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– Stanowisko zastępcy burmistrza Mo-

siny objął Pan 17 grudnia. To krótki czas, 

aby ocenić działalność w gminie i urzę-

dzie, dlatego zapytam o Pańską karierę 

i doświadczenia zawodowe w kontekście 

przygotowania do obecnie sprawowanej 

funkcji. 

– Z wykształcenia jestem historykiem. Po 

studiach, z zamiłowaniem oddałem się pra-

cy dziennikarza. Pierwsze kroki, stawiałem 

w Dzienniku Poznańskim, gdzie zaczynałem 

jako redaktor zbierający informacje na temat 

osób zmarłych. Skończyłem jako szef dzia-

łu informacyjnego, obejmującego dziewięć 

stron dziennika, redagując także co czwarty 

numer całej gazety. Miałem wówczas 26 lat.

– Dlaczego Pan odszedł?

– Redaktor naczelny w coraz większym 

stopniu ingerował w nasze artykuły. Był rok 

1996. We wrześniu okazało się, że ta ingeren-

cja okazała się dla mnie zbyt duża i zakończy-

łem pracę. Odszedłem z dobrą opinią wśród 

dziennikarzy...

Jeśli chodzi o dziennikarstwo, od grudnia 

1996 r. byłem redaktorem naczelnym gazety 

Wieści z Mosiny, Lubonia, Stęszewa i Komor-

nik, która ukazywała się do czerwca 2000 

roku. Zaczynaliśmy jako miesięcznik bez-

płatnie rozprowadzany wśród mieszkańców, 

a kończyliśmy jako tygodnik komercyjny.

– Gazeta upadła?

– Tak, zwolniła gospodarka i zmniejszy-

ła się ilość reklam. Nie wytrzymaliśmy fi -

nansowo. Potem pracowałem w promocji 

i marketingu jednej z fi rm w Swarzędzu, a od 

13 maja 2002 roku, to dla mnie bardzo waż-

na data, zacząłem pracę w Urzędzie Gminy 

Komornikach. Tam na początku, przez około 

dwa lata zajmowałem się głównie redago-

waniem gazety samorządowej urzędu, sam 

ją również składałem. Potem wykonywałem 

pracę związaną z tworzeniem dokumen-

tów strategicznych gminy oraz z promocją 

i funduszami unijnymi. W gminie Komorniki 

pracowałem do grudnia 2009 roku. Później 

przejściowo w dwóch miejscach, a następnie 

w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

– Zdobył Pan w ciągu tych lat wiedzę na 

temat polskich samorządów?

– Tak, to była dobra podbudowa, jeśli cho-

dzi o politykę samorządową. Już wtedy, kie-

dy prowadziłem gazetę lokalną najbardziej 

interesowało mnie życie samorządu. Jako 

dziennikarz obserwowałem rozwój naszej 
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gminy, studiowałem przepisy, np. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego. Śledziłem 

sposoby rozwiązywania różnych gminnych 

problemów.

– Co Pan sądzi, o tym, że tyle obowiąz-

ków państwo scedowało na samorzą-

dy lokalne? Wiele gmin nie radzi sobie 

z nadmiernym obciążeniem fi nansowym, 

z problemami, które często są nie do roz-

wiązania. 

– Jest to pokłosie polityki państwa, która 

to polityka nie stymuluje rozwoju. To nie jest 

postęp, rozwijają się tylko większe aglomera-

cje. Budżet państwa nie ma pieniędzy, dlate-

go te zadania wypychane są do samorządów.

– Na przykład budowa dróg. Ale są fun-

dusze unijne, które można ponoć wyko-

rzystać do tego, aby lepiej się rozwijać. 

– Jeśli chodzi o fundusze unijne to właści-

wie nie było unijnych pieniędzy na budowę 

dróg w gminach. W perspektywie jest taka 

możliwość, na lata 2014 -20, ale jest to tylko 

pomoc w wysokości 3 mln zł na siedem lat.

– Ile drogi można za to wybudować?

– Gmina musi dołożyć jedną trzecią 

wartości inwestycji, czyli łącznie jest to 

4,5 mln zł. Można za to wybudować 1 km 

porządnej drogi z odwodnieniem...

– A więc nie jest to żadnym rozwią-

zaniem, czy budowa tzw. schetynówek 

w naszej gminie  dalej będzie kontynu-

owana?

– To się okaże, schetynówki fi nansowane 

są ze środków krajowych. Mamy złożony pro-

jekt na budowę dróg na Czarnokurzu w Mo-

sinie - jest na szóstym miejscu rezerwowej li-

sty rankingowej. Projekt ten został wcześniej 

złożony, przez poprzednie władze. Oby udało 

się go zrealizować.

– Jaki będzie koszt tej inwestycji?

– Przewidujemy, że po przetargu będzie 

to kwota około 5 mln zł, z czego połowa bę-

dzie dotacją. Myślę, że zaspokoi to potrzeby 

mieszkańców tego rejonu. 

– A jeśli okaże się, że dotacje unijne 

(trzeba pamiętać, że dotyczą one tylko 

obszarów wiejskich) i krajowe, np. sche-

tynówki okażą się zbyt małe, potrzebne 

będą pieniądze z gminnego budżetu. Jak 

je zdobyć? Burmistrz Jerzy Ryś w wywia-

dzie do poprzedniego numeru gazety po-

wiedział, że bez dróg nic u nas nie drgnie. 

– Chcemy zachęcić mieszkańców, żeby się 

w Mosinie meldowali.

– Ta polityka od dłuższego czasu jest już 

u nas prowadzona.

– Będziemy ją wzmacniać. Natomiast do-

datkową, bardzo istotną kwestią jest sprawa 

uruchomienia nowych terenów inwesty-

cyjnych. Wydaje mi się, że teraz nastąpią 

ostatnie lata, kiedy to, już w gorszych warun-

kach niż wcześniej, będzie można starać się 

o ściągnięcie inwestorów. Za parę lat będzie 

już bardzo trudno to zrobić. W wiek emery-

talny wchodzą starsze pokolenia i państwo 

nie będzie miało pieniędzy na świadczenia 

emerytalne. Nastąpi, obawiam się, obcięcie 

wsparcia dla samorządów i znajdziemy się 

w gorszej sytuacji. Będą musiały wzrosnąć 

podatki, w związku z tym cała gospodarka 

przyhamuje, a fi rmy przestaną inwestować. 

Państwo już teraz nie ma pieniędzy, a będzie 

musiało jeszcze więcej dokładać. Żeby móc 

dokładać trzeba komuś zabierać, ściągając 

w postaci podatków. A jeśli te wzrosną, wzro-

sną ceny towarów, czyli zapłacimy za to my.

– Uruchomienie jakich terenów inwe-

stycyjnych w gminie ma Pan na myśli? Czy 

chodzi o te objęte już planem zagospoda-

rowania przestrzennego?

– Tak, ale też o nowe. Nie w Mosinie, bo 

miasto już ma plany i bardziej dociążać tego 

obszaru nie można. Chcemy iść w kierunku 

Kórnika.
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W ubiegłym roku Sławomir Ambrożewicz, szef działu pla-

nowania przestrzennego w mosińskim urzędzie został „oskar-

żony” przez radnych ówczesnej opozycji o prywatną współ-

pracę z deweloperem Family House – Jakubem Pyżalskim. 

W ramach tej współpracy deweloper miał rzekomo czerpać 

korzyści w postaci uzyskiwania z urzędu bardziej przychyl-

nych mu decyzji. Po cyklu 

artykułów w Głosie Wiel-

kopolskim burmistrz Zofia 

Springer zwolniła urzędnika 

z pracy dyscyplinarnie. Za-

rzuty dotyczyły też współpra-

cy S. Ambrożewicza z dewe-

loperem w ramach prowadzonej przez niego prywatnej firmy 

architektonicznej, (co nie jest prawnie zabronione). Architekt 

zaprojektował deweloperowi domy, znajdujące się poza te-

renem gminy. Sprawa była trudna i niejednoznaczna, o czym 

mówiła burmistrz Springer, ponieważ przepisy są niejasne, 

nie mniej jednak uznała, że doszło do konfliktu interesów 

i pracownika zwolniła. Ten odwołał się od decyzji władz do 

Sądu Pracy w Lesznie, twierdząc, że prawa nie złamał i po 

roku sprawę wygrał. Sąd nakazał przywrócenie go do pracy 

i wypłatę zaległych świadczeń, a Gminę obciążył kosztami 

procesu.

Zniesławiające urzędnika opinie, które nie pozostawiły na nim 

suchej nitki, na mosińskich blogach obiegły Internet, niszcząc 

i podważając jego pozycję nie tylko w ogólnopolskim środo-

wisku architektów, ale także 

wśród mieszkańców Mosiny. 

Wyrok nie jest prawomoc-

ny. Jak nas poinformowano 

w  Sądzie Pracy, strony wystąpiły 

o pisemne uzasadnienie, 

w którym będzie zawarta oce-

na stanu faktycznego, informacja, którym dokumentom i świad-

kom Sąd dał wiarę, a którym nie i jakie przepisy zastosował.

Gminie od wyroku przysługuje odwołanie. 

S. Ambrożewicz konsekwentnie nie chce wypowiadać się 

na ten temat na łamach gazety, twierdzi, że prowadzenie pry-

watnego biura architektonicznego jest dozwolone w Polsce 

prawem, (którego nie złamał) i oczekuje uzasadnienia wyroku. 

Uzasadnienie to opublikujemy w naszej gazecie.                          (eb)

Wygrał w sądzie

– Czyli terenów, których nie dotyczą 

obostrzenia związane z ujęciem wody

i ochroną Wielkopolskiego Parku Naro-

dowego?

– Tak, pomijamy wymagania Aquanetu, 

pomijamy Park. Jest to teren między Świąt-

nikami a Mieczewem, na północ od drogi na 

Kórnik. Są to obszary jeszcze nie zabudowa-

ne.

– Tereny prywatne. Jak skłonicie ludzi 

do sprzedawania inwestorom ziemi, czy 

są to tereny rolne?

– Tak. Najpierw będzie uchwalone stu-

dium, potem plany zagospodarowania 

przestrzennego. Wtedy właściciele ziemi 

zaczną zastanawiać się nad sprzedażą, bo 

teren inwestycyjny  zawsze jest droższy niż 

rolny.

Po uchwaleniu planów w gminie Komor-

niki rolnicy sprzedawali swoje ziemie i za 

pieniądze uzyskanie z jednego hektara, 

kupowali wiele hektarów ziemi na innych 

terenach w północnej Wielkopolsce. Pewnie 

w gminie Mosina nie będzie takiego prze-

licznika, ale i tak będzie to opłacalne. Każdy 

z rolników podejmie decyzję samodzielnie.

– Z Mieczewa i Świątnik jest bliżej do 

dróg dobrej jakości i do autostrady.

– Stamtąd transport odbywałby się w kie-

runku Kórnika i, co ważne Mosina nie byłaby 

obciążona zwiększonym ruchem samocho-

dów. Są to trzy kwestie: pominięcie ograni-

czeń związanych z Aquanetem, pominięcie 

obostrzeń ze strony WPN i właśnie nie ob-

ciążanie Mosiny dodatkowym transportem.

– Jaki czas przewiduje Pan na realizację 

tego przedsięwzięcia? 

– Uchwalanie studium potrwa około roku, 

potem kolejny rok może zająć uchwalenie 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

czyli ok. dwa lata.

– Nie obawia się Pan, że jednak Kórnik, 

który ma w porównaniu do nas dosko-

nałe drogi, może z nami dalej wygrywać 

w przyciąganiu inwestorów?

– Owszem może tak być, ale jest to też 

kwestia cen ziemi. Nasze tereny na pewno 

będą tańsze niż w Kórniku. 

Powiem też, że 20 lat temu w 1994 roku 

została w Polsce przyjęta ustawa, na mocy 

której należało uchwalić plany miejscowe 

– szczegółowe. I wtedy należało to zrobić. 

Uchwalić szczegółowe plany dla gruntów 

w Mosinie i wokół Mosiny, tak, żeby sta-

nowiły one zwartą przestrzeń, jeśli chodzi 

o działalność gospodarczą. Gdyby rejon 

Swarzędzkiej Fabryki Mebli został tym 

szczegółowym planem objęty, mielibyśmy 

tereny wyznaczone pod aktywizację go-

spodarczą. Jednocześnie byłyby określone 

warunki dla zabudowy mieszkaniowej, czyli 

odcięcie tej ostatniej terenem zielonym, 

lasem. Byłoby tak, że mamy działalność go-

spodarczą, mieszkaniową i obszar zieleni, 

który oddziela jedno od drugiego. I wszyscy 

byliby zadowoleni. 

A tak, w sposób nieuporządkowany po-

wstały inwestycje. Zabudowa mieszkanio-

wa blokuje gospodarkę, tam już nie ma 

możliwości rozwoju. Co więcej, wskutek 

tego, że planów nie uchwalono, dzisiaj funk-

cjonujące zakłady, są bardzo uciążliwe dla 

mieszkańców, którzy wybudowali się nie 

wiedząc, co czeka ich w przyszłości. Teraz 

panuje tam hałas, jeżdżą tiry i nie dziwię się 

mieszkańcom, że są rozgoryczeni.

Wszystkie gminy, które po roku 1994 

uchwaliły te plany, dzisiaj mogą się rozwijać 

i są w dużo lepszej kondycji gospodarczej. 

W Komornikach były one uchwalone w la-

tach 1997 – 98, dzisiaj jest tam właściwa 

zabudowa, oddzielnie tereny inwestycyjne, 

oddzielnie mieszkaniowe. Podobnie było 

w Tarnowie Podgórnym, czy Suchym Lesie. 

Wszystkie te gminy dobrze się rozwinęły. 

U nas tych planów nie było – stąd chaos. Bę-

dziemy u nas porządkować te sprawy, tam, 

gdzie jeszcze możemy.

Dla mnie szkołą samorządu była gmina 

Komorniki. Pierwszy wójt - Marian Walny, 

przez dwie kadencje stworzył podstawy so-

lidnego rozwoju. Uchwalił plany miejscowe 

najważniejszych terenów, wybudował na-

wet bezzapachową oczyszczalnię ścieków, 

która już wtedy prześcigała naszą o 20 lat. 

Podobnie można porównywać Swarzędz, 

który na początku lat 90. był w dużo lepszej 

sytuacji niż Tarnowo Podgórne. A jednak 

przez lata Tarnowo Podgórne o wiele lepiej 

się rozwijało, właśnie dzięki dobremu pla-

nowaniu. 

W Swarzędzu, podobnie jak u nas zabra-

kło na początku myślenia perspektywicz-

nego. 

– Na koniec poproszę o kilka informacji 

o Pana życiu prywatnym i zainteresowa-

niach.

– Mam 45 lat. Moja żona jest dyrekto-

rem gimnazjum w Luboniu, mamy dwoje 

dzieci – Agnieszkę i Tomka. Nie należę do 

żadnej partii. Interesuje mnie historia, li-

teratura, lubię fi lmy (oglądam je z synem), 

muzykę fi lmową. Interesuje mnie świat 

w znaczeniu globalnym – fi nanse, gospo-

darka, kryzys. Bardzo zajmuje mnie kwe-

stia przyszłości naszego kraju w świetle 

tego, co obecnie dzieje się w Europie i na 

świecie. Uważam, że przetrwamy czas kry-

zysu, kiedy będziemy wierni swojej ponad 

tysiącletniej tradycji.



5informacje

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 

w Mosinie po raz pierwszy władza 

wykonawcza zasiadła obok stołu wła-

dzy ustawodawczej. Burmistrz, zastępca, 

skarbnik i sekretarz gminy uczestniczyli 

w obradach Rady Miejskiej nie, jak zazwy-

czaj przy jednym, dużym stole obrad, lecz 

oddzielnie przy małym stoliku. Wzbudzi-

ło to zdziwienie nie tylko radnych, ale tak-

że mieszkańców obserwujących obrady 

i przyzwyczajonych do innego układu. 

