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Słowo Od Redakcji

Okres świąteczno-noworoczny to zwykle czas odpoczynku 
i trochę mniejszej intensywności pracy. My jednak nie zwalnia-
my tempa – przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer pe-
łen różnorodnych i – mamy nadzieję – ciekawych materiałów.

Początek roku to dobry moment na podejmowanie wyzwań, 
stawianie sobie nowych celów, snucie kolejnych planów. Nie-
jeden z nas przekonał się z pewnością o tym, że postanowienia 
noworoczne często kończą się... jeszcze w styczniu. Mamy na 
to sposób – w numerze mówimy, jak wytrwać w realizacji swo-
ich planów i co robić, by nie dać się zniechęceniu i nie poddać 
pojawiającym się trudnościom. Tym razem rozmawiamy z tre-
nerem personalnym o  aktywności fi zycznej, w  kolejnym nu-
merze powiemy, jak wytrwać w postanowieniu zmiany nawy-
ków żywieniowych. Dotrzymanie noworocznych postanowień 
nie musi być trudne – wystarczy kilka prostych wskazówek! 

Skoro mowa o  aktywności, przedstawiamy ciekawą propo-
zycję Mosińskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji: w  2018 roku 
przypada 170 rocznica powstania Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. Z  tej okazji odbędzie się wydarzenie pod nazwą "170 
km na 170-lecie" – prawdziwa gratka dla amatorów biegania, 
roweru czy nordic-walking! Szczegółów szukajcie wewnątrz 
numeru, a my już teraz zachęcamy do treningów i planowania 
sportowych wydarzeń. 

Dla wszystkich zaś, którym zależy na zdrowej diecie i  do-
brych jakościowo posiłkach mamy kilka informacji o... mięsie 
z indyka. Sami odkrywamy jego walory smakowe i właściwości 
odżywcze, a zdobytymi informacjami z przyjemnością się dzie-
limy. Mamy nadzieję, że i Państwo znajdą inspirację do próbo-
wania nowych potraw i smaków.

Ważne miejsce w numerze zajmują tematy związane ze spra-
wami istotnymi dla naszej gminy: mówimy o inwestycjach dro-
gowych, krajobrazie, który często szpecony jest przez wszech-
obecne reklamy i  bilbordy oraz o  zmianach w  gospodarce 
odpadami. Od dawna naszą uwagę angażuje też temat czysto-
ści powietrza w  naszym regionie i  nasilającego się w  okresie 
zimowym smogu. Wszyscy chyba dotkliwie odczuwamy skutki 
zanieczyszczenia powietrza – pragniemy, by do poprawy jego 
jakości przyczyniły się konkretne, zdecydowane działania za-
równo władz samorządowych, jak i nas wszystkich – stąd cią-
głe apele o  nie spalanie odpadów i  używanie opału dobrej 
jakości. Mieszkamy w  pięknym regionie – warto, by pozostał 
także czysty i zdrowy.

Serdecznie zapraszamy do lektury, życząc jednocześnie wie-
lu nowych sił, energii do działania i podejmowania kolejnych 
wyzwań w nadchodzącym roku. 

Marta Mrowińska

Nie wiem dokładnie jak to było, tylko kiedyś czytałem o jakimś 
burmistrzu, czy o dwóch burmistrzach. To było tak, że nasz bur-
mistrz pojechał do tego drugiego, już nie pamiętam do jakiej 
miejscowości. Tam załatwiali swoje sprawy tak długo, że ten nasz 
musiał zostać i nocować. Okazało się, że w tym pokoju była belka, 
która nie miała powbijanych gwoździ do powieszania skarpet czy 
onuc. Już nie pamiętam szczegółów. Rano dopiero to się wydało 
i nasz burmistrz był bardzo niezadowolony. Stąd się wzięło to sar-
kastyczne określenie, że niby taki porządny, ważny urzędnik i onu-
ce musi wieszać na gwoździu tak jak u siebie w domu w Mosinie.

A, już pamiętam! Ojciec opowiadał zawsze, że to powiedzenie 
jest bardzo znane na Śląsku. Ślązacy bardzo często go używa-
ją w  codziennych określeniach. Nawet powiem panu, że kiedyś 
byłem statystą w  fi lmie „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” 
i  tam właśnie padło takie określenie, ale nie pamiętam w  jakim 
kontekście. Bo wie pan, jak coś takiego słyszę, to uszy do góry i je-
stem czujny. Jadę z tym pana Elegantem do cioci, a ona już daw-
no w Mosinie nie mieszka, jak będzie coś ciekawszego wiedział to 
przyjadę opowiedzieć.

    Roman Czeski

Sarkastycznie (ktoś z orkiestry):

Drodzy Czytelnicy!
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Zamieszanie w gospodarce odpadami
W czerwcu 2016 r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie wyjścia z Selektu i od 
1 stycznia budowany jest nowy, gminny 
system gospodarki odpadami. Okazuje się 
jednak, że nie jest to takie proste. 
Gmina musi dopłacać...
Nowy system się nie bilansuje i do gospo-
darowania odpadami gmina musi dopłacać 
- w tym roku dołożono do opłat mieszkań-

ców kwotę 1,8 mln zł, w 2018 r. planuje się 
dołożyć aż 3,2 mln zł. Tymczasem naszej 
gminy na dotowanie systemu gospodaro-
wania odpadami po prostu nie stać - jeżeli 
zatem środków z opłat mieszkańców nie 
wystarcza, gmina powinna rozważyć wpro-
wadzenie innych rozwiązań.
Działania korygujące na lata 2018 - 2019
By zmniejszyć defi cyt w gospodarowaniu 
odpadami, zastępca burmistrza Przemy-
sław Mieloch przedstawił radnym propo-
zycje działań korygujących w 2018 i 2019 
roku. Są to między innymi:
- Zwiększenie wpływów z deklaracji po-
przez większą ilość kontroli - część miesz-
kańców nie złożyła jeszcze deklaracji, są 
również tacy, którzy zadeklarowali mniej-
szą ilość domowników niż rzeczywiście 
zamieszkujących w danym gospodarstwie 
domowym.

- Zmniejszenie ilość odpadów zmieszanych 
- poprzez kontrolę pojemników przez PUK 
(zwłaszcza w gospodarstwach, które odpa-
dów segregowanych mają bardzo mało).
- Zwiększenie przychodu ze sprzedaży szkła 
(poprzez zwiększenie segregacji szkła - 
większy przychód ze szkła białego).
- Dążenie do wyrównania stawek za przyj-
mowanie odpadów na RIPOK-u (w tym 
celu rozmowy z gminami: Luboń, Tarnowo 
Podgórne, Rokietnica, Suchy Las, a także 
spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego).
- Ważenie odpadów komunalnych (celem 
jest zmniejszenie kosztów za odpady zmie-
szane i zwiększenie przychodów ze sprze-
daży surowców wtórnych). Planowane jest 
także między innymi wprowadzenie kodów 
na pojemnikach i workach oraz wagi w 
śmieciarkach.
Nowe stawki za odpady
W 2019 r. planowane jest natomiast  wpro-
wadzenie zróżnicowanych stawek– 10-15-
20 zł w zależności od stopnia segregacji: 10 
zł za segregowanie na określonym pułapie 
wagowym, 15 zł za niepełne segregowanie 
i 20 zł za odpady zmieszane.
(źródło: czasmosiny2.pl)
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Jak wytrwać
w noworocznych postanowieniach?

Początek roku to czas, kiedy wielu z nas stawia sobie nowe wy-
zwania, cele, układa plany. Pełni zapału zabieramy się do pracy, 
często jednak okazuje się, że już po miesiącu noworoczne posta-
nowienia rozmywają się, a my zniechęceni wracamy do dawnych 
przyzwyczajeń.
Jak wytrwać w realizacji postawionych sobie celów? Co i jak plano-
wać, a także – co robić, gdy pojawią się pierwsze trudności czy nie-
powodzenia? Na te pytania odpowiada Paulina Jedlińska, trener 
personalny, instruktor fi tness, żywieniowiec, pasjonatka zdrowego 
stylu życia, uwielbiająca pracę z ludźmi, których stara się zarażać 
swoim entuzjazmem.
Małymi krokami, powoli
Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj od początku za dużo na sie-
bie nakładamy – mówi Paulina - zwłaszcza, jeżeli zamierzamy ra-
dykalnie zmienić swoje życie (na przykład zacząć uprawiać sport, 
gdy do tej pory byliśmy raczej typem "kanapowca"). Musimy pa-
miętać, ze mamy sporo różnych obowiązków: pracę, życie rodzinne 
itp. Jeżeli dołożymy sobie za dużo dodatkowych zajęć, siłą rzeczy 
postanowienia zaczną uciekać na dalszy plan.
Ważne jest zatem, by nie narzucać sobie za dużo od samego począt-
ku – wystarczy jeden, dwa dni treningu w tygodniu. Dobrze jest też 
znaleźć coś co nas zainteresowało, w jakiś sposób zaciekawiło i wy-
daje się, że może się nam spodobać. Zaczynamy stopniowo, powoli, 
małymi krokami. Pamiętajmy, że nie możemy się katować – jeśli rzu-
cimy się od początku na przykład na pięć treningów tygodniowo to 
jest duże prawdopodobieństwo, że szybko się zniechęcimy.
Nie bójmy się też próbować, szukać odpowiedniej dla siebie aktyw-
ności, zmieniać je tak, by znaleźć tę, która sprawi nam prawdziwą 
przyjemność.
Systematycznie i cierpliwie
Paulina podkreśla, że ważna jest systematyczność – na efekty często 
trzeba poczekać, ale stopniowo sami zobaczymy, że wytrzymałość 
nam rośnie, ciało szybko adoptuje się do wysiłku i potem zaczyna 
nas już cieszyć to, że pojawiają się efekty. Nowe zachowanie czy 
czynności muszą nam jednak stopniowo wejść w nawyk – a to jest 
możliwe właśnie dzięki systematyczności.
By zacząć, nie trzeba dużych nakładów pieniężnych, nie musimy 
od razu kupować karnetu w klubie fi tness – możemy rozpocząć od 
zwykłego spaceru, potem włączyć np. kije (nordic walking), które 
dają sporo możliwości rozwoju, aż po starty w zawodach. Dobrze 
jest, jeśli uda nam się "zarazić" swoją aktywnością domowników czy 
kogoś znajomego – wówczas wzajemnie się motywujemy, dodat-
kowo mamy okazję do wspólnego spędzania czasu.
Z czasem nasze ciało będzie nam wdzięczne – pamiętajmy, że ono 
ma nam służyć przez wiele lat i to, co robimy teraz, ma przełożenie 
na naszą formę i samopoczucie w przyszłości. Powinniśmy zatem 
dbać o nasze ciało i troszczyć się o nie przez cały czas – mówi Pauli-
na i trudno się z nią nie zgodzić, prawda?
Duży cel rozłożony na etapy
Czasem nasz cel jest zbyt daleki – owszem, dobrze, kiedy wyznacza-
my sobie coś długofalowego, warto jednak wyznaczać sobie także 
maleńkie cele po drodze: miesięczne, tygodniowe, a czasami dzien-
ne, takie małe kroki, które będą zbliżać nas do tego dalekiego celu. 
Jeżeli na przykład moim celem jest za dwa lata przebiec półmaraton 
(Może być i za dwa lata – przecież nam się nie spieszy - mówi Paulina :)) 
to mam świadomość, że potrzebuję do tego sprawnego, mocnego 

ciała, odpowiedniej wytrzymałości itp. I ten cel – półmaraton – roz-
kłada mi się wówczas na mniejsze zadania, które powoli realizuję. 
Warto też korzystać z doświadczenia innych, zwłaszcza tych, którym 
udało się zmienić styl życia.
Dobrze jest także zapisywać sobie efekty swojej pracy – potem 
wracamy do tych zapisków, zwłaszcza w momentach, kiedy wyda-
je nam się, że stoimy w miejscu – widzimy wówczas, jakie postępy 
zrobiliśmy. Musimy też pamiętać o tym, że każdy z nas ma inne 
predyspozycje, mamy różne uwarunkowania genetyczne – wiele 
czynników wpływa na rozwój naszej aktywności i dlatego nie ma 
sensu porównywanie się z innymi. Każdy z nas ma inną, indywidu-
alną drogę rozwoju.
Poprawa jakości życia
Musimy wziąć pod uwagę, że nasze plany ulegają weryfi kacji i 
zmieniają się w wyniku okoliczności czy zdarzeń, na które nie mamy 
wpływu: każdego z nas może dopaść przeziębienie, kontuzja, cho-
roba dziecka czy dodatkowe zlecenie w pracy. Wówczas trzeba po 
prostu – po czasie przerwy - wrócić do naszego planu i robić dalej 
to, co zamierzyliśmy.
Nie możemy zapominać też o regeneracji, odpoczynku, który jest 
równie ważny – a czasem nawet ważniejszy – niż sam trening. Musi-
my nauczyć się słuchać własnego ciała, odbierać sygnały, które ono 
nam daje i nie robić nic wbrew sobie - podkreśla Paulina.
Stopniowo nasze ciało samo będzie domagać się aktywności i wy-
siłku, zobaczymy też, jak zmienia się nam cera, wygląd, samopoczu-
cie, że mamy więcej energii, lepszy humor, lepiej śpimy, jesteśmy 
ciekawi świata itp. - zyskujemy zatem dużo więcej niż na początku 
zakładaliśmy. Zwyczajnie, poprawia się nam jakość życia.
Z czasem zyskujemy też coraz więcej siły do pokonywania pojawia-
jących się trudności, a powodzenia w realizacji małych celów dają 
dodatkową motywację do brnięcia dalej i konsekwencji w dalszym 
działaniu.
Na koniec Paulina – z właściwym sobie błyskiem w oku – dodaje, że 
treningi, aktywność czy zdrowa dieta nie oznaczają wyrzeczeń – to 
wszystko może być bardzo przyjemne, a dzisiaj mamy sporo moż-
liwości, by dostosować aktywność do swoich potrzeb, upodobań i 
czerpać z tego wiele radości.
Życzymy powodzenia! A za miesiąc powiemy, jak skutecznie zmie-
niać nawyki żywieniowe. (red.)
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Strategiczne inwestycje drogowe 
dla gminy Mosina i Puszczykowa

Czy doczekamy się lepszych dróg? Wiel-
kopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu planuje rozbudowę i moderni-
zację dróg, które przebiegają przez region 
gminy Mosina. Mowa o drodze nr 431 z 
Mosiny do Kórnika oraz o drodze nr 306 w 
kierunku Stęszewa. W ramach rozbudowy 
nastąpi także modernizacja mostu na War-
cie w Rogalinku. Nie bez znaczenia dla re-
gionu będzie też miało oddanie do użytku 
odcinka drogi ekspresowej S5 Wronczyn 
– Poznań. Przedstawiamy informacje doty-
czące realizowanych w naszych okolicach 
ważnych inwestycji drogowych. 
Rozbudowa drogi nr 306
Przetarg na rozbudowę drogi wojewódz-
kiej nr 306 na odcinku od skrzyżowania z 
nowym przebiegiem drogi S5 do drogi wo-
jewódzkiej nr 431 został rozstrzygnięty 26 
września 2017 r. i została podpisana umo-
wa z wykonawcą. Do 9 października 2018 
r. wykonawca musi przekazać do WZDW 
dokumentację projektową wraz z decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID). Dopiero potem rozpoczną 
się roboty budowlane. Termin zakończenia 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 zo-
stał wyznaczony na 22 listopada 2019 r.
Rozbudowa drogi nr 431
Termin rozpoczęcia i zakończenia inwesty-
cji na drodze wojewódzkiej nr 431 nie jest 
obecnie znany. Pierwsze postępowanie 
przetargowe na rozbudowę drogi 431 (Ro-
galin - Dymaczewo) zostało unieważnione 
z powodu zbyt wysokiej oferty jedynego 
zgłoszonego wykonawcy. Do tej pory de-
cyzja o ponownym wszczęciu postępo-
wania przetargowego nie została podjęta. 
Postępowanie zostało podzielone na dwie 
części (zadania). Część pierwsza to etap od 
Rogalina do skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 306 (w Dymaczewie Nowym) 
– jest to odcinek drogi o długości około 
13,09 km (wyłączona z opracowania jest 
tutaj budowa mostu przez Wartę), przebie-
gający przez miejscowości: Dymaczewo 
Nowe, Dymaczewo Stare, Krosinko, Mosi-
na, Rogalinek, Rogalin.
Zakres rozbudowy dróg nr 431 i 306
Zakres rozbudowy dróg nr 431 i 306, na 
podstawie którego wykonawcy przygotu-
ją projekty, ma objąć m.in.: wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, 
ujednolicenie szerokości jezdni do wyma-
ganej dla tego rodzaju dróg, czyli 7 me-

trów, przebudowę skrzyżowań pod kątem 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, budowę i przebudowę chodników 
oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowę 
nowych i przebudowę istniejących zatok 
autobusowych, wykonanie zjazdów do 
posesji, budowę lub przebudowę systemu 
odwodnienia, budowę kanalizacji desz-
czowej w miejscowościach, wykonanie 
nowych lub przebudowanie istniejących 
przepustów pod drogą.
„Zaprojektuj i wybuduj”
Zarówno rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 431, jak i rozbudowa drogi nr 306, bę-
dzie realizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w 
przetargu wykonawca najpierw będzie 
musiał przygotować projekt, uzyskać 
wszelkie uzgodnienia i wymagane pra-
wem decyzje, a dopiero potem przystąpić 
do budowy.
Budowa mostu w Rogalinku
W przypadku budowy mostu przez Wartę 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Ro-
galinku WZDW czeka na uzyskanie wyma-
ganych pozwoleń i decyzji ZRID. Dopiero 
po ich uzyskaniu będzie można przygo-
tować procedurę przetargową. Za wcze-
śnie zatem, by określić termin rozpoczęcia 
inwestycji. Terminy zakończenia budowy 
mostu w Rogalinku oraz rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 431 będą uzależnione od 
daty podpisania umów z wykonawcami.
Zakres inwestycji obejmuje budowę pię-
cioprzęsłowego mostu wraz z dojazdami 
o łącznej długości ok. 768 m. Nowy most, 
jak i cała trasa projektowanego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 431 powstanie na 
północ od obecnego przebiegu drogi. Po-
czątek budowy mostu znajdować się bę-
dzie na wysokości ul. Niwka Stara (okolice 
oczyszczalni), koniec – na skrzyżowaniu ul. 
Północnej i Wodnej (w tym miejscu most 
zejdzie na stary ślad). Na dojazdach poja-
wią się prawdopodobnie dwie zatoki auto-
busowe/techniczne.
Odszkodowania dla właścicielu nieru-
chomości
Podziały nieruchomości i ich zajęcie na cele 
drogowe zostaną określone w wydanych 
przez Wojewodę Wielkopolskiego decy-
zjach ZRID. Następnie na ich podstawie 
Wojewoda wyda decyzję ustalającą wy-
sokość odszkodowania za nieruchomości. 
Podstawą do ustalenia wysokości odszko-
dowania będzie wycena przygotowana 
przez rzeczoznawcę. Co do zasady wyso-
kość odszkodowania będzie określana w 
oparciu o wartość gruntów przy uwzględ-
nieniu ich przeznaczenia w dokumentacji 
planistycznej (studium lub miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-



7

Złe warunki pogodowe były jedną z przyczyn groźnego 
wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych, do 
jakiego doszło w miejscowości Łódź (niedaleko Dymacze-
wa Nowego).
Dnia 13.12. 2017 r. zastępy z JRG 9 i OSP Mosina zostały 
wezwane do wypadku drogowego w miejscowości Łódź 
na drodze nr 306. Na miejscu strażacy zastali trzy rozbite 
pojazdy osobowe.
Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu przy 
pomocy narzędzi hydraulicznych do osoby poszkodowa-
nej uwięzionej w jednym z pojazdów, pomocy Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego w ewakuacji poszkodowanych 
z rozbitego pojazdu, odłączeniu akumulatorów oraz kiero-
waniu ruchem w miejscu zdarzenia. W wypadku poszkodo-
wane zostały dwie osoby, które zostały przetransportowa-
ne do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
Droga podczas działań była całkowicie zablokowana.
źródło: Biuletyn JRG-9 Opracowanie: asp. Krajewski Tomasz
Foto. sekc. Krysman Piotr
Data wydarzenia: środa, Grudzień 13, 2017 - 06:00 

go) na dzień wydania decyzji ZRID.
Obwodnica Mosiny i Czerwonka
Istotną kwestią w usprawnieniu ruchu w 
naszym regionie na pewno miałaby budo-
wa obwodnicy Mosiny. Niestety inwestycja 
ta jest jeszcze na etapie rozmów. W miej-
scu stoi też pomysł budowy Czerwonki. 
Projekt, który posiada gmina Mosina został 
zakwestionowany przez Starostwo Powia-
towe. Tak więc obie te, jakże ważne dla 
mieszkańców inwestycje pozostają jeszcze 
w sferze marzeń.
Odcinek drogi ekspresowej S5 Wron-
czyn – Poznań (połączenie z autostradą 
A2)
Budowa tej trasy jest mocno opóźniona. 
Odcinek drogi ekspresowej S5 z Poznania 
w kierunku Wrocławia, miał być gotowy w 
listopadzie 2017 r. jednak GDDKiA przesu-
nęła termin zakończenia prac na 2018 rok. 
Przypomnijmy, że odcinek ten miał być 
oddany do użytku na Euro 2012. Niewyklu-
czone, że pojawią się większe opóźnienia, 
gdyż wykonawca prac zgłaszał możliwość 
kolejnego przesunięcia terminu. Z ostat-
nich informacji wynika, że prace potrwają 
prawie pół roku dłużej - do maja 2018 r.
Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi 
dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu 
w każdym kierunku, trzy węzły drogowe: 
Wronczyn, Stęszew, na połączeniu z drogą 
krajową nr 32 i Dopiewo (dawniej Konarze-
wo), zlokalizowany pomiędzy miejscowo-
ściami Konarzewo i Chomęcice oraz MOP 
Zamysłowo. Droga przebiegać będzie po 

całkowicie nowym śladzie i pełnić będzie 
funkcje obwodnicy Stęszewa. Odcinek S5 
Poznań - Wronczyn zapewni połączenie 
ekspresowej piątki biegnącej z Wrocławia 
z autostradą A2. Na budowę tej trasy cze-
kają mieszkańcy Komornik i Stęszewa, któ-
rzy będą mogli odetchnąć od uciążliwości 
dużego ruchu samochodów. Oddanie do 
użytku tej trasy niewątpliwie przyczyni się 
również do rozładowania ruchu w regionie 
Mosiny i Puszczykowa, a dojazd do Pozna-

nia od strony Komornik na pewno będzie o 
wiele mniej uciążliwy.

