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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński wraz z przed-
stawicielami władz samo-
rządowych oraz Grupą 
Rekonstrukcji Historycznej 
GRATZ Dariuszem Matu-
szewskim i Piotrem Pośpie-
chem dokonali symboliczne-
go odsłonięcia tablic, które 
upamiętniają najważniejsze 
miejsca w Grodzisku 
Wielkopolskim w okresie 
Powstania Wielkopolskiego 
w 1918 roku.  
Odsłonięcie tablic pamiąt-
kowych było zwieńczeniem 
zrealizowanego projektu w 
ramach zadania publicz-
nego „Śladami historii – 
upamiętnienie 100. rocznicy 
Powstania Wielkopolskie-
go”. 

Partnerem tego zadania w 
otwartym konkursie ofer t 
zos t a ło  Stowa r z ysz en ie 
Grupa Rekonst rukcji Hi-
storycznej GRATZ z Gro-
dziska Wielkopolsk iego.  
Głównym celem zadania było 
upamiętnienie i spopularyzo-
wanie wydarzeń związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. 
Wykonane i umieszczone płyty 
pamiątkowe mają na trwale 

upamiętnić najbardziej charak-
terystyczne obiekty związane 
z wydarzeniami Powstania 
Wielkopolskiego tj. w gmachu 
Starostwa Powiatowego mie-
ściła się siedziba Powiatowej 
Rady Ludowej i Komenda 
Wojskowa, w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 zlokalizowa-
ne były koszary powstańcze, w 
pomieszczeniach poklasztor-
nych znajdowała się siedziba 
Rady Ludowej i Straży Lu-
dowej, w budynku dawnego 

pałacu mieszczącego obecnie 
Muzealną Izbę Tradycji Ziemi 
Grodziskiej znajdowała się 
siedziba sztabu V Okręgu Woj-
skowego, a w dawnym dworze 
w Piaskach szpital wojskowy.  
Oprócz tablic w ramach za-
dania publicznego zostały 
wykonane również foldery 
informacyjne na temat wyda-
rzeń związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim, wydano oka-
zjonalne pocztówki oraz prze-
prowadzono prelekcje szkolne.

Upamiętnienie 100. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego
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Mała dziewczynka wyszła z kominka.
To Nowy Roczek, 

który składa  czytelnikom dużo 
szczęścia,pomyślności, zdrówka 

i spełnienia marzeń w 2019 roku.

W dniach 08-09.12.2018 r. w 
Centrum Kultury „Rondo” 
w Grodzisku Wielkopolskim 
odbył się Finał projektu 
„Szlachetna Paczka”, reali-
zowanego już po raz XVIII 
na terenie kraju oraz po raz 
VII w Powiecie Grodziskim.  

Patronat honorowy nad Pro-
jektem od 2015 r. obejmuje 
Starosta Powiatu Grodziskiego 
Mariusz Zgaiński oraz od 2017 
r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Grodzisk Wielkopolski Henryk 
Szymański a od 2018 r. Piotr 
Hojan.

30 wolontariuszy prowa-
dzonych przez Lidera Rejonu 
Grodzisk – Olgę Pierzyńską
-Poprawę po odpowiednim 
przeszkoleniu rozpoczęło pracę 
już we wrześniu b/r.  W trakcie 
trwania edycji udało się odwie-
dzić łącznie 76 rodzin z terenu 
Powiatu Grodziskiego, jednak 
do projektu Szlachetna Paczka 
ostatecznie włączonych zostało 
49 rodzin, dla których pomoc 
przygotowywało  1549 dar-
czyńców, a jej łącza szacowana 
wartość wyniosła kwotę ponad 
151 000 tys. zł!!!

Największe podziękowania 
kierujemy stronę darczyńców, 
którzy obdarowali potrzebu-
jące rodziny, tzn. pracownicy 
wielu firm, takich jak m.in. 
DanFlor, Sheraton Poznań 
Hotel, DHL, H88 S.A, Nad-
obrzański Bank Spółdzielczy 

w Rakoniewicach a także 
instytucji: Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Grodzisku Wielko-

polskim, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Nowym Tomyślu, 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Juliusza Słowackiego, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Więckowicach, Przedszko-

le i żłobek „Żabulinki” w 
Poznaniu, klasa 8a ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Rakoniewi-
cach, klasa  8b i 1b ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Gro-
dzisku Wielkopolskim. klasa 
1a i 1d z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu wraz 
z harcerzami z 74 Poznańskiej 
Drużyny Harcerskiej Eska-
pada, Gminne Stowarzysze-
nie Kobiet Aktywnych w 
Grodzisku Wlkp., Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Inspektorat w Grodzisku 
Wielkopolskim oraz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
Inspektorat w Poznaniu, Za-
kład  Poprawczy w Grodzisku 
Wielkopolskim. Darczyńcami 
były również osoby prywatne, 
których wymienić nie sposób. 

Podziękowania kierujemy 
również na ręce instytucji, 
które wsparły nas wskaza-
niem rodzin potrzebujących tj: 
Powiatowemu Centrum Po-
mocy Rodzinie w Grodzisku, 
Ośrodkom Pomocy Społecznej 
Powiatu Grodziskiego, peda-
gogom oraz nauczycielom ze 
szkół:  Podstawowej nr 1  w 
Grodzisku, Podstawowej nr 2  
w Grodzisku,  Podstawowej 
nr 4 w Grodzisku,  Podstawo-
wej w Słocinie, sołtysom wsi 
zlokalizowanych w Powiecie 
Grodziskim, oraz wielu innym 
osobom pomocnym w dotarciu 
do rodzin potrzebujących.

A także:
a  Centrum Kultury Rondo 
w Grodzisku Wielkopolskim 
za udostępnienie Sali, a także 
zaplecza w związku z organi-
zacją Finału,   
a Urzędowi Miasta i Gminy 
w Grodzisku Wielkopolskim 
a Kierowcom wożącym nie-
strudzenie paczki w czasie 
finału do i z magazynu, 
a Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Grodzisku Wlkp. za 
udostępnienie świetlicy do 
przeprowadzenia szkoleń dla 
wolontariuszy. 
a Restauracji „Masarnia” w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
za gościnę w związku z prze-
prowadzanymi szkoleniami 
i spotkaniami roboczymi dla 
wolontariuszy, 
a Lokalnym mediom  i por-
talom internetowym za pomoc 
w upowszechnianiu informacji 
o Szlachetnej Paczce, promocji 
i nieodpłatnym  publikowa-
niu artykułów o działaniach 
zespołu Szlachetnej Paczki w 
Grodzisku Wielkopolskim 

Gratu luję nam wszyst-
kim! Kolejna PACZKA już w 
przyszłym roku.  Niech nas 
wszystkich tu wymienionych 
w niej nie zabraknie!

A w Nowym 2019 Roku 
chcemy Państwu życzyć wiele 
zadowolenia i sukcesów z pod-
jętych wyzwań!

Drużyna wolontariuszy „Szlachetnej 
Paczki” z rejonu Grodzisk Wlkp.

Finał „Szlachetnej Paczki” w Centrum Kultury „Rondo”

w Poznaniu

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793 
lub 506 08 92 93

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy

EDMUND BOSY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17   tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM

SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”

CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Siedemnaście par małżeńskich odebrało w poniedziałek 17 
grudnia z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojana nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem 
Gawronem oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszką 
Maik złożyli jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje 
dalszych wspólnych dni w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Zasłużeni małżonkowie, którzy 50 lat temu słowem „TAK”, 
rozpoczęli wspólną drogę, ze wzruszeniem wysłuchali skiero-
wanych do nich słów.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu jeszcze 
przeżytych wspólnie pięknych chwil.   

Podczas uroczystości medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie 
otrzymali:
a Maria i Roman Fórmaniak z Grodziska Wielkopolskiego
a Zofia i Bogdan Kasperczak z Ptaszkowa
Teresa i Jan Kowala z Ptaszkowa
a Cecylia i Stanisław Królik z Grodziska Wielkopolskiego
a Halina i Kazimierz Krupa z Grodziska Wielkopolskiego
a Helena i Bogdan Kucharzewscy z Grodziska Wielkopolskiego

a Regina i Jan Kurpisz z Grodziska Wielkopolskiego
a Halina i Stanisław Kurek z Grąblewa
a Maria i Jerzy Nowak z Grodziska Wielkopolskiego
a Teresa i Leon Pakuła ze Słocina
a Irena i Kazimierz Piskorek z Grodziska Wielkopolskiego
a Regina i Jerzy Puziak z Grodziska Wielkopolskiego
a Rozalia i Mirosław Rusieccy z Grodziska Wielkopolskiego
a Marianna i Józef Staśkowiak z Grodziska Wielkopolskiego
a Janina i Czesław Zacharczuk z Grodziska Wielkopolskiego
a Maria i Mirosław Zając z Grodziska Wielkopolskiego
a Maria i Jerzy Żabiccy z Grodziska Wielkopolskiego.

Jubileusz 50-lecia par małżeńskich

W dniu 29 grudnia 2018 
roku nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie „Ławki Niepod-
ległości”. Przypomnijmy, 
że na budowę i montaż tej 
ławki – pomnika gmina 
Grodzisk Wielkopolski 
otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Obrony 
Narodowej, w ramach kon-
kursu pt. „Ławka Niepod-
ległości dla samorządów”, 
polegającego na budowie 
ławek pomnikowych, upa-
miętniających 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Ławki Niepodległości w spo-
sób godny upamiętnia pol-
ską państwowość, ale także 
ma walory edukacyjne oraz 
praktyczne. Siedząc na ławce, 
każdy będzie mógł zapoznać 
się z najważniejszymi wyda-
rzeniami, które doprowadziły 
do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ławki będą 
również propagowały historię 
poszczególnych regionów na-
szego kraju – dzięki nim bę-
dzie można odsłuchać „Marsz 
Pierwszej Brygady”, depe-

szy Marszałka Piłsudskiego, 
„Szlak Powstania Wielkopol-
skiego” i treść przygotowaną 
przez gminę Grodzisk Wielko-
polski, a dotyczącą wydarzeń 
tzw. Wiosny Ludów na Ziemi 
Grodziskiej, czytany przez 
grodziszczami, aktora teatru 
w Gliwicach Łukasza Kucha-
rzewskiego.

Ławka posiada fotokody 
QR, które umożliwią ściągnię-
cie materiałów historycznych, 
ładowarki urządzeń mobilnych 
oraz hot-spot WiFi.Ławka 
posiada jedno siedzisko i jest 
podświetlana systemem LED.

Wartość zadania wyniosła 

43 820,18 zł, dofinansowanie 
z Ministerstwa Obrony Naro-
dowej – 30 000,00 zł.

Odsłonięcia „Ławki Nie-
podległości” dokonał Bur-
mistrz Grodziska Wielkopol-
skiego Piotr Hojan i Radna 
Rady Miejskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim Zofia Bartko-
wiak. W uroczystości wzięły 
udział organizacje pozarzą-
dowe z terenu gminy Grodzisk 
Wielkopolski, które w tym 
dniu zorganizowały imprezę 
„Sto na Sto” czyli stowarzy-
szenia na 100 – lecie wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.

Odsłonięcie Ławki Niepodległości

Niecodzienny jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego stał się udziałem państwa 
Barbary i Czesława Kucharzewskich z Grodziska Wielkopolskiego. Z tej wyjątkowej okazji, w 
dniu 19 grudnia 2018 roku życzenia zdrowia, pomyślności oraz doczekania w szczęściu kolej-
nych wspaniałych rocznic złożyli Jubilatom Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik.

W otoczeniu najbliższej 
rodziny świętowała dzień 
swoich 90 urodzin Pani Ka-
zimiera Czub z Ptaszkowa. 

W dniu urodzin, przypada-
jących w dniu 4 stycznia, 
Jubilatkę odwiedziła z ży-
czeniami delegacja z Urzędu 
Miejskiego. Burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojan oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka 
Maik złożyli Pani Kazimierze 
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i poczucia szczęścia 
każdego dnia, jak również 
kolejnych, wyjątkowych ju-
bileuszy.  

Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski gra z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Podczas 
licytacji, można będzie zdobyć 
trzy pierwsze numery startowe 
XIII Hunters Grodziskiego 
Półmaratonu „Słowaka” oraz 
rower.

Numer 1 oraz rower, można 
będzie licytować na Platformie 
Allegro. Numer 2 - dostępny 
będzie na licytacji w Cen-
trum Kultury „RONDO” w 
Grodzisku Wielkopolskim, a 
numer 3 - w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Ptaszkowie.  

Zachęcamy do licytacji, 
by wspomóc zakup sprzętu 

dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. 

Jubileusz 60-lecia Państwa Barbary i Czesława

90 urodzin Pani Kazimiery

Grodzisk gra z WOŚP

 Dzień Dawcy Szpiku
Serdecznie zapraszamy na Dzień Dawcy Szpiku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Grodzisku Wielkopolskim!

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się 
w naszej bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę, polega 

na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienia formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

13.01.2019 r., od godziny 13.00 – Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wielkopolskim
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MIASTO LESZNO

W przyszłym roku 100-lecie 
istnienia obchodził będzie 
leszczyński chór Chopin. 
Jednym z elementów jubi-
leuszu ma być monografia 
chóru, dlatego stowarzysze-
nie prosi byłych chórzystów 
i członków ich rodzin o 
wypożyczenie pamiątek.

Chór Chopin powstał w lipcu 
1920 roku - początkowo nosił 
nazwę Koła Kolejowców Pol-
skich „Kościuszko”, rok póź-
niej przemianowane na KKP 
„Chopin”. Od 1993 roku chór 
działa pod egidą Miejskiego 
Ośrodka Kultury w

Lesznie, zaś w 2012 roku 
powsta ło wspierające go 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina. 

Stowarzyszenie przygoto-
wuje się do jubileuszu 100-le-
cia chóru, który będzie obcho-
dzony w przyszłym roku. Jed-
nym z elementów obchodów 
ma być wydanie monografii 
chóru. Dlatego stowarzysze-
nie prosi byłych chórzystów 
oraz członków ich rodzin o 
przekazanie lub użyczenie 
wszelkich materiałów, które 
mogą uzupełnić opracowanie. 

Materiały można przesyłać 

na adres: Leszczyńskie Sto-
warzyszenie Artystyczne im. 
Fryderyka Chopina, 64-100 
Leszno ul. Ostroroga 68/5 lub 
przekazać osobiście, po uzgod-
nieniu telefonicznym - tel. 726 
707 153 i 662 204 990. Istnie-
je także możliwość odbioru 
materiałów przez członków 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie zwraca się 
też z prośbą do firm, insty-
tucji, zakładów pracy i do 
osób prywatnych o finansowe 
wsparcie. Darowizny można 
przekazywać na konto Stowa-
rzyszenia: 77 1750 0012 0000 
0000 4077 1697  

Teatr Miejski w Lesznie 
organizuje mistrzowskie 
warsztaty piosenki ar-
tystycznej. Osoby, które 
kochają śpiewać i chciałyby 
podszkolić swoje umiejętno-
ści, powinny przesłać zgło-
szenie z nagraniem piosenki 
do 25 stycznia. Zajęcia będą 
prowadzić znana aktorka 
i wokalistka, Stanisława 
Celińska oraz dyrektor 
artystyczny leszczyńskiego 
teatru, reżyser i kompozy-
tor, Jerzy Satanowski. 

Warsztaty mają na celu wy-
łonienie ciekawie i barwnie 
śpiewających ludzi w Lesznie 
i w okolicy. Jerzy Satanowski 
zaznacza jednak, że oferta nie 
jest przeznaczona dla osób, 
które są już na estradzie i żyją 
ze śpiewania. 

Nabór trwa do 25 stycznia.

Zgłoszenie musi zawierać cv 
ze zdjęciem oraz przynajmniej 
jeden nagrany utwór w for-
macie mp3. Po przesłuchaniu 
nagrań organizatorzy wybiorą 
grupę, która zostanie zapro-
szona na warsztaty. 

Zajęcia potrwają cztery 
dni i zakończą się koncer-
tem, w którym wystąpią 
wszyscy uczestnicy warszta-
tów. Kilka piosenek ze swo-
jego aktorskiego repertuaru 
zaśpiewa również Stanisława 
Celińska. 

- Moim marzeniem jest, by 
co najmniej jedno przedsta-
wienie rocznie w teatrze było 
przedstawieniem muzycznym. 
Może się więc okazać, że znaj-
dziemy tutaj ludzi, z którymi 
chcielibyśmy współpracować 
w przyszłości - powiedział 
Jerzy Satanowski. 

W tym sezonie takim spek-
taklem będzie „I koń by pisał 
wiersze, gdyby mu dać 100 
zł”, który będzie poświęcony 
twórczości Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego. Pre-
miera odbędzie się w maju. 
Tutaj role są już obsadzone, ale 
możliwa jest praca przy innych 
projektach. 

- Rozeznanie jak Leszno 
śpiewa jest dla nas niesłycha-
nie ważne, często przecież 
odnajduje się perły i diamenty 
wśród amatorów - powiedział 
Satanowski. 

Radio Elka

Chór Chopin będzie miał 100 lat Warsztaty wokalne z Celińską 
i Satanowskim 

19 restauracji – miedzy 
innymi z Poznania, Lesz-
na, Kępna, Krotoszyna, a 
nawet odległego Świecia i 
… jedno pozornie proste 
zadanie – przygotowanie w 
ciągu 70 minut przystawki i 
dania głównego z gęsiny.

Nie tylko wielkopolscy sze-
fowie kuchni powalczyli o 
tytuł najlepszego dania z gęsi. 
Wszystko w ramach organizo-
wanego po raz drugi już kon-
kursu „Gęsina na imieninach”. 
Jak mówili organizatorzy, 
chodzi przede wszystkim o to, 
by gęsina powróciła na nasze 
stoły. Konkurs oraz uroczyste 
ogłoszenie wyników, oraz 
wręczenia nagród odbyły się 
w gościnnych murach Hote-
lu Moderno na poznańskim 
Łazarzu.

Która z wielkopolskich re-
stauracji serwuje najlepszą 
gęsinę? O tym przekonaliśmy 
się właśnie podczas konkursu 
„Gęsina na imieninach”. Jego 
organizatorami były Wielko-
polska Izba Rzemieślnicza w 
Poznaniu, Ogólnopolski Cech 
Rzeźników-Wędliniarzy-Ku-
charzy, Hotel Moderno w 
Poznaniu, partnerem zaś m.in. 
Krajowa Rada Gastronomii i 
Cateringu oraz De’GUSTA-
TOR PR. A do udziału zapro-
szono restauracje, bary oraz 
gospodarstwa agroturystyczne 
nie tylko z Wielkopolski, ale 
też z całego kraju. Konkurs 
miał bowiem charakter ogól-
nopolski.