Organizująca obrady przewodnicząca 

Rady, Małgorzata Kaptur wyraziła za-

dowolenie z nowego porządku na sali, 

jednak w punkcie wnioski i zapytania 

radnych Wiesława Mania dość ostro skry-

tykowała nowy stan rzeczy. Stwierdziła, 

że nie chce siedzieć tyłem do burmistrza 

podczas obrad:

– Nie wyobrażam sobie, żeby burmistrz 

przemawiał do moich pleców, powie-

działa radna. – Nie mogę się bez przerwy 

odwracać...

Nie wiadomo, czy jest to już stały po-

rządek obrad, czy jednak zostanie przy-

wrócony poprzedni. Warto dodać, że 

w Puszczykowie radni i burmistrz nadal 

obradują przy wspólnym stole. A może 

nowy porządek w Mosinie należy ja-

koś inaczej odczytać? Chyba nie chodzi 

o spektakularny rozdział władzy ustawo-

dawczej od wykonawczej, bo czemu mia-

łoby to służyć?

Czy Straż Miejska jest potrzebna?

Podczas sesji radny Waldemar Wiązek 

zwrócił uwagę na funkcjonowanie Straży 

Miejskiej.

Tyłem do burmistrza
– Co będzie dalej ze Strażą Miejską? 

Wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak i nic 

się nie dzieje. 

Pytanie to radny skierował do burmi-

strza, podkreślając, że Straż w Mosinie 

działa źle i powinno się to zmienić. 

– Straż Miejska jest potrzebna i wyko-

rzystamy ją do wielu zadań, odpowie-

dział burmistrz – Jerzy Ryś. – W styczniu 

będziemy prowadzić rozmowy o zakre-

sie zadań dla Straży i kontroli tych za-

dań. Potem dokładnie sprawdzimy, czy 

nowe procedury dobrze funkcjonują. 

Zamierzam rozmawiać ze wszystkimi 

strażnikami. 

(eb)

Pacjenci z Mosiny i Puszczykowa mogli po nowym 

roku spać spokojnie. Wszystkie przychodnie lekarza 

rodzinnego były otwarte. Nie mniej jednak większość le-

karzy identyfikuje się z postulatami Porozumienia Zielo-

nogórskiego w zakresie fatalnie funkcjonującej w Polsce 

służby zdrowia. Przypomnijmy PZ domaga się m.in. zniesie-

nia limitów onkolo-

gicznych, likwidacji 

możliwości jedno-

stronnej zmiany 

umowy przez NFZ, zmiany zasad weryfikacji ubezpie-

czeń przez NFZ, przywrócenia dotychczasowego mo-

delu opieki nad chorymi z cukrzycą i przewlekłymi cho-

robami układu krążenia, przywrócenia prawa leczenia 

u dermatologa i okulisty bez skierowania i zlikwidowania 

kolejek w podstawowej opiece zdrowotnej.

Lekarze z Mosiny i Puszczykowa nie mogli i nie chcie-

li pozostawić tysięcy pacjentów bez opieki (w ostatnich 

dniach do jednego lekarza rodzinnego zgłaszało się nawet 

do 100 pacjentów dziennie). 

– Nie wyobrażam sobie, żeby np. pacjent, któremu skoń-

czyła się insulina i który przyszedł po receptę, odszedł z ni-

czym. To balansowanie na granicy życia i śmierci. Kto miał-

by przepisać lek, jeśli kartoteka takiego pacjenta nie jest 

dostępna, jeśli lekarz 

nie widzi diagnozy? 

Przecież Szpitalny 

Oddział Ratunkowy 

nie może wierzyć na słowo i przepisywać leki tak, jak zażą-

da tego pacjent, mówi jeden z lokalnych lekarzy.

A co mówią pacjenci? Przede wszystkim o kolejkach do 

lekarza rodzinnego i specjalistów, o tym, że pomysł skiero-

wań do okulisty i dermatologa jest – cytuję – „poroniony”. 

Że system działa źle. Ludzi w tych warunkach nie można 

leczyć dobrze, uczciwie i rzetelnie, bo jest to tylko pozoro-

wanie leczenia...                                                                        (eb)

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

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.

reklama

 węgiel przesiewany (bez miału) przy dostawie 
� I gatunek bez zanieczyszczeń i miału
� brykiet do kominka REKORD 690 zł
� EKO-GROSZEK od 500 zł
� PELLET, MIAŁ, KOSTKA, ORZECH

węgieelllllll przesiiewany (bez miałłu) ppppprrrrrrzzzzy ddostawiie

M I E C Z E W O
tel. 691 741 743

transport od
tony gratis!

ATRAKCYJNE
P O ¯ YC Z K I

pod zastaw
nieruchomoœci

UCZCIWIE
Nr tel. 516 706 066

FIRMA
z Dymaczewa Nowego

POSZUKUJE
Panią/Pana

do sprzątania
PRACA DORYWCZA

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

pod numerem
602-661-902



reklama

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

BIURO RACHUNKOWE A&C
Agata Cieślik

Mosina, ul. Farbiarska 4
(Pasaż Mosiński)

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM
� księgi handlowe

� podatkowa KPiR

� ewidencja ryczałtu

� rejestry Vat

�  deklaracje:

US, ZUS, GUS, PFRON

�  pełna obsługa 

kadrowo-płacowa

� i inne

Tel. kom. 607141448
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W OFERCIE:

� mechaniczne trzepanie

    � pranie

        � płukanie

            � wirowanie

                � suszenie

LUBOŃ
UL. KARŁOWICZA 2
TEL. 61 877-66-72

www.czysty-dywan.plwww.czysty-dywan.pl

PRZYNĘTA Produkcja Garmażerki
Mięsno-Rybnej

Przemysław Rybarczyk

ul. Kolejowa 1 (od Leśnej), 62-051 WIRY
tel. 501 720 846

www.p-k.poznan.pl � przyneta.przemo@wp.pl

Dysponujemy salą okolicznościową w Wirach do 30 osób
KOMUNIE, CHRZCINY, SPOTKANIA RODZINNE itp.

� catering
   � przyjmujemy zamówienia na garmażerkę
      � obsługa fi rm
         � współpraca ze sklepami
            � dowóz lub odbiór własny

KRAWCOWE
z doświadczeniem zatrudnię

szycie garniturów,
marynarek męskich

praca
w Łęczycy

telefon:
 606 509 565

SPRZEDAM DOM
W PUSZCZYKOWIE
Powierzchnia 185 m2/550 m2 

CENA 499 000 zł

TEL. 512 427 857, 504 677 338

 www.realhouse.pl

e-mail: agrogust@gmail.com

ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE 
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE, 
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w 2014 roku najwięcej zarejestrowano zacho-

rowań na grypę i grypopodobne – 54.442 (26.457).

Na odrę – 66, ospę – 5.343 (4.764), szkarlatynę – 532 (771), różyczkę – 158 (2.272), krztusiec – 33 (51), boreliozę – 88 (71), 

meningokoki – 2 (3), malarię – 1 (2), lambliozę – 6, listeriozę – 5, kleszczowe zapalenie mózgu – 1.

Nowo wykrytych zakażeń HIV zarejestrowano – 67 (84), a na AIDS zachorowały –  4 (12).

Zarejestrowano 38 przypadków kiły,  w tym 9 zakażeń  rzeżączką.

W nawiasach dane za 2013 rok.

Cyryla Staszewska

Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

517 250 506

Na co chorowali Poznaniacy w 2014 roku

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 ta-

kiej pracy, praca może być wykonywana 

w godzinach, w częstotliwości dostoso-

wanej do możliwości wolontariusza np. 

2 godziny raz w tygodniu:

�  Chłopak,  lat 19, po wypadku komuni-

kacyjnym, na wózku inwalidzkim szuka 

przyjaciół, którzy będą chcieli z nim 

pograć w gry planszowe, pobuszować 

po internecie, pójść na spacer, poroz-

mawiać o wszystkim i niczym.
�  Chłopak, lat 17, z dziecięcym pora-

żeniem mózgowym, miewa napady 

padaczkowe – potrzebuje towarzysza 

podczas spacerów w wózku. Wolonta-

riusz dobrze, żeby był w miarę wysoki, 

silny i towarzyski. 
�  Chłopak, lat 17, znaczny stopień nie-

pełnosprawności, padaczka – potrze-

buje towarzysza na spacery na wózku.

Potrzebni są wolontariusze, którzy 

chcieliby udzielać korepetycji, pomagać 

w odrabianiu lekcji, w przygotowywa-

niu się do sprawdzianów. Dzieci w róż-

nym wieku, różne przedmioty. Można 

wybrać pomoc np. tylko w matematyce, 

tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

Spotkania będą odbywały się w biurze 

Stowarzyszenia, w godzinach odpo-

wiadających wolontariuszowi i ucznio-

wi. Potrzebujesz więcej szczegółów – 

dzwoń: 510 697 056.

Aktualne potrzeby rzeczowe:

�  Trwa zbiórka pieniędzy na wykupienie 

obiadów w szkole, dla dzieci, które po-

trzebują takiego wsparcia. Jeden obiad 

np. w Szkole Podstawowej w Krośnie 

kosztuje 6,40 zł. Liczy się każda kwo-

ta!  Pieniądze można wpłacać na nasze 

konto: Bank BGŻ S.A. 43 2030 0045 

1110 0000 0336 6880 z dopiskiem: 

„darowizna”.Można także wrzucić pie-

niądze do skrzynki stacjonarnej, która 

znajduje się w Wielkopolskim Cen-

trum Medycznym Eskulap-Premium ul. 

Wawrzyniaka 13 Mosina. Otrzymane 

pieniądze podzielimy na szkoły pod-

stawowe, konsultując się wcześniej 

z pedagogami szkolnymi.
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje me-

ble do pokoju (szafy, regały),
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje lo-

dówkę ,
�  Rodzina wielodzietna potrzebuje żyw-

ność i środki czystości, szczególnie 

dla niemowląt, liczy się każda, nawet 

najmniejsza ilość.

Można także pomóc, zostając człon-

kiem Stowarzyszenia i wpłacając regu-

larnie składkę członkowską. Po więcej 

informacji na temat Stowarzyszenia 

zapraszamy na stronę internetową lub 

do kontaktu osobistego.

Sprawozdanie ze zbiórki żywności

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, z siedzi-

bą w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 13, 

na podstawie pozwolenia wydanego 

przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 28 listopada 2014  nr 2014/1721/

OR, przeprowadziło zbiórkę żywności 

w Galerii Familijnej w Krośnie, w dniach 

6-22 grudnia 2014 roku. Łącznie zebrano 

375,766 kg żywności., za szacowaną kwo-

tę ok. 2360,00 zł. Całość zebranych darów 

w naturze została przekazana, zgod-

nie z celem zbiórki, rodzinom i osobom 

samotnym, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. Koszty przeprowadze-

nia zbiórki pokryli w całości sponsorzy. 

W zbiórce wzięło udział 14 wolontariuszy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączy-

li się do akcji. Kolejna zbiórka żywności 

planowana jest na okres przez świętami 

Wielkiej Nocy.                                               (SRS)
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17 grudnia 2014 r. wręczony został uroczyście przez dyrek-

tora handlowego AGRO – RAMI, Tomasza Polaka na ręce 

dyrektor Szkoły – Grażyny Tokarek,  akt przekazania dla Zespo-

łu Szkół Rolniczych w Grzybnie stacji nadawczej sygnału sateli-

tarnego RTK. Dyrektor Polak przekazując stację, życzył ze strony 

przekazującej, aby służyła ona nowoczesnym metodom kształce-

nia dla nauczycieli, uczniów naszej szkoły, jak i okolicznych rol-

ników. Następnie uczniowie i zaproszeni goście, wśród których 

obecny był wójt Gminy Brodnica – Marek Pakowski, wysłuchali 

wykładu  Tomasza Polaka na temat Zaawansowanych Syste-

mów Rolnictwa Precyzyjnego – AFS. Zespół Szkół Rolniczych 

w Grzybnie jest pierwszą szkołą rolniczą w Polsce, w której dzia-

ła stacja RTK. W trudnych realiach ekonomicznych nowoczesnej 

produkcji rolnej w naszym kraju, zastosowanie nowoczesnych 

systemów rolnictwa precyzyjnego umożliwia maksymalizację 

wydajności produkcji,  wzrost produktywności , optymalizuje 

wykorzystanie środków, przez co generuje większe zyski. Postęp 

technologiczny w produkcji rolniczej jest bardzo szybki, nawet w 

małych gospodarstwach rolnych korzysta się dzisiaj z technik GPS. 

AFS to następny krok w profesjonalnym przygotowaniu młodzieży 

i wspieraniu nowoczesnych systemów w produkcji rolniczej. 

(zsr)

JEDYNA SZKOŁA W POLSCE!

Akt przekazania dla Zespołu Szkół Rolniczych 
w Grzybnie stacji nadawczej systemu satelitarnego RTK

Pacjentów oddziału dziecięcego po-

znańskiego szpitala im. W. Degi odwie-

dził w niedzielę  10 stycznia niecodzienny 

gość. Od godziny 10, przez ponad godzi-

nę każde z nich miało okazję porozma-

wiać z Arcybiskupem metropolitą po-

znańskim, Stanisławem Gądeckim.

Wizyta to efekt zaproszenia, jakie dwa 

tygodnie temu do biskupa wysto-

sował, w imieniu dzieci, kierownik Kliniki 

Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala 

im. W. Degi w Poznaniu – prof. Marek Jóź-

wiak. „Nie spodziewałem się tak pozytywnej 

i szybkiej reakcji”, mówi prof. Jóźwiak – „Dla 

dzieci to było niezwykłe przeżycie”. 

Kameralna, ale trwająca około 1,5 godzi-

ny wizyta pozwoliła na rozmowę z każdym 

z przebywających  na oddziale dzieci. Naj-

częstsze pytania, które usłyszał gość doty-

czyły znajomości języków, Starego Testa-

mentu, wyjazdów na misję. 

Całość spotkania uwieńczyło wspólne  ko-

lędowanie i błogosławieństwo.

Oddział dziecięcy Szpitala im. W. Degi 

leczy w tej chwili około 40 dzieci. Oprócz 

przygotowanych dla nich i działających szkół: 

podstawowej, gimnazjum i liceum personel 

stara się, by dzieci spotykały interesujących 

ludzi. Gośćmi oddziału byli między innymi 

Mezo, Eleni, a tuż przed świętami lapoński 

Święty Mikołaj.                                   Jacek Trębecki

Metropolita Poznański z wizytą u dzieci

Właśnie mija szósta rocznica śmierci 

„księcia poetów”. 3 stycznia 2009 

roku odszedł od nas urodzony i związa-

ny z Mosiną legendarny Witek z „Całej 

jaskrawości” Edwarda Stachury. Różański 

publikował swoje wiersze m.in. w Twór-

czości, Literaturze, Nurcie, Czasie Kultury, 

Toposie. Poeta był laureatem takich na-

gród jak: Medalu Młodej Sztuki, Nagrody 

Literackiej im. Jana Kasprowicza i XII Mię-

dzynarodowego Listopada Poetyckie-

go. Wyróżniono go Odznaką Honorową 

m. Poznania oraz Za Zasługi w Rozwoju 

Województwa Poznańskiego. Przyznano 

mu tytuł Zasłużonego Działacza Kultury 

oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Laureat Na-

Witek Różański:
Pamiętajmy...

grody Artystycznej Rady miasta Poznania 

z 2002 roku; Nagrody Marszałka Woje-

wództwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony dóbr kultury w XII 2003 r. Ostat-

nią otrzymaną nagrodą jest Ogólnopolska 

Nagroda – Pierścień  Mędrców Betlejem-

skich za rok 2005 „w podziękowaniu za 

służbę tworzenia w świetle dziejów Słowa, 

które było na początku”, wręczona poecie 

6 stycznia 2006 roku. Warto dodać, że od 

niedawna przyznawana jest Nagroda Lite-

racka im. Witka Różańskiego.