źródła: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad; opracowanie Joanny Nowaczyk 
(Informator Mosiński) na podstawie wyja-
śnień udzielonych przez Kingę Hedrych – za-
stępcę Dyrektora WZDW;

Wypadek trzech samochodów
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Czy zrobimy porządek
ze szpecącymi  bilbordami?

Mosina i Puszczykowo niebezpiecznie pęcznieją od nadmiaru re-
klam i szyldów. Czy jest sposób na niekontrolowany zalew bilbor-
dowych lasów?
Wielu mieszkańców uważa, że reklamy zewnętrzne szpecą archi-
tekturę i wprowadzają chaos w krajobrazie miejskim.
Ustawa krajobrazowa
24 kwietnia 2015 r. została wprowadzona tzw. „ustawa krajobra-
zowa”. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w rękach samo-
rządów służące ogólnej poprawie jakości krajobrazu.
Ustawa defi niuje m.in pojęcie reklamy w przestrzeni publicznej: 
Umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica rekla-
mowa lub urządzenie reklamowe, a  także każdy inny nośnik 
informacji wizualnej, wraz z  jej elementami konstrukcyjnymi 
i  zamocowaniami, niebędącym znakiem drogowym, ustawio-
nym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizo-
wanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, 
znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą 
informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody.
Krajobraz jaki jest - każdy widzi
Niestety od czasu wprowadzenia ustawy niewiele się w  naszym 
krajobrazie zmieniło. Szyldów reklamowych od momentu wpro-
wadzenia ustawy wręcz przybyło. Przykładem jest tutaj chociażby 
Mosina, której mieszkańcy uważają, że reklamy te szpecą architek-
turę i wprowadzają chaos w krajobrazie miejskim. Jeden z miesz-
kańców pokusił się o  zrobienie wizualizacji istotnych punktów 
w Mosinie – bez szpecących reklam prezentują się zupełnie inaczej!
Co na to samorządy?
Dzięki ustawie krajobrazowej gminy mają możliwość (ale nie 
przymus) do określenia w  formie uchwał, gdzie i  jakie reklamy 
można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty, a także z jakich ma-
teriałów budowlanych mogą być wykonywane.
W wypowiedzi na jednym z portali społecznościowych zastępca 
burmistrza Mosiny, Przemysław Mieloch zapowiedział, że w 2018 
r. gmina będzie robić inwentaryzację bilbordów. 
Samorządy, które zdecydują się na sprecyzowanie w  postaci 
uchwały zasad realizacji polityki krajobrazowej będą mogły po-
bierać opłaty od umieszczonych na ich obszarach reklam. Stawki 
ustalą same, choć nie będą mogły one przekroczyć maksymal-
nych stawek z  ustawy. Obowiązek uiszczenia opłaty ciążyć bę-
dzie na właścicielach nieruchomości, obiektów budowlanych lub 
użytkowników wieczystych, na których obiektach znajdują się 
konstrukcje służące ekspozycji reklam (bez względu czy aktualnie 
znajduje się na nich jakaś reklama). Będą miały też możliwość na-

kładania kar pieniężnych na właścicieli bilbordów. Grzywny mają 
być wysokie, bo wynosić 40-krotności opłaty reklamowej. 
Samorządy terytorialne uzyskały więc narzędzia prawne służące 
poprawie jakości estetyki miast. Ustawa krajobrazowa nakłada 
na nie obowiązek sporządzenia tzw. audytów krajobrazowych. 
Wszelkie plany zagospodarowania przestrzennego i  decyzje 
o warunkach zabudowy będą musiały od tej pory uwzględniać 
powyższy dokument, co będzie wiązało się z  koniecznością 
uzgodnienia tych planów przez władze miasta z  wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 
Konfl ikt interesów
Ustawa krajobrazowa w istotny sposób razi też w interesy rekla-
modawców. W  październiku 2015 roku Związek Pracodawców 
Business Centre Club wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP prze-
pisów ustawy krajobrazowej, uzasadniając iż dokument w „rażący 
sposób godzi w  konstytucyjne prawo własności”. Kontrowersje 
wzbudził również fakt, że przepisy ustawy miały zastosowanie 
nie tylko do nowopowstających form reklamowych, ale również 
tych już istniejących – co uderzało w podstawową zasadę syste-
mu prawnego mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Losy ustawy 
ważą się więc w Trybunale Konstytucyjnym, a urzędy wstrzymały 
się z  wszelkimi pracami do czasu orzeczenia wyroku. Pozostaje 
więc oczekiwać na zakończenie sprawy w Trybunale.
Warto dodać, że nawet gdyby wprowadzono uchwałę, to reklamy 
najprawdopodobniej nie zaczną od razu znikać. Właściciele nieru-
chomości będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do uchwały.
Oznaczamy szpecące reklamy
W  ostatnim czasie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przygo-
tował specjalną geoankietę (połączenie ankiety internetowej 
i  mapy), na której wszyscy mieszkańcy mają możliwość wska-
zywania konkretnych miejsc na mapie, które naszym zdaniem 
szpecą krajobraz i wymagają interwencji. Celem geoankiety jest 
stworzenie diagnozy estetyki otaczającej nas przestrzeni. Wyniki 
badań mogą stanowić istotny impuls do podjęcia dalszych dzia-
łań związanych z wdrażaniem ustawy w naszym regionie.
Link do strony geoankiety: http://geoankieta.metropoliapoznan.
pl/ - będzie dostępna do 14 stycznia 2018 r.

źródła: www.nieolewamymiasta.pl/losy-ustawy-krajobrazowej; 
w w w. p o r t a l s a m o r z a d o w y. p l / p r a w o - i - f i n a n s e / u s t a -
wa - k ra j o b ra z owa - m a - j u z - d wa - l a t a - i - wc i a z - p ozo s t a j e -
eksperymentem; www.bcc.org.pl; Mosina Ordung (facebook)

foto na okładce: Artur Nadolny
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"Wszystko przyszło we właściwym momencie" 
– rozmowa z Romanem Czeskim

Artysta niezwykły – tak go nazywam, choć każde określenie wyda-
je mi się w sposób niewystarczający opisywać tego nieprzeciętnie 
utalentowanego, wrażliwego i nadzwyczaj skromnego człowieka. 
Prezentowana rozmowa z artystą to nie tylko chęć przedstawie-
nia bliżej jego osoby  (choć myślę, że przedstawiać go nie trzeba). 
Jestem pod ogromnym wrażeniem procesu tworzenia, którego 
właściwie nie sposób oddzielić od reszty życia pana Romana, jego 
spojrzenia na świat, sposobu patrzenia na spotykające go życiowe 
zdarzenia... Myśląc o nim czuję ogromne wzruszenie, a jednocze-
śnie mam w sobie wielki szacunek i podziw dla człowieka, który  
- żyjąc skromnie i cicho – tak wiele może dać nam wszystkim. 
Roman Czeski – artysta wszechstronny, malarz, rzeźbiarz, z nie-
zwykłym talentem pisarskim. Urodzony w Buku, jednak od wielu 
lat mieszkający w Mosinie i rozsławiający ziemię mosińską – głów-
nie poprzez znanego wszystkim Eleganta z Mosiny (jest autorem 
pomnika Eleganta i  kronikarzem niezliczonych anegdot związa-
nych z tą postacią). Jego dziełem są także – między innymi - wy-
stroje sal urzędów stanu cywilnego w Opalenicy, Mosinie, Czempi-
niu, Luboniu, Buku i Dopiewie. Jego autorstwa są również ołtarze 
zdobiące wnętrza kościołów m.in. w  Mosinie, Buku, Wągrowcu, 
Lesznie, Ptaszkowie, Nowym Tomyślu, a także w Gdańsku. Artysta 
jest też twórcą wielu tablic pamiątkowych, statuetek, rzeźb, me-
dali. Uhonorowany został między innymi przez Ministra Kultury 
i Sztuki tytułem “Mistrza Rzemiosła Artystycznego” (w 1989 r.) oraz 
medalem “Zasłużony dla Kultury Polskiej” (w 2016 r.). W 2005 roku 
otrzymał certyfi kat godła „Najlepsze w Polsce” – „The best in Po-
land” za prace artystyczne w drewnie, statuetki i medale. W 2008 
roku natomiast Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało 
mu Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetkę Hono-
rowego Hipolita.

M.M.: Jak zostaje się artystą?
R.Cz.: To pojęcie moim zdaniem jest stosowane na wyrost. Wyspiań-
ski na podobne pytanie dziennikarzy odpowiedział, że artystą się nie 
jest, lecz bywa. Prawdopodobnie miał na myśli – i  ja go popieram 
- że bywa się nim wtedy, kiedy zmienia się rzeczywistość, kreuje coś 
nowego. Trudno wymyślić wśród siedmiu dostępnych nam kolorów 
nowego van Gogha, a jednak znajdują się co jakiś czas ludzie, którzy 
potrafi ą pokazać, podzielić się z innymi tym, co w nich tkwi – i nie  
dlatego, że nazywają się artystami, po prostu mają taką potrzebę. 
Wielu ludzi nie ma żadnych dyplomów i są wielkimi artystami. Jest 
to zatem pojęcie różnie interpretowane. Uważam, że trzeba się z tym 
urodzić, szkoła to tylko droga, pewien etap. 
Ja także nie czuję się artystą – po prostu robię to, co lubię. Życie 
tak mi się ułożyło, że zawsze robiłem to, co chciałem robić, a  lu-
dziom, którzy byli przy mnie, dawałem coś, z  czego się cieszyli. 
Owszem, mówili, że to jest wyrób artystyczny, ale... sztuka chyba 
na tym polega: żeby dać ludziom coś, co ich ucieszy. Mieć taką 
potrzebę.
M.M.: Czy ta potrzeba była w Panu od początku?
R.Cz.: Tak. Od zawsze, odkąd pamiętam, ciągle coś tworzyłem: 
z zapałek, ze słomek... Koledzy grali w piłkę, a ja odkrywałem farb-
ki, wyklejanki, odtwarzałem fi gurki, malowałem. itp. Pierwsze pra-
ce? Kiedyś odwiedziłem mojego pana od rysunku ze szkoły pod-
stawowej, po bardzo długim okresie nie widzenia się z nim. A tam 
na honorowym miejscu wisi obraz – kwiaty w wazonie. Wydał mi 

się znajomy... Okazało się, że to był mój obraz, namalowany przeze 
mnie jeszcze w szkole podstawowej. Z kolei w Buku u kolegi na 
ścianie wsiały fi gurki – płaskorzeźby, “głowy wawelskie”. Wyrzeźbi-
łem je kiedyś po wycieczce do Krakowa – było ich w domu mnó-
stwo i później je porozdawałem. 
M.M.: Powiedzial Pan kiedyś o  swoim tworzeniu, że nie umie 
Pan robić nic innego. Zabrzmiało to bardzo skromnie, a przecież 
to Pana życie.
R.Cz.: Nie – ja z tego tylko żyję. Moi koledzy oprócz tworzenia zaj-
mują się jeszcze innymi sprawami - a  ja po prostu zawsze tylko 
to robiłem, nic więcej. Na szczęście, zapotrzebowanie jest duże 
i  zawsze mam zlecenia – najczęściej ludzie szukają czegoś kon-
kretnego i nie mogą tego znaleźć, wówczas zwracają się do mnie. 
Powstają wtedy rzeczy niepowtarzalne – teraz na przykład robię 
stajenkę dla znajomego, na której umieszczona będzie jego rodzi-
na, ich dom, a w tle będzie słychać kolędy w wykonaniu najmłod-
szego członka rodziny. Kolega sobie to wymyślił, a  ja po prostu 
nadaję temu ksztalt.
M.M.: Wszystkie Pana prace są właśnie takie: każda ma swoją 
historię, jest bardzo... emocjonalna.
R.Cz.: Wszystko bardzo przeżywam, stąd się biorą potem nieprze-
spane noce... Trudno się emocjonalnie oderwać od pracy. Ostatnio 
miałem za zadanie zilustrowanie książki. Mieliśmy akurat wyjechać 
z żoną na wakacje, a tu okazało się, że termin wykonania ilustracji 
jest bardzo krótki – trzy tygodnie, góra miesiąc. Zapowiadało się, 
że będę pracował na tych wakacjach, do wykonania było bowiem 
około sześćdziesięciu akwareli. 
Nie moglem wtedy zasnąć do rana. Zdecydowałem jednak, że 
zostawiam pracę i  jadę na wypoczynek. Udało mi się oderwać, 
wypocząłem, a po powrocie miałem nową energię i pomysły na 
ilustracje.
M.M.: Czy w  dotychczasowym Pana życiu artystycznym były 
momenty, które utkwiły Panu szczególnie w pamięci, coś wyjąt-
kowego, ważnego?
R.Cz.: Można to podzielić na pewne etapy. Pierwszym ważnym 
etapem byl z  pewnością Urząd Stanu Cywilnego w  Opalenicy. 
Pracowałem wówczas w  Nowym Tomyślu w  domu kultury, nie 
mialem jeszcze swojej fi rmy, a znajomy zlecił mi wykonanie tego 
zadania – dosłownie wparł mi, że potrafi ę to zrobić. To doświad-
czenie przydało się bardzo, bo krótko potem stwierdziłem, że 
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dotychczasowa praca to nie dla mnie. Wówczas kolega Tadziu 
zaproponowal mi, żebym przyszedl do pracy do jego prywatnej 
fi rmy stolarskiej – tam było zupełnie inaczej, wszyscy z zapałem 
zaczynali swoją pracę, panował entuzjazm wywołany tworzeniem 
czegoś nowego. 
Postanowiłem wówczas założyć swoją fi rmę, a  w  tamtych cza-
sach - był to 1983 rok - była to niełatwa decyzja. Sytuacja była 
trudna, miałem tylko jedną wiertarkę, dom był w budowie. Wtedy 
dostałem zlecenie z USC w Mosinie, by wykonać wystrój sali; jed-
nocześnie rzeźbiłem ławki do kościoła w  Ptaszkowie. Potem był 
Czempiń, Buk, Dopiewo – te zlecenia w urzędach postawiły mnie 
na nogi,  mogłem wyposażyć sobie warsztat, kupić potrzebne 
narzędzia. Z Ptaszkowa szedł natomiast ślad "kościelny" – po ław-
kach zaczęło się wykonanie ołtarza w kościele w Buku, nad którym 
prace trwały wiele lat. Następnie pracowałem przy projekcie i wy-
konaniu ołtarza w Mosinie. To wszystko było bardzo stresujące, nie 
spałem wtedy po nocach, bardzo to przeżywałem, bo jednak są to 
bardzo duże projekty, które będą służyły przez wiele lat.
Miałem szczęście, bo od początku wszystko toczyło się jakby 
samo, jedno zlecenie wynikało z drugiego; nigdy nie startowałem 
w  przetargach, nigdy też nie byłem bez pracy. Informacja prze-
kazywana była zawsze tzw. drogą pantofl ową. Wszystko ułożyło 
się w odpowiednim, dobrym czasie. Gdybym urodził się dziesięć 
lat później, może nie byłoby takiego w tym porządku... Wszystko 
przyszło we wlaściwym momencie. Był to jednak etap ciężkiej, fi -
zycznej, remontowo-rzeźbiarskiej pracy.
M.M.: Jak wyglądała Pana droga związana z malowaniem?
R.Cz.: Malować zacząłem dopiero, kiedy zachorowałem na jaskrę. 
Owszem, zawsze marzyłem, żeby malować – dyplom zrobiłem 
z malarstwa i marzyłem, że jak już będzie w moim życiu  spokoj-
ny czas, dzieci dorosną, wówczas zacznę malować. Jednak kiedy 
zachorowałem, lekarka powiedziała mi, żebym zaczął, bo mogę 
nie zdążyć. I tu znowu wszystko się ze sobą powiązało - wcześniej 
robiłem znajomym meble, teraz zacząłem urządzać im mieszkania 
malując obrazy. W  dzisiejszych czasach są już inne technologie, 
istnieje wiele fi rm zajmujących się stolarką na wysokim poziomie, 
a i ja mam coraz mniej siły do takiej pracy, więc dużo maluję. 
M.M.: Mówimy o rzeźbie, malarstwie – a ma Pan także doskona-
łe pióro. Skąd wzięło się pisanie?
R.Cz.: Pisać systematycznie zacząłem o Buku – koleżanka prowa-
dziła tam pismo "Kosynier Bukowski". Ja pisałem gwarą bukowską 
i przez jakiś czas ukazywały się moje felietoniki, ale gwarą trud-
no się czyta, więc nie było zainteresowania tematem. Potem po-
wstał pomysł na cykl artykułów "Buk widziany z oddali" – chodziło 
o przedstawianie sylwetek ludzi, kórzy już nie mieszkają w Buku, 
jednak mają związane z  nim wspomnienia. Prowadziłem przez 
jakiś czas ten kącik, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem 

– moi bohaterowie i  ich bliscy twierdzili, ze trafnie, z wyczuciem 
potrafi ę oddać klimat, slowa, okoliczności itp. W  teksty, dialogi,  
wplatałem gwarę bukowską. Teraz współpraca z gazetą już się za-
kończyła, ale ja i tak dalej piszę: dla siebie.
A  pisanie w  ogóle zaczęło się od mosińskiego proboszcza, ks. 
Edwarda  Majki – on nauczył mnie dowcipnego tonu (bo z  sa-
mym pisaniem jako takim nie miałem kłopotu). Kiedy zacząłem 
budować ołtarz i  spotykaliśmy się nieraz po dwa razy dziennie 
– a czasem i to nie wystarczało - ksiądz do mnie pisał. Ja mu od-
pisywałem – wszystko było jednak w żartobliwym, specyfi cznym, 
nieco uszczypliwym tonie, trzeba było wiedzieć, o co chodzi, zeby 
zrozumieć i móc się z tego śmiać. "Ćwiczyliśmy" to przez niemal 
pietnaście lat, potem przerodziło się to w korespondencję przesy-
łaną sobie z różnych miejsc. 
Osobny etap pisania wiąże się ze stajenkami – do każdej powstaje 
historia, którą opisuję, a które to pisanie wzięło się z pytań innych 
ludzi – zawsze bowiem chcą poznać, co się zdarzyło w danym roku 
wiedząc, że ta historia ma odzwierciedlenie w stajence. O danej 
rzeźbie wiadomo wtedy wszystko :) 
Zawsze jednak - czy do pisania, czy innej czynności - potrzebny 
jest klimat, porządek wokół... Nie rozstaję się także z notesem, za-
pisuję nieraz po dwa, trzy zdania lub jakieś kluczowe słowa – i już 
wiem, jak rozwinąć daną myśl potem. 
M.M.: Czy któraś z form artystycznych jest Pana ulubioną?
R.Cz. To wszystko zależy od nastroju. Na przykład stajenki są już kon-
tynuacją wieloletnią, zawsze jednak musi być jakiś impuls, coś, co mi 
się spodoba. Niedawno na przykład byłem w Poznaniu, wyszukując 
jak zawsze rzeczy związanych z Bożym Narodzeniem. Znalazłem jed-
ną kartkę, która mi się spodobała, zatrzymałem się na herbatę w Sta-
rym Browarze w holu przy fortepianie no i proszę, mam szkic przy-
szłej stajenki, zupełnie znienacka mnie dopadło tak zwane olśnienie. 
No i zobaczymy, co z tego wyniknie :) Tak to się właśnie odbywa.
M.M.: Mam wrażenie, że posiada Pan umiejętność właściwego 
dystansu do wszystkiego, spojrzenia z odpowiedniej perspekty-
wy na życie i to, co ono niesie.
R.Cz.: Wydaje mi się, że część artystów walczy o zmiany, mają swój 
język sztuki, który uprawiają – pisanie, malowanie czy inne formy. 
Ja do tworzenia potrzebuję spokoju – wtedy powstaje coś niepo-
wtarzalnego. Kiedy planowany był ołtarz w Mosinie, wymogiem 
było, by było to coś wyjątkowego, nietypowego. Okazało się, że 
właśnie mój projekt zwrócił uwagę i spełnił oczekiwania. 
Ważny jest też dla mnie kontakt z człowiekiem. W Buku odbywało 
się niedawno moje spotkanie autorskie. Pierwsze historie o  sta-
jenkach odczytywałem z notatek. Potem jednak odłożyłem teksty 
i zacząłem te historie opowiadać - i od razu poczułem się lepiej, 
widziałem ludzi, miałem z nimi kontakt. Stres mija zawsze, kiedy 
przywitam się z ludźmi, zapytam, co słychać – wtedy jestem go-
towy do działania. 
M.M.: A czy jest coś w Pana dorobku artystycznym, z czego jest 
Pan szczególnie dumny?
R.Cz.: Jestem bardzo zadowolony z Eleganta. Temat dosłownie leżał 
na ulicy, a ja przez kilka lat próbowałem tworzyć różne wersje Elegan-
ta, zanim powstała statuetka, którą mamy dzisiaj. Pierwszy Elegant 
miał stać na dworcu, miał być zrobiony z  drewna, trzymać w  ręce 
białą chusteczkę i żegnać nią podróżnych. Zrobiony był już projekt, 
ale dworzec to teren kolejowy i nie dostaliśmy zgody na postawienie 
tam fi gury. Zastanawialiśmy się razem z Andrzejem Kasprzykiem, jak 
to zrobić, żeby to było coś ekstra – obaj czuliśmy, że jest to ważny 
temat. Narady trwały całymi miesiącami, ale wciąż bez efektu. 
W tym czasie zacząłem robić ołtarz w Mosinie, od pracy w pyle i ku-
rzu nabawiłem się astmy. Przez miesiąc nie mogłem spać. W koń-
cu pojechałem do pulmunologa do Poznania, żeby się przebadać. 
Po tej wizycie nagle poczułem się jak młody bóg, dosłownie mnie 

c.d. na następnej stronie
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Kolejne Potwornie Dobre Granie za nami! Tym razem (spotka-
nie odbyło się 2 grudnia br. - przyp. red.) pobiliśmy na głowę po-
przednią edycję, zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i o samo 
„show”. Jak zwykle ludzie nie zawiedli i prócz znanych już nam 
twarzy, przybyło wiele nowych, głównie już „zapalonych” graczy. 

