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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

• rury drenarskie
• kompletne studzienki
• skrzynki do gromadzenia deszczówki
• szafki gazowe
tel. 505 102 103 pon-pt 7:00-16:00

Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba firmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.

Nowy sklep w Mosinie
ul. Kasprowicza 33
meble
wyprawka

foteliki
samochodowe

wózki
dziecięce

artykuły
dziecięce
pościele

tel. 739 015 015

Sklep internetowy: www.tappi.pl
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Według danych CBOS Polacy rocznie marnują 235 kg żywności na osobę. W przeliczaniu na 30 tysięcy mieszkańców – 7 milionów
kilogramów marnujemy rocznie żywności tylko w gminie Mosina*. Rozwiązaniem problemu marnowania żywności w naszej gminie
zajęła się grupa wolontariuszy, która postanowiła uruchomić w Mosinie Jadłodzielnię.

Jadłodzielnia w Mosinie
Wygląda na to, że pomysł doszedł do skutku. Już niedługo planowane jest uruchomienie Jadłodzielni na tzw. Zielonym Rynku przy targowisku w Mosinie.

– To tu! Jadłodzielnia-Mosina powstanie na
“Moim Rynku” przy piecu chlebowym (targowisko miejskie). Lokalizacja wybrana po
konsultacji z Urzędem Miasta. Uwzględnia
duży ruch pieszy, łatwy dojazd, monitoring,
zadaszenie i możliwość podłączenia zasilania. – piszą organizatorzy na swoim profilu
społecznościowym.
Jadłodzielnia to miejsce, w którym będzie
można bezpłatnie podzielić się lub poczęstować jedzeniem. Wszystko po to, aby
ograniczyć marnowanie żywności.
W początkowym okresie Jadłodzielnia czynna będzie w godzinach 8-16 (na noc lodówka będzie zamykana). Z czasem Jadłodzielnia będzie funkcjonowała 24h na dobę.
Jadłodzielnia-Mosina wpisuje się w trend
foodsharingu, który jest coraz wyraźniej

obecny w Polsce. Podobnych inicjatyw
w Polsce jest więcej, sprawnie ograniczając marnowanie żywności.
Jak to się zaczęło?
Mieszkaniec Mosiny, Pan Marcin Niemczewski opublikował na jednej z grup dyskusyjnych post:
– Takie pytanie: czy widzicie potrzebę uruchomienia w Mosinie LODÓWKI-JADŁODZIELNI, dzięki której mieszkańcy mogą się
dzielić żywnością z potrzebującymi? Zamysł
jest bardzo prosty. Masz za dużo jedzenia
– wkładasz je do lodówki, a każda osoba
może takim jedzeniem się podzielić. Dzięki
temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia,
dzielisz się nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują. Może np. na miejskim
targowisku lub przy jednej ze szkół?
Post wywołał lawinę komentarzy i bardzo
ożywioną dyskusję w internecie. Sprawą

zainteresowali się również pracownicy
Urzędu Miejskiego.
* Taki wynik daje średnie 235 kg na osobę
pomnożone przez 30 000 mieszkańców.
źródło: Jadłodzielnia-Mosina

Kolega Wojtek, listopad 2011:

- Początek tego określenia przypada z całą
pewnością na lata przedwojenne, a raczej
na czas międzywojenny jak to się popularnie mówi. Wtedy to na Rynku działała
szwalnia, która szyła tylko męskie garnitury. Były to ubrania najwyższej jakości, poszukiwane daleko poza Poznaniem, a na-

wet wyszywali całe partie za granicą. Ta
firma, czy jakby to powiedzieć, manufaktura, miała swoją siedzibę w tym czerwonym, wysokim budynku. Nie pamiętam
już jak się nazywał właściciel, który dbał
pedantycznie o jakość wyrobów. Podobno w tych garniturach faceci wyglądali
bardzo szarmancko i jak ktoś się pytał
skąd taki elegancki ubiór, to mówili zgodnie z prawdą, że z Mosiny. I tak właśnie
powstało to powiedzenie. Tak mi opowiadał kilka razy mój dziadek Filipiak, a on
przecież tamte czasy pamiętał. Przyszła
komuna i wszystko zniszczyła, bo takie
stroje nie były jej potrzebne. Szyli więc

w tej szwalni najpierw zwykłe ubrania,
takie popularne, o widzisz nawet później
odzież roboczą, a na końcu zwykłe gacie.
Całkiem na psy zeszli. Ale ja kilka razy się
spotkałem z tym kiedyś jak się przedstawiłem, że jestem z Mosiny. Wtedy czasem
mogłem usłyszeć: „o, elegant z Mosiny!”.
Za każdym razem było dla mnie miło
słyszeć o tym, bo łączyło się to z dodatkowym uśmiechem, serdecznością , taką
dobrodusznością. Jakoś czułem się lepiej
zarejestrowany, wyróżniony. O, tak bym
to nazwał.
Roman Czeski
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Zły stan wieży widokowej na Pożegowie
Coraz gorszy stan techniczny wieży widokowej na Pożegowie.
O interwencję zwrócił się do redakcji zaniepokojony mieszkaniec Mosiny.
Wieża widokowa na Pożegowie to doskonałe miejsce na wycieczkę lub rodzinny spacer. W dni powszednie ruch w tym miejscu jest niewielki, jednak w ciągu tygodnia wieża odwiedzana
jest przez setki turystów z naszego regionu. Ze szczytu wieży
rozciąga się piękny widok na Wielkopolski Park Narodowy, Mosinę i okolice.
Niestety od dłuższego czasu stan techniczny wieży pozostawia
wiele do życzenia. Z prośbą o interwencję, zwrócił się do nas zaniepokojony mieszkaniec Mosiny, który zwrócił uwagę na trzęsącą się konstrukcję (film z fatalnym stanem technicznym wieży
zamieściliśmy w internecie na naszym profilu YouTube - https://
youtu.be/fzNmFgDq8WA), czy o impregnację (a raczej jej brak)
drewnianych elementów wieży.
Wieża widokowa na Pożegowie jest wizytówką Mosiny, z pewnością warto byłoby wkrótce zająć się jej renowacją, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przebywających na niej ludzi.
Od jakiegoś czasu na terenie Glinianek i wieży widokowej funkcjonuje w tym miejscu ścieżka pieszo-rowerowa. Miejsce, posiada wygospodarowaną infrastrukturę edukacyjną, gdzie znaleźć
można między innymi: tablice edukacyjne, miejsca przeznaczo-

ne na odpoczynek i regenerację sił przez turystów, czy spacerowiczów wraz z ławeczkami i stojakami na rowery.
Po publikacji artykułu i filmu w internecie (28.04) interweniował
radny RM w Mosinie, Dominik Michalak, wysyłając do urzędu
poniższy list:
W nawiązaniu do opublikowanego artykułu GMP, zwracam się
z wnioskiem o przeprowadzenie PILNEGO audytu bezpieczeństwa
wieży widokowej na Pożegowie.
Proszę również o odpowiedź na pytanie kiedy został przeprowadzony ostatni audyt, jakie usterki wykazał oraz jakie naprawy zlecił UM
w tym zakresie. Proszę o przesłanie (do wglądu) ostatniego audytu
technicznego wraz z listą przeprowadzonych prac. W trosce o bezpieczeństwo turystów oraz mieszkańców korzystających z infrastruktury wieży, podjęcie działań zlecenia pilnego audytu bezpieczeństwa
jest zasadne. Proszę o potraktowanie sprawy priorytetowo.
Z poważaniem,
Dominik Michalak
Radny Rady Miejskiej w Mosinie
tel. 888-357-929
Niestety do dzisiaj nic w tej kwestii nie zrobiono, nie dostaliśmy
też żadnej odpowiedzi na ten temat. Czyżby urząd czekał aż wydarzy się wypadek? (Red.)

Wypadek pod Puszczykowem
Do niecodziennego wypadku doszło ostatnio na trasie Poznań – Mosina.
Na wysokości Puszczykowa kierująca pojazdem Toyota Aygo, usiłowała
wykonać manewr skrętu w lewo, została uderzona od tyłu przez kierującego innym pojazdem osobowym. W wyniku tego Toyota została wepchnięta pod nadjeżdżającego TIRa i dachowała do pobliskiego rowu.
Poszkodowaną z osobówki wydobyli świadkowie wypadku. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia PSP udzielono jej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W ogólnym stanie dobrym została zabrana przez Pogotowie Ratunkowe
do szpitala na dalsze badania. W trakcie działań prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego z Poznania poprowadzono objazd przez Puszczykowo. Utrudnienia na trasie utrzymywały się przez kilka następnych
godzin, do momentu odholowania zestawu ciężarowego. W działaniach
udział brały zastępy GBA i GCBA z JRG-9 oraz OSP Mosina.
Data wydarzenia:
piątek, Kwiecień 26, 2019 – 11:00
Opracowanie i zdjęcia:
ogn. Adrian Jankiewicz, zmiana 3, JRG-9.
Źródło: Biuletyn JRG-9
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Projekt „Rodzinny pamiętnik”
Warsztaty tworzenia książki artystycznej integrującej pokolenia
w Galerii Sztuki w Mosinie – podsumowanie części graficznej
Projekt "Rodzinny pamiętnik", który otrzymał dofinansowanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu
Promocji Kultury, to nie tylko warsztaty tworzenia książki artystycznej, ale przede wszystkim spotkania integracyjne. Uczestniczyli w nich zarówno dzieci, młodzież szkolna, dorośli jak i seniorzy, tworząc portret wyjątkowego członka rodziny w trzech
różnych technikach graficznych: linorycie i stemplu, monotypii
oraz wycinance. Wśród portretów ukochanych osób znalazła
się nie tylko gotująca pyszne posiłki i opowiadające czarujące
historie babcia, ale również babcia, która uwielbiała wyścigi
motocyklowe oraz babcia – wzór mody i elegancji, a do tego
z kotem na ramieniu. Wśród wyjątkowych osób nie mogło również zabraknąć dziadka-podróżnika, ojca z marzeniami o leśniczówce, braci przedstawianych raz jako diabły, a raz jako anioły
jak również pozostałych członków rodziny, do których należeli
kot, pies, chomik oraz przytulanka Tadzio.
Warsztaty odbywały się na przełomie maja i kwietnia, a prowadziła je Agata Marchlewicz, która ukończyła grafikę warsztatową
na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Agata jest pedagogiem
specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu i od
ośmiu lat prowadzi również pracownię plastyczną Sztuka Mieszka. Obecnie tworzy autorskie wycinanki pod pseudonimem Cięta Córa, które można zobaczyć na Instagramie (Polish Cuttings)
i na Facebooku.
Fotorelację z warsztatów oraz dalsze informacje o projekcie
można zobaczyć na stronie internetowej Galerii Sztuki www.
galeriamosina.pl w zakładce „Galeria Sztuki – Projekty”. Patronat
nad projektem objęło Radio Poznań oraz TVP Poznań.
O PROJEKCIE
Projekt „Rodzinny pamiętnik” to cykl integracyjnych warsztatów
dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów. Ich celem jest
stworzenie eksperymentalnych obiektów wykonanych w różnych technikach i formach, które rozwijają kreatywność łącząc
w sobie zarówno działania plastyczne jak i literackie. W zależności

od zamysłu uczestników, książki mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, które - niczym w bibliotece - stanowić będą
część większego projektu. Efekt końcowy - kolekcja unikalnych
książek - będzie nie tylko artystyczną interpretacją codziennego
życia, ale również refleksją nad tym, co nas łączy i co dzieli, splatając się w uniwersalną opowieść o ludzkim życiu.
Kolejnym celem projektu jest umożliwienie rodzinom i przyjaciołom wspólnego, aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu sztuki, twórczego myślenia, refleksji, zabawy słowem oraz
współpracy i kreatywnego podejścia do interpretacji rodzinnych opowieści.
W warsztatach może brać udział każdy, zarówno indywidualnie
jak i z rodziną lub przyjaciółmi, tworząc książki samodzielnie lub
jako dzieła zbiorowe. Staną się one spoiwem łączącym pokolenia w procesie wspólnej kreacji zarówno jako opowieść sama
w sobie, oraz jako część większej, uniwersalnej historii. Stworzone dzieło stanie się nie tylko zapisem ważnych historii, zwyczajów, tradycji, przyzwyczajeń czy opisem członków rodziny
i domowych przedmiotów, ale przede wszystkim refleksją nad
tym, co ludzi łączy i co ich dzieli. Warsztaty książki artystycznej
przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielopokoleniowych, ale również
dla grup przyjaciół w różnym wieku i dla każdego, kto zainteresowany jest tematem lub omawianą techniką. (Red.)
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Nie będzie strefy przemysłowej w otulinie WPN?
Dobra wiadomość dla przeciwników
strefy przemysłowej w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego na terenie
gminy Mosina. Jak informuje Radny Rady
Miejskiej w Mosinie, Pan Marcin Ługawiak
w kolejnym projekcie planu dla Krosinka
i części Mosiny w miejsce strefy przemysłowej zaplanowano wprowadzenie rekreacji, turystyki, sportu, oświaty, zdrowia,
kultury, pomocy społecznej i handlu.
O miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenów części Mosiny oraz Krosinka informowaliśmy we
wcześniejszym artykule na łamach GMP
pt: Czy będzie więcej działalności gospodarczej w otulinie WPN? Planowana wówczas kontrowersyjna aktywizacja strefy
gospodarczej wywołała protest wśród
mieszkańców gminy Mosina.
W poprzednim planie ustalone zostały następujące przeznaczenia terenu: zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny dróg publicznych, ciągów pieszojezdnych, tereny infrastruktury technicznej.
Plan ten okazał się bardzo kontrowersyjny
i został oprotestowany przez mieszkańców.

