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Zeskanuj kod i wejdź
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DOMY NA SPRZEDAŻ
Mosina, Krosinko, Puszczykowo

PRACA DLA CIEBIE!!
KONTROLER JAKOŚCI
Miejsce pracy:
Swarzędz, Września
Elastyczne godziny pracy

Kontakt - 735 924 008

61 8301714
rekrutacja@crspolska.com
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www.kotki-dwa.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczyna się kolejny rok. Dla wielu
z nas jest to moment podsumowań, refleksji, rozliczenia z minionym czasem,
zamknięcia pewnego etapu w życiu.
Jednocześnie, początek roku skłania
zwykle do snucia planów, postanowień,
wizji na przyszłość. Pełni nadziei wkraczamy w NOWE.
W pierwszym noworocznym numerze
dzielimy się tym, co dobre. Na początek
prezentujemy podsumowanie projektu Szlachetnej Paczki, który w Mosinie
przyniósł wiele radości zarówno rodzinom będącym w potrzebie jak i wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom.
Słowa: „Razem możemy więcej, niż nam
się wydaje” nabierają szczególnego
znaczenia w kontekście rozmiarów niesionej pomocy i dają wiarę w ludzi oraz
sens wspólnego działania.
Mówimy także o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka – w wywiadzie z do-

wódcą mosińskiej jednostki pokazujemy codzienność tej szczególnej profesji.
Dla wszystkich zaś, którzy wciąż myślą
o czymś więcej, samorealizacji i osiąganiu nowych celów, mamy dawkę prawdziwie sportowej motywacji – rozmowę
z Maksymilianem Wiśniewskim, mistrzem
Polski i wielokrotnym mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu, właścicielem
i trenerem w klubie Invictus, działającym
między innymi w Mosinie.
Kontynuujemy historię II wojny światowej – w numerze znajdą Państwo drugą
część wywiadu z Bohdanem Kończakiem,
mieszkańcem Mosiny, który podczas wojny przebywał w obozie koncentracyjnym
dla dzieci w Łodzi. Przedstawiamy także historię słynnej grajzerówki, znanej
chyba wszystkim mieszkańcom Mosiny i okolic – tym razem w nieco innych,
ciemniejszych barwach.
Nie zapomnieliśmy o Czytelnikach, którzy śledzą nasz kącik zielarski: tym razem wraca pietruszka, znane wszystkim
warzywo o wielu ciekawych właściwościach i zastosowaniach.
W numerze znajdą także coś dla siebie
miłośnicy sztuki. Dzielimy się wspomnieniami z wieczoru poetyckiego poświęconego Wisławie Szymborskiej, a także
szczególnego, świątecznego koncertu,
podczas którego wystąpili artyści z Mosiny i okolic, serwując prawdziwą muzyczną ucztę wszystkim przybyłym gościom.
To jednak nie wszystko – zapraszamy do
galerii lokalnych twórców, która mieści
się w siedzibie redakcji. Są w niej dzieła

„naszych” artystów, do podziwiania, dyskutowania i – zakupienia  Mamy nadzieję, że obecność obrazów i innych dzieł
stanie się inspiracją do rozmów o sztuce
i dzielenia się własnymi refleksjami.
I na koniec – temat trudny i smutny: zagmatwana historia pewnej rodziny zakończona adopcją dziecka. Zdecydowaliśmy się poruszyć temat osoby, która co
prawda nie mieszka w Mosinie, jest jednak z tym miejscem mocno związana –
chcemy, by koniec tej historii okazał się
lepszy i mamy nadzieję, że Tymek, jego
siostra i rodzice będą mieli szansę na
ponowne bycie razem. I że z tej trudnej
historii wypłynie jeszcze wiele dobra.
Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru gazety. W dalszym ciągu
zachęcamy także do odwiedzania naszej
redakcji. Pora roku sprzyja rozmowom
przy ciepłej herbacie w otoczeniu obrazów. Pragniemy – jak do tej pory – być
blisko Państwa i ważnych spraw, które
dzieją się wokół nas. Życzymy, by jak
najwięcej z nich było tymi radosnymi
i dobrymi. Żeby nam wszystkim w tym
Nowym Roku żyło się lepiej.
Marta Mrowińska
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Razem możemy więcej, niż nam się wydaje

O projekcie Szlachetnej Paczki pisaliśmy już w listopadowym
wydaniu naszej gazety. W weekend 10 i 11 grudnia odbył się finał
– moment, kiedy darczyńcy przekazywali do magazynu swoje
paczki, a te rozwożone były do poszczególnych rodzin.
Magazyn Szlachetnej Paczki mieścił się, jak w latach ubiegłych,
w Zespole Szkół imienia A. Wodziczki w Mosinie. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły, Pawła Zawiei, zaangażowaniu uczniów i personelu szkoły powstało przestronne, wyposażone we wszystkie
potrzebne elementy zaplecze: pomieszczenia do składowania paczek, kuchnię, termosy, stoły, przy których odbywały się spotkania
z darczyńcami przywożącymi paczki, filiżanki, talerze, słowem –
wszystko, co ułatwiło stworzenie w siedzibie ciepłego, niepowtarzalnego klimatu.
Tę atmosferę dobra i serdeczności tworzyli jednak przede wszystkim wolontariusze - czternastu ochotników przez dwa dni czuwało
nad procesem przekazywania paczek, pomagając w ich przenoszeniu, pakowaniu, spotykając się z darczyńcami, przekazując im
drobne upominki i dyplomy. Wiele osób przyczyniło się do tego,
że weekend ten można było z powodzeniem nazwać Weekendem Cudów. Dzięki zaangażowaniu pani Agnieszki Kordylewskiej
i restauracji Działkowiec, wszyscy wolontariusze mogli skorzystać
z obiadów, co stanowiło duże wsparcie podczas dwóch dni „magazynowego” dyżuru. Dużym zaangażowaniem wykazał się Automobilklub Wielkopolski z prezesem Norbertem Frydrychowiczem – zadbał on o całą logistykę transportu paczek do rodzin. Swoje towary
przekazał Paczce także sklep Arturo w Puszczykowie. Wsparcie i pomoc okazały również gminne instytucje, szczególnie w osobie zastępcy Burmistrza Gminy Mosina, p. Przemysława Mielocha, a także
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Podsumowując, pomoc otrzymało 30 rodzin z Mosiny, Puszczykowa i okolic. W przygotowanie paczek dla rodzin zaangażowały się
łącznie 782 osoby, zaś jedną paczkę robiło średnio 28 osób. Średnia
wartość paczki to ponad trzy tysiące złotych, zaś wartość wszystkich
paczek – 90 850 zł. Wiele osób wsparło działania Szlachetnej Paczki
w różny sposób – wszystkim należą się ogromne podziękowania, bowiem właśnie dzięki działaniom wszystkich ludzi zarówno finał, jak
i cały projekt Szlachetnej Paczki mógł być po raz kolejny realizowany.
To oczywiście nie koniec. Przed wolontariuszami wciąż wiele
pracy – cały czas trwa uzupełnianie zawartości paczek – wolontariusze starają się dostrzec dodatkowe, szczególne potrzeby rodzin, przekazują informacje o nich darczyńcom, a następnie kompletują potrzebne artykuły (w chwili obecnej wciąż zbierane są
środki na zakup węgla dla rodzin, potrzebne są sprzęty gospodarstwa domowego, drewno, obuwie itp.). Styczeń to czas na podsumowanie projektu, wpisywanie w system sprawozdań z przekazywania poszczególnych paczek, opisywanie reakcji rodzin na
otrzymanie paczki (z tego powstaje dokument, który jest swego
rodzaju „prezentem” dla darczyńcy), kompletowanie dokumentacji i wysyłanie jej do archiwum. To także moment świętowania
podczas gali wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Warto dodać, że w ramach Szlachetnej Paczki działa także kilka
innych projektów. Jednym z nich jest Paczka Biznesu – tutaj specjalnie przeszkoleni wolontariusze pracują z rodzinami mającymi
trudności w gospodarowaniu domowym budżetem, przekazując
im wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by racjonalnie wydawać pieniądze i z większym powodzeniem je zarabiać. W innym
projekcie z kolei, Paczce Seniorów, celem jest aktywizacja społeczna osób starszych i samotnych, pomoc w przełamywaniu barier
prowadzących do wykluczenia społecznego. Projekty branżowe
z kolei – Paczka Prawników i Paczka Lekarzy – umożliwią korzystanie z pomocy prawnej i medycznej osobom i rodzinom, które
znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji i jednocześnie nie mają
możliwości otrzymania potrzebnej pomocy gdzie indziej.
Pracy jest zatem sporo i mimo zakończenia finału wolontariusze
Szlachetnej Paczki wciąż działają na wielu płaszczyznach. Bardzo
cieszy fakt, że tak wiele osób aktywnie włącza się w pomaganie
innym. Razem możemy więcej niż nam się wydaje – to przesłanie
wciąż jest aktualne, a zmienianie świata najlepiej wychodzi właśnie wtedy, kiedy połączymy swoje siły we wspólnym działaniu.
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tegorocznego projektu i oczywiście w dalszym ciągu zapraszamy do włączenia się w pomaganie. (M.M.)

„…i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole”
wyjątkowy koncert w Mosińskim Ośrodku Kultury
Grudzień to miesiąc, w którym z dnia na
dzień coraz bardziej daje się odczuć atmosferę zbliżających się świąt. Odbywa się wiele
imprez związanych z Bożym Narodzeniem:
koncerty, jasełka, kiermasze itp. Mosiński Ośrodek Kultury zorganizował szczególny koncert
pod nazwą "Mosińscy Artyści Mieszkańcom".
Wykonawcami byli między innymi Danuta
Nowak-Połczyńska, Renata Stachowiak, Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm
Antoniego Jerzaka w Mosinie, Janusz Piątkowski, Remigiusz Szuman, Marcin Lewandowski,
Carlos Ramirez, Hubert Gajewski.

Spotkanie było pod wieloma względami
szczególne. Na scenie pojawili się znakomici artyści, jednocześnie mieszkańcy Mosiny
i okolic, co było z pewnością powodem do
radości dla wielu odbiorców. Kolędy zaprezentowane zostały w wyjątkowych, niejednokrotnie nietypowych aranżacjach, co jeszcze
bardziej podkreśliło uroczysty charakter koncertu. Brzmienie gitar w połączeniu z instrumentami orkiestry dętej, nastrojowy wystrój
sceny oraz niepowtarzalne prowadzenie Andrzeja Kasprzyka spowodowały, że wieczór
ten był niezapomnianym przeżyciem. (M.M.)
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Czy jest miłość?
W ramach rubryki pod tym tytułem przedstawiamy Państwu kolejny dowód na…
Już jako kilkuletnia dziewczynka straciła głowę dla koni. Rodzice byli bezradni,
musieli zaakceptować tę miłość i zainteresowania córki. Edyta tak pokochała konie,
że od tamtego czasu jej życie zawsze wiązało się z tą pasją. Jako młoda dziewczyna
świetnie jeździła konno, potem została instruktorem jazdy.
Ma takie podejście do koni, że największy
koński „rozrabiaka” z czasem staje się przy
niej łagodny jak baranek. Ratuje konie,
wykupuje chore i zabiedzone, opiekuje się
nimi z wielką czułością. Nie ma zwierzęcia,
które na jej widok reagowałoby negatywnie. Jej pupil – Zarino, którego ma od 11 lat
pozwala swojej pani dosłownie na wszystko. Może przechodzić mu pod brzuchem,
siedzieć z nim lub tarzać się w stajni na słomie i na wiele innych sposobów się z nim
bawić. Kiedy wchodzi do boksu koń natychmiast oplata ją szyją i chrapkami muska jej
ręce. Właściwie trudno to wszystko opisać
– Edyta ma przy tym śliczną buzię dziecka z ufnością oddającego się pieszczotom
z zakochanym w niej olbrzymie…

Od wielu lat, w Czerwonaku pod Poznaniem prowadzi Naukę Jazdy Konnej „Mustang”. W jej stajni odbywają się także zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
Na koniec warto dodać, że opisywane na
naszych łamach kucyki z Mosiny – Antoś
i Julek – z przyczyn losowych, trafiły właśnie do pani Edyty. Kiedy tu po nie przyjechała, kucyki od pierwszej chwili zajęły się
nią z wielkim uczuciem, tuląc się, skubiąc
delikatnie i liżąc jej ręce. I rzecz niespotykana, bo na obcych zawsze reagowały
z rezerwą, potrafiły niektórych mocniej
ugryźć, wtedy bez oglądania się za siebie
wsiadły do przyczepki i bez protestu odjechały…Dobrze odnalazły się w stajni z innymi końmi, natychmiast zaakceptowały
nowe środowisko.
Po nowym roku planujemy napisać reportaż o pani Edycie i jej pasji.
E.B.

III miejsce w Ogólnopolskim Pokazie Stołów Wigilijnych
„ Gwiazdka 2016”

W dniach 8 - 10 grudnia 2016 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie
(którego organem prowadzącym – przypomnijmy - jest powiat poznański) wzięli
udział w organizowanym przez Wyższą
Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu XV Ogólnopolskim Pokazie Stołów
Wigilijnych „Gwiazdka 2016”.
Pokaz miał na celu prezentację kultury i
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Wzięły
w nim udział szkoły z różnych regionów
Polski, a także z zagranicy, między innymi
z Hiszpanii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy.

W sumie wystartowało 20 ekip. Delegacje
szkół zaprezentowały tradycyjne, regionalne stoły wigilijne, które zostały następnie
ocenione przez jury.
Uroczyste otwarcie wystawy stołów wigilijnych odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r.
W tym też dniu miała miejsce wspólna wieczerza, w której uczestniczyły wicedyrektor Ośrodka Anna Załuska – Kwiatek oraz
Renata Pawłowicz. 9 grudnia natomiast
reprezentanci wszystkich szkół przygotowali wspólnie Bufet Regionalny, na którym
znalazły się różnorodne potrawy. Młodzi
adepci gastronomii z Mosiny weszli w tym

dniu do kuchni już o szóstej rano i przez trzy
godziny przygotowywali potrawy wcześniej zgłoszone do pokazu takie jak: karp w
galarecie, pierogi z kapustą i grzybami oraz
tradycyjna kapusta z grzybami leśnymi. Ponadto serwowali makowiec oraz paszteciki
z grzybkami. Grupa z Mosiny pracowała
pod kierunkiem Agnieszki Kozak, na co
dzień nauczyciela szkoły przysposabiającej
do pracy.
Wieczorem odbyła się degustacja potraw
serwowanych w bufecie regionalnym.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pokazu kulinarnego, barmańskiego,
pokazu baristy i zdobienia bombek. Uczestniczyli także w korowodzie w strojach regionalnych z pocztem sztandarowym oraz
Mszy Św. w Kościele pw. Chrystusa Odkupiciela.
Ostatniego dnia - 10 grudnia - odbył się
uroczysty bankiet – Gala wieczoru kończąca Pokaz. Wręczone zostały nagrody i dyplomy dla szkół. W gali uczestniczyła dyrektor SOSW Bożena Mazur.
Pokaz zakończył się dla uczniów z Mosiny
dużym sukcesem, zajęli bowiem III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na najładniejsze stoisko.
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Nigdy się nie zatrzymuj