PDG pochłania coraz większy obszar, zarówno jeśli chodzi o na-
szych partnerów, ale przede wszystkim pod względem uczestni-
ków, co bardzo nas cieszy. Przybyło dużo ludzi z samego Pozna-
nia, ale mieliśmy też uczestników z Kościana (którzy przyjechali 
już po raz kolejny, a także odwiedzają każde spotkanie klubowe), 
Śremu, oraz przedstawicieli innych klubów i stowarzyszeń. 

Jeśli chodzi o nasz nowo powstały klub, to także mogę się wy-
powiedzieć w  samych superlatywach. Dodatkowo, na dniach 
wstąpimy do ogólnopolskiej Ligi Gier Planszowych, której przed-
stawiciele odwiedzili właśnie nasze wydarzenie. Podczas PDG 
przeprowadziliśmy 3 turnieje: „Jedzie pociąg z daleka” wydawnic-
twa Nasza Księgarnia, „Słowny ninja”, który został poprowadzony 
przez samego Łukasza „Wookiego” Woźniaka, oraz „Gwiezdny 
Fluxx” poprowadzony przez panią Lidkę z Black Monka. Oczywi-
ście turnieje to nie jedyne atrakcje wydarzenia, bo prócz losowań 
gier i gadżetów od sponsorów, mieliśmy przede wszystkim pre-
zentację prototypu gry „Valhalla” (swoją drogą jest to naprawdę 

świetna gra), a także pokaz gier od Black Monka - „Łupieżcy” i „Do 
Boju, Towarzysze”, czyli gierki które swoja premierę będą miały 
w przyszłym roku. 

Na sali dominowała ogólna radość i dobra zabawa, a wiek nie 
grał roli. Wszyscy świetnie spędzili czas przy grach planszowych 
i właśnie te uśmiechy to najlepsza nagroda dla naszego stowa-
rzyszenia. Jak widać, nasz cel, czyli szerzenie ideologi wspólne-
go spędzania czasu przy grach planszowych, został osiągnięty 
w  100%, ale dla nas to nadal mało i  nie zamierzamy zwalniać 
tempa. Tym bardziej, że nasz klub działa już regularnie, a i zabie-
ramy się powoli do organizowania Potwornie Dobrego Grania dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i razem z miastem Pusz-
czykowo organizujemy festyn, gdzie punktem centralnym mają 
być gry planszowe. Zatem jak zawsze zachęcam do przesyłania 
materiałów promocyjnych, wspierania naszych wydarzeń i  klu-
bu, oraz odwiedzania i promowania naszego FB www.facebook.
com/SMGPKosci

Pozdrawiam 
Michał Cyranek 
Stowarzyszenie Miłośników 
Gier Planszowych "Kości"
fb.me/smgpkosci

Potwornie Dobre Granie w Puszczykowie

olśniło i wracając do domu wiedziałem już, jak będzie wyglądać 
Elegant. I tak powstała fi gurka, która na początku nie cieszyła się 
uznaniem, u  Andrzeja (Kasprzyka - przyp. red.) wzbudziła za to 
niesamowity entuzjazm. 
Wiedzieliśmy, że musimy nauczyć ludzi, że być Elegantem z Mosiny 
to nie jest coś wstydliwego, ale coś, co nas wyróżnia w całej Polsce 
i nie tylko. Parę razy udało mi się dotrzeć do telewizji z Elegantem. 
Raz Zbigniew Górny powiedział o Elegancie na jednym z koncertów. 
Pomyślałem wówczas, że koniecznie muszę się dostać do niego ze 
statuetką. Nie bez problemów, ale udało się. Spirala zaczęła się kręcić 
i z czasem udało się doprowadzić do tego, że Elegant był - i wciąż się 
staje - coraz bardziej znany. Dlatego też jestem bardzo zadowolony, 
zarówno z idei jak i wykonania – statuetka jest bowiem teraz uprosz-
czona, łatwo ją powielać i wykonanie nie jest drogie. Minęło jednak 
dwadzieścia lat i był to czas "przebijania się" przez temat, przyzwy-
czajania ludzi do symbolu i jego znaczenia. Teraz Elegant jest przy-
znawany jako odznaczenie za wkład w kulturę mosińską. 
M.M.: A jakie ma Pan plany na przyszłość?
R.Cz.: Moje plany zawsze mnie zaskakiwały. Parę lat temu nie wie-

działem na przykład, że będę malował kartki. Na szczęście nie wy-
rzuciłem starych pomysłów, wzorów i może w przyszłości do nich 
wrócę. To, co stworzyłem, wcześniej mnie zadowalało, ale teraz już 
planuję coś innego, inaczej też namalowałbym na przykład to, co 
już powstało jakiś czas temu. Zawsze też zaskakuje mnie to, co wy-
chodzi w trakcie malowania. Mam na przykład zaplanowane wa-
rianty innych kartek, ale co z tego wyjdzie – będzie pewnie i dla 
mnie samego zaskoczeniem. Potrafi ę przewidzieć pewne zlecenia, 
które dostaję, ale ciągle pojawia się coś nowego. Poza tym, powi-
nienem już dawno przestać pracować, ale nie ma na to czasu :)
M.M.: Jest Pan cały czas w procesie tworzenia, on nigdy się nie 
kończy.
R.Cz.: Musi tak być :) Staram się dotrzymywać terminów, ale jak już 
mam się spóźnić to dwa, trzy lata – albo nie robię czegoś w ogóle 
:) Czasem po prostu nie mam do czegoś serca i nie mogę wrócić 
do danej pracy. Przykro mi wówczas, że nie mogę tego skończyć, 
ale się po prostu nie da. 
M.M.: Bardzo dziękuję za spotkanie. 
   Rozmawiała: Marta Mrowińska
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Radość w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Mosinie

20 grudnia 2017 roku w Mosińskim Ośrod-
ku Kultury odbyło się coroczne spotkanie 
bożonarodzeniowe. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia był prowadzony przez Po-
wiat Poznański Specjalny Ośrodek Szkol-
no – Wychowawczy im. Janusza Korczaka 
w Mosinie. Na spotkanie licznie przybyli za-
proszeni goście, min. Wicestarosta Poznań-
ski Tomasz Łubiński, Dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w  Pozna-
niu Monika Lis - Nożyńska, przedstawiciele 
władz lokalnych, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w  Mosinie Małgorzata Kaptur, a  także 
Anna Balcerek-Kałek Kierownik Referatu 
Oświaty Promocji, Kultury i  Sportu, Obecni 
byli również Burmistrz Gminy Puszczykowo, 
Andrzej Balcerek, sołtys wsi Sowinki Klara 
Kurowska, Joanna Kubisa z  Fundacji Stwo-
rzenia pana Smolenia, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół i  przedszkoli oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, przedsta-
wiciele Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
Bibliotek Miejskiej i  Centrum Animacji Kul-
tury w  Puszczykowie a  także wielu innych 
Instytucji takich jak policja, straż pożarna. 
Jak zawsze dopisali rodzice uczniów, którzy 

wspierają Ośrodek we wszystkich przedsię-
wzięciach. 

Uroczystość otwarł utwór pt.: „Mario, czy 
już wiesz” w  wykonaniu nauczycieli Ośrod-
ka. Następnie Goście zostali zaproszeni do 
obejrzenia przedstawienia pt.: „Radość” 
przygotowanego przez uczniów i  nauczy-
cieli Ośrodka. Głównym przesłaniem przed-
stawienia była miłość, a  jego podsumowa-
niem cytat, „Ta historia o Aniołku nie kończy 
się wcale. Ciągle chodzi on po chmurach 
ludziom radość daje i  co roku przypomina, 
gdy choinka świeci, pamiętajcie o  miłości 
dorośli i dzieci”. 

Widzowie mieli także możliwość wysłu-
chanie i obejrzenia pastorałki „Świeć gwiaz-
deczko”, wykonanej przez dzieci za pomocą 

gestów i symboli Makaton metody komuni-
kacji alternatywnej, która, na co dzień sto-
sowana jest przez nauczycieli Ośrodka pod-
czas pracy z  dziećmi mającymi problemy 
w komunikacji.

Ciężka praca aktorów została doceniona 
gromkimi brawami. Świąteczne spotkanie 
zostało umilone śpiewem chóru, w  skład, 
którego weszli uczniowie i  nauczyciele 
Ośrodka. Chór zaśpiewał kilka pięknych pa-
storałek.

Goście mogli dokonać też świątecznych 
zakupów na przygotowanym przez Ośrodek 
stoisku z wytworami uczniów i nauczycieli. 

Po złożeniu życzeń przez gości i dyrektora 
Ośrodka harcerze z 19 PDH NS wnieśli świa-
tełko betlejemskie. które przekazali na ręce 
Dyrektor Ośrodka Bożeny Mazur.

Na zakończenie spotkania ksiądz kanonik 
Edward Majka poświęcił opłatki. Następnie 
goście zostali zaproszeni na mały poczęstu-
nek, a dzieci miały okazję spotkać się z Mi-
kołajem, który przygotował dla wszystkich 
słodkie upominki. 

  Iwona Konieczna

Kącik motoryzacyjny

Czym jeżdżą bohaterowie? 
Czy zwykły samochód może być samochodem super-bohatera?

Bohaterowie fi lmowi
Jednym z  głównych atrybutów każdego 

fi lmowego bohatera jest jego samochód. 
Czym byłby słynny James Bond bez swo-
jego Aston Martina? Wątpię, aby takiemu 
gentlemanowi przystało wysiadać z  Re-
nault albo Toyoty. Niektórzy bohaterowie 
tak wpłynęli na pewne modele pojazdów, 
że dziś, w mowie potocznej, do ich nazwisk 
przypięliśmy niektóre samochody. Bo prze-
cież porucznik Borewicz jeździł Borewiczem 
a nie Polonezem ;)  

Czym jeżdżą moi bohaterowie? 
Pojazdy moich bohaterów zmieniały się 

z moim wiekiem. W dzieciństwie bardzo po-
dobały mi się fi lmy z bohaterami posiadają-
cymi krzykliwe i szybkie samochody, potem 
przestawiłem się na styl i elegancję i zaczą-
łem doceniać mercedesy, a teraz?

Teraz moi bohaterowie jeżdżą takimi pojaz-
dami jak BMW E46, Mercedes W124 i inne po-
jazdy nieprzekraczające 20 tysięcy zł wartości. 

Ale, że co Przemku?! Chyba Ci się coś 
pomyliło!

Otóż nie. W dość chłodną, grudniową so-
botę organizowaliśmy, jako stowarzyszenie 

Mosińskie Spoty Samochodowe, imprezę 
motoryzacyjną. Sama forma imprezy jest 
mniej znacząca w porównaniu do tego, co 
dzieje się przed jej rozpoczęciem. Imprezie 
towarzyszyły hasła, które osobno nie znaczą 
nic, ale połączone stworzyły coś niesamo-
witego. Połączenie haseł „Słodycze” i „Dom 
dziecka” wywołały mieszankę wybucho-
wą i  stworzyły największy zlot bohaterów 
w okolicy. 

Kim są Ci bohaterowie? 
Bohaterowie Ci, to osoby, które mijamy 

codziennie, tak naprawdę są tacy sami jak 
my. Posiadają oni jednak pewną zdolność, 
potrafi ą oni połączyć swoją pasję do moto-
ryzacji z chęcią pomagania tym, którzy mieli 
trudniejszy start w życiu. Jedni lubią jeździć 
hondami, inni wolą BMW, a jeszcze inni mar-
ki amerykańskie. Codzienne spory na temat 
wyższości ich marki nad innymi w ten jeden 
dzień odeszły w niepamięć. Nieważne było, 
kto przyjechał jakim samochodem, lecz kto 
ile przywiózł słodyczy. 

Zespół Czerwone Gitary w  tekście jednej 
ze swoich piosenek opowiada o jednym dniu 
w roku, który jest ciepły, lecz grudniowy.

W  tym dniu uświadomiłem sobie, kto 
tak naprawdę jest bohaterem. Nie ten, kto 
ma fajny samochód czy wielki dom. Boha-
terem jest ten, kto potrafi  myśleć o  innych. 
Mosińscy bohaterowie zazwyczaj jeżdżą 
samochodami dostępnymi dla przeciętnie 
zarabiających i wcale nie są gorsi od boha-
terów fi lmowych. Nawet ośmielę się powie-
dzieć, że są lepsi! Aktorzy grają swoje role, 
pasjonatów nikt nie zmusza do dzielenia się, 
a jednak pojawili się bardzo licznie!

Tak na marginesie, kiedy ostatnio widzieli-
ście Borewicza? ;)  

Przemysław Raźny – Stowarzyszenie Mo-
sińskie Spoty Samochodowe
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Świąteczne inspiracje
w twórczości Romana Czeskiego 

W  niedzielę, 3 grudnia br., w  Izbie Muze-
alnej w  Mosinie odbył się wernisaż prac 
znanego artysty, Romana Czeskiego, inspi-
rowanych tematyką bożonarodzeniową.
Wydarzenie to zgromadziło liczną publicz-
ność – obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych z gminy Mosina i powiatu, 
mieszkańcy, przyjaciele i rodzina artysty. 
Roman Czeski to człowiek wielu talen-
tów – rysuje, maluje, rzeźbi, pisze. Jest 
autorem ołtarzy, fi gur, statuetek, tablic 
pamiątkowych, medali. Rozsławia mia-
sto i  mosińskie symbole – jego rzeźba 
Eleganta z  Mosiny znana jest już daleko 
poza granicami naszego miasta, a dodat-
kowo pan Roman jest autorem niezliczo-
nych opowieści – anegdot związanych 
właśnie z Elegantem (publikujemy je sys-
tematycznie w każdym wydaniu gazety). 
Za swoją wszechstronną twórczość zo-
stał uhonorowany przez Ministra Kultury 
i Sztuki tytułem "Mistrza Rzemiosła Arty-
stycznego" (w 1989 r.) oraz medalem "Za-
służony dla kultury polskiej" (w 2016 r.). 
Głównym zamysłem wystawy było poka-
zanie stajenek, znalazło się na niej jednak 
wiele innych prac, między innymi świą-
teczne kartki z  motywem bożonarodze-
niowym czy ruchome szopki (w  których 
również nie brakuje nawiązania do Mo-
siny). Jak wspomina pan Roman, historia 
powstania stajenek sięga lat 90-tych, kie-
dy to postanowił wymyślić kartkę poczto-
wą, która będzie "niemożliwa do wyrzu-
cenia", a  osoba nią obdarowana będzie 
mogła cieszyć się nią przez cały rok. 

Ku zaskoczeniu i  radości autora pomysł 
zaczął się rozwijać. Stajenki stały się za-
pisem wydarzeń, które w  danym roku 
szczególnie zapadły w  pamięci artysty. 
Historia tegorocznej stajenki wiąże się 
z  remontem w  domu; w  pracowni pana 
Romana był wówczas magazyn sprzętu 
i materiałów remontowych, a on w  tych 
warunkach tworzył świąteczne kartki. 
Powstało dwanaście niepowtarzalnych 
prac, które dodatkowo zostały potem 
przeniesione na druk (niebawem można 
je będzie nabyć także w siedzibie redak-
cji), a  historia ich powstawania znalazła 
odzwierciedlenie w stajence.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
Izby Muzealnej w  Mosinie. Warto zoba-
czyć prace tego niezwykłego artysty – 

jest bowiem wybitnym twórcą, bardzo 
skromnym, z cudownym, sobie tylko wła-
ściwym poczuciem humoru. W  ten nie-
powtarzalny sposób przedstawia także 
historie poszczególnych stajenek – warto 
zatem nie tylko obejrzeć wszystkie prace, 
ale także – poznać opowieści o  ich po-
wstawaniu. 
Wystawa potrwa do 15 stycznia 2018 
roku. (red.)
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Witam Państwa serdecznie w Nowym Roku 2018. W pierw-
szym tegorocznym ziołowym odcinku chciałabym skupić się 
na winie i ziołach. Napoje powstałe w wyniku połączenia tych 
dwóch składników mogą być bardzo pomocne w leczeniu nie-
których schorzeń. Takie ziołowe winka wzmacniają serce, nerki 
i inne organy wewnętrzne, poprawiają przemianę materii, do-
dają sił, pomagają w bólach i kłopotach z zaśnięciem. Pamię-
tajcie Państwo aby przyrządzając „winkowe” mikstury, używać 
wyłącznie garnków emaliowanych. A zatem, żeby nie zanudzać, 
od razu przejdę do przepisów.

Winko wzmacniające organy wewnętrzne
Do garnka wsypujemy 20 gram suszonego, rozkruszonego 

piołunu i zalewamy 750 mililitrami czerwonego wina. Gotuje-
my króciutko, a następnie odstawiamy do naciągnięcia i wysty-
gnięcia. Kiedy winko jest już zimne, wtedy przecedzamy je na 
przykład przez gazę i wlewamy do butelki. Takie winko przecho-
wujemy w chłodnym miejscu, jego okres przydatności to około 
2-3 tygodni. Należy wypijać po jednej szklance dziennie. Winko 
oczyszcza i wzmacnia ograny wewnętrzne, w szczególności wą-
trobę i śledzionę. Zewnętrznie możemy stosować do przemy-
wania ran.

Winko na zmęczenie, bóle reumatyczne i kłopoty z sercem
20 gram suszonego rozmarynu wkładamy do słoja, zalewamy 

750 mililitrami białego wina, dobrze zamykamy słój i odstawia-
my na 4 do maksymalnie 7 dni, pamiętając by codziennie moc-
no wstrząsać słojem. Po tym czasie przecedzamy winko przez 
płótno i wlewamy do butelki. Okres przydatności jak wyżej, 2-3 
tygodnie. Pić po szklance dziennie w zmęczeniu i zawrotach 
głowy. W bólach reumatycznych oraz problemach z sercem ro-
bić kompresy z winka.

Winko na problemy z dziąsłami
Wkładamy do garnka 20 gram suszonego i rozdrobnionego 

rumianku i zalewamy 750 mililitrami białego wina. Mieszankę 
zagotować i pozostawić do wystygnięcia, a następnie prze-
cedzić i zlać do butelki. Przechowywane w chłodnym miejscu 
zachowuje swą przydatność przez 2-3 tygodnie. Winkiem płu-
czemy jamę ustną w przypadku problemów z dziąsłami i jamą 
ustną.

Winko na bóle i zawroty głowy, gorączkę, nerwowość i 
problemy z zaśnięciem

Mieszamy 20 gram suszonej lawendy z 750 mililitrami czerwo-
nego wina i pozostawiamy do naciągnięcia na 1-2 godziny. Na-
stępnie przecedzamy przez płótno i przelewamy do butelki. Aby 
ułatwić zaśnięcie należy wypić małą szklankę na godzinę przed 
pójściem do łóżka. W przypadku pozostałych dolegliwości pić 
według potrzeb po małej szklaneczce.