Zofi a Staniszewska

Ilustracja: Roman Czeski
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Pomysł na napisanie tego artykułu 

zrodził się przypadkowo... Jak zwy-

kle drogi ludzkie schodzą się w nieocze-

kiwanych miejscach i różne rzeczy z tego 

wynikają. Spotkaliśmy się na koncercie ze-

społu Aff abre Concinui w Poznaniu. 

Jadwiga Krawiec jest lekarzem – specja-

listą neurologiem i psychiatrą, Ryszard Kra-

wiec neurologiem i radiologiem. Wspólnie 

prowadzą w Mosinie gabinet lekarski.

Państwa Jadwigę i Ryszarda odwiedzam 

w ich domu w Starym Puszczykowie. 

Na stole m. in. stoją w miseczce suszo-

ne warzywa i owoce, które przywieźli 

z Wietnamu – marchew, buraczki, kaba-

czek i inne - nieznane. 

– To byłby świetny pomysł do wprowa-

dzenia do naszych szkół zamiast słodyczy, 

zauważa pan domu. – Ważne, że jest słod-

kie i się chrupie, ale zawiera witaminy i mi-

kroelementy! Przysmak za grosze w całym 

Wietnamie.

Dlaczego Wietnam?

Odkąd przeszli na emeryturę dużo po-

dróżują. Przeżywają, kontemplują świat 

i różne kultury. Uważają, że to bardzo 

wzbogaca, daje ogromne poczucie, że 

świat nie powstał przypadkiem, że pięk-

no stworzenia, mądrość przyrody i ład 

potrafi ą zatykać... Po raz pierwszy takiego  

uczucia doznali lecąc kiedyś samolotem 

nad Himalajami. 

Podróżują, bo chcą poczuć i zobaczyć 

to wszystko, przeżyć różnorodność świa-

ta, podzielić się pięknem i dobrem, które 

gdzieś daleko także istnieje.

Wietnam zwiedzili w grudniu ub. roku. 

Na południu kraju dochodziło do 350C 

i 80 proc. wilgotności. Pralnia... Dlaczego 

tym razem odwiedzili Wietnam?

– Miałam niedosyt wiedzy na temat tego 

kraju, choć żyłam w czasach tej najnow-

szej, trudnej historii Wietnamu. Słyszałam 

nieco o pierwszej Wojnie Indochińskiej, 

mówiło się o tym w domu. Jednak w la-

tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 

gdy trwał konfl ikt wietnamsko-amerykań-

ski na tyle byliśmy zajęci studiami, że do-

cierał wtedy do nas tylko strzęp informa-

cji. Zresztą, odpowiednio spreparowanych 

przez nasze socjalistyczne władze. A teraz 

chcemy odczytywać historię na nowo, 

analizować wiedzę, kontemplować przy-

rodę…Bardzo chętnie jeździmy po świe-

cie, podróże nas fascynują.

– Wietnam – wąski, a długi na 1400 km 

Chcemy na nowo odczytywać historię, analizować 
wiedzę, kontemplować przyrodę...

ma tylko jedną linię kolejową północ – 

południe i równoległą, główną drogę 

(przypomina naszą zwykłą, dobrą trasę), 

która wokół większych miast zamienia się 

w autostradę, dodaje Ryszard Krawiec. – 

Drogi boczne prowadzą w góry, a w Del-

cie Mekongu dominuje transport wodny. 

Tak samo, wzdłuż kraju odbywa się trans-

port morski i lotniczy.

Kulturę Wietnamu oceniają wysoko i są 

nią zafascynowani.

– Oprócz znanych, występujących tam 

wierzeń – buddyzm, chrześcijaństwo, tao-

izm -  dowiedzieliśmy się o stosunkowo 

młodej religii - Cao Dai, która pięknie łączy 

elementy właśnie tych wyznań. Kaoda-

izm jest według wyznawców tej religii (4 

miliony) zwieńczeniem tradycji zachod-

nich religii objawionych (monoteistycz-

nych). Uważają, że: „judaizm był pąkiem, 

chrześcijaństwo - kwiatem, zaś kaoda-

izm jest owocem".
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Jest to religia „nieagresji”. Odwiedziliśmy 

ich świątynie, których wnętrza były bardzo 

kolorowe, a wierni ubrani na biało. Mogli-

śmy z daleka przyglądać się ich obrząd-

kom, obowiązkowo na bosaka!

Ciekawostką jest, że pojawia się tam 

Oko Opatrzności jako symbol, a ich świą-

tynie przypominają kształtem nasze. Peł-

ne są postaci smoków, bo smok w tradycji 

wietnamskiej jest dobry i jest symbolem 

radości. Gdziekolwiek byśmy nie poszli – 

w świątyniach wietnamskich nie ma wro-

gości między religiami. 

Całkiem inny świat

– Wietnamczycy są niesłychanie pra-

cowici. Niewielu widać tam ludzi próżnu-

jących, nie widzieliśmy żebrzących. Jeśli 

jest bardzo gorąco, wtedy nie wstydzą się 

odpoczywać w hamakach. Są przy tym 

bardzo pogodni, przedsiębiorczy i powie-

działabym, że twórczy. Dopiero tam do-

wiedzieliśmy się, że Wietnam jest drugim 

na świecie producentem kawy i ryżu oraz 

niemal monopolistą storczyków. Gołym 

okiem widać, że to kraj bogaty, lecz z du-

żymi przepaściami społecznymi. Warstwy 

biedy są bardzo widoczne. Pracują nawet 

dzieci. W Delcie Mekongu liczne, pływają-

ce sklepy i jadłodajnie na łodziach zręcz-

nie uwijały się między statkami, docho-

dziło nawet do „handlowego abordażu” 

naszego stateczku. Każdy chciał sprzedać 

swój towar. Są tam też domy pływające, 

ludzie po prostu żyją na barkach. Domy 

w miastach budowane są według sche-

matu: na parterze sklep lub warsztat usłu-

gowy z zapleczem, a na kolejnych piętrach 

właściciel i rodzina (z olbrzymim szacun-

kiem dla rodziców).

Mieli okazję zajrzeć

do wietnamskiego domostwa

– Wietnamczycy są bardzo tradycyjni 

w sensie więzi rodzinnych, a także szacun-

ku do przodków. W domach, poza fi gur-

ką Buddy mają np. ołtarzyki poświęcone 

swoim przodkom, mówi pani Jadwiga. 

– Wstąpiliśmy do jednego z licznych go-

spodarstw rolnych, gdzie było ubożuchno 

i panował bałaganik... Właściciel pochwa-

lił się swoim katolicyzmem. Pokazał nam, 

jak się wyrabia w domu papier ryżowy, 

a potem zawija w niego... sajgonki. Zaś 

w manufakturze przetwarzającej orzechy 

kokosowe wyrabia się cukierki typu irysy, 

które owija się w taki „papier” i zjada razem 

z cukierkiem.

Duże wrażenie zrobiła na nas domowa 

produkcja energii cieplnej – metanu. Nie-

czystości od świnek i z domu były spro-

wadzane do jednego szamba, a założona 

instalacja gazowa produkowała gaz, wy-

korzystywany do własnych potrzeb. 
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– Podstawowy środek lokomocji to lekki 

motocykl. Nie potrzeba prawa jazdy, moż-

na nim przewieźć wszystko: świnię, szafę, 

cztery osoby, co kto chce. Byleby utrzymać 

równowagę. Sajgon to wielki zgiełk. Policja 

nie interweniuje, wkracza jeśli jest wypa-

dek. Można jeździć po alkoholu. W mieście 

panuje niewyobrażalny ruch z powodu 

równie niewyobrażalnej ilości motorynek. 

Handlować można przy i na każdej ulicy.

Życie dla nas jest tanie, jedzenie bardzo 

dobre, zbliżone do śródziemnomorskie-

go, bazuje na owocach morza. Wieprzowi-

na też jest popularna, ale podawana jako 

„drobna rąbanka” z kośćmi.

 Szok – jak niektórzy Wietnamczycy

na północy kraju grzebią

swoich zmarłych

– Grobowce stoją na polach uprawnych, 

na podwórku, na powierzchni ziemi, bar-

dzo blisko domu, można je przestawiać. 

Jest to jakby rodzaj marmurowej, ozdob-

nej szafy. Po jakimś czasie – drastyczna to 

sprawa – po kilku latach wyjmują zwłoki 

i czyszczą z części miękkich, do kości, 

które spalają. Robi to najstarszy syn 

w rodzinie. Wyjątkowo mocne przeży-

cie, - opowiadał nam o tym przewod-

nik. Zwyczaj ten kultywowany jest tylko 

w północnej części Wietnamu.

Spróbowałem wejść do tuneli, dla turystów nieco poszerzonych

Polak, który ogromnie zasłużył się

dla kultury Wietnamu – Kazik

– Kazimierz Kwiatkowski był archeolo-

giem, który kilkanaście lat swojego życia 

poświęcił dla ratowania tamtejszej kultu-

ry. Mówią o nim: Kazik. Kazika zna każdy 

w miasteczku, które uratował, a ratował 

zabytki niesłychanie cenne. Uczył Wiet-

namczyków jak restaurować domy, cho-

dził od domu do domu i przekonywał, że 

należy to robić. Pracami konserwatorski-

mi kierował w Wietnamie od 1981 roku 

do 1997, do swojej śmierci. W Purpuro-

wym Zakazanym Mieście dedykowano 

mu tablice pamiątkowe. W miasteczku 

Hoi An odsłonięto mu pomnik, miesz-

kańcy uważają Kwiatkowskiego za męża 

opatrznościowego, bo uchronił zabytko-

wy kompleks budowli przed likwidacją 

i przyczynił się do sukcesu miasta, dzię-

ki czemu zostało ono wpisane do reje-

stru zabytków światowego dziedzictwa 

UNESCO. Wystarczy tam odezwać się 

po polsku, a natychmiast jest się dobrze 

przyjętym.

Historia Wietnamu

jest bardzo bolesna

– Znamy ją trochę z innej strony. Ale 

być tam, na miejscu i dotknąć jej – to 

traumatyczne przeżycie. Podczas woj-

ny przez ten kraj przewinęło się dwa 

i pół miliona Amerykanów. Ofi ar wiet-

namskich było ogromnie dużo. Skutki 

stosowania napalmu i herbicydów są 

straszne, do dzisiaj widoczne. Nie można 

było Wietnamczyków zwalczać w pod-

ziemnych tunelach, skąd szkodzili swo-

im wrogom, więc Amerykanie stosowali 

te środki, które niszczyły i nie pozwalały 

rosnąć dżungli. Pozostawała sucha, naga 

ziemia. Dżungla w końcu odrosła, ale 

herbicydy wciąż truły ludzi, w tym mat-

ki i płody ludzkie. Urodziło się mnóstwo 

dzieci z poważnymi wadami, bez rąk, 

nóg, ze zniekształconymi twarzami. Wi-

dzieliśmy ich zdjęcia w Muzeum Zbrodni 

Wojennych. Zadziwiające jest to, że nie 

widać wśród Wietnamczyków nienawiści 

z tego powodu... Oni wiedzą, że w prze-

szłości nic już nie zmienią. Są pragma-

tyczni, odcięli się od niej i budują od 

nowa.

Jest to też kraj niesłychanie skorum-

powany – bez pieniędzy, znajomości 

i łapówki człowiek staje się bezradny. 

Taka odmiana chińskiego komunizmu. 

Szkolnictwo podstawowe pozostaje 

bezpłatne, ale potem trzeba już płacić 

za kształcenie. Trzeba też płacić za usługi 

medyczne i leczenie.

Elżbieta Bylczyńska
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Po lekturze powieści Martina uciekłem w popłochu do tol-

kienowskich krain, nie mogąc zdzierżyć hektolitrów krwi i 

fascynacji brzydotą.

John Ronald Reuel Tolkien jest znany nie tylko wielbicie-

lom literatury fantasy. Na podstawie jego książek powstała 

kasowa i kultowa trylogia fi lmowa „Władca Pierścieni”, a także 

trzyczęściowa seria „Hobbit” (swoją drogą, to wyczyn nakręcić 

trzy fi lmy z dosyć krótkiej książki). Tolkien to pisarz uznany, któ-

ry stworzył mityczny świat zadziwiający swoją drobiazgowością, 

naszpikowany licznymi szczegółami oraz historiami opisywa-

nych bohaterów. Był poliglotą znającym liczne mitologie, z któ-

rych garściami czerpał inspiracje.

Kiedy zastanawiamy się nad przesłaniem płynącym z litera-

tury pisarza, łatwo popaść w pułapkę zbyt pochopnego nagi-

nania świata książkowego stworzonego przez Tolkiena do jego 

światopoglądu. Warto zatrzymać się nad generalną ideą trylogii 

„Władca Pierścieni”, gdzie szlachetność, lojalność i męstwo są 

nagradzane, a chciwość, przebiegłość i żądza władzy prowadzą 

do zagłady. Zło ukazane jest tutaj pod postacią obrzydliwych, 

odpychających swoją dzikością i wyglądem orków. Jako jedno-

znaczne, negatywne przedstawione zostały wszelakie próby 

eksperymentowania z czarną magią. Zło jest u Tolkiena czymś 

realnym i traktowanym śmiertelnie poważnie. Lekceważone 

odradza się po latach ze zwielokrotnioną siłą, niszcząc na swej 

drodze wszelakie objawy dobrej woli ludzkiej. Krwawy pochód 

orków przez Śródziemie zapowiada „koniec ery ludzi”, na szczę-

ście w porę zahamowany. 

Wszelakie podobieństwa do próby budowania nowego świa-

ta przez bolszewicką nawałę nie wydają się być naciągane. Gdy 

weźmiemy jeszcze pod uwagę, najdelikatniej mówiąc, niezbyt 

entuzjastyczny stosunek Tolkiena do socjalizmu,  wszystko za-

czyna układać się w spójną całość.

Jednym słowem, stworzony przez pisarza świat na pewno 

nie został postawiony na głowie. W tym momencie nasuwają 

się porównania do bijącego rekordy popularności serialu fan-

tasy „Gra o Tron”, nakręconego na podstawie powieści George’a 

R. R. Martina. Autor ten w jakiś perwersyjny sposób lubuje się 

w okrucieństwie, w jego powieściach zwyciężają cwaniacy, 

mordercy i oszuści, a ludzie szlachetni to po prostu naiwniacy, 

którzy nieustannie przegrywają. Książki Tolkiena to najlepsze 

antidotum na tego rodzaju wynurzenia i sam muszę przyznać, 

że po lekturze powieści Martina uciekłem w popłochu do tol-

kienowskich krain, nie mogąc zdzierżyć hektolitrów krwi i fa-

scynacji brzydotą. Doskonale opisane przez Tolkiena krainy za-

chęcają, by stale do nich wracać. Wydaje się, że kreślone przez 

niego wzorce są czymś, czego brakuje we współczesnej kulturze 

masowej. Etos rycerski czy wielka odwaga małych ciałem, lecz 

wielkich duchem hobbitów, napawają optymizmem i przywra-

cają wiarę w dobre, sprawdzone wzorce. Najpiękniejszą moim 

zdaniem historię reprezentuje sobą bohater Trylogii, Samwise 

Gamgee – skromny i nieśmiały ogrodnik, który bierze udział w 

wielkiej wyprawie mającej na czele ocalenie Śródziemna od za-

głady. Zadaniu podołał wzorowo, pod ciężarem wielkiego cięża-

ru zmienia się w mężnego kompana podróży, ratującego nieraz 

cel całej wyprawy.

