-

konywania wykopów ekipy wykonawcy 

natrafi ły na pozostawione tam przed laty 

tzw. ścianki Larsena. Te wykonane z gru-

bych blach (ok. 1 cm) profi lowane elemen-

ty są wykorzystywane m.in. podczas prac 

w głębokich wykopach jako zabezpiecze-

nie przed zalewaniem wodami gruntowy-

mi oraz jako tymczasowe zabezpieczenia 

wykopów przed zasypywaniem. Ścianki 

wbijane są w ziemię specjalnymi kafarami 

na głębokość wielu metrów. Po zakoń-

czeniu prac usuwane. Jednak w Mosinie 

ścianki z nieznanych przyczyń kilkadzie-

siąt lat temu pozostawiono. Teraz stano-

wią one duże utrudnienie. 

Po analizie wykonawca zdecydował, że 

elementy ścianki nie będą usuwane w ca-

łości, ponieważ mogłoby to spowodować 

kolejne perturbacje, np. związane z moż-

liwością naruszenia stabilności gruntów, 

na których posadowione są okoliczne 

domy. Zamiast tego metalowe elemen-

Gałczyńskiego jak plac budowy
ty są palnikami odcinane kawałek po 

kawałku, tylko w tych miejscach, gdzie 

znajdują się w kolizji z lokalizacją nowe-

go kolektora. 

Zgodnie z planem przebudowa ulicy 

Gałczyńskiego ma się zakończyć do koń-

ca tego roku. Gmina Mosina uzyskała na 

tę inwestycję dofi nansowanie w ramach 

popularnych schetynówek, czyli Narodo-

wego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych. W ramach dofi nansowania z budże-

tu państwa wpłyną 3 miliony zł. Oprócz 

tych pieniędzy na realizację tego zadania 

w kasie Gminy zarezerwowano ok. 4 mi-

lionów złotych. 

Ulica Gałczyńskiego jest piątą mosiń-

ską „schetynówką". Dotychczas w ramach 

środków z Narodowego Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych wybudowano 

ulice: Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mo-

sinie, Wysoką w Mosinie, Piaskową w Kro-

śnie, Lipową w Krosinku. 

Budowa ulicy Gałczyńskiego to naj-

większą tegoroczna inwestycja drogowa 

realizowana na terenie gminy Mosina. 

W jej zakres wchodzi, bowiem nie tylko 

budowa nowej nawierzchni z chodnika-

mi, ale również budowa kanalizacji desz-

czowej w ciągu ulicy Gałczyńskiego. W 

planach jest także budowa kolektorów 

na ulicach: Wiosny Ludów, Sowińskiego, 

Marcinkowskiego, Brzechwy i Staff a (po-

wstaną na całej długości tych ulic, bądź 

na ich fragmentach). Realizacja tego 

zadania ma bardzo duże znaczenie dla 

tego rejonu miasta. Ułożenie kanalizacji 

deszczowej pozwoli, bowiem w kolej-

nych latach utwardzać następne ulice. 

Żeby umożliwić w przyszłości komplek-

sowe utwardzanie ulic w tej części mia-

sta, niezbędne jest jednak wybudowa-

nie kolektora deszczowego nie tylko na 

ulicy Gałczyńskiego, ale także na kilku 

innych ulicach, m.in. Wiosny Ludów czy 

Sowińskiego. Dopiero po wybudowa-

niu kolektorów deszczowych, ten rejon 

miasta zyska kompleksowe i prawidło-

we odwodnienie, co umożliwi budowę 

nawierzchni ulic. W Mosinie w związku 

z obowiązującą strefą ochronną ujęcia 

wody dla aglomeracji poznańskiej nie 

można utwardzać ulic bez wcześniejszej 

budowy odwodnień tych ulic. W ramach 

tej inwestycji kolektor deszczowy ułożo-

ny zostanie także w części ulicy Sowiniec-

kiej. Dzięki temu Aquanet po zakończe-

niu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 

będzie mógł ułożyć nową nawierzchnię 

na tej ulicy.                                                 (red.)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób (preferowani Panowie)
do pracy w Szpitalu w Puszczykowie

Godziny pracy: 10:00-18:00, pon.-pt.