Z Maksymilianem Wiśniewskim – mieszkańcem Mosiny, mistrzem Polski i wielokrotnym mistrzem Europy w brazylijskim
jiu-jitsu, właścicielem i trenerem w klubie Invictus, rozmawiamy tym razem nie tylko o sporcie, ale o dokonywaniu wyborów, odwadze, samorealizacji, rozwoju oraz o tym, co najważniejsze w życiu.
M.M.: Jak podsumowałbyś miniony rok?
Zacznijmy ode mnie – jak już wspominałem w poprzednim wywiadzie (opublikowany został w GMP na przełomie lutego i marca br. – przyp. red.) na początku roku zdobyłem brązowy medal
w mistrzostwach Europy; kolejny start to Grand Slam, czyli turniej
wielkiego szlema zorganizowany w Londynie przez organizację
UAE Ju-Jitsu Federation, jedną z najbardziej prestiżowych na świecie – tam wywalczyłem trzecie miejsce. Wygrałem wówczas z moim
przeciwnikiem, z którym wcześniej przegrałem na mistrzostwach
Europy, Jacksonem Souse, który był wicemistrzem świata. Poziom
był zatem bardzo wysoki. Następnie były mistrzostwa świata w Abu
Dhabi, na których odpadłem w pierwszej walce z finalistą innej, też
bardzo prestiżowej organizacji ze Stanów Zjednoczonych. Przeciwników mam zatem cały czas na najwyższym, światowym poziomie.
M.M.: Jak wygląda Twoja codzienność?
Staram się godzić własne treningi z obowiązkami wynikającymi
z prowadzenia klubu. Opieka nad klubem i zawodnikami jest jak
prowadzenie przedsiębiorstwa – zakładając klub nie zdawałem
sobie sprawy z ogromu tej pracy. W tej chwili mam dwie sekcje
w Czempiniu dla dzieci – początkującą i zaawansowaną, poza
tym treningi w Poznaniu w poniedziałki, środy i piątki, w Mosinie
wtorki, czwartki i sparingi w soboty. Czyli prawie wszystkie popołudnia zarezerwowane są dla zawodników, wcześniej natomiast
mam czas na treningi własne. Podczas przygotowań do zawodów
jest to około czterech do pięciu godzin dziennie. Wszystko to wymaga czasu i zaangażowania, dlatego też, mimo, że chciałbym
startować w zawodach częściej, robię to tylko trzy, cztery razy w
roku. Wybieram wówczas te najbardziej prestiżowe zawody, starty z największymi przeciwnikami na światowym poziomie.
M.M.: Musisz być bardzo dobrze zorganizowany.
Tak, to wszystko wymaga doskonałej organizacji, chodzi bowiem
nie tylko o treningi i pracę, ale też cały styl życia. Na przykład posiłki muszą być odpowiednio przygotowane - dobrze, jeśli ma się
osobę, która w tym pomaga – ja mam to szczęście, wspiera mnie

moja narzeczona, Adrianna Szewczyk. Wszystko wymaga jednak
ogromnej dyscypliny i wielkiej pracy, ale jeśli chce się walczyć na
światowym poziomie to trzeba dać z siebie wszystko. Żyje się na
wysokich obrotach. Ja staram się zachowywać równowagę i mieć
czas także na odpoczynek. A to oznacza, że niekiedy trzeba odpuścić, dać sobie trochę luzu, zmniejszyć intensywność treningów.
M.M.: Jak sądzisz, co może dać młodym ludziom trenowanie
w klubie? Co mogą zyskać uprawiając sport?
Na pewno jest to przynależność do grupy, co dla młodych ludzi
jest bardzo ważne. Brazylijskie jiu-jitsu to sport indywidualny, ale
też jesteśmy drużyną i realizujemy także wspólne cele. Przynależność taka daje możliwość robienia czegoś… wyjątkowego, bo nie
wszyscy trenują sporty walki. Jest to także świadomy wybór, z jakimi ludźmi chcę przebywać. Ja od początku jestem wśród ludzi
związanych ze sportem i wiem, że jest to grupa aktywnie nastawiona do życia, wiedząca, co chce w tym życiu osiągnąć i realizująca z
pasją swoje cele. Jeśli np. ktoś zapisuje siebie lub dziecko do klubu
to wie, z jakimi ludźmi chce obcować i takie kręgi wybiera.
Kolejna rzecz to samorealizacja. Dla mnie to nie jest tylko dyscyplina, sportu i osiąganie kolejnych celów, ale coś, co zmienia cały styl
życia, uczy przede wszystkim doskonałej organizacji czasu, umiejętności kontroli nad emocjami, myśleniem, nad tym, co robię, szacunku do przeciwnika, do życia w ogóle. Uważam, że tego wszystkiego mogą nauczyć się ludzie wstępując do klubu i trenując.
Brazylijskie jiu-jitsu to także stosowanie pewnych technik, wymaga myślenia, wiedzy, jak ich użyć. Trzeba umieć się odpowiednio
zachować, uczy to dyscypliny, nie spóźniania się na treningi itp.
Są to cechy, które procentują także w codziennym życiu.
M.M.: A co daje Tobie bycie trenerem?
Przede wszystkim, jest to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie, do którego trzeba nie tylko doświadczenia, ale także dużej
mądrości. W klubie młodzi ludzie mogą się rozwijać pod kierownictwem kogoś starszego od nich i doświadczonego – ja takiego
kogoś nigdy nie miałem, w pewnym momencie byłem trenerem
sam dla siebie, nie miałem żadnych wskazówek z zewnątrz. Wiem,
jakie to ważne, dlatego teraz staram się dawać trenerskie wsparcie moim zawodnikom. I bardzo cieszą mnie sukcesy moich klubowiczów – są one w jakiejś mierze także moimi sukcesami. Poza
tym, ten sport rozwija się w naszym kraju bardzo szybko i młodzi
ludzie mają dużo więcej możliwości niż miałem ja w ich wieku.
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Ważna jest dla mnie także dbałość o dobrą markę, odpowiedni
poziom klubu. Staram się utrzymywać treningi na wysokim poziomie, bo tylko wtedy wszyscy jesteśmy w stanie osiągać zamierzone cele i się rozwijać. Ja mam poczucie ciągłego rozwoju, jeżeli nie trenerskiego to zawodniczego – i na odwrót. Realizuję się
w tym, co robię; nie mam przestoju ani też obawy o to, co będę
robił po zakończeniu kariery. Hasło: „nigdy się nie zatrzymywać”
jest cały czas dla mnie aktualne. Bo chodzi o to, żeby wciąż iść
do przodu. To samo dotyczy moich zawodników - jeśli ktoś przychodzi i mówi mi na przykład, że teraz będzie mniej trenował, bo
zaczął studia, to dla mnie też jest satysfakcjonujące – widzę, że
ludzie się rozwijają na różnych płaszczyznach i o to chodzi.
Uważam, że każda aktywność fizyczna jest dobra i potrzebna, a powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” ma swój sens. Sport
wpływa na wszystkie sfery życia, odgrywa w nim dużą rolę. Każdy,
kto uprawia jakąkolwiek dyscyplinę sportu, powinien zarażać nią
innych – ja też staram się to robić i jest to bardzo przyjemna rola.
M.M.: Jakie masz plany na przyszłość?
Na pewno w przyszłym roku chciałbym pojechać na mistrzostwa
świata do Abu-Dhabi i mistrzostwa świata do Stanów Zjednoczonych. Moim celem jest głównie walka z najlepszymi, bo wygrywanie z dobrymi, mocnymi przeciwnikami tworzy sukces. Wygrywałem z najlepszymi na świecie i chcę nadal stawiać wysoko
poprzeczkę. Jeśli nie będę próbował teraz, to kiedy?
Myślę też o tym, co będę robił w przyszłości. Wielu zawodników
po zakończeniu kariery i intensywnych treningów nie ma wizji
dalszego życia – ja chcę tego uniknąć. Życzyłbym też sobie, żeby
wychować przynajmniej kilka czarnych pasów, mistrzów, którzy
będą łamać stereotyp, że najlepsi w bjj są Brazylijczycy. Uważam,
że dobrym przygotowaniem i właściwą organizacją można naprawdę wiele osiągnąć – sam jestem tego przykładem.
Jednocześnie chciałbym nadal zachowywać pewną równowagę.
Uważam, że trzeba mieć odpowiedni dystans do tego, co się robi,
w sporcie jest bardzo duża presja i trzeba umieć po prostu czasem się tym bawić. Nie da się być cały czas w tempie, na wysokich
obrotach. Chcę tak organizować swoje życie, by wykorzystywać
maksymalnie swoje możliwości, a jednocześnie nie napinać struny zbyt mocno, zajmować się innymi rzeczami, odpoczywać. I takie przesłanie chciałbym też nieść moim uczniom.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę; życzę realizacji wszelkich
planów i dalszych sukcesów.
rozmawiała: Marta Mrowińska
Wszystkich zainteresowanych działalnością klubu i treningami
zapraszamy do odwiedzenia strony: www.invictusbjj.pl oraz profilu na facebooku: www.facebook.com/BjjInvictus/
Prezentujemy także wyniki zawodów w ostatnich miesiącach:
W grudniu br. Radosław Senger zdobył złoty medal na zawodach
Berlin Open. Berlin Open IBJJF:
Paweł „Gremlin'' Kozlowski brąz i złoto Antonio Stanic brąz, brąz i złoto.
Pozostali Niezwyciężeni startowali na Winter Open w Luboniu
gdzie udało się wywalczyć kilka medali:
Kamil Wojciechowski - Złoto
Damian Ratajczyk - Srebro i Brąz
Miłosz Lewandowski - Srebro
Marcus Piwowarski-Bajer - Brąz
Krzysztof Liwocha - Brąz
Na Mistrzostwach Europy Niezwyciężeni zdobyli 16 medali: 8 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe.
Zawodnicy zaprezentowali wysoką formę sportową, startując we
wszystkich kategoriach zaawansowania od juniorów po kategorię masters.

Wyniki:
2 miejsce Nathan Radowicz Radowicz Juniorzy +78kg
1 miejsce Sławomir Stachelek niebieskie pasy master -76
2 miejsce Damian Kaczmarek -62 junior
3 miejsce Mateusz Rychel biale pasy adult 82kg
1 miejsce Piotr Mikołajczak Białe pasy, Adult, -88.3kg
1 miejsce Maciej Szymankiewicz purpurowe pasy Masters +100
1 miejsce Kamil Wojciechowski purpurowe pasy, +100.5kg
1 miejsce Mateusz Karolczak białe pasy, Adulto -70kg
1 miejsce Mikołaj Kmieciak białe pasy -76kg
1 miejsce Damian Ratajczyk niebieskie pasy adult +100,5 GI
1 miejsce Damian Ratajczykk niebieskie pasy adult +97,5 NO GI
3 miejsce Paweł Kowalkiewiczz niebieskie adult -85 NO GI
2 miejsce Aleks Wachowiak białe adult -76 GI
3 miejsce Mikołaj Helak niebieskie pasy adult -82kg GI
2 miejsce Oskar Wandzel niebieskie pasy adult -79 NO GI
3 miejsce Patryk Rychell purpury adult -76 GI
W Mistrzostwach Polski, które odbyły się 23 października br. w Legionowie:
Mateusz Waligórski zdobywa 3 miejsce na Mistrzostwach Polski
w kategorii brązowych pasów
Hubert Matecki zdobywa 3 miejsce w katwgorii Junior na Mistrzostwach Polski w Legionowie
Radek Senger zdobywa 3 miejsce kategorii czarne pasy na Mistrzostwach Polski w Legionowie.
Puchar Polski NO GI w Luboniu – wrzesień:
Wyniki:
3 miejsce Radoslaw Senger czarne pasy 85.5kg
3 miejsce Mateusz Angelika WA brązowe pasy 73.5kg
1 miejsce Gniewko Wisniewski purpurowe pasy 85.5kg
1 miejsce Kamil Wojciechowski purpurowe pasy +97.5kg
3 miejsce Maciej Szymankiewicz purpurowe pasy +97.5kg
Masters
3 miejsce Marcin Szwarc purpurowe pasy 91.5kg Masters
3 miejsce Sławomir Stachelek niebieskie pasy 79.5kg Masters
3 miejsce Michał Adamczewski niebieskie pasy +97.5kg Masters
1 Miejsce Aleks Wachowiak białe pasy 73.5kg
1 miejsce Miłosz Lewandowski 67kg Junior
2 miejsce Nathan Radowicz +85.5kg Junior
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Aquanet serwuje kolejny wzrost cen wody i ścieków
Przed nami kolejny wzrost opłat za wodę i ścieki w Mosinie
i Puszczykowie. Woda zdrożeje z 4,70 na 4,78, a ścieki z 8,85
na 9,50. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Aquanet po raz kolejny ustalił dla Mosiny i Puszczykowa
wyższe stawki. Jako wyraz sprzeciwu wobec podwyżek radni z Mosiny podczas sesji Rady Miejskiej nie zatwierdzili proponowanych stawek. Niestety, nic to nie zmieniło ponieważ
nowe stawki i tak zaczną obowiązywać z początkiem roku.
Mniejsi udziałowcy Aquanetu jakim są gminy nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia. Obserwujemy dominację i arogancję Poznania - większościowego udziałowca.

Stacja uzdatniania wody w Mosinie

Drastyczny wzrost cen wody zdecydowanie przekracza próg
akceptowalności społecznej. Wydatki na wodę mogą okazać
się dla rodzin i przedsiębiorców jednym z największych obciążeń finansowych w ich budżetach.
Skąd tak częste podwyżki?
Według władz spółki spowodowane jest to przeprowadzonymi przez spółkę inwestycjami rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody w Mosinie oraz oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
W 1993 roku niektóre gminy leżące wokół Poznania podpisały
z Poznaniem umowy, w których powierzyły Poznaniowi wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę, odbiorem ścieków (przed podpisaniem porozumienia każda gmina
zapewniała dostawę wody oraz odbiór ścieków we własnym
zakresie). Zgodziły się także, że Poznań będzie organem założycielskim Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji, które
później przekształcono w Spółkę Aquanet. Wszyscy aportem
wnieśli do spółki całą posiadaną infrastrukturę, otrzymując
w zamian udziały.
Obecnie akcjonariuszami Spółki Aquanet są Poznań i wiele
gmin z terenu powiatu poznańskiego, a największym oczywiście - stolica Wielkopolski.

Po co została zawiązana Spółka Aquanet?
Najprawdopodobniej chodziło o przejęcie majątku gmin akcjonariuszy. Te gminy, które w 1993 r. nie przystąpiły do porozumienia postąpiły słusznie. Mosina mając swoją oczyszczalnię
była nawet w lepszej sytuacji niż np. Luboń powiązany poprzez
sieć kanalizacyjną z Poznaniem. Jeśli chodzi o ścieki można
powiedzieć, że Mosina w 1993 r. była w tym względzie samowystarczalna. Co gorsza teraz nie mamy nawet możliwości
odzyskania własnego majątku, bo wszystko jest współwłasnością spółki. Sytuacja Mosiny jest tym bardziej kuriozalna, że to
właśnie na jej terenie znajduje się główne ujęcie wody dla Poznania. Z funkcjonowaniem ujęcia wody dla Poznania mamy
olbrzymie kłopoty. Jest ono położone na terenach gminnych
i indywidualnych. Ziemia na tym terenie jest odwadniana, wysuszana, przez co rolnicy mają ze swoimi uprawami dużo problemów. Poza tym te tereny mogłyby być przeznaczone pod
budownictwo indywidualne i aktywizację gospodarczą, dzięki
czemu gmina miałaby wyższe dochody z podatków. Wprawdzie Aquanet płaci podatki, ale są one nieproporcjonalnie
małe do wielkości terenów zajmowanych przez Spółkę, a które
mogłyby być inaczej wykorzystywane. Planując jakąkolwiek inwestycję gmina napotyka z tego tytułu na olbrzymie obwarowania związane z ochroną ujęcia, nie wspominając o zagrożeniu związanym ze zgromadzonym chlorem wykorzystywanym
przez Stację Uzdatniania Wody. Nawet planowana obwodnica
Mosiny w związku ze strefą ochronną ujęcia musi spełnić wiele
dodatkowych wymogów, które oczywiście o wiele milionów
złotych podnosi koszt tej inwestycji.
W ostatnich latach dużo mówi się o Aglomeracji Poznańskiej.
Przy okazji tego tematu władze Poznania podkreślają, jak
ważną rolę dla tego organizmu tworzą podpoznańskie gminy. Zachęcają do wspólnych inicjatyw m.in. do aglomeracyjnej komunikacji. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób rozwiązują sprawę partycypowania gmin w kosztach Spółki Aquanet
rodzi się pytanie: Czy piękne słowa i aglomeracyjne idee nie
są tylko pustymi frazesami, a włodarze stolicy Wielkopolski
mają gdzieś swoich sąsiadów? A może w ten sposób Poznań
chce zatrzymać w mieście poznaniaków masowo przenoszących się do gmin ościennych?