Mniej znana wydaje się nam inna strona Tolkiena – gorliwego 

katolika oraz reakcjonisty. Po lekturze jego dzieł bez trudu do-

strzec można liczne nawiązania do świata chrześcijańskiego. Jak 

zauważył P. Harrington, stworzony przez Tolkiena region Shire 

to wypisz wymaluj przeniesienie wyznawanych przez pisarza 

ideałów w świat jego powieści. W Shire panuje bowiem błogi 

spokój, mieszkająca tam rasa hobbitów żyje z dala od proble-

mów „wielkiego świata”, który nie interesuje się tą nieomal raj-

ską krainą. Mieszkańcom radość sprawia najmniejsza błahostka, 

a ich największe zmartwienia wydają się nam  śmieszne. Shire to 

także zrealizowany ideał tak zwanego dystrybucjonizmu, czyli 

społeczeństwa, w którym każdy posiada przynajmniej drobny 

skrawek ziemi, z którego może się utrzymać. Według Harringto-

na hobbity żyją w świecie, który idealnie wpisuje się w katolicką 

naukę społeczną. 

Pozostaje pytanie, dlaczego główny bohater współczesnych 

powieści nie może być po prostu przyzwoitym człowiekiem, 

którego moglibyśmy naśladować? Kwestia autorytetu to ko-

lejny wielki temat powieści Tolkiena, który wydaje się być dzi-

siaj zaniedbany. Czytając jego książki odkrywamy kolejnych 

bohaterów, których chcielibyśmy naśladować. Pozytywnym 

skutkiem lektury Tolkiena jest piękna postawa „chciałbym być 

taki, jak on”, a nie dekadencka postawa „wszyscy jesteśmy słabi, 

lepiej wyzbyć się ideałów, których i tak nie da się zrealizować”. 

Angielski pisarz daje nam do ręki jeszcze jedno antidotum: na 

pesymizm i obniżenie wymagać wobec samych siebie.

Wojciech Czeski

Baśniowe antidotum

DYPLOMOWANY

DIETETYK
Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:

Wielkopolskie Centrum Medyczne

ESKULAP – PREMIUM

ul. Wawrzyniaka 13

tel. 888 999 699

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
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Ignacy Jan Paderewski. Zdjęcie ze zbiorów NAC

Julian Lange. Zdjęcie ze zbiorów autora

W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopol-

skie. Powstańcy pokonali w krwawych bojach oddziały niemiec-

kiego wojska. Jednym z głównych bohaterów powstania był 

mieszkaniec Puszczykowa - Julian Lange. 

Jak pisano w artykule „Paderewski w Poznaniu” o przyjeździe 

wybitnego kompozytora w dniu 26 grudnia 1918 roku : „Przybył 

wczoraj do naszego miasta jeden z najwybitniejszych i najbar-

dziej zasłużonych obywateli naszych, mąż, który wszystkie swoje 

siły, wszystkie myśli i czyny oddał na usługi ojczyzny. [...] Poznań 

Wybuch Powstania Wielkopolskiego i rola
Juliana Langego z Puszczykowa
SYLWETKĘ PUŁKOWNIKA I JEGO ROLĘ W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM PRZYPOMINA RADNY RM PUSZCZYKOWA - MACIEJ KRZYŻAŃSKI

zgotował dostojnemu gościowi wspaniałe, imponujące przyjęcie. 

Miasto przyjęło na siebie szatę gotową, nieprzebrane tłumy ludu 

zalegały ulice prowadzące do dworca. Nastrój zaś tych tłumów 

nadzwyczaj serdeczny i podniosły. Gorącymi owacjami naród wi-

tał zasłużonego swego przewodnika”.

Władze niemieckie chciały przeszkodzić w przyjeździe Igna-

cego Paderewskiego do Poznania. Były zdania, że powinien on 

udać się prosto z Gdańska do Warszawy. Polacy zajęli inne sta-

nowisko. Chcieli, żeby słynny kompozytor odwiedził Poznań. 

Naczelna Rada Ludowa, która reprezentowała Polaków zaboru 

pruskiego, ogłosiła społeczeństwu lakonicznie, że „przyjedzie 

Paderewski”. Poznań został błyskawicznie ozdobiony biało-czer-

wonymi fl agami.

Julian Lange w tym czasie był naczelnym komendantem „Stra-

ży Ludowej”. Został wybrany na stanowisko przez „mężów zaufa-

nia” – reprezentujących większość miast wielkopolskich. „Straż 

Ludowa” była organizacją paramilitarną, która powstała w drugiej 

połowie 1918 roku dla ochrony ludności polskiej przed napadami 

ze strony Niemców. Jak pisano w dniu przyjazdu Paderewskiego: 

„Porządek panował wzorowy, a utrzymywała go Straż Ludowa”. 

Istniało zagrożenie, że władze niemieckie wydalą z Poznania 

Ignacego Paderewskiego, dlatego zmobilizowano wszystkie 

polskie siły. 

Przyjazd przyszłego premiera wyglądał następująco: „Wreszcie 

nadjechał pociąg. Od razu spontanicznie odezwały się niemilk-

nące okrzyki. Niech żyje, niech żyje! W tej samej chwili na dwor-

cu pogasły wszystkie światła. Ale tysiące pochodni polskich roz-

świetliły i plac przed dworcem, i perony. Z wagonu salonowego 

wysiadł Paderewski z żoną [...] Komendant dworcowy chciał prze-

szkodzić w wysiadaniu, ale naczelnik Straży Ludowej – Julian Lan-

ge dobył szabli i zakomenderował na swoich ludzi. Wobec tego 

komendant cofnął się”.

Ignacy Paderewski wysiadł z pociągu i udał się do Bazaru. 

W „Kurierze Poznańskim” opisywano pochód w sposób następu-

jący: „Pochód otworzyła Straż Ludowa z komendantem dh. Lan-

gem na czele. Za kierownikiem Straży wzniósł się dumny sztandar 

Związkowy „Sokolstwa” [...]. Tuż za nim orkiestra, a za tą oddział 

honorowy Straży Ludowej w sile 100 chłopa w mundurach woj-

skowych pod bronią [...]. Tow. Strzeleckie ze sztandarem, za nimi 

członkowie poznańskiej Rady Ludowej. Tuż przed powozem po-

stępowali ofi cerowie angielscy [...] ciągle owacyjnie witani, wresz-

cie powozy z państwem Paderewskimi i misja angielska, za po-

wozami znowu honorowy odział Straży Ludowej w sile stu chłopa 

pod bronią, a dalej niezależnie, wielotysięczne tłumy”.

Na całej długości pochodu ochranianego przez Juliana Lange-

go czekały tysiące wiwatujących osób. Przybrało to cechy „mani-

festacji narodowej jedności bez różnicy klas i stanów”. Następne-

go dnia 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

Jak widać Julian Lange był jedną z najważniejszych postaci 

w tym kluczowym momencie. Dzięki ochronie, jaką roztoczył 

w dniu 26 grudnia 1918 roku nad Ignacym Paderewskim możli-

we było w ogóle przybycie bohatera narodowego do Poznania. 

Julian Lange całym swoich życiem walczył o Polskę – działając 

na arenie publicznej i społecznie. Spoczywa na puszczykowskim 

cmentarzu. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy-

kowa nagrobek został w ostatnich latach odnowiony. Zachęcam 

wszystkich do odwiedzenia miejsca pochówku i złożenia hołdu 

wybitnemu mieszkańcowi Puszczykowa.

Do napisania artykułu posłużyły archiwalne teksty z „Dziennika 

Poznańskiego” i „Kuriera Poznańskiego” z 27 grudnia 1918 roku.
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Pszczół jest coraz mniej, w Europie i USA na stałe ubyło ich 

ponad 30 procent. Na Bliskim Wschodzie aż 85 procent 

tych pracowitych owadów spotkała zagłada. W Biblii jest na-

pisane, że Pan stworzył na ziemi lekarstwa, a mądry człowiek 

nie będzie nimi gardził. Te lekarstwa to nie tylko zioła, ale i leki 

z ...pasieki. To natura pokazuje ludziom, że istnieje jeszcze inny 

świat. Świat piękna, harmonii, świat niemal doskonały i bez-

pieczny dla zdrowia.

O lekach z pasieki napisano sporo, także w tej gazecie. Ale 

może warto dopisać, że wbrew powszechnemu przekonaniu, 

miód nie jest mieszaniną cukrów prostych. Jego siłą są wszyst-

kie mikroelementy, biopierwiastki, które powodują, że miód 

jest nie tylko wspaniałym środkiem odżywczym, ale świetnie 

wspomaga i leczy wiele niedomagań u człowieka.

Mało się pisze o mleczku pszczelim. Mam tu na myśli świeże 

mleczko prosto z ula. Niestety dzisiaj niemal zaniechano pro-

dukcji mleczka, przez zalew miodu z importu, zwłaszcza z Chin. 

Kiedyś mówiono o mleczku, że jest to królewski napój. I słusz-

nie, bo świeże mleczko zaliczane jest do najbardziej wartościo-

wych produktów pszczelich. Znane jest od dawna.

Przeglądając bardzo stare kalendarze zielarskie i pszczelar-

skie, znajdziemy tam takie przysłowie: „Jeśli chcesz jak najpóź-

niej zamknąć nad sobą trumny wieko, to jedz miód i pszczele 

mleko”.

Nade wszystko miód i mleczko stymuluje układ odporno-

ściowy, ma działanie przeciw drobnoustrojowe. Nie sposób 

w tym artykule wymienić wszystkie zalety. Mleczko wspoma-

ga organizm niemal we wszystkich chorobach, w tym tych 

najcięższych. Propolis, czyli kit pszczeli jest najstarszym le-

kiem Słowiańszczyzny. Jest bardzo złożoną substancją, boga-

tą w biologiczne, czynne związki. Podstawowym składnikiem 

propolisu są substancje żywiczne, balsamiczne, wosk roślinny 

i wosk pszczeli. Nie sposób też opisać tutaj jego nieomal  cu-

downe właściwości, ale dodam, że są w nim naturalne anty-

biotyki. Pyłek pszczeli to także produkt o cudownych wprost 

właściwościach.

Każdy nabywca miodu powinien wiedzieć, że miód prędzej 

czy później krupczeje, co oznacza, że przybiera stałą postać. 

Najszybciej krupczeje miód rzepakowy lub miód z jego do-

mieszką – po 3 – 4 dniach; akacjowy po roku. Dziś masowo 

sprzedawany jest miód w postaci płynnej, przez cały rok. Na 

szeroką skalę są sprzedawane po niskich cenach „miody” fał-

szowane. Bardzo dyskusyjne jest dziś słowo uczciwość...

Człowiek z zasady nie powinien chorować, ma przecież w 

sposób naturalny, dobrze zorganizowany system obronny. 

Niszczą go jednak negatywne myśli i lęk, brak umiłowania ży-

cia i brak miłosierdzia. W takim stanie ulega chorobom, co w 

konsekwencji prowadzi do skrócenia życia.

Stanisław Kaczmarek

– mistrz pszczelarski

„Jeśli chcesz jak najpóźniej zamknąć nad sobą

trumny wieko, to jedz miód i pszczele mleko”

W styczniu, w kościele p.w. św. Mateusza w Poznaniu mie-

liśmy okazję uczestniczyć w pięknym Bożonarodze-

niowym koncercie zespołu Aff abre Concinui (w ramach VII Po-

znańskiego Kolędowania). Świątynię wypełnił tłum ludzi, część 

uczestników wysłuchała koncertu na stojąco - w ławkach za-

brakło miejsc. Warto przypomnieć, że od ubiegłego roku jeden 

Aff abre Concinui wystąpił w poznańskim kościele

z członków zespołu – Leszek Marciniak jest dyrygentem mosiń-

skiego chóru p.w. św. Cecylii.

„Są niesamowici, wielkie słowa uznania, było super” - to tylko 

niektóre z opinii słuchaczy. Były oczywiście bisy, ale wielkie wra-

żenie zrobiło na koniec wspólne, na stojąco, spontaniczne śpie-

wanie kolędy „Bóg się rodzi”. Każde słowo pieśni płynęło z głębi 

serc, oddając klimat i sens narodzenia Chrystusa. Z niejednych 

oczu popłynęły łzy...                                                                               (eb)
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Mosi-

nie przeżyli w grudniu niezwykłe 

spotkanie z historią, choć na początku 

nie było to dla nich takie oczywiste.

„Znowu nudy, godzinę będziemy mu-

sieli słuchać o historii,  zdawały się mówić 

WCIĄGA JAK DOBRY KRYMINAŁ

„STORY Z HISTORY PL
– Dług, czyli kosy w kosmosie”

miny uczniów udających się do szkolnej 

stołowki na wykład. Ale po dwóch godzi-

nach słuchania wołali: „Jeszcze, jeszcze!”  

Niezwykłe, czyli jakie?

Prelegent, pan Paweł Kudzia wprowa-

dził uczniów w historię, tworząc z niej fa-

scynującą przygodę. Sam nie jest zawodo-

wym historykiem. Był za to m.in. jednym 

z pierwszych korespondentów wojennych 

polskich mediów, pracował w Polskiej Ak-

cji Humanitarnej. Obecnie współpracuje 

z fundacją Humanites – Sztuka Wycho-

wania: prowadzi inspirujące spotkania 

i warsztaty dla fi rm i szkół opowiadają-

ce o prawdziwych bohaterach.  Skąd ten 

pomysł? „Mam małe dzieci – dlatego już 

teraz układam dla nich różne... story z hi-

story PL.” – mówi. Historia jest jego pasją 

i fantastycznie potrafi  ją przekazać! Tworzy 

opowieści z pogranicza historii, geografi i, 

wiedzy o społeczeństwie, kultury i popkul-

tury, w które żywo angażuje słuchaczy.

O czym jest  historia opatrzona tak nie-

samowitym tytułem?

Ogólnie mówiąc o odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku. Ale 

jaka to historia!  To trzymająca w napięciu  

zaskakująca opowieść, w której splatają 

się losy polskich bohaterów. To opowieść 

o spłacaniu "długu" przez... Amerykę. To 

opowieść, w której pojawiają się takie 

wątki, jak zniesienie niewolnictwa, po-

czątek walki o prawa cywilne w Ameryce, 

pierwszy American Dream, Pocahontas, 

Martin Luther King, futro Jeff ersona, pi-

stolety Washingtona, Akademia West Po-

int, Alaska, Air Force One, Bruce Spring-

steen, skwer Hoovera, park Skaryszewki, 

King Kong, Brygada Pościgowa, Dywizjon 

303, Mińsk Mazowiecki, prom Discovery 

i międzynarodowa stacja kosmiczna....

Po tym spotkaniu nie tylko wiemy 

więcej o historii polskich walk i starań 

o odzyskanie niepodległości, ale prze-

konaliśmy się też, że historia może być 

fascynująca. Potrafi  wciągać, jak dobry 

kryminał! Świadczy też o tym fakt, że 

spotkanie z młodzieżą, które zaplano-

wano na godzinę, trwało... trzy godziny! 

Młodzież zdobyła też wiedzę o tym, że 

każdy może stać się badaczem historii, 

a współczesna technologia pozwala od-

krywać wiele wcześniej niedostępnych 

informacji.

Uczniowie, nauczyciele i dyrektor 

chcieliby serdecznie podziękować pani 

Dorocie Lisiak i Stowarzyszeniu Grupa 

Inicjatywna Baranówko za pomoc w or-

ganizacji spotkania. 