Zaskoczeni byli też rolnicy tym, których
pola uprawne w pobliżu rzeki Samicy zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną
i zieleń naturalną. Nie podobało się również to, że ich grunty mają rekompensować stratę zieleni w wyniku planowanej
zabudowy na terenach przeznaczonych
na budowę obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów lub zabudowy
usługowej i mieszkaniowej. Plan ten został
jednak został zmieniony:
– Na stronie urzędu miejskiego został zamieszczony kolejny projekt planu dla Krosinka i części Mosiny. Mieszkańcy oprotestowali
poprzedni projekt, który zakładał utworzenie
przy jeziorze Budzyńskim strefy przemysłowej. W jej miejsce w nowym projekcie wprowadzono usługi rekreacji, turystyki, sportu,
oświaty, zdrowia, kultury, pomocy społecznej, handlu (poniżej 300 m2). Znalazła się
tam również stacja paliw, ale z zastrzeżeniem, że musiałaby być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony pośredniej ujęcia
wody. Przy szkole w Krosinku oczywiście
może powstać sala gimnastyczna. – poinformował radny Marcin Ługawiak.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego opracowywany zostaje na podstawie Uchwały nr XX/134/15

z dnia 29 października 2015 r. W części
wsi Krosinko oraz części Mosiny znajduje
się obszar objęty planem o łącznej powierzchni 165 ha.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbyła się w dniu 29 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku.
Rok wcześniej, tj. 9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku odbyła się
dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Przedstawione zostały założenia planu, który – co ważne – w tym
kształcie został uzgodniony z WPN
(dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego w postanowieniu nr 17/2017
z dnia 3.10.2017 r. nie uzgodnił projektu
planu). Wszyscy mieszkańcy obecni na
spotkaniu byli przeciwni lokowaniu obszaru aktywizacji gospodarczej w pobliżu Jeziora Budzyńskiego. Powstanie hal
produkcyjnych czy magazynów oznaczałoby jednocześnie pojawienie się na
drogach dużej ilości ciężkich samochodów, do czego – jak wiemy – nasze drogi
nie są przystosowane.
źródło: TTVI Mosina, Marcin Ługawiak Radny Rady Miejskiej w Mosinie.
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Pomóżmy Pani Ewie
Ewa podopieczna FUNDACJI ODDAJ FANTY numer KRS 0000748979
Pacjenci chorzy na raka często zmagają się nie tylko z chorobą
i przykrymi skutkami ubocznymi leczenia, ale również z poważnymi problemami finansowymi. Brak środków na badania i konieczne leczenie budzi u nich strach, poczucie beznadziejności, zabija
nadzieję i ducha walki. Dlatego tak ważne jest wsparcie z zewnątrz.
Witajcie jestem Ewa mam 54 lata.
Oto historia mojej choroby… W Lutym 2017 uległam wypadkowi
w pracy. Byłam pracownikiem jednego z supermarketów dużych sieci
w Mosinie – doznałam stłuczenia prawej strony żeber.
Po wizycie u lekarza rodzinnego i zleconej RTG klatki piersiowej otrzymałam wyrok – RAK.
Opis zdjęcia ujawnił DWA GUZY. To był ogromny szok, JA, osoba
zdrowa, pracująca - chora na raka? Została założona karta szybkiej
Terapii Onkologicznej i skierowanie zostałam do poradni Onkologicznej celem dalszej diagnostyki. W poradni onkologicznej zlecono TK
w celu dokładnego rozpoznania oraz sprawdzenie czy w organizmie
nie ma więcej ognisk zapalnych, jak się okazało na późniejszym etapie – nowotworowych.
Zalecono również biopsje która, potwierdziła, że jest to nowotwór nie
drobnokomórkowy.
Następnie zostałam skierowana do oddziału chemioterapii, gdzie po konsultacjach okazało się, iż guzy są tak FATALNIE ZLOKALIZOWANE oraz rozsiane na płucach brak jesi t możliwości operacyjnego ich usunięcia.
Rozpoczął się pierwszy cykl chemioterapii, po kolejnych badaniach
nastąpiła nieznaczna poprawa, natomiast już po kolejnych badaniach kontrolnych oraz upływie 2 miesięcy okazało się, iż guzy sporo
się powiększyły oraz powstały nowe ogniska zapalne.
Był to dla mnie prawdziwy cios, na tym etapie wdrożono kolejny cykl chemioterapii przy uwzględnieniu możliwości stosowania chemioterapii również w domu, zastosowano chemię organiczną pod nazwą Vergafen.
Po 6 (podanych cyklicznie w odstępach 3 tygodniowych) chemiach
dożylnych i stosowaniu tabletek zahamowano wzrost komórek nowotworowych – bardzo nas to ucieszyło.
Natomiast po kolejnych badaniach kontrolnych okazało się, że nowotwór nie daje za wgraną i będę musiała powrócić do leczenia standardowego czyli cyklicznego podawania chemii co trzy tygodnie.
W chwili obecnej jestem w trzecim cyklu chemioterapii, którą znoszę
bardzo ciężko.

Po wstępnej rozmowie z lekarzami wiem, że moje leczenie i możliwości w Polsce wyczerpały się, dzięki ludziom dobrej woli dowiedziałam
się o leczeniu w Berlinie.
Zostałam zakwalifikowana do przeprowadzenia wstępnych badań
diagnostycznych z czego się bardzo cieszę, jednak koszt leczenia
znacznie przerasta moje możliwości finansowe.
Pierwszy etap zbiórki pokrywa koszty badań diagnostycznych oraz
transport w kwocie: 2000 euro + około 400 zł transport - termin diagnozy: jak tylko uda się uzbierać zadatek.
Drugi Etap zbiórki to koszty leczenia szpitalnego: ofertę z szacunkowym kosztem leczenia otrzymam po diagnozie (wstępnie wiem, że
opiewa na kwotę około 30 000 euro).
Dokładnie koszty zostaną zamieszczone po diagnozie.
Dlatego BŁAGAM ludzi o WIELKIM SERCU o pomoc w WALCE z chorobą,
chcę być zdrowa dla mojego 11 letniego SYNKA oraz męża, chce cieszyć
się życiem i pracować tak samo jak było to przed chorobą.
Jest to dla MNIE ogromna szansa na DRUGIE życie bez RAKA.
Każdą jedną złotówkę od Państwa wykorzystam tylko w celach leczniczych.
Chcę wygrać tą nierówną WALKĘ z czasem i RAKIEM
Bardzo dziękuje Ewa- Bartłomiej- Tymek
Fanty (paczki ) prosimy kierować na adres fundacji:
FUNDACJA ODDAJ FANTY
ul. Broniewskiego nr 4 lok 12, Toruń 87-100
Z dopiskiem: "Licytacje dla EWY"
Zbiórkę można przeprowadzić również za pośrednictwem strony:
https://pomagam.pl/ewa_rak_pluc

74. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja, na placu 20 Października, przy
Pomniku Pamięci odbyła się lokalna uroczystość. Zgromadzone osoby, wspólnie
upamiętniły 74. rocznicę zakończenia II
wojny światowej. W trakcie uroczystości
swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Mosina, a także członkowie instytucji i organizacji lokalnych. O tak ważnym wydarzeniu w dziejach zarówno Mosiny, jak
i całej ojczyzny nie zapomnieli również
uczniowie mosińskich szkół.
Uczestnicy oddali hołd i cześć pamięci
ofiar oraz bohaterów II wojny światowej,
składając okolicznościowe wiązanki wraz
ze zniczami przy Pomniku Pamięci.
Natalia Galus
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S Y S T E M Y

N A W A D N I A J Ą C E

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

Piaskowanie
u nas
Mobilne ulubklienta

maszyny - rolnicze,drogowe,
budowlane,
pojazdy - również zabytki
sprzęt rolniczy
felgi
przyczepy, naczepy

663-604-135
piaskowaniemobilne.com

turbtoka!
szczo

Zapraszamy do naszej nowej myjni bezdotykowej
w Drużynie ul. Powstańców Wlkp. 47.
Zaletą powstającej myjni w naszej ﬁrmie jest to,
iż mycie pojazdów będzie odbywało się przy
użyciu bardzo dobrych i renomowanych koncentratów. Środki wykorzystywane są w postaci
płynnej (nie proszki) co sprawia, że łatwo się
spłukują i nie pozostawiają plam oraz zacieków.
Dodatkową atrakcją jest TURBO SZCZOTKA lanca ze szczotką wykonaną z długiego naturalnego włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd",
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie
w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki,
tawuły, bukszpany, lawenda
• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki
w odmianach, azalie, borówka
amerykańska, w sezonie jesiennym wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.
Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą
Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Przystanek zamiast parkingu
uwaga na blokady
Uwaga kierowcy parkujący “na pamięć” przy ulicy Dworcowej
w Puszczykowie (naprzeciwko lodziarni). Dotychczas znajdujący
się tam parking został zastąpiony przystankiem autobusowym.
Dzisiaj straż miejska zakładała blokady na koła kierowców parkujących z przyzwyczajenia w tym popularnym miejscu:
– Bus-Pas koło stacji Puszczykówko przed 1.05.19 był to parking. Dziś
już straż miejska blokady na koła założyła tym co się przyzwyczaili tu parkować, chwilę wcześniej autobus nie dał rady dojechać do
przystanku (był po prostu zastawiony parkującymi autami). Nikomu
tego nie życzę ale pewnie będzie to drogie pozbywanie się przyzwyczajeń … – napisał mieszkaniec Puszczykowa na jednej z grup
dyskusyjnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem ruchu drogowego, obecnie
nie można tworzyć miejsc parkingowych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych. Miasto postanowiło więc wybudować tam
przystanek autobusowy.
Pytaniem pozostaje, w jaki sposób autobus miałby zatrzymać
się na przystanku, skoro samochody zostały w tym miejscu
unieruchomione blokadami. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że
po tymczasowym zamieszaniu, ruch będzie się odbywał w tym
miejscu bezpiecznie i nie skończy się na wypisywaniu kolejnych
mandatów.
Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie odnośnie
przystanku
Miasto Puszczykowo przystąpiło do realizacji zatwierdzonego
przez Starostę Poznańskiego projektu stałej organizacji ruchu
dla ul. Dworcowej w Puszczykowie. Zgodnie z projektem została
wymieniona część znaków pionowych, w niektórych miejscach
dokonano zmian w oznakowaniu poziomym jezdni.
Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych na podstawie
projektu jest likwidacja miejsc parkingowych na odcinku od ul.
Moniuszki do przejazdu kolejowego. Prawo o ruchu drogowym
zabrania tworzenia miejsc parkingowych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych, dlatego na tym odcinku zlokalizowano przystanek autobusowy.
Prosimy o respektowanie wprowadzonego oznakowania i umożliwienie autobusom podjazdu do przystanku. Przy powstającym
obiekcie handlowym przy ul. Moniuszki będzie utworzony ogólnodostępny parking, z którego będą mogli między innymi korzystać użytkownicy dawnego parkingu przy ul. Dworcowej. (Red.)
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Rzeczpospolita Mosińska 1848 - rekonstrukcja
Już 15 czerwca, między godziną 13.00,
a 18.00 odbędzie się wielkie wydarzenie
historyczne, którego organizatorem jest
Gmina Mosina. Event jest dedykowany
wszystkich mieszkańcom regionu. Gmina Mosina zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje,
stowarzyszenia, sołectwa i osiedla, do
przedstawiania swoich inspiracji i czynnego udziału w realizacjach.
Impreza jest związana z historyczną proklamacją Rzeczypospolitej Mosińskiej, datowaną na okres Wiosny Ludów 3 maja 1848 roku.
Owe wydarzenie, zapisało się złotymi zgłoskami w historii regionu i nie bez powodu
jest nazywanym jednym z najważniejszych
elementów wpływających na dorobek historyczno-kulturowy naszej Gminy.
Z pewnością wśród czytelników, znajdują
się osoby, które pamiętają ubiegłoroczną,
170. rocznicę ogłoszenia niepodległości
przez Mosinę. Z tej okazji, w 2018 roku na
płycie rynku została zorganizowana zapadająca w pamięci rekonstrukcja, w której
przygotowanie wcieliła się zarówno grupa
rekonstrukcyjna, jak i mieszkańcy miasta.
Organizatorzy nie spoczywając na laurach, postanowili stworzyć niezwykłą tradycję i zaprosić wszystkich miłośników
lokalnej historii również w tym roku. 15
czerwca ponownie zostanie przedstawiona rekonstrukcja. W tym roku będzie ona

związana z ustanowieniem Rzeczypospolitej Mosińskiej. W trakcie sobotniego
popołudnia, przeniesiemy się w czasie do
XIX-wiecznego miasteczka Mosina.
Miejsce wydarzenia zostało zaplanowane
na Plac 20 października, gdzie stanie XIXwieczny “rynek” wraz z punktem mobilizacyjnym do powstania. Nie zabraknie drewnianych straganów, karczmy powstańczej,
czy elementów i warsztatów ówczesnego
rzemiosła. Wisienką na torcie eventu będzie rekonstrukcja proklamacji z 3 maja
1848 roku, a do jej wykonania zostali zaproszeni również mieszkańcy miasta!
W przypadku zainteresowania przedstawieniem swoich pomysłów można tego

dokonać za pośrednictwem fb, poprzez
adres mailowy lub telefonicznie. Dane do
kontaktu: proklamacja1848@mosina.pl,
telefonicznie: 530 017 261.
Wśród wielu przygotowanych atrakcji należy spodziewać się między innymi: ćwiczeń wojskowych, warsztatów dla dzieci
i dorosłych, poczęstunku w powstańczej
karczmie, patriotycznych pieśni, handlowego targu, czy konkursu na najlepszy
strój historyczny.
Wszystkich miłośników historii i całą lokalną społeczność serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału!
Natalia Galus

Anita Lipnicka & The Hats - Dni Puszczykowa 2019
Aby tradycji stało się zadość, również
w tym roku, mamy doskonałą okazję do
świętowania Dni Puszczykowa. Tym razem,
wydarzenia odbywać się będą między 15,
a 16 czerwca od 14:00 do 23:00.

W trakcie tegorocznych Dni Puszczykowa
nie zabraknie gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. Event swoim przybyciem i koncertem uświetniać będzie między innymi
wokalistka Kayah. Jej muzyka to prawdzi-

wa energia płynąca z wyjątkowego głosu
i wpadających w ucho oraz porywających
do tańca utworów. Wszystkich zainteresowanych spędzeniem sobotniego wieczoru
w tak wyjątkowym gronie zachęcamy do
udziału już 15 czerwca!
Z kolei w niedzielę, mieszkańcy Puszczykowa i okolic mogą liczyć na dobrą zabawę
i naładowanie akumulatorów na następny
tydzień obowiązków w otoczeniu nastrojowej muzyki Anity Lipnickiej & The HATS!
Więcej informacji o dwudniowym wydarzeniu w naszym regionie ukaże się już wkrótce, o czym niezwłocznie poinformujemy!
Organizatorzy planują moc atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych! Jesteście
gotowi przeżyć wspólnie z mieszkańcami Puszczykowa i okolic kolejne imprezy
z okazji Dnia Puszczykowa? Nasza redakcja
nie może się już doczekać!
Natalia Galus

12

Świętowaliśmy rocznicę Majowej Konstytucji
W piątek, 3 maja uczciliśmy w Mosinie
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W tym samym czasie, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch
uczestniczył w uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Warszawie.
W 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja, w Mosinie w uroczystości z tej okazji
udział wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele mosińskich samorządowców,
instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz
mieszkańców.
Tradycyjnie, przed Pomnikiem Tadeusza
Kościuszki odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem Oddziału Reprezentacyjnego Miasta Poznania w barwach 15.
Pułku Ułanów Poznańskich. Delegacje
złożyły pod pomnikiem Naczelnika Kościuszki symboliczne wiązanki kwiatów,
a do zebranych przemówił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak.
Po uroczystym przemarszu uczestników
uroczystości, poprowadzonym przez Mosińską Orkiestrę Dętej do kościoła pw. św.
Mikołaja w Mosinie, odprawiona została tu
msza św. w intencji Ojczyzny.
W tym samym dniu – dniu Święta Naro-

dowego Trzeciego Maja, Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch wziął udział
w uroczystościach rocznicowych w Warszawie, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W Warszawie Burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, z udziałem pary prezydenckiej i najwyższych
władz państwowych, odprawionej w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela. Przemysław Mieloch
był również gościem uroczystości na Placu
Zamkowym i Zamku Królewskim w Warszawie, a także defilady wojskowej „Silni w sojuszach”, zorganizowanej z okazji Święta Narodowego 3 Maja, 20. rocznicy wstąpienia
Polski do NATO i 15. rocznicy wstąpienia do
Unii Europejskiej.
Ustawa Rządowa przyjęta przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r., pierwsza w Europie,
a druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja, wprowadzała Polskę do grona państw
oświeconych. Uchwalone zmiany ustrojowe
nie zdążyły jednak zakorzenić się w polskim
systemie politycznym. Przekreśliła je Targowica
i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była jednak wielkim
osiągnięciem polskiego narodu pragnącego

zachować niezależność państwową i na zawsze zmieniła oblicze Rzeczypospolitej.
W czasie rozbiorów Konstytucja była symbolem dążeń do odzyskania niepodległości.
W tamtym czasie dla wielu Polaków rocznica
jej uchwalenia było okazją do manifestowania patriotyzmu. W II Rzeczypospolitej, stała
się oficjalnie narodowym świętem. O majowej Konstytucji pamiętali Polacy w mrocznych latach okupacji, nie rezygnując z walki
o wolność Ojczyzny. Po wojnie ostatni raz
obchodzono to święto w 1946 roku. Przywrócono je oficjalnie dopiero w roku 1990.
J. Nowaczyk
Fot. P. Mieloch, D. Madej.
źródło: mosina.pl

Firma Guber House oferuję usługi koparko
ładowarką i wywrotką z dźwigiem HDS na
terenie Mosiny i okolic
W zakresie:
- niwelacji terenu
- wykopy pod fundamenty, piwnice
- wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, kable elektryczne, przyłącza wodne
- zasypka fundamentów
- korytowanie pod drogi, kostkę brukową, chodniki
- drenaż budynków i działek
- kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, oczek wodnych
- karczowanie terenu,
- usługi wywrotką z dźwigiem HDS Stawka: godzinowa
- usługi koparko-ładowarką stawka: godzinowa
- operator z ﬁrmy Guber House
- możliwość negocjacji ceny w zależności od długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Centrum Obsługi Przedsiębiorstw
ul. Piaskowa 45, Mosina, tel. 509 749 209

Biuro Obsługi Klienta: tel. 501-099-327
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POSZUKUJĘ
ŚWIADKÓW
którzy widzieli

WYPADEK
czerwonego Nissana
z białym BMW
dnia 03.11.2018
przy parkingu leśnym
na trasie Żabinko - Mosina.