Winko na spuchnięte migdałki
Bierzemy 50 gram świeżych lub 30 gram suszonych owoców 

tarniny, usuwamy pestki i zalewamy 750 mililitrami białego 
wina. Krótko gotujemy, pozostawiamy do wystygnięcia i prze-
cedzamy. Przechowywany w butelce w chłodnym miejscu, za-
chowuje ważność 2-3 tygodnie. Stosować do płukania gardła 
przy spuchniętych migdałkach i bólach gardła.

Winko poprawiające przemianę materii
20 gram korzeni kuklika mieszamy z 750 mililitrami białego 

wina i pozostawiamy na 6-7 godzin do naciągnięcia. Po tym cza-
sie przecedzamy przez płótno i wlewamy do butelki. Przecho-
wujemy w chłodnym miejscu. W celu poprawienia przemiany 

materii pijemy małą szklaneczkę podczas posiłku.
Winko na reumatyzm
W emaliowanym garnku umieszczamy 5 łyżek suszonego 

owocu czarnego bzu, 2 łyżki rumianku oraz 10 łyżek nasion czar-
nuszki i zalewamy wszystko litrem białego wytrawnego wina. 
Mieszankę zagotować, po czym pozostawić na małym ogniu 
i ogrzewać przez 15 minut. Następnie pozostawić na godzinę 
do naciągnięcia. Po tym czasie przecedzić dodać 4 łyżki miodu, 
ponownie zagotować i jeszcze gorące rozlać do butelek. Winko 
przyjmować kilka razy dziennie po łyżce. Kuracja takim winkiem 
działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie oraz rozpuszcza złogi 
reumatyczne.

Winko na wątrobę i nerki
W kwietniu lub maju nazrywać 4-5 dużych garści młodych liści 

brzozy, włożyć do emaliowanego garnka i zalać 2 litrami białe-
go wytrawnego wina, zagotować i po czym gotować na małym 
ogniu przez 15 minut. Następnie pozostawić pod przykryciem 
na 2-3 godziny, przecedzić, dodać pół litra miodu, zagotować i 
ponownie gotować na małym ogniu jeszcze przez 5 minut. Go-
rące winko przelać do butelek i po wystygnięciu przechowywać 
w lodówce. Winko można dodawać do herbatek ziołowych lub 
pić po szklaneczce dziennie. Stosować w celu oczyszczenia ne-
rek i wątroby, a także w chorobach reumatycznych i krążenio-
wych, w chronicznym zmęczeniu, wyczerpaniu fi zycznym jak i 
psychicznym.

Winko na oskrzela i płuca
Wkładamy do słoja 8 łyżek ziela miodunki, 2 łyżki kwiatów 

dziewanny, 2 łyżki kwiatów czarnego bzu i pokruszoną laskę cy-
namonu. Wszystko zalewamy litrem białego wytrawnego wina 
i pozostawiamy w kuchni na 10 dni. Po tym czasie mieszankę 
przelać do emaliowanego garnka, dodać 7 łyżek miodu, zagoto-
wać, po czym jeszcze gotować na małym ogniu przez 20 minut. 
Przecedzić i jeszcze gorące przelać do słoików lub butelek, za-
wekować. Winko pijemy 3 razy dziennie po 2 łyżki, najlepiej wy-
mieszane z ziołową herbatką. W przypadku ostrego zapalenia 
oskrzeli można stosować nawet po łyżce co godzinę, rozcień-
czając winko bardzo ciepłą wodą.

Winko na serce i nerki
Umieszczamy w emaliowanym garnku rozdrobiony pęczek 

zielonej pietruszki, 4 łyżki suszonych owoców głogu i pokruszo-
ną laskę cynamonu. Wszystko zalewamy dwoma litrami białego 
wytrawnego wina, zagotowujemy po czym gotujemy jeszcze 
przez 15 minut na małym ogniu. Pozostawiamy do naciągnięcia 
pod przykryciem przez 30-45 minut, następnie przecedzamy, 
dodajemy pół szklanki octu jabłkowego (własnej produkcji) lub 
2 łyżki soku z cytryny oraz pół litra miodu. Ponownie zagotować 
i ogrzewać przez 5 minut. Jeszcze gorące rozlać do butelek. Pić 
3-5 razy dziennie po łyżce. Można dodawać do herbatek zioło-
wych. Stosować w chorobach serca i nerek, a także w bezsenno-
ści i zakrzepach

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu zdecydujecie 
się Państwo na „winkowe” kuracje. Zioła, jak widać można przyj-
mować nie tylko w postaci herbatek. A zatem „NA ZDROWIE”.

Na koniec życzę Państwu samych uśmiechniętych i bezstreso-
wych dni w nowym 2018.

Pozdrawiam serdecznie
    WILLMA

„Zdrowe winka”
Kącik zielarski
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Net neutrality zagrożona. Pierwszy poważny 
krok w kierunku całkowitej kontroli Internetu.

Stało się. 14 grudnia 2017r. FCC (Federal Communications Comi-
sion, odpowiednik naszej KRRiT, jednak o  dużo większych moż-
liwościach) w  USA, przegłosowała możliwość zniesienia prawa 
gwarantującego jednakowe traktowanie danych przesyłanych 
przez Internet. Chodzi o  Net Neutrality. Teraz nad zniesieniem 
będą głosować senatorowie w  USA. Zatem pojawiła się realna 
możliwość założenia kagańca na Internet.
Czym jest FCC i net neutrality?
FCC czyli Federalna Komisja Komunikacji, to ciało, które między 
innymi reguluje zasady, na jakich można korzystać z  Internetu, 
oraz w jaki sposób dostęp do tego medium jest dostarczany przez 
fi rmy telekomunikacyjne. Ta organizacja może zablokować do-
stęp do strony internetowej, jeżeli narusza ona w rażący sposób 
obowiązujące prawo. Komisja ma również wpływ na inne media. 
Może np. cenzurować programy telewizyjne. Jednak wypada za-
znaczyć, że aby podpaść pod działania tej komisji, będąc dostaw-
cą treści, trzeba naprawdę się postarać. Ekstremalne przypadki 
nawoływania do terroryzmu i sprawy podobnego kalibru zwraca-
ją uwagę komisji. Poza tym prawa przez nią stanowione są bardzo 
“wyrozumiałe”. Starają się regulować tylko te aspekty, które bez 
regulacji stanowią istotne zagrożenia dla społeczeństwa. Ponie-
waż komisja reguluje również dostęp do Internetu, ma ona wpływ 
na działania dostawców tej usługi.
Właśnie FCC w  2015 roku wydała prawie 500 stronicowy doku-
ment traktujący między innymi o  tym, jak ma wyglądać usługa 
dostarczania Internetu. W  tym dokumencie dokładnie zdefi nio-
wano, kto jest dostawcą Internetu, oraz czego taki dostawca nie 
może robić. Ten dokument to właśnie net neutrality i nakazuje on 
traktowanie wszystkich danych w Internecie jednakowo. Dostaw-
ca usługi nie może przyznawać priorytetów na przesyłane dane, 
albo odmawiać obsługi jakichkolwiek danych. Musi wszystkich 
traktować jednakowo.
Jak by nie patrzeć, jest to świeży dokument, ma zaledwie dwa lata. 
Jednak nie oznacza to, że wcześniej nie było jakichkolwiek regu-
lacji. Były i to całkiem dobre. To właśnie na ich podstawie opiera 
się net neutrality. Skoro wcześniejsze prawo było dobre, to dla-
czego powstał nowy dokument? Powstał dlatego, że wcześniejsze 
regulacje były omijane za pomocą kruczków prawnych. Zdecydo-
wanie nie była to próba biurokratycznej kontroli Internetu. Wręcz 
przeciwnie, w owym kilkusetstronicowym dokumencie jest zapis 
gwarantujący wolny Internet. A jednak ta sama komisja, dwa lata 
po opublikowaniu net neutrality przegłosowuje jej zniesienie. Jak 
to możliwe? O tym w dalszej części artykułu.
Jak działa Internet?
Zanim napiszę, jakie są skutki potencjalnego zniesienia regulacji 
wydanych w 2015r. należy wyjaśnić jak działa Internet.
Internet zapewnia dostęp do przeróżnych treści. Strony interneto-
we, fi lmy z youtuba i nie tylko, portale społecznościowe, e-maile, 
komunikatory, aplikacje na telefonie… wszystko to działa za spra-
wą Internetu. No ale jak to działa? Po pierwsze trzeba sobie uświa-
domić, że nie zależnie od rodzaju danych jakie pobieramy lub wy-
syłamy, wszystko odbywa się w taki sam sposób. Dane dzielone są 
na porcje, tzw. pakiety. Każdy pakiet ma nagłówek, gdzie między 
innymi jest zapisany adres docelowy. Dzięki temu pakiet z danymi 
może trafi ć we właściwe miejsce. Np. oglądając fi lm na youtube, 
jest on dzielony na pakiety, które są adresowane tak, aby trafi ły do 
nas. Analogicznie działa poczta. Jeśli chcemy wysłać list to wkła-
damy go w kopertę, na której piszemy adres odbiorcy. Mimo, że 

listonosz nie zagląda do środka to może dostarczyć koresponden-
cję we właściwe miejsce. Zaadresowane pakiety trafi ają do sieci. 
Nazwa tej sieci to Internet. Za pośrednictwem sieci, pakiety mogą 
trafi ć we właściwe miejsce. Podłączając się do Internetu uzysku-
jemy unikalny adres, pozwalający przesyłać do nas dane. Oczy-
wiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wysłać dane. Wszystko 
co jest podłączone do Internetu ma swój adres i może komuniko-
wać się obustronnie. Wspomniany wcześniej youtube ma swoje 
komputery z przypisanymi adresami. Jeżeli chcemy obejrzeć fi lm, 
musimy przesłać na ten adres prośbę o jego wyświetlenie. Youtu-
be odpowiada przesyłając fi lm wykorzystując do tego nasz adres, 
który zna, bo z niego przyszła prośba.
Jednak oprócz użytkowników pobierających i wysyłających dane, 
w  sieci jest cała masa urządzeń, które odpowiadają za sprawne 
działanie całości. Takie urządzenie odbiera pakiet, sprawdza gdzie 
go wysłać i to robi. Np. wysyłając e-maila do kogoś w USA, pakie-
ty odpowiadające za tą wiadomość przechodzą przez serie takich 
urządzeń. Nie można ich pominąć, gdyż po pierwsze odległość 
jest bardzo duża. Bez tych urządzeń sygnał biegnący po kablu, re-
prezentujący naszą wiadomość zanikłby przed dotarciem do celu. 
Urządzenia te wzmacniają sygnał.
Po drugie urządzenia są drogowskazami. Internet to bardzo roz-
budowana i skomplikowana sieć. Zatem dostarczenie danych we 
właściwe miejsce nie jest proste. Umożliwiają to drogowskazy 
wbudowane we wspomniane urządzenia. Zawsze stoją one na 
rozgałęzieniach sieci (ale nie tylko), podobnie jak drogowskazy 
przy skrzyżowaniach drogowych. Te urządzenia to tzw. routery 
(czytaj rutery). Jest jeszcze kilka innych elementów składających 
się na infrastrukturę Internetu, ale nie są one istotne. Ważne, abyś 
wiedział, że dane dzielone są na pakiety, które się adresuje, a za 
przesłanie pakietów we właściwe miejsce odpowiadają routery.

Skutki
Wiedząc, że Ty wiesz jak działa Internet, mogę napisać o  nega-
tywnych skutkach braku net neutrality.
Właścicielami infrastruktury internetowej są w większość wielkie 
fi rmy telekomunikacyjne. To do nich należą wspomniane wcze-
śniej routery, oraz kable i satelity z wykorzystaniem których prze-
syłane są dane. Co gorsza tych fi rm nie jest dużo, można je policzyć 
na palcach obu rąk. Do tej pory fi rmy te były zmuszone trakto-
wać wszystkie pakiety danych jednakowo. Nie było istotne co kto 
przesyła za pośrednictwem Internetu. Teraz może się to zmienić. 
Po zniesieniu net neutrality, wspomniane korporacje będą mo-
gły traktować pewne pakiety lepiej niż inne. Te lepiej traktowane 
będą miały wyższy priorytet przy rozsyłaniu przez sieć, a co za tym 
idzie będą docierać do celu znacznie szybciej. Gorzej traktowane 
pakiety będą rozchodzić się wolno albo ich obsługa będzie całko-
wicie zablokowana. Z punktu widzenia technicznego, implemen-
tacja priorytetów jest banalnie prosta. Wiąże się ona z niewielkimi 
zmianami w oprogramowaniu routerów.
Drastyczny wzrost cen za dostęp do Internetu.
Do tej pory uiszczamy jedną opłatę za możliwość korzystania z In-
ternetu, nie jest ważne do czego go wykorzystujemy. Jednak szyb-
ko to się zmieni. Zaimplementowanie priorytetów przy pakietach, 
spowoduje powstanie dodatkowych opłat za dostęp do konkret-
nych treści. Np. trzeba będzie wykupić pakiet aby móc korzystać 
z youtuba, inny pakiet aby używać portali społecznościowych i tak 
dalej. Podobnie jak w przypadku telewizji. Płacimy dodatkowo za 
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dostęp do wybranych kanałów. Taki obrót sprawy nie tylko pod-
niesie koszty dla użytkowników ale również dla dostawców treści. 
Jeżeli chcemy aby nasza strona była traktowana przyzwoicie, trzeba 
będzie zapłacić fi rmie telekomunikacyjnej. W przeciwnym wypad-
ku, będzie chodzić bardzo wolno albo wcale.
Jak widzisz, możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat jest po 
obu stronach. Nieważne czy dostarczasz czy odbierasz treść. Po-
średnik, czyli fi rma telekomunikacyjna, będzie mogła Cię obciążyć 
dodatkowymi kosztami. Z  kolei nie ominiesz pośrednika, bo on 
jest właścicielem infrastruktury.
Cenzura z niespotykaną jak dotąd skutecznością.
Załóżmy, że publikujesz w Internecie treści niewygodne dla fi rmy 
telekomunikacyjnej. Co w takiej sytuacji może ona zrobić? Nie ob-
sługiwać pakietów z twoimi danymi. Mało tego, fi rmy telekomuni-
kacyjne często są powiązane z różnymi mediami, posiadają swoje 
serwisy z fi lmami video, swoje kanały telewizyjne itd.. Zatem je-
żeli będziesz stanowić konkurencję, to Twoja działalność szybko 
się skończy a pozycja monopolisty nie będzie zagrożona. Wszelka 
konkurencja będzie tłamszona w  zarodku. Powszechnie wiado-
mo, że media to czwarta władza, zatem monopol w tej dziedzinie 
to bardzo poważna sprawa.
Anonimowa komunikacja przez Internet? Możesz o tym zapo-
mnieć.
Obecnie istnieje szereg technologii wykorzystujących Internet, 
gwarantujący anonimową wymianę danych. Jednak bardzo szyb-
ko mogą one przestać działać, jeżeli pakiety danych związane 
z tymi technologiami przestaną być obsługiwane.
W tym momencie ktoś może podnieść argument, że jak ktoś nie 
ma nic do ukrycia to nie musi korzystać z takich rozwiązań i ta-
kiemu użytkownikowi nie przeszkadza możliwość potencjalnej in-
wigilacji. Jest to bardzo płytkie myślenie, a tego kogoś wystarczy 
poprosić aby podał numer swojej karty kredytowej wraz z pinem 
i numerem cvv. W końcu nie ma nic do ukrycia.
Kolejnym, równie płytkim, argumentem za ograniczeniem ano-
nimowości, są sytuację w których anonimowa komunikacja i szy-
frowanie danych są wykorzystywane w  złych celach. Np. taki 
pedofi l nie zostaje skazany, gdyż nie można odszyfrować jego 
dysku z materiałami grafi cznymi związanymi z jego działalnością, 
a komunikacja z innymi tego typu osobnikami była zaszyfrowana 
i również nie ma do niej dostępu. Gdyby nie technologie szyfru-
jące siedziałby więzieniu. Faktycznie tak by było, ale w podobny 
sposób można by zrezygnować z zasady domniemania niewinno-
ści w sądach, bo są sprawy w których wszyscy wiedzą że ktoś jest 
winny, ale nie ma jak go skazać ze względu na brak solidnych do-
wodów. Zniesienie domniemania niewinności zaradziłoby takim 
sprawom, ale spowodowałoby lawinę innych nadużyć. Podobnie 
jest z prywatnością i anonimowością w Internecie i nie tylko.
Bat na bitcoina
Ostatnio bardzo popularna stała się kryptowaluta o  nazwie bit-
coin (czytaj bitkojn). Głównie za sprawą drastycznego wzrostu 
jej wartości. Obecnie jeden bitcoin jest wart kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Bitcoin jest zdecentralizowanym środkiem płatniczym, 
nie podlegającym kontroli żadnego państwa czy banku. Do tego 
ilość bitcoinów jest ograniczona i nigdy nie przekroczy ustalonej 
wartości. Ze względu na te cechy jest to bardzo dobra i odporna 
na manipulacje waluta. Jednak przedstawiciele banków i rządów 
bardzo się jej boją i robią wszystko aby się jej pozbyć. Właśnie ze 
względu na brak kontroli nad nią i niemożność tworzenia nowych 
bitcoinów na życzenie, co notorycznie ma miejsce w przypadku 
standardowych walut.
To jak dokładnie działa bitcoin jest tematem na osobny artykuł. 
Na razie wystarczy wiedzieć, że korzysta on z Internetu, a dokład-
nie z protokołu p2p. Pakiety z protokołu p2p są charakterystyczne 
i nic nie stoi na przeszkodzie aby przestać je obsługiwać. Co bę-
dzie możliwe po zniesieniu net neutrality.

Ostry jak brzytwa hamulec postępu
Załóżmy, że ktoś wymyślił zupełnie nowy Internet. Sieć, która dzia-
ła na całkowicie innych zasadach, bez możliwości kontroli. Aby 
wprowadzić i  dopracować swoje rozwiązanie, musi on podjąć 
współpracę z wieloma osobami. Jednak będzie miał poważny pro-
blem, jeżeli narzędzia do komunikacji zostaną ograniczone po-
przez niski priorytet. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż fi rmy 
telekomunikacyjne nie będą przychylnie patrzeć na rozwój takich 
projektów. Ogólnie jakikolwiek projekt wymagający współpracy 
większej ilości osób będzie zagrożony, gdyż taką współpracę or-
ganizuje się przez Internet.
Mało tego, startujące fi rmy z defi cytem kapitału, nie będą mogły 
pozwolić sobie na dodatkowe opłaty za przyzwoite traktowa-
nie ich stron internetowych czy aplikacji. Zatem nie będą miały 
możliwości rozwoju. Trzeba wiedzieć, że wiele fi rm, które odnio-
sły sukces i rozrosły się do kolosalnych rozmiarów, zaczynało jako 
jednoosobowe działalności, bardzo często pracując w domowym 
garażu. To właśnie za pomocą sieci udało im się odnieść sukces.
Taka sytuacja będzie tylko wzmacniać pozycję wielkich gra-
czy na rynku. Co, jak wiadomo, nic dobrego nie wróży.