Agata Walter
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Ostatnie dwa tygodnie grudnia 

dzieci i młodzież zespołu „Happy” z Ża-

binka przy zaangażowaniu rodziców, 

z radością w sercu, w świątecznych 

nastrojach, z dobrym słowem przy-

gotowały tradycyjne „Jasełka”. 

Licznie przybyli mieszkańcy Żabin-

ka oraz okolicznych wsi i goście za-

proszeni - ksiądz W. Babicz, który przybył 

do nas z opłatkiem radni gminy Mosina 

J. Szymczak, A. Gorzyńska, W. Wiązek, 

R. Rybicki, M. Rożek oraz sołtysi M. Bła-

szyk i D. Markowski. 

Wszyscy wspólnie mogli przeżyć histo-

rię Maryi i Józefa. Całość przedstawienia 

ukazująca scenki z życia Jezusa, pasterzy, 

mędrców, dzieci oraz aniołów przeplata-

na była kolędami i pastorałkami. Ogrom-

ne zaangażowanie młodych aktorów, ro-

dziców, pań ze Stowarzyszenia Kultury 

i Rozwoju wsi Żabinka sprawiło, że 

ostatni tydzień Bożego Narodzenia spę-

dziliśmy w atmosferze przyjaźni, ma-

jąc jednocześnie możliwość ukazania 

aspektów pięknej, polskiej tradycji, czer-

piąc radość ze wspólnego bycia razem. 

Na zakończenie wszyscy wysłucha-

li świąteczno-noworocznych życzeń 

złożonych przez zaproszonych gości, 

Jasełka w Żabinku

radnych i sołtysów. Dla dzieci została 

przygotowana niespodzianka, święty 

Mikołaj obdarował aktorów i przybyłe 

dzieci słodyczami. 

Chcielibyśmy podziękować sponso-

rom i darczyńcom fi rmie Eko-Dar D. Ma-

terna z Żabinka, oraz p. J. Pieprzykowi 

i p. J. Piaseckiemu za pomoc w przygoto-

waniu dekoracji, a także wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do realizacji Jasełek. 

Dziękujemy p. Annie Łuczak za przygo-

towanie aktorów do występu oraz Kada-

mie Studio za wykonane zdjęcia. 

Happy Żabinko

Trenują od wiosny ubiegłego roku - sekcję szermierki pro-

wadzi przy zespole szkół nr 2 w Mosinie Jarosław Roszak, 

były wicemistrz Polski we fl orecie. 10 grudnia ub. roku wszy-

scy zainteresowani wraz z dyr. szkoły Alicją Trybus spotkali się 

Muszkieter działa prężnie

w sprawie zarejestrowania Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Muszkieter. Wybrany został czteroosobowy zarząd, którego 

prezesem został trener – Jarosław Roszak. Ponadto w skład 

zarządu weszli: dyr. Alicja Trybus oraz dwoje rodziców dzie-

ci, które w klubie trenują. Aktualnie kompletowane są doku-

menty celem rejestracji w Polskim Związku Szermierczym.

Zaraz po rejestracji Muszkieter planuje regularne star-

ty w zawodach, o czym będziemy na bieżąco informować.

W ramach współpracy z naszą gazetą zawodnicy otrzymali logo 

Gazety Mosińsko - Puszczykowskiej, która obejmuje patronat 

medialny. Klub ma nadzieję, że nie będzie to ostatni sponsor, 

ponieważ cały czas organizacja rozwija się i przybywa dzieci. 

Zwiększają się w związku z tym wydatki, dlatego organizatorzy 

liczą na pomoc sponsorów z zewnątrz. Młodzi szermierze także 

mają nadzieję na uzyskanie tego wsparcia. Trener twierdzi, że są 

już zaczątki dużych talentów i można by w Mosinie wytrenować 

za parę lat przyszłych mistrzów, którzy mogliby reprezentować 

miasto, może nawet na arenach międzynarodowych.           (red.)
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Szansa otrzymania drugiego życia 

to niepowtarzalny cud, którego od 

kilku lat jako sąsiedzi jesteśmy świadka-

mi. Czasem tak jest, że spokojne, zwy-

czajne poukładane elementy codzien-

ności i przeszłości, radość i stabilność 

z dnia na dzień przemieniają się w to-

talną katastrofę, niepewność jutra, smu-

tek i bezradność. Świadomość choroby, 

szczególnie tej zabójczej mrozi krew 

w żyłach najbliższych, ale i wszystkich 

przyjaciół oraz osób wrażliwych. Chęć 

pochylenia się nad tragedią, współczu-

cie to najpiękniejsza wartość duchowa 

człowieczeństwa, jaką posiadamy. 

Mieszkańcy Mosiny i świata – byliście 

cudowni wspierając nasze działanie kil-

ka lat temu, gdy doświadczał choroby, 

wtedy 29 letni, Przemek i jego rodzina. 

Zaczęło się w 2009 roku diagnozą gruź-

licy kości, która w realiach  polskiej  rze-

czywistości w większości przypadków 

oznacza wyrok. Było ciężko – bardzo 

ciężko, przerzucano Przemka jak niewy-

godną „piłeczkę” z ośrodka do ośrodka, 

od lekarza do lekarza. Wzloty i upadki 

nacechowane gorącymi modlitwami 

i oczekiwaniem śmierci...

Mówi się, że „nadzieja umiera ostat-

nia”. To był dowód na prawdziwość tych 

słów. Gdy zawiodły wszystkie dostępne 

w Polsce metody i oferowane leki, po-

mocną dłoń wyciągnęła do niego klinika 

w Niemczech. Po 2 latach trudnej walki 

o życie Przemek zdrowy wrócił do kraju. 

TO BYŁ OLBRZYMI SUKCES – coś niemoż-

liwego, a jednak realnego! Mógł uści-

skać swoją małą córeczkę, którą ostatni 

raz widział jako 3-miesięczne niemowlę, 

synka oraz szczęśliwą żonę. Niektórzy 

zadają pytanie kim jest Przemek? To za-

wsze uśmiechnięty, zwyczajny człowiek. 

Kiedy był zdrowy codziennie wstawał 

o czwartej rano, by ciężko pracować do 

nocy, starał się jak najlepiej pełnić obo-

wiązki ojca i męża. Było i jest coś, co go 

wyróżnia i spowodowało, że z jego cier-

pieniem zjednoczyło się Baranówko, że 

tylu ludzi z gminy powiedziało – tak, 

gdy trzeba było kwestować, działać, aby 

opłacić koszty drogiego leczenia za gra-

nicą. Na podwalinach tego doświadcze-

nia powstała nasza organizacja. Przemek 

DRUGIE ŻYCIE...

nigdy nikomu nie odmawiał pomocy! 

W tym był zawsze bezinteresowny, po-

trafi ł ofi arować swój czas, pracę, uśmiech 

i dobre słowo. 

Niestety lata wyniszczającego lecze-

nia odcisnęły piętno. Są nim pogruźlicze 

i polekowe powikłania, Przemek jeździ na 

wózku i musi być systematycznie rehabi-

litowany. Jest to najważniejsza potrzeba 

i warunek poprawy jego stanu zdrowia. 

Intensywna rehabilitacja to nadzieja, że 

pierwsze kroki zrobione przy balkoniku 

są zapowiedzią normalności, o którą dla 

niego dzisiaj walczymy!

Przekaż 1% podatku dla Przemka.

Kibicuj normalności!

1% KRS 0000403054

z dopiskiem „Dla Przemka” 1419

Darowizny  na rehabilitację Przemka

można wpłacać na konto

22 1750 0012 0000 0000 2224 1419

Stowarzyszenie

Grupa Inicjatywna Baranówko GIB

Osobą, która w poprzednim miesiącu przeczytała najwięcej książek wypożyczonych z naszej biblioteki,

okazała się pani Danuta Stefańska. Drugą nagrodę otrzymała pani Kamila Grzelczak.

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że konkurs czytelniczy wraz z końcem roku 2014 dobiegł końca.

Nasz sponsor, Gabinet Mobilny INDYGO, świadczy usługi z zakresu wykonywania masażu, 

kosmetyki i brafi ttingu (dobór biustonoszy).
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- Ja, proszę pana, przez tyle lat 

mieszkałam na rynku, to bym 

nie miała wiedzieć czegoś o elegancie 

z Mosiny? No nie, proszę pana, ja zaraz 

chętnie wszystko opowiem, bo wy jeste-

ście młodzi (stosunkowo) i wszystkiego 

możecie nie wiedzieć. Otóż zaczęło się 

w czasach, kiedy Mosina była przez pięć 

lat stolicą Polski. Że co? Dobrze, przepra-

szam, oczywiście nie pięć lat, tylko pięć 

dni. Jakby była pięć lat, to ja  prawdo-

podobnie zostałabym prezydentem. Co 

do tego nie mam żadnych wątpliwości. 

W Mosinie w tym czasie mieszkał kra-

wiec, który był żydem. Czyli inaczej mó-

wiąc żyd był bardzo dobrym krawcem. 

Ja, proszę pana, pamiętam jeszcze przed 

wojną żydów. Nic przeciwko nie mia-

łam, ale to absolutnie nic. To byli ludzie, 

którzy mieli wyjątkową smykałkę do in-

teresów, mało tego, byli akuratnymi fa-

chowcami i co ich charakteryzowało, że 

bardzo siebie nawzajem wspierali. Pola-

cy nigdy tak sobie nie pomagali jak oni. 

Kiedyś tacy prawdziwi rzemieślnicy jak 

szewcy czy krawcy byli przeważnie ży-

dami, proszę pana, tak, tak. Jak z historii 

wiadomo, przez Mosinę przejeżdżali żoł-

nierze napoleońscy, a on, ten krawiec, 

uszył im nowe mundury. No sam na 

pewno nie dałby rady, takich bajek panu 

nie będę opowiadała. Normalnie w tam-

tych czasach w przeciętnych rodzinach 

żydowskich wszyscy musieli pracować, 

a dzieci mieli przeważnie kilkoro. Nie 

szyli tych mundurów dla wszystkich żoł-

nierzy, ma się rozumieć nie daliby rady, 

ale tylko do ofi cerów. Przez niego skrojo-

A to ci dopiero historia, no patrzcie,
patrzcie i szybko czytajcie!

ne odznaczały się wyjątkowym szykiem. 

Podobno jak ktoś usiadł koło drugiego, 

wtedy zaraz było widać, że ten miał ele-

gancki mundur i od razu był zauważony. 

Nawet dotyczyło to samego Tadeusza 

Kościuszki. Dobrze mówię? I tak właśnie 

zaczęło się: „a skąd masz ten elegancki 

mundur? A z Mosiny!”. W ten oto sposób 

powstało nasze powiedzenie. Ładnie 

opowiedziałam?                       Roman Czeski

felieton / edukacja

Już kolejny raz uczniowie ZSR 

w Grzybnie oraz zaproszeni ucznio-

wie gimnazjów w Borowie i Pecnej 

uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, 

które odbyły się na Uniwersytecie Przy-

rodniczym w Poznaniu. 

Pierwszą część spotkania poprowadziła 

profesor Barbara Politycka- Dziekan Wy-

działu Ogrodnictwa i Architektury Krajo-

brazu. Wykład z dziedziny fi zjologii roślin 

dotyczył komunikowania się roślin. Pani 

profesor mówiła o sympatiach i antagoni-

zmach w świecie przyrody oraz ich wpły-

wach na stan środowiska nas otaczającego.

Kolejne zajęcia poprowadzili pra-

cownicy naukowi z katedr: fitopato-

logii, nasiennictwa oraz architektury 

krajobrazu UP.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 

przygotowywali pod mikroskopami oraz 

obserwowali preparaty ze strzępek grzy-

bów patogennych oraz oceniali jakość 

kiełkujących nasion roślin uprawnych.

Kolejna grupa uczestniczyła w warsz-

tacie prowadzonym w pracowni projek-

towej architektury krajobrazu. W ramach 

ćwiczeń uczniowie oceniali walory kra-

jobrazu zurbanizowanego oraz propo-

nowali rozwiązania podnoszące jego 

walory. Następnie pracownicy naukowi 

katedry przedstawili metody projektowa-

nia przestrzeni ogrodowej  oraz metody 

W pogoni za wiedzą
.

KOLEJNE WARSZTATY NAUKOWE UCZNIÓW ZSR W GRZYBNIE NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM

właściwej analizy zniszczonych założeń 

ogrodowych i możliwości ich rewaloryza-

cji z zachowaniem substancji zabytkowej.

Składamy wielkie podziękowania na 

ręce Pani Dziekan Profesor B. Polityckiej 

oraz Pana Witalisa Sąsiadka naczelnika 

wydziału ochrony środowiska starostwa 

powiatowego w Śremie, dzięki pomocy 

których, to przedsięwzięcie mogło zostać 

zrealizowane. 

Życzymy wszystkim uczestnikom 

warsztatów, aby zdobyta wiedza była 

podstawą dokonywania świadomych 

wyborów zawodowych.

 Beata Maciejewska
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JAK TO JEST Z KAROLĄ?

– Zaraz cię zabiję! – odgraża się Kubuś 
i przypada do siodła i ogłowia, w którym 
wszystkie paski są poodpinane. – Popsułaś 
mi uzdę! Pożyczoną. Widzisz? Jak teraz roz-
poznam nachrapnik od naczółka? Nie będę 
przez ciebie jeździł na Fizi?! Zostaw naszą 
uzdę w spokoju!

– Idź stąd! – krzyczy Małgosia, która nie 
daje sobie w kaszę dmuchać. – Chcesz na 
pupę?

To nasz dom! Auu! Nie popychaj mnie! 
Nie wolno bić!

– Chciałeś mnie zabić – przypomina mu 
rezolutnie Kuleczka.

– Phi! Zabijać można. Sam zabijam co-
dziennie mnóstwo złych Orków. Albo De-
monów. Ale bić nie wolno!

– Cicho! Lepiej popatrzcie, kto idzie! – uci-
szyłam maluchy.

Dzieciaki momentalnie przestały się kłó-
cić i przylepiły nosy do okna. Od strony 
pola nadciągała mała, grubawa postać. 
Była jeszcze daleko, ale już wiedzieliśmy. 
Wiedzieliśmy, że oto nadchodzi Karola.

Schowaliśmy się w głębi domu i udawali-
śmy, że nas nie ma. Nie zareagowaliśmy na 
dzwonek do drzwi ani na uporczywe pu-
kanie w szyby od strony tarasu. Mama była 
w ogródku, a tata w pracy, więc nikt nie 
otworzył. Odetchnęliśmy z ulgą. I wtedy 
usłyszeliśmy głośny płacz. Wyjrzałam przez 
okno i zobaczyłam leżącą na ziemi Kasię 
i stojącą nad nią Karolę. Wybiegłam z domu 
w sam raz, aby odciągnąć Tobiasza od nie-
chcianego gościa.

– Zostaw ją, rodzice nie pozwolili się nam 
bić.

– Ale to ona ją uderzyła. Bez powodu! – 
złościł się najstarszy Szkodnik. Nie pozwalał 
nikomu obcemu bić siostry. Tylko on mógł 
popychać lub szczypać Kaśkę, nikt inny.

– Nieprawda, że bez powodu! – zaperzy-
ła się Karola. – Ona nie chciała się ze mną 
bawić.

– Bo nie muszę – płakała Kasia – nie lu-
bię cię, nie lubię cię! Ukradłaś moją książkę 
„Dzieci z Bullerbyn”!

– Nieprawda!
– Prawda! Widziałam!
– Nieprawda... ale możemy się wymienić. 

Ty mi dasz plecaczek, ten z żabą, a ja ci przy-
niosę tę głupią książkę. Już ją zresztą prze-
czytałam, to dobre dla przedszkolaków – 
Karola przewróciła oczami z politowaniem.