Tel. 668 232 055
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Pali się!
Pożar w środowisku naturalnym, bez względu na to gdzie, na
jakiej powierzchni i w jakiej porze się wydarzył, jest zawsze zjawiskiem gwałtownym, które niesie ze sobą bardzo poważne,
wieloletnie konsekwencje. O ile skutki ekonomiczne są wymierne, o tyle następstwa ekologiczne są bardzo złożone i trudne do
wyliczenia. Wynika to ze złożonego charakteru ekosystemów
i panujących w nich wzajemnych zależności.
Naturalną przyczyną pożarów są najczęściej wyładowania atmosferyczne (1% wszystkich pożarów). Dotyczy to przede
wszystkim lasów. Jednak najczęstszym powodem są podpalenia, przy czym, o zgrozo (!) – zwykle nie jest to przypadkowe
zaprószenie ognia ale postępowanie umyślne! Stąd podejmuje
się szereg działań, które mają zabezpieczać z jednej strony środowisko przyrodnicze a z drugiej mienie, zdrowie i życie ludzi.
Jest to między innymi prowadzenie monitoringu, tworzenie
i utrzymywanie pasów pożarowych w lasach czy wzdłuż linii kolejowych (wzmożone prace w tym zakresie obserwujemy ostatnio na terenie całego kraju).
Pożary w środowisku rozkładają się mniej więcej po połowie
pomiędzy lasami a łąkami i nieużytkami rolnymi. Na ich częstotliwość i rozmiary mają wpływ oczywiście długotrwałe susze,
które coraz częściej nas dotykają. Jedną z największych katastrof ekologicznych ostatnich czasów był pożar z 1988 r. w Parku
Narodowym Yellowstone. Spłonęło wówczas 250 tysięcy hektarów lasów (dla porównania Wielkopolski Park Narodowy ma ok.
7,5 tys. hektarów), co stanowiło 65% powierzchni leśnej Parku.
Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO) donoszą, że ok. 40% światowych zasobów
leśnych podlega potencjalnemu zagrożeniu pożarami, a w Europie liczba ta sięga 65%! Zmiany klimatyczne skutkujące długotrwałą suszą oraz gwałtownymi burzami z piorunami zwiększają znacznie ryzyko pożarów. W związku z ociepleniem na sile
przybierają również wiatry, które przyczyniają się do szybszego
rozprzestrzeniania ognia (prędkość może przekraczać 20 km/h
(tyle ile człowiek osiąga w szybkim biegu) podsycając go jednocześnie poprzez zwiększony dopływ tlenu. W ten sposób pożar
przechodzi od fazy wstępnej do tzw. spalania płomieniowego,
które ma najbardziej destrukcyjny wpływ na środowisko. Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów trawiastych. Natomiast
w przypadku torfowisk mamy do czynienia z tzw. stadium tlenia
i żarzenia, które jest bardzo długotrwałe i trudne do ugaszenia.
Głównym czynnikiem, który odpowiada za zmiany w środowisku wywołane pożarem jest temperatura, dodatkowo stałe

i gazowe produkty spalania. Efekty są widoczne we wszystkich
warstwach biosfery1.
Pożary lasów, łąk czy nieużytków powodują zwykle wzrost temperatury gleby do ok. 3000C, jednak przy dużej ilości biomasy
mogą osiągać 500-7000C, lokalnie nawet 1400-15000C. Ma to
przede wszystkim wpływ na zmniejszenie poziomu materii organicznej, której zawartość spada już w temperaturze 1000C,
wraz ze wzrostem temperatury proces ten ulega intensyfikacji.
Szacuje się, że przy temperaturze 3000C następuje utrata 85%
glebowej materii organicznej, w 5000C w czasie półgodziny
może spowodować niemal całkowitą jej utratę. Podobnie dzieje
się z azotem, również bardzo ważnym biogennym pierwiastkiem. Straty fosforu są nieco mniejsze niż węgla czy azotu, ponieważ jego ulatnianie następuje przy wyższych temperaturach
(ok. 7700C). Ludzie wypalający nieużytki często argumentują, że
to stary zwyczaj, który ma prowadzić do użyźnienia gleby. Jak
widać z przytoczonych faktów, to przesąd, który skutkuje wyjałowieniem gleby, prowadząc do zaburzenia naturalnego cyklu
obiegu materii. Trzeba też dodać, że popioły są szybko rozwiewane przez wiatr, co jeszcze silniej zubaża glebę. W okresie od
1 do 3 lat po pożarze lasu następuje znaczny rozkład substancji
organicznej na przyswajalne składniki mineralne, co pozornie
poprawia sytuację. Jednak po tym czasie pogłębia się pogorszenie warunków, a całkowita regeneracja gleby może potrwać
kilkadziesiąt lat! Zniszczenie mikroflory glebowej prowadzi do
zakłócenia procesu powstawania próchnicy. Na siedliskach
ubogich i w młodszych drzewostanach pożary przyspieszają
mineralizację i stratę biogenów prowadząc do degradacji całego ekosystemu.
W czasie pożarów uwalnia się do atmosfery szereg gazów. Należą do nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA), wśród których znajdują się związki o charakterze rakotwórczym, mutagennym i teratogennym (odpowiadają za
wady w rozwoju płodu, tzw. potworności). Wiele produktów
gazowych przyczynia się do pogłębiania efektu cieplarnianego, prowadząc do zmian klimatycznych o charakterze globalnym poprzez uszkodzenie powłoki ozonowej. Oczywiście na
pierwszym miejscu jest dwutlenek węgla, a dalej tlenek węgla,
podtlenek azotu czy metan. Szacuje się, że podczas pożaru lasu,
w którym spaleniu ulegnie tona biomasy, powstaje 1375 kg CO2,
125 kg CO, 50 kg cząstek stałych i ciekłych, 12,5 kg węglowodorów, 2,5 kg tlenków azotu. Ilość samego węgla, jaka trafia rocz-
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nie podczas pożarów do atmosfery, oceniana jest na 1015 ton!
Aby wyrównać emisję CO2 z 1 ha spalonego lasu trzeba zalesić
10-25 ha. Dym powstający w czasie pożaru przyczynia się do
zmniejszenia opadów deszczu, a w dalszym okresie może prowadzić do gwałtownych burz gradowych. Dym wznoszący się
do warstwy chmur powiększa ich rozmiary, jednocześnie cząsteczki w nim zawarte tworzą zwykle zbyt małe krople deszczu
by mogły spaść na ziemię (jeśli tak się jednak stanie zanieczyszczenia z pożaru skutkują wystąpieniem kwaśnych deszczy).
W efekcie przenoszone są na wyższe poziomy, gdzie zamarzają
by spaść jako grad w trakcie gwałtownej burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Produkty spalania zawarte w dymie pogarszają warunki życia nie tylko w sąsiedztwie pożaru,
ale w promieniu nawet 100-200 km. Dodatkowym problemem
jest fakt, że gwałtowne schładzanie wodą podczas akcji, czy też
środki gaśnicze w postaci piany czy proszku, mogą prowadzić
do powstawania nowych związków chemicznych o charakterze
trucizn (tzw. ksenobiotyki) i ich szybkiego rozprzestrzeniania się
w środowisku.
Ogień ma oczywiście bardzo poważny wpływ na świat organizmów żywych. Najłatwiej zaobserwować jego skutki wśród
roślin. Szczególnie wrażliwe na ogień gatunki ulegają całkowitemu zniszczeniu wraz z nasionami i na trwałe znikają ze zbiorowisk. Prowadzi to do obniżenia różnorodności gatunkowej i dominacji roślin odporniejszych. Wiele zmian jest niedostrzegana
bezpośrednio po pożarze ale dopiero w kolejnych 2-3 latach.
W lasach ogień niszczy młode drzewka, ale uszkadza jednocześnie starsze (ponad 20 letnie). W zależności od intensywności
pożaru, czasu trwania i wysokości temperatury następują uszkodzenia szyi korzeniowej, kory oraz tkanki twórczej – kambium.
Doprowadzają one do obumierania drzew w kolejnych latach.
Osłabione osobniki są nierzadko atakowane przez szkodniki,
które przyspieszają ich śmierć.
Wśród zwierząt najbardziej narażone są te, które mają ograniczone możliwości ucieczki, począwszy od organizmów glebowych, przez pozostałe bezkręgowce (populacje stawonogów na
obszarze gdzie pożar wystąpił raz, odradzają się po 6-14 latach,
jeśli wystąpił kilkukrotnie po 17-24 latach), aż do płazów, gadów
i drobnych ssaków. Młode czy też jaja giną również bądź zostają porzucone przez uciekających rodziców, co w efekcie i tak
skazuje je na śmierć. W pożarach tracimy szereg gatunków pożytecznych z punktu widzenia człowieka, jak mrówki, trzmiele,
pszczoły i inne zapylacze. Część zwierząt zostaje zatruta dymem,
poparzona i umiera po pewnym czasie. W panicznej ucieczce
część ulega też wypadkom drogowym.

Okazuje się, że pożary mają niekorzystny wpływ również na ekosystemy wodne, co ma szczególne znaczenie przy wypalaniu
brzegów rzek i zbiorników wodnych. Powodują one zmniejszenie stabilności koryta rzecznego i linii brzegowej jezior, zmieniają wielkość przepływu, powodują wzrost ilości osadów, niszcząc
roślinność wysoką prowadzą do zmiany warunków świetlnych
i temperaturowych. Również substancje gaśnicze trafiające do
wód powodują ich zatrucie. Warto też zdać sobie sprawę, że
podczas akcji pożarowej zużywa się potężne ilości wody. Do
gaszenia traw w 2015 roku w Polsce zużyto 256353000 litrów
wody, co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich!

Jeśli zauważycie Państwo pożar proszę przede wszystkim nie
wpadać w panikę. Należy przede wszystkim ocenić zagrożenie
i ostrzec osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie. W pierwszej kolejności należy oczywiście powiadomić straż pożarną, tel.
998 lub 112. Podczas powiadamiania powinniśmy podać imię
i nazwisko, numer telefonu z którego przekazywane jest zgłoszenie, dokładną lokalizację pożaru (jeśli istnieje możliwość
współrzędne GPS) oraz podstawowe informacje – co się pali, czy
zagrożeni są ludzie, budynki itd. Należy mieć przy sobie telefon,
ponieważ zgłoszenie może zostać potwierdzane, potrzebne
będą dodatkowe informacje np. dotyczące lokalizacji. Wskazane
jest żeby osoba zgłaszająca wyszła na drogę dojazdową by pokierować nadjeżdżające jednostki.
Z uwagi na możliwość wystąpienia celowych podpaleń w naszej
okolicy, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność. Prosimy o rozmawianie na temat zagrożenia pożarowego z dziećmi
i młodzieżą, reagowanie na bezmyślne zachowania, jak palenie
ognisk, grilli, wyrzucanie niedopałków. W razie zauważenia podejrzanie zachowujących się osób prosimy o powiadomienie
policji. Jeśli niepokojąca sytuacja dotyczy terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego prosimy o zgłoszenie pod numer telefonu: 618982300 w dni powszednie od 7-15; 618982329 po godzinie 15 i w dni wolne od pracy. Informować można również
Straż Parku 61898324, 509 544 750, 501 409 587, 507 874 045.
Przypominamy jednocześnie, że po terenie Parku poruszamy
się tylko po drogach publicznych i wyznaczonych szlakach turystycznych. Na terenie WPN i w odległości do 100 m od lasu,
obowiązuje całkowity zakaz posługiwania się otwartym ogniem
(w tym zakaz palenia papierosów i rozpalania grilla). Palenie
ognisk jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w Zespole ds. Udostępniania Parku, na miejscach do tego wyznaczonych i w czasie, kiedy nie ma zagrożenia pożarowego.
Rafał Kurczewski – z-ca dyrektora WPN;
Wiesław Kosse – adiunkt Parku
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AUDYCJE

Zapraszamy do przesłuchania kolejnych audycji radiowych na stronie
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/
Radio MPL nadaje w terenie!
Przedstawiamy terenową audycję Radia MPL przygotowaną
w trakcie Dni Mosiny 2019!

Byliśmy na przystani w Rogalinku, gdzie płynęliśmy statkiem
i rozmawialiśmy z jego kapitanem – Panem Jackiem. Byliśmy na
rynku w Mosinie, gdzie podczas pierwszej nadawanej na żywo
audycji radiowej rozmawialiśmy z mieszkańcami. Zajrzeliśmy do
Galerii Sztuki w Mosinie, udało nam się porozmawiać z zastępcą burmistrza, Adamem Ejchorstem. Wywiadu udzieliła nam też
Pani Dorota Lisiak, organizator GIBania po kanale oraz reprezentanci Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Oczywiście nie zabrakło też muzyki i innych ciekawych rozmów. Krótko
mówiąc: działo się.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/dni-mosiny-2019-radio-mpl/

Jak wiemy podróże, które również towarzyszą nurkowaniu,
kształcą. Dowiemy się od naszych gości, że nurkowanie to znakomita lekcja geografii, biologii, fizyki, chemii oraz języków obcych, łącznie z migowym. Bo jak mówi przysłowie: „Czego się Jaś
za młodu nauczy – to Jan będzie umiał”. Gośćmi Radia MPL byli
Krzysztof Walczak i Janek Klim, mieszkańcy podmosińskiej Drużyny, płetwonurkowie z Centrum Nurkowego „RICO SUB”.
Link do audycji:https://www.gazeta-mosina.pl/2019/pletwonurkowie-z-jednej-druzyny/
Wiele się dzieje w Galerii Sztuki w Mosinie
Podczas Dni Mosiny 2019 zespół Radia MPL odwiedził Galerię
Sztuki w Mosinie. Wywiadu udzieliła nam dyrektor Galerii Sztuki

w Mosinie, Pani Dorota Strzelecka oraz Pani Anna England.
Z audycji dowiemy się m.in o odbywającej się właśnie wystawie
na temat Rogalinka i wielu innych rzeczach, obok których pasjonaci sztuki nie mogą przejść obojętnie.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/wiele-siedzieje-w-galerii-sztuki-w-mosinie/
Audycja z posłem RP – Bartłomiejem Wróblewskim
Dla tych, którzy nie mieli okazji posłuchać “na żywo” zapraszamy
do kolejnej audycji Radia MPL. Rozmawiamy z posłem RP, Panem
Bartłomiejem Wróblewskim.
Jest najbardziej aktywnym i widocznym posłem pracującym na
rzecz poznańskich gmin. O polityce, życiu prywatnym, pasjach

Płetwonurkowie z jednej Drużyny
Posłuchajcie opowieści Krzysztofa i Jasia o podwodnym świecie,
o głębinach mórz i oceanów oraz o tym jakich wrażeń i wzruszeń
dostarcza nurkowanie. Mimo różnicy pokoleniowej łączy ich
wspólna pasja, którą dziadek przekazuje wnukowi.

z Panem posłem, Bartłomiejem Wróblewskim rozmawiają: Elżbieta Bylczyńska, Piotr Milewski i Tomasz Kaczmarek.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/audycja-zposlem-rp-bartlomiejem-wroblewskim
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Zadbaj o nawyki - jakie zmiany wprowadzić,
aby czuć się lepiej?
Mimo pogody, która do tej pory nas nie rozpieszczała, każdy
oczekuje z utęsknieniem na zbliżające się lato. Wraz z nadchodzącymi wakacjami wiele osób decyduje się na rozpoczęcie walki z
nadprogramowymi kilogramami. Trudno w najbliższym gronie
znaleźć choć jedną osobę, która kiedykolwiek nie postanowiła wprowadzić do swojego życia jednej z najpopularniejszych
diet. Równie dużą popularnością cieszy się także wzmożona aktywność fizyczna, która pozwala na zwiększenie puli spalonych
kalorii. Niestety, mimo początkowego zapału redukcja wagi przebiega pomyślnie tylko w niektórych przypadkach. Dlaczego tak
się dzieje? Jak poprawnie zadbać o swoje nawyki? Jakie zmiany
wprowadzić, aby już po kilku tygodniach odczuć poprawę samopoczucia? Na te i szereg innych, równie często pojawiających się
pytań postanowiliśmy odpowiedzieć na łamach tego artykułu.
Przedstawiamy kompendium wiedzy, które udało nam się stworzyć i serdecznie zapraszamy do jego wnikliwej lektury!
Sen - największy przyjaciel odchudzania!
Choć ten aspekt może wydawać się trywialny (i niestety dla wielu z nas nierealny do spełnienia), to właśnie zwiększenie czasu
poświęconego na sen i ogólnie rozumianą regenerację zdziała
cuda zarówno z perspektywy naszej sylwetki, jak i w naszym samopoczuciu. W stwierdzeniu tym nie ma ani cząstki przesady! Jak
bowiem wynika z badań, osoby wypoczęte są w stanie lepiej kontrolować swój głód i panować nad towarzyszącym im apetytem.
W konsekwencji, ich dobowa podaż kalorii jest mniejsza, a dodatkowo, mogą pochwalić się większą ilością energii, która przekłada
się na wzmożoną aktywność w ciągu dnia.