Jak mówił Juliusz Podolski 
- pomysłodawca konkursu i 
jeden z jurorów - ważna jest 
kreatywność szefa kuchni i 
jego nowoczesne spojrzenie na 
tradycję, ale najważniejsze jest 
odszukanie tradycyjnego sma-
ku gęsiny. Liczyło się wspo-
mnienie gęsiny jaką znamy z 
domu dziadków, rodziców, ów 
niepowtarzalny aromat tego 
bardzo zdrowego mięsa.

- Polskie tradycje i zwyczaje 
jakoś nam umykają i bledną. 
Jako Krajowa Rada Gastrono-
mii i Cateringu, której mam 

zaszczyt być prezesem, stara-
my się promować i propagować 
wraz z naszymi partnera-
mi regionalne dziedzictwo i 
tradycyjne, w tym wypadku 
wielkopolskie smaki, a jedną 
z takich nie tylko smacznych, 
ale i zdrowych tradycji była 
właśnie gęsina – mówi Ju-
liusz Podolski pomysłodawca i 

główny organizator konkursu. 
- Poprzez konkurs chcemy nie 
tylko przypomnieć tradycję, 
ale także zachęcić Wielko-
polan do spożywania gęsi. 
Cieszymy się, że jest to już II 
Konkurs Kulinarny – mówił 
Juliusz Podolski.

W zeszłym roku udział w 
konkursie zgłosiło 18 restaura-

cji z Poznania, Leszna, Kępna, 
Puszczykowa i Wrześni oraz 
gospodarstwo agroturystyczne 
z województwa lubuskiego 
(jedna z restauracji wystawia 
dwie ekipy). Dania oceniane 
były w trzech kategoriach: 
przystawka, zupa i danie głów-
ne. W drugim konkursie były 
natomiast dwie kategorie: 
przystawka i danie główne. 
Każda z restauracji musiała 
wystartować w obu katego-
riach. Zespoły dwuosobowe 
miały 70 minut na przygoto-
wanie 2 dań i wyserwowanie 
każdego na 6 talerzach, które 
udostępniła firma Gastro-Po-
lak.

Wyboru najlepszego dania 
dokonało jury, w skład któ-
rego weszli najlepsi szefowie 
kuchni, dziennikarze kulinarni 
i smakosze. Wśród nich byli 
między innymi Dominik Nar-
loch – szef kuchni restauracji 
Cucina, jako jedyny kucharz 
w Polsce zdobył certyfikat 
ślimaka Slow Food Polska 

dla dwóch restauracji; Wojtek 
Lewandowski - organizator 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dobrego Smaku; Magdalena 
Ossowska - przez lata pracu-
jąca w gwiazdkowej restau-
racji YoSH w Sttutgarcie jako 
prawa ręka szefa kuchni; Ewa 
Michalska - przez lata właści-
cielka i szefowa kuchni Re-
stauracja TOGA w Poznaniu, 
a także szefowa i właścicielka 
restauracji Tawerna Kapitań-
ska w Ścinawie Polskiej - Anna 
Strażyńska - Szef Kuchni. 
Przewodniczącym jury był 
Adam Chrząstowski. Ocena 
odbywała się w ciemno, to 
znaczy jurorzy oceniali dania 
nie wiedząc, jaka z restauracji 
je przygotowywała.

Całą imprezę zakończyło 
after party z wręczeniem na-
gród i certyfikatów. Podczas 
całego dnia konkursowego 
i after party przewidziano 
mnóstwo degustacji od sma-
kowitości przygotowanych 
przez kucharzy gospodarzy 
konkursu Hotelu Moderno 
w Poznaniu, poprzez degu-
stacje na stoiskach firm pre-
zentujących swoje produkty 
od sera twarogowego po... 
whisky. Przewidziano także 
łakocie z cukierni hotelowej, 
a także pokaz robienia rogali 
świętomarcińskich na oczach 
zgromadzonych gości. Wyniki 
konkursu zostały ogłoszone 
właśnie podczas after party w 
Hotelu Moderno w Poznaniu 
z udziałem przedstawicieli 
mediów. 

Po wielu godzinach na-
prawdę ciężkiej pracy jurorzy 
zdecydowali , że w 2018 roku 
najlepszą gęsinę serwuje Re-
stauracja Grodzka 12 z Leszna.

Natomiast pozostałe wyniki 
prezentują się w sposób na-
stępujący:
a Pierwsze miejsce w kategorii 
Danie Główne zdobył Hotel 
Moderno
a Drugie miejsce w kategorii 
Danie Główne zajęła Restaura-
cja Grodzka12 z Leszna
a Trzecie miejsce w kategorii 

Danie Główne zdobył Hotel 
Toscania z Włoszakowic.
a Pierwsze miejsce w kategorii 
Przystawki zdobyła Restaura-
cja Grodzka12 z Leszna
a Drugie miejsce w kategorii 
Przystawki przypadło Wi-
nestone w Hotelu Mercure
a Trzecie miejsce w kategorii 
Przystawki zdobyła Republika 
Róż.

Dania były przygotowywane 
na oczach publiczności. Każ-
dy kto przyszedł do hotelu w 
trakcie trwania konkursowych 
zmagań mógł wziąć udział 
w odbywających się na an-
tresoli hotelu pokazach oraz 
degustacjach zaproszonych 
przedstawicieli firm gastro-
nomicznych, dostawców win, 
producentów spożywczych. 
Udało się organizatorem ze-
brać ok. 20 firm.

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęły: WszystkoD-
laKucharzy (WDK) LTD, Szef 
Kuchni Magazynu Branży 
Gastronomicznej, Poradnik 
Restauratora, Przegląd Ga-
stronomiczny, Biznes Restau-
racje & Catering, Sukces po 
poznańsku, Poznan.travel, 
Radio Emaus. 

Partnerami konkursu z kolei 
byli: Badoit, BM Foka - Pral-
nia Ekologiczna i Chemicz-
na, Bonduelle Food Servi-
ce Polska, Brown-Forman 
Corporation, Centrum Wina, 
Debic, DBL Poznań Wynajem 
Odzieży Roboczej Sp z o.o.., 
Devaldano, DlaGastronomii.
pl, Evian, Fanex, Ferma drobiu 
Adaszak, Fartuchy24.pl - sklep 
internetowy, Firma Słomiński 
od 1904 s.c., Gastro-Polak, 
J.J.Darboven, Jantex Polska, 
Makro Market, MP-Concept 
Firma, MyZdrowi.pl, Panesco, 
Richmond Tea Rooms, Sery 
Sumelka, Tawerna Kapitańska, 
Tymbark, #yolodrink, Zdrowy 
Olej - Zakład Wytłaczania 
Oleju Krzysztof Gałkowski, 
Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego w Poznaniu.

Oprac. red. i zdjęcia: Michał Szott
Info: WIR

Najlepsza gęsina w Lesznie
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m Grodzisk Wlkp.
We wtorek 11.12.2018 r.  odby-
ła się II edycja Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie zorganizowana 
przez Straż Miejską miasta 

Poznania. Hasło przewodnie 
tegorocznej edycji brzmiało” 
Nie dla smogu!” .

Do rozwiązywania testu 
składającego się z 20 pytań 
przystąpiło w naszej szkole 
87 uczniów klas pierwszych.

W dniu 9 grudnia 2018 
roku w kościele Filipinów 
na poznańskim Świerczewie 
przedstawiony został, świet-
nie przygotowany dramat 
Zofii Kossak – Szczuckiej 
– Szatkowskiej pt. : „ Gość 
oczekiwany”, napisany w 
1948 roku.

Tematyka przedstawienia i 
Obsada Aktorska:

Przed rozpoczęciem spek-
taklu, Siostra Olga Plichta 
powiedziała /cytuję/:

Przeżywamy Adwent, który 
jest czasem oczekiwania na 
przyjście Pana, który pragnie 
przyjść do każdego człowieka 
niezależnie od jego statusu 
materialnego, wieku, czy 
wykształcenia. I tylko od 
nas zależy, czy Go zauważy-
my i otworzymy dla Niego 
nasze serca, bo nie zawsze 
przychodzi w taki sposób w 
jaki my sobie to wyobraża-
my. Czasem może przyjść w 
człowieku, który na co dzień 
żyje obok nas, a my tego 
nie zauważamy. Może to być 
ktoś bliski, sąsiad, kolega z 
pracy bądź jakiś ubogi pro-
szący o wsparcie. Czy nie 
zamykam przed nim serca, 
czy potrafię okazać pomoc 
i zainteresowanie, obdarzyć 
dobrym słowem?

Pragniemy więc zaprosić 
dziś Państwa do obejrzenia 
sztuki teatralnej pt.: „ Gość 
oczekiwany” wg Zofii Kossak 
– Szczuckiej.

Akcja koncentruje się wokół 
odwiedzin, jakie zapowiedział 
tytułowy gość – Jezus. Jego 
przybycia oczekują równie 
niecierpliwie wiejski biedak i 
bogaty młynarz. Obok dwóch 
głównych bohaterów poja-
wiają się: interesowny  spo-
łecznik, szukający sensacji 
dziennikarz, obłudna dewot-
ka, bezpardonowo walczący 
o wyborców polityk i wiele 
innych postaci uosabiających 
doskonale znane dorosłym, a 
także nieobce też dzieciom po-
stawy i zachowania. Opowieść 
o „Gościu oczekiwanym” jest 
zarazem przypowieścią  o 
wierze, nadziei i pokorze, ale 
także o pysze, zachłanności, 
głupocie. O karze i o nagro-
dzie, nawet dla grzesznika, 

jeśli zrozumie własne błędy i 
poprosi o przebaczenie.

Zapraszamy więc Państwa 
nie tylko do obejrzenia przed-
stawienia  ale i do refleksji.

/Z góry przepraszamy za 
wszelkie potknięcia i błędy je-
śli się wydarzą, gdyż nie jeste-
śmy zawodowymi aktorami/.

Po zakończeniu spektaklu 
, Siostra Olga Plichta powie-
działa /cytuję/:

Pragnę Państwu  przed-
stawić tych ofiarnych ludzi, 
którzy poświęcili swój czas, 
aby przekazać Wam prawdę  
o Bożej miłości do każdego 
człowieka. Przedstawię  Ich w 
kolejności w jakiej występo-
wali na scenie:

FILIP – Paweł Daszkiewicz
ROKITA – Krzysztof Urban
JÓZEF KUREK – Jan Kacz-

marek
KU MOSZK A i  i  KU -

CHARKI – Ewa Błaszak i 
Kinga Gliszczyńska

PANI SPOŁECZNIK – Ma-
riola Czajkowska

DEWOTKA – PANI AM-
BROŻOWA – Katarzyna Je-
lińska

POLITYK – Andrzej Okup-
niak 

D Z I E N N I K A R K A  – 
Agnieszka Strzyż

GAJOWY, WÓJT, FOTO-
GRAF –Tomasz Borko 

JEZUS i DZIAD WALEN-

TY -  Mariusz Czajkowski
MAŁGOŚKA KUREK – 

Małgorzata Czajkowska
ZOŚKA KUREK – Wikto-

ria Gliszczyńska
POLICJANT – Paweł Ko-

walczyk
AGNIESZKA – Karmina 

Napieralska 
HANKA – Marta Jelińska 
CZELADNIK – JAN BZU-

RA – JAN Błaszak
SI EROTK A – Pau l ina  

Szymczak
 MUZYKANCI  - Karolina 

Pioterek i Urszula Hawrusik 
SUFLER –  Joanna  Kacz-

marek
AKUSTYKA i OŚWIE-

TLENIE -  Piotr i Wojciech 
Miecznik / sta ła obsługa  
ORATORIUM ŚW. Filipa 
Neri/. 

Komentarz autora:
Zespół amatorski z Lubonia 
związany jest z Domem Ge-
neralnym Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
pl. Edmunda Bojanowskiego 
6, 62-030 Luboń – Żabiko-
wo. Pod kierownictwem i 
reżyserią Siostry Olgi Plichty 
zaprezentował przedstawienie 
na poziomie, którego nie po-
wstydziłby się niejeden teatr 
zawodowy, które na długo 
pozostanie w pamięci widzów 
, aktorów , ekipy technicznej i 
organizatorów. 

Reżyseria, sprawnie doko-
nywane zmiany scenografii – 
w warunkach ograniczonej po-
wierzchni sceny  i jej zaplecza 
– a przede wszystkim świetnie 
i naturalnie wykonywane role 
przez aktorów , były gorąco 
oklaskiwane przez parafian i 
ich gości.

Apeluję do Pana Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz do Pani Mini-
ster Finansów, aby stworzyć 
rządowy program wszech-
stronnego wsparcia dla ama-
torskich zespołów teatralnych 
, muzycznych, literackich i 
kultywujących tradycje re-
gionalne, działających w tzw. 
MAŁYCH OJCZYZNACH i 
RODZINACH WIELOPOKO-
LENIOWYCH – pod hasłami: 
Bóg, Honor i Ojczyzna. 

Bardzo znaczącą, warto-
ściową i urozmaiconą dzia-

łalność duszpasterską Parafii 
p.w. NMP Matki Kościoła 
na poznańskim Świercze-
wie, wzbogaciło utworzenie 
Oratorium Świętego Filipa 
Neri, gdzie w Sali Oratorium 
im. bł. J.H.Newmana często 
organizowane są występy 
artystyczne, koncerty, filmy 
,wieczornice patriotyczne i 
spotkania religijne /w tym 
Oratorium Młodych i grup 
parafialnych/.                                         

Głównym organizatorem 
występów Zespołu Artystycz-
nego Oratorium jest ks. dr 
Waldemar  Partyka COr, jed-
nocześnie: reżyser, konferan-
sjer, kompozytor, dyrygent i 
wykonawca / fortepian i piano/.               

Zofia Kossak – Szczucka – 
Szatkowska /1889 – 1968/ 
w dniu 11 listopada 2018 
roku została pośmiertnie 
odznaczona przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę Orderem 
Orła Białego – jako wyraz 
najwyższego szacunku wobec 
znamienitych zasług ponie-
sionych dla chwały, dobra 
i pożytku Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Była współzałożycielką 
dwóch tajnych organizacji: 
Front Odrodzenia Polski /1941/ 
i Rada Pomocy Żydom ŻEGO-
TA /1942/.

W 1951r. wszystk ie Jej 
utwory zostały objęte cenzu-
rą i podlegały wycofaniu z 
bibliotek.  

Warto zapoznać się z Jej 
życiorysem, dziełami i doko-
naniami oraz niesprawiedli-
wościami, które Ją spotykały 
podczas II Wojny Światowej, 
w komunistycznej Polsce i 
na emigracji / np. w księ-
gozbiorach, na Wikipedii 
, w Muzeum Zofii Kossak 
– Szatkowskiej w Górkach 
Wielkich na Śląsku Cieszyń-
skim ; zmarła w 1968 roku w 
Bielsku – Białej/.                                                           

Poznań, 13.12.2018 r.         
Andrzej Franciszek Eckardt   

 pseudonim A.F.E.ra

P.S.  Autor udostępnia tekst nieod-
płatnie, pod warunkiem wydruko-
wania go w całości oraz nie udziela 
wyłączności i pierwszeństwa druku 
żadnej redakcji.

„Nie dla smogu!”

Teatr „Gość oczekiwany” w Luboniu

„Umowa o pracę? Umowa 
cywilnoprawna? Samozatrud-
nienie?” – tak zatytułowana 
została trzecia z cyklu kon-
ferencji „Nauka i praktyka w 
służbie człowiekowi pracy”, 
która odbyła się w Auli im. 
Zygmunta  Ziembińskiego 
WPiA, na Wydziale Prawa i 
Administracji UAM przy Al. 
Niepodległości 53. Udział w 
niej wzięła prof. Małgorzata 
Gersdorf, która mówiła na 

temat „Ustalenie istnienia sto-
sunku pracy w orzecznictwie 
SN”. Gośćmi konferencji byli 
także przedstawiciele Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Pod-
jęli oni zbliżony temat, ale w 
praktyce inspekcji pracy. Pre-
legentami byli także naukowcy 
z UAM i z Uniwersytetów: 
Jagiellońskiego, Gdańskiego, 
oraz Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu.

Michał Szott

Inauguracja działalności 
Uniwersytetu Poznańskie-
go 7 maja 1918 roku to 
historyczne wydarzenie, 
na które należy patrzeć w 
szerszym kontekście tego, 
co działo się w Polsce 100 
lat temu. 

Obchodzony jubileusz uczelni 
splata się z rocznicą odzyska-
nia przez nasz kraj niepodle-
głości i tym właśnie tematom 
poświęcono konferencję „Pol-
ska, Wielkopolska, Uniwersy-
tet Poznański z perspektywy 
100-lecia”, która odbyła się w 
ostatnich dniach listopada na 
UAM w Sali Lubrańskiego, 
Collegium Minus UAM, a tak-
że na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM.

Podczas konferencji prezen-
towane były wybrane wyniki 
badań naukowych dotyczą-
cych m.in. okoliczności, któ-
re umożliwiły odzyskanie 
przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku oraz wybuch 
Powstania Wielkopolskiego. 
Nie zabrakło także prelekcji 
dotyczących świata i Europy 
wobec odrodzenia państwa 
polskiego. W programie prze-
widziano nie tylko wykłady, 
lecz także panel dyskusyjny z 

udziałem naukowców czterech 
uczelni wywodzących się z 
Uniwersytetu Poznańskiego. 
Ich rozmowa toczyła się wokół 
tematu utworzenia uczelni 
jako rezultatu zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego.

- Chciałbym złożyć podzię-
kowania organizatorom na ręce 
prof. Stanisława Jankowiaka, 
jako, że Zakład Najnowszej 
Historii Polski Wydziału Hi-
storycznego UAM to ta grupa 
uczonych, która podjęła się 
trudu organizacji konferen-
cji. Jednocześnie chciałbym 
zachęcić do udziału w innych 
planowanych wydarzeniach, 

które są związane ze stuleciem 
- mówił podczas otwarcia kon-
ferencji JM Rektor UAM prof. 

Andrzej Lesicki.
Prorektor Uniwersytetu Me-

dycznego, prof. Michał Mu-

sielak, podkreślił znaczenie 
współpracy między uczelnia-
mi: - Stulecie jest okazją, żeby 

podkreślać to co nas łączy. I 
jeszcze jeden kontekst: nowa 
ustawa, która stawia pytanie 
na jakiej platformie nasze 
uczelnie mają współpracować.