– Co?! To świetna książka – oburzyłam się 
za Kasię. – Masz mi ją zaraz oddać!

– Tobie? A w nos chcesz, dądlu zasmar-
kany?

– Dądlu? – zastanawiałam się chwilę, co 
znaczy „dądel”. Stwierdziłam, że dobrze 
brzmi. – Sama jesteś dądel zasmarkany! – 
odwdzięczyłam się Karolinie.

– Poddaj się! – krzyknął Kuba i wycelował 
z patyka podniesionego z ziemi w Karolę. – 
Kapitan Orków bierze cię do niewoli!

– Kapitan Orków?! Jakie Orki? W bajki 
wierzysz? – zakpiła Karola.

– Nawet nie wiesz, że Orki nie są z bajki, 
to ufoludki – mój brat spojrzał na Karolę 
z niedowierzaniem. – Jak można nie wie-
dzieć czegoś tak prostego?

– Ty, mały, trzymaj język za zębami, bo...
– Ty, Karola – Tobiasz nie pozwolił jej 

skończyć – nie podskakuj jak jo-jo, bo się 
kiedyś urwiesz. Po co tu przychodzisz? Nikt 
cię nie zapraszał.

– A co, chłopczyku, nie wolno?
– Nie wolno! – Kasia wstała w końcu z zie-

mi i otrzepała spodnie. – Nie przychodź tu 
nigdy, nigdy! Słyszysz? To nasza ziemia.

– Właśnie – przytaknęła Kuleczka.
– Szkodniki, chodźcie! – zawołałam, a po-

nieważ nikt nie kwapił się ruszyć z miejsca, 
dodałam: – No, chodźcie, coś wam powiem!

 Zostawiliśmy naburmuszoną Ka-
rolę na trawniku pod lipą i poszliśmy do 
stodoły, żeby w spokoju się naradzić.

– Ona jest z Trzykolnych Młynów. Po co 
do nas przychodzi? – zaczęła Kasia. – Jest 
wredna! 

Mama mówiła, że widocznie jest nad-
pobudliwa i że musimy mieć do niej cier-
pliwość, ale w nosie mam cierpliwość, gdy 
ona nas bije! – Tobiasz zacisnął pięści.

– Ciii... – szepnęłam – ona może podsłu-
chiwać.

– To niech słyszy – wzruszyła ramionami 
Kasia – i tak wie, co o niej myślimy. Zawsze 
mnie bije.

– A mnie popycha – poskarżyła się Ku-
leczka. – Ach, mam z nią tylko urwanie gło-
wy! Trzeba jej dać na pupę – Kuleczka za-

wsze mówi o laniu, myślałby kto, że dostała 
w życiu klapsa.

– Wezmę strzelacz i z nią powalczę. Albo 
ustrzelę z łuku. Ostatnio trafi łem w balot 
siana, pięć razy, raz za razem – pochwalił się 
Kubuś – i stałem przy drewutni.

– Cisza! – krzyknęłam zniecierpliwiona. 
– Wpadłam na pomysł, jak rozprawić się 
z Karolą, żeby się więcej nie pojawiała na 
Hubach – i szeptem wyjaśniłam im, co na-
leży zrobić. Gdy skończyłam, Tobiasz przez 
chwilę się zastanawiał, po czym mruknął:

– Hmm... tego rodzice nam nie zabronili. 
Przecież nie będziemy jej bić.

UCZYMY SIĘ JEŹDZIĆ NA KUCACH

– Dzielny jesteś, chłopie! – Cezary po-
chwalił Tobiasza. W tym samym momencie 
Kinga podskoczyła, wygięła grzbiet jak na 
jakimś rodeo, a Szkodnik wyleciał z siodła 
jak z procy i zataczając łuk w powietrzu, wy-
lądował na piachu. Po chwili podniósł się, 
rozmasował sobie tyłek i łokcie, po czym 
jęknął:

 – To już trzeci „baranek” – barankami na-
zywamy właśnie takie złośliwe podskoki 
koni. 

– Tato, jesteś pewien, że Kinga była ujeż-
dżana?

– Ekhe...  – odkaszlnął Cezary – w każdym 
razie dzieci poprzednich właścicieli na nich 
jeździły. Szkoda, że te kuce są za małe, że-
bym sam spróbował ich dosiąść.

Wczoraj przyjaciele Szkodników poży-
czyli nam dwa siodła, żebyśmy mogli za-
cząć jeździć na kucach. Jak dotąd Kuleczka 
zaliczyła dwa upadki, Tobiasz trzy, a Kasia 
tylko jeden, ale chyba bolesny. Ja w ogóle 
nie zamierzałam wsiąść na kuca, wystar-
czyło mi samo patrzenie. Ale Cezary, który 
jest instruktorem jeździectwa i ma bzika na 
punkcie zabaw i ćwiczeń na koniach, zapo-
wiedział, że wszystkie Szkodniki i Grzdyle 
nauczy jeździć i nie zamierza się poddawać.

No i zaczęło się. Wgramoliłam się na na-
szego kuca i usiadłam sztywno jakbym po-
łknęła kij od miotły. Na szczęście Fizia oka-
zała się zwierzęciem bardziej opanowanym 
od Kingi i nie zamierzała mnie zrzucać. Ce-
zary chwycił wodze tuż przy pysku i zaczął 
oprowadzać kuca w kółko po padoku, przy-
zwyczajając mnie do łagodnego kołysania. 

Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

Część piąta
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofi i Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych 

przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego 

tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek, 

wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na 

dębie, który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na 

olbrzymich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

V. Nadchodzi Karola



21kultura
Gdy Fizia była trzymana, nie było tak źle, 
ale nie chciałam spróbować samodzielnej 
jazdy. Ja naprawdę nie lubię spadać, nawet 
z roweru, a co dopiero z kuca.

– Teraz ja, teraz ja! – obok mnie biegł 
i podskakiwał jak piłka Kuba.

– Zgoda, ja już się najeździłam, więcej 
nie wsiadam. Nigdy w życiu! – zsunęłam 
się błyskawicznie z grzbietu kuca, a Cezary 
pomógł mojemu bratu wskoczyć na siodło. 
Widziałam, że tata Szkodników był rozcza-
rowany.

TAJEMNICZA MIKSTURA

 – Dodaj jeszcze tego rozgniecionego pa-
jąka – skinęłam na Tobiasza i zamieszałam 
drewnianą łyżką w wielkim garnku.

– Dobra – Szkodnik wrzucił coś czarnego 
do eliksiru. – Kuba, podaj mi lep 
na muchy!

Tobiasz w skupieniu odkleił 
od lepu kilka nieżywych much. 
Niestety, niektóre były wybra-
kowane: bez skrzydełek lub 
nóżek, które zostały na kartce 
lepkiego papieru.

 – Dawaj wszystko, co masz, 
już się gotuje – i skrzywiłam się 
na widok tego, co Tobiasz za-
czął wyciągać z kieszeni. 

– Pióro sowy, sierść czarne-
go kota, kokon po ćmie, kora 
dębu, brodawkowa narośl na 
liściu po jakimś robactwie, a tu 
masz rozjechaną żabę. He, he, 
nie odwracaj się, już wyschła 
i nie śmierdzi – wyliczał swoje 
skarby wrzucając je do mętnej 
cieczy.

– Jeszcze to! – Kuba podniósł zaciśniętą 
piąstkę.

– Co tam masz? – zaciekawiłam się.
– Bobki. Jeden od Marchewki, drugi od 

Sałaty – wyjaśnił i pokazał nam dwie kup-
ki po swoich chomikach: czarne podłużne 
kuleczki, jedna większa, druga o połowę 
mniejsza, bo Sałata była chomikiem dżun-
garskim, czyli miniaturowym.

– W porządku. Możesz wrzucić – zachę-
ciłam brata. – A to po co? – zdziwiłam się 
na widok Kasi, która trzymała całą kiść owo-
ców czarnego bzu. – To się nie nadaje! Bez 
nie jest trujący, przecież sami go jemy.

– Wiem, ale ta trucizna musi chyba mieć 
ładny kolor i zapach, bo inaczej ona się nie 
nabierze i tego nie wypije.

– Kaśka ma rację – poparł siostrę Tobiasz.
Po kilku minutach eliksir przybrał ład-

ną, ciemnofi oletową barwę. Wyłączyłam 
gaz pod garnkiem i przez duże sito prze-
cedziłam wywar. To, co zostało na sitku, 
dałam do wyrzucenia Tobiaszowi. On się 
nie brzydzi takich rzeczy. Ponieważ ciecz 
nadal śmierdziała podejrzanie, odkręci-
łam buteleczkę z jaśminowymi perfu-
mami mamy i dolałam kilka kropel. Tak, 

teraz trucizna pachniała całkiem przeko-
nująco.

– Co to? – Kuleczka przyszła dopiero te-
raz i zaraz wsadziła nos do garnka.

– Ciii. Trucizna. Ale nikomu nie mów – za-
strzegliśmy.

– A po co?
– Na Karolę.
– Jak trucizna, to nie będzie działać.
– Co ty, dądlu, wiesz? – zdenerwowałam 

się na Małgośkę.
– A właśnie, że wiem! Ja często zjadam 

truciznę u babci. I nic mi nie jest.
– Jaką truciznę? – zainteresował się To-

biasz.
– Czipsy – wyjaśniła Kuleczka – mama 

mówi, że czipsy to trucizna i nie kupuje ich, 
ale jak głośno krzyczę w sklepie, to babcia 
mi kupi. I nic mi po nich nie jest.

– Bo to działa długofalowo – Tobiasz zro-
bił mądrą minę starszego brata – od razu 
nie umierasz, tylko jak dorośniesz. Od czip-
sów umiera się na raka.

– Na serio? – upewniała się Małgosia. – 
Jak będę dorosła?

– Jasne!
– Eee... to nic nie szkodzi. Przecież jak się 

jest dorosłym, to i tak się umiera – Małgosia 
nie przejęła się.

Na Karolę nie musieliśmy długo czekać. 
Pod wieczór, mimo że popadywał deszcz, 
zjawiła się. Zobaczyłam ją przez okno, aku-
rat jak Kaśka krzyczała na Kubę z powodu 
zgadywanki: „Co królowa hiszpańska trzy-
ma w szafi e?”. Jest to bardzo trudna gra, bo 
królowa może w swojej szafi e trzymać za-
równo kolię, jak i lwa albo biedronkę, albo 
nawet kowbojski kapelusz taty. A Kasia 
krzyczała, że królowa nie może mieć medu-
zy, bo wcześniej Kuba powiedział, że jest to 
coś, co nie żyje, a każde dziecko wie, że me-
duzy żyją. Mój brat natomiast utrzymywał, 
że chodziło mu o martwą meduzę, taką, jak 
widział nad morzem. Pewno by się kłócili 
jeszcze długo, ale pokazałam im, kto przy-
szedł. Chwyciłam przygotowany wcześniej 
kubek i wyszliśmy przed dom Szkodników.

– Co, chcecie mnie stłuc? – na nasz widok 
Karola zacisnęła pięści.

– Aha – przyznał Kubuś, ale przerwałam 
mu szybko:

– No coś ty? Mamy dla ciebie prezent 
– i wyciągnęłam do niej rękę z kubkiem 
w uśmiechnięte biedronki.

– Co to jest? – Karola podejrzliwie zerk-
nęła na napój.

– Tru... – zaczęła prawdomówna Kulecz-
ka, ale siostra w porę kopnęła ją w kostkę.

– Tru... trunek dla ciebie, magiczny napój 
– kusiłam wpatrując się w piegowatą twarz 
Karoli, podobną do umaszczenia Bajki. 
Klacz Szkodników też ma rozsiane brązowe 
plamki na jasnej sierści. – Jak go wypijesz, 
znikną ci wszystkie piegi z twarzy.

– A dlaczego sama tego nie wypijesz? – 
Karola nie kwapiła się do spróbowania na-

szego napoju.
– Ja? Już dawno wypiłam. 

Dlatego nie mam piegów.
– Ale Małgośka ma! – Karola 

wycelowała palcem w Kulecz-
kę.

– Bo... bo na takie małe dzie-
ci ten napój nie działa. Trzeba 
chodzić do szkoły – wymyśli-
łam na poczekaniu i w duchu 
przyznałam mamie rację, że 
powinnam pisać baśnie. Wtedy 
chwalono by mnie za wyobraź-
nię, a nie oburzano się, że kła-
mię jak z nut.

– Pokaż! – Karola chwyciła 
kubek. Zajrzała do środka, po-
wąchała, spojrzała na nas. 

– Co tak się na mnie patrzy-
cie? – dostrzegła nasze zainte-

resowanie.
– Zdaje ci się – spojrzałam w bok, ale 

kątem oka nadal obserwowałam Karolę. 
Zaczęłam odczuwać dziwne mrowienie 
w brzuchu, Kuleczka z przejęcia aż otwo-
rzyła buzię, a Kubuś zasłonił sobie oczy 
rękoma. Znów zaczęłam wpatrywać się 
otwarcie w naszego niechcianego gościa, 
zastanawiając się, co zrobi. Karola wierciła 
sandałem dziurę w mokrym piachu, marsz-
cząc śmiesznie czoło. Namyślała się. W końcu 
się zdecydowała i przechyliła kubek do ust.

– Nie! – krzyknął Tobiasz, a ja jednocze-
śnie szarpnęłam dziewczynkę za rękę, tak 
że cały ciemnofi oletowy napój wylał się jej 
na sukienkę.

– Zgłupieliście!? Moje ubranie! – krzyknę-
ła niedoszła ofi ara i popchnęła mnie z całej 
siły, aż usiadłam z rozmachem na błotnistej 
ziemi.

JAK DZIĘKI KAROLI
WSIADŁAM NA FIZIĘ

Staliśmy razem ze Szkodnikami na pa-
doku, gdzie Cezary po kolei oprowadzał 
wszystkich na Fizi. To znaczy wszystkich 
oprócz mnie. Dzisiaj kuc nie szedł już do-
stojnym stępem, a lekko kłusował. Szkod-
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niki i Kuba uczyli się anglezowania, czyli 
wybijania się na siodle w momencie, gdy 
kopyta Fizi dotykały ziemi. Jak mówi Ce-
zary, anglezowanie to rodzaj unoszenia się 
nad siodłem zgodnie z ruchem konia. Po 
jakieś pół godzinie wszyscy opanowali tę 
sztukę, choć gdy zsuwali się z siodła, długo 
rozmasowywali sobie siedzenia. Patrzyłam 
na nich z podziwem i z zazdrością. Bardzo 
bym chciała znaleźć się na ich miejscu, ale 
za mocno bałam się upadku. 

– Co tu robisz? – spojrzałam z niechęcią 
na Karolę, która nie wiedzieć jak wyrosła 
nagle obok nas. Zanim jednak zdążyła coś 
odpowiedzieć, Cezary mnie zawołał:

– Inka, wszyscy już jeździli, teraz twoja 
kolej. Nie bój się, Fizia cię nie zrzuci, to nie 
Kinga.

– Nie chcę – mruknęłam.
– Boisz się? – z satysfakcją spytała Karola. 

– Proszę pana, czy mogę wsiąść na kucyka? 
– przymilnie spojrzała na Cezarego.

– Chodź, mała! – zgodził się tata Szkodni-
ków. – Zrobimy rundkę.

– Widzisz, tchórzu? – Karola natychmiast, 
gdy tylko zsiadła z Fizi, podeszła do mnie. – 
Jaka to łatwizna!

– Może dla ciebie, ale ja kiedyś wywróci-
łam się na rowerze i skręciłam sobie nogę. 
Muszę teraz na nią uważać i nie mogę so-
bie tak spadać z konia, bo w ogóle nie będę 
chodzić. Ja nie jestem zupełnie zdrowa jak 
ty – broniłam się.