Kofeina w rozsądnych ilościach
Co takiego ma do rzeczy kofeina, jeśli pod lupę bierzemy aspekty,
o które powinniśmy dbać, by czuć się lepiej? Spieszymy z wyjaśnieniami! W trakcie analizowania tego przykładu, znowu pokusi-

my się o odwołanie do badań. Dowiedziono bowiem, że kofeina
może zredukować apetyt i zmniejszać łaknienie. Zatem jeśli nie
przesadzasz z jej spożywaną ilością w ciągu dnia (pamiętając, że
znajduje się nie tylko w kawie, ale również czekoladzie, herbacie,
czy kakao) przyniesie Ci więcej korzyści niż mogłoby się wydawać. Pod warunkiem, że nie preferujesz jej odmiany z dużą ilością cukru, bitej śmietany i wysokokalorycznego sosu. Takich rozwiązań nie polecamy, bo na pewno nie wpłyną korzystnie ani na
Twoją wagę, a tym bardziej samopoczucie!

Ruszyła turystyczna linia autobusowa nr 671 z możliwością przewozu rowerów
na specjalnej przyczepie. Dzięki temu możliwość zwiedzania pałacu w Rogalinie, czy dostanie się do oddalonych terenów WPN stanie się o wiele łatwiejsze.

Linia autobusowa nr 671
Płatna linia autobusowa nr 671 (Jeziory – Mosina – Rogalin – Świątniki) jest
czynna od 1 maja do 13 października 2019 roku – autobus umożliwia przewóz
kilku rowerów na specjalnej platformie.
Na uruchomienie weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN w Jeziorach i Pałacem w Rogalinie gmina przeznaczyła 90 tys. zł. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w tej sprawie
25 kwietnia.
Przy okazji przypominamy, że w związku z modyfikacjami rozkładu jazdy
pociągów zmianie uległy również rozkłady linii autobusowych. Ich aktualny
rozkład dostępny jest na stronie internetowej ZUK Mosina.
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Debatując o wodzie
Debata, która odbyła się niedawno w Mosińskim Ośrodku Kultury, dotycząca problemów z ochroną ujęcia wody w Krajkowie
oraz trwająca już drugi rok susza, uświadamiają nam jak istotną
dla naszego regionu jest woda.
W kwietniu poziom wody w Warcie i Kanale Mosińskim był taki
jak w sierpniu 2018 roku. Opady, które w ostatnich tygodniach
zwilżyły spragnioną ziemię, nie spowodowały jak na razie znaczącego wzrostu poziomu wód powierzchniowych.
Co prawda wody pitnej nam nie zabraknie, bo mamy spore
zasoby wód podziemnych, o których to w trakcie debaty opowiedzieli zaproszeni profesorowie z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Jan Przybyłek i Józef Górski. Jak można było się
dowiedzieć wyjątkowość ujęcia w Krajkowie polega na tym, że
na 10-cio kilometrowy odcinku między Mosiną, a Radzewicami,
pokrywają się ze sobą dwa olbrzymie zbiorniki wód podziemnych, które zasilane są dodatkowo przez infiltrujące wody przepływającej tędy Warty.

Niestety, jak pokazały ostatnie lata, wody w Warcie ubywa. O ile
podziemne zbiorniki nie są tak wrażliwe na okresowe susze
o tyle dla przyrody i gospodarki nie jest to już obojętne, a wręcz
stanowi duży problem.
Susza, z którą mamy obecnie do czynienia i problemy jakie
z niej wynikają stanowi skutek działań, które w swoich początkach sięgają daleko, daleko w historię. Aby zrozumieć ich genezę należy przenieść się w zamierzchłe czasy, gdy z naszej okolicy
ustępował lodowiec, a było to około 16 tysięcy lat temu.
Wtedy to topniejące wody lodowca ukształtowały teren tworząc
wielką dolinę warszawsko-berlińską, w której to swoje wody toczyła Prawarta. Gdy lodowiec opuścił tereny wielkopolski, Warta utorowała sobie nowe koryto poprzez pas moreny czołowej
odprowadzając dalej swoje wody w kierunku północnym, a nie
jak wcześniej na zachód. Dlatego też odcinek Warty od Puszczykowa do Poznania nazywa się Przełomem Warty.
Stare koryto Warty rozciągające się od Mosiny w kierunku zachodnim, zwane Pradoliną Warciańsko-Obrzańską, wypełniły
mniejsze cieki wodne takie jak Obra i Mosinka (dziś Kanał Mosiński). Wraz z ociepleniem klimatu na tym terenie pojawiła się
rozległa puszcza, którą to wraz z końcem okresu borealnego
(ok. 8 tys. lat temu) zaczął zasiedlać człowiek. Podmokłe tereny
obfitujące w liczną zwierzynę zapewniały ówczesnemu człowiekowi schronienie i pożywienie. Rozwój osadnictwa w kolejnych

tysiącleciach i zmiana sposobu życia z łowiecko-zbierackiego na
rolniczy spowodowała konieczność odlesiania terenów w celu
pozyskania przestrzeni na pastwiska i pola uprawne. Z okolicznych wysoczyzn pozbawionych drzew, a zatem naturalnych
magazynów wilgoci, zaczęły do doliny Środkowej Obry spływać
wody doprowadzając do jej stopniowego zabagnienia. Taki stan
rzeczy dotrwał do czasów nowożytnych czego dowody możemy
znaleźć w źródłach historycznych – głównie mapach i dawnych
opisach tego terenu z XVIII i początków XIX w., jak również pojedynczych źródłach XVII-wiecznych. Wawrzyniec Surowiecki
w swoim dziele z roku 1861 pt. O rzekach i spływach krajów Księstwa Warszawskiego pisze następująco: „Nie masz rzeki, która by
wylewami swymi tyle czyniła szkody krajowi naszemu, ile czyni
Obra w departamencie poznańskim; ta niszcząc wiele mil kwadratowych i dochody od wielu milionów kapitału należy słusznie
do licznych tych plag, które cały naród dotykają. Bez koryta, bez
spadku, wody jej błąkające się na wszystkie strony podmakają
niezmiernie równiny i zamieniają je w niedostępne strugi błota”.
Problem postanowiły rozwiązać władze pruskie i tak w 1806 roku
zakończyły się pierwsze prace melioracyjne. Wykonano wówczas
cztery główne kanały odwadniające; Kościański (od Kościana do
Bonikowa), Mosiński, Kanał Południowy i Kanał Północny Obry.

Prace nad rozbudową sieci kanałów kontynuowano w latach
kolejnych, gdyż cały czas nie można było osiągnąć satysfakcjonującego rezultatu. Ostatecznie nasilone zabiegi melioracyjne,
nie uwzględniające irygacji, doprowadziły do przesuszenia gleb
i degradacji wielu siedlisk roślinnych. Kolejne dekady przyniosły
ekstensywny rozwój rolnictw i innych gałęzi gospodarki, które
nie liczyły się z zasobami środowiska w tym zwłaszcza z wodą.
Tak oto pokrótce przebyliśmy drogę w czasie od puszczy do
pustyni, w którą to zamienia się nieustannie Wielkopolska. Nie
sposób w tym miejscu nie wspomnieć o profesorze Adamie Wodziczko, który to w pracy pt. Stepowienie Wielkopolski zawarł
szczegółowy opis tego procesu. Wraz z zespołem swoich naukowych kompanów poddał diagnozie półwieku spostrzeżeń nad
stepowieniem Wielkopolski. Praca ta napisana jest bardzo prostym i zrozumiałem językiem co czyni ją przystępną dla osób
z podstawową wiedzą o przyrodzie. Jak olbrzymi wpływ na na-
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sze życie ma opisywane w niej zjawisko uzmysławia dosadnie
poniższy cytat:
„Krajobraz spustoszony, „stepowy”, wywołuje wreszcie szkody
duchowe, rozluźnia związek z ziemią ojczystą. Obraz niektórych
„wzorowych” gospodarstw rolnych w Wielkopolsce, gdzie jedyne drzewa rosły w parku przy pałacu, a pracująca na roli ludność
mieszkała w obrzydliwych czworakach, nie mógł budzić i utrzymywać miłości ziemi rodzinnej”.
Tak minęło kolejne półwiecze z okładem, bo praca ta została opublikowana w 1947 roku, a my nadal debatujemy na temat wody.
Traktujemy ją ciągle jako problem, bo albo jaj mamy za dużo, albo
za mało. Świadczy to o tym, że nie potrafimy dobrze nią gospodarować. Wiemy przecież jak to robić. Rozwój nauki i szybkość przepływu informacji zapewnia łatwy dostęp do wiedzy.
W literaturze roi się od prostych rozwiązań tego problemu. Jest
to jednak dosłownie „Głos wołającego na pustyni”. Spośród
wspomnianych metod można tu wymienić następujące:
- odtwarzanie oczek wodnych,
- budowę małych zbiorników małej retencji, stawów wiejskich
i stawów rybnych,
- budowę urządzeń piętrzących na rzekach, kanałach i rowach,
- podpiętrzanie jezior,
- odbudowę i remont urządzeń dwustronnego działania – odwadniająco-nawadniającego (irygacja),
- właściwy dobór roślin i ograniczenie parowania z powierzchni gleb.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że żadne z tych
działań nie jest obecnie podejmowane, czego skutkiem jest
trwająca susza. Trudno zaradzić na zachodzące zmiany klimatu. Na to nasz wpływ jest niewielki. Jednak te negatywne skutki
możemy minimalizować dzięki wykorzystaniu wiedzy, którą posiadamy i możemy ją wykorzystać do kształtowania krajobrazu,
a tym samym do tworzenia odpowiedniego mikroklimatu. Pisał
o tym wszystkim nasz lokalny patron Adam Wodziczko. Ta dramatyczna sytuacja, która wcale nie zachęca do śmiechu, przypomniała mi pewien dowcip zasłyszany w dzieciństwie. Wydaje mi
się, że dobrze oddaje on tragizm obecnej sytuacji.
Siedzi Baca na drzewie i piłuje gałąź na której siedzi, przechodzi
turysta:
- Baco spadniecie!
- Ni, nie spadnę!
- Spadniecie!
- Ni!
- No mówię wam, że spadniecie!
- Eeee, ni spadnę!
Nie przekonawszy bacy Turysta poszedł dalej. Baca piłował, piłował aż spadł. Pozbierawszy się popatrzy za znikającym w oddali
turystą i zdziwiony rzekł:
- Prorok jaki, czy co?
Może taki upadek jest nam potrzebny, bo o ile między sobą
możemy dyskutować to z rzeczywistością już nie bardzo.
Warto jednak sobie uświadomić, że to woda przez wieki nas
kształtowała. Ukształtowała teren na którym powstała Mosina, a nawet jej rozwój podyktowany był w dużej mierze znajdującą się tu przeprawą przez Wartę jak i bliskością tego odwiecznego wodnego szlaku komunikacyjnego. Kształtuje nas
i dzisiaj bo znajdujące się na terenie naszej gminy ujęcie wody
pitnej, wytycza kierunki rozwoju miasta. Można dyskutować
nad korzyściami finansowymi, lub raczej zobowiązaniami, jakie z tego tytułu wynikają, jednak sam fakt tego wpływu jest
niezaprzeczalny.

Nazwa miasta Mosina, które swoje znaczenie wywodzi od miejsca zamszonego i wilgotnego (Moszyna) została nijako nadana
nam przez wodę. Nazwa rzeki Mosinki (dziś Kanał Mosiński)
wspominana jest w starych kronikach z 1292 r. super fluvium
Mosinam, co wskazuje na stały związek naszego miasta z rzeką.
Tymczasem dzisiaj przejeżdżając, którymkolwiek z mostów nad
Kanałem Mosińskim, trudno dopatrzyć się tabliczki z jego nazwą. O wiele mniejsza Samica Stęszewska przepływająca przez
Stęszew, takie oznakowanie posiada.
Brak stosownego oznakowania w Mosinie może świadczyć
o niewystarczającym szacunku dla naszego kanału i traktowaniu go po macoszemu. Może problem tkwi w tym, że nie jest to
Kanał Augustowski, a zaledwie Mosiński. Pewne jest, że zasługuje na taką tabliczkę i może jeszcze na kolejną, nieco większą, informacyjną, z której można byłoby uzyskać kilka podstawowych
wiadomości na jego temat.
Kiedyś będąc na spływie usłyszałem jak pewien doświadczony
kajakarz instruował adepta kajakarstwa następującymi słowami
- „Spokojnie, woda wie co robi”.
Przyszło mi do głowy, że może zamiast nieustanie walczyć z tym
żywiołem jakim jest woda, warto zastosować się do tej rady
i zdać się na wodę pozwalając jej, aby nas kształtowała. Bo przecież... woda to życie.
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Dni Mosiny okiem służb mundurowych
Dni Mosiny nie odbyłyby się bez obecności służb zabezpieczających to wydarzenie. Jak informują strażnicy miejscy, w trakcie
trwania uroczystości doszło do kilku zdarzeń m.in interwencji
wobec osób nietrzeźwych czy poszukiwania osoby nieletniej.
– W dniach 17-19 maja br. wspólnie z Policją oraz jednostkami
OSP z terenu gm. Mosina zabezpieczaliśmy “Dni Rzeczypospolitej
Mosińskiej”. Strażnicy miejscy interweniowali wobec osoby, która
zakłócała przebieg uroczystości z udziałem żołnierzy. Jedną osobę
nietrzeźwą przewieziono do miejsca zamieszkania. Ponadto interweniowano w sprawie podrzuconych odpadów na ul. Tylnej oraz
przewróconego “toi-toja” na ul. Krotowskiego. W nocy z soboty na
niedzielę wspólnie z policjantami z KP Mosina braliśmy udział w poszukiwaniach nieletniego, którego udało się odnaleźć. – informuje
Straż Miejska w Mosinie.
Źródło: Straż Miejska w Mosinie

Trzykolne Młyny Wypadek ze skutkiem śmiertelnym
We wtorek 14 maja w miejscowości Trzykolne Młyny, na trasie Rogalin – Śrem doszło do tragicznego wypadku, w którym
zginęła 59-letnia kobieta.
Prowadzony przez kobietę samochód
marki Peugeot 206 uderzył drzewo. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, nie udało się uratować kierującej autem.
– Ofiara to 59-letnia kobieta. Z naszych
wstępnych ustaleń wynika, że kierująca
peugeotem 206 na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo.
– powiedział podkom. Piotr Garstka z zespołu prasowego KWP w Poznaniu.
Na miejscu lądował również śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Okoliczności wypadku ustala policja pod
nadzorem prokuratury.
Na miejscu obecne były służby: OSP Kórnik, OSP Czmoń, OSP Radzewice, OSP Niesłabin, JRG 9 Mosina, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Policja oraz Straż Miejska.
Jak informuje mł. kpt. Artur Jewstrat z JRG9 Mosina:
- Do tragicznego zdarzenia doszło na łuku
drogi w miejscowości Trzykolne Młyny.