- Bardzo dobrze się stało, że 
pierwsza konferencja w jubile-
uszowym roku ma charakter 
historyczny, niepodległościo-
wy, bo od czego będziemy 
zaczynać? Właśnie od po-
czątku. Kolejne konferencje 
odbędą się niebawem – powie-
dział prorektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego prof. Roman 
Gornowicz.

W konferencji uczestniczyli 
również: dyrektor Oddziału 
IPN w Warszawie prof. Jerzy 
Eisler oraz dyrektor Oddziału 
IPN w Poznaniu dr hab. Rafał 
Reczek, a także wiceprezydent 
miasta Poznania Jędrzej Solar-
ski i Krystyna Czajka z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Wśród poszczególnych wy-
stąpień znalazły się m.in. 
wykłady dotyczące kobiet w 
powstaniu, poznańskich elit 
politycznych wobec władz w 
Warszawie czy dylematów Po-
laków byłych oficerów armii 
carskiej w obliczu odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Oprac. Michał Szott
Źródło, zdjęcia: BP UAM

Prof. Małgorzata Gersdorf 
na Uniwers. im. A. Mickiewicza

Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia 
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Komisja Spraw Zagranicz-
nych PE (AFET) przyjęła 
dziś (06.12) sprawozdanie 
dr Andrzeja Grzyba (PSL), 
o zmianach potrzebnych 
w politykach UE na rzecz 
skutecznej ochrony i 
promocji wolności religii i 
przekonań (tzw. Freedom 
of Religion or Believe, 
FoRB). 

Dramatyczne dane pokazują, 
że prześladowania religij-
ne nasilają się, a najliczniej-
szą prześladowaną grupą na 
świecie są Chrześcijanie. W 
ostatnich latach do represji na 
tle religijnym dochodzi szcze-
gólnie na Bliskim Wschodzie 
gdzie dokonuje się zbrodni i 
masowych mordów. Stanowi-
sko PE wzywa do zapewnienia 
wolności religii i przekonań 
zgodnie z prawem międzyna-
rodowym, dla wszystkich, na 
czym skorzystają najbardziej 
prześladowani.

Przyjęty dziś projekt stano-
wiska PE przedstawia m.in. 
rekomendacje, co do przy-
szłości mandatu Specjalnego 
Wysłannika UE ds. FoRB, 
lepszego wykorzystania przy-
jętych przez Radę Wytycznych 
UE czy kwestii wsparcia dedy-
kowanych projektów z obecne-

go i przyszłego wieloletniego 
budżetu UE.

– Z osobistą satysfakcją 
przyjmuję poparcie Komi-
sji Spraw Zagranicznych PE 
dla zgłoszonej dziś poprawki 
zwracającej uwagę na sytuację 
skazanej na śmierć w 2010 r. za 
rzekome bluźnierstwo, chrze-
ścijanki Asi Bibi. Wzywamy 
by w ślad za jej niedawnym 
uniewinnieniem, władze Pa-
kistanu zapewniły jej i jej 
bliskim bezpieczeństwo. Od-
niesienie do tego przypadku 
przez PE zwraca także wprost 
uwagę szerzej na sytuacje 
Chrześcijan – twarde dane 
liczbowe pokazują bowiem, 
że najliczniej prześladowanym 
wyznaniem na świecie są od 
lat Chrześcijanie, choć trudno 
przekonać do podkreślenia 
tego faktu większość parla-
mentarną. Dziś udało się zbu-
dować odpowiednie poparcie. 
Walczymy o wolność religii i 
przekonań dla wszystkich, na 
czym najwięcej skorzystają 
najbardziej prześladowani” 
– skomentował dr Andrzej 
Grzyb, poseł sprawozdawca 
PE.

Szacuje się, że rocznie gi-
nie na świecie od 105 do 170 
tysięcy Chrześcijan a prze-
śladowanych z powodu wiary 

jest aż 200 mln. Chrześcijanie 
cierpią w wielu krajach nie 
tylko z powodu braku wolności 
religijnej. Są oni pozbawiani 
wielu innych praw, takich jak: 
prawo do ochrony przed arbi-
tralnym zatrzymaniem, prawo 
do sprawiedliwego procesu, 
prawo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, równości 
przed sądem, prawo do nie-
stosowania tortur, prawo do 
posiadania rodziny. Pozbawia 
się ich zatem podstawowych 
praw, które przysługują im nie 
tylko jako mniejszościom reli-
gijnym, ale i jako obywatelom 
i zwyczajnym ludziom.

– W 2018 r. mija 5 lat od 
przyjęcia przez Radę Wy-
tycznych UE ws. promowania 
i ochrony wolności religii i 
przekonań tzw. FoRB oraz 2 
lata działalności Specjalnego 
Wysłannika UE ds. FoRB, a 
więc to dobry czas na podsu-
mowania i rekomendacji, co 
do potrzebnych zmian. 2018 
r. to także 70 rocznica uchwa-
lenia Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, w stanowisku 
PE przypominamy, że prawo 
do wolności religii i przeko-
nań jest prawem człowieka 
wyrażonym m.in. w art 18 
Powszechnej Deklaracji. – 
podsumował poseł Grzyb.

PrezydiumMarszałek Ma-
rek Woźniak wziął udział 
w Brukseli w zakończonej 
dzisiaj dwudniowej sesji 
plenarnej Europejskiego 
Komitetu Regionów (KR). 

Było to jedno z najważniej-
szych spotkań tego organu w 
kończącym się roku, ponieważ 
Komitet wypracował swoje sta-
nowisko – w formie serii opinii 
– odnośnie propozycji Komisji 
Europejskiej nt. przyszłości po-
lityki spójności. Polska delega-
cja, której Marszałek Woźniak 
przewodniczy, aktywnie włą-
czyła się w proces tworzenia 
tych dokumentów. Wczoraj 
z członkami KR spotkała się 
unijna komisarz ds. polityki 
spójności Corina Creţu.

Komisarz przypomniała, 
że podczas ostatniego roku 

trwały intensywne dyskusje 
dotyczące kształtu i finanso-
wania polityki spójności w no-
wym okresie programowania 
po 2020 r. Obecnie Komisja 
Europejska przekazała przygo-
towaną przez siebie propozycję 
pozostałym współprawodaw-
com – Parlamentowi Europej-
skiemu i Radzie, którzy muszą 
na tej podstawie wypracować 
ostateczne decyzje. Europejski 
Komitet Regionów jako organ 
doradczy UE również bierze 
udział w tym procesie.

W przyjętych wczoraj przez 
Europejski Komitet Regio-
nów opiniach dotyczących 
polityki spójności znalazły 
się m.in. takie ważne postu-
laty dla polskich samorządów 
jak: polityka spójności dla 
wszystkich regionów UE, 
pozostawienie Europejskiego 

Funduszu Społecznego w jej 
ramach, utrzymanie zasady 
n+3 (Komisja postuluje n+2) 
oraz obecnej stopy współfi-
nansowania na poziomie 85% 
dla regionów słabiej rozwi-
niętych, wśród których po 
2020 r. najprawdopodobniej 
pozostanie Wielkopolska. Sa-
morządy sprzeciwiają się nato-
miast usunięciu Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z rozporządzenia ogólnego czy 
warunkowości makroekono-
micznej. Jak twierdzą, „w wy-
niku powiązania europejskich 
funduszy strukturalnych i in-
westycyjnych  z zarządzaniem 
gospodarczym miasta i regio-
ny byłyby „zakładnikami” 
w wyniku zaniechań rządów 
krajowych”.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

U.E. wspiera wolność religii

Przyszłość polityki spójności

Ponad 160 tys. bezpośred-
nich uczestników i prawie 
półtora miliona widzów 
dzięki transmisjom on-line 
– takie zasięg miały do tej 
pory Dialogi Obywatelskie 
zorganizowane przez obec-
na Komisję Europejską. 
Przed szczytem w Brukseli 
KE przedstawiła podsumo-
wanie debat i konsultacji 
z obywatelami. Wynika z 
niego, że do tej pory najwię-
cej dialogów obywatelskich 
odbyło się w Polsce.

Sprawozdanie opiera się na 
uwagach od obywateli i będzie 
stanowić przedmiot rozmów 
przywódców UE w dniach 13–
14 grudnia 2018 r. Od początku 
kadencji Komisji pod prze-
wodnictwem Jeana-Claude’a 
Junckera w 1 200 debatach 
obywatelskich, które organi-
zowano w ratuszach, w uni-
wersytetach, fabrykach i wielu 
innych miejscach w całej Unii 
Europejskiej, uczestniczyło 
160 000 obywateli reprezentu-
jących wszystkie narodowości, 
grupy wiekowe, rasy, religie 
i wszelkie możliwe kierunki 
polityczne. Przekaz od oby-
wateli jest bardzo wyraźny: 
Europejczycy chcą odgrywać 
aktywną rolę w kształtowaniu 
przyszłości Unii.

Przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jean-Claude 
Juncker powiedział: - Uru-
chomiliśmy stały dialog z 
obywatelami, z całym moim 
zespołem komisarzy, który 
obejmował wszystkie elemen-
ty naszej Unii. Chcieliśmy 
usłyszeć, jakie są nadzieje, 
obawy, oczekiwania i nowe 
idee. Informacje, jakie otrzy-
maliśmy, pokazują, że Euro-
pejczycy nie tylko chcą dać 
wyraz temu, co myślą, ale 

chcą również uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji. Eu-
ropa musi stać się silniejsza i 
bardziej zjednoczona, jednak 
możliwe jest to tylko wtedy, 
gdy stanie się również bardziej 
demokratyczna.

Jak pokazuje sprawozdanie 
z postępów, niemal dwie trze-
cie Europejczyków twierdzi, 
że są optymistyczni, jeżeli 
chodzi o przyszłości Unii Eu-
ropejskiej. Jest to najwyższy 
poziom od 2009 r. Większość 
obywateli postrzega Europę 
jako klucz, który pomoże 
rozwiązać problemy, z jakimi 
się obecnie zmagamy, w tym 
zmiany klimatu, kwestie go-
spodarcze i społeczne, migra-
cję i bezpieczeństwo. Europa 
jest dla nich kontynentem war-
tości, pokojowym projektem, 
obszarem wolności i demokra-
cji, na którym przestrzegane są 
podstawowe prawa.

Siedemdziesiąt sześć pro-
cent ludności uważa, że UE to 
stabilne miejsce w niespokoj-
nym świecie. Ich życzeniem 
jest wspólna polityka zagra-
niczna oraz wspólna polityka 
obronna.

Wiele osób dostrzega ko-
rzyści płynące z euro (prawie 
trzy czwarte osób zamiesz-
kujących strefę euro wspiera 
unię gospodarczą i walutową), 
jednak utrzymują się obawy 
dotyczące podwyżek cen lub 
brakiem stabilności spowodo-
wane przez nieprzestrzeganie 
reguł. Europejczycy chcieliby 
uzyskać większą harmonizację 
w obszarach takich dziedzi-
nach jak środowisko i bezpie-
czeństwo. Pragną dynamicznej 
gospodarki i reform, które 
sprawią, że Unia stanie się 
skuteczniejsza i przejrzystsza.

Sprawozdanie okresowe w 
sprawie białej księgi zosta-

nie przedstawione państwom 
członkowskim podczas posie-
dzenia Rady Europejskiej w 
grudniu 2018 r. Sprawozdanie 
końcowe zostanie następnie 
przedstawione na pierwszym 
szczycie UE-27 dnia 9 maja 
2019 r. w Sybinie, zaledwie 
kilka tygodni przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego.

Kontekst
Komisja rozpoczęła pierwszy 
w historii dialog z obywate-
lami w ramach Europejskiego 
Roku Obywateli 2013. Ce-
lem była debata i wymiana 
poglądów z obywatelami, a 
także politykami krajowy-
mi i lokalnymi. Te debaty z 
obywatelami, prowadzone w 
konwencji „town hall debate” 
i organizowane przez Komisję 
Europejską, pozwalają oby-
watelom ze wszystkich środo-
wisk na swobodną rozmowę z 
tymi, którzy dla nich działają 
– począwszy od komisarzy, 
poprzez członków Parlamen-
tu Europejskiego, Komitetu 
Regionów czy Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego, po przedstawicieli 
władz europejskich, krajo-
wych, regionalnych lub lo-
kalnych.

W marcu 2017 r., publiku-
jąc Białą księgę w sprawie 
przyszłości Europy, Komi-
sja rozpoczęła nową debatę 
o przyszłości UE liczącej 27 
państw. Aby wspierać tę debatę, 
Komisja znacząco zwiększyła 
liczbę prowadzonych dialogów. 
Członkowie Komisji, podróżu-
jąc po Europie, wysłuchiwali 
opinii mieszkańców o scena-
riuszach przedstawionych w 
Białej księdze. Każdy miał 
więc okazję wziąć udział w 
kształtowaniu Unii. 

Autor: Komisja Europejska

Z raportu przygotowanego 
przez Komisję Europej-
ską oraz unijne służby 
dyplomatyczne wynika, że 
Rosja wydaje coraz więcej 
pieniędzy na propagandę 
na obszarze UE. Dlatego 
KE chce zwiększyć unijne 
zdolności do przeciwdziała-
nia dezinformacji.

Komisja Europejska opubliko-
wała swój Plan Działań Prze-
ciw Dezinformacji, wskazując 
na komunikaty płynące nie 
tylko ze strony „zewnętrznych 
państw”, ale także innych pod-
miotów, np. ruchu antyszcze-
pionkowego. Ale w liczącym 
12 stron raporcie najczęściej 
wymieniana jest Rosja.

Prezentując dokument, od-
powiedzialny za jednolity 
rynek cyfrowy wiceprzewod-
niczący KE Andrus Ansip mó-
wił: Musimy połączyć nasze 
siły w celu ochrony naszych 
demokracji przed dezinfor-
macją. Widzieliśmy próby in-
gerencji w wybory i referenda, 
z dowodami wskazującymi 
na Rosję jako główne źró-
dło tych kampanii.” KE chce 
zintensyfikować działania na 
rzecz walki z dezinformacją i 
obcą propagandą, ponieważ w 
maju przyszłego roku odbędą 
się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Ponadto w 
państwach członkowskich 
odbędzie się do 2020 r. ponad 
50 różnych wyborów – prezy-
denckich, parlamentarnych i 
samorządowych.

Przede wszystkim do marca 
ma powstać system wczesnego 

ostrzegania, który miałby w 
ciągu kilku godzin wykrywać 
uruchomienie w internecie 
kampanii dezinformacyjnej. 
Eksperci z różnych dziedzin i 
pracujący w różnych językach 
mieliby opracowywać skutecz-
ne strategie komunikacyjne dla 
państw lub instytucji UE. Pań-
stwa członkowskie dostałyby 
też narzędzia do wymieniania 
się informacjami i koordyno-
wania działań.

Po drugie, zdaniem KE 
należy przeznaczyć więcej 
środków na działanie zespołu 
ds. przeciwdziałania dezinfor-
macji działającego w struktu-
rze ESDZ. Roczny budżet tej 
grupy wzrósłby z 1,9 mln euro 
do 5 mln euro. Ale nawet sam 
komisarz Ansip przyznawał, 
że to wciąż zbyt mało. Dziś 
East StratCom Task Force 
zatrudnia na stałe kilkanaście 
osób. Tymczasem rosyjska fir-
ma Internet Research Agency, 
która funkcjonowała w istocie 
jako tzw. fabryka interneto-

wych trolli, zatrudniała ponad 
1 tys. osób.

Kolejna zmiana ma do-
tyczyć funkcjonujących na 
unijnym rynku serwisów spo-
łecznościowych. Platformy ta-
kie jak Facebook, Twitter, czy 
należący do Google YouTube 
od początku przyszłego roku 
miałyby składać do Brukseli 
specjale raporty dotyczące 
wykrytych przypadków dezin-
formacji. Już dziś serwisy 
społecznościowe obowiązu-
je w UE narzucony przez 
KE kodeks dobrych praktyk. 
„Czas, by te serwisy zaczęły 
się jednak do niego poważnie 
stosować. Unia nie pozwoli, 
by internet był Dzikim Zacho-
dem, gdzie można wszystko. 
Koniec z wymówkami, celo-
wym opóźnianiem działań, 
zagrożenia są zbyt poważne” 
– mówił komisarz ds. bezpie-
czeństwa Julian King.

Według planu KE, Facebo-
ok, Twitter, czy YouTube od 
stycznia 2019 r. będą zobo-
wiązane do comiesięcznego 
raportowania o liczbie i rodza-
jach wykupionych reklam o 
treściach politycznych, a także 
meldować o liczbie wykrytych 
i skasowanych fałszywych kont 
oraz o tym jakie zasięgi miały 
posty podawane dalej przez 
boty, czyli automatyczne konta. 
Dzięki tym danym przed przy-
szłorocznymi wyborami do PE 
powstanie bardzo szczegółowy 
raport dotyczący sytuacji, który 
pomoże przeciwdziałać dezin-
formacji podczas europejskiej 
kampanii wyborczej.

Autor: EurActiv.pl

W tym roku Nagrodę 
Sacharowa Parlament Eu-
ropejski przyznał więzione-
mu w Rosji ukraińskiemu 
reżyserowi i dramaturgowi 
Ołehowi Sencowowi. Na 
ceremonii w Strasburgu 
reprezentowała go jego 
kuzynka oraz jeden z bro-
niących go prawników. Sam 
Sencow odsiaduje wyrok 20 
lat więzienia w łagrze.

Ołeha Sencowa aresztowano 
niedługo po tym jak Rosja 
przejęła władzę na zaanekto-
wanym Półwyspie. Ukraiń-
skiego reżysera oskarżono o 
„przygotowywanie zamachów 
terrorystycznych”. Już wcze-
śniej za więźnia sumienia 
uznała go m.in. Amnesty In-
ternational. Teraz za „wolność 
myśli” nagrodził go Parlament 
Europejski.

List od Sencowa do euro-
posłów
Sencow odbywa w rosyjskim 
łagrze karę 20 lat więzienia. W 
Strasburgu reprezentowali go 
jego kuzynka Natalia Kaplan 
oraz jego prawnik Dymitr 
Dinze. Kaplan opowiedziała 
europosłom nie tylko o życiu 

Sencowa, ale także jego dzieje 
już po aresztowaniu – tortury, 
bicie w celi i wreszcie szybki 
proces, który skrytykowały 
międzynarodowe organizacje 
prawnicze. Sam Sencow przez 
145 dni prowadził także w ła-
grze głodówkę protestacyjną, 
domagając się zwolnienia z 
rosyjskich aresztów wszyst-
kich ukraińskich więźniów 
politycznych. „Ołeh jest osobą, 
która nie może się poddać i 
po prostu spokojnie siedzieć. 
Z natury jest bojownikiem” 
– tłumaczyła Natalia Kaplan.