Wynagrodzenie: 1260 zł/m-c netto

Kontakt:
510 014 302, 510 013 844

lub osobiście:
ZOZ Puszczykowo

ul. Kraszewskiego 11

FIRMA IMPEL (biura Firmy IMPEL)
w godz. 08:00-15:00
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Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

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

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

NAUCZYCIEL
języka

angielskiego

udzieli

korepetycji

tel. 880 546 922
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM VW Carawele T4, ewentual-

nie zamiana na osobowy. Sprzedam też 

Simsona – 4-biegowy po remoncie. Tel. 

514 995 179.

PRACA dla kierowcy – trasy międzyna-

rodowe (Europa zachodnia) lub krajowe. 

Szczegóły pod numerem tel. 618607705.

ZATRUDNIĘ osobę dyspozycyjną do 

pracy przy maglu. 604223830.

WIERCENIE
STUDNI
600 770 156 Nasza siedziba:

ul. Niezłomnych 15, 62-040 Puszczykowo
tel. +48 509 043 070

e-mail: kontakt@twojeprasowanie.pl   www.twojeprasowanie.pl

� Komu świadczymy usługi?
Wszystkim, którzy cenią swój czas i wygodę. Dla mieszkańców 
Puszczykowa, Mosiny, Rogalina, Rogalinka, Łęczycy, Wir, 
Komornik, Krosna, Krosinka. 
Przy kwocie zamówienia powyżej 50 zł dowóz i odbiór gratis!

� Co robimy?
Odbieramy ->> prasujemy ->> dostarczamy.

� Jak działamy?
� Opcja pierwsza - kontaktujesz się z nami a my w dogodnym dla 
Ciebie czasie i miejscu odbieramy Twoje rzeczy a w przeciągu 24 
godzin masz je z powrotem. � Opcja druga - przywozisz i odbierasz 
pranie w naszym punkcie. Twoje rzeczy będą wyprasowane i 
powieszone na wieszakach lub złożone według Twoich preferencji!

� Usługi dodatkowe
Kupiłeś za długie spodnie? Schudłaś i sukienka jest za luźna? 
Odpadł Ci guzik?
Żaden problem, nie musisz szukać krawcowej!
Oferujemy skracanie, zwężanie poszerzanie (jeżeli jest 
możliwość...) odzieży oraz przyszywanie guzików

ceny już

od 1 zł za sztukę

szczegóły

na naszej www

SPRZEDAM nowy dom w trakcie budowy 

Zwola k. Zaniemyśla 144 m2, działka 600 m2 

cena 239 tys. Kontakt 604-262-810.

PROFESJONALNE pranie dywanów 

wraz z dezynfekcją, odgrzybianiem oraz 

usuwaniem obcych zapachów. Transport 

od i do klienta gratis. Cena usługi 14 zł za 

metr kwadratowy. Termin wykonania od 

10-14 dni. 795598064.

OSOBA pracująca poszukuje niedrogie-

go pokoju do wynajęcia w Mosinie, Pusz-

czykowie lub okolicach. Tel. 510742504.
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USŁUGI
REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE

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

Tel. kom.
667-276-522

WYCENA GRATIS!!!

KIEROWCA C+E
CHŁODNIECHŁODNIE

również

bez praktyki

także

z orzeczeniem

o niepełnosprawności

tel. 507-154-801

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

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie aplikacji (CV i list motywacyjny wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych) do Biura Obsługi Pracowników Spółki – ul. Głogowska 131/133,

 60-244 Poznań, bądź przesłanie aplikacji, na adres e-mail: kadry@mpk.poznan.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  w Poznaniu Sp. z o.o
poszukuje kandydatów na stanowiska:

KIEROWCA AUTOBUSU

Ponadto na stanowiska:

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY

TOKARZ

www.mpk.poznan.pl