W godzinach popołudniowych, kobieta
prowadząca pojazd osobowy w nieznanych
okolicznościach wypadła na łuku drogi
i uderzyła w drzewo. Przybyłe na miejsce
zdarzenia zastępy Straży Pożarnej wydobyły kierującą z pojazdu i udzieliły Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Nie udało się
jednak przywrócić czynności życiowych, po

przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa
Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdzono zgon. Działania ratownicze na miejscu zdarzenia trwały kilka godzin. Akcją dowodził mł. kpt. Artur Jewstrat
z JRG-9. Na miejscu pojawiły się zastępy
z OSP Kórnik, OSP Radzewice, OSP Niesłabin,
OSP Czmoń. - czytamy w biuletynie JRG-9
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Koncert Glier Chamber Chor w Mosinie
Z inicjatywy prezbitera Adama Pozorowskiego, a przy współpracy
Mosińskiego Ośrodka Kultury w dniu w 7 maja 2019 roku o godz.
18.30 w kościele p.w. św. Mikołaja w Mosinie został zorganizowany koncert, w którym wystąpił Glier Chamber Chor z Kijowa, oraz
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii.
Chór z Kijowa do Polski przyjechał na MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW UNIWERSYTECKICH — UNIVERSITAS CANTAT,
który odbywał się w Poznaniu. Mieliśmy ogromny zaszczyt gościć
naszych nowych przyjaciół na mosińskiej ziemi.
Glier Chamber rozpoczął koncert pieśniami, wychwalającymi
Stwórcę („Alleluja” P. Janczak), później Matkę Bożą („Stabat Mater”
M. Zieliński) i czułym pozdrowieniem dla Niej („Bonzorno Madonna” A. Scandelli). W dalszej części koncertu pełne werwy ludowe
pieśni ukraińskie w różnych aranżacjach (m. in.: „Oy, tam na gori”,
„Teche voda z-pid yavora” w aranżacji kompozytora Viktora Stepurko, z którym chór współpracuje, „Zabava”). Oryginalne stroje
ludowe: białe koszule i bluzki z ciemnoczerwonym haftem, czarne spodnie, spódnice podkreślają piękno tego rodzaju muzyki.
Chór składający się z młodych ludzi o przepięknych głosach, nie
raz przyprawiających nas o „gęsią skórkę” prezentował też ciekawą
choreografię. Była to więc uczta nie tylko dla ucha, ale i dla oka.
Sopranów wysokie trele, trzmiele basów, jeśli by zamknąć oczy
zdaje się słychać przepiękne, niosące spokój i ukojenie odgłosy
natury. To dowód na doskonałe, harmonijne brzmienie chóru. Na
koniec znów temat Dobrej Nowin, czyli aranżacje Spiritual. Koncert Glier Chamber Chor z Kijowa został nagrodzony w Mosinie
gromkimi, na stojąco oddanymi brawami!
Gospodarze spotkania: Mosiński Chór Kościelny p.w. św. Cecylii
zaśpiewał tylko trzy utwory, aby Chór z Kijowa miał więcej czasu
na swoją prezentację. „Parce Domine” Feliksa Nowowiejskiego,
„Otcze nasz” Nikolai Kedrova i „Siyahamba” Andersa Nyberga.
Brawom nie było końca – największe otrzymaliśmy od naszych
nowych, młodych przyjaciół z Kijowa.
Leszek Marciniak wspaniale dobrał repertuar na nasz krótki występ, jeden z utworów „Otcze nasz” jest śpiewany w języku rosyjskim. Gościom niezwykle podobało się wykonanie przez nasz
chór utworu „Siyahamba” w języku Zulu.
--------------------Glier Chamber Chor to Chór Kameralny Kijowskiego Instytutu
Muzycznego im. Reinholda Gliera z Ukrainy. W nadesłanej notatce o nim czytamy: „do obszernego repertuaru zespołu zaliczają
się dzieła należące do kanonu muzyki poważnej i utwory kompozytorów współczesnych; chór daje wiele koncertów w Kijowie
oraz innych miastach Ukrainy, a także poza granicami kraju, bierze
udział w różnych międzynarodowych konkursach i festiwalach
muzyki chóralnej, czego wynikiem są nagrody, m.in. Grand Prix

i nagroda za najlepsze wykonania na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Serbii, także w Bułgarii.
Dyrygentem i jednocześnie założycielem chóru jest Zoja Thomson, która ukończyła Konserwatorium Nowosybirskie i Rostockie,
pracuje jako wykładowca w Instytucie Muzycznym im Reinholda
Gliera w Kijowie, prowadzi kursy mistrzowskie dla chórmistrzów
i wraz ze swoim chórem aktywnie koncertuje; ma w swoim dorobku wiele nagród: nagrodę prezydenta Kijowa, Gabinetu Ministrów Ukrainy i, co szczególne, wiele tytułów na różnych festiwalach, jako „najlepszy dyrygent”.
Członkowie chóru mają za sobą od 10 -11 lat szkoły muzycznej.
--------------------Po koncercie nastąpiło bardzo nieoficjalne spotkanie naszych
chórów z udziałem tak znakomitych gości jak księża proboszczowie: ks. Adam Prozorowski i ks. Edward Majka, a także pani Małgorzaty Kaptur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, pana
Marka Dudka dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury, pani Marii
Kosz - wielkiego przyjaciela chóru.
Muzyka łączy pokolenia i narody, ani język, ani wiek nie były barierą w towarzyskim spotkaniu: rozmawialiśmy o zainteresowaniach, o miłości do muzyki, do podróży, posilając się przygotowanym przez mosińskich chórzystów poczęstunkiem.
Wielką radość sprawił naprzemienny śpiew chórów, niczym na
koncercie: poważny na przemian z ludowym, pełnym radości,
a nawet spontanicznej choreografii. Był śpiew był taniec i głośny
śmiech.
Na koniec dostojnie i wzniośle zabrzmiała „Modlitwa za Ukrainę”
w wykonaniu chóru z Kijowa, a my odpowiedzieliśmy im modlitwą o pokój na Ukrainie.
To nic, że jesteśmy z różnych pokoleń, z różnych narodów, różni
nas język, ale łączy nas miłość do muzyki ponad podziałami, ponad granicami, ponad historią…
Jolanta Kapelska
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Jakub Krauthofer-Krotowski jako rewolucjonista
Wstęp
Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie wątków rewolucyjnych
w życiorysie Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Do rozważań
tych zainspirowały mnie wątki historiografii (głównie komunistycznej), która przedstawiała poznańskiego adwokata jako
zwolennika postępowych i radykalnych reform społecznych.
Nie bez znaczenia była też dla mnie ciekawa analogia między
Krotowskim a niektórymi bohaterami rewolucji we Francji 1789
roku - wszak mówimy o pewnym etapie tego wydarzenia jako
o „rewolucji adwokatów”. Uznałem, że temat ten trzeba szczegółowo zgłębić i zweryfikować pokutujące do dnia dzisiejszego
opinie o Krotowskim.
Nie jest moim celem szczegółowa prezentacja jego życiorysu.
Będę skupiał się na wątkach, które świadczą o jego charakterze
rewolucjonisty. Celowe pomijanie niektórych elementów jego
biografii nie jest z mojej strony dobieraniem argumentów „pod
tezę”. W osobnym artykule wykazywałem zresztą kiedyś pewien
dualizm w jego życiorysie1. Nie ukrywam, że mamy do czynienia
z dosyć tajemniczą osobowością, a wiele wątków biografii Krotowskiego jest niejasnych i niejednoznacznych. Stąd też starałem się zachować ostrożność w ferowaniu wyroków połączoną
z pewną odwagą publicystyczną.
W rozprawie tej nakreśliłem po krótce teorię i cele rewolucji jako
procesu społecznego i politycznego, by przybliżyć czytelnikowi
tok rozumowania prowodyrów rewolucji. Rozważania te były
moim zdaniem niezbędne - wszak zdecydowanie łatwiej rozmawia się o czymś, czego definicję znamy, a nie tylko domyślamy
się jej brzmienia.
Sprawa pewnego promotora
Ogromną zasługę dla rozpropagowania osoby Jakuba Krauthofera-Krotowskiego miała ś.p. Maria Magdalena Olejniczak, która
poświęciła mu swoją pracę magisterską2. Promotorem pracy był
profesor Witold Jakóbczyk – znawca regionalnej historii, specjalizujący się zwłaszcza w dziejach Poznania XIX wieku. Miał
on podsunąć Marii Olejniczak temat pracy, gdy dowiedział się,
że pochodzi ona z Mosiny. W kontekście rozważań o rewolucyjnym podejściu bohatera niniejszej publikacji naszły mnie dwie,
osobiste refleksje. Po pierwsze, pamiętam z czasów studenckich książki profesora Jakóbczyka, które czytałem interesując
się zwłaszcza historią Wielkopolski w XIX wieku. Muszę szczerze przyznać, że nigdzie nie nauczyłem się tak wiele na temat
teorii głoszonych przez Włodzimierza Lenina, jak właśnie z jednej z jego publikacji3. Po drugie, podczas pisania swojej pracy
magisterskiej musiałem mierzyć się z dosyć stereotypowymi
i niesprawiedliwymi sądami na temat bohaterów mojej pracy –
redaktorami „Przeglądu Poznańskiego”. Profesor Jakóbczyk należał niestety do grona osób, które te niesprawiedliwe sądy głosili
i propagowali4. Oceny te były mocno podbudowane przez głoszone wtedy w nauce prawa marksizmu-leninizmu.
Część swoich badań naukowych poświęcił profesor Jakóbczyk,
1 W. Czeski, Dwa oblicza Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, „Gazeta MosińskoPuszczykowska”, Maj 2018.
2 M. M. Olejniczak, Życie i działalność polityczna Jakuba KrauthoferaKrotowskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. Witolda
Jakóbczyka, Poznań 1972.
3 Zob. Jakóbczyk W., Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. Dzieje pracy
organicznej, T. I, 1815-1850, Poznań 1951.
4 Zob. W. Jakóbczyk, Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858 [w:] Prasa
polska w latach 1661-1864, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 252.

zgodnie z obowiązującymi wtedy surowymi zasadami ideologicznymi, historii ruchu robotniczego i socjalizmu na ziemiach
Wielkopolskich5. Zainteresowany pewnymi obszarami historii
promotor pracy Marii Olejniczak doskonale znał postać Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, dzięki czemu tak łatwo przyszło
mu zasugerowania tematu pracy magisterskiej. Trudno po latach jednoznacznie stwierdzić, czy postać ta mogła budzić jego
szczególny podziw ze względu na rewolucyjne wątki życiorysu
Krotowskiego. Biorąc pod uwagę dorobek naukowy profesora
Jakóbczyka warto te spostrzeżenie zapamiętać, ponieważ stało
się ono dla mnie bodźcem do rozważań na temat działalności
politycznej Krotowskiego.
Wprowadzenie do teorii rewolucji
Jeśli mamy roztrząsać rewolucyjne wątki w życiorysie twórcy
Rzeczypospolitej Mosińskiej, to trudno nie rozważyć, chociażby
w telegraficznym skrócie, czym właściwie rewolucja jest. Sporo
jest klasyków myśli rewolucyjnej oraz teoretyków rewolucji, jednak moim zdaniem na miano mistrza jej teorii zasługuje brazylijski myśliciel Plinio Corrêa de Oliveira. W swoim niezwykle przenikliwym dziele „Rewolucja i Kontrrewolucja” tak oto definiuje
rewolucję: „Jej głównym celem nie jest zniszczenie pewnych
praw osób lub rodzin. Ona żąda o wiele więcej. Chce zniszczyć
cały prawowity porządek rzeczy i zastąpić go nieprawowitą sytuacją. Słowo <<porządek rzeczy>> nie wyraża również wszystkiego. To wizja wszechświata i sposobu bycia człowieka jest tym,
co Rewolucja usiłuje obalić z zamiarem zastąpienia ich czymś
skrajnie przeciwnym6. Jednym słowem: celem Rewolucji jest
niszczenie i „budowanie” nieporządku. Celowo słowo te autor
zapisuje z wielkiej litery, ponieważ według niego „Rewolucja”
5 Zob. np. W. Jakóbczyk, Początki socjalizmu w Poznańskiem 1840-1881, Poznań
1966; W. Jakóbczyk, Z dziejów ruchu robotniczego w Poznaniu [w:] „Przegląd
Zachodni”, nr 6-8, 1953.
6 P. Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja, Kraków 2012, s. 49-50.
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nie jest pojedynczym zjawiskiem, tylko wielowiekowym procesem o różnych odsłonach. Jest ona bardzo przebiegła: potrafi
przybrać wiele masek i nie zawsze wiąże się z krwawymi rozprawami. Często może stosować metody pokojowe i być „uśpiona”
na wiele lat. Bywa głoszona pod bardzo różnymi hasłami, często starannie maskując swoje prawdziwe cele pod płaszczykiem
szlachetnych zamiarów.
Najbardziej znanym etapem Rewolucji była rewolucja we Francji od 1789 roku, choć początek tego procesu Plinio Corrêa de
Oliveira upatruje od czasów rewolucji protestanckiej XVI wieku. Warto zapamiętać ten moment historyczny, ponieważ pojawi się on w jednej z następnych części niniejszych rozważań.
W trakcie tak zwanej „Wielkiej Rewolucji Francuskiej” sławę zdobyła niejaka Jeanne Marie Philipon Roland de la Platière, która
prowadziła salon, gdzie spotykały się wielkie sławy tamtych wydarzeń. Była ona bardzo spostrzegawczą obserwatorką procesu rewolucyjnego. W swoich wspomnieniach zanotowała takie
słowa: „Patrjotyzm karjerowiczów, wyrzuconych przez rewolucję
na wierzch, polega na schlebianiu ludowi, aby w ten sposób
nad nim zapanować, na obalaniu i niszczeniu wszystkiego, by
w ogólnym zamęcie wysunąć się naprzód i zbogacić, na deptaniu prawa i na mordowaniu, by zapewnić sobie bezkarność
i władzę”7. Reasumując: celem rewolucji jest przejęcie nieograniczonej władzy i bogactwa przez tych, którzy stoją na jej czele.
Masy ludowe są tylko użytecznym narzędziem, które po przejęciu władzy przestaje być już przydatne.
W XIX wieku, w dobie panujących w Europie monarchii, zwolennicy rewolucji często głosili hasła „wolności i demokracji”. Szeregowi zwolennicy ruchów i partii rewolucyjnych najprawdopodobniej wierzyli w te hasła szczerze, a przywódcy cynicznie tę
wiarę wykorzystywali. Ich deklarowane oficjalnie programy, które brzmią po latach jako fantasmagorie i utopie, były faktycznie
dobrze przemyślane. Myśliciele i „geniusze” rewolucji jako osoby
przenikliwe musieli odrobić lekcję z klasycznej filozofii polityki,
a konkretnie z Platona. Doskonale oddał on tak zwaną teorię
krążenia ustrojów w VIII rozdziale swojego „Państwa”. By zacytować tylko drobny fragment tych ponadczasowych przemyśleń
oddajmy na chwilę głos filozofowi: „(…)nie z innego ustroju
powstaje dyktatura, tylko z demokracji; z wolności bez granic –
niewola najzupełniejsza i najdziksza”8. Nośne w tamtych latach
hasła były zatem przykrywką do walki o nieograniczoną władzę
i bogactwo wąskiej grupy inicjatorów rewolucji.
Polski wkład do teorii rewolucji w XIX wieku
Cele rewolucjonistów były międzynarodowe i do ich planów była
także włączana Polska, a właściwie poszczególne zabory w momencie braku polskiej państwowości. Nie chcę jednak, by ta cześć
rozważań zamieniła się w wyliczanie ówczesnych ruchów politycznych, postaci i wydarzeń. Chciałbym na tym etapie przywołać kilka celnych myśli osób zajmujących się zjawiskiem rewolucji.
Pierwszą z nich będzie Jan Koźmian – wybitny myśliciel, długoletni redaktor naczelny „Przeglądu Poznańskiego”, czynny uczestnik
wydarzeń 1848 roku w Wielkopolsce. W swoim, opublikowanym
w 1849 roku, ponadczasowym artykule „Dwa bałwochwalstwa
w Polsce niebezpieczne” zanotował: „Dawniej rewolucja znaczyła w Polsce to samo, co powstanie narodowe, teraz wyraz przy
7 Cyt za: T. Jeske-Choiński, Terror, T. II i III, Warszawa 1911, s. 161.
8 Platon, Państwo, przekład, wstęp i objaśnienia Władysław Witwicki, Warszawa
2010, Księga VIII, 564 A.