Aquanet - zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie
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Ojciec Piotr i pielgrzymi z Mosiny
Jest w Mosinie grupa kilkudziesięciu osób, która co roku
w grudniu pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach na spotkanie opłatkowe z o. Piotrem Męczyńskim. Dla czytelników, którzy po raz pierwszy usłyszą o Oborach przytaczam słowa z ubiegłorocznego reportażu: „Od XVI
wieku w Oborach dzieją się rzeczy dziwne i niezrozumiałe.
Wierzący nazywają je cudami. Pątnicy odzyskują tu zdrowie
fizyczne i duchowe, zasypiają w Duchu Świętym i przeżywają
sytuacje, które trudno opisać ludzkim językiem. Nieuleczalnie
chorzy wracają do zdrowia, czego medycyna nie potrafi wytłumaczyć. Ale wiara nie byłaby wiarą, gdyby wszystko można
było wyjaśnić…”.
Matka Boża Bolesna, Pieta Oborska
Tą wsławioną cudami niewielką figurę przywieźli do oborskiego klasztoru karmelici z konwentu bydgoskiego w 1605 r. Prosta rzeźba z drzewa lipowego jest dziełem artysty pomorskiego (prawdopodobnie karmelity), pochodzącym z XIV wieku.
Przedstawia Bolesną Matkę pochyloną nad zdjętym z Krzyża
i złożonym na Jej kolanach ciałem Syna. „Już w Bydgoszczy
Pieta uznawana była za cudowną figurę. Gdy trafiła do Obór,
w księdze przechowywanej w oborskim klasztorze odnotowywano liczne zapisy cudownych uzdrowień, (np. z 1627 r.
o uzdrowieniu z kalectwa chorążego Łosia czy dziecka niewidomego od urodzenia)”. I tak jest do dzisiaj.
11 grudnia, wcześnie rano pielgrzymi z Mosiny wyruszyli do
Obór, jak zwykle pod przewodnictwem Bożeny Michalak. I jak
zwykle modlili się i śpiewali z radością i zaangażowaniem.
Swoją pielgrzymkową niedzielę w Oborach rozpoczęli Drogą
Krzyżową, następnie uczestniczyli we Mszy Św. dla chorych
z błogosławieństwem Eucharystycznym.
- Błogosławieństwa udzielał nam o. Piotr, przechodząc przez cały
kościół wśród klęczących ludzi zgromadzonych na tej uczcie
duchowej. Ludzi – pątników, zawierzających swe zdrowie Matce Bożej Bolesnej, oborskiej Pani, której wiernie strzegą i służą
ojcowie karmelici, opowiada pani Bożena. – Po Mszy poszliśmy
do herbaciarni na obiad, po którym o godz. 14.30 ponownie
spotkaliśmy się przy ołtarzu, aby uczestniczyć w uroczystym nałożeniu Szkaplerza św. i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem rozważaliśmy tajemnice różańcowe, podczas których
ojciec Piotr udzielał każdemu indywidualnie błogosławieństwa
przez nałożenie rąk. Po tych głębokich przeżyciach udaliśmy się
ponownie do herbaciarni, gdzie czekały już na nas zastawione
stoły, oświetlone blaskiem świec.
Tam o. Piotr odczytał Ewangelię i przemówił pięknymi słowami skierowanymi do pielgrzymów, do ich rodzin i do ich kapłanów. Wysłuchano go w wielkiej ciszy i z wielkim wzruszeniem.
Pani Bożena przywitała go w imieniu pielgrzymów: - Ojcze
Piotrze, witamy Cię z radością i prosimy, abyś nas wysłuchał
i wprowadził w nastrój oczekiwania na narodziny Syna Bożego. Chcemy też słowem i śpiewem uczcić naszą ukochaną
Matkę Oborską – cudowną lekarkę…

Ołtarz z figurą Matki Bożej Bolesnej

Potem ku zaskoczeniu zgromadzonych poprowadziła niezwykłą, dziękczynną modlitwę opartą na rozważaniu codziennej
modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
Zdrowaś Maryjo – przez Boga od wieków wybrana, hołd najwyższy składamy, o Matko Chrystusa Pana.
Łaski Pełna – Duchem Świętym napełniona, znasz ułomności
moje, więc z nadzieją i ufnością wyciągam do Ciebie ramiona.
Pan z Tobą – wywyższył Cię Bóg nad wszystkie stworzenia, ku
Tobie zwracam swe oczy, w dniach smutku, cierpienia.
Błogosławionaś Ty między niewiastami – ludzkim rozumem
nieogarniona. Wybranko Boga Niepokalana, bądź pozdrowiona.
I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. O Maryjo, przez
Jezusa narodzenie bramy nieba otworzyłaś niosąc szczęście
niepojęte.
Święta Maryjo – od wieków cudami słynąca. Spójrz łaskawie
z obrazu świętego i nie opuszczaj dziecka proszącego.
Matko Boża – Tyś Matką Boga i ludzi. Tyś wykarmiła Jezusa
małego. Wspomagaj, proszę, w znoju i trudzie, błogosław pracy dnia codziennego.
Módl się za nami grzesznymi – o Matko Boga, uproś mi u Syna
grzechów odpuszczenie, darowanie winy. Wstaw się za mną,
o Matko kochana, bo Tobie nie odmówi Jezus, Syn jedyny.
Teraz i w godzinę śmierci naszej amen – Proszę Cię Matko modlitwą serdecznie, przez życie całe i w każdej godzinie. Kochając teraz kochać będę wiecznie, niech łaska Twoja nigdy mnie
nie minie.
Ojciec Piotr bardzo wzruszony podkreślił, jak piękna i głęboka
może być najprostsza modlitwa, gdy rozważamy jej słowa.
Poświęcił opłatek i nastąpił moment dzielenia się nim. Każdemu z pielgrzymów złożył życzenia świąteczne i wysłuchał
zwierzeń osobistych.
Na koniec pobłogosławił ich i zaprosił na pielgrzymkę latem
z okazji uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej. Święto to gromadzi ludzi z całej Polski, błogosławieństw udzielają kapłani
na terenie parku przy klasztorze. O. Piotr powiedział, że są to
wyjątkowe dla pielgrzymów chwile… (EB)
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"Powrócił z łagru. Lat 10." cz. 2
Historia II Wojny Światowej w moim regionie.
Wywiad z Bohdanem Kończakiem ur.
w 1935 r. w Mosinie, który przebywał
półtora roku, w czasie II Wojny Światowej w obozie koncentracyjnym dla dzieci
w Łodzi – część druga:

Lena Kłosińska: Czy był Pan na izbie
chorych?
Bohdan Kończak: Tak, w czerwcu 1944 r.
przychodził do nas żydowski lekarz z getta. Wtedy wartownicy z getta już do Żydów
nie strzelali i oni mogli się zbiliżyć do płotu. Pamiętam jak dziś, już nas nie gonili do
roboty po południu, tylko do obiadu pracowaliśmy, a potem mieliśmy czas wolny.
Niemcy młodych strażników brali na front,
a do obozu przysyłali już inwalidów wojskowych, starszych - oni byli już łagodni nie
gonili nas, nie bili. Było można z nimi żyć.
Wtedy z wycieńczenia, albo z upału straciłem przytomność. Przyszli z kranksztuby4
z noszami, na które mnie wsadzili i nieśli
do trupiarni. Nagle rzekomo się ruszyłem
i mężczyzna, który szedł z tyłu (podobno
to był mosiniak) krzyknął, że żyję i mają
mnie zanieść nie do trupiarni tylko do
izby chorych. Wieczorem przyszedł lekarz
i mnie uratowali. Później ten lekarz stwierdził jakieś schorzenia płucne i w grudniu mnie wywieźli do szpitala cywilnego
w Łodzi, na ul. Zakątną. Codziennie przychodził z obozu strażnik sprawdzać, czy
my musimy w tym szpitalu jeszcze być.
Nie zdążyli mnie wziąć z powrotem, bo
19 stycznia obóz został oswobodzony
przez Armię Czerwoną. Po pewnym czasie
przenieśli mnie ze szpitala do sanatorium
Kochanówko i tam to już było niebo na
ziemi... ale nie byłem tam długo, bo przyjechała Armia Czerwona i uznała, że to
będzie szpital wojskowy. Wyrzucili nas do
baraków przy innym szpitalu, bo szpital,
w którym byłem poprzednio, został zbombardowany. Byłem sam między dorosłymi,
tam panował głód i bieda. Ja wychodziłem
rano i kręciłem się koło kuchni, bo dorośli
namawiali mnie, żebym tam szedł po kawałek chleba. Chodziłem przy tej kuchni,
ale bałem się wejść do środka, żeby mi
ktoś nie dał wciry. Kiedyś wyszła kucharka
i mówi: Co ty tu chłopcze tak chodzisz codziennie? Ja mówię: bo jestem głodny. No
to zawołała mnie do kuchni i dali mi porcję jedzenia. Spytałem, czy mogę dostać
chleb dla tych w baraku. Nie dali, bo mieli
wszystko wyliczone, ale ja mogłem tam
przychodzić i jeść. Raz ukradłem dla nich
pełne kieszenie ziemniaków, które sobie
w baraku ugotowali. Potem przyszedł le-

karz i powiedział, że dorośli tu mogą być,
ale to dziecko nie. Przenieśli mnie do szpitala dziecięcego, który dzisiaj nosi nazwę
im. Janusza Korczaka. Tam byłem długo.
Jak już wyzdrowiałem, to przekazali mnie
do sierocińca, gdzie był bardzo surowy

* Fotografia Jana Kałana, który był kolegą z obozu oraz
towarzyszem podróży powrotnej do Mosiny Bohdana
Kończaka. Zdjęcie znajduje się w książce Józefa Witkowskiego pt. "Hitlerowski obóz koncentracyjny dla nieletnich w Łodzi".

kierownik. Co niedzielę wyprowadzali nas
na spacer do parku i za którymś razem, na
takim spacerze spotkałem kolegę obozowego Jana Kałana.
Powiedział mi, że jak otworzyli bramę
obozową to wszystkie dzieci wyszły na
ulicę. Nimi się zainteresował taki pan i go
wziął do siebie, do domu i u niego jest. Ten
pan uprawiał warzywa i on pomagał mu
je sprzedawać na rynku. Po paru dniach
Jasiu powiedział, że wraca do Mosiny,
a ja muszę z tego sierocińca uciec i pojedziemy razem. Umówiliśmy się w nocy,
miał po mnie przyjść. Czekałem i nie przyszedł. Byłem zawiedziony, że pojechał sam
a mnie nie wziął. Jednak przed południem
następnego dnia Jasiu przyszedł i powiedział, że dzisiaj jedziemy do Mosiny! Powiedział, że tu przyjdzie taka pani z Leszna
po swojego krewniaka, mnie też zabierze
i razem pojedziemy. Stało się tak, jak mówił i pojechaliśmy na dworzec. Tam faktycznie czekał na nas Jasiu. Ta pani dała
pismo konduktorowi, że wracam z łagru
i dostaliśmy miejsca siedzące.

To był czerwiec 1945 r. Cały pociąg był
oblepiony ludźmi. W wagonach wewnątrz było tak ciasno, że nie szło szpilki
wcisnąć. Była tak potworna burza, że pociąg się zatrzymał i konduktorzy prosili,
żeby się tak poprzesuwać, aby ci ludzie
wszyscy wewnątrz się zmieścili. Ja się
bałem burzy więc wszedłem pod ławkę,
Jasiu wlazł do góry, na siatkę bagażową,
krewny pani z Leszna, również wszedł
pod ławkę i już były 3 miejsca wolne.
Następnego dnia w południe zobaczyli-

* Legitymacja uprawniająca do bezpłatnego powrotu
Bohdana Kończaka z Łodzi do Poznania. Pomylono imię
i wiek (miał skończone 10 lat). Legitymacja została wydana 9 czerwca 1945 r. Osoby przebywające w obozach
koncentracyjnych miały prawo do bezpłatnego powrotu
do domu. Bohdan Kończak opuszczał Łódź po prawie 4
miesiącach od zamknięcia obozu. Legitymacja znajduje
się w archiwum Bohdana Kończaka.

śmy, że przejeżdżamy przez Mosinę, ale
pociąg się nie zatrzymuje. Zatrzymał się
dopiero w Puszczykowie. Pani pozwoliła nam wyjść z pociągu. No i stoimy na
torze. W końcu ruszyliśmy w kierunku
w Mosiny. Spytaliśmy dwóch pań czy to
na pewno tędy. Przytaknęły. Po drodze
spotkaliśmy w Puszczykówku dwóch
pracowników kolei - mosiniaków. Poznali
mojego kolegę, bo był podobny do swoich najbliższych. Powiedzieli mu, że jego
starszy brat już wrócił z obozu. Mnie nie
poznali, ale jak podałem nazwisko mojego wuja, to poznali i powiedzieli, że mój
młodszy brat też już jest w Mosinie. Przywiózł go Czerwony Krzyż.
Ci kolejarze nas zabrali na rowery i przywieźli do Mosiny. Tak my się rozeszli. Stanąłem pod domem, gdzie mieszkali moi
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lowej, o Linkowej. Wtedy im powiedziałem, że jeśli Linkowa żyje i ma biedę to ja
jej do końca życia będę pomagał, ale już
się nigdy więcej ten sędzia nie odezwał.

*Zdjęcie zostało wykonane w Łodzi w 1971r. podzczas odsłonięcia pomika "Pękniętego Serca" poświęconego małym
więźniom. Na zdjęciach znajdują się więźniowie obozu min: brat Bohdana Kończaka - Ireneusz Kończak oraz Teresa
Piaskowska pochodząca z Mosiny. Zdjęcia znajdują się w archiwum Bohdana Kończaka.

dziadkowie, a tam nikogo nie ma. Ja byłem grubo ubrany, jak narciarz, a to był
czerwiec. Zgraja ludzi się mną zainteresowała i w końcu znalazł się krewny, który zgarnął mnie z tej ulicy. Byłem tyko ja
i mój brat. Brat był u jedej ciotki, ja u drugiej.
Lena Kłosińska: Co się stało z Pana
mamą?
Bohdan Kończak: Mama wróciła dopiero w październiku. Jak z Oświęcimia przenieśli ją do Ravensbrucku5, ich (tych najbardziej chorych) zabrał Czerwony Krzyż
i zawiózł do Szwecji. Tam w Szwecji ją wyleczyli, zoperowali. Mama jednak chciała
wrócić do Mosiny. Nie wiedziała nawet,

że tam jesteśmy. Ojciec wrócił w 1947 r.
z Rumunii. Najpierw przyszedł jego kolega sprawdzić czy ktoś z nas przeżył i dał
mamie jego adres w Rumunii. Mama do
niego napisała i wrócił.
Lena Kłosińska: Czy słyszał Pan po wojnie o procesach wychowawców z tego
obozu?
Bohdan Kończak: Tak. Wezwali mnie do
sądu w Poznaniu i tam zeznawałem.
Lena Kłosinska: W 1945 r., wtedy gdy
sądzona była Sydomia Bayer?
Bohdan Kończak: Nie, nie. To było krótko przed procesem Eugenii Pol. Byłem już
dorosły. Zeznawałem tam o tych wszystkich dozorcach, o tej Bayerowej, o tej Po-

Przypisy:
3. Eugenia Pol - Po wojnie zmieniła nazwisko na Genowefa Pohl.
4. Kranksztuba - Izba chorych.
5. Ravensbruck - Niemiecki obóz koncentracyjnu usytułowanw w wiosce Ravensbruck w Niemczech. Działał w latach 1939-45.
Wykorzystane źródła:
- Legitymacja uprwaniająca do powrotu z obozu z 8 czerwca 1945r. - archiwum Bohdana
Kończaka

Pewien Jasiu taką zdał ustną relację, co zapisałem całkowicie z pamięci.
- No pewno, że słyszałem, a kto tutaj by nie słyszał o elegancie
z Mosiny, chyba tylko taki co się wstydzi, a są tacy owszem.
Udają, a przecież trudno mieszkając u nas nie natrafić na opo-

Lena Kłosińska: Dlaczgo chciał Pan pomagać Marii Linke?
Bohdan Kończak: Bo jak byłem w obozie
to przez cały pobyt mi pomagała. Dawała
mi resztki ze swojego obiadu, zostawiała dwa ziemniaczki, trochę sosu, trochę
mięsa i tak przetrwałem.
Lena Kłosińska: Pomagała tylko Panu?
Bohdan Kończak: Innym też, mojemu
bratu też.

* Bogdan Kończak, dzień po powocie z Łodzi, czyli 11
czerwca 1945r. otrzymał na posterunku policji niniejsze
pismo zaświadczające o jego powrocie z obozu. Pismo
znajduje się w archiwym Bogdana Kończaka.

- Zaświadczenie o powrocie z obozu z 11.06.1945r. - archiwum Bohdana Kończaka
- Zdjęcia z archiwum Bohdana Kończaka z 1971r.
Bibliografia:
- Józef Witkowski: "Hitlerowski obóz koncentracyjny dla nieletnich w Łodzi".
Wrocław 1975r.
- Józef Wnuk: "Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej".
Warszawa 1980r.
- Wojciech Roszkowski: "Historia Polski 1914-1991". Warszawa 1992r.

wieści o nim. Wszystko jest bardzo proste i zaraz ci wytłumaczę
w czym rzecz. Otóż kiedyś był taki krawiec, który na naszym
rynku miał swój nieduży warsztat. Posiadał on bardzo dziwne
maniery i przyzwyczajenia, które spowodowały, że przeszedł
do historii. Otóż lubił się wystroić, czyli elegancko ubrać i po
skończonej pracy zamykał warsztat i zaczynał krążyć wkoło
rynku. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że wszystkim, których tylko spotkał, kłaniał się grzecznie z niezwykłą
wprost gracją i radością zarazem. Kogoś czasem udało mu
się zagadnąć i przystanąć na chwileczkę, komuś ukłonił się
pierwszy, aż ludzie do tego jego „dziwactwa” się przyzwyczaili. Jednak ci, którzy tylko przyjeżdżali do Mosiny, bacznie mu
się przyglądali pytając co ten elegant tak się ładnie kłania, taki
grzeczny - i zaczęli innym o nim opowiadać. Tak to się podobno zaczęło, a mi w Puszczykówku tak opowiadali i nawet kilka
razy słyszałem. Ale między nami mówiąc jak było naprawdę,
tego chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć.
Roman Czeski
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Dlaczego zabrano im dziecko?