Najczarniejszy scenariusz
Najgorsze co może się stać to wytworzenie listy dozwolonej. Je-
dynie rzeczy umieszczone na liście będą mogły komunikować się 
przez Internet. Wszystko inne będzie odrzucane. Tyczy się to nie 
tylko fi rm czy dostawców treści ogólnie, ale również osób. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby zaprogramować routery tak, by odrzuca-
ły pakiety przychodzące od konkretnej osoby. W końcu komputer 
czy inne urządzenia tej osoby mają swoje adresy, które można za-
blokować. Tym samym tłumiąc w zarodku wszelkie nieprzychylne 
idee, które są głoszone przez takie osoby.
Jak doszło do przegłosowanie zniesienia net neutrality 
w FCC?
Jasne jest, że net neutrality chroni nas przed wieloma scenariu-
szami, których wprowadzenie zmieni nasz świat na gorsze. Można 
powiedzieć, że chroni nas przed niewolnictwem.
Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego komisja która wydała tak istot-
ny dokument, wycofuje się z niego po niespełna dwóch latach.
Tak jak wspominałem wcześniej, przed wprowadzeniem net neu-
trality dochodziło do bardzo wielu nadużyć, miedzy innymi do 
nadawania priorytetów pakietom. Np. w 2006 roku, telekomuni-
kacyjny gigant w stanach, Comsat, został przyłapany na macosze-
mu traktowaniu pakietów z serwisów i usług służących do udo-
stępniania plików. Ponieważ fi rma Comsat była i jest właścicielem 
wielu kanałów telewizyjnych, dzielenie się niejednokrotnie pirac-
kimi plikami nie było jej na rękę. Zamiast poprawnie rozwiązać 
problem i walczyć z piratami, postanowili wszystkich wrzucić do 
jednego worka i  obniżyć priorytet pakietom wykorzystywanym 
przy dzieleniu plików. Jednak nie wszyscy korzystali z tych tech-
nologii w celu rozpowszechniania pirackich treści.
W  każdym bądź razie użytkownicy przeprowadzili wielokrotne 
testy i  sprawa trafi ła do FCC. Comsat początkowo kłamał i  nie 
przyznawał się przed użytkownikami ani przed FCC. Komisja po-
stanowiła przeprowadzić własne testy, które potwierdziły prak-
tyki Comsatu. Ukarali fi rmę grzywną (ponad 100 mln $). Comsat 
w wyniku przytłaczających dowodów przyznał się do winy, zapła-
cić grzywnę i… pozwał FCC. W tamtym czasie regulacje nie były 
wystarczająco jasno sprecyzowane, co dawało fi rmie możliwość 
walki w sądzie. Sąd w oparciu o ówczesne przepisy nie miał wy-
boru i przyznał rację Comsatowi. W związku z tym FCC postano-
wiła poprawić swoje regulacje. Takich poprawek było wiele, gdyż 
przegrywali w sądzie wielokrotnie. Z kolei nadużyć, z którymi FCC 
walczyła, było jeszcze więcej.
Najczęściej sprawy wyglądały tak, że jeżeli fi rma telekomunikacyj-
na oferowała swoją płatną usługę, a ktoś inny oferował to samo 
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Ponad rok temu, 15 grudnia 2016 r., odszedł 
Bohdan Smoleń – artysta kabaretowy, aktor, 
fi lantrop, miłośnik przyrody. Założona przez 
niego Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, 
wspierajaca osoby z niepełnosprawnoscia-
mi głównie przez zajęcia hipoterapeutyczne, 
jest owocem służby drugiemu człowiekowi 
i bodajże największym jego dziełem, które 
niezmiennie trwa i rozwija się. 
W rocznicę śmierci Bohdana Smolenia, na te-
renie Fundacji w Baranówku odbyła się uro-
czystość odsłonięcia tablicy upamiętniajacej 
osobę jej założyciela (autorem tablicy jest 
mosiński artysta Roman Czeski). 
Obecni byli przedstawiciele lokalnych 
władz, dyrekcja i wychowankowie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Mosinie, sołtys Baranówka, policja konna, 
sąsiedzi i przyjaciele Fundacji, pracownicy, 
terapeuci, wolontariusze, przedstawiciele 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lubonia 
oraz inni sympatycy pana Bohdana.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał 
wicestarosta Powiatu Poznańskiego, Tomasz 
Łubiński, wraz z prezesem Fundacji, Joanną 
Kubisa. Wśród gości głos zabrała między in-

nymi Bożena Mazur, dyrektor SOSW w Mosi-
nie, podkreślając wartość i znaczenie współ-
pracy ośrodka z Fundacją, która obejmuje 
nie tylko hipoterapię, ale ma o wiele szerszy 
zasieg, jak zajęcia z socjoterapii (uczniowie 
opiekują się końmi, pomagają w pracach 
domowych), organizację okolicznościowych 
imprez (między innymi obchody Dnia Dziec-
ka). Bohdan Smoleń zawsze wspierał pod-
opiecznych ośrodka i zachęcał do pokony-
wania własnych słabości. Nawet wtedy, gdy 
choroba nie pozwalała mu na bezpośredni 
kontakt, przekazywał podopiecznym swo-
je dobre słowo. "Wspominać go będziemy 
przede wszystkim jako dobrego człowieka, 
który zawsze pochylał się nad wychowanka-
mi" – powiedziała Bożena Mazur. 
Podopieczni Fundacji zajmowali szczególne 
miejsce w sercu pana Bohdana, stąd też nie 
moglo zabraknąć ich wystąpień i podzię-
kowań, zwieńczonych pięknym śpiewem 
Pauliny Przebitkowskiej, laureatki I miejsca 
w Powiatowym Zlocie Talentów roku 2017 
(nagrodę zdobyła wykonaniem piosenki "My 
heart will go on", którą zaśpiewała również 
na grudniowej uroczystości). 

Życzeniem Bohdana Smolenia było, by pa-
mięć o nim pozostała i by jego dzieło trwało 
i rozwijało się dalej. Najlepszym tego prze-
jawem jest wspieranie działań Fundacji, do 
czego gorąco zachęcamy. Niepowtarzalna 
atmosfera tego miejsca i wyjątkowi ludzie, 
którzy ją tworzą sprawiają, że każdy, kto 
choć raz odwiedzi Fundację, z pewnością nie 
pozostanie obojętny na jej losy.
Panie Bohdanie, pamiętamy... (red.)

"Wspominać go będziemy przede wszystkim jako dobrego człowieka" 
– w rocznicę śmierci Bohdana Smolenia

taniej, albo za darmo, to jego dane były zdecydowanie gorzej 
traktowane.
Liczne nadużycia i sprawy w sądzie doprowadziły w końcu do po-
wstania net neutrality w 2015 roku. Ten dokument nie pozwalał 
już na nadużycia i nie zostawiał żadnych furtek do wykorzystania.
Zatem net neutrality nie jest dokumentem, który powstał z  po-
wietrza po to aby gnębić “uczciwych” przedsiębiorców. Został 
utworzony na bazie prób i błędów popełnionych w walce z nie-
uczciwą konkurencją. Zatem dlaczego został zniesiony?
Na czele FCC stoi 5 osób, które za pomocą głosowania wprowa-
dzają lub usuwają regulacje. W 2016 roku odbyło się głosowanie 
w  tej samej sprawie. Jednak net neutrality została zachowana 
z wynikiem 3 przeciw odrzuceniu, 2 za odrzuceniem. Można przy-
puszczać, że już wtedy dwie osoby głosujące za, były pod wpły-
wem fi rm telekomunikacyjnych. W  przeciągu ostatniego roku 
zmienił się prezes FCC, który również jest jedną z  głosujących 
osób. To właśnie on w ostatnim “skutecznym” głosowaniu był za. 
Jak się okazuje pan prezes, 3 lata przed objęciem stanowiska pra-
cował w fi rmie Verizon – jednym z wielkich amerykańskich teleko-
mów. Zatem jego głos nikogo nie zdziwił.
Tym oto sposobem, prawdopodobnie za pomocą silnego lobby 
ze strony fi rm telekomunikacyjnych, przegłosowano pozbycie się 
regulacji, które były solą w oku telekomów.
Narracja w mass mediach
Mimo tak niepopularnej i  ewidentnie szkodliwej decyzji, mass 
media, będące niejednokrotnie pod kontrolą fi rm w których inte-
resie leży brak net neutrality, przedstawiają zniesienie tych prze-
pisów jako sukces i uwolnienie Internetu.
Niejednokrotnie przewija się argument, że wszystko należy po-
zostawić działaniu wolnego rynku. Konkurencja sprawi, że nie 
będzie dochodzi do nadużyć. Podobnie często można spotkać 

opinie, że przed 2015r. nie było żadnych regulacji i wszystko było 
w porządku. Do tego sam prezes FCC Ajit Pai, wystąpił w fi lmiku 
na youtubie, starając się uspokoić opinie oglądających, poprzez 
pokazanie w  idiotyczny sposób, że po zniesieniu net neutrality, 
dalej będzie można wrzucać do Internetu zdjęcia uroczych kotów, 
korzystać z  portali społecznościowych, oglądać swoje ulubione 
seriale itp.
Oczywiście wszystkie te argumenty są kłamliwe, gdyż:
1. Konkurencji tak naprawdę nie ma tym rynku. Istnieje kilka wiel-

kich korporacji, które mają w  swoich rękach infrastrukturę in-
ternetową.

2. Przed 2015r. regulacje były ale niedoskonałe. Przez co docho-
dziło do licznych nadużyć.

3. Pan prezes ma rację, to wszystko będzie można dalej robić w In-
ternecie, ale trzeba będzie za to dużo więcej zapłacić.

Podsumowanie
Od tych wydarzeń oddziela nas ocean, zatem nie możemy nic 
zrobić. Jednak trzeba mieć świadomość zaistniałej sytuacji, gdyż 
w  przypadku zniesienia net neutrality w  USA, bardzo szybko 
pojawi się presja aby w  Europie zrobić to samo. Wtedy również 
miejscowe media nie będą przedstawiać całego obrazu sytuacji, 
a jedynie zachwalać takie rozwiązanie.
Piszę ten artykuł właśnie w celu poszerzenia świadomości czytel-
ników. Nawet jeżeli nie korzystasz często z Internetu, wiedz, że ten 
problem dotyczy również Ciebie i twoich bliskich. Jeżeli w przy-
szłości zetkniesz się z tym tematem, pamiętaj że net neutrality jest 
konieczne i  należy robić wszystko aby utrzymać ten dokument 
w mocy, jak również jego odpowiedniki w Europie.
    Dariusz Pieślak
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W  2017 roku obchodziliśmy pięćsetną 
rocznicę tak zwanej „reformacji”. Z  tej oka-
zji odnotować można było powstanie kilku 
krytycznych publikacji poświęconych tymże 
wydarzeniom oraz postaci samego Marcina 
Lutra. Dzięki hojności darczyńców powstał 
także fi lm dokumentalny Grzegorza Brauna 
zatytułowany „Luter i  rewolucja protestanc-
ka”. Film szokujący pod względem nagroma-
dzonej w niej faktografi i, a także perełka pod 
kątem artystycznym. Ale po kolei.

Grzegorz Braun stanął przed nie lada wy-
zwaniem. Musiał w pierwszej kolejności sta-
wić czoło szerzącej się do dzisiaj legendzie 
Marcina Lutra. Legenda, jak mówi publicysta, 
jest bowiem elegancką nazwą fałszywej wer-
sji historii. Nie inaczej jest z głównym boha-
terem fi lmu. Dowiadujemy się o nim rzeczy 
przerażających, między innymi o  strasznym 
dzieciństwie w cieniu okrutnego ojca, wstą-
pieniu do zakonu z  powodu ucieczki przed 
karą śmierci za zabicie człowieka, braku ele-
mentarnego wykształcenia teologicznego, 
impulsywności charakteru czy prowadzeniu 
rozpustnego trybu życia. Film jest właściwie 
nieustannym obalaniem mitów związanych 
z  tak zwaną „reformacją”. Już samo to okre-
ślenie jest zdemaskowane jako fałszywe – 
reforma jest chęcią naprawy bez burzenia 
naprawianej instytucji (np. reforma św. Fran-
ciszka z  Asyżu), a  nie próbą burzenia jej od 
podstaw, jak czynił Marcin Luter z Kościołem 
katolickim. Stąd w tytule i narracji fi lmu kon-
sekwentnie używany jest termin „rewolucji 
protestanckiej”, a  jeden z  wypowiadających 
się używa nawet terminu „deformacja”. Po 
obejrzeniu fi lmu i wczytaniu się w  literaturę 
faktu trudno nie przychylić się do tych z po-
zoru kontrowersyjnych opinii.

 Jedna z badaczek biografi i Lutra, profesor 
Alma von Stockhausen, opowiada na samym 
początku fi lmu jak jej luterańska babcia pod-
jęła się wysiłku lektury pism inicjatora pro-
testanckiej rewolucji. Była dogłębnie zszo-
kowana zawartością owych pism i  pod ich 
wpływem nawróciła się na katolicyzm. Sed-
no problemu, co uchwycili narratorzy fi lmy, 
zawiera się właśnie w  nieznajomości pism 
Marcina Lutra. Cytują oni niektóre z nich, któ-
re brzmią niewiarygodnie: określanie ludz-
kiego rozumu mianem najstarszej profesji 
świata, idea satanizacji Boga, zezwolenie na 
rozpustę czy publikowanie pism nawołują-
cych do prześladowania Żydów (swoją drogą 
– propagowane później przez niemieckich 
narodowych socjalistów). Nie są to jednak 
niezweryfi kowane twierdzenia zaczerpnięte 
z czarnej propagandy czasów kontrreforma-
cji, tylko rzeczy które można odnaleźć w pu-
blikacjach niezależnych od siebie historyków 

czy teologów. Sam nie rozumiałem kiedyś 
negatywnych określeń, którymi mistrzowie 
polskiej kontrreformacji (x. Piotr Skarga, x. 
Jakub Wujek) określali Marcina Lutra i  jego 
stronników, wyjaśniając to sobie to jako ce-
lowa hiperbola czasu propagandowej wojny 
między katolicyzmem i  resztą nowych wy-
znań wywodzących się z chrześcijaństwa. Po 
obejrzeniu fi lmu Grzegorza Brauna wszystko 
jednak stało się jasne – oni po prostu opisy-
wali rzeczywistość taką, jaką ona wtedy była. 

Wśród wielu mitów i  legend na temat 
głównego bohatera fi lmu znaleźć możemy 
między innymi taki, że to dzięki niemieckie-
mu buntownikowi możliwe było przetłuma-
czenie Biblii na języki narodowe. Narratorzy 
jednak łatwo obalają ten mit przytaczając 
listę przekładów Pisma Świętego na język 
niemiecki, których dokonano przed Lutrem. 
Zasługą augustiańskiego mnicha było nato-
miast tłumaczenie w  języku ogólnodostęp-
nym dla każdego Niemca z  pominięciem 
licznych dialektów tegoż języka. Na tym 
polega także wielkość tego fi lmu – wbrew 
pozorom nie ma tutaj pójścia na łatwiznę 
kreślenia czarno-białego obrazu świata. Do-
wiemy się także sporo o zepsuciu szerzącym 
się w  ówczesnym Kościele, które zataczało 
szeroki krąg i zahaczało także o dwór papie-
ski. Cała wina za wieloletnie prześladowania, 
podziały i wojny religijne nie została przypi-
sana wyłącznie Lutrowi. Obnażono tutaj me-
chanizm polityczny, dzięki któremu możliwe 
było rozprzestrzenienie się nowej wiary z jej 
licznymi odmianami. To możliwość nieogra-
niczonej grabieży (tzn. kasaty zakonów i mie-

nia Kościoła) oraz poszerzenia władzy przez 
niemieckich możnych. Taki obrót spraw był 
możliwy w  konkretnej sytuacji historycznej 
księstw niemieckich, których władcy szuka-
li możliwości wzmocnienia swojego stanu 
posiadania i  władania. Wystąpienie Marcina 
Lutra był ku temu znakomitą okazją i wydaje 
się, że zadecydowały tutaj bardziej czynniki 
polityczne i ekonomiczne, niż ideowe.

Film trzyma w napięciu od pierwszych mi-
nut mimo, iż nie jest to fi lm akcji. Poruszany 
w nim temat należy jednak do tematów iście 
sensacyjnych. Liczba wątków poruszonych 
w  fi lmie to w  zasadzie tylko krótkie przy-
czynki do poważniejszych, wielotomowych 
rozpraw naukowych czy publicystycznych. 
Walorem dokumentu jest dobór narratorów 
– naukowcy i  publicyści z  Niemiec, Polski, 
Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych czy 
Norwegii zwracają uwagę na wieloaspek-
towość problemu tak zwanej „reformacji”. 
Wszystko okraszone jest przejmującą i klima-
tyczna muzyką Szymona Kusiora. Wspaniały 
walorem fi lmu są także animacje nawiązują-
ce do epoki, niekiedy są one humorystycz-
nym przerywnikiem i  uzupełnieniem narra-
cji. Stanowią połączenie tradycyjnych form 
z nowoczesnymi rozwiązaniami. Dzięki temu 
fi lm Grzegorza Brauna jest czymś więcej, niż 
tylko fi lmem dokumentalnym. To wciągający 
od samego początku cios zadany wielolet-
niej „propagandzie sukcesu”. To także głos 
rozsądku podsumowujący entuzjastyczne 
obchody 500-lecia protestanckiej rewolucji.

100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania

Wojciech Czeski

Świąteczny konkurs GMP
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszej świątecznej zaba-
wie i  podzielili się z  nami fotografi ami 
swoich świątecznych dekoracji. Wszyst-
kie zdjęcia bardzo nam się podobały, 
a niektóre - mocno nas rozbawiły.
Tym razem zwyciężyła Agnieszka Sło-
mińska-Rusowicz - zdjęcie pt. "Domowe 
święta" zaciekawiło nas bogactwem de-
koracji uchwyconych w kadrze i ciepłem 
domowego ogniska, jakie bije z fotogra-
fi i. To z  pewnością były udane, ciepłe, 
domowe święta! 
Dodatkowo, wyróżnienie otrzymuje Fi-
lip Chudaś za udokumentowanie świą-
tecznych poczynań kota.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, 
a zdjęcie pani Agnieszki – publikujemy. 
(red.)
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M.M.: Skąd pomysł na stworzenie szko-
ły językowej?
K.B.: Sam pomysł tkwił w  mojej głowie 
od zawsze – przez trzynaście lat praco-
wałam w szkole państwowej, aż w koń-
cu stwierdziłam, że czas postawić na 
kreatywność swoją i  innych. Wcześniej 
nie było możliwości, żeby się w  pełni 
realizować, a  wolałam działać według 
własnych pomysłów. Okazało się to 
chyba największym wyzwaniem - łatwo 
bowiem krytykować i  oceniać swojego 
pracodawcę czy miejsce zatrudnienia, 
kiedy jednak staje się po drugiej stro-
nie i pojawia się więcej obowiązków niż 
przyjemności, zmienia się perspektywa.
Otwierając działalność gospodarczą 
jest się odpowiedzialnym już nie tyl-
ko za opłacenie rachunku za telefon 
- zawierane są umowy, a  to oznacza 
czasem bardzo trudne sytuacje współ-
pracy z  ludźmi, konieczność egzekwo-
wania konsekwencji wynikających 
z  tych umów... W  takich momentach 
decyduje się dalszy los – czy zamknie-
my biznes i  wrócimy do tego co było, 
czy też pójdziemy dalej. Wtedy właśnie 
kształtuje się charakter.

M.M.: Jakie były początki szkoły, a jak 
wygląda obecna sytuacja? Co się zmie-
niło w Tobie, Twoim spojrzeniu na rze-
czywistość przez ten czas?
K.B.: Pierwszy rok to było głównie two-
rzenie miejsca pracy dla siebie. Byłam 
tylko ja, potem zespół zaczął się po-
większać – potrzebowałam osoby w ad-
ministracji, później doszli lektorzy. W tej 
chwili mamy siedmiu lektorów, zaś cały 
zespół to jedenaście - dwanaście osób, 
w  zależności od zapotrzebowania. Od 
samego początku działamy też w  tym 
budynku, z tym, że najpierw z trzech sal 
wykorzystywana była tylko jedna, w tej 
chwili przygotowujemy się do stworze-
nia kolejnej sali. 
Lektorzy to w  większości nauczyciele, 
którzy w  wolnym czasie pracują z  na-
szymi kursantami – robią to z  pasją 
i wielkim zaangażowaniem. Na stałe jest 
nas dziesięć osób. Wszyscy się szkolimy 
– osobiście jestem fanem szkolenia się, 

traktowania mózgu jako instytucji. Uwa-
żam, że rozwój daje szczęście – kiedy 
widzę postępy, robię coś nowego, daje 
mi to największą frajdę. 

M.M.: Jakie są według Ciebie najwięk-
sze atuty szkoły?
K.B.: Najważniejszy jest uczeń, ale żeby 
nauczyciel mógł wspierać i rozwijać kre-
atywność w  dzieciach, sam musi mieć 
pole do kreatywności. W  tej chwili nie 
ogranicza nas nic :) Rozwijamy się języ-
kowo, metodycznie, szkolimy się także 
na bieżąco: jak budować team, rozwią-
zywać konfl ikty, nieporozumienia – do-
bra atmosfera w  zespole jest przecież 
odczuwana przez kursantów. Lektorzy 
nie mają ograniczeń, jeśli chodzi o pro-
wadzenie zajęć, stawiam na ambitnych 
i kreatywnych ludzi. 
Lubię mówić o naszych lektorach, że są 
to trenerzy językowi – ich zadaniem jest 
bowiem wydobyć to, co najlepsze w da-
nej osobie, wesprzeć jej wiarę w siebie 
i  swoje możliwości. Chodzi o  stworze-
nie wewnętrznej motywacji, gdyż tyl-
ko taka jest trwała, wówczas też widać 
największe efekty. Najlepiej jest, kiedy 
nie czuje się obecności lektora, a osoba 
ucząca się ma poczucie, że sama doszła 
do wiedzy. Uważam, że to jest najwięk-
szy sukces – tak wspierać osobę w  jej 
rozwoju, by dać jej poczucie samodziel-
nego zdobywania wiedzy, odkrywania 
swojego potencjału. Często sami sobie 
narzucamy ograniczenia, czasem zwy-
czajnie się boimy; takich barier nie mają 
dzieci i od nich warto się uczyć, a co naj-
ważniejsze – nie stłumić w nich tej natu-
ralnej ciekawości świata, kreatywności. 
Uważam, że każdemu, jeśli da mu się 
szansę, otwierają się nowe możliwości 
i on sam zaczyna wierzyć w siebie.
Myślę, że szkoła skupia pozytywnych 
ludzi, zarówno ze strony kadry jak i kur-
santów. Wierzą w  swoje możliwości, 
rzeczywiście chcą wprowadzić zmia-
ny – językowe czy nawet życiowe, bo 
są na przykład osoby, które chcą wyje-
chać za granicę, a  język ma im pomóc 
w realizowaniu siebie. To bardzo cieszy, 
kiedy ktoś nam ufa, a  my możemy po-

móc w osiąganiu sukcesów i zmienianiu 
życia. Życie jest bowiem po to, by czer-
pać z niego pełnymi garściami i dawać 
z siebie ludziom jak najwięcej – to daje 
szczęście. 