brał obszerniejsze znacznie, do wyższej wzrósł potęgi”9. W dalszej
części dopowiada, że chodzi tutaj o przeprowadzanie politycznej
rewolucji. Artykuł w swojej wymowie jest bardzo mocny, ale po latach przemawia przenikliwością oraz tym, że Koźmian bezwzględnie zdemaskował dążenia rewolucjonistów, którzy swoje radykalne cele często maskowali pod płaszczykiem walki o wolność
Ojczyzny. O rewolucjonistach pisał ponadto: „Utworzyli sobie odrębny język na wzór cudzoziemskiej radykalnej frazeologii, język
dobry tylko na oddanie wrażeń gniewu i oburzenia, a jeśli używają
pięknych starych wyrazów z pięknej starej ojców mowy, to inne
w nie wszczepili znaczenie. Wołają ciągle: lud, miłość, braterstwo,
a rozumieją pod tym groźbę lub wyłączność w ojczyźnie”10. Wspomina o tym, że szczególnie upodobali oni sobie niszczenie zastanego porządku, a realizacja ich planów w Europie „srogą dyktaturę uczyni11”. Koźmian niezwykle surowo podsumowuje ich plany
i wysiłki: „Nauczyli się czegoś nasi rewolucjoniści polityczni? Bynajmniej. Ich wypadki cieszą albo gniewają, ale nigdy nie uczą”12.
Cytowane słowa są o tyle ważne, że padły rok po nieudanych
działaniach powstańczych roku 1848 i były próbą nakreślenia
nowej drogi postępowania wobec zaborców – w tym przypadku legalnego oporu i pracy organicznej. Charakterystyczne jest
w nich także wykazanie, że pod płaszczykiem wzniosłych haseł
kryje się przemoc, destrukcja i wprowadzenie dyktatury.
Oddajmy teraz głos jednemu z teoretyków i praktyków rewolucji, Henrykowi Kamieńskiemu. Napisał on dzieło o bardzo ciekawym tytule „Katechizm demokratyczny”, w którym wyłożył
swoje rewolucyjne plany. Wiązał sprawę odrodzenia Ojczyzny ze
sprawą rewolucji i trudno jednoznacznie ocenić, czy faktycznie
o sprawę Ojczyzny tutaj chodziło. Dzieło to pełne jest potoków
myśli o demokracji, które przeplatają się (co jakże charakterystyczne) z obficie płynąca ludzką krwią. Przytaczam kilka ciekawszych według mnie cytatów z jego „Katechizmu”:
„Powstanie i odrodzi się Polska, ale taka jakiej w ostatnich wiekach nie było, a jakiej nam trzeba – Polska Ludowa – oparta na
równości i wolności”13.
„Rewolucya Społeczna musi towarzyszyć u nas Powstaniu; albowiem bez niej nie możnaby Ludu skutecznie poruszyć i wszystkie jego siły wywołać. Musi więc działać szybko jak piorun, jak
błyskawica”14.
„(…) godzi się zaiste wszystkie majątki szlacheckie porujnować,
byle Ojczyznę ocalić i przywrócić”15.
„Ten, który wahać się będzie rozlać trochę krwi arystokratów,
przeszkadzających uporczywie i silnie, ten mówię źle służyć
będzie sprawie Powstania i okaże dowód zgubnej miękkości
charakteru”16.
„P. Jak prawdziwy demokrata uważać powinien terroryzm?
O. Jako nadzwyczajne prawo, które usprawiedliwiają i koniecznem czynią nadzwyczajne okoliczności, jako jedyny środek
ugruntowania rewolucyjnej powagi, i zyskania dla niej powszechnego posłuszeństwa”17.
9 J. Koźmian, Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne [w:] J. Koźmian, Dwa
bałwochwalstwa. Wybór pism. Wyboru dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli
Bogdan Szlachta, Ewa Hajdasz, Kraków 2007, s. 33.
10 Tamże, s. 35.
11 Tamże, s. 36.
12 Tamże, s. 35.
13 H. Kamieński, Katechizm demokratyczny czyli opowiadanie słowa ludowego,
Paryż 1845, s. 21.
14 Tamże, s. 32.
15 Tamże, s. 44.
16 Tamże, s. 55.
17 Tamże, s. 67.
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Warto zapamiętać cytowane słowa Henryka Kamieńskiego nie
tylko jako przestrogę, ale także ze względu na fakt, iż należał on
do kręgów demokratów poznańskich, w którym obracał się również Jakub Krauthofer-Krotowski18.
W kręgu poznańskiej inteligencji demokratycznej
Na wstępie wspomniałem, że główny bohater niniejszej publikacji był osobą tajemniczą, a w jego życiorysie pełno jest znaków zapytania. Trudno na przykład odgadnąć, dlaczego osoba
przez wiele lat obracająca się w towarzystwie osób czynnych
politycznie stosunkowo późno zdecydowała się na tego typu
działalność. Weźmy pierwszy z brzegu przykład: znajomość
z małżeństwem państwa Woykowskich, którzy wydawali lewicowy „Tygodnik Literacki”. Według Marii Olejniczak miał ich poznać
u państwa Przepałkowskich, a ci „wprowadzili go do koła poznańskich intelektualistów”19. Sam Krotowski miał publikować
na łamach tegoż czasopisma, a fragmenty jego wykładów na
temat teorii prawa były tam również zamieszczane W teoriach
jego trudno jednak odnaleźć jakiekolwiek odwołania do myśli
rewolucyjnej. Być może dlatego jeden z takich artykułów został
opatrzony przez redakcję „Tygodnika Literackiego” komentarzem odcinającym się od myśli zawartych w tymże20.
Wspomniane wyżej wykłady odbywały się w latach 40-tych
XIX wieku w pałacu Działyńskich, których inicjatorem był Karol
Libelt, jeden z głównych prowodyrów rewolucyjnego spisku
1846 roku21. Wśród wykładowców był także historyk Jędrzej
Moraczewski. Warto przytoczyć ciekawy, być może nieumyślnie
popełniony, cytat z jego dzieła o wydarzeniach Wiosny Ludów
w Poznaniu: „Nie żąda się od dwudziestoletnich młodzieńców
rozwagi, niepotrzebują jej też wreszcie rewolucyoniści”22. Bardzo ciekawe spostrzeżenie ilustruje nam to, że do celów rewolucji (w swojej masie, a nie kierownictwie) niepotrzebni są ludzie
myślący. Czasami w przypływie szczerości ludzie starannie kamuflujący swoje cele powiedzą o dwa słowa za dużo. Nie inaczej
było w przypadku Jędrzeja Moraczewskiego.
Nie znajdziemy żadnych jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że Jakub Krauthofer-Krotowski podzielał w tamtych
latach ten sposób rozumowania. Został niejako wciągnięty do
tego towarzystwa i utrzymywał z nim kontakt. Być może nasiąknął wśród tych ludzi ideami rewolucyjnymi? Pytanie to pozostawmy na razie bez odpowiedzi. Nie jest też do końca jasny
jego ewentualny udział w rewolucyjnym spisku 1846 roku. Marceli Motty zasugerował, iż nie wie: „czy i jaki udział miał Krauthofer w knowaniach i wypadkach czterdziestego szóstego
roku, wnosząc jednak ze znanej mi jego gorączki patriotycznej
i popędliwych chęci, przekonany jestem, iż do wszystkiego całem sercem należeć musiał, ale się nań nic nie wydało”23. Nie posiadamy jednak jednoznacznych dowodów potwierdzających
przypuszczenia Mottego.
18 A. Czubiński, Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Poznań 1983, s. 55.
19 M. M. Olejniczak, Życie i działalność…, s. 12.
20 „Tygodnik Literacki”, Tom V, nr. 1, 1842, s. 8.
21 Mowa tutaj o próbie wywołania powstanie równocześnie w trzech zaborach. Uczestniczyli w nim ludzie o ewidentnie rewolucyjnych zapatrywaniach (Ludwik Mierosławski,
Edward Dembowski, Ludwik Gorzkowski). Próby nie powiodły się z powodów aresztowań (w więzieniu wylądowali między innymi Libelt i Mierosławski), a powstanie udało
się wywołać jedynie w Krakowie. Jest ono do dzisiaj określane mianem „rewolucji krakowskiej”. Z wydarzeniami tymi wiąże się także powstanie chłopów przeciwko szlachcie,
podsycane przez zaborcę austriackiego, które określano mianem„rzezi galicyjskiej”. Było
to chyba najbardziej „rewolucyjne” w programie i metodach polskie powstanie. Szerzej
zob. B. Limanowski, Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846r., Kraków 1913.
22 J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s.13.
23 M. Motty, Przechadzki po mieście, Cz. II, Poznań 1888., s. 230-231.

Zmiana wyznania
Jak podaje A. H. Kaletka, w 1845 roku Krotowski porzucił wiarę
katolicką i przeszedł na protestantyzm. Jako powód podawał
„niezadowolenie z nauki i dogmatów Kościoła katolickiego” oraz
„zaufanie do Kościoła ewangelickiego”24. Trzeba przyznać, że
w kontekście dominującej u pruskiego zaborcy wiary protestanckiej krok ten wydaje się być mocno kontrowersyjny. Wszak wśród
ogólnego przekonania mas ludowych, do których w swojej działalności odwoływał się Krotowski wraz z kręgiem demokratycznej inteligencji poznańskiej, dominowało przywiązanie do wiary katolickiej jako spoiwa narodowego i gwaranta obrony przez
zniemczeniem. Doskonale uchwycił ten fakt jeden z uczestników
epizodu Rzeczypospolitej Mosińskiej, święty arcybiskup Zygmunt
Szczęsny Feliński: „Duchem zaś tym, co ożywiał całą masę ludowego powstania, był to duch gorącej wiary i niezłomnego przywiązania do Kościoła. Cały patryotyzm włościan skupiał się w tych
dwóch pojęciach: Polak — to katolik, Niemiec— to luter; lutrzy
prześladują Kościół — a więc precz z Niemcami”25. Może nie było
to zamiarem Krauthofera-Krotowskiego, jednak konsekwencją
zmiany wiary mogło być odcięcie się od nastrojów panujących
wśród tak zwanego prostego ludu, co bardzo przypomina życiorysy wielu rewolucjonistów.
Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także wspomniany
w jednym z poprzednich rozdziałów pogląd Plinio Corrêa de
Oliveira, który za początek długiego procesu Rewolucji uważał
wybuch rewolucji protestanckiej w XVI wieku. W swoim ówczesnym nauczaniu Kościół katolicki, czy to za pontyfikatu Grzegorza XVI, czy Piusa IX, jednoznacznie odnosił się do takich zjawisk
jak socjalizm, komunizm, demokracja, tajne spiski i rewolucje.
Takie metody były zdecydowanie krytykowane i potępiane. Być
może właśnie to podejście Kościoła napełniało niezadowoleniem Jakuba Krauthofera-Krotowskiego? Wiele wskazują na to
wydarzenia, w których później aktywnie uczestniczył.
Poznański księgarz-rewolucjonista
W życiorysie Krotowskiego kilkakrotnie przewija się postać
słynnego księgarza i spiskowca, Walentego Stefańskiego, czy to
przed, czy w trakcie roku 1848. Księgarz ten był postacią barwną
i wielowymiarową. Zgodnie z założeniami niniejszej rozprawy
skupię się tylko na akcentach rewolucyjnych w jego myśli i czynie. Wydawał i rozpowszechniał on w Poznaniu pisma rewolucyjne, między innymi omawiany wcześniej „Katechizm demokratyczny” Henryka Kamieńskiego. Stefański był założycielem
organizacji „Związek Plebejuszy”, która zrzeszała rzemieślników,
a jej celem było wywołanie powstania ludowego. Ciekawe były
założenia programowe tej organizacji. Jak relacjonuje w swoich
pamiętnikach Franciszek hrabia Wiesołowski „Plany Stefańskiego były poniekąd niepraktyczne; i tak, pomiędzy innemi czynił
on wniosek, aby na czas powstania znieść wszelką własność
osobistą, oddając zarząd majątków gminom, a całą administrację wewnętrzną, tak prywatną jak publiczną, kierować z góry,
przez rząd rewolucyjny. (…) W Poznańskiem nawet, gdzie nie
było tyle przeciw demokracji przesądów jak się później przekonałem, uważano Stefańskiego za komunistę”26. Dodatkowego
smaczku całej sytuacji dodaje przytaczane przez Jakóbczyka
plany obracającego się w kręgach Libelta i Kamieńskiego niejakiego Mikorskiego: „Naród powstający musi mieć na zawołanie
wszystkie siły i zasoby krajowe…Najprostszą więc rzeczą jest,
24 A. H. Kaletka, Jak Krauthofer został protestantem, „Kronika Miasta Poznania”
1929 R.7 Nr 4, s. 333-334.
25 Z. S. Feliński, Pamiętniki, T.I, Kraków 1897, s. 366.
26 F. hr. Wiesołowski, Pamiętnik z r. 1845-1846, Lwów 1868, s. 62.
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aby z momentem powstania ogłosić manifestem, iż w czasie
walki o niepodległość zawiesza się osobistą własność, a rząd rewolucyjny, jako skoncentrowana wola narodu, staje się jedynym
rewolucyjnie odpowiedzialnym szafarzem zasobów narodu”27.
Czytelnik zapewne domyśla się, że raz „zabraną” komuś własność
prywatną bardzo trudno oddać. Idąc tropem rozumowania Stefańskiego, pod płaszczykiem walki o niepodległość można się
nieźle wzbogacić. Doskonale koresponduje to z założeniami rewolucjonistów nakreślonymi w poprzednich rozdziałach.
Jak podaje Maria Magdalena Olejniczak, pod koniec 1847 roku
Krotowski wraz ze Stefańskim rozpoczęli pracę agitacyjną wśród
poznańskich rzemieślników28. Główny bohater publikacji musiał
prawdopodobnie wtedy przesiąknąć jego ideami, skoro zgodził
się na czynne współdziałanie w dziele Stefańskiego. Tajemnicza
w całej sprawie jest także wyprawa Krotowskiego wraz z Marią
Przepałkowską do Belgii w 1847 roku. Nie ma jednoznacznych
dowodów na charakter tej wizyty, ale w kontekście przytoczonych faktów wiele wskazuje na polityczny charakter tego wyjazdu tym bardziej, iż zatrzymali się oni na miejscu w domu polskiego emigranta29.
Kontekst wydarzeń 1848 roku
Swoje przysłowiowe „pięć minut” Krotowski miał w okresie zwanym jako Wiosna Ludów. Celem niniejszej publikacji nie jest jednak szczegółowe odtwarzanie wszystkich wydarzeń z tamtego
okresu. Zanim przytoczę wybrane, trącające rewolucyjnością,
wydarzenia, chciałbym w kilku zdaniach przytoczyć kontekst
powstania roku 1848. Jacek Bartyzel w kontekście europejskim
tamtych dni odnotował ważne przemyślenia: „Na horyzoncie
pojawia się już naprawdę widmo <<dyktatury proletariatu>>;
wszakże 1848 jest rokiem publikacji Manifestu Komunistycznego, a Proudhon trzy lata wcześniej zdążył ogłosić (w Filozofii
nędzy), że <<własność to kradzież>>. Czerwony Paryż zdaje się
nieubłaganie pociągać za sobą całą Francję w anarchię polityczną, społeczną i religijno-moralną”30. Odnośnie wydarzeń Wiosny
Ludów i udziału w nim Polaków Antoni Czubiński odnotował, iż
„w ruchu umysłowym i dążeniach politycznych pojawiły się hasła socjalistyczne. Moralne wsparcie uzyskało ono ze strony sił
rewolucyjnych w Europie”31.
Nie chciałbym sprowadzać roku 1848 wyłącznie do jednej wielkiej rewolucji, ponieważ takie wnioski były by niesprawiedliwe
i niepodparte faktami. Wszak Poznańczycy kierowali się różnymi
motywacjami, a w wydarzeniach tych brały udział różne warstwy społeczne. Była to próba uzyskania autonomii dzielnicy
poznańskiej w ramach państwa zaborczego, a w marcu 1848
roku pobrzmiewały hasła braterstwa z narodem niemieckim.
Pojawiły się też pogłoski i projekty wspólnej, polsko-niemieckiej
wyprawy na Rosję, z których Berlin bardzo szybko zrezygnował.
Polacy zaczęli tworzyć Komitet Narodowy, wieszać narodowe
flagi, domagać się lepszego traktowania, a wreszcie formowali własne siły wojskowe. Taki stan rzeczy nie mógł trwać długo,
ponieważ władza w Berlinie od początku dążyła do pacyfikacji
zrywu patriotycznego Polaków. 11 kwietnia Komitet Narodowy
podpisał ugodę w Jarosławiu z generałem Karlem Wilhelmem
27 W. Jakóbczyk, Z dziejów ruchu…, s. 11.
28 M. M. Olejniczak, Życie i działalność…, s. 19.
29 Tamże, s. 18-19. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż rok wcześniej przebywali oni w Kalbergu koło Elbląga, a kroki ich były starannie śledzone przez
organy państwowe. Tak, jakby władza podejrzewała Krotowskiego o działalność
spiskową.
30 J. Bartyzel, Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji
w krajach romańskich 1815-2000, Kraków 2006, s. 141.
31 A. Czubiński, Postępowo-rewolucyjne…, s. 68.