Przeczytała też wiadomość 
od samego Sencowa. „Nie 
mogę być obecny w tej sali, ale 
słychać tu moje słowa. Nawet 
jeśli ktoś inny je wypowiada, 
słowa są głównym narzędziem 
człowieka i często jego jedy-
nym narzędziem, zwłaszcza 
gdy wszystko inne zostało 
zabrane” – głosi oświadczenie 
ukraińskiego reżysera.

Tajani: Ta nagroda to zobo-
wiązanie
Wręczając nagrodę przewod-
niczący Parlamentu Europej-
skiego Antonio Tajani wspo-
mniał o odwadze Ukraińca. 
„Strajk głodowy Sencowa i 

z odwagą publicznie głoszo-
ne poglądy uczyniły z niego 
symbol walki o uwolnienie 
więźniów politycznych prze-
trzymywanych w Rosji i na ca-
łym świecie” – mówił Tajani.

Wezwał przy tym do na-
tychmiastowego i bezwarun-
kowego uwolnienia nie tylko 
Sencowa, ale wszystkich in-
nych nielegalnie przetrzymy-
wanych w Rosji i na Półwyspie 
Krymskim obywateli Ukrainy, 
a także innych uwięzionych 
wcześniejszych laureatów Na-
grody Sacharowa. „Ta nagroda 
to nie tylko wyróżnienie. To 
zobowiązanie. A my wspiera-
my naszych laureatów” – mó-
wił. Przypomniał, że nagroda 
dla Sencowa wręczana jest w 
chwili, gdy napięcie między 
Ukrainą a Rosją wzmogło się. 
Dlatego zaapelował o deeska-
lację sytuacji oraz wyraził 
poparcie dla przywrócenia 
integralności terytorialnej 
Ukrainy.

Ołeh Sencow jest pierw-
szym Ukraińcem, który otrzy-
mał Nagrodę Sacharowa. Wy-
różnienie to przyznawane jest 
od 1988 r.

Autor: Euractiv

Europa, która słucha

Rosyjska dezinformacja to obecnie 
największe zagrożenie dla UE

Wręczono Nagrodę Sacharowa
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W tym roku przed pa-
sterską zamiast trady-
cyjnych jasełek, z okazji 
100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
licznie zgromadzeni w 
woźnickiej świątyni wierni 
wzięli udział w pełnym liry-
zmu i zadumy a zarazem 
wzruszającym widowisku 
pod tytułem „Kolędarium 
polskie”. 

Autorzy scenariusza – Ma-
rzena Matkowska i Marian 
Wiśniewski ukazali ciężkie dla 
Polaków lata, w których żyli 
pod obcym panowaniem. Były 
to lata kiedy na melodie trady-
cyjnych kolęd śpiewano nowe, 
napisane przez polskich patrio-
tów czasami proste, czasami 

naiwne o miłości do ojczy-
zny, o żołnierzach tułaczach, 
syberyjskich zesłańcach, o 
polskich żołnierzach nucących 
w okopach wojny światowej 
kolędy, o marzeniach i pra-
gnieniu doczekania wolnej 

Polski. Odzyskanie nieodle-
głości łączono z cudem Bożego 
Narodzenia. Prowadzącymi 
spektakl byli p. Renata Knop i 
o. Alojzy Pańczak. Wykonaw-
cami byli aktorzy amatorzy 
z Opalenicy. Na skrzypcach 

grała p. Joanna Suliga-Dunst. 
Na gitarze akompaniował 
p. Marek Suliga. Nad strona 
techniczną czuwał p. Piotr 
Dunst. Spektakl przygotowała 
i wyreżyserowała p. Renata 
Knop z Opalenicy.

Woźnickie „Kolędarium Polskie”

 Rakoniewice
W dzień obchodów 100. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard Tomiak 
wraz z Zastępcą Arkadiuszem 
Pawłowskim  oraz Sekreta-
rzem urzędu- Jarosławem 
Marciniakiem, złożyli bia-
ło – czerwone wiązanki na 
rakoniewickim rynku pod 
pomnikiem Pamięci i Wolno-

ści i cmentarzu, oddając cześć 
poległym Powstańcom.

Powstanie Wlkp. wybuchło 
27 grudnia 1918 r. w Poznaniu 
i było największym zrywem 
niepodległościowym na tere-
nie zaborów, zwieńczonym 
zwycięstwem. Dzięki niemu 
mieszkańcy Wielkopolski 
odzyskali wolność, a ziemie 
stanowiące kolebkę państwo-
wości wróciły do Polski.

Autor zdjęć: Mirosław Wieczorek

W niedzielę 30 grudnia 
2018 r. o godzinie 18 w 
woźnickim kościele pw. 
Stygmatów św. Franciszka 
odbył się wznowiony, po 
kilku latach przerwy V już 
Woźnicki Koncert Bożo-
narodzeniowy. Koncert 
poprowadzili p. Krzysztof 
Borowiak i o. Alojzy Pań-
czak. 

Rozpoczęła go wykonana na 
skrzypcach przez Patrycję 
Kubale kolęda Cicha noc, 
podczas której weszły aniołki 
ze światłem betlejemskim. 
Po przywitaniu artystów i 
publiczności, Kolędę dedyko-
waną nieobecnym zaśpiewała 
p. Aleksandra Ciesielska. Na-
stępne kolędy usłyszeliśmy we 
wspaniałym wykonaniu chóru 
Ottimo z Grodziska pod batutą 
p. Bartosza Żołędziowskiego. 
Na tle fantastycznego woź-
nickiego żłóbka, przecudow-
ne wykonane najpiękniejsze 
polskie kolędy, wzruszona 
publiczność nagrodziła grom-
kimi brawami. 

W koncert chóru wpleciona 
została pastorałka Był pastu-
szek bosy wykonana przez 
ośmioletnią Zosię Borowiak. 

Po występach chóru w cza-
sie recytacji przez Angelikę 
Stefaniak, Natalię i Jagodę 

Konewkówne Piosenki Matki 
Bożej przybyła do kościoła św. 
Rodzina: Maria (Zuzia Kan-

dulska) i św. Józef (Krzysztof 
Marcinkowski) po czym po-
nownie wystąpiła a  p. Alek-
sandra Ciesielska śpiewając 
Mario czy ty wiesz. 

Na zakończenie tej części 
koncertu śpiewając Przekażcie 
sobie wszyscy chwyciwszy 
się za ręce przekazali sobie 
znak pokoju. Podobnie jak 
na poprzednich koncertach 
na zakończenie nie mogło za-
braknąć Grodziskiej Orkiestry 
Dętej im. Stanisława Słowiń-
skiego pod batutą wspaniałej 
p. Renaty Kubale. Rozpoczęła 
ona swój występ od wykonaniu 
w ciekawej aranżacji Cichej 
nocy a zakończyła tak, jak na 
koncertach wiedeńskich bra-
wurowo zagranym, skompono-
wanym przez Johana Straussa, 
Marszem Radetzkiego. 

Tak jak na zakończenie 
Wiedeńskiego Koncertu No-
worocznego także woźnicka 
publiczność wstała, klaszcząc 
w rytm porywającej muzyki. 

Na zakończenie po podzię-
kowaniu wykonawcom, twór-
com i przybyłym wiernym, 
wspólnie zaśpiewano Bóg się 
rodzi z jej ostatnią zwrotką 
Podnieś rękę Boże Dziecię, 
błogosław ojczyznę miłą.

Rocznica Powstania 
Wielkopolskiego

Koncert Bożonarodzeniowy
POWIAT GRODZISKI

1 grudnia  w  Gminnej  Biblio-
tece Publicznej w Rakoniewi-
cach, odbyło się ostatnie spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tematem spotkania 
była książka  Markusa Zu-
saka  „Złodziejka książek”. 
Markus Zusak  jest znany 
czytelnikom  na  całym świe-
cie. Napisał  wiele powieści, za 
które otrzymał nominację do 
nagród. Najsłynniejszą powie-
ścią stała się napisana w 2005 
roku „Złodziejka książek”, 
to pasjonująca i poruszająca 
opowieść  o człowieczeństwie, 
przyjaźni , miłości w czasach 
II wojny światowej. Powieść 
błyskawicznie wspięła się na 
szczyt list bestselerów, a na 
jej podstawie powstał film pod 
tym samym tytułem.

Spotkanie Klubu Książki

Rozmowa z Mateuszem 
Kaczmarkiem z Rako-
niewic- byłym mistrzem 
juniorów Polski w biegach 
na 3000 m. z przeszkodami.
Jego rekord życiowy na 3 
km z przeszkodami wynosi 
8,59,31. Były trener Artur 
Walczak ocenia go jako 
jednego z najlepszych 
„przeszkodowców w Polsce. 
Obecnie jest studentem na 
II roku AWF w Gdańsku 
i trenuje z grupą zdolnych 
biegaczy pod nadzorem 
najlepszych trenerów. 

Jak dajesz sobie rade łącząc 
naukę ze sportem?
Na razie nie mam większych 
problemów z nauką, natomiast 
przed rozpoczęciem sezonu 
lekkoatletycznego wyjecha-
łem na tygodniowy obóz do 
Wałcza. Podczas treningu ule-
głem kontuzji pięty achilesa. 
Otrzymałem serie zastrzyków 
i mogłem dalej trenować. 
Na zawodach na przełomie 
czerwca i lipca wziąłem udział 
w zawodach na których na 3 

km z przeszkodami zająłem 
piąte miejsce a na 5 km byłem 
13. Były to młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski w Sieradzu. 
Tydzień później odbyły się 
Mistrzostwa Polski seniorów  
na których zająłem 9 miejsce 
na 3 km z przeszkodami.

Gdybyś miał podsumować 
ten sezon  to jak byś go 
ocenił?
Kontuzja której uległem kosz-
towała mnie dużo i przeszko-
dziła mi w uzyskaniu dobrego 
wyniku i pobicia rekordu 
życiowego. Planowałem po-
biec poniżej 8,58 sek. Po tych 
mistrzostwach miałem miesiąc 
na  roztrenowanie. Jednym 
zdaniem sezon stracony i po-
został niedosyt.  Sezon jeszcze 
się nie skończył. W sobotę 
odbyły się Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski w przełaju 
na 8 km i zająłem 5 miejsce. 
Teraz czas na roztrenowanie. 
Ostatnim startem będzie ulicz-
ny bieg sylwestrowy. 

Red.

Pechowy sezon Mateusza

Krzyżówka gwiazdkowa
Hasło w konkursie gwiazdkowym: ”Narodziny Króla”
Nagrody wylosowali: 1- Sprzęt AGD z „Inter Marche” z Grodziska Wlkp. -  Barbara Wójcik z Bolewic.
2- Kosmetyki z � rmy „Cosmetic” z Dusznik- Renata Durda z Wolsztyna; 3- Zestaw rybny z � rmy „Piątek” 
z Siedlec- Mieczysław Michałowski z Nowego Tomyśla; 4 – Tort z � rmy „Cukiernia A.J. Kachlicki”- Henryka 
Golczak z Berzyny; 5- Sprzęt AGD z „Inter Marche” z Nowego Tomyśla- Agata Śliwińska z Poznania.

Uwaga: Nie ma nazwy ulic- obowiązuje RODO.
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a Wygranie Przez Wielkopo-
lan Najdłuższej  Wojny Nowo-
czesnej Europy, przedstawione 
w serialu filmowym o ww. 
nazwie /niedawno, kolejny raz 
powtórzonym w TVP/, można 
obejrzeć  zamawiając jego 
zakup poprzez stronę interne-
tową Unii Wielkopolan;
a W 1920 roku Wielkopolanie 
zwycięsko zakończyli Powsta-
nie Wielkopolskie /jedyne 
zwycięskie powstanie Polaków 
przeciwko Niemcom/;

W Powstaniu Wielkopolskim i 
działającej w Poznaniu w latach 
1918 – 1922 Naczelnej Radzie 
Ludowej uczestniczył Ślązak 
Wojciech Korfanty /jako jej 
przewodniczący/, a z Poznania-
ków i Wielkopolan m. in. mój 
dziadek Stanisław Bresiński /
ojciec mojej matki Barbary 
Eckardt/. Obaj byli posłami 
pierwszego w wolnej Polsce 
Sejmu Ustawodawczego RP 
kadencji 1919 – 1922. Od 1920 
r. Stanisław Bresiński  reprezen-
tował Narodowy Chrześcijański 
Klub Robotników w Konwen-
cie Seniorów w ww. Sejmie.                                                                                
Stanisław Bresiński /1875 – 
1956, ur. W Nacławiu, pow. 
Kościan/ ukończył szkołę ele-
mentarną. Przez 4 lata uczył się 
zawodu kołodzieja w Nadrenii, 
skąd wrócił i zamieszkał w 
Kościanie. Od  1902 r. praco-
wał jako kołodziej  - stelmach 
w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk, 
a od 1904 r. w Poznaniu. W 
1904 r. był współzałożycielem 
Katolickiego Towarzystwa Ro-
botników Polskich, którego 
potem był prezesem i członkiem 
honorowym a także współza-
łożycielem i potem prezesem 
Towarzystwa Abstynentów 

„Wyzwolenie”. Od 1913 r. był 
ławnikiem Sądu Przemysłowe-
go. W latach 1916 – 1918 został 
wcielony do armii niemieckiej 
w 4. Pułku lotniczym Poznań 
Ławica /skąd wraz z córką Zo-
fią – starszą siostrą mojej matki 
Barbary – pozyskali cenne tajne 
dokumenty i podjęli działania, 
które przyczyniły się do sku-
tecznego przejęcia niemiec-
kiego uzbrojenia i samolotów 
przez Polaków po  wygranym 
Powstaniu Wielkopolskim /. Od 
1918 r. Stanisław Bresiński był 
aktywnym członkiem Sejmu 
Dzielnicowego w Poznaniu, od 
8 kwietnia 1919 do 1920 r. był 
zastępcą przewodniczącego 
Rady Miasta Poznania oraz jej 
członkiem / z przerwami aż do 
1938 r./. Był działaczem Kato-
lickiego Towarzystwa Robotni-
ków Polskich ZPP, sekretarzem 
okręgowego Chrześcijańskiego 
Zjednoczenia Zawodowego, a 
także prezesem koła Związku 
Rezerwistów.

Na konkursie Katolickiego 
Towarzystwa Robotników, za 
pracę: „Dlaczego stan robotni-

czy dbać winien o utwierdzenie 
religijności wśród członków 
swoich ‘’ mój  dziadek Stanisław 
Bresiński otrzymał I nagrodę.                                                                                                              
Na pamiątkę mojej I Komunii 
Św.w 1950 r. Dziadek ofia-
rował mi piękny Pamiętnik i 
wpisał wiersz: „  Woda w górę 
nie popłynie, Co dziś świeci 
wczoraj zgasło! Przeminę-
ło, mija, minie, To ludzkiego 
życia hasło!!! Lecz nie minie 
wiecznie żywa, Święta Przod-
ków nasza wiara, nie minie 
mądrość prawdziwa, I poczci-
wość nasza stara!   Kochanemu 
Andrzejkowi wpisał się na 
pamiątkę  Dziadzia St. B.”;                                                                                        
P.S. Powyższe dane, poza mo-
imi drobnymi uzupełnieniami 
dot. działań na terenie  nie-
mieckiego pułku lotniczego 
Poznań – Ławica oraz mojego 
pamiętnika z I Komunii Św., 
pochodzą ze strony internetowej 
Biblioteki Sejmowej: http://
bs.sejm.gov.pl      Parlamenta-
rzyści RP – Pełny opis rekordu                                                                                   
Dane dotyczące Rady Miasta 
Poznania/1919-1939/ pochodzą 
ze strony internetowej:  https://

pl.wikipedia.org/wiki/Rada_
Miasta_Poznania_(1919-1939)                                                    
K o m e n t a r z  a u t o r s k i :                                                                                                                                        
 Wiele znaczących nazwisk 
występujących w serialu  „Naj-
dłuższa Wojna Nowoczesnej 
Europy”, wielu innych mężów 
stanu, polityków i samorzą-
dowców, jak np.: prezydent 
USA Woodrow Wilson /którego 
jedyny w Polsce pomnik stoi w 
parku jego imienia w Pozna-
niu/, Ignacy Jan Paderewski, 
Roman Dmowski , prezydent 
Poznania w międzywojennej 
Polsce Cyryl Ratajski, wielu 
innych patriotów /w tym także: 
prosty, prawy, zdrowo i przej-
rzyście myślący, kierujący się 
wartościami, kochający rodzinę 
i uczciwość, wykwalifikowany 
robotnik Stanisław Bresiń-
ski – mój ukochany dziadek, 
zawsze gotowy do pomocy i 
mądrej rady/, to prawdziwa elita 
osób – autorytetów godnych 
naśladowania, bezspornych 
twórców naszej niepodległo-
ści uzyskanej 100. Lat temu.                                                                                                    
Nie do przecenienia jest rola 
Polskiego Kościoła Katolickie-
go  podczas: zaborów, niemiec-
kiej i sowieckiej okupacji oraz 
w trudnym i niejednoznacznym 
okresie po tzw. okrągłym stole  
/w tym: ks. kard. Prymasa Au-
gusta Hlonda  , ks. Kard. Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, 
Papieża Św. Jana Pawła II, a w 
ostatnich latach Ojca Tadeusza 
Rydzyka – głównego animatora 
i twórcy tzw. Toruńskich Dzieł, 
oraz bardzo wielu wspaniałych 
księży,  innych osób konsekro-
wanych i katolików świeckich, 
z których wielu oddało życie za 
obronę wiary  i wartości, jak np. 
ks. Ignacy Jan Skorupka, Ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe i 

ks. Jerzy Popiełuszko. Kolejne 
wybory w Polsce w tzw. okresie 
transformacji czyli głównie 
po 1989 roku  jednoznacznie 
wskazują, że zanika patrio-
tyzm i uznawane wcześniej 
wartości zgodne z Dekalogiem 
i zasadami chrześcijaństwa,  
naturą Stworzenia, rodziny 
i zwyczajnej przyzwoitości. 
Coraz intensywniej zastępuje 
je globalizacja i Nowy Porządek 
Świata – bez uznawania Boga, 
z człowiekiem w głównej roli , 
„używającym świata póki służą 
lata”, ciągle uzależnionym od 
„brudnego pieniądza” obar-
czonego lichwą przejmowaną 
przez plutokrację, nie mają-
cym zdolności kredytowej lub 
możliwości spłacania długów.                                            
Przystępując do kolejnych wy-
borów lub referendów, abso-
lutna większość elektoratu nie 
ma wiedzy o rzeczywistych 
układach i zależnościach po-
szczególnych kandydatów i 
opcji politycznych czy samo-
rządowych od globalnej paję-
czyny zarządzającej światem, 
regionem, koncernami , korpo-
racjami, organizacjami, funda-
cjami , firmami i lobbystami.                                              
Czy Poznaniacy i Wielkopola-
nie, kiedyś doceniani za pracę 
organiczną , kulturę i wartości 
oraz narodową mentalność, 
są w większości zdolni, aby 
powrócić do swoich korzeni i 
wartościowe genealogie rodzin-
ne i tzw. małych ojczyzn prze-
kazywać dzieciom, młodzieży 
i przede wszystkim swoim 
następcom?  Czy wybiorą rolę 
parobków i przytakiewiczów  
wobec możnych dzielących 
„władzę i kasę” w globalnej, 
świeckiej przestrzeni? 