W środę, podczas odwiedzin syna w placówce opiekuńczej
Kasia pyta panią pedagog, czy wobec jej dziecka nie toczy
się przypadkiem proces adopcyjny. Uzyskuje odpowiedź,
która ma ją uspokoić: nic takiego się nie dzieje, nie musi się
martwić… Kilka dni później wybiera się ponownie na spotkanie z synem, ale ojciec dziecka – Sebastian powiadamia
ją telefonicznie, że był w placówce i dziecka nie zastał. Tymek został adoptowany i nie wiadomo, gdzie przebywa.
Kasia dzwoni do domu dziecka.
- Powiedzieli mi, że nie ma pani, która się tą sprawą zajmuje
i żebym zadzwoniła później. Ale potwierdzili, że Tymek został
adoptowany i wyrok jest już prawomocny. Nie wiem gdzie
jest, czy w Polsce, czy za granicą, tego nie chcieli mi powiedzieć. Nie mam pojęcia, kiedy się ta sprawa odbyła, opowiada
zrozpaczona matka. – Nie wyobrażam sobie, że będę wychowywać Emilkę samą, bez Tymka.
Co zawiodło?
Młodzi rodzice na pewno. I są już w pełni tego świadomi, muszą żyć z poczuciem winy, ale i z okrutnym wyrokiem, karą ze
strony ludzi, zasłaniających się przepisami prawa.
Ale czy państwo, które przejęło nad dzieckiem opiekę ma się
czym szczycić? I czy ludzie, urzędnicy, przedstawiciele państwa zachowali się przyzwoicie?
Katarzyna w wieku 5 lat traci matkę, która umiera na białaczkę. Ją i starszego brata wychowuje ojciec. W okresie dojrzewania dziewczyna wpada w towarzystwo wrocławskiej trudnej
młodzieży. Zaczynają się problemy, ucieczki z domu, używki,
nawet narkotyki. Poznaje Sebastiana, z którym postanawia
nawiązać bliskie relacje. Zamieszkują razem w mieszkaniu
ojca chłopaka. Na świat przychodzi Tymek. Katarzyna ma 19
lat. Sebastian utrzymuje rodzinę, ma stałą pracę. Pewnego
dnia wdaje się w bójkę, w wyniku czego zostaje skazany na
pozbawienie wolności. Kasia zostaje sama bez środków do
życia, nawiązuje kontakt z dawnym towarzystwem. Zaczynają się imprezy, życie (trudno powiedzieć „na wesoło”), które

chluby jej nie przynosi. W tym wszystkim uczestniczy mały
Tymek. Sąsiedzi zawiadamiają policję. Efekt – dziecko zostaje odebrane i przeniesione do Zespołu Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, przy ul. Parkowej 2 we
Wrocławiu.
Kasia odwiedza dziecko w ośrodku, utrzymuje dobry kontakt,
tęskni za synem. Dowiaduje się, że warunkiem odzyskania
syna jest stabilizacja rodziców, praca, mieszkanie i odpowiednie kursy. Z pracą jest trudno, na własne mieszkanie nie mają
szans. Matka zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zawiodła,
dodatkowo Sebastian dręczy ją po wyjściu na wolność. Kasia zachodzi w drugą ciążę, partner obwinia ją o utratę syna.
Ucieka od niego do domu samotnej matki z dzieckiem. Związek rozpada się.
Wkrótce Kasia poznaje Przemka i rodzi córkę Sebastiana
– Emilkę. Zamieszkuje u Przemka, który proponuje jej małżeństwo, ślub ma się odbyć w następnym roku. Nowy partner zajmuje się dzieckiem z wielkim oddaniem. Jest dobrym,
odpowiedzialnym człowiekiem, otacza Kasię i Emilkę opieką
i miłością. Jest gotów na adopcję Emilki i Tymka.
Cały czas rodzice, choć oddzielnie odwiedzają syna w domu
dziecka, mając z nim dobry, ciepły kontakt, przecież kochają syna. Rodzeństwo nawiązuje ze sobą wspaniale relacje, co
widać nawet na zdjęciach. W międzyczasie – jest luty 2016
roku – sąd pozbawia rodziców Tymka praw rodzicielskich.
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Ojciec składa apelację, którą sąd odrzuca, bo nie spełnia warunków: nie ma stałej pracy, mieszkania. Katarzyna także chce
apelować, mówi o tym pani kurator, która cynicznie pyta ją:
po co? Przecież nie ma pracy i własnego mieszkania (mieszka
u Przemka). Nic nie wskóra… Kasia nie może pracować, bo
wychowuje córkę. W sierpniu 2016 r. umiera nagle ojciec Kasi,
dziewczyna rozpacza. Wspiera ją Przemek otaczając jeszcze
większą opieką.
Sebastian – ojciec Tymka pracuje, wynajął mieszkanie,
jest w nowym związku, razem z partnerką wychowuje jej
dziecko.
- Od razu, po odrzuceniu apelacji zapowiedziałem w placówce, że będę jeszcze walczył o dziecko, przyjęli to do wiadomości, opowiada. - Stworzyłem wymagane warunki, co do
sytuacji bytowej i rozpocząłem kursy dla rodziców. Regularnie
odwiedzałem syna w placówce, łącząc to z pracą i kursami.
Kiedy ukończyłem kursy, mając zaświadczenie dla sądu, potrzebowałem jeszcze tylko miejsca zameldowania opiekuna
prawnego syna, ponieważ musiałem złożyć wniosek do sądu
według miejsca zameldowania opiekuna. Poszedłem na spotkanie z synem, fajnie spędziliśmy razem czas. Po dwóch godzinach, kiedy musiałem go zaprowadzić do pokoju, poszedłem do pedagogów w placówce po informacje potrzebne
do złożenia wniosku (adres sądu otrzymałem). Zapytałem, czy
nie dzieje się coś w sprawie adopcji syna, ponieważ na dniach
składam wniosek do sądu o zmianę postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Odpowiedzieli mi, że nic nie
wiedzą i przyjęli do wiadomości moje informacje o planowanym złożeniu wniosku. Podczas gdy przyszedłem na następną
wizytę (29.11.16.) poproszono mnie do pokoju pedagogów –
myślałem, że chcą mi pomóc, coś podpowiedzieć w związku
z wnioskiem, ale usłyszałem tylko wiadomość, że syn jest już
w rodzinie adopcyjnej od 25 listopada, czyli jeszcze od tego
samego dnia, gdy placówka ponoć nic nie wiedziała… Dowiedziałem się, że została przyspieszona procedura adopcyjna
poprzez pominięcie okresu proadopcyjnego, w którym dziecko powinno oswajać się z nową rodziną…

Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu, Grażyna Ładyżyńska nie chce wypowiadać się na ten temat, podkreślając,
że nie jest to rozmowa na telefon i że to nie Ośrodek decyduje
o adopcji, lecz sąd. Na kilkakrotnie powtórzone przeze mnie
pytanie, czy zna matkę dziecka, odpowiada w końcu, że nie
zna…Natomiast wie, że dziecko długo przebywało w placówce i można było wcześniej interweniować…
Podsumowując: Emilka ma zapewnione dobre warunki rozwoju, więc może zostać z matką, ale synowi już ten „przywilej”
się nie należy, bo tak uznali ludzie od paragrafów.
A może zamieszanie wokół córki ma doprowadzić do zabrania także drugiego dziecka? Ot, choćby po to, żeby uzasadnić
odebranie syna, żeby nikt nie mógł przyczepić się do urzędników.
Tymek podobał się wszystkim, był ślicznym dzieckiem, wesołym i kontaktowym (był, bo matka i ojciec już go stracili).
Kochał swoją młodszą siostrę. Mógł spodobać się bezdzietnej
parze, która za wszelką cenę chciała adoptować właśnie takie dziecko, właśnie jego. I kto im w tym pomógł? Kto ukrył
fakt przed rodzicami, że toczy się proces adopcyjny? Dlaczego
młodym ludziom, którzy zbłądzili wymierza się aż taką karę?
Kto z nas nie popełnił w swoim życiu błędu? Czy państwo, które stawia na młode rodziny ma prawo skazywać je na takie
cierpienie? Kto zagwarantował, że Tymek będzie szczęśliwszy
u obcych ludzi? Kto odmówił mu prawa do więzi z rodzicami?
Kto wreszcie złamał życie młodym rodzicom?
Elżbieta Bylczyńska

Czy chcą zabrać także Emilkę?
Tymczasem Kasię odwiedza kurator w sprawie córki Emilki,
chce wiedzieć, w jakich warunkach żyje jej drugie dziecko.
Matkę dziwi fakt, że żąda się od niej wszystkich danych dotyczących córki. Ale kurator stwierdza, że nie ma powodów
kontrolować rodziny, bo wszystko jest w porządku.

Niech żyje bal!

Od dawien dawna, na królewskich dworach wyprawiano ogromne i huczne
bale! Tak więc i my, z okazji 95 – lecia
harcerstwa na ziemiach mosińskich

postanowiliśmy swój bal, huczny i taneczny wyprawić, a miało to miejsce 16
października 2016 roku. Zjechali się najznakomitsi goście z całej wielkopolskiej
chorągwi ZHP z druhem komendantem
hm. Tomaszem Kujaczyńskim na czele,
członkowie ośrodka ZHP Mosina oraz
mieszkańcy Mosiny!
Po zajęciu miejsc na sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, nadszedł czas
na odczytanie listu od Bolesława Chrobrego, który ów bal rozpoczął. Jak na
bal przystało, nie obyło się bez wspaniałych posiłków oraz muzyki. Chwilę

później pochłonął nas taniec, którym
(z małymi przerwami na przekąski oraz
rozmowy) cieszyliśmy się do późnej
nocy!
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„Podnosisz mnie, więc mogę zdobywać góry”
– zamiast prezentu na Mikołajki

Na mikołajkowe niespodzianki czekają co roku zwykle najmłodsi. Z pewnością jednak dla wszystkich jest to dzień,
w którym przyjemnie jest nie tylko zostać obdarowanym,
ale także obdarować kogoś prezentem.
Dobrze o tym wiedział Biskup Mikołaj żyjący na przełomie
III i IV wieku, w Myrze. Odziedziczoną fortunę rozdał biednym i potrzebującym. Jego dobre serce uratowało wielu ludzi
przed śmiercią. Co ciekawe, pomagał im nie ujawniając się,
dary przesyłał anonimowo. Dzień imienin Mikołaja, przypadający 6 grudnia, jest okazją do wszelkiego rodzaju niespodzianek i obdarowania bliskich drobnymi prezentami. Jest
to także czas, który chcemy spędzać wspólnie z najbliższymi
i jednocześnie moment, w którym szczególną uwagę kierujemy ku wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia.
Na Mikołajki w Puszczykowie i Mosinie, zorganizowane
przez gminne instytucje kultury, licznie przybyli zarówno najmłodsi jak i starsi mieszkańcy. Były przedstawienia, renifery,
śnieżynki, prezenty, fajerwerki – i oczywiście Mikołaj, główny

bohater święta. Mocno wyczuwało się już atmosferę zbliżającego się Bożego Narodzenia, które zwykle jednoczy ludzi
i sprawia, że wszyscy jesteśmy dla siebie bardziej serdeczni,
otwarci, bliscy i ciepli - mimo panującego na zewnątrz chłodu.
Postać Świętego Mikołaja obrosła wieloma legendami. W niektórych krajach uchodzi on za patrona szczęśliwych małżeństw, do którego swoje prośby zanoszą także samotne panny oczekujące zamążpójścia. Gdzie indziej jest on opiekunem
piekarzy, patronuje również marynarzom, rybakom i handlarzom morskim, zapewniając bezpieczeństwo na morzu
i szczęśliwy powrót do portu. Bez względu na to, który wątek
tradycji wydaje nam się najbardziej bliski, warto zachować
w sercu to, co leży u podstaw przekazywanych przez wieki legend i zwyczajów: drugi człowiek jest największym dobrem
i skarbem, a otwartość, miłość i bezinteresowność zawsze
warto w sobie pielęgnować.
I na koniec – fragment piosenki, którą organizatorzy mosińskiego spotkania pożegnali wszystkich uczestników; możliwe, że stanie się inspiracją i zachętą do zatrzymania się nad
głębszym sensem tego, co kryje się za wspomnieniem brodatej postaci w czerwonej czapce… My życzymy wszystkim
Czytelnikom spotkania i doświadczenia siły takiej miłości, która pozwoli na odkrywanie piękna w sobie, drugim człowieku
i przetrwanie wszelkich przeciwności i kłopotów:
„Podnosisz mnie, więc mogę zdobywać góry.
Podnosisz mnie, bym przeszedł po wzburzonym oceanie.
Jestem silny, gdy jestem w twoich ramionach.
Podnosisz mnie, bym był kimś więcej niż mogę być”. (Josh
Groban – „You Raise Me Up”)
Marta Mrowińska
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Konkurs recytatorski
W piątek, 2 grudnia, dzieci z przedszkoli Słoneczko oraz Koniczynka z Mosiny wzięły udział w kolejnym
spotkaniu w ramach programu „Mały Przyrodnik”. Tym razem mali artyści stanęli na scenie, by wziąć udział
w konkursie recytatorskim.
Przedszkola Koniczynka oraz Słoneczko pod dyrekcją Krystyny
Smektały, tradycyjnie już wprowadziły w życie nowy, dodatkowy
program dydaktyczny. W ubiegłych latach przedszkola realizowały
cykle „Mały Podróżnik” oraz „Mały Olimpijczyk”, tym razem dzieci
wraz z Paniami zaangażowały się w projekt pt. „Mały Przyrodnik”.
„Mały Przyrodnik” to całoroczny program zajęć dydaktycznych, realizowany we współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Na przedszkolaków czekają przedstawienia tematycznie związane
z porami roku, konkursy oraz imprezy sportowe. Mali przyrodnicy
już niedługo będą mogli współzawodniczyć ze sobą w konkursie recytatorskim, wiedzowym, plastycznym oraz fotograficznym. Wszystkie spotkania mają na celu wprowadzenie dzieci w piękny świat
natury, poznanie otaczającej nas przyrody oraz, co najważniejsze,
nauczenie wspólnego dbania o nią i szacunku.
W piątek przedszkolaki brały udział w pierwszym z kilku zaplanowanych konkursów. Każdą grupę wiekową z Przedszkoli Słoneczko
i Koniczynka reprezentował jeden mały artysta. Konkurs recytatorski odbył się pod hasłem „Cztery pory roku w lesie”. Przedszkolaki
miały okazję zaprezentować wiersze o zimie, specjalnie wybrane
na tę okazję. Konkurs rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Zima
w najprawdziwszej zimowej sukni. Zapowiedziała swoje szybkie
nadejście i zachęciła najmłodszych do konkursu oraz kibicowania.
Każdy z uczestników konkurował o tytuł Mistrza Pięknego Słowa.
Mistrzami okazali się wszyscy występujący, którzy wykazali się wielką odwagą, stając i zabierając głos przed tak dużą publicznością!
Nad konkursem recytatorskim czuwało jury, w skład którego weszli
znakomici goście: Pani Krystyna Fiedler z Pracowni Literackiej im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, która co roku wspiera przedszkola
Słoneczko i Koniczynka w realizacji projektów; Pani Justyna Kaczmarek z Centrum Edukacyjnego Wielkopolskiego Parku Narodowego
w Jeziorach; Pan Marek Pruchniewski, dramatopisarz i scenarzysta,
autor słuchowisk radiowych, dwukrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia teatralne prestiżową Grand Prix w Sopocie; Pan Janusz Stolarski, słynący z monodramów aktor teatralny i reżyser, wielokrotnie
nagradzany w kraju i za granicą, znany z występów na światowych

scenach, związany ze słynnym „Teatrem Ósmego Dnia”; Pani Joanna
Nowaczyk, redaktor naczelny gazety „Informator Mosiński” oraz Pani
Dyrektor przedszkoli Słoneczko i Koniczynka, organizator i gospodarz projektu.
Wystąpienia wszystkich artystów były wspaniałe. Żaden z małych
recytatorów nie przestraszył się dużej publiczności. Wszyscy odważnie stanęli na scenie, prezentując w poetyckich słowach cechy zimowej przyrody. Oklaskom nie było końca! Jury stanęło przed trudnym
wyborem. Ostatecznie tytuł Mistrza Słowa zdobyli: Amelia Grzesik
z grupy starszaków z Przedszkola Słoneczko w Krośnie, Wiktor Kaptur z grupy średniaków z Przedszkola Koniczynka na ulicy Leszczyńskiej oraz Emilia Fryske z grupy maluszków z Przedszkola Słoneczko
w Rogalinku. Przedszkola reprezentowali również: Martyna Grajkowska z Koniczynki na ulicy Leszczyńskiej; Amelia Spychaj, Angelika Knop i Aleksander Ożański ze Słoneczka w Rogalinku; Maria Lum
i Tomasz Grzesik ze Słoneczka z Krosna oraz Zosia Walczak, Marianna
Olszak i Julka Jakubowska z Koniczynki na ulicy Krzywoustego. Wielkie gratulacje należą się wszystkim uczestnikom!
Po konkursie czekała na dzieci niespotykana atrakcja. Specjalne
zajęcia literackie poprowadził dla najmłodszych pan Janusz Stolarski. Wykorzystując swój aktorski talent i niesamowitą energię
zabrał dzieci w podróż po świecie baśni. Wspólnie z przedszkolakami opowiedział bajkę o Pani Zamieci. Dzięki swojemu aktorskiemu talentowi i energii scenicznej dosłownie zaczarował
dzieci. Przeprowadził też prezentację aktywizującą przedszkolną
widownię, która zachęciła dzieci do śmiałego wychodzenia na
scenę. Przedszkolaki na długo zapamiętają to bogate w atrakcje
spotkanie i tak ciekawych prowadzących.
Dzięki uprzejmości sołtysa wsi Krosno, Pana Ryszarda Rybickiego,
spotkanie mogło odbyć się w świetlicy wiejskiej w Krośnie.
Pani dyrektor Krystyna Smektała dziękowała Paniom za przygotowanie i realizację spotkania, wspaniałym gościom za obecność
i pomoc w realizacji projektu, dzieci natomiast zapraszała na kolejną zabawę pod hasłem „Mały Przyrodnik”, która odbędzie się już
niebawem.

Mikołajkowo – osiedlowo

Grudzień to czas, kiedy wszyscy myślimy już o świętach: dorośli robią zakupy,
porządki, przygotowują prezenty, a dzieci… czekają na Świętego Mikołaja.