M.M.: Co według Ciebie jest potrzebne 
do tego, żeby osiągnąć sukces? Ostroż-
nie używasz tego słowa...
K.B.: I bardzo go nie lubię. Dla mnie suk-
cesem jest każdy dzień, każdy wygląda 
zupełnie inaczej: spotykam się z różny-
mi ludźmi, innymi grupami wiekowymi. 
Każdy dzień jest wielkim wyzwaniem, 
począwszy od momentu "nie chce mi 
się rano wstać" – mówię sobie wówczas, 
że chce mi się, bo mam dzisiaj spotka-
nia, bo czeka mnie wiele inspirujących 
sytuacji itp. Sukcesem dla mnie jest 
również dowiedzenie się czegoś nowe-
go od każdej z  osób, które spotykam. 
Sukcesem jest przeczytanie kolejnego 
rozdziału książki i  zrobienie notatek, 
zrealizowanie planu, który robię sobie 
na początku każdego dnia. 
Wydaje mi się poza tym, że porażka 
– czy raczej pomyłka – po drodze jest 
większą lekcją niż sam sukces. Z sukcesu 
tak naprawdę nic nie ma, miło jest na-
tomiast, kiedy na przykład pracownicy 
przychodzą z radością na zaplanowane 
spotkanie, kiedy mówią, że potrzebują 
pomocy, że mają jakąś trudną sytuację, 
czegoś nie wiedzą itp. - to jest zaufanie. 
Dobrze jest doceniać to, co mamy, mieć 
osoby, które nas wspierają i mimo tego, 
że popełniamy błędy, zawsze są przy 

Sukces w szpilkach

Rozwój daje szczęście
Dziś w  cyklu "Sukces w  szpilkach" przedstawiamy Katarzynę Bruder – właścicielkę Centrum Języków Obcych Active Lingua 
w Mosinie, szkoły, która – mimo, iż istnieje na rynku dopiero od 2012 roku – cieszy się sympatią i dużym powodzeniem. Pani Kasia 
opowiada o początkach szkoły, własnym spojrzeniu na życie i pojęciu sukcesu z dużą skromnością, w której jednocześnie tkwi 
wielka siła, otwartość i miłość do świata i ludzi. Niezwykle inspirujące spotkanie.
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nas – i to jest dla mnie sukces. Poza tym 
– patrząc na rozwój własnej fi rmy – suk-
ces to ogromna, codzienna, systema-
tyczna praca.

M.M.: Bardzo dużo ludzi pojawia się 
w  Twoich wypowiedziach. Poza tym – 
w tym, co mówisz, bardziej chyba cho-
dzi o  doświadczenia, które zbiera się 
po drodze. Sukces postrzegany jako 
cel sam w sobie nie jest atrakcyjny, bo-
gactwo daje właśnie droga.
K.B.: To tak, jak z  czytaniem książki czy 
oglądaniem fi lmów – frajda jest w trak-
cie, w czasie, kiedy to robimy. Tak samo 
jest z  celem – trzeba go sobie wyzna-
czać każdego dnia, na tygodnie, mie-
siące i  dalej. Statek bez celu dryfuje 
przypadkowo. Mając wyznaczony cel 
wiem, co chcę zrobić po drodze; wów-
czas wszystko, co mnie spotyka, jest cie-
kawe. Chodzi o to, by umieć być szczę-
śliwym w  każdej chwili, zastanawiać 
się, co mogę dać każdego dnia z siebie, 
mieć świadomość kruchości wszystkie-
go i  pozostawić po sobie jak najwięcej 
ciepła, dobrych wspomnień. 
Moją misją jest "Teaching to change the 
world" – ale mam świadomość tego, że 
zmiana zaczyna się ode mnie samej, dla-
tego staram się zmieniać świat wokół 
mnie, na małą skalę. Dzieciom mówię, 
żeby się nie bały – rozmawiać, wysłać 
zgłoszenie na konkurs, poprosić o  po-
moc itp. To jest właśnie zmienianie świa-
ta. Uważam, że swoje otoczenie trzeba 
zmieniać tak, by było dobre, piękne, by 
nie szkodziło tej drugiej osobie. Życie 
jest za krótkie, żeby uprzykrzać sobie te 
parę chwil, a  może być piękne właśnie 
dzięki małym rzeczom.

M.M.: Mówisz o  jeszcze jednej ważnej 
rzeczy: dawaniu. 
K.B.: Żyjemy w czasach, gdzie wszystko 
jest dostępne szybko i  łatwo. Tymcza-
sem ja dorastałam bez internetu, kom-
putera, telefonu komórkowego, wte-
dy największą frajdą było rzucanie się 
babkami z  błota i  trzymanie się razem 
zgraną grupą. W tej chwili świat cyfrowy 
często odbiera nam to, co najcenniejsze, 
dlatego też jednym z  elementów misji 
tej szkoły jest korzystanie z  cyfryzacji, 
a  nie stawianie jej na pierwszym miej-
scu. U nas nigdy nie będzie tablic mul-
timedialnych, a rzutnik, internet to tylko 
narzędzia, nie główna atrakcja. Najważ-
niejszy jest kursant i  relacja między 
nim a  lektorem. Dzisiaj żyjemy bardzo 
szybko, wśród tłumu ludzi jesteśmy za-

mknięci w swoim świecie, pochyleni nad 
telefonami. Telefon, internet, daje nam 
potężną dawkę endorfi n, tzw. "kopa" – 
i mamy to natychmiast. Pokolenie, które 
się z tym wychowało, nie potrafi  czekać 
na efekty swojej pracy. Wszystko chce-
my mieć dostępne od razu. Wiem, że 
trudno jest przerwać takie błędne koło, 
tymczasem wartość naszemu życiu na-
dają ludzie, relacje z nimi.

M.M.: W  szkole wyzwalacie i  wspiera-
cie motywację u  innych. A  co Ciebie 
motywuje do działania? 
K.B.: W  moim życiu ważny jest drugi 
człowiek i to, co ja mogę temu człowie-
kowi dać, a  także, czego mogę się od 
niego nauczyć. Życie jest krótkie i  dla 
nas wszystkich skończy się tak samo  – 
różnica będzie tylko w  tym, czy komuś 
będzie brakować naszej osoby, kiedy 
nas zabraknie. 
Uwielbiam dzieci, kocham, kiedy się do 
mnie przytulają i nigdy żadnemu dziec-
ku tego nie zabronię. Dzieci mają w so-
bie niesamowite zrozumienie świata, 
wyczuwają nasz nastrój, przy tym nie 
mają oporu by powiedzieć: "kocham 
cię" – i jest to miłość w szczerej, najpięk-
niejszej postaci. Często to potem gdzieś 
po drodze gubimy, a szkoda.
Uważam też, że w  podejściu do życia, 
do siebie, potrzebna jest pokora. Pracu-
jąc kiedyś na statkach pasażerskich do-
świadczyłam bardzo mocno pokory wo-
bec żywiołu. Uwielbiam góry - wszystkie 
duże, ważne decyzje podejmowałam 
w  otoczeniu przyrody, w  samotności 
i kontakcie z naturą. W życiu zdarzają się 
sytuacje naprawdę trudne, ale uważam, 
że to one kształtują nasz charakter, po-

zwalają zdobywać siłę, którą wykorzy-
stujemy później. 
Ogromna siła tkwi w nas, kobietach. Każ-
dego dnia wykonujemy często mnóstwo 
różnych prac, wydawałoby się, że ponad 
nasze możliwości. A chodzi o to, żeby nie 
bać się uwierzyć w swój potencjał. Jeże-
li pokonamy w  sobie strach to niczym 
trudnym będzie nauczenie się języka czy 
zdobycie innych umiejętności.

M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i  życzę czerpania szczęścia z  własne-
go rozwoju i  obdarowywania innych 
sobą.

rozmawiała Marta Mrowińska
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Oswajamy indycze mięso
Mięso indycze ma dużą zawartość białka, które przy obróbce 

cieplnej zachowuje swoją wartość, w przeciwieństwie na przykład 
do wieprzowiny, która traci więcej białka. Mięso to jest poza tym 
mniej kaloryczne – porównując kotlet z piersi indyka z kotletem 
wieprzowym tej samej masy, ma mniej więcej o połowę mniej ka-
lorii, a jest tak samo smaczny i bardziej pożywny. 

Warto zauważyć, że cykl hodowlany indyka jest znacznie dłuż-
szy od cyklu hodowlanego kurczaka. Oczywiście w pewnej mie-
rze wynika to z różnicy masy tych zwierząt, jednak głównym po-
wodem takiego stanu rzeczy jest to, że indyk jest zwierzęciem 
bardziej wrażliwym i  podatnym na warunki zewnętrzne oraz 
choroby. Dla prawidłowego rozwoju indyka konieczne jest za-
pewnienie szczególnych warunków, które gwarantują, że indyki 
będą zdrowe, a  ich mięso pożywne. Odpowiednie warunki za-
pewnia hodowla prowadzona w  nowoczesnych, wyposażonych 
w  szereg odpowiednich urządzeń budynkach inwentarskich, 
pod stałym nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Między 
innymi z uwagi na wrażliwość indyka na choroby konieczne jest 
zastosowanie systemów zapewniających odpowiednią tempera-
turę, wentylację, a w szczególności karmienie. Przykładowo, w ho-
dowlach w  trakcie pojenia do ściółki może dostać się woda, co 
jak wiadomo, sprzyja rozwojowi bakterii. Jest to niedopuszczalne 
w hodowli indyków – tutaj, by zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia chorób rozwijających się przez bakterie, stosuje się tzw. poidła 
kropelkowe – jest to cały system pojenia, gdzie woda nie wylewa 
się na ściółkę. Zdecydowanie rzadziej uczula (alergizuje).

Zdrowe produkty wysokiej jakości
Dużo ludzi posługuje się mitami o rzekomo podawanych indy-

kom antybiotykach, sterydach czy hormonach. W  Polsce prawo 
jest dość rygorystyczne pod tym względem. Stosowanie sterydów 
i hormonów jest całkowicie zakazane. Nie ma też możliwości pre-
wencyjnego podawania antybiotyku. Stosowanie antybiotyków 
jest natomiast dozwolone jedynie w  szczególnych wypadkach, 
w przypadku choroby i odbywa się pod nadzorem uprawnionych 
lekarzy weterynarii. W Delikatesach Indyczych GulGul mięso i wy-
roby dostarczane są przez naszego Partnera - fi rmę "Wielkopol-
ski Indyk". Firma ta niezwykłą wagę przykłada do jakości, posiada 
międzynarodowe certyfi katy potwierdzające jakość procesu pro-
dukcji oraz wyrobów. Zdobycie ich jest możliwe tylko dzięki speł-
nieniu określonych warunków. Uzyskanie certyfi katów poprzedza 
się szczegółowymi badaniami i kontrolą całego procesu produkcji. 
"Wielkopolski Indyk" posiada certyfi kat produktów bezgluteno-
wych, co oznacza, że otrzymał prawo umieszczania na wybranych 
produktach międzynarodowego symbolu przekreślonego kłosa, 
który świadczy o tym, że produkty są zdrowe dla osób z celiakią 
i osób na diecie bezglutenowej. Nadto fi rma posiada Certyfi kat 
świadczący o  spełnieniu wymogów BRC gwarantujący bezpie-
czeństwo produkcji na wszystkich jej poziomach. Dodatkowo 
"Wielkopolski Indyk" posiada Certyfi kat świadczący o spełnieniu 
wymogów IFS Food poziom wyższy (jest to międzynarodowy 

standard bezpieczeństwa żywności), Możemy być zatem pewni, 
że jest to  mięso bardzo dobrej jakości.

Ludzie przychodzący do sklepu wyrażają opinię, że niektóre 
produkty są tutaj droższe niż gdzie indziej. Porównanie jednak 
wypada różnie – wiele  produktów w GulGul-u można kupić taniej 
niż w  innych sklepach, także wielkopowierzchniowych. Przede 
wszystkim jednak kupując w Indyczych Delikatesach mamy pew-
ność, że są one zawsze świeże. Dostawy mamy codziennie bezpo-
średnio z fi rmy 'Wielkopolski Indyk" – podkreśla pan Łukasz - każde-
go dnia zatem klient kupuje u nas świeże mięso. Wyjaśnia również, 
z czego wynikają różnice w cenie niektórych produktów: Przykła-
dowo, mięso mielone jest droższe niż gdzie indziej, ale jest to mięso 
bardzo dobrej jakości, bez dodatków innych, nie zawsze naturalnych, 
składników. Do mielenia używamy tylko pełnowartościowego mięsa. 
Wystarczy ocenić chociażby jego wygląd, by się zorientować w  jako-
ści – nasze mięso ma barwę czerwoną, jest grubo mielone, by było 
widać jego kawałki. Kiedy mięso ma barwę szarą, jest bardzo drobno 
mielone, wówczas możemy mieć podejrzenia, że jego jakość nie jest 
najlepsza. Poza tym, u nas mielimy mięso na bieżąco, z części indyka 
wskazanej przez klienta – jeśli sobie tego życzy. 

Szynkę "własnej roboty" na przykład robi się według specjal-
nej, naturalnej receptury: najpierw maceruje się ją w naturalnych 
przyprawach i  oliwie przez dwie doby (!), potem jest zamykana 
próżniowo, a następnie – wolno gotowana. Cały proces jest cza-
sochłonny, pracochłonny, skomplikowany. Ponadto, do mięsa 
dodawane są tylko naturalne przyprawy, pozbawione jest ono 
sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku, konserwantów czy 
tzw. wypełniaczy – to powoduje, że w procesie obróbki traci wa-
gowo nawet około 40 procent. W podobny sposób przygotowu-
jemy pasztet, którego składnikami są mięsa pieczone i gotowane. 
To wszystko oczywiście generuje koszty (stąd bierze się cena go-
towego produktu), za to możemy być pewni, że otrzymamy so-

Cała prawda o indykach
Mięso indycze wciąż traktowane jest przez wiele osób jako obce, nie należące do kanonu jadanych na co 

dzień mięs. Wolimy jadać wieprzowinę, wołowinę, z drobiu – kurczaki, rzadko kaczkę, gęś, czy właśnie indyka. 
Mało ludzi ma także świadomość wartości odżywczych tego mięsa i przewagi, jaką posiada ono nad innym 
mięsem. Na temat jego zalet, właściwości i różnorodności wykorzystania w kuchni rozmawiam z Łukaszem 
Olejniczakiem, współwłaścicielem Delikatesów Indyczych GulGul w Mosinie, miejsca niezwykłego dzięki 
swojej atmosferze i smacznym, świeżym daniom. 
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czyste, pożywne i zdrowe mięso. Dla porównania, produkty tzw. 
marketowe też często są drogie, a z reguły zawierają procentowo 
mniej mięsa, reszta natomiast to najczęściej  dodatki funkcjonalne, 
tzw. wypełniacze, barwniki, wzmacniacze smaku czy konserwanty 
oraz woda. Oczywiście nie oznacza to, że produkty te są złe i nie 
należy ich jeść. W ofercie mamy także i takie produkty. Są także 
smaczne, a przy tym znacznie tańsze niż wyroby własnej roboty.

Dania jak w domowej kuchni
Pan Łukasz pochodzi z rodziny o kulinarnych tradycjach. Wyro-

by oferowane w sklepie przyrządza według sprawdzonych, domo-
wych receptur – w GulGul-u można bowiem kupić gotowe dania 
lub też takie, które wymagają tylko obróbki termicznej. To dobre 
miejsce na zakupy, jeśli chcemy zjeść smaczny, zdrowy i  szybki 
obiad. Mięsa staramy się przygotowywać w  taki sposób, jak się to 
robiło w kuchni domowej – wyjaśnia pan Łukasz. Sam przywiązuję 
ogromną wagę do jedzenia, w mojej rodzinie zawsze tak było. Mój 
ojciec jest gastronomem, zajmuje się tym zawodowo, bardzo dobrze 
gotuje.Mama i brat to także fachowi kucharze. Ojciec zaproponował 
mi opracowanie przepisów na potrawy, które są klasycznymi dania-
mi często goszczącymi na naszych stołach, ale w "odsłonie" indyczej 
– nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że z indyka można zrobić go-
lonkę, fl aczki, spagetti, szaszłyka – te dania zwykle robimy z innych 
gatunków mięsa, a tymczasem z mięsa indyka sa tak samo smaczne. 
I zdrowe. (książeczki z przepisami na dania z indyka można zabrać 
ze sklepu przy okazji robienia zakupów).

A smakują tak dlatego – o czym także wielu z nas nie wie – że 
indyk ma w sobie kilka rodzajów mięsa: jest mięso typowo białe, 
jak z piersi czy skrzydła, przypominające konsystencją i smakiem 
mięso kurze, natomiast na przykład udo czy golonka to mięso 
czerwone, które przypomina wieprzowinę. Indyk nie jest zatem 
mięsem nudnym i  możemy przyrządzić z  niego wiele różnych 
dań. Odżywiam się tym mięsem już od około trzech lat i coraz bar-
dziej mi ono smakuje – znacznie zredukowałem mięso wieprzowe, 
praktycznie nie jem kurczaka. Mięso indycze stanowi ok 90% mojej 
mięsnej diety i   tak mi zasmakowało, że postanowiłem otworzyć 
sklep – tak właśnie powstały Indycze Delikatesy GulGul: z pasji 
gotowania i... dobrego smaku.

Indyk bez glutenu i laktozy
Do delikatesów przychodzi coraz więcej ludzi świadomych 

kulinarnie, którzy gotują w  domu, zwracają uwagę na to, co 
wkładają do garnka –  sklep jest skierowany do każdego, kto 
chce się zdrowo odżywiać. 

Od kilku lat wzrasta świadomość zdrowego trybu życia, upra-
wiania sportu, chcemy być aktywni. Sport jest nierozerwalnie 
związany ze zdrowym jedzeniem, zaś indyk jest idealnym mię-
sem dla osób aktywnych fi zycznie, właśnie ze względu na małą 
ilość kalorii i dużo białka. 

W GulGul-u dostępne są także produkty bezglutenowe, a na za-
mówienie możemy przygotować pyszny pasztet bez glutenu, na-
biału i laktozy, dla klientów, którzy wymagają szczególnej diety. Są 
osoby, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia układu pokarmo-
wego, nie tolerują sztucznych dodatków, niektórych przypraw – dla 
nich też przygotowujemy wyroby, które mogą zjeść bez obaw. 

Warto dodać, że mięso indycze jest najbardziej dietetyczne i lek-
kostrawne; zalecane jest przez dietetyków do spożycia przez małe 
dzieci, kobiety ciężarne i  karmiące, rekonwalescentów, alergików 
pokarmowych, osoby starsze, osoby odchudzające się oraz każde-
mu, komu zależy na zdrowym stylu życia. Jest szczególnie polecane 
osobom odchudzającym się. Nie każdy wie, że mięso indycze poma-
ga w łagodzeniu złych nastrojów, ze względu na L-tryptofan, ami-
nokwas działający korzystnie na nastrój, który zwiększa wytwa-

rzanie melatoniny oraz serotoniny. Zawiera ważne mikroelementy 
- fosfor (regulujący gospodarkę wodną), potas  (odpowiedzialny za 
sprawność kośćca, uwalnianie energii i wchłanianie składników od-
żywczych), magnez (wspomagający dotlenienie komórek), żelazo 
oraz cynk (który wspiera system immunologiczny i  reguluje zmysł 
smaku). Zawiera również znaczne ilości witamin z grupy B: niacynę, 
rybofl awinę i tiaminę, niezbędnych do wzrostu i prawidłowego roz-
woju układu nerwowego oraz do utrzymania ogólnej sprawności 
organizmu. Jest ono też ważnym źródłem niezbędnej dla tworzenia 
czerwonych krwinek witaminy B12.

Salami, kiełbasa i golonka – z indyka!
Mięso z indyka nie wymaga szczególnej obróbki (pan Łukasz 

twierdzi, ze gotowanie w  ogóle jest bardzo proste :)) ani też 
specjalnych kulinarnych umiejętności. Niektóre części indyka 
przyrządza się bardzo szybko – wystarczy kilka minut i  mamy 
gotowe, zdrowe, smaczne danie. W naszej ofercie mamy produk-
ty już zamarynowane, przyprawione, które wystarczy tylko włożyć 
do piekarnika czy na patelnię i można przyrządzić obiad bez duże-
go nakładu czasu. Można też u nas kupić np. kiełbasę krakowską, 
białą czy salami z  indyka. Prócz mięsa oferujemy także przetwory 
warzywne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka, naturlane 
przyprawy, dania jarskie – zupy, świeże sałatki.

Jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany o niezwykłych walorach 
indyczego mięsa, wystarczy przyjść do Delikatesów Indyczych 
GulGul i spróbować różnych wyrobów – można ich kupić nawet 
niewielką ilość, gdyż dostawy realizowane są codziennie. Przy 
okazji możemy wypić kawę czy herbatę (wykorzystując na przy-
kład czas oczekiwania na przygotowywanie dla nas produktu – 
bo wszystko otrzymujemy przyrządzane na bieżąco). Jeśli jednak 
ktoś nie ma czasu, wystarczy wcześniej telefonicznie zamówić to, 
co chcemy kupić i odebrać już gotowe w sklepie.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia delikatesów. Jak mówi 
pan Łukasz, nie jest to typowy mięsny, nie ma tutaj hałd jedze-
nia, wszystko jest natomiast świeże, zdrowe, dla każdego. Do-
datkowo, przed sklepem znajduje się parking, co zdecydowanie 
ułatwia zrobienie w nim zakupów.