Czy z zadowoleniem dadzą 

się zaczipować, inwigilować, 
występować w roli rodzica nr 
1 lub 2 wobec dzieci, którym 
organizuje i majstruje się płeć, 
które mają być własnością 
jednego światowego państwa 
a nie członkami własnej rodzi-
ny? Czy możnowładcy takie 
same normy wprowadzą wo-
bec siebie i własnych rodzin?                                                                                                                                      
Powyższe pytania kieruję do 
wszystk ich Poznan iaków, 
Wielkopolan i Polaków /także 
polityków i ludzi zmarginali-
zowanych/, traktując Ich jako 
Przyjaciół i Dzieci Boga Stwór-
cy.  Polsce potrzebne jest budo-
wanie a nie burzenie mostów i 
więzi międzyludzkich.

Nie ulegajmy neomarksistow-
skim ideologiom i  pseudolibe-
ralnym zamętom dzielącym lu-
dzi na całym świecie! Ideologia 
Hegla: teza + antyteza = synte-
za, musi dawać wynik w postaci 
wartości dodanej dla ludzkości, 
a nie dawać wcześniej założonej 
w złej wierze korzyści.

Andrzej Franciszek Eckardt   
-   pradziadek  A.F.E.ra   z Poznania

P.S. Mam nadzieję, że Pan Prezydent 
Andrzej Duda naprawi niesprawiedliwie 
odrzucenie wniosku sprzed II Wojny 
Światowej o odznaczenie mojego dziad-
ka Stanisława Bresińskiego Krzyżem i 
Medalem Niepodległości i pośmiertnie go 
odznaczy. Przypuszczam, że powodem tej 
niesprawiedliwości mogło być robotnicze 
wykształcenie i przywiązanie mojego 
dziadka do wartości katolickich.

Autor nie udziela wyłączności ani pierw-
szeństwa żadnemu podmiotowi na opu-
blikowanie niniejszego tekstu, pod wa-
runkiem nie dokonywania jakichkolwiek 
zmian i skreśleń oraz zamieszczeniem 
imion, nazwiska i pseudonimu autor-
skiego oraz miejscowości zamieszkania.

Czy Wielkopolanie pobudzą Polaków 

GW i pozostałe polskojęzycz-
ne gadzinówki od lat wpaja 
nam wstyd za niepopełnione 
przez nas zbrodnie. Biją się 
w nasze piersi za morderstwa 
popełniane przez Niemców 
i Rosjan. Prawie już do tego, 
choć z bólem, przywykliśmy. 
Wierni czytelnicy tych gadzi-
nówek wstydzą się w Niem-
czech, czy we Francji mówić 
po polsku, a angielskiego, nie 
wspominając już o arabskim, 
nie znają. I jak tu uchodzić w 
tych krajach za pożądanych 
cudzoziemców!?

Wróćmy zatem do Warsza-
wy. Tu mam zwolenników 
i przeciwników poglądów, 
jakie głoszę. Jeden ze stałych 
przeciwników, który sam 
pisuje nieskładne przydługie 
kawałki o niczym, perma-
nentnie wstydzi się za moje 
pisanie. Ot życie! Pewna 
wybitna przedstawicielka 

Stronnictwa Ruskiego, 
ostatnio łaskawie pochwaliła 
mnie za krytykę władzy, ale 
upomniała za niedopuszczal-
ne podważanie kultu Stalina. 
Jak na ciągłość radzieckiej 
propagandy przystało, kry-
tyka stalinowskiego pałacu 
jest z jej punktu widzenia 
absolutnie niedopuszczalna.

Okazuje się jednak, że bicie 
się w cudze piersi bywa 
zaraźliwe, o czym sama 
mogłam się przekonać. Ja 
też wstydzę się za Warsza-
wian. Wstydzę się za to, że 
wybrali na włodarzy naszego 
miasta mafię reprywatyza-
cyjną, za to, że chcą, żeby 
rządzili nami przestępcy 
lub ich sukcesorzy. Czy na 
prawdę lubimy malwersacje i 
złodziejstwo generujące tylko 
krzywdę ludzką?

Małgorzata Todd

Załóżmy, że są dwie par-
tie: jedna policjantów, 
druga złodziei, to na którą 
głosować, jeśli się nie jest 
członkiem żadnej z nich? 
Policjanci mogą zapewnić 
bezpieczeństwo, a co mogą 
dać ci drudzy? Po dojściu do 
władzy pozbędą się swych 
wrogów, czyli policjantów i 
tych wszystkich, których nie 
udało się wcześniej skorum-
pować. I co dalej? A no nic. 
Będą okradać wszystkich, 
bez najmniejszych przeszkód 
i skrupułów. Partia złodziei 
nie potrzebuje żadnego 
programu, bo ten rozumie się 
sam przez się. Zjednoczenie 
pod sztandarem anty-PiS jest 
wystarczająco wymown

Wszystko wskazuje na to, 
że na scenie politycznej 
pozostaną tylko dwa ugrupo-
wania: PiS i anty-PiS. Cała 
reszta nie odgrywa większej 
roli. Wygląda jednak na to, 
że PiS-owi przestaje zależeć 
na roli przywódczej. Wier-

ny jego elektorat na razie 
znosi cierpliwie upokorzenia 
w postaci dąsów jakichś 
głupich bab na stanowiskach 
ambasadorów Izraela i USA, 
toleruje wypychanie Polaków 
na emigrację i zastępowanie 
ich cudzoziemcami o podej-
rzanej tożsamości, jak rów-
nież bezkarność aferzystów. 
TVP usiłuje każdą porażkę 
rządu przekuć w sukces, ale 
jak długo? Brak tolerancji dla 
niezależnych dziennikarzy 
dobrze nie wróży.

Czy w takiej sytuacji poje-
dynczy obywatel ma jakieś 
szanse na właściwy wybór? 
Tak, szczególnie w takiej 
właśnie dwubiegunowej sytu-
acji. Od PiS możemy jednak 
jeszcze czegoś się domagać i 
otrzymać to, a od anty-PiS – 
niczego.

Gdyby Narodowcom udało 
się zewrzeć szeregi, to mo-
głaby być alternatywa.

Małgorzata Todd

Pewna korespondentka z całą 
życzliwością usiłowała mi 
wytłumaczyć, że nie znam 
historii i nie mam pojęcia, 
kim był Stalin. Za jego 
czasów panowała bowiem 
powszechna szczęśliwość. 
Gdyby wojnę wygrał Hitler, 
ta sama osoba nie zmieniłaby 
zapewne zdania o okresie 
szczęśliwości, która to szczę-
śliwość inne by tylko nosiła 
imię. Nic zatem dziwnego, 
że zwolennicy PKiN-u będą 
go bronili jak… chciałoby 
się powiedzieć niepodległo-
ści, ale niepodległość Polski 
jest dla nich ostatnią rzeczą, 
której by bronili.

Czy mamy prawo zatem 
dziwić się, że włodarze w 
dużych miastach utrzymują 
władzę, nawet nie fałszując 
albo tylko trochę fałszując 
wybory? Skoro udało się lu-
dziom wmówić, że udowod-
nione oszustwo ani zwykła 
głupota nie dyskwalifikują 
kandydata, to co może go 

dyskwalifikować?

Tylko patrzeć, jak damy sobie 
wmówić, że patriotyzm to 
faszyzm, a faszyzm to brak 
podziwu dla zboczeńców. 
Takie przesłanie obecne jest 
w repertuarze teatralnym i 
w serialach telewizyjnych. 
W Teatrze Telewizji pojawia 
się od czasu do czasu listek 
figowy w postaci dobrego 
spektaklu, nadawane do 
raz, bez powtórek, jakimi 
cieszą się seriale propagujące 
zboczenie jako coś nie tylko 
normalnego, ale niekiedy 
wręcz pożądanego. Najła-
twiej wydawane są pieniądze 
podatników na działalność 
antypolską, co staje się 
normą, której należałoby się 
wreszcie przeciwstawić.
Jeśli nie weźmiemy się po-
ważnie za kulturę, nie mamy 
najmniejszych szans na nor-
malne suwerenne państwo, 
zarządzane przez uczciwych, 
mądrych ludzi.

Małgorzata Todd

Wybrali na włodarzy mafię 
reprywatyzacyjną

Policjanci i złodziejePatriotyzm to faszyzm?

Choć w ubiegłym roku 
Amazon miał niemal 200 mi-
liardów dolarów wpływów, 
w wielu krajach zapłacił 
niemal 0% podatku. ZERO!

Korzystając z luk w prawie, 
internetowi giganci chowają 
do kieszeni miliardy euro, 
które moglibyśmy wydać na 
szkoły, szpitale i inne usługi 
publiczne. Każdy i każda z 
nas płaci podatki. Dlaczego 
oni nie płacą?

Dlatego Europa ma rewolu-
cyjny plan, który ich do tego 
zmusi: z bilionów euro, jakie 

zarabiają wielkie koncerny 
cyfrowe, odciągać drobny uła-
mek i przekazywać społeczeń-
stwu. Jak Robin Hood. Ale 
olbrzymie korporacje stawiają 
twardy opór, bo wiedzą, że je-
śli to rozwiązanie się przyjmie, 
za Europą pójdzie cały świat.

Pokażmy rządom Europy, 
że mamy dość tej niesprawie-
dliwości! Na kilka dni przed 
głosowaniem Avaaz dostarczy 
nasz apel do europejskich 
stolic:

Tu nie chodzi o jedną wielką 
firmę ani jednego bogatego 
prezesa. Ośmiu ludzi ma dziś 

taki majątek, jak połowa ludz-
kości razem wzięta. Ubóstwo 
na świecie powoli spada, a w 
wielu krajach rozwój gospo-
darczy przyniósł względny 
dobrobyt, jednak coraz więcej 
majątku trafia do rąk coraz 
mniejszej garstki niewyobra-
żalnie bogatych ludzi..

Europejski plan nie zmieni 
tego z dnia na dzień, ale to 
krok w dobrym kierunku. 
Plan polega na tym, by firmy 
świadczące „usługi cyfrowe” 
(Amazon, Apple, Facebook, 
Google itd.) płaciły bardzo 
niski podatek w każdym kraju, 

w którym uzyskują przychody, 
zamiast ukrywać bajeczne 
zyski w rajach podatkowych.

Nie chodzi o demonizo-
wanie przedsiębiorstw, które 
odniosły sukces. Chodzi o 
kształtowanie globalnej go-
spodarki tak, by przynosiła 
korzyści nam wszystkim, a 
nie tylko prezesom tych firm. 
Chodzi o to, by cyfrowi gigan-
ci, zarabiający grube miliardy 
dolarów, płacili należny po-
datek – na edukację, służbę 
zdrowia i infrastrukturę, z któ-
rej korzystają, by dostarczać 
nam swoje produkty i usługi. 

W odróżnieniu od tego, co 
robił Robin Hood, to nie jest 
kradzież – to tylko zmiana 
prawa na odrobinę bardziej 
sprawiedliwe.

Jeśli „ustawa Robin Hooda” 
wejdzie w życie w Europie, w 
ślad za nią pójdą inne kraje. 
Dlatego internetowi giganci 
robią wszystko, by nie do-
puścić do jej przyjęcia. Ale 
jeśli przywódcy największych 
krajów Europy dostaną nasz 
apel tuż przed spotkaniem na 
szczycie, które odbędzie się za 
kilka dni, mogą przychylić się 
do naszego stanowiska. Tak 

podpowiadają nam ci, którzy 
znają kulisy europejskiej poli-
tyki. Podpisz petycję:

Byłaby to bezprecedensowa 
zmiana zasad gospodarczej 
gry – i wyraźny sygnał, że do-
tychczasowe, niesprawiedliwe 
reguły odchodzą w przeszłość. 
Nie pozwolimy bogatym boga-
cić się bez końca. Wystarczy, 
że oni też zaczną płacić podat-
ki – tak samo jak my. Tak po-
winien wyglądać sprawiedliwy 
świat – i dlatego, jak zawsze, o 
taki świat walczymy.
Danny, Christoph, Antonia i Mike wraz 

z całym zespołem Avaaz

Bogaci bogacą się bez końca
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Podczas ubiegłotygodniowe-
go szczytu w Brukseli euro-
pejscy przywódcy postano-
wili o zainaugurowaniu prac 
nad odrębnym budżetem dla 
strefy euro.

Pomysł utworzenia osobne-
go mechanizmu finansowe-
go przeznaczonego tylko dla 
państw należących do strefy 
euro przedstawił kilka mie-
sięcy temu prezydent Francji 
Emmanuel Macron. Latem 
udało mu się do niego przeko-
nać kanclerz Niemiec Angelę 
Merkel, która początkowo była 
bardzo sceptyczna. Do końca 
przeciwna była większość 
krajów członkowskich spoza 
strefy euro, w tym Polska. 
Pojawiała się bowiem obawa 
o to, że będzie to wstęp do 
budowania „Europy dwóch 
prędkości”. Taki koncept Fran-
cja forsowała już w czasach 
rządów Jacquesa Chiraca.

Polska się zgadza
Na szczycie UE w ostatni 
piątek (14 grudnia) doszło w 
końcu do kompromisu, po 
którym szef Rady Europejskiej 
Donald Tusk informował, że 
„ministrowie finansów przy-
spieszą prace nad instrumen-
tem budżetowym strefy euro”. 
„Co ważne będzie on przyjęty 
w sposób inkluzywny przez 
wszystkie państwa członkow-
skie w kontekście wieloletnich 
budżetu UE” – zastrzegał 
jednak Tusk.

Właśnie pod takim warun-
kiem zgodę na utworzenie od-
rębnego budżetu dała Polska. 
Warszawa domagała się, aby 
to jak wielki będzie ów budżet, 
jaki przybierze ostateczny 
kształt i kiedy zacznie funk-
cjonować zależało od całej 
UE. „Najważniejsze z punktu 
widzenia Polski jest to, że ten 

instrument ma funkcjonować 
w ramach wieloletnich ram fi-
nansowych. Więc nie jest to de 
facto budżet odrębny. Oznacza 
to, że będziemy mieli wpływ 
na jego funkcjonowanie” – 
mówił polski premier Mateusz 
Morawiecki.

Jednak w konk luzjach 
szczytu znalazł się tylko zapis 
o funkcjonowaniu budżetu 
strefy euro w ramach budżetu 
całej UE. Mówi się także o 
tym, że w poświęconych mu 
posiedzeniach rady ministe-
rialnej eurolandu uczestni-
czyliby wszyscy unijni mini-
strowie finansów i mogliby 
przedstawiać swoje opinie. Ale 
głosowaliby tylko ministrowie 
ze strefy euro.

Według drugiego pomysłu, 
do głosu oraz do możliwości 
korzystania ze środków do-
puszczono by też państwa, któ-
re objęte są już mechanizmem 
ERM2, a więc znajdują się w 
tzw. poczekalni do strefy euro. 
To na razie tylko Dania, ale w 
przyszłym roku mechanizm 
ERM II może objąć także Buł-
garię i Chorwację. W takiej sy-
tuacji poza osobnym budżetem 
strefy euro pozostałyby tylko 
Polska, Węgry, Czechy, Rumu-
nia oraz Szwecja. Wielka Bry-
tania byłaby już wtedy poza 
UE. Odrębny budżet strefy 
euro miałby bowiem powstać 
dopiero od 2021 r., czyli od 
pocżątku nowej siedmioletniej 
perspektywy finansowej UE.

Kiedy będzie budżet 
strefy euro?
To wszystko jednak na razie 
tylko spekulacje. Na papie-
rze znajduje się decyzja o 
utworzeniu takiego budżetu 
oraz o tym, że powstanie 
w strukturach całych Wie-
loletnich Ram Finansowych 
UE. Konstruowanie budżetu 

dla strefy euro nie będzie 
łatwe, bowiem nawet wśród 
członków eurolandu nie ma 
zgody co do tego, jak taki 
twór miałby funkcjonować. 
Berlin widzi go jako element 
lepszego pilnowania stabilno-
ści finansowej państw człon-
kowskich, Paryż chciałby zaś 
by był to także mechanizm 
stabilizujący finanse państw 
przeżywających kryzys. Na 
to Niemcy, którzy byliby 
największym płatnikiem, nie 
bardzo chcą przystawać.

Do francuskiego pomysłu 
przychyla się Komisja Euro-
pejska. „W dłuższym terminie 
musimy mieć instrument, któ-
ry pomógłby nam poradzić so-
bie z szokami zewnętrznymi” 
– mówił Jean-Claude Juncker. 
Jego zdaniem osobny budżet 
strefy euro powinien wynieść 
ok. 50 mld euro na 7 lat. To 
około 4 proc. wartości budże-
tu całej UE w analogicznym 
okresie. To jednak także tylko 
propozycja.

Wydaje się jednak nieunik-
nione, że odrębny budżet UE 
– w jakiejkolwiek formie – 
powstanie. Po tym jak swoje 
weto wycofały państwa takie 
jak Polska czy Węgry, znika 
największa przeszkoda do 
jego utworzenia. Przewod-
niczący eurogrupy Mario 
Centeno zapowiadał, że prace 
nad budżetem strefy euro 
rozpoczną się już w przy-
szłym roku. „W ciągu tylko 
kilku tygodni przeszliśmy od 
czegoś, co było niemożliwe, 
do czegoś, co wydaje się 
prawdopodobne. Dzięki temu 
będziemy mogli promować 
konwergencję i konkurencyj-
ność strefy euro. To ważny 
dzień dla nas wszystkich” – 
mówił Centeno.