W Mosinie okazji do takich mikołajkowych spotkań było wiele, między innymi
to, które odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1.
Spotkanie zorganizowali przedstawiciele
zarządów czterech osiedli: Osiedla Nr 1 Śródmieście, Osiedla Nr 2 Czarnokurz, Osiedla Nr
6 Za Moreną i Osiedla Nr 7 Nad Jeziorem.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: zabawy i animacje z wykorzystaniem chusty
KLANZY, które zawsze wywołują dużo radości i wyzwalają moc energii, nie tylko wśród
najmłodszych. Odbyła się także bitwa na

śnieżki – prawdziwa, choć śnieżki były
z papieru. Organizatorzy zadbali również
o poczęstunek dla wszystkich uczestników
i słodkie przekąski w przerwach pomiędzy
zabawami i konkursami. Punktem kulminacyjnym była oczywiście wizyta Świętego
Mikołaja, który jak zawsze przyjęty został
przez dzieci z ogromnym entuzjazmem.
Mnóstwo energii, mnóstwo frajdy, mnóstwo dobrej zabawy. Z pewnością warto tu
powrócić w przyszłym roku. (M.M.)
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„Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba” – galeria w redakcji

Jak wiadomo, w siedzibie Gazety Mosińsko–Puszczykowskiej znajduje się
galeria lokalnych twórców, a w niej między innymi prace artystów skupionych
w Pracowni Artystycznej Pod Patronatem Przyjaciół Dębów Rogalińskich,
prowadzonej przez Lucynę Smok.
O galerii i jej twórcach pisaliśmy już
na łamach naszej gazety (http://www.
gazeta-mosina.pl/2016/galeriaawangarda-wystawa-obrazowlokalnych-tworcow/), jednak w ostatnim czasie galeria przeżywa swoje
odrodzenie. Przybywa nowych prac
– są wśród nich obrazy znanej wszystkim artystki Marii Silskiej, a także dzieła innych lokalnych twórców.

Tematyka prac jest bardzo różnorodna: są pejzaże, portrety, martwa
natura, zwierzęta. Są dzieła z motywem religijnym. Również technika wykonania prac to przekrój od akwareli,
pasteli po olej - na płótnie, desce, specjalnym papierze. Są prace wykonane
haftem krzyżykowym. W dużych ramach lub takich bardzo dyskretnych.
Albo bez obramowania. Pojawiają się
także nowe rękodzieła – ozdoby i figurki z masy solnej, zdobione między
innymi farbami do szkła. Trochę ziemi,
trochę nieba; odrobina słońca i element nostalgii; intensywne kolory lub
stonowane barwy. I za tym wszystkim
ludzie, ich historie, trud tworzenia,

motywacje, przesłanie płynące z każdego obrazu i niezliczone interpretacje odbiorców.
Z dnia na dzień przybywa osób zainteresowanych galerią, nie tylko chcących kupić dzieło, ale także artystów,
którzy w poszukiwaniu dobrego miejsca dla swoich prac trafili właśnie tutaj.
Z pewnością warto odwiedzić to miejsce, chociażby dlatego, by zobaczyć, jak
utalentowanych twórców mamy w naszej gminie i okolicach. Podziwiać, porównywać, może ocenić, zamienić kilka
zdań o sztuce. A może kupić obraz, inne
rękodzieło lub… gazetę. Od niedawna
bowiem w siedzibie redakcji znajduje
się także punkt sprzedaży Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej. W niepowtarzalnej atmosferze znajdujących się
wokół dzieł lokalnych artystów można
również zagłębić się w lekturze archiwalnych numerów gazety.
Trochę historii, trochę sztuki, trochę
ciepła, kawałek innej rzeczywistości.
W sam raz na zimowe dni. Zapraszamy!
M.M.

Pojętny uczeń Mackiewicza
W dzisiejszym odcinku rozważań na temat twórczości Józefa
Mackiewicza chciałbym odejść od omawiania jego dzieł. Ta zmiana tylko pozornie oddali nas od myśli wileńskiego antykomunisty. Chciałbym się bowiem skupić na omówieniu książki młodego pisarza, który bardzo dobrze przyswoił sobie twórczość
Mackiewicza i jest jej poczytnym propagatorem. Mowa o Piotrze
Zychowiczu.
Najnowszym dziełem tego popularyzatora historii jest publikacja „Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie II”, która
ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Rebis. Ci, którzy
wcześniej zetknęli się z książkami Zychowicza domyślą się bez
problemu, że w tematach kontrowersyjnych czuje się on niczym
ryba w wodzie. Stąd też adekwatny podtytuł książki, który nie
jest tylko i wyłącznie sprytnym zabiegiem marketingowym. Mottem książki jest cytat z Józefa Mackiewicza: „Moja narodowość?
Antykomunista”. Jeśli w jednym miejscu spotykają się Zychowicz
i Mackiewicz to jest to zapowiedź bezlitosnej i trzeźwej krytyki
sowietów.
Książka składa się z rozmów z naukowcami na temat sowietów, tekstów własnych o antykomunistach, akcjach GPU, istocie
systemu sowieckiego oraz osobnego rozdziału poświęconego
krzywdom wyrządzonym Polakom przez bolszewików. Więk-

szość z tekstów ukazywała się wcześniej w prasie (głównie w „Historii Do Rzeczy”, której Zychowicz jest redaktorem naczelnym),
lecz czytelnik natrafi w książce także na artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane. Mnogość tematów zawartych w książce
stanowi o jej walorach, a poruszane zagadnienia, często szokujące i nieznane szerszemu gronu odbiorców, jeszcze bardziej przyciągają uwagę. By nie szukać zbyt daleko – jedna z rozmów nosi
tytuł „Syberyjska wyspa kanibali”. Jej tytuł zapowiada dantejskie
opisy ludożerstwa, które są idealną ilustracją tego, jak odczłowieczającym systemem jest komunizm.
Krocząc śladami Mackiewicza Piotr Zychowicz zatrzymuje się
takimi tematami poruszanymi w twórczości „ptasznika z Wilna”
jak operacja „Trust”. Była to bardzo udana i wieloletnia operacja
wywiadowcza sowieckich służb specjalnych, która miała na celu
dezinformację państw zachodnich oraz emigracyjnej opozycji
antykomunistycznej w latach 20-tych. Przejąwszy kontrolę nad
małą, powołaną w Moskwie Monarchistyczną Organizacją Centralnej Rosji sowieckie służby przekonały Zachód (także Polskę)
oraz rosyjskich opozycjonistów emigracyjnych o tym, że na terenie ZSRS istnieje opozycja, która wkrótce przejmie władzę. Stworzone przez GPU rzekome struktury, manifesty programowe i
„gabinet cieni” dodatkowo uwiarygodniał organizację w oczach
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prawdziwych opozycjonistów. Operacja ta pozwoliła na zdobycie dodatkowych źródeł finansowania od emigracji, całkowite jej
infiltrowanie oraz skłócenie. Przyniosła wiele korzyści sowietom.
Do największych z nich należy zaliczyć uzyskanie spokoju w relacjach z innymi państwami, który był tak potrzebny w momencie umacniania systemu komunistycznego. Państwa zachodnie,
które nabrały się na akcje sowieckich służb, były przekonane o
rychłym końcu systemu sowieckiego, skoro ZSRS miał być tak
szczelnie opleciony przez organizacje opozycyjne. Wszystko okazało się misterną i bezbłędną wręcz grą komunistycznych służb.
Drugim ciekawym tematem poruszonym przez Piotra
Zychowicza jest stalinizm jako rzekomo istniejący swego czasu
system. Tutaj również bez problemu odnaleźć można inspiracje
poglądami Józefa Mackiewicza. Autor książki udowadnia bowiem, że czegoś takiego w ogóle nie było. Ten termin propagandowy został wymyślony w ramach „odwilży” po śmierci Stalina,
by odróżnić „dobry” komunizm od „wypaczeń rządów stalinowskich”. Ta komunistyczna dialektyka, która zakorzeniona jest do
dnia dzisiejszego w naszym myśleniu, obnażona została przez
zainspirowanego Mackiewiczem Piotra Zychowicza. Skuteczność tego sowieckiego chwytu propagandowego usprawiedliwiała (i do dzisiaj może usprawiedliwiać) istnienie komunizmu
jako systemu, który jedynie uległ „wypaczeniu” przez krwawe

rządy Józefa Stalina. Rzeczywistość była jednak diametralnie
inna – ZSRS zarówno przed, jak i po Stalinie był nieludzkim systemem terroru, łagrów i donosicielstwa. Fakt, że nadal wierzymy
dzisiaj w istnienie złego „stalinizmu” zawdzięczamy elitom głęboko zakorzenionym w komunizmie, nadal posługujących się tym
terminem, nierzadko wcale nie bezrefleksyjnie.
Przez połączenie różnego rodzaju wywiadów i artykułów powstała bardzo ciekawa i wieloaspektowa książka. Zwłaszcza część dotycząca Polski wydaję się być najbardziej wciągająca
W jednym z tekstów autor próbuje na przykład dociec, ile kobiet
zostało zgwałconych przez wkraczających do Polski żołnierzy
Armii Czerwonej. Sprawa jest trudna do oszacowania z wielu
powodów, ale domniemana liczba to nawet kilkaset tysięcy. W
zestawieniu z tym jak to Józef Stalin kazał bombardować obiekty
cywilne Warszawy jeszcze na grubo przed Powstaniem ’44 roku
otrzymujemy ciekawy obraz. Dobra terapia szokowa dla osób
wyznających fałszywy dogmat o „wyzwoleniu” Polski przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Jeśli są osoby, które nadal wierzą w
oswobodzicielską moc sowietów, to wiara ich jest tylko potwierdzeniem poglądów Mackiewicza oraz jego pojętego ucznia. Mianowicie komunizm to system, w którym oprawcy wymagają od
dręczonych nie tylko posłuszeństwa, ale także by ci wychwalali
czyny swoich katów.
Roman Czeski

„Chwilami życie bywa znośnie” – spotkanie
z Wisławą Szymborską w Mosinie

W tytule nie ma pomyłki. Zorganizowany przez Mosiński Ośrodek Kultury i
Mosińską Bibliotekę Publiczną wieczór
artystyczny nie był jedynie przedstawieniem osoby słynnej noblistki czy
też jej dorobku artystycznego, lecz
prawdziwym spotkaniem z nią samą,
w sposób szczególny obecną na sali.
Obecność tę dało się odczuć od samego
początku.
„Nie wiem, jak Państwo, ja przyszłam
tutaj, żeby posłuchać trąbki pana Tomasza” – tak po krótkim wstępie muzycznym, zagranym właśnie na trąbce przez
Patryka („Tomasza”) Rynkiewicza przywitały wszystkich uczestników słowa
Wisławy Szymborskiej, od razu wprowadzając wyjątkowy nastrój. Chwilę później
głos zabrał Kazimierz Krawiarz, kustosz
Izby Pamiątek Regionalnych w ratuszu

w Bninie, zajmujący się między innymi
gromadzeniem materiałów, wspomnień
i pamiątek dotyczących Wisławy Szymborskiej. W sposób niesamowicie barwny
i wywołujący duże zainteresowanie opowiedział on dzieje nie tyle samej noblistki, co całej rodziny Szymborskich, zachęcając do zgłębiania historii i oczywiście
– odwiedzenia Izby (do osoby pana Kazimierza Krawiarza z pewnością wrócimy
jeszcze na łamach naszej gazety!).
Przy kolejnych dźwiękach trąbki (jakże bardzo przypominały klimat spotkania poetyckiego Wisławy Szymborskiej
z akompaniamentem Tomasza Stańki!)
uczestnicy mogli podziwiać ilustracje
wycinanek, które poetka tworzyła z pasją
przez wiele lat, obdarowując nimi znajomych. Wyklejanki były dla niej rodzajem sztuki, listami, pocztówkami, zresztą

świetnie oddającymi jej ironiczny i pełen
dystansu do świata styl. Prawdziwa uczta
dla zmysłów i intelektu.
Wzruszające były wiersze recytowane
- odtworzone z nagrania - przez samą
poetkę, przeplatane znów dźwiękami
trąbki, tak, jak lubiła sama Szymborska.
Doskonałą charakterystykę poetki, ważne momenty z jej życia, przyzwyczajenia,
upodobania - przedstawione dodatkowo
z dystansem i poczuciem humoru - można było zobaczyć także we fragmentach
filmu „Chwilami życie bywa znośne”. Łzy
wzruszenia mieszały się z rozbawieniem.
Historia. Emocje. Wspomnienia. Cytaty i
obrazy skłaniające do refleksji nad życiem
i jednocześnie powodujące, że chce się to
życie przeżywać jak najpełniej. Wrażenie,
że „jej widzenie świata rozpięte jest między ekstatycznym zachwytem a równie
silną rozpaczą” - czyli życie dostrzegane i
przyjmowane w całej pełni, z właściwym
poetce dowcipem i dystansem, z jednoczesną zgodą na świat taki, jaki jest, traktowany z przymrużeniem oka, ale równocześnie z wielkim szacunkiem. Wszystko
to sprawiło, że wieczór artystyczny z Wisławą Szymborską był niezwykle bogaty
i inspirujący. Pozostaje tylko zachęcić do
czytania jej wierszy, refleksji nad życiem i
światem, a także - odwiedzenia Izby Pamięci Wisławy Szymborskiej w Bninie
(M.M.)
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„Król jest tylko jeden”
– o niecodziennej imprezie biegowej
15 km na południe od Poznania 16 września 1957 utworzony został Wielkopolski Park Narodowy – miejsce wyjątkowo
piękne o każdej porze roku. To niewielki
zakątek w środku Europy gdzie na małej
przestrzeni zlokalizowane jest 11 jezior
a swoje schronienie znajduje 220 gatunków ptaków, ponad 40 gatunków ssaków
i 34 gatunki ryb. Niezaprzeczalnie urozmaicona konfiguracja terenu oraz świetnie oznaczone trasy różnych aktywności
ruchowych spowodowały, że Wielkopolski Park Narodowy staje się prawdziwą
mekką dla biegaczy.
Jubileusz tej perły Wielkopolski zobowiązuje. Na początku listopada 2016 roku
z inicjatywy Dyrektora WPN, Burmistrza
Gminy Mosina, Pracowników OSiR w Mosinie oraz sympatyków biegania zrodził się pomysł uświetnienia obchodów
60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Decyzja mogła być tylko jedna –
,,60 KILOMETRÓW NA 60 LECIE PARKU”.
Kilkutygodniowe konsultacje zaowocowały powstaniem imprezy sportowej ja-

kiej jeszcze nie było. ,,KRÓL PARKU” – to
hasło przewodnie. 22 kwietnia 2017 to
dzień, w którym Wielkopolski Park Narodowy zainauguruje obchody jubileuszu
60–lecia. Sympatycy biegania w kontakcie z przyrodą będą mogli zmierzyć się
z 60-kilometrową trasą, a dla zawodników, którzy planują pokonać półmaraton
będzie czekała taka właśnie trasa o długości 21 km.
Ale to jeszcze nie koniec. Dla osób, które
preferują inną formę rywalizacji organizatorzy przygotowali 10 km trasę Nordic
Walking. Z pewnością niezapomnianych
wrażeń dostarczy miejsce startu i mety.
Zaplanowano je bezpośrednio przed
siedzibą WPN w Jeziorach oraz Muzeum
Przyrodniczym. To będzie także niezapomniany rodzinny piknik sportowy z widokiem na Jezioro Góreckie. W pełni wiosny
WPN przybiera wyjątkowe barwy.
15 grudnia rozpoczęły się zapisy. Jeśli
chcesz zostać ,,Królem Parku”, nie może
Ciebie zabraknąć. Jeżeli chcesz zwiedzić
cały obszar Wielkopolskiego Parku Naro-

dowego to masz niepowtarzalną okazję.
Organizatorzy przygotowali trasę trudną,
ale niezwykle malowniczą. Kto pierwszy
raz zawitał do WPN z pewnością tu powróci. Profesor Adam Wodziczko, jeden
z propagatorów powstania WPN z pewnością byłby dumny, bo to miejsce dzisiaj
nie tylko chroni przyrodę, ale także stwarza niesamowite warunki dla aktywności
ruchowej.
Pokonaj swoje słabości i bądź z nami 22
kwietnia 2017 r. w sercu Wielkopolski!!!
Szczegóły i zapisy: www.krolparku.pl

Przedszkole Integracyjne zaprasza!

Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Mosinie jest placówką, do której uczęszczają dzieci zdrowe razem z dziećmi
z wszystkimi niepełnosprawnościami,
problemami zdrowotnymi i deficytami
rozwojowymi. Placówka ma już bogatą

historię, działa bowiem od 1981 roku,
zaś od 1994 r. jest przedszkolem integracyjnym.
Odpowiednio przeszkolona, wykwalifikowana kadra jest bardzo dobrze przygotowana do pracy z dziećmi z różnymi pro-

blemami (w przedszkolu zatrudnieni są
między innymi: psycholog, rehabilitanci,
rewalidant, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog). Zajęcia planowane i organizowane są w taki sposób, by jak najlepiej
rozwijać zainteresowania, umiejętności
oraz wyobraźnię dziecka. Nauczyciele
wykorzystują ciekawe, nowatorskie metody i formy pracy. Zajęcia dostosowane
są do możliwości i potrzeb dziecka.
W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały: trzy integracyjne i jeden specjalny.
Do każdego z oddziałów integracyjnych
uczęszcza od trojga do pięciorga dzieci
z niepełnosprawnościami i piętnaścioro
dzieci zdrowych. W oddziale specjalnym
natomiast, uczy się siedmioro dzieci
z bardziej złożonymi niepełnosprawnościami. Ogólnie placówka może pomieścić 70 dzieci.
Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, bez barier architektonicznych, wyposażony w sale do zajęć dydaktycznych,
salę rehabilitacyjną, polisensoryczną,
z bogatym sprzętem do ćwiczeń i rehabi-
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litacji, sale do pracy specjalistów. Wszystko po to, by jak najlepiej realizować cele
edukacyjne i terapeutyczne. Wyposażone jest także w duży plac zabaw, z którego korzystają wszystkie dzieci, nie tylko
te uczęszczające do przedszkola. Teren
stwarza również możliwości organizowania spotkań, zabaw i imprez plenerowych. Przedszkole posiada ponadto własną kuchnię, gdzie serwuje się zdrowe
jedzenie, ucząc jednocześnie zasad żywienia, organizując spotkania z dietetykami. Przedszkole współpracuje z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami. Dzięki
fundacjom i współpracy ze środowiskiem
dzieci korzystają z różnych dodatkowych
zajęć i atrakcji: żaglówek w Dymaczewie,
spotkań z żeglarzami, zajęć z dogotera-

pii, hipoterapii, muzykoterapii. Prężnie
działa tu także Rada Rodziców, którzy
aktywnie włączają się w życie placówki.
Z myślą o rodzinach działa w przedszkolu
grupa wsparcia. W ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania, podczas
których rodzice mają okazję wymienić się
swoimi doświadczeniami, porozmawiać
o problemach, a także zasięgnąć fachowych porad i informacji podczas rozmów
ze specjalistami z różnych dziedzin. Co
ważne, w grupie wsparcia mogą wziąć
udział także rodzice, których dzieci nie
uczęszczają do przedszkola.
Co roku w przedszkolu organizowany jest
balik karnawałowy, na który zapraszane
są dzieci nie objęte opieką przedszkolną.
Jest to doskonała okazja do zapoznania

się z placówką i osobami w niej pracującymi poprzez wspólną zabawę. W przyszłym roku balik odbędzie się 22 lutego
2017 r. o godz. 17:00.
Rekrutacja do przedszkola odbywa się
w marcu. Wszystkich rodziców zainteresowanych placówką zapraszamy do odwiedzenia strony: www.p3integracyjne.
pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacyjnego, a także więcej wiadomości o samym
przedszkolu. Zachęcamy również do bezpośredniego, osobistego kontaktu.
M.M.

Bohdan Smoleń – wzór do naśladowania,
bohater jakich mało
15 grudnia 2016 r. zmarł Bohdan Smoleń, związany z naszą gminą przez działalność, jaką prowadził. Prezentujemy wzruszający
artykuł młodej dziewczyny, dla której pan Bohdan był wzorem do naśladowania. Tekst powstał, kiedy jego bohater jeszcze żył –
przedstawiony materiał jest jednym z pięknych podziękowań za wiele dobrych rzeczy zrealizowanych przez pana Smolenia i jego
fundację, dostrzeżeniem dobra, jakie było w tym człowieku i gwarancją, że pamięć o nim nie zginie – będzie on bowiem żył długo
(jak życzy tego autorka) w sercach bliskich mu ludzi.

fot. flickr.com/ Fryta 73

Każdy ma swojego idola. Dla większości nastolatków są to piosenkarze, aktorzy, modele… A moim jest Bohdan Smoleń.
Tego człowieka znałam od najmłodszych lat. Nie osobiście, lecz poprzez seriale i kabarety, w których występował.
W tamtym czasie nie zwracałam większej uwagi na jego
osobę. Miałam swoje problemy, zajęcia. Obcy ludzie nie zajmowali moich myśli. Aż do tego roku. Z pewnych przyczyn
zaczęłam poszukiwać ludzi, którzy byliby idealnym wzorem
do naśladowania, a mimo to nadal zdają się ludźmi. Takimi,
z którymi bez poczucia niższości i onieśmielenia można przystąpić do rozmowy.
Jego żartobliwe podejście do problemów i nieszczęść, któ-

re go spotkały spowodowały, że nie bałam się go podziwiać.
Wiedziałam, że nie miałby mi tego za złe, nie musiałabym
spełniać z tego powodu żadnych jego oczekiwań.
Niesamowity talent, świetna osobowość, wielkie serce, przyjemna powierzchowność. Człowiek, który był dla mnie jedynie postacią z telewizora, teraz jest kimś kogo kocham i podziwiam – pomimo, że nie miałam okazji spotkać go ani razu.
A mimo to czuję co czuję.
Bolesna strata syna, w rok później żony… Choroby, udary, a do
tego jego wszystkie inne problemy, o których wie tylko on…
Był w stanie podnieść się po tych ciosach i ruszyć dalej.
A nawet pomagać innym. W końcu to on jest założycielem „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”
Wątpię by kiedykolwiek coś mogło go złamać. I, niestety,
pewnie nigdy mnie nie pozna, nie dowie się o mnie, nie przeczyta tych słów. Ale i tak to zapiszę, bo zawsze istnieje szansa,
że jakoś do tego dojdzie.
Panie Bohdanie mam nadzieję, że będzie pan żył jeszcze długo, a ludzie wokół będą ogrzewani ciepłem, które pan roztacza. Proszę dalej wspierać świat swoją siłą
Monika Kozłowska,
źródło: www.youngface.tv
YoungFace.TV to darmowy ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół, serdecznie zapraszaja do współpracy
wszystkie szkoły z naszego regionu.
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Grajzerówka - rasowy pałac z podłą metryką

Mamy rok 1942. Jest piękny majowy dzień. Słońce przesącza się przez korony wysokich sosen. Ciepłe promienie
rozświetlają kwiaty na podjeździe. Możnaby uwierzyć, że rosną tu od lat, a przecież ogrodnicy sadzili je o świcie.
W dalekiej perspektywie leśnej drogi pojawia się ciemny punkt. Dwóch esesmanów wyskakuje z kamiennych
budek po obu stronach wjazdu. Podbiegają do kutej, żelaznej bramy i energicznie otwierają ją na oścież. Czarna
limuzyna, stukając kołami po klinkierowej drodze, wtacza się powoli przed pałac. Za nią jeszcze podąża w asyście
konny oddział żandarmów. A przed wejściem, już od kwadransa pręży się zarządca i ochmistrz, kamerdyner, kucharki i garderobiane, pokojówki i ogrodnicy, szoferzy i leśnicy. Niemiecki personel z wyciągniętymi w hitlerowskim pozdrowieniu rękami, polska służba dalej trochę i tylko na baczność. Kierowca i adiutant wychodzą pierwsi,
by otworzyć drzwi pasażerom limuzyny. Potem pojawia się on. Pan życia i śmierci, namiestnik Rzeszy w Kraju
Warty i jednocześnie Gauleiter NSDAP Arthur Greiser. I dość młoda jeszcze, wyfiokowana kobieta. Drobnej postury żona Maria. Na huśtawce swych histerycznych nastrojów dziś w euforii. W końcu nie codziennie przecież
obejmuje się w posiadanie pałac...
Arthur Greiser był klasycznym przykładem hitlerowskiego karierowicza.
Pochodził oczywiście z niemieckiej rodziny, ale co ciekawe, był Wielkopolaninem. Jego ojciec był szewcem w Środzie Wielkopolskiej. Tu chodził do szkoły
powszechnej, potem kończył najlepsze
gimnazjum humanistyczne w Inowrocławiu. Podczas I wojny światowej służył ochotniczo w marynarce wojennej
i lotnictwie. Musiał się wyróżniać, bo
awansował na stopień oficerski. Ale po
wojnie imał się dorywczych zajęć i biedował. Partia nazistowska nie zostawiła
wiernego członka w biedzie. Już w 1930,
mając 33 lata został posłem parlamentu
wolnego miasta Gdańska, a od 1934 prezydentem senatu, czyli głową tego mini

państwa, połkniętego we wrześniu 1939
roku przez III Rzeszę. Dla Greisera nie był
to problem, bo już 21 września tegoż
roku objął władzę cywilną w Poznaniu.
A od 1 listopada, po wcieleniu Wielkopolski do Niemiec, został namiestnikiem
całego Warthegau, czyli Kraju Warty.
Był to duży obszar administracyjny,
obejmujący oprócz Wielkopolski Kujawy i Łódź. Gauleiter Greiser miał gdzie
mieszkać, bo przywłaszczył sobie wielką willę w Poznaniu i to razem z polską
służbą. Dzisiaj jest to siedziba Radia Merkury, przy ulicy Berwińskiego, naprzeciwko parku Wilsona. Co do siedzib, to
wykazał się niezłym gustem, rekwirując
na swój prywatny użytek pałace w Lubostroniu i Czerniejewie. Choć na co dzień

głosił wyższość germańskiej kultury, to
wyraźnie imponowało mu życie i domy
polskich ziemian. I o takiej rezydencji
jak u wielkopolskiego arystokraty marzył. Taki paradoks, jeden z najwyższych
hitlerowskich dygnitarzy był rozmiłowany w polskiej kulturze szlacheckiej.
Oczywiście w przerwach w pracy nad
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całkowitym zniemczeniem Wielkopolski
i wymordowaniem setek tysięcy Żydów.
Możnaby odnieść wrażenie, że cała jego
kariera była tylko po to, żeby wybudować sobie pałac i żyć jak wielki pan.
Zaraz po przyjeździe do Poznania i objęciu urzędu namiestnika, Greiser zabrał się energicznie do realizacji swoich
planów. Już jesienią, w domu wycieczkowym nad jeziorem Góreckim, świetna niemiecka firma budowlana Philipp
Holzmann zorganizowała biuro budowy. Projekt inwestycji opiniował osobiście Generalny Inspektor Budowlany
III Rzeszy, ulubiony architekt Hitlera
Albert Speer. Opinia opinią, a Greiser
i tak robił co chciał. Speer mógł tylko
napisać w pamiętnikach, że „...warstwa
kierownicza była tak skorumpowana,
że nawet w krytycznej fazie wojny nie
potrafiła zrezygnować z wystawnego
trybu życia, do którego się przyzwyczaiła. Do „celów reprezentacji” potrzebne
były tym ludziom wielkie domy, siedziby myśliwskie, dobra i pałace, liczna
służba, wystawny stół, przednie trunki.”
Nic dodać nic ująć, o to właśnie chodziło Greiserowi. A płaciło za te fanaberie
ministerstwo spraw wewnętrznych.
I grosza nie żałowało.
Projekt architektoniczny wykonało
wyśmienite berlińskie biuro Otto von
Estorffa i Gerharda Winklera. Mieli oni
w swym dorobku kilkadziesiąt znaczących do dzisiaj realizacji, głównie
w Berlinie i Poczdamie. Właśnie skończyli pracę nad budynkiem ambasady
Norwegii i szybko zabrali się do roboty.
W charakterystycznym dla siebie stylu,
prostym, z elementami nowoczesności
jak duże przeszklenia ścian, ale z wykorzystaniem tradycyjnych elementów wykończeniowych. Gmach dostał
perfekcyjnie wykonaną, zgeometryzowaną kamieniarkę portali, obramowań
okiennych i gzymsów. Nawet budynki
towarzyszące, dla personelu, tworzyły
świetny zespół urbanistyczny. Ustawione w czworobok, z wewnętrznym kwadratowym dziedzińcem i zamkniętą łukiem bramą wjazdową, z indywidualnie
zaprojektowanymi, kutymi klamkami,
okiennicami, kamiennymi narożami.
Całość założenia obejmowała ponad 10
hektarów terenu o zróżnicowanej funkcji. Regularny park przed pałacem przechodził w naturalny park krajobrazowy.

Był ogród kwiatowy, warzywniak, sad,
szklarnie, korty tenisowe, przystań nad
jeziorem, stajnie, garaże i własna stacja benzynowa. No i oczywiście schron
przeciwlotniczy. Całość owych włości
otoczono prawie trzymetrowej wysokości i długości 1570 metrów, murem
z cegły, zwieńczonym potłuczonym
szkłem zatopionym w betonie. Projekt
ogrodów i parku wykonał światowej
sławy architekt krajobrazu, pionier
ekologicznych założeń ogrodowych,
późniejszy profesor, Hermann Mattern.
Współpracownik Loosa, Poelziga, Schorouna, sław światowej architektury
pierwszej połowy XX wieku. Rozrysowany w najdrobniejszych szczegółach,

wolników, Żydów, jeńców francuskich
i polskich więźniów obozu koncentracyjnego w Żabikowie. Wielu z nich poniosło śmierć przy tej pracy. W sumie
wydano oficjalnie ponad 3 miliony niemieckich marek, nie licząc zrabowanej
Polakom i Żydom gotówki, która Greiser traktował jak swoje kieszonkowe.
Żeby uzmysłowić jak gigantyczna była
to kwota dodam, że polski pracownik,
zarabiał w tym czasie, w Poznaniu, niecałe 90 marek miesięcznie.

z niemiecką dokładnością, projekt był
gotowy już w marcu 1940 roku. Nim
ruszyły prace budowlane zniwelowano
całe wzgórze, aby uzyskać płaski teren
pod pałac. Tysiące metrów sześciennych ziemi transportowano najpierw
taśmociągami, a potem wagonikami na
szynach, po specjalnie na ten cel wybudowanym pomoście, na środek jeziora,
gdzie wrzucano ziemię. Zbudowano
też kilka kilometrów betonowej drogi
dojazdowej do rezydencji. Tylko podstawowe materiały budowlane, takie
jak cegła, były kupowane lokalnie. Cała
reszta, nawet sadzonki roślin, ściągano
z całych Niemiec. Trochę to kosztowało.
Zwłaszcza, że trwała wojna. Choć grunt
Greiser przejął bezpłatnie. I korzystał
z darmowej robocizny zastępów nie-

Niepozorny z wyglądu pałac ma aż pięć
kondygnacji użytkowych. Powierzchnia
zabudowy to ponad 700 m2 budynku
o kształcie litery C. Na parterze, na osi
umieszczono reprezentacyjną salę, z kamiennym kominkiem. Z niej wchodziło
się na lewo, przez pokój muzyczny do
gabinetu i na oszkloną werandę, zwaną pokojem kwiatowym. Na prawo była
wielka jadalnia z drugą werandą i dalej
całe zaplecze, kuchnia, kredens i spiżarnia. Przez całą długość głównego skrzydła ciągnął sie rozległy hol z dębowymi
schodami na górę, roboty mosińskiego
stolarza. Na piętrze ulokowano pokoje
mieszkalne właścicieli. Dwie oddzielne
sypialnie z łazienkami, pani i pana, łączyło ukryte przejście. Sypialnie miały wyjścia na duże tarasy na dachach werand,
ze wspaniałym widokiem na jezioro. Był
też wygodny salon. Do tego duża garderoba i pokój kamerdynera dla pana. I trzy
pokoje gościnne z własnymi łazienkami
i garderobami. W bocznym skrzydle rozlokowano pokoje dla służby. Ta zajmowała też część poddasza, na drugim piętrze.
Tam też umieszczono pralnię, suszarnię
i prasowalnię. Najbardziej zaskakujące
było podziemie gmachu, ze specjalnie
wzmocnionymi stropami. Miało aż dwa

Publikujemy po raz pierwszy, znalezione w niemieckim archiwum, karty
z projektu rezydencji Greisera w Jeziorach nad jeziorem Góreckim