Mogę zapewnić, że gwarantujemy dobre, wysokiej jakości pro-
dukty, a  miejsce tworzymy z  potrzeby zdrowego odżywiania się , 
którą wynieśliśmy z naszych domów i rodzinnych tradycji. Dodat-
kowo, by zachęcić niezdecydowanych postanowiliśmy od stycznia 
2018 roku obniżyć ceny mięsa i niektórych wyrobów.

Serdecznie polecamy: Indycze Delikatesy GulGul, ul. Dwor-
cowa 2 D, Mosina. Tel. 57 57 57 228 

www.facebook.com/delikatesy.gulgul/
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Kobiety rozwijają się w Mosinie

Od jakiegoś czasu mieszkanki naszej gmi-
ny mają możliwość uczestniczenia w nie-
typowych spotkaniach o ciekawie brzmią-
cej nazwie: Rozwijalnia Kobiet Biznesu.
Spotkania – jak wskazuje nazwa - kiero-
wane są do kobiet, które prowadzą wła-
sne fi rmy, ale także do tych, które dopiero 
myślą o założeniu swojego biznesu. Jest 
to także dobre miejsce dla pań, które 
szukają inspiracji, motywacji do działa-
nia, pomysłu na siebie, wszystkich, któ-
re chciałyby coś zmienić w  swoim życiu 
i  realizować własne pasje, cele, spełniać 
marzenia.
Raz w  miesiącu kobiety mają okazję spo-
tkać się, podzielić doświadczeniami zwią-
zanymi z prowadzeniem swojego biznesu, 
wzajemnie motywować, wymienić kon-
taktami, nawiązać nowe znajomości. Spo-
tykają się nie tylko w  Mosinie: regularne 
warsztaty odbywają się już także w Kórni-
ku, Swarzędzu, Poznaniu i Wrześni.
Pomysłodawczynią i  organizatorką spo-
tkań Rozwijalni jest Anna Diller - trener 
kreowania wizerunku, przez 2 kadencje 
wiceprezes ds Public Relations w organi-

zacji Toastmasters Poznań, współzałoży-
cielka Klubu Aktywnego Trenera, autorka 
licznych szkoleń na temat profesjonalne-
go wizerunku. Na zajęcia często zaprasza 
innych ekspertów z  różnych dziedzin, 
którzy przeprowadzają krótki warsztat 
o tematyce związanej z rozwojem własnej 
fi rmy: sprzedażą, storytellingiem, promo-
cją fi rmy w mediach społecznościowych, 
wystąpieniami publicznymi, motywacją, 
wizerunkiem, autoprezentacją itp.
Grudniowe spotkanie w  Mosinie doty-
czyło budowania marki osobistej i popro-
wadziła je pani Anna. W pierwszej części 
uczestniczki zdobyły informacje, czym 
jest marka osobista, do czego jest nam 

potrzebna i  na co zwrócić uwagę przy 
jej tworzeniu; poznały także etapy bu-
dowania marki osobistej. Druga część – 
warsztatowa – obejmowała dzielenie się 
własnym doświadczeniem biznesowym 
lub pomysłem na siebie – ciekawa była 
tutaj praca w  dwójkach, podczas której 
panie miały możliwość stworzenia wizji 
współpracy między sobą (całkiem realne 
do wprowadzenia w życie!). Uczestniczki 
otrzymały również inspirujące wskazów-
ki na temat storytellingu oraz spróbo-
wały napisać własną historię – posłuży 
ona jako element pozwalający wyróżnić 
się spośród innych fi rm i uczynić własną 
markę niepowtarzalną i wzbudzającą za-
interesowanie.
Trzy godziny spotkania wykorzystywa-
ne są maksymalnie – nawet przerwa jest 
okazją do wymiany informacji, doświad-
czeń, nawiązania nowych kontaktów. 
Drogie Panie - jeśli zatem którejś z  Was 
brakuje motywacji do działania, jeśli szu-
kacie pomysłu na udoskonalenie swojej 
działalności lub – inspiracji do zmiany, 
energii i  świeżego spojrzenia na swoje 
życie zawodowe – zapraszamy! Kolejne 
spotkanie Rozwijalni Kobiet w  Mosinie 
już 18 stycznia 2018 r. Szczegółów szu-
kajcie na stronie: www.rozwijalniakobiet.
pl i na facebooku Rozwijalni. (red.)

(zdjęcia: Małgorzata Sobczak Fotografi a 
@malgorzatasobczakfotografi a)
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Wstrząsające odkrycie w Kanale Mosińskim
Intensywny dzień pracy straży pożarnej, policji i  innych służb. 
W Kanale Mosińskim znaleziono skóry dzikich zwierząt, trwa tak-
że akcja poszukiwawcza ludzkich zwłok. 
Pod koniec listopada 2017 r. do policji i straży pożarnej w Mosinie 
wpłynęło zgłoszenie o ludzkich zwłokach znajdujących się w Ka-
nale Mosińskim. Służby zawiadomił mieszkaniec, który podczas 
spaceru zauważył w  wodzie coś przypominającego ciało czło-
wieka. Po przybyciu na miejsce i zbadaniu terenu okazało się, że 
w wodzie zamiast ciała ludzkiego znajduje się coś, co przypomina 
padłe zwierzęta. Wzbudziło to niepokój wśród wielkopolskich rol-
ników, szczególnie producentów świń, którzy obawiają się o swo-
je hodowle w związku z informacjami o wirusie ASF rzekomo idą-
cym na zachód kraju. 
Okazało się jednak, że nie ma powodu do jakichkolwiek obaw czy 
podejrzeń. W Kanale Mosińskim nie znajdują się padłe zwierzęta, 
a jedynie skóry dzikich zwierząt. Skąd się tam wzięły? Najprawdo-
podobniej zostały porzucone przez kłusowników, o czym mogą 
świadczyć otwory po pociskach w skórach. Sprawa jest już wyja-
śniana przez odpowiednie służby. 
O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Wciąż także nie wy-
jaśniona jest sytuacja z zatonięciem człowieka w tym rejonie kanału. 
W związku ze znalezionymi w kanale skórami zwierzyny przeka-
zujemy Państwu odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Poznaniu:
Dzień dobry
Na skutek doniesień prasowych „o znalezionych martwych dzikach” 
skontaktowałem się ze służbami uczestniczącymi w niedzielnej akcji 

na kanale Mosińskim. Nie potwierdzono obecności zwłok dzików.  
W wyniku przeprowadzonych (w dniu dzisiejszym) wspólnych dzia-
łań inspekcji weterynaryjnej z  policją i  strażą pożarną stwierdzono 
obecność zwłok 1 łani i skór zwierzyny płowej. Uboczne produkty po-
chodzenia zwierzęcego zostały zabrane przez uprawniony podmiot 
celem unieszkodliwienia. Obecność skór jak i znacznych ilości śmieci 
w  kanale są prawdopodobnie dziełem człowieka. Przypuszczalnie 
skóry pochodzą ze skłusowanej zwierzyny. Zastany stan nie wskazuje 
na obecność chorób zakaźnych zwierząt. Natomiast zagrożeniem na 
jakie powinni zwrócić uwagę mieszkańcy to zanieczyszczenie środo-
wiska poprzez wrzucanie odpadów do kanału. 
Z  poważaniem, Grzegorz Wegiera - Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Poznaniu (red.)
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Co robimy w walce ze smogiem?
Trwa sezon grzewczy. Mimo wielu komunikatów, informacji 
i  ostrzeżeń, wciąż spotykamy się ze zjawiskiem spalania śmieci. 
Tymczasem, palenie odpadów w  piecach domowych stwarza 
ogromne zagrożenie dla środowiska i naszego zdrowia. Co udało 
się już zrobić do tej pory? Jakie działania podejmują nasze lokalne 
władze, by poprawić stan powietrza w naszym regionie?
Poprzez spalanie odpadów typu plastikowe butelki, folie, stare 
meble, ramy okienne – skutecznie trujemy naszą rodzinę, przyja-
ciół, sąsiadów. Niestety, wciąż wśród nas są osoby, które bez żad-
nych oporów zatruwają w ten sposób środowisko. A warto rów-
nież podkreslić, że w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania 
śmieci w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu - palenie 
śmieci w domu grozi grzywną do 5 tysięcy złotych. 
Statystyki biją na alarm. Według raportów Europejskiej Agencji 
Środowiska, Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, 
a  za smog w  skali kraju odpowiada przede wzystkim tzw. niska 
emisja. Według raportu z kontroli jakości powietrza w Polsce opu-
blikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, zanieczyszczenia ko-
munikacyjne to 5,4 – 7 % zanieczyszczeń, przemysł – 1,8 – 9 %, zaś 
niska emisja aż 82 – 92,8 % (źródło: transport-publiczny.pl). 
Nie ma czasu do stracenia – musimy stać się skuteczni w walce ze 
smogiem. W tym roku Miasto Puszczykowo uruchomiło program 
dotacyjny dla mieszkańców, polegający na dofi nansowywaniu li-
kwidacji kotłów węglowych i ich wymiany na ekologiczne źródła 
ciepła. Dotacja jest udzielana w przypadku wniosków złożonych 
w latach 2017-2018 w wysokości 80% kosztów kwalifi kowalnych, 
jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek, natomiast od 
roku 2019 w wysokości 50% kosztów kwalifi kowalnych, jednak nie 
więcej niż 4.000 zł na jeden budynek. 
W bieżącym roku Puszczykowo na dotacje przeznaczy 50 tys. zło-
tych, a  pierwsze umowy z  mieszkańcami zostały już podpisane. 
Program cieszy się dużym zainteresowaniem i  będzie kontynu-
owany w kolejnych latach.
Na listopadowej sesji również radni Powiatu Poznańskiego pod-
jęli uchwałę o dotacji – mieszkańcy naszego powiatu będą mogli 
ubiegać się o  dofi nansowanie do wymiany starych pieców wę-
glowych na ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, nowy kocioł 
zasilany paliwem gazowym lub olejem opałowym, ogrzewanie za 
pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na pali-
wo stałe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po spełnie-
niu wszystkich kryteriów, osoby fi zyczne będą mogły otrzymać 
do 7 tysięcy zlotych dofi nansowania, zaś podmioty gospodarcze, 
osoby prowadzące działalność rolniczą czy spółdzielnie mieszka-
niowe – do 14 tysięcy zł. Łącznie Powiat Poznański przeznaczył na 
walkę z  zanieczyszczeniem powietrza 200 tysięcy zł ze swojego 
budżetu. Realizacja programu rozpocznie się w 2018 roku.
W  Puszczykowie na budynku Biblioteki Miejskiej zamontowano 
czujnik wskazujący poziom zanieczyszczenia powietrza. Wersja te-
stowa zdała egzamin, w związku z tym od 6 grudnia br. Urząd Miej-
ski w Puszczykowie instaluje dwa dodatkowe czujniki. W mieście 
będą zatem trzy punkty, w których odbywał się będzie pomiar za-
nieczyszczenia powietrza: przy ul. Jarosławskiej, ul. Nowe Osiedle 
oraz trzeci na bibliotece (jak było do tej pory). Jak podkreśla Maciej 
Dettlaff , Sekretarz Miasta Puszczykowa, "czujniki, które widzimy na 

mapie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podają dane z ca-
łej doby, uśrednione. Nasz czujnik pokazuje natomiast zanieczysz-
czenie, które jest dokładnie w danej chwili. (...) Uważamy, że lepiej 
jest zmierzyć poziom zamieczyszczenia i pokazać rzeczywistą sy-
tuację niż tego nie robić - chodzi głównie o zwiększenie świado-
mości mieszkańców. Zbiegło się to z wprowadzeniem programu 
dofi nansowania wymiany pieców węglowych, mamy więc nadzie-
ję, że spowoduje to zwiększenie ilości składanych wniosków. Jak 
bowiem wiemy, większość zanieczyszczenia spowodowana jest 
przez spalanie niewłaściwych materiałów w piecach". 
Wprowadzeniem czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza 
zainteresowane są również gminy Luboń i Komorniki. Mieszkańcy 
będą mogli na bieżąco obserwować wyniki za pomocą aplikacji 
(będzie do pobrania na stronie: panel.syngeos.pl). 
Zwróciliśmy się także do Urzędu Miejskiego w  Mosinie z  za-
pytaniem o  planowane i  obecne działania gminy w  zakre-
sie walki o  czyste powietrze w  naszym regionie. Tutaj jednym 
z  ważniejszych działań jest powołanie zespołu (Zarządzenie nr 
OŚ.00501.364.2016.KP z dnia 15 grudnia 2016 r.) do przeprowa-
dzania kontroli przestrzegania przepisów przez właścicieli nieru-
chomości w zakresie: 
- obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w  odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i  technicznym (art. 5 
ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów ko-
munalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie 
i przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 5 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych w  sposób zgodny z  przepisami odrębnymi (art. 5 
ust.1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią od-
padów lub współspalarnią odpadów (art. 191 ustawy o odpadach),
- składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym 
(art. 26 ustawy o odpadach).
Poza tym, 3 marca 2017 r. złożony został wniosek o dofi nansowa-
nie projektu pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie trans-
portu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” – docelowe 
zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez rozwój i promo-
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cję komunikacji zbiorowej. Projekt uzyskał dofi nansowanie ze 
środków zewnętrznych w wysokości 6 947 365,9 zł. 
Prowadzona jest ponadto sukcesywna wymiana pieców oraz ter-
momodernizacja budynków użyteczności publicznej np.:
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie,
- modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświato-
wych Gminy Mosina,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 w Mosinie wraz z salą gimnastyczną,
- modernizacja energetyczna innych budynków, w  tym m.in. 
szkół (Szkoły Podstawowej w  Czapurach, Szkoły Podstawowej 
w Krosinku, Zespołu Szkół w Rogalinie, Zespołu Szkół w Rogalin-
ku, Szkoły Podstawowej w Pecnej, Zespołu Szkół w Daszewicach, 
Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespołu Szkół w Mosinie, Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie), przedszkoli (Przedszkola nr 4 w Mosinie, 
Przedszkola nr 2 w  Mosinie, Przedszkola nr 3 w  Mosinie, innych 
budynków oświatowych należących do gminy, np. bibliotek, świe-
tlic wiejskich itp., budynków użytkowanych przez jednostki orga-
nizacyjne gminy – w szczególności Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosi-
nie, budynku kultury np. budynku galerii Miejskiej, budynku przy 
ul. Dworcowej w Mosinie.
Ważną informacją jest, że 18 grudnia 2017 r. Sejmik woj. Wielko-
polskiego przyjął rzy projekty uchwał antysmogowych. Oznacza 
to, że z Poznania i całej Wielkopolski będą musiały zniknąć stare 
piece i paliwa najgorszej jakości. Ograniczenia lub zakazy dotyczą-
ce pieców i opału mają poprawić jakość powietrza w wojewódz-
twie. Uchwały powstały m.in. w oparciu o ankiety, które wypełnili 

wielkopolscy samorządowcy. Z 226 gmin wypełniło ją 213, a 92 
z nich opowiedziało się za wprowadzeniem takiej uchwały. Były 
to przede wszystkim duże miasta, jak np. Poznań, Kalisz, Ostrów 
Wlkp. i Piła. 
Ze sprzedaży mają być wycofane niskiej jakości paliwa (węgiel 
brunatny, muły, miał węglowy o  niskiej ziarnistości i  tzw. Floto-
koncentraty), a węgiel kamienny ma być objęty dodatkowymi pa-
rametrami. Liczyć się będzie niska zawartość popiołu po spalaniu 
i  wysoka kaloryczność. Teraz samorządy mają konkretne narzę-
dzie prawne do walki z zanieczyszczeniami powietrza. 
Apelujemy do mieszkańców o rozsądek, rozwagę i szczególną troskę 
o czystość naszego powietrza. Żyjemy w miejscu nazywanym "zielo-
nymi płucami Wielkopolski" – dbajmy o to, by takim ono pozostało.  
 (wykorzystano materiał z: mosina.pl, elubon.pl, wyborcza.pl)
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Puszczykowo i okolice stwarzają doskonałe warunki do aktyw-
ności wśród otaczającej nas przyrody, idealnie nadające się tak-
że do jazdy konnej.  W otoczeniu pobliskich lasów i łąk znajduje 
się miejsce skupiające ludzi, dla których jeździectwo jest nie tyl-
ko sportem, ale przede wszystkim pasją, którą w dodatku chcą 
się dzielić i zarażać nią innych. Mowa o Stowarzyszeniu, działa-
jącym jako Klub Jeździecki Stajnia z Kopytem.
Członkowie Klubu znają się od wielu lat, od dawna też jeżdżą, 
startują w  zawodach, osiągają coraz większe sukcesy. Chcą po-
kazać, że jeździectwo to doskonała forma spędzania czasu, która 
może stać się czymś więcej - udowadniają, że rywalizacja i starty 
w zawodach amatorskich są osiągalne dla każdego, kto da z sie-
bie na tyle dużo, by cierpliwie i wytrwale pracować na efekty. 
W sierpniu 2016 roku zarejestrowali stowarzyszenie – Klub Jeź-
dziecki Stajnia z Kopytem. Celem stowarzyszenia jest  popula-
ryzowanie aktywnego wypoczynku, spędzania wolnego czasu 
z dala od zgiełku, w otoczeniu przyrody. Ponadto, Klub oferuje 
możliwości rozwoju własnych umiejętności jeździeckich, or-
ganizuje warsztaty, szkolenia, imprezy sportowe - wszystko to 
w celu zwiększenia popularności i rozwoju sportu jeździeckie-
go. Profesjonalna kadra instruktorska zapewnia  odpowiednie 
przygotowanie i wyszkolenie koni i jeźdźców. 
Stowarzyszenie stawia na wspieranie młodych talentów w  dro-
dze do ich sportowej kariery. Wsparcie jest komlpeksowe, obej-
muje między innymi pomoc instruktora, konsultacje trenerskie, 
jeśli trzeba - wsparcie w  utrzymaniu konia (co jest szczególnie 
ważne w sytuacjach, kiedy konieczne są nieprzewidziane wydatki 
związane na przykład z chorobą zwierzęcia). Co więcej, stowarzy-
szenie pomaga w zorganizowaniu transportu czy zakwaterowa-
nia podczas zawodów. Ważne jest też to, że zawodnicy zrzeszeni 
w klubie ponoszą niższe opłaty klubowe oraz wsparcie przy kosz-
tach związanych z zawodami (a trzeba pamiętać, ze chcąc starto-
wać w zawodach o randze ogólnopolskiej czy międzynarodowej 
konieczne jest zarejestrowanie w klubie jeździeckim).
Członkowie klubu od wielu lat biorą udział w  prestiżowych 
zawodach rangi amatorskiej, regionalnej oraz ogólnopolskiej 

w  dyscyplinach takich jak powożenie zaprzęgami, ujeżdżenie, 
wkkw a przede wszystkim skoki przez przeszkody, zdobywając 
wysokie miejsca, Wymieńmy tylko niektóre z osiągnięć (w ciągu 
ostatniego roku):
zawody ujeżdżeniowe:
• I Miejsce Zawody Towarzyskie Jeziorki 22.04.2017
• III miejsce Zawody Towarzyskie Gruszczyn 06.05.2017
• III miejsce zawody towarzyskie Rio Grande 13.05.2017
zawody zaprzęgowe:
• I oraz III miejsce Rancho Rubin, Nowa Wieś 29.04.2017
• I miejsce Jeziorki, oraz I miejsce Grand Prix , 07.05.2017
• III miejsce, Kawęczyn 28.05.2017
• II miejsce, Konie i Powozy Rokosowo, 10.06.2017
• V miejsce Mistrzostwa Polski Amatorów, Siedlnica 09.09.2017
Zawody skokowe:
• III miejsce klasa Pi N, zawody regionalne Leszno, 21.10.2017
• IV miejsce, klasa L zawody regionalne Chrzypsko wielkie 
03.05.2017
• VI miejsce, klasa L (na ponad 130 przejazdów), zawody regio-
nalne Olsza, 30.07.2017
Jak widać, sukcesów jest sporo. Sami zawodnicy mówią: "Sport 
jeździecki, zaprzęgowy to bardzo widowiskowa dyscyplina z końmi 
w roli głównej, zawody takie cieszą się dużą popularnością i zain-
teresowaniem ze strony osób, które mają z końmi styczność, ale nie 
tylko.(...) Polskie zaprzęgi to niekończąca się historia wspaniałych 
zwycięstw i medali zdobytych od 1974 roku na Mistrzostwach Eu-
ropy i Świata. Do dnia dzisiejszego polscy powożący zdobyli łącz-
nie 32 medale, w tym 27 na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach 
Europy, czyli 6 razy więcej niż wszystkie pozostałe konkurencje 
w Polskim Związku Jeździeckim, razem wzięte". Nic dziwnego, że 
chcą, by ten piękny sport zyskiwał coraz większą popularność, 
a zawodnicy mogli startować w zawodach wyższego szczebla, 
o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
To nie wszystko. Stajnia z  Kopytem to również pensjonat dla 
koni, gdzie zwierzęta otoczone są troskliwą opieką w komfor-
towych warunkach. To także niepowtarzalny klimat, przyjazna 
atmosfera, współpraca, zaufanie, pasja. I ciężka, systematyczna 
praca. Klub jest otwarty na nowych członków, a także na różne-
go rodzaju formy współpracy. Jako młoda organizacja, stowa-
rzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich, życzliwości 
władz samorządowych i  hojności sponsorów. Każde wsparcie, 
nie tylko fi nansowe, jest ważne i potrzebne. Serdecznie zachę-
camy zatem do kontaktu ze Stajnią z Kopytem – nasza okolica 
ma kolejne miejsce godne odwiedzania, wspierania i  rozwija-
nia. Warto poznać tych pełnych energii i miłości do jeździectwa 
ludzi – zapraszamy: Facebook, Stajnia z kopytem (red.)