Autor: Euractiv

Komisja Spraw Zagranicz-
nych PE (AFET) przyjęła 
dziś (06.12) sprawozdanie 
dr Andrzeja Grzyba (PSL), 
o zmianach potrzebnych w 
politykach UE na rzecz sku-
tecznej ochrony i promocji 
wolności religii i przekonań 
(tzw. Freedom of Religion 
or Believe, FoRB). 

Dramatyczne dane pokazują, 
że prześladowania religij-
ne nasilają się, a najliczniej-
szą prześladowaną grupą na 
świecie są Chrześcijanie. W 
ostatnich latach do represji na 
tle religijnym dochodzi szcze-
gólnie na Bliskim Wschodzie 
gdzie dokonuje się zbrodni i 
masowych mordów. Stanowi-
sko PE wzywa do zapewnienia 
wolności religii i przekonań 
zgodnie z prawem międzyna-
rodowym, dla wszystkich, na 
czym skorzystają najbardziej 
prześladowani.

Przyjęty dziś projekt stano-
wiska PE przedstawia m.in. 
rekomendacje, co do przy-
szłości mandatu Specjalnego 
Wysłannika UE ds. FoRB, 
lepszego wykorzystania przy-
jętych przez Radę Wytycznych 
UE czy kwestii wsparcia dedy-
kowanych projektów z obecne-
go i przyszłego wieloletniego 
budżetu UE.

– Z osobistą satysfakcją 
przyjmuję poparcie Komisji 
Spraw Zagranicznych PE 
dla zgłoszonej dziś poprawki 

zwracającej uwagę na sytu-
ację skazanej na śmierć w 
2010 r. za rzekome bluźnier-
stwo, chrześcijanki Asi Bibi. 
Wzywamy by w ślad za jej 
niedawnym uniewinnieniem, 
władze Pakistanu zapewniły 
jej i jej bliskim bezpieczeń-
stwo. Odniesienie do tego 
przypadku przez PE zwraca 
także wprost uwagę szerzej 
na sytuacje Chrześcijan – 
twarde dane liczbowe poka-
zują bowiem, że najliczniej 
prześladowanym wyznaniem 
na świecie są od lat Chrześci-
janie, choć trudno przekonać 
do podkreślenia tego faktu 
większość parlamentarną. 
Dziś udało się zbudować 
odpowiednie poparcie. Wal-
czymy o wolność religii i 
przekonań dla wszystkich, na 
czym najwięcej skorzystają 
najbardziej prześladowani” 
– skomentował dr Andrzej 
Grzyb, poseł sprawozdawca 
PE.

Szacuje się, że rocznie gi-
nie na świecie od 105 do 170 
tysięcy Chrześcijan a prze-
śladowanych z powodu wiary 
jest aż 200 mln. Chrześcijanie 
cierpią w wielu krajach nie 
tylko z powodu braku wolności 
religijnej. Są oni pozbawiani 
wielu innych praw, takich jak: 
prawo do ochrony przed arbi-
tralnym zatrzymaniem, prawo 
do sprawiedliwego procesu, 
prawo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, równości 

przed sądem, prawo do nie-
stosowania tortur, prawo do 
posiadania rodziny. Pozbawia 
się ich zatem podstawowych 
praw, które przysługują im nie 
tylko jako mniejszościom reli-
gijnym, ale i jako obywatelom 
i zwyczajnym ludziom.

– W 2018 r. mija 5 lat od 
przyjęcia przez Radę Wy-
tycznych UE ws. promowania 
i ochrony wolności religii i 
przekonań tzw. FoRB oraz 2 
lata działalności Specjalnego 
Wysłannika UE ds. FoRB, a 
więc to dobry czas na podsu-
mowania i rekomendacji, co 
do potrzebnych zmian. 2018 
r. to także 70 rocznica uchwa-
lenia Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, w stanowisku 
PE przypominamy, że prawo 
do wolności religii i przeko-
nań jest prawem człowieka 
wyrażonym m.in. w art 18 
Powszechnej Deklaracji. – 
podsumował poseł Grzyb.

Organizacja Open Doors, 
publikuje m.in. co roku Świa-
towy Indeks Prześladowań. 
Jest to lista wskazująca 50 kra-
jów, w których chrześcijanie 
są najbardziej prześladowani 
i dyskryminowani z powodu 
swojej wiary.

Projekt sprawozdania w sprawie 
wytycznych UE i mandatu specjalnego 

wysłannika UE ds. propagowania 
wolności religii lub przekonań poza 
UE (2018/2155(INI)), Sprawozdawca: 

Andrzej Grzyb

W Brukseli odbyło się po-
siedzenie komisji COTER 
Europejskiego Komite-
tu Regionów, w którym 
udział wziął Marszałek 
Marek Woźniak. W trakcie 
posiedzenia członkowie 
zdecydowali o obszarach 
priorytetowych, na których 
skupią się w przyszłym 
roku, przedyskutowali 
trzy projekty opinii oraz 
wyznaczyli nową przewod-
niczącą komisji. Została 
nią Isabelle Boudineau, wi-
ceprzewodnicząca regionu 
Nowa Akwitania, z którym 
Wielkopolska aktywnie 
współpracuje na poziomie 
europejskim.

Gratulując wyboru na prze-
wodniczącą, Marszałek Woź-
niak podkreślił bardzo dobrą 
współpracę Wielkopolski i No-
wej Akwitanii: „Mamy wspól-
ny Dom Regionów w Brukseli, 
który jest doskonałym projek-
tem. Wspólnie walczyliśmy o 
przyszłość polityki spójności. 
Gościliśmy komisarz Creţu 
(przyp. BIWW – unijna ko-
misarz ds. polityki spójności), 
której przekazaliśmy nasze 
wspólne uwagi nt. przyszłości 
polityki spójności”.

W przyszłym roku w Unii 
Europejskiej toczyć się będą 
intensywne dyskusje nt. przy-
szłego budżetu unijnego oraz 
rozdziału środków w jego ra-
mach na poszczególne polityki 

i inicjatywy unijne. Instytucje 
będą podejmować również 
ostateczne decyzje dotyczące 
kształtu i zasad wdrażania 
tych polityk. Pod tym kątem 
Komisja COTER zaplanowała 
swoje prace w 2019 r., zwra-
cając również uwagę na to, 
jak ważna będzie współpraca 
członków z przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego 
oraz innych instytucji. W 
przyjętym dzisiaj dokumencie 
znalazło się sześć obszarów 
priorytetowych: polityka spój-
ności 2021-2027; wielolet-
nie ramy finansowe na lata 
2021–2027; wdrożenie agendy 
miejskiej dla UE; odnowienie 
agendy terytorialnej po 2020 

r.; współpraca transgraniczna 
i EUWT; oraz transport.

Podczas posiedzenia dys-
kutowano również na temat 
trzech opinii dotyczących: 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego; usprawnienia realizacji 
sieci TEN-T; europejskiego 
semestru i polityki spójności 
oraz tego, jak można dosto-
sować reformy strukturalne 
do długotrwałych inwestycji. 
W posiedzeniu udział wzięli 
przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej i austriackiej prezy-
dencji w Radzie UE.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęcia: Europejski Komitet 

Regionów

Będzie odrębny budżet 
dla strefy euro

UE na rzecz wspierania wolności religii 
i przekonań na świecie przyjęte

Marszałek Woźniak na posiedzeniu 
komisji COTER

Do października 2018 roku 
prawie dwie trzecie budżetu 
europejskich funduszy 
strukturalnych i inwesty-
cyjnych na lata 2014–2020 
zostało przeznaczone na 
konkretne projekty. Komi-
sja Europejska opublikowa-
ła wyniki w połowie okresu 
budżetowego 2014–2020. 
- Liczby mówią same za sie-
bie: realizacja programów 
przebiega bardzo sprawnie 
– powiedziała komisarz 
Corina Crețu.

Do końca 2017 r. 1 milion 
firm, w tym 74 tys. przedsię-
biorstw typu start-up, otrzy-
mało wsparcie na rozwój, 
innowacje, wprowadzanie 
nowych produktów i tworzenie 
nowych miejsc pracy. Łącznie 
do wsparcia unijnego wytypo-
wano w całej UE 1,7 miliona 
projektów inwestycyjnych, a 
w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich wsparcia 
udzielono 2,7 miliona bene-
ficjentów.

Wiceprzewodniczący Jyrki 
Katainen, odpowiedzialny 
za zatrudnienie, wzrost go-
spodarczy, inwestycje i kon-
kurencyjność, powiedział: 
- Sprawozdanie pokazuje, że 
europejskie fundusze struktu-
ralne i inwestycyjne pomagają 
nam w dążeniu do ogólno-
unijnych celów związanych 
ze wzrostem gospodarczym i 
zatrudnieniem w kluczowych 
dziedzinach takich jak ba-
dania naukowe i innowacje 
oraz przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną i gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Po-
czynione postępy dobitnie 
świadczą o wartości dodanej 
funduszy strukturalnych dla 
firm i obywateli.

Komisarz ds. pol ityk i 
regionalnej Corina Crețu 
stwierdziła: - Polityka spój-
ności przynosi rezultaty. 
Liczby mówią same za sie-
bie: realizacja programów 
przebiega bardzo sprawnie w 
połowie okresu budżetowego 
2014–2020. Oprócz tych im-
ponujących liczb są jednak 
jeszcze historie milionów 
Europejczyków, których życie 
zmienia się na lepsze dzięki 
unijnym inwestycjom. To 
jest bardzo mocny argument 
za kontynuowaniem dobrze 
działającej polityki spójności 
po 2020 r.

Europejskie fundusze struk-
turalne i inwestycyjne przy-
czyniły się w całej Europie do 
naprawy szkód poczynionych 
przez kryzys gospodarczy i 
finansowy. Do końca 2017 r. 
15,3 miliona osób – dwukrot-
nie więcej, niż w ubiegłym 
roku – otrzymało wsparcie 
na poszukiwanie pracy czy 
zdobywanie nowych umie-
jętności. 42,5 miliona Euro-
pejczyków uzyskało dostęp 
do lepszej jakości opieki 
zdrowotnej.

Zgodnie z unijnymi zo-
bowiązaniami w ramach 
porozumienia paryskiego 
ze środków europejskich 
funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych wspiera się 
również przejście na gospo-
darkę niskoemisyjną. 330 tys. 
gospodarstw domowych sko-
rzystało już z finansowanych 
przez UE prac remontowych 
w celu zwiększenia swojej 
efektywności energetycznej, 
a dzięki finansowanym przez 
UE pracom na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej 
w budynkach publicznych 
zaoszczędzone zostaną ponad 

3 terawatogodziny energii, co 
odpowiada energii ze spala-
nia ok. 370 tys. ton węgla.

Zaktualizowano dziś plat-
formę otwartych danych w 
obszarze spójności, aby poka-
zać najnowsze wyniki europej-
skich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych.

Kontekst
Ze środków europejskich fun-
duszy strukturalnych i inwe-
stycyjnych (funduszy ESI) 
prowadzi się w UE inwestycje 
rzędu 647 miliardów euro w 
latach 2014–2020, przy czym 
wkład UE wynosi 460 miliar-
dów euro.

Celem tych funduszy jest 
wsparcie trwałej konwergen-
cji społeczno-gospodarczej, 
odporności i spójności tery-
torialnej. Fundusze ESI są 
największym źródłem unijne-
go wsparcia dla kluczowych 
obszarów wymagających in-
westycji wchodzących w za-
kres priorytetów politycznych 
Komisji Junckera.

Inwestycje te odpowiadają 
na potrzeby gospodarki re-
alnej oraz wspierają zmiany 
strukturalne i reformy okre-
ślone w procesie europejskiego 
semestru przez wspieranie 
tworzenia nowych miejsc pra-
cy oraz wzrostu, inwestycje w 
jednolity rynek cyfrowy i unię 
energetyczną, wzmacnianie 
jednolitego rynku i zarządza-
nia gospodarką UE.

Sprawozdanie zawiera trze-
ci coroczny przegląd realizacji 
531 programów krajowych i 
regionalnych, oparty na rocz-
nych sprawozdaniach z reali-
zacji programów otrzymanych 
w połowie 2018 r.

Autor: Komisja Europejska

Fundusze UE pobudzają 
rozwój
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14.01.2019r. /poniedziałek/
a 10 00 – WARTSZTATY ARTYSTYCZNE(I 
część: PODRÓŻ PO KONTYNENTACH- 
warsztaty artystyczne (dzieci w wieku od 8 lat.)
Zapisy w biurze WDK do 11.01.2019r.Ilość 
miejsc ograniczona .Koszt 20 zł/osoby. Płatność 
od 02.01.2019

15.01.2019r. / wtorek/
a 10 00- WARSZTATY ARTYSTYCZNE (II 
część: ( dzieci w wieku od 8 lat )
a 11 00 – 12 00 – Taneczne improwizacje (dzieci 
w wieku od 7 do 11 lat)
a 12 30 – 13 30- Taneczne improwizacje (dzieci 
w wieku powyżej 12 lat)

16.01.2019r. / środa/
a 10 00- WARTSZTATY ARTYSTYCZNE (III 
część (dzieci w wieku od 8 lat )
a 12.00-14.00 – Ferie przy szachownicy – Sala 
Bez Atu

17.01.2019r./czwartek/
a 11 00 – 11 45 – Rytmika na wesoło (dzieci w 
wieku 2,5 – 4 lat)
a 12 00 – 12 45 - Rytmika na wesoło (dzieci w 

wieku 4 – 6 lat)
a 11 00 - 14 00 – Wędkarskie majsterkowanie

18.01.2019r./piątek/
Wyjazd do kina do Zielonej Góry (dzieci w wie-
ku od 8 lat. Zapisy w biurze WDK do 11.01.2019. 
Ilość miejsc ograniczona. Koszt 40zł/osoby. 
Płatność od 02.01.2019

21.01.2019r./poniedziałek/
a 11 00 – 12 00 – W rytmie hip-hopu- zajęcia 
taneczne (dzieci w wieku 8-11 lat)
a 12 00 – 13 00 – Tajemnice śpiewu (dzieci w 
wieku od 8 lat)
Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Adamowo – Sala Wiejska
a 14.00 – Nowa Dąbrowa – Sala Wiejska
a 17.00 – Wroniawy – Sala Wiejska

22.01.2019r. /wtorek/
a 11 00 – 12 00 – Zajęcia techniczno-rzeźbiar-
skie (dzieci w wieku od 7 lat)

23.01.2019r./środa/
Wyjazd do HYDROPOLIS do Wrocławia- 

warsztaty „PLASTYCZNY MISZ-MASZ” i 
zwiedzanie.(dzieci w wieku od 8 lat. Zapisy w 
biurze WDK do 11.01.2019 Ilość miejsc ogra-
niczona. Koszt 70 zł/osoby, w tym przejazd, 
warsztaty, zwiedzanie, McDonald’s) Płatność 
od 02.01.2019

Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Świętno – Sala Wiejska
a 14.00 – Obra – Sala Wiejska
a 17.00 – Kębłowo – Sala Domu Kultury w 
Kębłowie

24.01.2019r./czwartek/
a 11 00 – 14 00 – Wędkarskie Majsterkowanie
a 11 00 – 12 00 – W rytmie hip-hopu- zajęcia 
taneczne (8-11 lat)

25.01.2019r./piątek/
Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Stary Widzim – Sala Wiejska
a 14.00 – Tłoki – Sala Wiejska
a 14.00 – 16.00 – Turniej szachowy – Sala 
Bez Atu

a 17 00 - Przedstawienie Teatru Lalek „Pra-
cownia Za Piecem” pt „Leśna awantura”- sala 
widowiskowa WDK, wstęp wolny
Przedstawienie Teatralne na Salach Wiejskich
21.01.2019 ( poniedziałek)
Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Adamowo – Sala Wiejska
a 14.00 – Nowa Dąbrowa – Sala Wiejska
a 17.00 – Wroniawy – Sala Wiejska

23.01.2019 ( środa )
Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Świętno – Sala Wiejska
a 14.00 – Obra – Sala Wiejska
a 17.00 – Kębłowo – Sala Domu Kultury w 
Kębłowie

24.01.2019 (czwartek)
a 18.00 – Nowe Tłoki – Sala Wiejska
a 25.01.2019 ( piątek)
Przedstawienie Teatru Lalek „Pracownia Za 
Piecem” pt „Leśna awantura”
a 11.00 – Stary Widzim – Sala Wiejska
a 14.00 – Tłoki – Sala Wiejska

Ferie z Wolsztyńskim Domem Kultury

Dnia 6 stycznia o godzinie 
19:00 rozbrzmiał Koncert 
Noworoczny. Wystąpił Chór 
Chłopięcy i Męski Filhar-
monii Poznańskiej, nazywa-
ny powszechnie „Poznań-
skimi Słowikami”. 

Znany jest w całej Polsce, 
jak i poza jej granicami. Po-
czątki zespołu sięgają jesieni 
1939 roku, kiedy wkrótce po 
wybuchu II wojny światowej 
dziewiętnastoletni Stefan Stu-
ligrosz skupił wokół siebie 
garstkę śpiewaków Chóru 
Katedralnego prowadzonego 
dotychczas przez księdza 
Wacława Gieburowskiego 
i rozpoczął konspiracyjne 
próby. W czasie wojny chór 
śpiewał w kościołach poznań-
skich: pw. św. Wojciecha i pw. 
Matki Boskiej Bolesnej na 
Łazarzu. Dla mieszkańców 
okupowanego Poznania była 
to niezwykła manifestacja 
polskości. Tak narodził się 
Chór Stuligrosza, z czasem 
nazwany „Poznańskimi Sło-
wikami”. Poznań był ze śpie-
waków Stuligrosza dumny. 
Wkrótce, w 1950 roku, zespół 
przyjęła pod swe skrzydła 
Filharmonia Poznańska. Przez 
72 lata, aż do śmierci w 2012 
roku, szefem artystycznym 
„Poznańskich Słowików” był 
Stefan Stuligrosz. Profesor 
był przez całe swoje życie 
niezwykle aktywny jako dy-
rygent, kompozytor, organista, 
pedagog dyrygentury i śpie-

wu, związany przez wiele lat 
z radiem, Towarzystwem im. 
H. Wieniawskiego i przede 
wszystkim z poznańską Aka-
demią Muzyczną. Ale to 
„Poznańskie Słowiki” uważał 
za dzieło życia. Przez dzie-
sięciolecia pracy stworzył 
zespół o niepowtarzalnym i 
zawsze rozpoznawalnym obli-
czu artystycznym. Z „Poznań-
skimi Słowikami” odniósł 
swoje największe sukcesy. 
Aktualnie zespół prowadzi 
Maciej Wieloch, wieloletni 
asystent i artystyczny wycho-
wanek profesora Stuligrosza. 
„Poznańskie Słowiki” dają 
rocznie kilkadziesiąt koncer-
tów. Śpiewały we wszystkich 
niemal krajach europejskich, a 
także w USA, Kanadzie, Ko-
rei Południowej oraz Japonii. 
Chór występował dla korono-
wanych głów i prezydentów 
oraz wielokrotnie dla papieża 
Jana Pawła II. „Poznańskie 
Słowiki” śpiewają różnorodny 
repertuar, dzięki czemu mogą 
zadowolić muzyczne gusta 
każdej publiczności. 