24
poziomy. Z głównego holu schodziło się
do wielkiej sali kinowej, z osobnym pomieszczeniem kinooperatora. Towarzyszyło jej szereg pomieszczeń magazynowych, w których Greiser gromadził łupy
zrabowane Polakom i Żydom. W piwnicy
pod skrzydłami bocznymi mieściła się
sala konferencyjna z zapleczem z jednej
strony, a z drugiej chłodnie i pomieszczenia pomocnicze dla kuchni, zlokalizowanej nad nimi. Najbardziej tajemniczy był
drugi poziom piwnic zawierający oprócz
kotłowni trzy mniejsze pomieszczenia,
wentylowane, ze ścianami świetnie wykończonymi piaskowcem. Choć w projekcie zapisano, że służyły do przechowywania wina, w rzeczywistości mogły
pełnić funkcję schronu.
Wnętrza były luksusowo wyposażone.
Gauleiter czerpał pełnymi garściami
z wielkopolskich muzeów i pałaców.
Wszystko w Kraju Warty było jego. Nie
zabrakło gobelinów, obrazów, antyków
i starej broni. Zamówiono w Chodzieży
specjalnie odlaną zastawę, wytopioną
z żydowskich naczyń liturgicznych. Samych fortepianów było kilka, bo Maria
Greiser była pianistką i lubiła pograć
gościom. Wśród łupów tu zgromadzonych były nawet polskie książki w bibliotece. Polskie pokojówki po kryjomu poczytywały sobie Sienkiewicza
i Rodziewiczówną. Drzwi rezydencji
nie zamykały się. Urządzano wielkie
polowania, bale i majówki nad wodą.
Gdy skończyły się trunki ukradzione
z polskich piwnic, popłynęła rzeka francuskiego wina. Podczas jednej z libacji
szwagier Greisera, strzałem z pistoletu
wyłupił mu oko. Tylko kilka godzin od
Berlina, gdzie wszystko na kartki, nawet dla notabli, a tu żarcia po pachy.
Ciągnęli więc tu notable III Rzeszy jak
pszczoły do miodu. Kogo tu nie było?
Hitlera. Ale za to regularnie gościł w Jeziorach jego zastępca Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych
Wilhelm Frick, szef Hitlerjugent Arthur
Axmann, minister do spraw terenów
okupowanych w Związku Radzieckim,
Alfred Rosenberg, skarbnik NSDAP
Franz Schwarz... Oj działo się, działo. I to
nie tylko błahe wydarzenia z wesołego
życia prymitywnych nuworyszy.
Tutaj działa się wielka historia! Na tajnych naradach dyskutowano o losach
świata. To nie żarty. To w zaciszu pałacu

w Jeziorach pod Poznaniem, w dniach
od 4 do 6 października 1943 roku, Heinrich Himmler dopracowywał plan
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, plan holokaustu. Bezpośrednio przed obwieszczeniem go w dwóch
przemówieniach dla przywódców III
Rzeszy, na poznańskim ratuszu i na cesarskim zamku w Posenie (jak czytał
lektor dokumentu BBC).
Bajka miała trwać jak tysiącletnia Rzesza
Niemiecka. Wizja podboju świata pękła
jak bańka mydlana. Niemieckie tysiąclecie trwało dla rezydencji w Jeziorach raptem niecałe trzy lata. Na początku 1945
roku postęp wojsk sowieckich zaskoczył
wszystkich. Wielki Namiestnik i Gauleiter Arthur Greiser zwiał stąd pierwszy
jak szczur, 20 stycznia, na kilka dni przed
nadejściem Armii Czerwonej i zaszył się
w okolicach Salzburga. Tam rozpoznano
go i aresztowano 16 maja 1945 roku. Za
swe zbrodnie został skazany 9 lipca 1946
roku przez Trybunał Narodowy w Poznaniu na śmierć. Wyrok wykonano 21 lipca.
Publicznie. Pokazowo. Powieszono go
na wzgórzu poznańskiej cytadeli. Zgoniono rano, przed pracą pracowników
poznańskich fabryk, wielu przyszło całymi rodzinami, z dziećmi. Były ciastka,
napoje, o 7.00 ostatni występ jednego
aktora. Była to ostatnia publiczna egzekucja w Polsce i w Europie...
A tymczasem w Grajzerówce wcale nie
opustoszało. 24 stycznia 1945 roku, już
w parę godzin po ucieczce niemieckiego personelu, okoliczna ludność z Trzebawia, Pożegowa i Szreniawy rzuciła
się grabić wszystko, co dało się wynieść
i wywieźć. Nic się nie zmarnowało i do
dzisiaj w sąsiednich wsiach, cały czas są
w użytku sztućce, obrusy, dywany i meble po Greiserze. Potem na krótko pałac
zajęła Armia Czerwona. Polacy nadal zajeżdżali, ale tym razem opróżniali zapasy wina, bo było za kwaśne dla ruskich

sołdatów. Wojsko wyniosło się z Jezior
szybko, bo nie zdążyło zdewastować
pałacu. Krótko rezydował tu Urząd Bezpieczeństwa, ale było im za daleko do
Poznania. W połowie 1946 roku zaczęto remont, by wykorzystać budynki na
sierociniec, prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Po 1966 roku
Dom Dziecka przekształcono w Prewentorium Przeciwgruźlicze. A po roku 1994
przeniosła się tu z Puszczykowa Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego
i gospodarzy tu po dziś dzień.
Dla losów omawianego tu zespołu rezydencjonalnego ma to wiele plusów
i wiele minusów. Ogólnie rzecz biorąc
pałac w Jeziorach miał cholerne szczęście. Starannie odnowiono budynki,
zorganizowano w pałacu małe muzeum
przyrodnicze i stację ekologiczną, co
umożliwia zwiedzanie wnętrz. Budynki utrzymywane są w świetnym stanie,
z wieloma zachowanymi elementami
dawnego wystroju. Ale działania inwestycyjne Parku podejmowane są dość
dowolnie. A to parking z pozbruku przy
pałacu, a to jadowite kolorki we wnętrzach, a to plastykowe okna. No i dopuszczenie do totalnej dewastacji parku
wokół pałacu. Bez nadzoru konserwatora zabytków, bo to unikatowe założenie
rezydencjalne, ostatnie takie w Polsce,
miejsce historyczne w skali światowej
jest całkowicie pozbawione ochrony
konserwatorskiej. Uwadze szanownym służb konserwatorskich polecam
to miejsce! Nie ma w Polsce drugiego
takiego zespołu obiektów reprezentacyjnych, zbudowanych dla lokalnego
władcy. Tak świetnie zachowanego, tak
konsekwentnie zrealizowanego i na tak
wysokim poziomie wykonania. Według
projektów wybitnych, europejskiej klasy
projektantów. Koniecznie i natychmiastowo trzeba opieką konserwatorską
całe założenie rezydencjonalne. Wypisanie, kilka miesięcy temu białej karty,
dla samego tylko pałacu, z nadzieją, że
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kiedyś tam, wciągnie się toto do rejestru zabytków to stanowczo za mało.
Oczywiście można tu przyjechać i pokazać dzieciom motylki i ptaszki, ale
udawanie, że tu się nic nie wydarzyło
w czasie wojny to idiotyzm. W swojej
prezentacji Park Narodowy nawet nie
zająknął się o historii tego wyjątkowego
miejsca. Co nie znaczy, że władze Parku
nic z tą historią nie robią. Wręcz przeciwnie, Dyrekcja wydała spore pieniądze na
poszukiwanie hitlerowskich skarbów.
Zlecono wykonanie badań geofizycznych, w celu znalezienia podziemnych
schronów. Niestety duzi chłopcy nic nie
znaleźli. Park szarpnął się na drewnianą altankę nad brzegiem i zmajstrował
zjazd do niej dla samobójców na wózkach inwalidzkich. Przy niej mamy kilkumetrowy pomościk zamknięty płotkiem
na wielką kłódkę. Dodatkowo broni go
tablica z groźnym napisem „pomost został wybudowany do celów badawczo-

naukowych. Osobom nieuprawnionym
wstęp surowo wzbroniony”. Acha, choć
nie przyjeżdża tu już Himmler nadal
wizytują to miejsce znakomici goście
i pięknie wpisują się w starą tradycję.
I sadzą drzewka ze złotymi tabliczkami. Jedna taka tabliczka, obsrana nieco przez ptaszki, dokumentuje wizytę
samego arcybiskupa, doktora Paetza.
Przy okazji moszczenia sobie wygodnego gniazdka zamknięto świetną restaurację Górecką nad jeziorem. Pod
pretekstem ochrony jeziora zabroniono
kąpieli w nim. Poznaniacy pamiętają te
tradycyjne, letnie wycieczki pociągiem

do Osowej Góry, ze specjalnie na ten
cel wybudowanego Dworca Letniego
przy Dworcu Głównym w Poznaniu. Po
jeziorze pływały łodzie, kajaki i rowery
wodne. Parkowi Narodowemu udało się
zniszczyć tę wieloletnią tradycję. Wiadomo, pływający człowiek to masakra
dla ekosystemu. Gdy zabroniono kąpieli
w jeziorze Góreckim linia kolejowa padła i zarosła drzewami. Choć zwykli ludzi
słyszeli jak za wysokim murem pluskają
się radośnie w jeziorze rodziny pracowników Parku. Co wolno wojewodzie to
nie tobie smrodzie. Ale w końcu przestano się kąpać i za murem. Zniszczono
przedwojenną promenadę wzdłuż jeziora poniżej pałacu. Na głównej osi widokowej, z pałacu na jezioro, w linii promenady tkwi obecnie betonowa kupa
popękanej i nieużywanej od lat oczyszczalni ścieków. Drewniane pomosty pochłonęła woda. Dzisiaj zarośnięte kąpielisko czyszczą tylko bobry. A mogło być
tak pięknie...

autor tekstu: Wojciech Hildebrandt: http://www.kulturaupodstaw.pl/blog/17/mdm---mieszkanie-dom-miasto.html

Z cyklu: „Zioła wśród nas”
Przedstawiamy kolejny artykuł z serii Zioła wśród nas. Dziś nowe oblicze dobrze wszystkim znanej pietruszki .

„Niedoceniona Pietruszka”
Pietruszka, łacińska nazwa Petroselinum,
przywędrowała do nas z krajów śródziemnomorskich. Wszyscy dobrze znają pietruszkę,
bez której nie obędzie się rosół czy sałatka
jarzynowa. Pietruszka ma jednak nie tylko
kulinarne znaczenie, ale i lecznicze. Zawiera
witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten
oraz witaminę E. Oprócz tego jest źródłem
olejku eterycznego i minerałów takich jak
potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez.
Pietruszka - właściwości
Większość z nas wie, że zjedzenie natki pietruszki usuwa przykry zapach z ust po spożyciu czosnku, ale nie wszyscy wiedzą, ze
jej działanie ma o wiele większe spektrum.
Niedoceniona pietruszka poprawia apetyt,
wspomaga przemianę materii, ma dobroczynne działanie przy problemach z pęcherzem i nerkami, jak również jest bardzo
pomocna w leczeniu reumatyzmu, gośćca,
arteriosklerozy i zapaleniu oskrzeli. Godna
polecenia w przypadku zapalenia oskrzeli jest
mieszanka natki pietruszki, cytryny i miodu.
Bierzemy sporą garść rozdrobnionej natki,

wyciskamy sok z trzech cytryn i wszystko
mieszamy w naczyniu z dwoma łyżeczkami
płynnego miodu. Naczynie przykrywamy
bawełnianym lub lnianym ręcznikiem i pozostawiamy na noc. Następnego dnia mieszankę przecedzamy i przyjmujemy jedną łyżkę
stołową powstałego soku, co 1 - 2 godzin.
Winko z pietruszki
Pietruszka pomoże również wzmocnić nasze serce, poprawić krążenie i prace układu
moczowego oraz pokarmowego, pomóc
przy kłopotach z zaśnięciem, a ponadto wesprzeć leczenie niektórych chorób nowotworowych, odmy opłucnej i po udarach mózgu.
Takie działanie wykazuje „winko z pietruszki“
według receptury św. Hildegardy z Bingen.
A oto składniki i przepis: spory pęczek natki
pietruszki, 4 łyżki suszonych owoców głogu,
2 cm kory cynamonowej, 2 litry wytrawnego
białego wina gronowego, pół szklanki octu
jabłkowego własnej produkcji lub 2 łyżki soku
z cytryny i pół litra miodu. W garnku umieścić
natkę, owoce głogu i cynamon, wszystko zalać
winem, zagotować, a następnie podgrzewać

na małym ogniu przez 15 min. Po tym czasie
miksturę przecedzić, dodać ocet jabłkowy lub
sok z cytryny oraz miód. Wszystko dobrze
wymieszać, zagotować, po czym ponownie
ogrzewać na małym ogniu przez 5 minut.
Otrzymany gorący płyn rozlać do butelek.
Winko należy popijać 3-4 razy dziennie po
łyżce stołowej. Jak widać przepis nie jest
skomplikowany ani zbyt pracochłonny, za
to jego dobroczynne działanie jest nie do
przecenienia. A zatem na zdrowie!
Na koniec jedna ważna uwaga: pietruszka
nie jest wskazana dla kobiet w ciąży i dzieci!
Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.
Willma
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Mniej wyjazdów to mniej nieszczęść

Któż będąc dzieckiem – szczególnie
wśród chłopców – nie marzył o tym, by
w życiu dorosłym zostać strażakiem?
Nawet, jeśli wyrośliśmy z tych marzeń,
wciąż podziwiamy strażaków za ich
odwagę i niesioną pomoc – zawód ten
jest w dalszym ciągu na pierwszym
miejscu w rankingu najbardziej szanowanych profesji.
W Mosinie działa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, która – we współpracy z jednostką
Ochotniczej Straży – czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Mosiny i okolic (jednostka ma w swym rejonie działania także gminę Stęszew i Puszczykowo).
Jak wygląda praca strażaka na co dzień?
Rozmawiamy z dowódcą jednostki, kpt.
Romanem Rembielakiem.
M.M.: Jak Pan ocenia niedawno przeprowadzoną akcję ratowniczą pożaru
domu w Rogalinku? Została ona bardzo dobrze odebrana przez rodzinę
i otoczenie.
Dla nas była to taka sama akcja jak wiele
innych – zawsze postępujemy i działamy tak samo, na takim samym sprzęcie,
z takim samym zaangażowaniem. Takie akcje zdarzają się w naszym rejonie
dość często, jeśli jednak są osoby, które
chcą się odwdzięczyć dobrym słowem
czy uznaniem to zawsze to doceniamy,
jest to dla nas bardzo ważne.

Jeśli chodzi o sytuację w Rogalinku to
otrzymaliśmy zgłoszenie, że pali się
dom mieszkalny. Zwykle zbieramy się
szybko, by w ciągu minuty wyjechać
i jak najszybciej dotrzeć na miejsce
zdarzenia. W tej sytuacji pomocne było
to, że jeden z mieszkańców kierował
nas z głównej drogi – oszczędziliśmy
cenny czas. Najbardziej pomógł nam
sąsiad, który zauważył zadymienie i był
na miejscu w momencie naszego przyjazdu – to on wskazał miejsce przebywania mężczyzny, który, jak się okazało,
był w dużym niebezpieczeństwie. To,
że nasze działania zakończyły się sukcesem, jest zasługą także innych osób.
Niestety, często jesteśmy oceniani różnie – niektórzy mają pretensje, mówią,
że należało postąpić inaczej itp. Oczywiście, zawsze omawiamy akcje i dyskutujemy nad tym, czy można było
w inny sposób poprowadzić działania,
ale to już zostawiamy sobie na szkolenia. Nie znaczy, że nie popełniamy błędów, jednak często jesteśmy obwiniani
o nieprawidłowe działania przez osoby
postronne, nie znające szczegółów ani
specyfiki danej akcji.
M.M.: Wspomniał Pan o spotkaniach
szkoleniowych. Jak wyglądają Wasze
szkolenia?
Zajęcia szkoleniowe odbywają się codziennie oprócz niedziel – realizujemy

wówczas plany szkoleniowe, zatwierdzane przez Komendanta Miejskiego.
Doskonalimy się w dużym stopniu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Odbywamy także szkolenie pożarnicze, strażackie – są to tematy związane
z ratownictwem drogowym, ewakuacją,
ratownictwem wodnym, chemicznym.
Zajmujemy się wieloma dziedzinami,
pożary to tylko mały wycinek naszych
działań. Mamy dostęp do materiałów na
serwerach Komendy Miejskiej, oprócz
tego własne zasoby materiałowe, salę
szkoleniową przystosowaną do zajęć,
na której realizujemy część teoretyczną. Część praktyczna realizowana jest
ze sprzętem, na placu, z pojazdami, na
opuszczonych budynkach, a także nad
jeziorami, nad Wartą, w firmach i zakładach produkcyjnych. Wygląda to tak, że
jedziemy do firmy i zbieramy jak najwięcej informacji: jak najlepiej tam dojechać,
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czy pod wskazanym adresem będzie
portier lub inna osoba, która poinformuje o wszystkim, co się dzieje i gdzie;
zapoznajemy się z zaopatrzeniem wodnym obiektu, jednym słowem – robimy
szczegółowe rozpoznanie. Poznajemy
wszystkie pomieszczenia, interesujemy
się procesem technologicznym, zwracamy uwagę na groźne, trujące substancje, zawsze dopytujemy o wyłączniki
prądu, zawory gazu, inne urządzenia czy
materiały niebezpieczne – wszystko, co
może stwarzać zagrożenie podczas akcji
ratowniczo-gaśniczej. Z tych informacji
robimy materiał w wersji elektronicznej, do którego możemy sięgnąć w razie
potrzeby i korzystać z niego. Wówczas,
gdyby w danej firmie czy instytucji doszło do pożaru lub wypadku, jesteśmy
dobrze przygotowani do interwencji.
Skupiamy się także na profilaktyce
i bezpieczeństwie – w tym celu odbywają
się liczne spotkania z różnymi grupami
osób, poza tym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca można przyjść do jednostki
i zapoznać się ze sprzętem, porozmawiać
na tematy związane z naszą pracą, zapytać o kwestie bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej itp. Bardzo ważne jest
dla nas, by zapobiegać powstawaniu wypadków i pożarów.
M.M.: Powiedział Pan, że pożary to tylko
niewielka część Waszej pracy. Do jakich
innych sytuacji jesteście wzywani?
Najczęściej do wypadków drogowych,
zatrucia tlenkiem węgla, często podczas ulewnych deszczy do wypompowania wody z budynków, piwnic,
obiektów. Czasem zagrożenie stanowią
drzewa – złamane, pochylone, nad liniami energetycznymi, opierające się
o budynek itp. Dysponowani jesteśmy
także do różnych sytuacji na wodzie,
a także do zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca, który wzywany
jest na miejsce zdarzenia.
Życzymy sobie, by wyjazdów na służbie
było jak najmniej, bo zawsze, kiedy wyjeżdżamy, spotykamy się z jakimś nieszczęściem, więc jeśli byłoby mniej wyjazdów to byłoby lepiej dla wszystkich.
Pomagamy zawsze gdy zagrożone jest
zdrowie, życie lub mienie. To jest główna zasada.
M.M.: Do tak różnorodnych zadań potrzeba wielu umiejętności.
Tak, umiejętności są potrzebne i trzeba je też doskonalić. Wszelkie działania
ułatwia odpowiedni sprzęt – do cię-

cia stali, betonu, drewna, wykrywania
substancji niebezpiecznych itp. Sprzęt
jednak trzeba umieć obsłużyć i podjąć
odpowiednie decyzje, to jest najważniejsze.
M.M.: A jak wygląda współpraca ze
znajdującą się obok jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej?
Współdziałamy ze sobą, jeździmy na te
same akcje. Często razem się szkolimy
– zależy nam, żeby strażacy z OSP mieli
jak największą wiedzę i umiejętności,
bo wtedy możemy skuteczniej pomagać. Współpraca jest wówczas bardziej
owocna i bezpieczna.
M.M.: Jak liczna jest ta jednostka?
Mamy trzydzieści pięć etatów, pracujemy w systemie zmianowym. Jesteśmy
w jednostce zawsze – bez względu na
porę dnia, w każdej chwili minimum siedem osób musi być gotowych do wyjazdu. W powiecie poznańskim natomiast
w jednej chwili około stu strażaków jest
w stanie wyjechać do każdej akcji.
M.M.: Praca strażaka jest jednym z zawodów, w którym człowiek jest narażony na duży poziom stresu. Jak sobie
z tym radzicie?
Wiek strażaka wyjeżdżającego do akcji
waha się w większości od dwudziestu
do czterdziestu pięciu lat, a średnio to
trzydzieści kilka lat. Są to zatem młodzi
ludzie, którzy spotykają się z trudnymi
sytuacjami. W razie potrzeby korzystamy z pomocy psychologa, który jest
w komendzie wojewódzkiej. Chodzi
o to, by stres nie miał później negatywnych skutków w codziennym życiu. Myślę, że każdy inaczej reaguje na trudne
sytuacje, nigdy jednak nie zdarzyło się,
żeby ktoś po akcji powiedział, że była
dla niego tak dużym stresem, że nie
może pracować i potrzebuje odpoczynku. Myślę, że jeżeli człowiek decydował
się na taki zawód to chce pomagać i będzie to robił.