von Willisenem, który w rozgrywkach Berlina pełnił ewidentnie rolę „dobrego policjanta”. Rola „złego policjanta” przypadła
z kolei pacyfikatorowi powstania – generałowi Friedrichowi
Augustowi Peterowi von Colombowi. Na mocy porozumienia
zagwarantowana miała być autonomia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a ceną było rozwiązanie części sformowanych oddziałów polskich. Prusacy dopuszczali się jednak prowokacji i od
początku dążyli do konfrontacji32.
Prowokacyjne zachowania Krotowskiego
Zastanawiająca jest postawa Krotowskiego zaraz po podpisaniu
11 kwietnia 1848 roku ugody z Prusakami. W dniu podpisania porozumienia „zebrał on w Kórniku garstkę ludu i napadł na patrol
huzarów – za to tegoż wieczoru wojsko splądrowało doszczętnie Kórnik i Bnin, a Krotowski schronił się do Miłosławia”33. Takie
powstępowanie zaborcy w trakcie powstania 1848 roku zdarzało się w różnych miejscowościach, jednak zastanawia fakt braku
przemyślenia i działania z iście ułańską fantazją Krotowskiego.
Owocami tych nieprzemyślanych ruchów było zniszczenie – jakże charakterystyczna i nieodłączna cecha każdej rewolucji. Postępowanie Krotowskiego jako wojskowego można tłumaczyć
brakiem doświadczenia militarnego, jako pojedynczy, szalony
wybryk. Na tym się jednak nie skończyło. Kazimierz Rakowski
zapisał, iż „Krotowski-Krauthofer o mało rewolucji obozowej nie
wywołał, oderwawszy wreszcie od obozu wrzesińskiego odział
jeden, do Miłosławia ruszył”34. Następnie „będąc w Środzie, zaczął agitować w obozie i zbierać ochotników do utworzenia
specjalnego oddziału, który by prowadził walkę bez względu na
konsekwencję, bądź to z Prusakami, bądź z Rosją”35. W obliczu
miażdżącej przewagi militarnej przeciwnika takie czyny wydają
się być czystym szaleństwem. Wszystko to odbywało się wbrew
woli dowódcy, Ludwika Mierosławskiego, który nie szczędził
Kotowskiemu gorzkich słów, określając go mianem „demagoga
herostratyzmu”36 [herostratyzm - dążenie do zdobycia rozgłosu
wszelkimi sposobami – przyp. moje]. Ów brak przemyślenia,
niesubordynacja i sianie spustoszenia wydają się nie pasować
do osoby wykształconej i obytej ze sztuką prawniczą. Chyba, że
wytłumaczymy to przemyślaną strategią rewolucyjną. Wniosek
ten, mimo iż wydaje się być logicznym następstwem wcześniejszej działalności Krotowskiego, jest jednak zbyt ryzykowny przy
wielu pojawiających się niejednoznacznościach.
Rzeczpospolita Mosińska
Najbardziej znanym w naszej Małej Ojczyźnie epizodem z życia
Krotowskiego jest trwająca kilka dni tak zwana Rzeczpospolita
Polska ze stolicą w Mosinie. Temat ten wydaje się nadal bardzo
słabo rozpoznany, a strzępy informacji każą podejść do tematu
z należytą ostrożnością. Czy jednak cały ten epizod miał w sobie
wątki rewolucyjne? Wniosek ten wydaje się być uprawnionym.
32 K. Rakowski, Powstanie poznańskie w 1848 roku, Lwów 1900, s. 154.
33 S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku, Warszawa 1935, s. 188. Wydarzenia te są w literaturze różnie opisywane i uzupełniają się wzajemnie. Kazimierz Rakowski odnotował: „Zdarzyło się otóż, że 11-go
kwietnia, właśnie gdy Krotowski ze swymi partyzantami przebywał w Kurniku,
zajechał do Kurnika oficer z kilku huzarami w celu przygotowania kwater dla
wojska. Krotowski huzarów z oficerem otacza i bierze do niewoli, gdy mu jednak
szepnął jakiś mieszczanin, że pełno żołnierzy pod Kurnikiem, Krotowski swych
jeńców wypuścił, a w chwilę potem przez parlamentarzy został wezwany do
pułkownika pruskiego celem prowadzenia układów. Jako dobry prawnik, zawarł
Krotowski układ, mocą którego zapewnił sobie i swemu oddziałowi udanie się
z bronią w ręku do Środy”. Zob. K. Rakowski, Powstanie poznańskie…, s. 156.
34 Tamże, s. 158.
35 M. M. Olejniczak, Życie i działalność…, s. 25.
36 L. Mierosławski, Powstanie poznańskie w roku 1848, Paryż 1853, s. 60.
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Zacznijmy od jednego faktu: akt proklamacji „Rzeczypospolitej
Mosińskiej” ogłoszono dnia 3 maja 1848 roku. Jędrzej Moraczewski doszukuje się w tym szczególnego znaku, a mianowicie
wybrania tej daty celowo na przekór święta rocznicy Konstytucji
3 Maja, uważanego wtedy za święto monarchistów i przeciwników rewolucji37. Długo podchodziłem do tego spostrzeżenia
z nieskrywanym uśmiechem i lekceważeniem oraz uznawałem,
że wnioski te są swego rodzaju myśleniem życzeniowym. Do
momentu, gdy przez przypadek zestawiłem to z innym faktem,
odnotowanym między innymi przez Jana Kocznura: „Krotowski posługiwał się pieczęcią z orłem, który zamiast korony miał
wieniec z napisem: <<Polska powstająca>>”38. Wyraźnie można
tutaj dostrzec polskie tradycje rewolucyjne nieuznające korony
w polskim herbie wbrew faktom historycznym i zasadom nauki
o herbach. Stanowisko takie było wtedy awangardą, ponieważ
w Polsce cały czas silna była tradycja monarchiczna. Nie bez znaczenia w tym kontekście był także fakt, że obchodzenie rocznicy
Konstytucji 3 Maja była zakazane przez panujący w XX wieku
w Polsce rewolucyjny reżim komunistyczny, który również jako
emblemat państwowy obrał orła bez korony.
Antoni Czubiński podzielił się w swojej pracy następująca refleksją: „Krotowski, Celiński, Wilczyński organizowali grupy partyzanckie w rejonie Rogalina, Śremu i Mosiny. Chłopi podejmowali
walkę. 3 V 1848 r. w Mosinie proklamowali Rzeczpospolitą Polską. Tego obawiała się szlachta. Przypominano rabację galicyjską z 1846 r.”39. Czy jednak próba wpisania epizodu mosińskiego
w logikę marksistowskich „walk klasowych” nie jest zbyt mocnym nadużyciem? Można w tym kontekście przytoczyć jedno
ze świadectw osoby przemawiającej z innej „pozycji klasowej”
- Konstancji Raczyńskiej z rogalińskiego majątku. W jednym ze
swoich listów podzieliła się refleksją, że „pewno pan Krauthofer
chciał, aby wszystkie pałace były zniszczone, bo od pałacu do
pałacu się przenosił”40. Sugerowała w ten sposób jakoby chęć
niszczenia własności „wyzyskiwaczy” była nieodłączną cechą
Krotowskiego-rewolucjonisty. Z Kolei Włodzimierz Trąmpczyński zdaje się częściowo potwierdzać postawioną przez Czubińskiego tezę: „Zebrawszy około siebie sztab, <<Pan Naczelnik>>
proklamował wobec licznie zebranych obywateli z sąsiedztwa,
chłopów z dóbr rogalińskich, mieszczan z poblizkiej Mosiny<<Rzeczpospolitą Poznańską>>”41.
Opis sił powstańczych Rzeczpospolitej Mosińskiej, który wyszedł spod pióra Jędrzeja Moraczewskiego, jest kolejnym ciekawym elementem tej „rewolucyjnej” układanki: „W wojsku tem
jakby z ziemi na prędce wyrosłem, nie było należytej organizacji,
a że się nie znajdował nikt taki, któryby z imienia i większej biegłości w sztuce wojennej celował, i że chciano działać w duchu
ogłoszonego rządu republikańskiego, zgodzono się na ustanowienie zwierzchności przez wybory (…)42. Zwłaszcza zastanawia
ta „republikańska forma rządów” w wojsku, nie do pomyślenia
w poważnej organizacji wojskowej, która wymaga hierarchii
i dyscypliny. Jakże jednak charakterystyczna to cecha dążeń
rewolucjonistów, chcących obalić każdą formę kojarząca się ze
zwierzchnością i autorytetem.
37 J. Moraczewski, Wypadki poznańskie…, s. 141.
38 J. Kocznur, Sylwetki wybitnych adwokatów: Jakub Krauthofer-Krotowski, „Palestra” 3/7-8(19-20), 1959, s. 62.
39 A. Czubiński, Postępowo-rewolucyjne…, s. 67.
40 S. Wasylewski, Obóz powstańców w Rogalinie, ”Kronika Miasta Poznania”1936
R.14 Nr1, s. 137.
41 W. Trąmpczyński, Epizody historyczne: luźne kartki na tle dziejów W. Ks.
Poznańskiego, Warszawa 1914, s. 19.
42 J. Moraczewski, Wypadki poznańskie…, s. 141.

Kolejnym ciekawym, aczkolwiek mniej znanym opisem jest relacja Jana Koźmiana zawarta w artykule „Stan rzeczy w Wielkim
Księstwie Poznańskim”, który jest bardzo treściwym i celnym
podsumowaniem na gorąco roku 1848: „(…) zdarzyło się, że
i dowódcy partyzantów , przywłaszczyli sobie szczególne prawa; ogłosili oni rzeczpospolitą, zaczęli pieczątki z jej godłem
używać, i nawet jakiś trybunał tajemny ustanowili. Poważniejsi
uważali to wszystko za wyskok lekkomyślności, i nie pytali się
nawet, kto tam na tak wielkie przedsięwzięcia się odważa (…).
Partyzanci, o ile wiem, powiesili dwóch czy trzech ludzi na mocy
przekonania, że to były szpiegi”43. Trudno zweryfikować podany
przez Koźmiana opis. Brzmi on jednak jak opis działalności rasowych rewolucjonistów.
Wymiernym owocem epizodu Rzeczypospolitej Mosińskiej było
zniszczenie nie tylko pięknego majątku w Rogalinie. Jak opisują straty Jerzy Łojko i Jerzy Stępień: „Wojska pruskie podpalały i niszczyły zabudowania chłopskie. Spalono m.in. zagrodę
gospodarza Króla, zabito komornika Macieja Balwierza oraz
Gościnnego. W tej, przegranej dla Polaków bitwie, poległo 11
kosynierów, a 6 utopiło się w Warcie. W Mosinie Niemcy dotkliwie pobili 3 kosynierów, do czego namówił ich żandarm Walewski i mieszkaniec nazwiskiem Kulan”44. Grabieże, chaos, panika
i śmierć niewinnych ludzi są szczegółowo opisywane w korespondencji przytoczonej w „Kronice Miasta Poznania” przez
Stanisława Wasylewskiego45. Niektóre opisy są tak obszerne
i wstrząsające, że wolałem ich tutaj nie przytaczać i omówić je
w osobnej publikacji.
Epilog
Krwawy epizod Rzeczypospolitej Mosińskiej nie był zwieńczeniem kariery Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, jednak zamyka
on pewną logiczną całość rewolucyjnej działalności bohatera
niniejszej rozprawy. Poprzez krótką charakterystykę rewolucji
jako procesu społecznego i politycznego chciałem wykazać, że
dokonania polskich rewolucjonistów XIX wieku nie są powodem do chwały, a raczej rodzajem przestrogi. Mimo nierzadko
szczerych chęci, zwłaszcza tak zwanych przedstawicieli prostego ludu, efekty tych działań były opłakane. Wielu nie można odmówić szlachetnego działania z pobudek patriotycznych, jednak za wszystkim stało grono „zawodowych rewolucjonistów”.
Na przykładzie Henryka Kamieńskiego starałem się wykazać, że
patriotyczny program walki o wolność Ojczyzny połączony z celami rewolucyjnymi to zgubny pomysł. Przy tak postawionych
akcentach rewolucja zjada cel niepodległościowy, a przy okazji
także własne dzieci.
Czy Jakuba Krauthofera-Krotowskiego można zatem zaliczyć do
grona zwolenników takich rozwiązań? Trudno odmówić mu bycia patriotą i romantykiem. Być może w jego przypadku właśnie
„porywy serca” i patriotyzm kierowały go na drogę rewolucyjnej
walki? Tego się chyba nigdy nie dowiemy. Niech uczciwie postawioną puentą tego wywodu będą słowa Jana Koźmiana, również uczestnika wydarzeń 1848 roku, który wyciągnął następujące wnioski z kolejnej polskiej porażki: „droga wszystkich cnót,
miłości dla wszystkiego, co krajowe, droga sposobów godziwych, wspólności, poświęcenia i robót organicznych, czynności
i wytrwałości prowadzi do Polski”46.
Wojciech Czeski
43 J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Przegląd Poznański”,
T. 8, 1848r, s. 616.
44 J. Łojko, J. Stępień, Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945r.), Mosina 1992, s. 39.
45 S. Wasylewski, Obóz powstańców…, s. 117-122.
46 J. Koźmian, Stan rzeczy…, s. 706.
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Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna
(fotorelacja)

26 maja 2019 na przystani w Puszczykowie rozpoczęła się Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna!
W ten piękny i słoneczny dzień około 460 kajakarzy zebranych
na puszczykowskiej przystani wodnej spłynęło w dół rzeki
Warty trasą wiodącą przez jedno z najpięknieszych miejsc w
naszym regionie, zakolem Warty. Trasa spływu przebiegała
przez malownicze tereny otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, czy równie piękną Dębinę. Spływ zakończył się na
brzegu Warty, tuż za Mostem św. Rocha.
Była to już 8 odsłona imprezy, która swą premierę miała w roku
2008. Organizowana z inicjatywy członków Akademickiego
Klubu Kajakowego Panta Rei przy Politechnice Poznańskiej.
Organizatorzy chcą pokazać, że mamy w naszej okolicy piękną
rzekę i warto nad nią i na niej wspólnie spędzać czas. W końcu
Warta to dla każdego mieszkańca naszego regionu doskonała
okazja do aktywnego odpoczynku i relaksu nad wodą. (red.)
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Kamienie Mosina
ul. Leszczyńska 99a
62-050 Mosina

Piękna i trwała ozdoba

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER

każdego ogrodu i otoczenia domu

795-44-86-33

biuro@kamienie-mosina.pl

53256547

/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

CZYSTE POWIETRZE
Dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków:
• wymiana starych pieców i kotłów
• docieplenie przegród budynku
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Oferuję wykonanie audytu energetycznego budynku
obliczeń parametrów cieplnych wymaganych w programie
Czyste Powietrze oraz doradztwo".