Tuż przed koncertem na-
stąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu na wykonanie SZOPKI 
GWIAZDKOWEJ.

Wystawa szopek w Kościele 
Farnym w Wolsztynie potrwa 
do końca stycznia 2019r.

Powiększoną listę laure-
atów znajdziecie Państwo pod 
linkiem:http://www.domkul-
turywolsztyn.pl/pliki/laure-
aciszopek18.pdf

Koncert Noworoczny

W sobotę 5 stycznia 2019 
roku Wolsztyn zdominowały 
uroczystości związane z 100 
rocznicą odzyskania przez 
Stolicę Powiatu niepodległo-
ści. Już wczesnym rankiem 
przedstawiciele władz miast 
i powiatu spotkali się przed 
Cmentarzem Parafialnym, 
gdzie złożono kwiaty i za-
palono znicze przy grobach 
Powstańców Wielkopolskich. 
Biało – czerwone kwiaty 
znalazły się również przy 
pomnikach na ulicy 5 Stycz-
nia. Młodzież ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. 
Powstańców Wielkopolskich 

przygotowała okolicznościową 
akademię, którą zaprezento-
wano w Wolsztyńskim Domu 
Kultury. Z Domu Kultury 
uczestnicy uroczystości prze-
szli na Rynek, gdzie w asyście 
harcerzy złożyli wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańca Wielkopolskiego. 
Po Msz św. Odprawionej w 
kościele farnym, rozpoczęła 
się niecodzienna inscenizacja, 
przygotowana przez Wielko-
polskie Towarzystwo Tech-
niki Militarnej. Aktorami w 
tym spektaklu byli również 
Starosta Wolsztyński Jacek 
Skrobisz i Burmistrz Wolsz-
tyna Wojciech Lis.

 100. rocznica wyzwolenia 
Wolsztyna
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5 stycznia 2019 roku Burmistrz 
Wolsztyna Wojciech Lis oraz 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Jarosław Adamczak wrę-
czyli przyznane stosownymi 
uchwałami Rady Miejskiej w 
Wolsztynie tytuły „Zasłużony 
dla Gminy Wolsztyn”. Tytuły 
nadano Panu Zbigniewowi Ko-

walewiczowi i Panu Edmundo-
wi Piechockiemu.

Wręczono również nagrody 
w konkursie plastycznym  pt.: 
„100 – lecie Polski Niepodle-
głej” zorganizowanego przez 
Wolsztyński Dom Kultury, a 
także w konkursie„Wiedzy o 
Powstaniu Wielkopolskim”. 

Uroczysta Akademia w 
Wolsztyńskim Domu Kultury

Dnia 6 stycznia 2019 r. ulicami naszego miasta przemaszerował 
IV Wolsztyński Orszak Trzech Króli. Wielkie wspólne ŚPIEWA-
NIE KOLĘD !!! TUŻ PO MSZY ORSZAK przeszedł NA RY-
NEK MIEJSKI gdzie odbyły się WYSTĘPY ARTYSTYCZNE.

IV Wolsztyński Orszak 
Trzech Króli
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Legendarny bułgarski chór 
The Mystery of the Bulgarian 
Voices wraz ze współzałoży-
cielką Dead Can Dance, Lisą 
Gerrard 10 czerwca wystą-
pią w warszawskim Klubie 
Stodoła! To wyjątkowe mu-
zyczne wydarzenie - Buł-
garki powracają po ponad 
dwudziestoletniej przerwie 
i łączą siły z artystką, która 
wywarła ogromny wpływ na 
scenę niezależną. Na muzyce 
Dead Can Dance wychowało 
się całe pokolenie wrażliwej 
publiczności. Wspólny projekt 
„BooCheMish” bazuje na 
połączeniu unikalnych wokali 
Lisy, Bułgarek i Skillera, mi-
strza świata w beatboxingu.

Chór The Mystery of the 
Bulgarian Voices, znany też 
jako Le Mystère des Voix 
Bulgares, powstał w 1952 roku 
jako Kobiecy Chór Telewizji 
Bułgarskiej. W latach 60. XX 
wieku odkrył go podróżujący 
po Bałkanach szwajcarski 
producent Marcel Cellier i 
po wielu latach doprowadził 
do wydania pierwszej płyty 
zespołu. W 1975 ukazał się 
niepozorny album „Le Mystère 
des Voix Bulgares”. Nikt nie 
podejrzewał, że dzięki temu 
wydawnictwu dekadę później 
Bułgarki zyskają ogólnoświa-
tową sławę. Peter Murphy z 
Bauhausu puścił tę płytę Ivo 
Watts-Russelowi, szefowi le-
gendarnej wytwórni 4AD. Za-
chwycony Russel natychmiast 

wypuścił reedycję i doprowa-
dził do wydania kolejnych. 
Album „Le Mystère des Voix 
Bulgares, Volume 2” zdobył 
w 1989 nagrodę Grammy. 
Fenomen pieśniarek to rezultat 
połączenia ponadtysiącletniej 
bułgarskiej sztuki wokalnej z 
nowoczesnymi brzmieniami 
i wielowarstwowymi kom-
pozycjami. Ich umiejętności 
doceniła Kate Bush, która z 
trzema spośród nich nagrała 
płyty „The Sensual World” i 
„The Red Shoes”

Lisy Gerrard polskiej pu-
bliczności przedstawiać nie 
trzeba. Współzałożycielka 

Dead Can Dance słynie z 
równie pięknego, co oryginal-
nego wokalu, inspirowanego 
muzyką dawną, chorałami 
gregoriańskimi i szeroko poj-
mowaną world music. Duet 
Dead Can Dance powstał w 
1981 roku, trzy lata później 
wydał w wytwórni 4AD swoją 
debiutancką płytę, ale praw-
dziwą sławę przyniosły mu 
nagrane w latach 1985-1988 
albumy „Spleen and Ideal”

“Within the Realm of a 
Dying Sun” I “The Serpent’s 
Egg”. Lisa była również jed-
nym z filarów supergrupy 
This Mortal Coil. W 1995 

roku artystka rozpoczęła ka-
rierę solową. Nagrała ciepło 
przyjęty album „The Mirror 
Pool”, potwierdzający jej po-
tężne możliwości wokalne, 
współpracowała z Klausem 
Schulze z Tangerine Dream 
i pisała muzykę do filmów. 
Skomponowana wraz z Han-
sem Zimmerem ścieżke dźwię-
kową do „Gladiatora” zdobyła 
nominację do Oscara.

W projekcie „BooCheeMi-
sh” uczestniczy również Skil-
ler, bułgarski mistrz świata 
w beatboxingu z 2012 roku. 
Aleksandar Deyanov uni-
ka hip-hopowych inspiracji, 

traktując beatbox jako sztukę 
wokalną i sięgając do różno-
rodnych tradycji muzycznych. 
Występował m.in. z Shaggy’m, 
Stereo MCs i Transglobal Un-
derground. Skład uzupełniają 
perkusjonista David Kuckher-
mann i orkiestra smyczkowa.

Koncert “BooCheeMish” 
będzie podzielony na trzy 
części. W pierwszej z nich 
wystąpią pieśniarki z The My-
stery Of The Bulgarian Voices 
w tradycyjnym repertuarze, 
wspomagane przez Skillera, w 
drugiej Lisa Gerrard wykona 
swoje utwory w towarzystwie 
chórzystek i Skillera, a w trze-

ciej zaprezentowane zostaną 
kompozycje przygotowane 
specjalnie na tę okazję i wyko-
nane a’capella przez chór i Lisę 
Gerrard. Będą niespodzianki, 
partie solowe, improwizacje i 
nieustające zderzenia pozornie 
nieprzystających do siebie mu-
zycznych tradycji, które dzieli 
ponad tysiąc lat.

Bilety do kupienia w kasie 
Klubu Stodoła (Warszawa 
ul. Batorego 10)
Sprzedaż internetowa: www.
stodola.pl, www.ticketclub.pl

 
Krzysztof Wodniczak

The Mystery Of Bulgarian Voices i Lisa Gerrard 

Przyszedł znikąd. Pojawia 
się i znika. Najczęściej moż-
na go spotkać w pobliżu ul. 
Krakowskiej i Półwiejskiej 
przy Starym Browarze. 
Zaczyna być rozpoznawal-
ny jako naturszczyk, który 
swoją muzyką , swoim 
śpiewaniem sprawia radość, 
a jego śmieszne komenta-
rze wywołują  uśmiech na 
twarzach przechodniów. 
Przecież nie jest odosob-
niony. 

Na poznańskich ulicach, skwe-
rach, pasażach grają różni in-
strumentaliści i tacy którzy 
ukończyli Akademię Muzycz-
ną i tacy co opanowali  trzy 
chwyty gitarowe i też grają, 
aby przekonać spacerowiczów 
do wrzucenia jakiegoś grosika 
do futerału czy kapelusza. W 
tym pejzażu pojawia się WAL-
DEMAR  HERCZYŃSKI  , 
który jest niewątpliwie kon-
tynuatorem wszędobylskiego 
niegdyś przedwcześnie zmar-
łego śp. Tadeusza Mandata 
Lisa. Bywa, że nie występuje 
w pojedynkę, dołącza do pięk-
nej wiolonczelistki Marioli, 
grającego na skrzypcach Ka-
rola czy  Bogumiła, który 
tworzy jednoosobowy zespół. 
   Gdyby szukać  początków 
grania Waldemara to było w 
okresie jego zawodowej pracy 
w Wielkopolskim Zakładzie 
Gazownictwa. Kiedy Dział 
Socjalny organizując  tzw. 
wycieczki zakładowe czy wy-
jazdy na grzybobranie, zawsze 
zabierał Herczyńskiego, by 
był głównym „zapiewajłom”, 
a on żartując mówił „Kon-
certu  nie budiet, bo Iwan 
spieprzył bałałajku”.  Umi-
lał  chwile innym grając na 
gitarze, harmonice ustnej oraz 
na łyżkach kuchennych do 
zupy, które zastępowały mu 
kastaniety. Trzeba przyznać, 

że jest jedynym znanym mi 
tak wszechstronnym multiin-
strumentalistą, chociaż okre-
ślając łyżki  instrumentem 
robię pewne nadużycie, ale to 
odzwierciedla muzykowanie a 
la Waldemar i określa go jako 
tego, który potrafi tak zain-
teresować  stałych czy przy-
padkowych słuchaczy. Piszę 
stałych, bo Waldemar nie tylko 
gra i śpiewa w poznańskiej 
przestrzeni muzycznej. Jest 
także  zapraszany do udziału 
w znaczących koncertach czy 
to w  cyklu koncertowym 
BRZMIENIA WODNICZA-
KA, czy to w Rodzinnych 
Ogródkach Działkowych w 
ramach V Spotkań z Kulturą 
i Sztuką (hasłem tego spo-
tkania było Działkowiec nie 
tylko kopie w ziemi, często z 
inną robótką się ożeni), czy w 
Domach Pomocy Społecznej 

podczas Senioralnych spotkań 
z muzyką, czy wreszcie pod-
czas Happeningu Gitarowego 
w ramach Festiwalu Akademia 
Gitary. Organizatorzy tego 
festiwalu zaprosili go do Sza-
motuł do Zamku Górków, by 
wystąpił w koncercie dla 60 
plus jako tzw. support przed 
recitalem znanego gitarzysty 
młodego pokolenia Andrzeja 
Grygiela.  Była to bardzo 
cha ra k ter ystyczna ,  m ię -
dzypokoleniowa integracja.  
  Drodzy Czytelnicy jak spo-
tkacie na swojej poznańskiej 
drodze Waldemara Herczyń-
skiego proszę potraktujcie go 
jak doręczyciela dobrych myśli 
może wiadomości od serca, 
które  wyśpiewuje specjalnie 
dla was. Każdego traktuje in-
dywidualnie w swoisty sposób 
przekazuje dedykacje.
.       Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski

Powstanie wielkopolskie 
było ukoronowaniem 
ponad stu lat dążeń do 
niepodległości, wychowy-
wania kolejnych pokoleń w 
polskim duchu, w realiach 
pracy organicznej, ale w 
połączeniu z gotowością 
do walki zbrojnej. Zawsze 
jednak w perspektywie było 
powstanie ostateczne, zwy-
cięskie, które doprowadzi 
do połączenia Wielkopolski 
z odradzającą się Rzeczpo-
spolitą.

Jednym z elementów walki o 
przetrwanie narodowe, o za-
chowanie kultury, była pieśń. 
W owych czasach muzyka 
odgrywała ważną rolę nie tyl-
ko kulturalną i kulturową, ale 
w wielkopolskich domach była 
wyznacznikiem ogólnego po-
ziomu. Do dobrego tonu nale-
żała umiejętność gry na jakimś 
instrumencie, powszechne 
było śpiewanie. Nie tylko w 
domu czy podczas uroczy-
stości rodzinnych, ale także 
w licznych towarzystwach 
śpiewaczych, organizacjach  
zawodowych i religijnych. W 
czasach gdy nie było radia i 
telewizji, ludzie byli znacznie 
bliżej siebie niż dziś – także 
dzięki muzyce. Pieśń pod-
trzymywała ducha polskiego, 
była ważnym elementem pa-
triotycznego kształtowania 
kolejnych pokoleń Polaków w 
zaborze pruskim. Wyrażała 
nastroje i dawała świadectwo 
nadziejom. Muzyka i pieśń 
zawsze towarzyszyły codzien-
nemu życiu, ale i ważnym wy-
darzeniom w dziejach narodu 
i regionu.

Powstanie wielkopolskie 
trwało krótko, od końca grud-
nia 1918 do połowy lutego 
następnego roku. W tym czasie 
nie zdążyły powstać pieśni i 

piosenki związane z powstań-
czymi wydarzeniami. Najczę-
ściej wykonywano  repertuar 
z zebrań rodzinnych i organi-
zacyjnych. Szczególnie popu-
larne były „Pamiętne dawne 
Lechity” i „Leć, Orle Biały” 
Ignacego Jana Paderewskiego. 
„Rota”, z reguły traktowana 
jako niemal „sztandarowa” 
(przecież dotyczyła słynnego 
strajku dzieci polskich we 
Wrześni w 1901 roku), w 
rzeczywistości, jak ustalił 
profesor Waldemar Łazuga, ze 
względu na wyjątkową ostrość 
tekstu, nie była w Wielkopol-
sce aż tak popularna. Ale po 
wybuchu powstania wielko-
polskiego wiodącą rolę prze-
jęły Mazurek Dąbrowskiego 
i pieśń Alojzego Felińskiego 
„Boże coś Polskę”.

Większość pieśni zwią-
zanych z wydarzeniami po-
wstania wielkopolskiego, 
powstała w 1919 roku, już 
po zakończeniu wydarzeń 
na frontach. Osiadł wtedy 
w Poznaniu wybitny kom-
pozytor i twórca między 
innymi muzyki chóralnej, 
Feliks Nowowiejski. On też 
był autorem „Marsylianki 
wielkopolskiej” – porywają-
cej pieśni napisanej do słów 
Stanisława Myriusa – Rybki. 
Ten utwór najczęściej jest 
kojarzony z powstaniem 
wielkopolskim.  Nowowiejski 
skomponował też między 
innymi „Marsz wojenny ge-
nerała Dowbor-Muśnickiego” 
i „Marsz 64-go Pułku Gru-
dziądzkiego”. Nieznany autor 
był twórcą marsza „Naprzód 
poznański pułku pierwszy”. 
W tym czasie powsta ły 
też między innymi „Pieśń 
Maryńczyków” i marsz 7. 
pułku strzelców wielkopol-
skich. Zbiór tekstów piosenek 
żołnierskich, wykonywanych 

spontanicznie, najczęściej do 
znanych już melodii, opra-
cował Roman Wilkanowicz.

Najsłynniejsze utwory, po 
usilnej kwerendzie w poszu-
kiwaniu oryginalnych nut 
i po nowym opracowaniu, 
będą dziś wykonane przez 
Poznański Chór Kameralny 
pod dyrekcją Bartosza Micha-
łowskiego. 

Przed dziesięciu laty z 
okazji 90. rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego, 
na estradzie Filharmonii Po-
znańskiej wykonano oratorium 
Jacka Sykulskiego „Wolności 
dla nas idzie czas” do słów 
Eugeniusza Wachowiaka. Na 
stulecie Powstania usłyszymy 
prawykonanie „Symfonii wiel-
kopolskiej” op 43 na orkiestrę 
symfoniczną na chór męski i 
chór chłopięcy, skomponowa-
ną przez Marka Sewena. Or-
kiestrze Filharmonii Poznań-
skiej występującej pod batutą 
maestro Łukasza Borowicza, 
będzie towarzyszył Chór Chło-
pięcy i Męski Filharmonii 
Poznańskiej „Poznańskie Sło-
wiki”. Usłyszymy więc nowe 
opracowania znanych utworów 
i dzieło wykonane dla uczcze-
nia setnej rocznicy powstania 
wielkopolskiego.

Nie zaszkodzi dodać re-
f leksję zawartą w folderze 
dołączonym do płyty pre-
zentującej wykonywane dziś 
utwory:  „Zwycięskie powsta-
nie wielkopolskie nie znalazło 
właściwego odzwierciedlenia 
w literaturze, muzyce czy sztu-
ce. Zabrakło mu romantyzmu 
innych zrywów, nie obrosło 
legendą. Ale może ono wcale 
jej nie potrzebuje, bo po co 
zwycięzcom legendy skoro 
fakty są od niej piękniejsze?”