M.M.: Co się dzieje ze strażakiem po
służbie - czy można oddzielić Waszą
pracę od codziennego życia?
Dość często zdarza się, że strażacy poza
służbą napotykają na różne zdarzenia,
kiedy trzeba pomóc – i oczywiście to
robią. Te działania wyglądają inaczej niż
wtedy, kiedy działa się w zespole i z odpowiednim sprzętem, są dużo trudniejsze i mniej bezpieczne. Jeśli jednak
spotykamy kogoś potrzebującego pomocy, zawsze pomagamy – takie mamy
powołanie.
Warto dodać, że kiedy straż pożarna
odjeżdża z miejsca zdarzenia, zaczyna
się ciąg dalszy, jakim jest współpraca
różnych służb i instytucji, jak chociażby
urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej. Nasze działania się kończą – na
przykład gasimy pożar. A ludzie pozostają bez dachu nad głową, pożywienia,
potrzebują dalszej pomocy i opieki.
M.M.: A czy są kobiety w państwowej
straży?
Tak, ale kobiet wyjeżdżających do akcji jest niewiele, za to często są zaangażowane w sprawy administracyjne,
księgowe, kwatermistrzowskie, prawne. Uważam, że najważniejszy jest odpowiedni podział i przyporządkowanie zadań – zarówno podczas akcji jak
i w innej pracy. Każdy wówczas może
robić to, co najlepiej potrafi, a pracując
w ten sposób zespołowo stajemy się
bardziej skuteczni.
M.M.: Na koniec życzę Panu i całemu
zespołowi tego, czego zwykle życzą
sobie strażacy: tylu samo powrotów
co wyjazdów do akcji. I bardzo dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Marta Mrowińska
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Przyjmę XZLXBMJmLPXBOF
LSBXDPXF T[XBD[LJ
do zakładu krawieckiego
w Puszczykowie

tpraca stała
tumowa o pracę

UFM

BADANIA TERMOWIZYJNE
BUDYNKÓW, INSTALACJI GRZEWCZYCH,
ELEKTRYCZNYCH, WODNYCH I KLIMATYZACJI
- badanie stanu izolacji termicznej budynku
- wykrywanie usterek instalacji grzewczych,
wodnych i klimatyzacji
- wykrywanie miejsc powstawania wilgoci
w podłogach, ścianach i stropach.
- diagnostyka instalacji elektrycznych (przeciążenia)

JEŚLI:
- kupujesz dom lub mieszkanie, sprawdź czy nieruchomość jest wolna od ukrytych wad: złej izolacji
termicznej, zawilgoceń, przecieków instalacji grzewczych i wodnych.
- sprzedajesz dom lub mieszkanie, przedstaw kupującemu raport termowizyjny o braku ukrytych
wad nieruchomości.

SZERMIERKA
tel. 605 990 411

e-mail: introterm@wp.pl
www.introterm.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

TRANS - BAU - PROJECT

Mosina, ul. Wąska 1
tel. 508 185 986
www.transbauproject.pl
e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
3URMHNW\KDOLLQQ\FKRELHNWyZXVáXJRZ\FK
8VáXJLJHRGH]\MQH
1DG]RU\EXGRZODQHLLQZHVWRUVNLH
3URMHNW\]MD]GyZLSDUNLQJyZ
3(à1$2%6à8*$,1:(67<&<-1$
RGZQLRVNXRZDUXQNL]DEXGRZ\GR]DNRĔF]HQLDEXGRZ\

325$'<35$:12%8'2:/$1(

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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PRACA
w utrzymaniu ruchu
w Plewiskach
w obiekcie
magazynowym

WYCENY
NIERUCHOMOCI
 DOMY
 LOKALE
 DZIAKI
 SPECJALISTYCZNE





 

TEL. 572 642 585
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

BIURO
RACHUNKOWE
PRZYJMIE ZLECENIA

• PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
• KADR
• ZUS
• US
Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów
• jesteśmy ubezpieczeni
• odzyskujemy należności
• odbieramy osobiście dokumenty
62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wieści z Puszczykowa
Rewitalizacja „Mimozy”

Miasto Puszczykowo ubiega się o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja
willi „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne". Obecny stan tego zabytkowego
obiektu jest katastrofalny i wymaga
kapitalnego remontu aby przywrócić
jego dawny blask. W zleconej przez
Urząd Miejski dokumentacji projektowej założono odtworzenie historycznego charakteru budynku wraz z jego
przeznaczeniem na cele użyteczności
publicznej. Całość prac została uzgodniona z konserwatorem zabytków.
Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na realizacji prac remon-

towych - w jej wyniku „Mimoza" stanie
się miejscem integrującym lokalną
społeczność. W odnowionych pomieszczeniach organizowane będą spotkania
kulturalne i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu również aktywnie
działające w naszym mieście organizacje pozarządowe, a centrum edukacji
ekologicznej EkoInfo, będzie mogło
rozwinąć swoją działalność.
Zakres projektu, w połączeniu z obecnym stanem budynku oraz koniecznością przeprowadzenia prac o charakterze restauratorskim, wpływa na wysokie
koszty realizacji przedsięwzięcia, sięgające 4 mln złotych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości
85% całości kosztów projektu. Jednym
z kryteriów oceny projektów w konkursie jest „skala społecznego poparcia
dla planowanej interwencji, wyrażona
w formie załączonych do wniosku list

Zakończenie sezonu
pszczelarskiego
20 listopada br. w Kole Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo miało miejsce oficjalne zakończenie sezonu pszczelarskiego. Jak co roku, na początku pszczelarze wzięli udział we Mszy Świętej, odprawionej w kościele pw.
Św. Jadwigi w Łodzi. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem
przedstawicieli lokalnych władz, w tym Burmistrza Miasta Puszczykowa
Andrzeja Balcerka. Prezes Koła, Wojciech Kociemba, poinformował, że aktualnie Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo zrzesza 76 członków, wśród
których jest 11 kobiet. Pod opieką mają 1866 pszczelich rodzin rozlokowanych na terenie gminy Mosina, Puszczykowa oraz sąsiednich gmin. W 2017
roku przypada 85-lecie istnienia Koła. Z tej okazji planowane jest wydanie
albumu poświęconego działalności pszczelarzy oraz wystawa fotograficzna.

JĘZYK
NIEMIECKI
Doświadczony
nauczyciel
zachęca do nauki,
zaprasza na
KOREPETYCJE i KONWERSACJE
Tel. 668 225 723

poparcia mieszkańców oraz deklaracji
poparcia wystawionych przez podmioty zainteresowane realizacją projektu".
Stąd nasz gorący apel do wszystkich
mieszkańców o podpisywanie się na
listach poparcia, które wyłożone są
w Urzędzie Miejskim, Bibliotece, szkołach i innych miejscach publicznych.
Nasze wspólne zaangażowanie może
zadecydować o przyznaniu dotacji i realizacji projektu mającego tak wielki
wpływ na przestrzeń publiczną, integrację społeczną mieszkańców oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. (za: www.puszczykowo.pl)

Likwidacja przejazdu
kolejowego przy ul. 3 Maja
Z uwagi na planowane uruchomienie nowego
systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Mosina-Puszczykowo, konieczne jest zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. 3 Maja w Puszczykowie oraz jego docelowa likwidacja, która
rozpoczęła się już od dnia 9 grudnia 2016 roku.
W związku z powyższym zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Zgoda
na likwidację tego przejazdu zapadła w kadencji
2006-2010 i niestety, mimo prób obecnych władz
nie udało się zmienić decyzji PKP.
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ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

i satelitarne
• Konfiguracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
ͻŽƉŝĞŬƵŶŬŝŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
ͻƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚ

Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686
Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
- szeroki wybór drzwi - monta¿
zewnêtrznych
- panele pod³ogowe
i wewnêtrznych
- panele boazeryjne
- fachowe doradztwo

CENY PRODUCENTA!

Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521
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AKUMULATORY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

nowe, produkcji ukraińskiej
Żywotność 7 lat!

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów,
alternatory, rozruszniki, pompy:
wspomagania, wtryskowe

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

Praca Poznań - Komorniki
Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)
tPraca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się
t2 zmiany
tWymagamy ks. sanepidu
tPraca od zaraz

Kontakt: UFM
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje pracę tymczasową:
Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu
• praca na produkcji lub magazynie
• praca zmianowa • praca w Robakowie
Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy
Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:
tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

AGENCJA
PZU

poszukuje
do współpracy

UBEZPIECZENIA:

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI

 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

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

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy
wszelkie remonty:
• malowanie
• docieplanie
• łazienki
• płytki
• papa terma
• klinkier
• i wiele innych
tel. 509434495

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

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

BIURO OGŁOSZEŃ

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................
treść ogłoszenia: ...................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kupony ogáoszeniowe (do 20 sáyw) prosimy przesyáaü na adres redakcji
lub wrzucaü do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
PRACOWNIK PRODUKCJI
– 2800 BRUTTO! BEZ WEEKENDÓW!
Dla naszego klienta, firmy z branży produkcyjnej poszukujemy osób na stanowisko :
Pracownik Produkcji. Miejsce pracy: Mosina.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za na adres email poznan@fulljob.pl
PRACA DLA KASJERA W DELIKATESACH
W PUSZCZYKOWIE
Arturo – lubiane delikatesy od 20-stu lat
działające w formie supermarketu w podpoznańskim Puszczykowie. Oprócz wynagrodzenia wynoszącego 2500 zł netto,
oferujemy pracę w siedemdziesięcioosobowym zgranym zespole, ciekawych wnętrzach i eleganckich strojach firmowych.
Obecnie nawiążemy współpracę z osobami zainteresowanymi pracą na stanowisku
kasjera-sprzedawcy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą pracy
prosimy o wysłanie swojego CV na adres
praca@arturo.pl.
LEKKA PRACA OD 2080 ZŁ NETTO
Z WOLNYMI WEEKENDAMI
Aktualnie poszukujemy pracowników do
lekkiej pracy produkcyjnej. Miejsce pracy
znajdujące się w Mosinie. Proszę o kontakt
pod numerem 508-040-047.
DREWNO OPAŁOWE W SUPER CENIE!
MOSINA
Witam, mam do sprzedania drewno opałowe. Są to uszkodzone deski po naprawie
palet. Wymiar klatki ok 120x80x100. Transport 5 sztuk na terenie Poznania gratis! Odbiór na ulicy Starołęckiej 57 d w Poznaniu.
Proszę o kontakt telefoniczny 601702202
PRACA OD ZARAZ! MAGAZYNIER
– ROBAKOWO
Praca na magazynie - miłe widziane uprawnienia na wózki widłowe. Praca w oparciu
o umowę o pracę. Stabilne zatrudnienie.
Praca w godzinach nocnych. Kontakt: Justyna Tomczyk 516-027-965

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
KROSINKO
Sprzedam działkę budowlaną 1089 m2 położoną w Krosinku ul. Nad Potokiem. Media
w drodze przy działce. Cena 160 000 zł. tel.
535 988 238
PRACA MOSINA PRACOWNIK OCHRONY
W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIKA OCHRONY - obiekty handlowe. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt tel. 607
173 792 bądź przesłanie CV na adres:
dz.poznan@solidsecurity.pl
SZKOLENIA, STAŻE, PRACA
Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie
bądź bierny na rynku pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Zapraszamy do biura projektu oraz
na stronę www:
http://projektwielkopolska.szkoleniawkk.
pl/49-strona-glowna.html Biuro Projektu
Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jawornicka 8, 60-160 Poznań II piętro pok. 223
OWCZAREK AUSTRALIJSKI SZCZENIĘTA
Sprzedam śliczne szczenięta rasy Owczarek
Australijski z rodowodem: 508584645
OPERATOR SKŁADARKO-SKLEJARKI
MOSINA
Wymagania:
– wykształcenie min. średnie
– min. 2 lata doświadczenia na stanowisku
operatora maszyny składająco-sklejającej
BOBST
operatora maszyny sztancującej (wycinającej) BOBST
– znajomość j. angielskiego mile widziana
– chęć rozwoju w strukturach firmy
poz.ref.1@workservice.pl
KASJER - SPRZEDAWCA – MOSINA
Dino to polska dynamicznie rozwijająca
się sieć marketów spożywczych. Obecnie
oferujemy pracę na stanowisku: KASJERSPRZEDAWCA. Aplikacje prosimy przesyłać
przez portal, stronę marketu Dino (zakładka
„Kariera”) lub na adres mailowy praca@marketdino.pl, kontakt telefoniczny 665941451.

ZIMOWE PÓŁKOLONIE SPORTOWE NA
BASENIE 2017 BASEN NA FALI
Jak co roku zapraszamy gorąco na organizowane przez nas zimowe półkolonie sportowe na basenie.
W ofercie między innymi codziennie 1,5h
basenu, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, relaksacyjne oraz wiele gier i zabaw. Zapewniamy opiekę od 07:30 do 16:30
oraz pełne wyżywienie z własnej kuchni.
DOSTĘPNE TURNUSY:
1) 30.01 – 03.02.2017 2) 06.02 – 10.02.2017
CENA 360 ZŁ/ TURNUS (5DNI)
Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klub
„Na Fali” od pn-pt 7.00-22.00 oraz sb i nd od
08.00-16.00.
WYNAJMĘ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE LUB GARAŻ W KOMORNIKACH
Poszukuję do wynajęcia pomieszczenia
gospodarczego, garażu nadającego się na
mały magazyn. od 10-30 m2. W Komornikach lub okolicy. tel. 602449500
BABIRAJ SALON URODY
-stylizacja paznokci, stylizacja rzęs, wizaż,
depilacja pastą cukrową, zabiegi pielęgnacyjne, pedicure, oprawa oka - ul. Sowińskiego 32 (wejście od ulicy Topolowej) Mosina,
tel:535676005
PRACOWNIK FIZYCZNY
Piekarnia zatrudni pracowników fizycznych.
Kontakt: tel. 61 8 996 600, 61 8 132 659
OPIEKUN KLIENTA – BRANŻA NARZĘDZIOWA – DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO
Basta hurt jest firmą z 30 letnią tradycją.
Specjalizujemy się w hurtowej sprzedaży
profesjonalnych narzędzi ręcznych cenionych marek dla sklepów oraz firm handlowych. Posiadamy własne marki Traso oraz
Montero. W ofercie posiadamy narzędzia
dla każdej grupy zawodowej – narzędzi bez
których nie można się obyć. POSZUKUJEMY: Doradcy Klienta Biznesowego – Opiekuna klienta. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie pisemnych ofert (CV, list
motywacyjny) przez e-mail (karol@bastahurt.pl). W temacie e-maila prosimy wpisać
nazwę powiatu.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca: Elżbieta Bylczyńska, Henryk Pruchniewski, Wojciech Czeski, Roman Czeski,
Dorota Lisiak, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 693 881 811
Listy i bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres
redakcji lub wrzucać do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz
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PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

Dnia 1.11.2016 r.
w Sapowicach k. Stęszewa
zaginęła suczka rasy beagle - wabi się Sonia, pies jest
w trakcie leczenia, nie miała na sobie obroży.
Pies ma czipa.

Jeśli ktokolwiek go widział bądź wie,
gdzie przebywa, proszę o kontakt:
604-444-971 lub: 606-611-316.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
PROFILAKTYKA
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
LECZENIE KANAŁOWE
PROTETYKA
MediRaty
ZDJĘCIA RTG
IMPLANTY
ORTODONCJA
CHIRURGIA - NFZ
Szpital Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11 (I piętro, pok. 1)
62-041 Puszczykowo

Tel. 61 89 84 228

Za pomoc w odnalezieniu psa przewidziana jest
nagroda 2000 zł.

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