Klub jeździecki Stajnia z Kopytem
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Mistrzostwa Wielkopolski
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Najmłodsi siatkarze z SP nr 1 w Mosinie 
wystąpili w Turnieju Ogólnopolskim

W piątek, 15 grudnia 2017 r. w Śremie odbyły się Mistrzostwa Wiel-
kopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w szermierce. Wielu 
szpadzistów klubu UKS MUSZKIETER Mosina zdobyło kolejne meda-
le. Spośród zawodników mosińskiego klubu szermierczego miejsca 
na podium wywalczyli w kategorii Szkół Podstawowych: Antoni 
Nieckarz (1 miejsce), Aleksander Paszak (3 miejsce), Aleksandra 
Lange (3 miejsce). Podium przypadło również zawodnikom nasze-
go klubu, startującym w kategorii Szkół Gimnazjalnych, Zofi i Lacho-
wicz (2 miejsce) oraz Piotrowi Gazda (3 miejsce).

Pozostałe lokaty szermierzy UKS MUSZKIETER Mosina były na-
stępujące:

Kategoria szpada kobiet – gimnazja
Zuzanna Pawlaczyk  – 5 miejsce
Justyna Budynkiewicz – 6 miejsce
Kategoria szpada mężczyzn – gimnazja
Malkowski Paweł – 5 miejsce
Kategoria szpada kobiet – szkoła podstawowa
Wiktoria Nowacka – 5 miejsce
Estera Jiya – 7 miejsce
Natalia Pawlaczyk – 8 miejsce
Sofi e Fechner – 9 miejsce
Kategoria szpada mężczyzn – szkoła podstawowa
Jan Ćwir – 6 miejsce
Oskar Fechner – 7 miejsce
Filip Górecki – 8 miejsce
Maksym Knasiecki – 9 miejsce

Gratulujemy wszystkim zawodnikom zajęcia wysokich lokat i za-
znaczenia swojej pozycji w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół.   
  Janusz Lachowicz

W dniu 16 grudnia w Murowanej Goslinie 
odbył się już  XXI Ogólnopolski Turniej 
Mini Siatkówki Chłopców im. Tomasza 
Zajączkowskiego.
Ogromnym wyróżnieniem było zapro-
szenie naszej szkoły do udziału w tych 
zawodach. Od wielu już lat siatkówka 
jest wizytówką naszej szkoły. Wiele fi na-
łów wojewódzkich w ostatnich latach (w 
czerwcu zdobyliśmy medal na Mistrzo-
stwach Województwa SZS WIELKOPOL-
SKA oraz zajęliśmy 6 miejsce w Finale 
Mistrzostw Wielkopolski KINDER SPORT 
organizowanych przez WZPS Poznań bę-
dących eliminacjami do Mistrzostw Polski) 
wiele turnieji ogólnopolskich.  Wszystko 
to sprawia, że siatkarze z SP nr 1 w Mosinie 
są zapraszani na turnieje towarzyskie ran-
gi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Tym razem do zawodów przystąpili naj-
młodsi adepci siatkówki, w turnieju za-
grały 3 nasze zespoły w najmłodszym 

roczniku 4 klasy. W tej kategorii wiekowej 
wystąpiły 24 drużyny.
W doborowym towarzystwie jednych z 
najlepszych zespołów z zachodniej Pol-
ski  nasi chłopcy zajęli miejsca 11, 14 oraz 
17. W turnieju startowały szkoły sporto-
we i kluby między innymi ze: Szczecin-
ka, Wałcza, Drawska Pomorskiego, Piły, 
Poznania, Krotoszyna. Cieszy sam fakt 

udziału tym bardziej że dla wszystkich 
naszych chłopców był to pierwszy turniej 
siatkówki w życiu. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
Szkołę Podstawową nr 1 w Mosinie w tym 
turnieju reprezentowali: Gulcz Samuel, 
Zimowski Kacper, Gużniczak Marcel, Ma-
ciołek Filip, Adamek Dominik oraz Gości-
niak Bartek. (OSiR)
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Kto i gdzie składa wniosek o wydanie orzeczenia i jak prze-
biega orzekanie

Wydanie orzeczenia następuje na wniosek osoby zainteresowa-
nej lub jej przedstawiciela. Druk wniosku oraz pozostałych doku-
mentów potrzebnych do wydania orzeczenia można w siedzibie 
powiatowego zespołu lub ze strony internetowej zespołu http://
www.bip.powiat.poznan.pl/1359,powiatowy-zespol-do-spraw-
orzekania-o-niepelnosprawnosci. Mieszkańców powiatu poznań-
skiego i miasta Poznań obowiązują wzory dokumentacji sporzą-
dzonej dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania w Poznaniu 
(PZON). Wzory dokumentów przygotowywane są w  ramach ze-
społów, nie funkcjonują ujednolicone ogólnopolskie formularze. 
Za złożenie wniosku i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 
PZON nie pobiera żadnych opłat.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć: osoba zaintereso-
wana lub jej przedstawiciel ustawowy (dotyczy to przede wszyst-
kim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych).

W przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wniosek 
powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem 
ważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku złożenia wniosku przez osobę posiadającą waż-
ne orzeczenie, u której lekarz stwierdził istotne pogorszenie stanu 
zdrowia ponowny wniosek można złożyć w  każdym czasie, nie 
później jednak niż na 60 dni przed końcem ważnego orzeczenia. 
Te osoby dodatkowo muszą złożyć oświadczenie o posiadanym 
orzeczeniu.

Wniosek składa się we właściwym dla miejsca stałego pobytu 
osoby zainteresowanej powiatowym zespole do spraw orzeka-
nia o  niepełnosprawności. Mieszkańcy powiatu poznańskiego 
składają wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (na parterze, 
w pokoju nr 031 B). Wnioski przyjmowane są w poniedziałki w go-
dzinach od 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 14.30. Istnieje możliwość dostarczenia wniosku drogą 
pocztową. W  tym przypadku należy dołączyć niżej wymienione 
załączniki, a wszelka przesłana dokumentacja medyczna powin-
na zostać skopiowana i potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez lekarza prowadzącego (rodzinnego lub specjalistę) lub moż-
na dołączyć oryginalne dokumenty oraz czytelną kserokopię do-
wodu osobistego.

Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się:
1. oryginalne zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku 

PZdsON – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza 
(może to być lekarz rodzinny)- zaświadczenie takie ważne jest 30 
dni od daty wydania i w tym czasie należy złożyć je razem z wnio-
skiem do PZON, 

2. oryginały posiadanej dokumentacji medycznej (karty infor-
macyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z  prze-
biegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań dia-
gnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.); Ważne: oryginały 
dokumentacji medycznej przy składaniu osobistym wniosku 

w  kancelarii PZON są skanowane i  zwracane bezpośrednio 
osobie składającej wniosek,

3. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnospraw-
ności lub stopnia niepełnosprawności,

4. kserokopię kartoteki leczenia dołącza się wyłącznie w przy-
padku braku wyżej wymienionej dokumentacji medycznej,

5. w przypadku dzieci dodatkowo: oryginał do wglądu skróco-
nego odpisu aktu urodzenia, oraz oryginał do wglądu książeczki 
zdrowia dziecka  z  uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do 
wieku dziecka,

6. dodatkowo dla osób posługujących się nowym dowodem 
osobistym, gdzie nie ma wpisu dotyczącego miejsca zamieszka-
nia konieczne jest dołączenie druku z oświadczeniem o miejscu 
stałego pobytu;

W  przypadku wydania orzeczenia o  wskazaniach do ulg 
i uprawnień do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się oprócz 
wyżej wymienionych dokumentów orzeczenie o inwalidztwie lub 
niezdolności do pracy oraz inne dokumenty mające wpływ na 
ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Ważne: Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełno-
sprawności albo o stopniu niepełnosprawności mogą zostać skie-
rowane na badania specjalistyczne do wojewódzkiego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności w przypadku, gdy doku-
mentacja medyczna dołączona do wniosku jest np. wewnętrznie 
niespójna. Badania specjalistyczne mogą również zostać przepro-
wadzone w trakcie postępowania odwoławczego przed zespołem 
wojewódzkim. Odmowa przeprowadzenia badań specjalistycz-
nych przez osobę zainteresowaną lub dziecko może skutkować 
pozostawieniem wniosku o  wydanie orzeczenia lub odwołanie 
bez rozpoznania.

Do czasu wydania orzeczenia osoba zainteresowana lub przed-
stawiciel ustawowy dziecka może wycofać wniosek o  wydanie 
orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Jeśli lekarz na zaświadczeniu lekarskim o  stanie zdrowia po-
twierdzi, że wnioskodawca jest trwale niezdolny do odbycia po-
dróży celem udziału w posiedzeniu zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności wnioskodawca nie jest wzywany na posie-
dzenie orzekające. W większości takich przypadków zespół wydaje 
orzeczenie tylko na podstawie dostarczonej wcześniej dokumen-
tacji jeśli jest ona wystarczająca. Natomiast jeżeli osoba zaintere-
sowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu 
orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy cho-
roby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim), a załączona dokumentacja medyczna 
jest niewystarczająca, badanie może być przeprowadzone w miej-
scu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka.

Podczas posiedzenia zespołu przeprowadza się badanie – oce-
nę stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka oraz doko-
nuje się oceny funkcjonowania osoby przede wszystkim w sferze 
fi zycznej, psychicznej i społecznej. O terminie rozpatrzenia wnio-
sku zawiadamia się zainteresowanego lub jego przedstawiciela 
ustawowego nie później niż na 7 dni przed jego rozpatrzeniem. 

System orzecznictwa
Orzecznictwo do celów pozarentowych

Wokół niepełnosprawności
W poprzednim numerze prezentowaliśmy informacje na temat orzecznictwa do celów rentowych. Dzisiaj ciąg dalszy 
tematu – tym razem mówimy o orzecznictwie do celów pozarentowych.
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GRAnatowa Club zaprasza na planszówki!

Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie powoduje 
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Jeżeli jednak okoliczność 
niestawienia się jest usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub 
zdarzeniami losowymi (nagła choroba, wypadek itp.), przewodni-
czący zespołu na wniosek osoby zainteresowanej wyznacza nowy 
termin rozpatrzenia sprawy.

Uwaga: Ocena wystąpienia okoliczności uzasadniających 
wyznaczenie powtórnego terminu posiedzenia należy do prze-
wodniczącego zespołu orzekającego o niepełnosprawności i ma 
charakter zindywidualizowany. Przewodniczący zespołu nie ma 
zatem obowiązku uwzględnić wniosku strony.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 
miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skompli-
kowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później 
niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. O każdym przypadku 
niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powia-
towy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do 
terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu.

Ważne: Przedłużenie terminu postępowania orzeczniczego nie 
wpływa na ważność wydanego orzeczenia tj. nie powoduje jego 
nieważności!

W następnym numerze informacja o tym, co zawiera orzeczenie 
o niepełnosprawności.

na podstawie: www.niepelnosprawni.gov.pl opracowała:

Anita Wachowiak 
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Gminie Kórnik

Jeszcze nie opadły emocje po naszej mini 
gali Loterii Świątecznej – oj działo się, 
rozdaliśmy mnóstwo gier planszowych 
w  różnej tematyce, mechanice i  w  zasa-
dzie dla każdego przedziału wiekowego, 
a  my nakręceni ciepłym przyjęciem na-
szej inicjatywy już planujemy następne 
imprezy planszówkowe. Póki co zdradza-
my i  zachęcamy do udziału w  wydarze-
niach w styczniu:
Z  pewnością największą imprezą w  tym 
miesiącu będzie zorganizowany przez nas 

tzw. GamesRoom podczas 26 Finału WOŚP, 
na który zapraszamy do MOKu w niedzielę 
14 stycznia od 15:00. Jak wiemy ta impre-
za rządzi się swoimi szczytnymi prawami, 
więc za każdą wypożyczoną do stołu grę 
i za każde tłumaczenie zasad kasujemy do 
puszki. A do tego mamy już gry na licytację.
Kolejna duża impreza to zakończenie IV 
kwartału Ligi Gier Planszowych, które 
odbędzie się u  nas w  GRAnatowa Club 
20 stycznia o  20:00. Oprócz wręczenia 
nagród dla naszych graczy planuje-
my turniej z  nagrodami (grę zdradzimy 
w  późniejszym terminie). Dodatkowo 
sponsorem weekendu będzie wydawnic-
two Cube Factory of Ideas, więc można 
się spodziewać prezentacji nowości i zni-
żek na barze za zagranie w  tytuły tego 
wydawnictwa.
Oprócz tych wydarzeń wprowadzamy 
stałe punkty programu do naszej dzia-
łalności: we wtorki i  soboty zapraszamy 
na rozgrywki dwuosobowej gry karcia-

nej z  kośćmi Star Wars: Przeznaczenie. 
Jeśli nie znasz tej gry, nie przejmuj się - 
we wtorki uczymy wszystkich chętnych, 
a  podsumowanie rankingu na koniec 
miesiąca – czekają nagrody!
Ponieważ zdajemy sobie sprawę z  tego, 
że największą barierą w rozpoczęciu gra-
nia w planszówki jest zazwyczaj instruk-
cja, dlatego w  piątki otwieramy Szkółkę 
Planszówkową, gdzie tłumaczymy jeden 
wybrany przez nas tytuł wszystkim zain-
teresowanym tym hobby i tą grą. Na stole 
pojawią się zarówno nowości, jak i klasy-
ki(szczegóły na naszej stronie www.gra-
natowa.pl oraz na  FB - GRAnatowaClub).

Do zobaczenia przy planszy!
Karolina i Kuba z GRAnatowa Club
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Toyota Poznań Centrum
ul. Bobrzańska 5
61-248 Poznań

tel. +48 61 872 35 00 
www.toyotapoznan.pl

TOYOTA POZNAŃ CENTRUM 
Jesteśmy największym 

dealerem Toyoty w Poznaniu

Poszukujesz nowego modelu Toyoty, albo aut 



33

SZERMIERKA

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:

-

Opis stanowiska:

-

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05
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Wigilia 2017 r. w Oborach
- Jestem tutaj tylko jednym z braciszków w naszej wspólnocie karmelitańskiej, powiedział o. Piotr Mączyński, wita-
jąc pielgrzymów z Mosiny 10 grudnia podczas Wigilii w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Pielgrzymują do Obór od 20 lat pod przewodnictwem Bożeny 
Michalak. Na łamach naszej gazety wielokrotnie publikowane 
były teksty i reportaże z tych pielgrzymek, w ostatnich latach 
p. Bożena organizuje także Wigilie z o. Piotrem. 
Mnóstwo ludzi zawdzięcza Matce Bożej Bolesnej w Oborach 
uzdrowienie duchowe i fi zyczne, o czym świadczą świadectwa 
składane od XVII wieku w oborskim Sanktuarium. 
Pani Bożena przypomina o  tym rankiem 10 grudnia podczas 
podróży autokarem ze względu na osoby jadące z nami po raz 
pierwszy. Wśród pięknych modlitw, które porywają do Boga ser-
ca nasza przewodniczka mówi również o uzdrowieniu w Duchu 
Świętym przez nałożenie na głowę rąk kapłana. A ręce kapłana 
są dla wierzących przedłużeniem rąk samego Chrystusa…  
Po przyjeździe do Obór jest jak zawsze – Msza św. z o. Piotrem 
i  adoracja oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem. Przed godz. 15 chętni wierni przyjmują Szkaplerz (święta 
szata Maryi), potem następuje modlitwa Koronką do Miłosier-
dzia Bożego, a następnie obrzęd Błogosławieństwa Chorych. 
O. Piotr podchodzi do każdego z nas, kładzie dłonie na głowę 
i modli się. Niektórzy szepczą mu na ucho swoje prośby.
Wiele osób podczas tego obrzędu łagodnie osuwa się na zie-
mię, jest to zjawisko tzw. zaśnięcia w Duchu Św. Jedni leżą bez 
ruchu kilka minut, inni kilka chwil. Są łzy, wzruszenie, dzięk-
czynienie, a  przede wszystkim głęboka więź z  Matką Bożą 
Bolesną, o  czym świadczą wpatrzone oczy wiernych w Pietę 
Oborską, łaskami słynącą fi gurkę sprzed wieków, umiesz-
czoną nad ołtarzem. Dokładniejszy opis tego wyjątkowego 
miejsca, jakim jest sanktuarium w  Oborach znajduje się na 
stronie: https://www.gazeta-mosina.pl/2013/obory-cudow-
ne-uzdrowienie/.
Wigilia z  mieszkańcami Mosiny odbywa się po południu 
w przyklasztornej herbaciarni. Ojciec Piotr jak zwykle z wiel-
ką mocą podkreśla zaangażowanie Bożeny Michalak w  20 – 
letnie pielgrzymowanie, z  całego serca dziękuje jej za to, że 
niestrudzenie przywozi wiernych i tak ofi arnie się z nimi modli. 
Po raz pierwszy opowiada nam o swej drodze do kapłaństwa, 
o  swoich rodzicach, o sile modlitwy za dusze w czyśćcu cier-
piące, o uzdrowieniach i mocy Szkaplerza Matki Bożej w rato-
waniu dusz (na konkretnych przykładach), a  także o  tym, że 
obecnie w sanktuarium posługuje tylko czterech karmelitów. 
- Jestem tutaj tylko jednym z braciszków w naszej wspólno-

cie karmelitańskiej, wyjaśnia, kiedy dochodzimy do bieżących 
wydarzeń z życia sanktuarium.
Ale takim braciszkiem, którego, kiedy raz się spotka trudno 
jest zapomnieć…
Po podzieleniu się opłatkiem o. Piotr rozmawia z  każdym 
uczestnikiem pielgrzymki. 
Na Boże Narodzenie i rok 2018 błogosławi nam i naszym rodzi-
nom. Prosi o przyjazd latem, w drugą sobotę lipca, na godz.10, 
kiedy to w  ogrodach przy świątyni odbywa się m.in. obrzęd 
Błogosławieństwa Chorych z  udziałem dziesiątek kapłanów 
i setek wiernych. Jest to wydarzenie i przeżycie trudne do opi-
sania, radosne święto, dużo świadectw, odbywa się co roku. 
Na zakończenie wczytajmy się w słowa Prymasa Wyszyńskiego 
(ABC Społecznej Krucjaty Miłości) dedykowane przez oborskich 
karmelitow wiernym na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018.
„1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź 
wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata. 
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się 
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku 
między ludźmi. 
4. Rozmawiaj z  każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj 
i okazuj dobroć. 
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 
jakbyś pragnął, aby Tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co to-
bie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem. 
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni, jak 
Ty korzystasz z pracy drugich. 
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubo-
gim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebu-
jących wokół siebie. 
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”. 
Te słowa napisane w 1967 roku, po 50 latach nic nie straciły ze 
swojej aktualności. Nadal pozostają cennym drogowskazem 
dla wszystkich Polaków”.   E.B.
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Mosina, ul. Dworcowa 2D  
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  organizmu, 
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Praca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się 
2 zmiany
Wymagamy ks. sanepidu
Praca od zaraz

Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)

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

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

Praca Poznań - Komorniki

tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl   www.kominiarzfabisz.pl
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Kupony og oszeniowe (do 20 s w) prosimy przesy a  na adres redakcji
lub wrzuca  do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................

treść ogłoszenia: ...................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686

Zatrudnimy

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Naprawa

Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

fachowe doradztwo

szeroki wybór drzwi

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

Produkcja artykułów FIT
 - umowa o pracę nr ref. 03/17

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

Produkcja zdrowej żywności 
w Plewiskach. Praca od zaraz.

Szczegóły pod nr 

797 292 169
 CV: praca@hrconsulting.com.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca:  Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Jolanta 
Szymczak, Dominik Michalak 
Opracowanie techniczne i grafi czne: 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

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/

Pożyczki gotówkowe
na telefon

509 685 530
61 282 91 13
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Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU

WYMAGANIA:

- warunek konieczny,

powierzonych obowiązków,

OFERUJEMY:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

Pracownia
krawiecka

CENTRUM TERAPEUTYCZNE
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Psycholog, Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

604 255 349
Pedagog, terapeuta rozwojowy – 

wspomaganie wczesnoszkolne
605 215 003

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Sukces w życiu szkolnym, 
osobistym i zawodowym.
Konsultacje psychologiczne. 

Zapraszamy!

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne 
   i satelitarne
• Konfi guracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

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

praca od zaraz!

885-758-102

Z ROZPOCZĘTĄ BUDOWĄ

DOMU JEDNORODZINNEGO 

NA OSIEDLU PIĘCIU 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W ŻABINKU 5 KM OD MOSINY

KONTAKT 511-037-009

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41