– Myślisz, że jesteś lepsza? Ja nie mam 
mamy.

– Jak to – nie masz? – zdziwiłam się.
– No... wyjechała. W maju.
– W maju? To niedawno.
– W maju, ale dwa lata temu. Pojechała 

do Londynu, żeby zarabiać pieniądze, bo w 
Polsce nie mogła dostać pracy. I pewnie już 
nie wróci.

– Hmm... – spojrzeliśmy na Karolę trochę 
inaczej niż zwykle.

– Tak – Karola widząc nasze zaintereso-
wanie, dodała: – A moi dwaj braciszkowie 
kiedyś zachorowali, straaasznie cierpieli 
i zmarli.

Zapadła cisza.
– A na co zachorowali? – odważył się po 

chwili odezwać Tobiasz.
– Nie wiem – Karola wzruszyła ramiona-

mi – tego nikt nie wiedział, nawet lekarze, 
bo to była bardzo sekretna choroba.

– Eee, pewnie znowu zmyślasz, jak za-
wsze – powątpiewał Tobiasz.

– Jasne jak słońce, że nie! – Karola z roz-
machem walnęła się w pierś. – Widzisz 
więc, Inka, że nie jesteś taka nadzwyczajna 
ze swoją nogą. Ja mam gorzej. Wsiądziesz 
na tego małego kuca, czy nie?

– Wsiądę – podjęłam bohaterską decyzję. 
Podeszłam do Cezarego, który oprowadzał 
po padoku Kuleczkę. Po chwili już siedzia-
łam w siodle, choć Małgosia z początku 
protestowała. Karola na ten widok wykrzy-
wiła lekceważąco usta:

– Mówiłam, że to łatwizna. Muszę już iść. 
Część, hej, na razie! – machnęła nam ręką. 
Lubiła się długo i efektownie żegnać.

– Na razie – odburknęliśmy.

JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ CHOMIKA

Wieczorem poszłam do Szkodników. 
Chciałam pożyczyć od Kasi plecaczek, ten 
z żabą na klapie. Następnego dnia wybiera-
łam się na klasową wycieczkę.

– Nie wiem, gdzie się ten plecak podział... 
– Kasia zaczęła niepewnie.

– To co, mogę poszukać?
– Eee...
– Jak nie chcesz pożyczyć, to powiedz!
– Nie o to chodzi. Ja już go nie mam. Da-

łam go Karoli.
– Zwariowałaś? Ona ukradła ci książkę!
– Tak, ale oddała mi i tak prosiła o ten 

plecak. Poza tym, dzięki Karoli wsiadłaś na 
Fizię.

– Dzięki Karoli?! Ona mnie paskudnie 
sprowokowała, nie zrobiła tego z powo-
du dobrego serduszka, jak mówi Babcia-
wnuczka.

– Wiem – zawstydziła się Kasia – ale po-
mimo tego chciałam jej jakoś podzięko-
wać. Za ciebie. Bo teraz będziemy mogły 
razem jeździć na kucach.

Spojrzałam na Kasię badawczo. Zoba-
czyłam zarumienioną buzię i spuszczone 
oczy. Jak to cudownie mieć przyjaciół-
kę! Jeszcze chwila, a bym się naprawdę 
wzruszyła, ale wtedy weszła do pokoju 
Małgosia.

– Kaśka, czy ty naprawdę dałaś Karoli 
piórnik, wiesz, ten z żabą?

– Ten z żabą?
– No, zabrała go po obiedzie Karola. Po-

wiedziała, że dałaś jej piórnik do kompletu 
z plecakiem.

– Co?! – Kaśkę zatkało z oburzenia.
– A po co ją wpuściliście do domu? – zde-

nerwowałam się.
– Dlaczego jej pozwoliłaś zabrać piórnik? 

– nakrzyczała Kasia na siostrę.
– Nikt jej nie wpuszczał! Sama weszła 

i sama zabrała – broniła się Kuleczka.
– O, nie! Tak lubiłam ten piórnik! Był taki 

mięciutki i wszystko się w nim mieściło – 
Kasia z rozmachem usiadła w bujanym fo-
telu.

– Tak dalej być nie może! – postanowi-
łam. – Musicie powiedzieć o tym rodzicom.

– To nic nie da – westchnęła Kasia – jak 
ostatnio mi zwędziła książkę, to mama po-
wiedziała, że Karola nas bardzo lubi, dla-
tego tu przychodzi. Więc mamy wszystko 
sami z nią załatwiać, coś wymyślić, ale tak, 
żeby jej nie skrzywdzić.

– Kasiu, obiecuję ci, że w takim razie coś 
wymyślę i tak załatwię sprawę, żeby Karola 
przestała nas lubić.

*
Po południu rozszczekały się psy. To 

przyjechała na rowerze jakaś drobna pani. 

Mama wyszła przed dom i uciszyła suczki, 
a pani przedstawiła się nam.

– Dzień dobry! Przepraszam, że przeszka-
dzam. Mam na imię Justyna i jestem mamą 
Karolinki. Niedawno się dowiedziałam, że 
gdy jestem w pracy, córka znika na całe go-
dziny i zawraca państwu głowę. Babcia nie 
może jej upilnować...

– To pani już przyjechała z Londynu? – 
zdziwiła się Ola, która do nas podeszła.

– Z Londynu? – mama Karoli nie zrozu-
miała.

– Pani wyjechała szukać pracy... tak nas 
poinformowała Karolina.

– Ja? Skąd! – roześmiała się pani Justyna. 
– Może panie źle zrozumiały? Moja siostra 
wyjechała rok temu do Anglii, pewnie Ka-
rolinka ją miała na myśli.

– Może – zgodziła się moja mama i zapro-
siła na sobotę mamę Karoli na ciasto.

– A czy mogę zabrać ze sobą swoich urwi-
sów? Bo mam jeszcze dwóch chłopaczków.

– Oczywiście.
– Dziękuję. Przywiozę ze sobą lody. Pięk-

nie tu na Hubach, choć tak na uboczu!
– Ha! – spojrzeliśmy na siebie z Tobia-

szem. – Te urwisy, to zdaje się ci „nieżyjący 
bracia” Karoli.

*
Punktualnie o piątej w sobotę przyje-

chała pięknym, czerwonym samochodem 
pani Justyna. Mamy zajęły się sobą, chłop-
cy – zupełne jeszcze berbecie – zniknęli 
w pokoju Kuleczki, a my zaprosiliśmy Karo-
lę do mnie, na poddasze. Przygotowaliśmy 
dla niej niespodziankę. 

– Masz, poczęstuj się! – podsunęłam jej 
pod nos talerz z ciastkami – sama upiekłam.

– Powaga? Nie mów, że potrafi sz coś 
upiec.

– Spróbuj, pyszne! – nie zrażona, zachę-
całam gościa. I tak, jak się spodziewałam, 
Karola wybrała największe, polukrowane 
ciacho. Zjadła i wykrzywiła się:

– Niedobre, wolę czekoladę – i wyciągnę-
ła rękę po następne ciastka.

– Zjadła, zjadła! – podskoczyła z uciechy 
Kaśka.

– No to co? – burknęła Karola prychając 
na nas okruszkami.

– To ciastko z lukrem było zaczarowane – 
obwieściłam dobitnie.

– Nie ściemniaj, bo słońce przyćmisz – 
Karola wydęła pogardliwie usta – tylko 
małe dądle uwierzą ci w takie bzdury.

– Sama się przekonasz – wtrąciła się Ka-
sia. – Czytałaś „Alicję w Krainie Czarów”? 
Gdy Alicja zjadła zaczarowane ciasteczko, 
zmniejszyła się i została z niej taka mycia-
pycia  – pokazała na palcach jakieś dziesięć 
centymetrów.

– Alicja po zjedzeniu ciastka urosła – za-
protestowałam.

– To za pierwszym razem, przy drugim 
ciastku skurczyła się tak bardzo, że uciekła 
przed jaszczurką i morskimi świnkami – Ka-
sia jak zwykle była dokładna.
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Pewnej deszczowej nocy celnik za-

trzymuje poszukiwanego Alexa Wo-

odsa. W jego samochodzie znajduje 

kilogram marihuany, sporą ilość go-

tówki i... urnę z ludzkimi prochami. 

Nie pierwszy raz chłopak trafi a na 

czołówki gazet – od czasu, gdy przed 

laty uderzył w niego meteoryt, zna go 

każdy. Właśnie tak rozpoczyna się de-

biutancka powieść Gavina Extence’a 

„Wszechświat kontra Alex Woods”.

Miałam wątpliwości, czy powieść 

o dojrzewaniu, której bohater 

z dziesięcioletniego chłopca, uderzone-

go przez spadający meteoryt, przemienia 

się w siedemnastolatka, zaciekawi nasz 

Dyskusyjny Klub Książki. Obawy okazały 

się nieuzasadnione. Bo z drugiej strony 

jest to opowieść o przyjaźni, która łączy 

nastolatka z dojrzałym mężczyzną, wete-

ranem z Wietnamu. Pan Peterson, śmier-

telnie chory, planuje samobójstwo i znaj-

duje nieoczekiwanego sprzymierzeńca w 

chłopcu. Temat kontrowersyjny? Jak naj-

bardziej! W bibliotece rozpętała się dys-

kusja o podstawowych zasadach moral-

nych, o tym, że czasem trzeba uszanować 

wolę innych, nawet gdy sprzeciwia się 

ona wyznawanym przez nas wartościom. 

I o tym, czy każdy człowiek ma prawo do 

godnej śmierci. Czy jednak uzasadnio-

ne jest wplątywanie niepełnoletniego 

chłopca w wyjazd do szwajcarskiej kliniki 

POWIEŚĆ O DOJRZEWANIU CZY PEAN NA CZEŚĆ EUTANAZJI?

„Wszechświat kontra Alex Woods” Gavina 
Extence’a na Mosińskim DKK

śmierci? Książka Gavina Extence’a spro-

wokowała nas do rozmów o zakresie to-

lerancji, o poczuciu inności, wyobcowa-

niu, szczególnie bolesnym dla młodych 

ludzi. Ciekawe okazały się również tropy 

literackie, od których roi się w powieści 

o angielskim chłopcu. Znajdziemy tu 

wierszeEmily Dickinson, „bardzo starej 

i bardzo martwej amerykańskiej poetki” 

oraz fragmenty twórczości Kurta Vonne-

guta, znanego z kontrowersyjnych prze-

konań oraz aluzje do Harrego Pottera.

Dla naszego Klubu książka młodego 

Anglika okazała się tym bliższa, że Alex 

Woods zakłada właśnie dyskusyjny klub 

książki pod nazwą Świecki Kościół Kurta 

Vonneguta. Klub ten postawił sobie za cel 

omówienie po kolei wszystkich książek 

amerykańskiego pisarza i sam pomysł 

zgłębienia całej twórczości wybranego 

pisarza jest na pewno intrygujący. Tylko 

co zrobić z faktem, że każda z nas ma in-

nego ulubionego pisarza (lub pisarzy)?

Zofi a Staniszewska

– Aha, już wiem. Bała się wtedy szczenia-
ka, że ją stratuje – przypomniałam sobie. 
Karola, trochę zbita z tropu, patrzyła raz na 
mnie, raz na Kaśkę.

– Dziewczyny, zlitujcie się – jęknął Tobiasz 
– o książkach porozmawiacie sobie później. 

– Kuba, przynieś Marchewkę!
Kubuś tylko na to czekał, pobiegł do sie-

bie i po chwili wrócił z chomikiem syryjskim 
na ręku.

– Zmierz go – podałam Karoli linijkę. 
Ta wzruszyła ramionami, ale posłusznie ją 
wzięła.

– Niecałe siedemnaście centymetrów. 
Bez ogona.

– A teraz – patrz! – wyciągnęłam z kie-
szeni malutkie lukrowane ciasteczko, uła-
małam kawałek i wepchnęłam okruszek do 
pyszczka Marchewki.

– No i co? Nic się nie dzieje! Chcieliście 
mnie nabrać?

– Poczekaj! Czary działają powoli, choć 
na małe zwierzęta o wiele szybciej niż na 

ludzi. Ty zamienisz się w krasnoludka do-
piero w nocy.

– E tam, dawajcie jeszcze te ciacha, skoro 
nie macie czekolady.

I gdy Karola opychała się słodyczami, To-
biasz z moim bratem bawili się chomikiem. 
A tymczasem Karola jadła, jadła, aż w pew-
nym momencie o mało się nie udławiła. 
Wybałuszyła oczy, wpatrując się w Kubę, 
a raczej nie tyle w Kubę, co w malutkie-
go chomika – złoto-brunatnego z białym 
brzuszkiem. Wyglądał tak samo jak Mar-
chewka, tyle że był znacznie mniejszy.

– Masz – wyciągnęłam linijkę, a że Karola 
nie zareagowała, sama zmierzyłam długość 
zwierzątka. – Dziesięć centymetrów – ob-
wieściłam – oczywiście nie licząc ogona.

Karola z wrażenia upuściła na podłogę 
resztę ciastek, które trzymała w ręce. Chwy-
ciła się za usta i wybiegła z pokoju. Gdy już 
ucichło bębnienie jej kroków na schodach, 
spojrzałam na Tobiasza. Z kieszeni jego blu-
zy wystawała śmiesznie ruszająca wąsami 

mordka Marchewki. Szkodnik wyciągnął 
chomika i położył na stole, obok Sałaty. 
Teraz dwa zwierzaki Kubusia, złocisto-bru-
natne o białych brzuszkach, zaczęły się ob-
wąchiwać. Gdyby nie to, że Marchewka jest 
sporych rozmiarów chomikowym klopsi-
kiem, a Sałata chomikową miniaturką, trud-
no by je było rozróżnić.

*
– Pa-ram, pa-pa-pam... – rozdzwonił się 

telefon.
– Halo? – podniosłam słuchawkę. – 

Mamo! Mama Karoliny do ciebie!
– Tak, słucham? Pani Justyna! O, jak miło... 

co? – Mama uniosła wysoko brwi. – Nie-
możliwe! – spojrzała zezem na słuchawkę. 
– Moje dzieci bezczelnie kłamią? Tak, wiem, 
że mają bujną wyobraźnię, ale żeby takie 
niesłychane historie? Tak... rozumiem, Karo-
lina się więcej na Hubach nie pokaże.

– Hmm, szkoda – pomyślałam sobie – 
bez niej będzie nudniej. W sumie Karola nie 
była taka zła.
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Hełm bojowy Wojska Polskiego
Hełm bojowy wchodził w zakres 

uzbrojenia obronnego i służył 

już od czasów starożytnych do ochrony 

głowy wojownika. Używano go już kilka 

tysięcy lat temu w armiach starożytnego 

Egiptu, Grecji, Rzymy. Początkowo staro-

żytny dzwon hełmu robiono z kawałka 

grubej skóry, niekiedy okładając dodat-

kowo płytkami rogów.

Później wykuwano hełm z blachy brą-

zu, a potem wyłącznie z blachy żelaznej.

W dobie średniowiecza w Europie 

doszło do niebywałego rozkwitu formy 

w budowie hełmu. Powstały m.in. ko-

pulaste, zamknięte hełmy garnczkowe, 

przypominające swą formą raczej od-

wrócone wiadro. Hełm garnczkowy był 

całkowicie zamknięty – chronił głowę, 

kark i szyję. Miał jednak istotną wadę 

– ograniczał słuch, pole widzenia i co 

najgorsze, utrudniał oddychanie. Był po-

nadto ciężki.

Hełmy garnczkowe noszono również 

w Polsce do połowy XIV wieku. Około 

drugiej polowy tego wieku hełm garncz-

kowy zaczęto przekształcać z wojskowe-

go w hełm turniejowy, a następnie w pa-

radny – nadal pozostawał on symbolem 

rycerstwa.