INTROTERM

efektywność energetyczna
w praktyce

tel. 605 990 411
introterm@wp.pl

www.introterm.pl

FOTOWOLTAIKA

kompleksowa obsługa inwestycji

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas,

FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze

przeszkolenie.

na czas, przeszkolenie.

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a

pracowników.

także korytarzy i szatni.

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

KONTAKT: 531-533-200

KONTAKT: 517-574-235

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Mamy dla Ciebie PRACĘ
Opiekuna Osób Starszych w Niemczech
Oferujemy krótkie wyjazdy na zastępstwa
oraz duży wybór kontraktów na wakacje!
Ostatnia szansa na naukę niemieckiego od podstaw
w Poznaniu przed wakacjami!

Zadzwoń i dowiedz się więcej

tel. 517 197 625
Poznań, ul. Głogowska 31/33

BIURO OGŁOSZEŃ

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

AUTOLAWETY - LAWETY

POMOC DROGOWA

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

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Muuusisz Biec dla Jasia!
16 czerwca br. już po raz trzeci zorganizowany zostanie bieg przełajowy Muuusisz
Biec. Tak jak w poprzednich edycjach, impreza odbędzie się w Krajkowie, ale tym
razem będzie miała cel charytatywny uczestnicy pobiegną dla czteroletniego
Jasia Wiśniewskiego, bowiem 90 procent
wpłat od uczestników przekazanych zostanie na rehabilitację chłopca.
W tym miejscu warto poświęcić chwilę na
przedstawienie osoby Jasia: chłopiec urodził się w 29 tygodniu ciąży bliźniaczej
w skrajnie ciężkim stanie. Mimo młodego wieku ma wiele problemów i chorób.
Jego serce od początku nie było sprawne. Choruje na Tetralogię Fallota, obecnie
jest po korekcie całkowitej jednak wciąż
musi być pod stałą opieką kardiologów
i innych specjalistów: pulmonologa, nefrologa, gastroenterologa, okulisty oraz
neurologa. Wylewy dokomorowe (III i IV
stopnia), jakich doznał w drugiej dobie
życia, uczyniły w jego małej głowie wiele nieodwracalnych szkód, czego skutkiem jest mózgowe porażenie dziecięce.
W dalszym ciągu walczy o samodzielność
i zdrowie, ponieważ przez stan niedoboru odporności oraz ciężką dysplazję
oskrzelowo-płucną nie może normalnie
funkcjonować. Każdy katar bądź kaszel
kończy się zapaleniem oskrzeli, a w najgorszym wypadku zapaleniem płuc…
a miał ich już 14. Mimo chorób Jasiu musi
codziennie ciężko pracować. Obecnie
uczy się chodzić przy pomocy balkonika,
a dokładnie prawidłowo stawiać stopy.

Jeździ na zajęcia do logopedy, tyflopedagoga oraz pracuje nad zaburzeniami
integracji sensorycznej.
Jak można się domyślić, na rehabilitację
Jasia potrzebne są ogromne nakłady finansowe, dlatego liczy się każde wsparcie.
Biegając – pomagamy! Podczas imprezy
odbędzie się bieg na 5 km, sztafeta rodzinna i sztafeta firmowa, a także festyn
dla całych rodzin, a na nim animacje
dla dzieci, animacje dla dorosłych, grill,
muzyka i charytatywna loteria fantowa.
Start i meta usytuowane są jak zwykle na
pięknej polanie położonej przy karczmie
Podkowa Leśna. Warto wziąć udział – za-

powiada się wiele atrakcji, trasa biegu wiedzie przez przepiękne tereny sąsiadujące
z rezerwatem przyrody Krajkowo, zaś dla
uczestników przewidziano wiele kategorii, dzięki czemu wielu zawodników może
stanąć na podium.
Organizatorami imprezy są: LOFT Fitness
oraz Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni,
partnerami: Gmina Mosina, Imex Logistics sp. Z o.o., Gazeta Mosińsko-Puszczykowska.
Serdecznie zapraszamy do udziału – niezapomniane emocje gwarantowane!
(M.M.)

Kayah The Best Dni Puszczykowa
Sobota, 15 czerwca będzie dniem pełnym wrażeń i relaksu w gronie historycznych i artystycznych doznań. W związku z przypadającymi na ten weekend Dniami Puszczykowa, odbędzie
się wyjątkowy i długo wyczekiwany koncert. Event powstał przy
współpracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie z samą wokalistką.
Między 21:30, a 23:00 zapraszamy na wyjątkowy koncert piosenkarki. Mosiński rynek odwiedzi Kayah, a wstęp na imprezę plenerową
będzie bezpłatny. Kayah to utalentowana i wielokrotnie wyróżniana wokalistka krajowej muzyki pop. Z pewnością, jej energetyczne
kawałki rozgrzeją atmosferę w trakcie sobotniego wieczoru i pozwolą na świetnie spędzony czas w najlepszym gronie!
Nie może Cię zabraknąć!
Natalia Galus

31

Piłka nożna w regionie
Czas podsumować ostatnie 5 kolejek w wykonaniu KS 1920 Mosina i Lasu Puszczykowo. Oba zespoły ten okres przeszły w zupełnie odmiennych nastrojach.
Zacznijmy od zespołu z Mosiny, który jest zdecydowanie w lepszych nastrojach. Omawiany okres KS 1920 zaczął od wygranej
z będącym na ostatnim miejscu LZS Wąsowo 3:1. Wszystkie
bramki dla naszego zespołu zdobył w tym spotkaniu walczący
o koronę króla strzelców - Oskar Baraniak. W następnym meczu
Mosina pokonała pewnie i zdecydowanie walczący o utrzymanie Pogrom Luboń 5:1. Ponownie trzy bramki zdobył Oskar
Baraniak, a po jednej dołożyli Kacper Buczko i Jan Białożyt.
Kolejnym meczem były derby z Lasem Puszczykowo. Zespół
z Mosiny był faworytem i mimo, że przegrywał od 10 minuty
to wygrał 3:1. Bramki zdobyli w tym spotkaniu Tomasz Zawada, Jakub Ratajczak i Jan Białożyt. Mosina nie zatrzymywała się
i parę dni później odniosła czwarte kolejne zwycięstwo. Tym
razem bez szans w Mosinie był Orzeł Rostarzewo, który został
pokonany 5:0. Bramki w tym meczu zdobywali Oskar Baraniak
(dwie), Tomasz Zawada, Kamil Linka i Jakub Ratajczak. Po czterech wygranych przyszła jednak w końcu porażka. Po bardzo
otwartym i obfitującym w gole meczu KS 1920 przegrał w Luboniu z Lubońskim KS 3:5. Bramki zdobywali Kamil Linka, Adrian Fiołka i Tomasz Zawada.
KS 1920 Mosina po 21 kolejkach jest na 6 miejscu z dorobkiem
36 punktów i przy skutecznym finiszu ma jeszcze szanse na
podium. Do końca sezonu Mosina u siebie zagra z Obrą Zbąszyń (29.05 - godz. 18:00) i Dyskobolią Grodzisk Wlkp. (16.06 godz. 14:00), a na wyjazdach z Huraganem Michorzewo (25.05
- godz. 16:00) i Wichrem Strzyżewo (08.06 - godz. 16:00)
Po ostatnich meczach porozmawiał z nami wspomniany już
Oskar Baraniak - “Z sezonu na sezon gramy coraz lepiej. Jesteśmy młodym, ale ambitnym zespołem. Wiem, że mamy czasem
wahania formy, ale każdy kolejny mecz jest dla nas cennym
doświadczeniem. Liczymy na to, że do końca wygramy jak najwięcej spotkań i da nam to jak najwyższe miejsce. Ja osobiście
wierzę, że stać mnie na zdobycie tytułu króla strzelców i zrobię
wszystko, aby skończyć rozgrywki z największą liczbą bramek”
W zupełnie odmiennych nastrojach jest za to zespół Lasu Puszczykowo. Las, który całkiem nieźle zaczął rundę wiosenną bo
wygrał chociażby z Obrą Zbąszyń i Dyskobolią Grodzisk Wlkp.
gra ostatnio fatalnie i ostatnie pięć meczów to pięć porażek.

Omawiany okres Las zaczął porażką aż 0:8 ze Stellą Luboń. Tę
porażkę można jednak było wkalkulować, gdyż Stella idzie po
awans i rozjeżdża wszystkich po drodze. W następnej kolejce
Las grał u siebie z ostatnim w tabeli LZS Wąsowo i wydawało
się, że wygrana jest tu obowiązkiem. Tymczasem zupełnie nieoczekiwanie Las przegrał aż 0:3 w fatalnym stylu. Dla zespołu z Wąsowa była to pierwsza wygrana w tym sezonie. Żeby
dopełnić czary goryczy to Las grał ostatnie 10 minut nawet
z przewagą jednego zawodnika, a mimo to nie udało się zdobyć choćby jednej bramki. Następnym meczem były omawiane już wyżej derby z Mosiną. Las dobrze zaczął ten mecz, bo
po bramce Dawida Krzyżaniaka w 10 minucie prowadził 1:0.
Jednak to goście z Mosiny pokazali, że są w tym sezonie mocniejszą ekipą i ostatecznie wygrali 3:1. Następne dwa mecze
Las przegrał po 0:1. Najpierw w Luboniu z Lubońskim KS, a potem u siebie z Huraganem Michorzewo.
Las po 21 meczach z 19 punktami zajmuje 11 miejsce. Pomimo tak fatalnej serii utrzymanie wydaje się jednak praktycznie
pewne, bo przewaga nad 13 miejscem i Orłem Rostarzewo to
9 punktów, a Orzeł w tym roku nie zdobył jeszcze choćby jednego punktu. Do końca sezonu Las u siebie zagra z NAP Nowy
Tomyśl (25.05 - godz. 16:00) i Pogromem Luboń (08.06 - godz.
16:00) i na wyjazdach z Promieniem Opalenica (01.06 - godz.
16:00) i Orłem Rostarzewo (16.06 - godz. 14:00)
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reklama
Marek Fabisz - mistrz kominiarski

AGENCJA
PZU

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

UBEZPIECZENIA:

� komunikacyjne � majątkowe
� domy � mieszkania � firmy
� rolne � wojażer za granicą

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

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

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”
poszukuje
do współpracy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI
popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

cz

K

15

eny

800

łów) prosimy przesyłać na adres redakcji
edakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

CHWILÓWKI

kredyty bez BIK
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
nawet do 200 000 zł
 kredyty hipoteczne dla firm
 leasing



ul. Głogowska 45 − Poznań
tel. 665 74 74 74
ul. J. Słowackiego 41 − Poznań
tel. 726 28 28 28

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
Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej
Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:
- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu
Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego
i/lub ukraińskiego
Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub
telefonicznie:
maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840
Zamysłowo/k. Stęszewa

Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

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

Sprzedam
działkę

o powierzchni 1242 m2
na ulicy Orzechowej

w Krosinku
Atrakcyjne położenie

Kontakt: 501 421 978

redakcja@gazeta-mosina.pl
535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
OGŁOSZEŃ
1e-mail:
898 1059,
tel. kom.
660 031 893 tel.
 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Lekarz
Magdalena Kuszczyńska
specjalista neurolog

którzy widzieli

BADANIA

WYPADEK

EEG
EMG

czerwonego Nissana
z białym BMW
dnia 03.11.2018
przy parkingu leśnym
na trasie Żabinko - Mosina.

Mosina ul. Krotowskiego 15
Przychodnia Medyczna A. Turajski

rejestracja: tel. 662 942 487

Koło PZW Mosina Miasto
Stanica Wędkarska w m-ści
Łódź k/Stęszewa

zatrudni
pilnie

stanicowego
info pod nr. tel. 501 545 760

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

POSZUKUJĘ
ŚWIADKÓW

1992 r.

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

Tel. 668 232 055

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

CENY PRODUCENTA!

Cyklinowanie
parkietów,
lakierowanie

kontakt:
61 813 39 45
Hotel Szablewski

w Dymaczewie Nowym

zatrudni
kelnera/kelnerkę
oraz pokojową
na cały etat
tel. 61 819 12 01

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Zabiegi
ﬁzjoterapeutyczne
i osteopatyczne
dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl
Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

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

MOJE JEDZENIE

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

MOJE PIENIĄDZE

tel. 61 867 69 33

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

Poszukiwany
doświadczony
Magazynier

Miejsce pracy Puszczykowo,
zakład produkcyjny z branży
spożywczej.
Praca pon. – piątek
w godz. 6.00 – 14.00
14.00 – 22.00.
Umowa o pracę

tel. 510 012 691
Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta
Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

i satelitarne

• Konfiguracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14
Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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/

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Milewski, Mariola Marecka - Chudak, Anita
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma.
Listy 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

reklama

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)
malowanie
� tapetowanie
� fototapety
� techniki dekoracyjne
� wykończenia
� remonty
� adaptacje wnętrz
� łazienki
� płytki

�

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40
� 697 144 771, 607 192 862
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Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel Sprzątający
Praca na obiekcie:
Market w Komornikach
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- stały grafik pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy 01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu:

885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska
Mechanik maszyn produkcyjnych

Opis stanowiska:
- przyjmowanie i wydawanie towaru,
- kompletacja zamówień i przygotowanie
towaru do wysyłki,
- kontrolowanie stanów magazynowych,
- dbanie o porządek w magazynie,
- współpraca z działem obsługi klienta,
- aktualne prawo jazdy kat. B,
- dbanie o powierzony samochód
dostawczy RENAULT MASTER.

Opis stanowiska:
- naprawa mechaniczna, konserwacja
i utrzymanie maszyn produkcyjnych
w stanie ciągłej gotowości,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- organizacja części zamiennych,
- tworzenie raportów i ewidencji części
zamiennych,
- zapewnienie poziomu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
- odpowiedzialność i dokładność,
- komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy ﬁzycznej,
- dyspozycyjność,
- mile widziane uprawnienia do obsługi
wózka widłowego.

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w naprawie
i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
- gotowość do pracy w systemie
zmianowym,
- mile widziana umiejętność
naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

Pracownik produkcji-operator
Opis stanowiska:
- praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

W YCENY

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność i dokładność,
NIERUCHOMOŚCI
- komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,DOMY
- zaangażowanie.
LOKALE

DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

Kierowca-Magazynier

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572
642 585
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres ﬁrmy lub mailowo:
tovago@tovago.pl

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo
www.jessa.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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