W okresie Renesansu wraz z powol-

nym odchodzeniem od uzbrojenia pły-

towego hełm ulega stopniowej redukcji. 

Na zachodzie Europy hełm bojowy zanik-

nął właściwie już w XVII w. 

W Polsce trwał do połowy XVII wieku.

Następny etap historii hełmu bojo-

wego to dopiero wiek XX. Współczesny 

hełm bojowy powstał we Francji, stał się 

najsławniejszym hełmem świata. Opra-

cowany został pod kierownictwem na-

czelnego intendenta armii francuskiej, 

płk. Adriana, od którego nazwiska nosi 

nazwę (wz1915).Hełm ten zrobił za-

wrotną karierę – tylko w czasie I Wojny 

Światowej używany był w armiach bel-

gijskiej, włoskiej, rumuńskiej, rosyjskiej. 

Po Francji, lecz jeszcze w 1915 r. własny 

wzór hełmu bojowego wprowadziła 

Wielka Brytania. Był to tzw. hełm MK-I, 

wytłoczony z jednolitej blachy manga-

nowej. Również Niemcy wprowadzili 

do wyposażenia swej armii własny wzór 

nowego hełmu bojowego. W pierw-

sze egzemplarze zaopatrzone zostały 

wojska walczące pod Verdun w 1916 r. 

Hełm ten ze względu na swoją formę, 

doskonale chroniącą głowę żołnierza, 

uznany był za najlepszy. Jednakże jego 

mankamentem był bardzo duży ciężar. 

Natomiast na wyposażeniu organizo-

wanego w latach 1918 – 1919 Wojska 

Polskiego znalazło się wyłącznie uzbro-

jenie, pochodzące z uzbrojenia byłych 

armii zaborczych. Jedynym charaktery-

stycznym polskim elementem na tych 

obcych hełmach były malowane na 

biało z przodu orzełki polskie. Były to 

też hełmy francuskie WZ 1915 oraz nie-

mieckie, które pochodziły z zasobów 

pozostawionych w naszym kraju przez 

niemieckiego okupanta. Jeżeli chodzi 

o hełmy francuskie, to była w nie wy-

posażona całkowicie armia gen. Józefa 

Hallera we Francji. Hełmy te posiadały 

z przodu tłoczony w blasze i montowa-

ny odrębnie boczek w postaci liter RF.

W roku 1931 po raz pierwszy został 

opracowany oryginalny typ polskiego 

hełmu bojowego jako hełm przeznaczo-

ny dla wszystkich rodzajów wojsk. Hełm 

w 1931 r. był hełmem bardzo na ówcze-

sne czasy nowoczesnym, jednoczęścio-

wym o głębokiej formie i nie dużym cię-

żarze – 1300 g. Nie ustępował w niczym 

najlepszemu podówczas na świecie heł-

mowi niemieckiemu. 

W 1939 r., w kampanii wrześniowej 

hełm WZ 31 był na wyposażeniu Wojska 

Polskiego.

Jeżeli chodzi o oddziały partyzanc-

kie działające na terenie kraju w czasie 

II Wojny Światowej to hełmów bojowych 

używano raczej sporadycznie, a wśród 

używanych były to przeważnie przed-

wojenne polskie WZ 31 oraz zdobyczne 
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hełmy niemieckie. Malowano na nich 

bardzo widoczne znaki polskie. W odróż-

nieniu od partyzantki, hełmy stosowano 

powszechnie w czasie Powstania War-

szawskiego w 1944 r. Były to hełmy głow-

nie polskie – zdobycze niemieckie oraz 

nawet hełmy strażackie.

Powstałe na terenie Związku Radziec-

kiego w 1943 r. Wojsko Polskie było wy-

posażone i uzbrojone przez armię ra-

dziecką, stąd też używało ono hełmów 

radzieckich WZ 1940. Hełmy te używane 

były przez Ludowe Wojsko Polskie aż do 

lat pięćdziesiątych, kiedy to zastąpio-

ne zostały hełmami produkcji polskiej 

WZ 1950. Hełmy te pozostały na wypo-

sażeniu WP aż do lat siedemdziesiątych 

ubiegłego stulecia.

Polskie Siły Zbrojne, walczące na Za-

chodzie pod dowództwem brytyjskim 

były wyposażone w hełmy brytyjskie.

Na zakończenie warto dodać, że od 

czasów I Wojny Światowej hełmy bojo-

we były robione z blachy stalowej, na-

tomiast od lat 80. XX wieku zaczęły być 

stopniowo wypierane przez hełmy wy-

konywane z włókien sztucznych, zwłasz-

cza z włókien paraaramidowych (kelaru), 

które mają większą odporność niż hełmy 

stalowe.

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski

Kolekcjoner Polski nr 3, 1986.

Polski Hełm Bojowy, W. Kwaśniewicz, 

Tysiąc słów o broni białej.

OGŁOSZENIA DROBNE

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

KASJERKĘ/BUFETOWĄ zatrudni Sode-

xo Polska w Komornikach. Stabilne za-

trudnienie, pełen etat. Wymagana ksią-

żeczka sanepidu i dos. w obsłudze kasy 

fi skalnej. CV na adres: marta.klos@sode-

xo.com.

POSZUKUJĘ opiekunki do 2 dzieci. Śred-

nio około 4 godzin dziennie, sporadycz-

nie więcej godzin. Dzieci w wieku 7 i 5 

lat. Proszę o kontakt mailowy danka81@

o2.pl W mailu proszę napisać parę słów 

o sobie oraz stawkę godzinową jaką Pań-

stwo proponują.

BIURO Tłumaczeń MERITUM zaprasza 

– niedaleko Mosiny, przy Głogowskiej 

104/3 w Poznaniu mieści się siedziba 

naszego Biura, wszystkie języki euro-

pejskie tłumaczenia przysięgłe i zwy-

kłe, techniczne, bezpłatna wycena, 

zleć przez internet. Telefon: 61-661-

12-69, http://www.filolodzy.pl. Ponad 

13 lat na rynku tłumaczeń i szkoleń 

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

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

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

INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,

to najlepszy rozwój psychofi zyczny
dla Twojego dziecka!

Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza
dzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej

do Klubu Szermierczego
przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

Wszelkie informacje
pod nr. tel. 502 051 672

d

pp
w

SZERMIERKASZERMIERKA

KASJERKĘ / BUFETOWĄ
zatrudni

Sodexo Polska
w Komornikach

Oczekujemy doświadczenia
na podobnym stanowisku. 

Umowa o pracę,
pełen etat, system zmianowy,

dodatkowe świadczenia.

CV na adres:
danuta.ptaszynska@sodexo.com
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zapraszamy do biura sprzedaży!
Poznań, ul. Grochowska 29
tel. 61 867 36 12, 605 859 800
www.pietras.com.pl

DOMKI - pow. 72 m2 z działkami od 300 m2 - CENA od 299 tys. brutto

Ostatnie 2 bliźniaki 158 m2, działki od 480 m2 - CENA 515 tys. brutto

TEL. 514 050 225
TRANSPORT GRATIS

SKŁAD
OPAŁU

WĘGIEL
Z POLSKICH

KOPALŃ
� Kostka
� Orzech
� Groszek
� Ekogroszek
� Miał
� Drewno Kominkowe

SZTUCZNA BIŻUTERIA
Z „GÓRNEJ PÓŁKI”

NIEPOWTARZALNA I ELEGANCKA

ZAPRASZAMY!

GALERIA DĘBIEC
POZNAŃ

UL. 28 CZERWCA 1956 R. NR 384,

LOK. 23A

POSZUKUJĘ
PRACOWNIKÓW

DO OCHRONY
OBIEKTU HANDLOWEGO

w Krośnie k/Mosiny

667-784-078
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Poszukujemy

KIEROWNIKA ROBÓT
W BRANŻY SANITARNEJ

praca w Poznaniu

Zgłoszenia wysyłać na adres: 

offi  ce@skorut-solar.pl

NAUCZYCIEL

języka angielskiego
UDZIELI

KOREPETYCJI
tel. 880 546 922

UCZYCI

ka aannggiieellsk
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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 

Mieszalnia Lakierów Samochodowych
Paweł Wieczorek

oferuje
dorabianie lakierów samochodowych – wszystkie 
kolory sprawdzamy poprzez natrysk próbny. Możliwość 
dorobienia lakieru na miejscu. Prowadzimy również 
sklep z asortymentem lakierniczym oferując Państwu; 
lakiery, spraye, szpachle, podkłady, rozpuszczalniki, 
papiery ścierne itp. Sprzedajemy także farby bazowe, 
akrylowe, przemysłowe.

Mieszalnia lakierów mieści się przy ul. 3 Maja 39 w Luboniu.

Zapraszamy od pn. do pt. w godzinach 8.00-17.00,

oraz w soboty od godz. 9.00 - 13.00

Tel. 691 762 952, Paweł Wieczorek

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób

do sprzątania Szpitala
w Puszczykowie

Godziny pracy:
06.00-14.00 i 14.00-22.00,

pon.-nd., wolne wg grafi ku

Kontakt:
510 013 844, 510 013 640

lub osobiście: ZOZ Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 11,

biura fi rma Impel w godz. 08.00-15.00

LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE
Certyfi kat  MF nr 37564/2010

Oferujemy
kompleksowe usługi księgowe
dla fi rm oraz spółek w zakresie:

�  prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT

�  kadry-płace oraz rozliczenia z ZUS-em
� roczne zeznania  podatkowe
� doradztwo podatkowe oraz  odbiór dokumentów od klienta
�  pomoc w założeniu lub likwidacji fi rm 

oraz w pozyskiwaniu kapitału

Puszczykowo
Tel. 728-270-297, godz. 9.00-17.00
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Moduł podstawowy (czarno-biały)

60 x 60 mm – 35 zł + VAT

60 x 125 mm (2 moduły) – 70 zł + VAT

125 x 125 mm (4 moduły) – 140 zł + VAT

190 x 65 mm (3 moduły) – 105 zł + VAT

Pół strony:

190 x 130 mm (6 modułów) – 210 zł + VAT

Cała strona:

190 x 265 mm (12 modułów) – 420 zł + VAT

W kolorze: 

1 moduł – 44 zł + VAT

2 moduły – 88 zł + VAT

3 moduły – 132 zł + VAT

4 moduły – 176 zł + VAT

6 modułów – pół strony – 264 zł + VAT

12 modułów – cała strona – 528 zł + VAT

Przy wielokrotnej emisji reklamy istnieje 

możliwość negocjacji cen.

Na życzenie możemy zamieścić także ogło-

szenie wielkości połowy modułu podsta-

wowego – 25 x 25 mm.

Gazetę zamieszczamy w całości (PDF) 

w Internecie: 

www.gazeta-mosina.pl

bezterminowo i tutaj reklama jest bezpłat-

na, w ramach ceny za wydanie papierowe. 

Banery internetowe – strona główna

1 baner =  50 zł netto miesięcznie 

– szer. 250 pikseli, wys. 125

2 banery = 100 zł – 250 x 250

3 banery = 150 zł – 259 x 375, itd.

Adres redakcji:

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9 

Kontakt:

Elżbieta Bylczyńska

tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893

e-mail: ebylczynska@op.pl

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

www.gazeta-mosina.pl
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ZAKUPIĘ działkę rolną. Kontakt: 731-

286-045

SPRZEDAM nowy dom 185 m2 za 185 

tys. zł do negocjacji, 5 minut do Buku, na 

działce 827 m2. Dom wybudowany z do-

brych materiałów. Zapraszam. Ewelina, 

tel. 507 808 370.

TYNKI gipsowe pod malowanie bez po-

trzeby szpachlowania cementowo wa-

pienne agregatem oraz wylewki posa-

dzek maszynowo. Przyjmujemy zlecenia 

na najbliższe tygodnie miesiące, mozliwa 

negocjacja cen! Zadzwoń zaoferujemy 

ci najtańsza cenę na rynku, sprawdź nas. 

Zapraszamy 661379894.

SPRZEDAM działkę 400 m. kw. - grunt 

rolny, w Łodzi, gmina Steszew. Tel. 609 

643 805.

KOSMETYCZKA. Zakres usług: najwyższej 

jakości żele Alessandro na dłonie i stopy, 

manicure hybrydowy na żel lub naturalną 

plytkę, pielęgnacja dłoni i stóp, henna, de-

pilacja ciała woskiem – makijaże, zabiegi 

na twarz. www.kosmetyczka-kórnik, karo-

linacioch1@wp.pl, tel. 605887339. Dojazd 

do klientki na terenie m. in. Kórnika, Pusz-

czykowa, Poznania, Mosiny i okolic.

KAWALERKA dwupokojowa do wyna-

jęcia w Mosinie. Mieszkanie jest ume-

blowane z balkonem, piwnica. Kontak 

692310050. Wynajem osobie prywatnej 

lub fi rmie na dłużej.

BLOG dla mam z Puszczykowa i okolic.

www.puszczykowodzieciakowo.blog-

spot.com. Lektury dla mam, informacje 

o warsztatach/szkoleniach, przedszkola 

w Puszczykowie, imprezy kulturalne dla 

dzieci, place zabaw.

ZAPRASZAMY właścicieli fi rm do umó-

wienia się na bezpłatną konsultację w 

zakresie ubezpieczeń majątkowych, 

zdrowotnych lub form kredytowania bie-

żącej działalności lub inwestycji dla fi rm. 

Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe 

MAZART PRZY RONDZIE, tel. 661 43 99 78

www.bankowy-doradca.pl.

SKUTECZNA pomoc prawna, w tym win-

dykacja należności, odzyskiwanie zaniżo-

nych odszkodowań, spory z ZUS. Oferuję 

również kompleksową obsługę prawną 

przedsiębiorstw. Bardzo atrakcyjne ceny. 

Tel. 667 134 423, e-mail: k.kaminska@le-

xeus.pl, www.lexeus.pl

DO SKLEPU z dodatkami poszukujemy 

osób 1/2 etatu weekendy lokalizacja skle-

pu C.H. Auchan Komorniki. Jeśli nie masz 

doświadczenia i jesteś uczennicą/stu-

dentką dzienną. Ofertę pracy kierujemy 

właśnie do Ciebie! U nas nauczysz się jak:

profesjonalnie obsługiwać klientów, 

komponować oraz dbać o ekspozycję, 

obsługiwać kasę fi skalną oraz terminal/

POSZUKUJĘ pracy jako sprzątaczka na 

terenie Mosina, Puszczykowo, Krosno i 

okolice. Oferuje mycie okien, sprzątanie 

domów. Zainteresowanych proszę o kon-

takt pod numerem 669-129-308.

ZATRUDNIĘ osobę o sympatycznym 

głosie z dobrą energią życiową do uma-

wiania doradców na spotkania handlo-

we z właścicielami fi rm. Praca Mosina 

– Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe 

MAZART. CV na maila kredyty@bankowy-

doradca.pl.

ROZBIÓRKI obiektów drewnianych ta-

kich jak domy, stodoły, młyny, stajnie czy 

spichlerze. Wymiana starych desek obi-

ciowych wraz z montażem w zamian za 

pozyskany materiał. Skup desek obicio-

wych, podłogowych, belek ciosanych itp. 

Płatne gotówką od ręki. Tel. 603173245. 

e-mail drewno-rozbiorki@wp.pl.
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� wesela
  � pogrzeby
  � imprezy sportowe
  � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

Wyprzedaż –50%
KOLEKCJA
ZIMOWA

SALON POLSKIEGO 
PRODUCENTA 

ODZIEŻY DAMSKIEJ 

LUBOŃ
CENTRUM

HANDLOWE PAJO
I PIĘTRO

SPRZEDAM DOM

na granicy
Mosiny

i Puszczykowa
działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie położony
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Nawet w 24 godziny!
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