Cofnijmy się więc o sto lat 
– i posłuchajmy.

dr Marek Rezler

Ostatni taki bard? Przed stu laty ziściło się marzenie 
Wielkopolan o wolności
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PO stadionowym  koncer-
cie, który można okreslić 
tylko jednym słowem 
niewypał na poznańskim 
Starym Rynku odbył  się  
następnego dnia koncert z 
okazji 100-lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

Połączony był ze wspólnym 
śpiewem pieśni patriotycznych. 
Na scenie wystąpili między 
innymi:  Kasia Cerekwicka, 
Ray Wilson, Mateusz Ziółko, 
Rafał Brzozowski,  Grzegorz 
Kupczyk ( rewelacyjny głos na 
miarę najlepszych światowych 
wokalistów), rockowa Luxtor-
peda, a także Chór Chłopięcy 
Jacka Sykulskiego. W trakcie 
widowiska na telebimach od-
twarzane były przekazy hi-
storycznych wydarzeń, cytaty 
ze wspomnień powstańców, 
kopie rozkazów oraz wiele 

materiałów archiwalnych, 
które przyczynią się do aktyw-
nego odkrywania i utrwalania 
historii kluczowej dla naszej 
tożsamości. W scenerii archi-
tektonicznej Starego Rynku, 
wśród krużganków Ratusza 
i arkad domków budniczych, 
pojawiło się blisko 1000 har-
cerzy. W wydarzeniu udział 
wzieli również ułani i grupy 
rekonstrukcyjne. Widowisko z 
okazji 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
przygotowało Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości we 
współpracy z TVP3 Poznań. 
Poprowadził je dziennikarz 
TVP poznaniak Tomasz Wol-
ny, a wyreżyserował Bolesław 
Pawica. Całość zarejestrowały 
kamery telewizyjne, a retrans-
misję można  było obejrzeć na 
antenie Telewizyjnej Dwójki, 
a także na antenie TVP3 Po-

znań. Partnerem widowiska 
jest Enea. Wstęp na widowisko 
jbył  bezpłatny. Jest to jedna z 
wielu inicjatyw, wpisujących 
się w obchody rocznic roku 
2018, które wspiera ta Grupa. 

  Ileż wzruszeń dostarczył 
ten koncert. Patriotyzm w 
pełnym wydaniu,  a okazało 
się, że poznańscy wykonawcy 
potrafili unieść oczekiwane 
przesłania zarówno w formie 
muzycznej jak i semantycznej. 
Dzieki takiemu profesjonale-
mu wykonawców przekazowi 
cała Polska zobaczyła na czym 
polegają zakorzenione w nas 
geny niepodległościowe. Mo-
żemy być z tego dumni, że 
mamy takich ojców, dziad-
ków i pradziadków i jesteśmy 
spadkobiercami tej miłości 
do Polski, do Poznania , do 
Wielkopolski.

Krzysztof Wodniczak

Słowo - dźwięk w swej nie 
zawsze obliczalnej struktu-
rze nie tworzy radykalności 
kulturowych intensyfikacji 
czy załamania się konsen-
susu muzycznego. W tej 
muzyce wolności autorzy 
tekstów nie tylko operu-
ją wariantami pojęcia 
podmiotu, ale odnoszą się 
do tworzonego przez siebie 
jako niezależnej sekwencji. 

Nie są to na szczęście wska-
zówki  dotyczące kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na pewnym naśladowaniu 
już dzieł stworzonych w celu 
dzielenia się „własnością inte-
lektualną i prywatną”.

Należy odnieść wrażenie, że 
istotnym elementem decydują-
cym o wartości tej stylstyki są 
barwy i różnorodna stylistyka 
dźwiękowa konotująca zapew-
ne w przeświadczeniu wy-
sublimowane barwy i nowo-
czesne brzmienia. Warto też 
zauważyć że i  interpretacja nie 

jest w istocie jednoznaczna.
Symptomatycznym udźwię-

kowionym obrazem stwo-
rzonym na pewne , bliżej nie 
określone podobieństwa wpi-
sując się wzajemny i tożsamy 
z kilkoma nurtami i mającą 
zdolność, by przełamać  arkan 
w postaci ukrytego systemu. 
Pozwala albo powinno się 
ją stosować z jednej strony 
dyscyplinę z drugiej angażo-
wać motywy linię twórczą, 
,osobistej refleksji i czułej 
pamięci niosącą to, co ona 
ma czyli wrażliwość, pamięć, 
refleksję, zachwyt, motywa-
cję do życia i wiele jeszcze 
innych cech i wartości po to , 
żeby uzyskać poczucia dobra 
i szczęścia .Muzyka wolności 
została utożsamiona z etykietą 
wielokulturowości ( nie mylić 
z multikulti) , stąd dodatkowe 
dodawanie znaczeń konoto-
wanych. Muzyka i semantyka 
wykazują swoją właściwą 
wspólnotę autorów słów, kom-
pozytorów, wykonawców i 
... odbiorców. Są tożsame od 
pierwszego dźwięku po ostatni 

akord.
Poznańskie środowisko mu-

zyczne ma swoje wieloletnią 
historię,( od pierwszego ze-
społu big beatowego  Rock 
Hall z wokalistą Wojciechem 
Kędziorą Kordą) a z nią i 
przesłania okresowe czy ponad 
czasowe, które mogą zaprezen-
tować się w wersji koncertowej 
m.in. Hanna Banaszak, Do-
minika Narożna, Małgorzata 
Ostrowska, Ewelina Rajche, 
Sławomir Jaślar, Piotr Kuz-
niak, Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Schultz,  Grzegorz Tomczak 
,zespoły , Andre, Konsonans, 
Sun Flower Orchestra itp.

Sięgając do archiwum zna-
lezlibyśmy szeroki wachlarz 
solistów i zespoły, które przy 
odrobinie promocji

mogłyby przygotować się 
do koncertu pod umowną 
nazwą POZnańska Muzyka 
Wolności.

Reprezentację  Muzyki 
Wolności mamy godną jakiej 
nie powstydziły by się  inne 
miasta.

KRZYSZTOF WODNICZAK

8 styczmia mija 83 rocznica 
urodzin Króla Rock and Rol-
la. Z tej okazji odbędzie się 
wiele koncertów okoliczno-
ściowych. Jeden z nich bedzie 
mial miejsce w poznański 
Jeżyckim Centrum Kultury.
Dobór artystów, moim skrom-
nym zdaniem, bedzie  bardzo 
interesujący. Gdybym jednak 
mógł zaproponować drobne 
zmiany to w repertuarze Elvisa 
z lat pięćdziesiątych widział-
bym krakowską grupę Elvis 
‚56 ze Szczepanem Sollichem 
na wokalu (specjalizują się 

głównie we wczesnym etapie 
twórczości Presleya i trzeba 
przyznać, że doskonale od-
dają klimat tamtych czasów). 
W latach sześćdziesiątych 
dobrze sprawdziłby się Paweł 
Bączkowski (Paweł doskonale 
sprawdza się w takich balla-
dach jak „It’s Now Or Never”, 
„Are You Lonesome Tonight?” 
czy „In The Ghetto”. A myślę, 
że na takie wydarzenie zgo-
dziłby się też opracować kilka 
piosenek w stylu country, które 
Elvis miał w swoim reper-
tuarze w drugiej połowie lat 

sześćdziesiątych - „Just Call 
Me Lonesome” czy innych).

A lata siedemdziesiąte od-
dałbym Piotrowi Skowroń-
skiemu (Piotr doskonale też 
odtwarza Elvisa z programu 
„Comeback Special” z 1968 
roku więc być może byłby to 
fajny pomysł na pokazanie po-
wrotu do koncertowej działal-
ności Presleya - od programu 
NBC, poprzez występy w Las 
Vegas i trasy koncertowe). 

To taka moja skromna su-
gestia.

Mariusz Ogiegło  

Patriotyzm nie jedno ma imię

POZnańska Muzyka Wolności

83 rocznica urodzin Króla Rock and Rolla

W sobotnie przedpołudnia 
Radio Poznań nadaje audycję 
ze starymi przebojami pt. 
„Radio Satysfakcja”. Raz w 
roku słuchacze i redaktorzy 
spotykają się w poznańskim 
klubie. Gawędzą, śpiewają 
wspólnie stare kawałki - 
akompaniuje znany z anteny 
muzyk, kompozytor, znawca 
popkultury anglosaskiej 
Gerard Nowak. Mistrzem 
ceremonii jest „redaktor roz-
prowadzający” - Arkadiusz 
Kozłowski. Najnowsze takie 
spotkanie doszło do skutku 
w klubie Stara Prochownia 
na poznańskich Jeżycach 
8 grudnia, w 38. rocznicę 
tragicznej śmierci Johna 
Lennona.

Mnie w tym gronie przy-
padła rola felietonisty, więc 
musiałem się zaprodukować, 
aby nasze spotkanie było - że 
się tak wyrażę - dociążone 
merytorycznie. Wygłosiłem 
ilustrowany dźwiękowo 
referat pod tytułem „Motyw 
ptaka w polskiej piosen-
ce. Wybrane problemy”. Z 
konieczności ograniczyłem 
się do rodzimej twórczości 
ornitologicznej. 
Jak się uważniej rozejrzeć, 
okaże się, że ptaki wystę-
pują w co drugiej polskiej 
piosence, z tym, że występu-
ją w bardzo różnych rolach i 
funkcjach. Jedną z ważniej-
szych jest pobudzanie do 
działania. Zwłaszcza robot-
ników, którzy powinni udać 
się na pierwszą zmianę: „Jak 
dobrze wstać skoro świt, 
jutrzenki blask duszkiem pić 
nim w górze tam skowro-
nek zacznie tryl...” Jeżeli 
robotnik zmianowy jest 
oporny, ptaki nie poprzestają 
na zachęcającym śpiewie, 
lecz walą o szyby: „A po 
nocy przychodzi dzień, a po 
burzy spokój, nagle ptaki 
budzą mnie tłukąc się do 
okien”. Ptaki generują wspo-
mnienia wakacyjne: „Morza 
szum, ptaków śpiew, złota 
plaża pośród drzew. Wszyst-
ko to w letnie dni przypo-
mina ciebie mi”. Ptaki u pań 
wzbudzają tęsknoty. Duże 
i małe. Najczęściej jednak 
małe: „Jak dzwon, który 
zaledwie tylko tknąć, a już 
śpiewa, jak zabłąkanych 
ptaków głos. Jak liść, przez 
chwilę piękny, nim go wiatr 

strąci z drzewa, tak w nas 
głęboko skryte śpią. Małe 
tęsknoty”. 

I tak moglibyśmy jeszcze 
długo, ale cały czas mowa 
o ptakach w ogólności, a tu 
przyszła pora na specyfi-
kację gatunkową. W Polsce 
najważniejszym ptakiem 
pozostaje oczywiście orzeł. 
„Widziałam orła cień. Do 
góry wzbił się niczym 
wiatr. Niebo to jego świat, z 
obłokiem tańczył w świetle 
dnia”. Jednym tchem z or-
łem wymieniany bywa sokół 
- zwłaszcza, gdy poszukuje 
się pilnie jednego i drugie-
go: „Gdzie ci mężczyźni, 
prawdziwi tacy, orły, sokoły, 
herosy? Gdzie ci mężczyźni 
na miarę czasów, gdzie te 
chłopy?” O skowronkach 
była już mowa, ale przypo-
mnijmy jeszcze jedno ich 
zastosowanie. Otóż służą 
one do tak zwanego - w krę-
gach ornitologów - uskow-
ronkowienia obiektu, często 
damskiego: „Cała jesteś 
w skowronkach. Śpiewają 
twoje włosy, śpiewa twoja 
sukienka i pantofelek biały”. 
„Chcesz już iść, jeszcze 
ranek nie tak blisko - sło-
wik to a nie skowronek się 
zrywa” - mówił Romeo do 
Julii. Słowik jest panem 
wieczoru, ale bywają z 
nim kłopoty. Zdarza się, że 
słowik tylko spać nie daje, 
powoduje bliżej nieokreślo-
ne tęsknoty i zachciewajki: 
„Noce takie są upojne, a sło-
wiki spać nie dają, a przez 
okno do mej izby jakieś 
strachy zaglądają”. Niekiedy 
słowiki okazują się całkiem 
bezużyteczne i słowikom już 
dziękujemy. W warszawie 
popularna jest piosenka: 
„Hej słoiki słoiki wracajcie 
do swych gniazd”. U Czerwo-
nych Gitar brzmiało to nieco 
inaczej: „Hej słowiki, słowiki 
nie śpiewa bez was las.
Hej słowiki, słowiki wracaj-
cie do swych gniazd”.  Ja-
skółki. Zasadniczo służą do 
budzenia, zwłaszcza latem, 
kiedy okna są pootwierane. 
Zwykły człowiek wstaje 
powiedzmy o siódmej, ale 
jaskółki przy tych otwartych 
oknach koncertują swym 
świdrującym świergotem już 
od piątej i człowiek idzie 
do roboty niewyspany: „Jak 

uśmiech dziewczyny kocha-
nej, jak wiosny budzącej się 
wiew, jak świergot jaskółek 
nad ranem, młodzieńcze 
uczucia nieznane...” Niekie-
dy jaskółki bywają za swój 
proceder ukarane, gdy na 
przykład wlecą tam, gdzie 
nie powinny. Ale dobrze im 
tak. „Jaskółka czarny szty-
let, wydarty z piersi wiatru. 
Nagła smutku kotwica, z 
niewidzialnego jachtu. Kate-
dra ją złowiła w sklepienia 
sieć wysoką. Jak śmierć 
kamienna bryła, jak wyrok 
naw prostokąt”. Z gołębiami 
z kolei jest taki problem, że 
strasznie brudzą na terenach 
miejskich, zwłaszcza na 
placach, na  rynkach i na 
pomnikach. Więc należy je 
odwołać stamtąd pod byle 
pretekstem. „Gołębie wszyst-
kich placów, wzywam was, 
z pomników Mickiewicza, 
wszystkich miast, z Sukien-
nic, Placu Zgody i Time 
Square, z Kleparza i Con-
corde, zerwijcie się”. Zacho-
wania niektórych ptaków są 
z punktu widzenia odbiorcy 
piosenki wysoce kształcą-
ce, ponieważ informują na 
przykład o nadchodzących 
zmianach pór roku. I tak -  
o wiośnie w górach informu-
ją żurawie. „Już w dolinach 
kwitnie głóg. Niebem mknie 
żurawi klucz. Zanim nocne 
mgły opadną,
Trzeba ruszać w stronę 
gór”. A z kolei o jesieni nad 
jeziorami informują kormo-
rany: Dzień gaśnie w szarej 
mgle, wiatr strąca krople z 
drzew. Sznur kormoranów 
w locie splątał się, pożegnał 
ciepły dzień, ostatni dzień 
w mazurskich stronach”. 
Wśród ptaków zdarzają się 
gatunki dekoracyjne. I to 
w różnych wersjach. Na 
przykład - łabędź. W jednej 
piosence występuje w wersji 
cepeliowskiej ot, na makatkę 
do kuchni: „Przez zielony 
staw łabędzie dwa grzecz-
nie sobie płyną - Czy mnie 
chcesz dziewczyno?” W 
innej wersji łabędź pozuje 
do oleodruku nad łóżko w 
małżeńskiej sypialni: „Jak 
obłoki dwa łabędzie przeci-
nają staw. Człowiek zawsze 
wracać będzie do lirycznych 
spraw”.

Wiesław Kot

Spotkanie redaktorów i fanów

KRZYSZTOF WODNICZAK
i

zapraszaja na koncert 

POZNAŃSKA 
MUZYKA  

WOLNOŚCI
udział w nim zapowiedzieli:

Hanna Banaszak, Marianna Ćwiąkała, Ewelina Rajchel,   
Danuta Mizgalska, Małgorzata Ostrowska, Dominika Narożna,  
Sławomir Jaślar,  Grzegorz Kupczyk, Piotr Kuzniak, Piotr Schulz, 

Grzegorz Tomczak, zespoły KONSNANS,  
ORKIESTRA PSM II stopnia, SUN FLOWER ORCHESTRA

koncert poprowadzą
Andrzej Błaszczak i Mieczysław Hryniewicz

Towarzystwo PTAAAK

 Aula UAM środa 27 lutego 2019 r. godz.19.00 
Przedsprzedaż biletów CIM ul.Ratajczak 44, 

kasa Aula UAM, Wieniawskiego 1 
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Zachęcony przez organizato-
rów zarezerwowałem sobie 
czas w czwartek 6 grudnia 
w godzinach 9.00 - 16.00. W 
kinie MUZA ul.Masztalarska 
8 w Scenie na Piętrze odbył 
się dziewiąty festiwal fil-
mowy i fotografii WYŚCIG 
JASZCZURÓW. Wstęp był 
wolny. Może pomysłodawcy 
tego festiwalu przeczuwali, że 
ich pomysł będzie rezonował. 
że trafi na dobry grunt raczej 
omijany dotychczas, a jakże 
potrzebny i skuteczny. Oka-
zało się po latach, że twórcy 
otwierają siebie, lubią być 
słuchani, a nawet podziwiani.
Zamknięte przez lata pewne 
szuflady są przez seniorów 
otwierane i ich zasoby szerzej 
kolportowane. Swoimi war-
tościami dzielą sie poprzez 
sekwencje filmowe czy za-
trzymane w kadrze statyczne 
ujęcia. Dzięki poznańskiemu 
festiwalowi wiedzą, że nikt 
nie hamuje ich twórczej weny, 
że mogą liczyć na pozytywne 
reakcje ze strony widzów, 
być należycie ocenianymi. 
Mimo iż debiutują mając 60 i 
więcej lat.

To zawsze warto twórcom 
seniorom kibicować, to takie 
wsparcie dla  nich, którzy 
przecież swój wolny czas po-
święcają, aby udoskonalać 
swój warsztat techniczno - 
operatorski (właściwe użycie 
kamery, szkła odblaskowego, 
obiektywu, poznawanie me-
andrów technicznych ) czyli 
krótko mówiąc nieustające 
poszerzanie wiedzy w tym 
zakresie i zdobywanie co-
raz większych umiejętności. 
Bezinteresowne. W dzisiej-
szym skomercjalizowanym 
świecie robienie czegoś con 
amore powinno być co naj-
mniej trzykrotnie nagradzane. 
W projekcjach filmowych 
uczestniczyło wielu kinoma-
nów, którzy dowiedzieli się 
o tym przeglądzie filmowym 
z ulotek jakie były włożone 
do grudniowej Tytki Seniora 
kolportowanej przez Centrum 
Inicjatyw Senioralnych

„ Chcemy też zwrócić uwa-
gę na nowych, mniej zna-
nych twórców, których łączy 

jedno - pasja do rozwijania 
swych niekiedy spóznionych 
marzeń w kalejdoskopie kine-
matografii - powiedział pre-
zes Towarzystwa PTAAAK, 
Krzysztof Wodniczak jeden 
z inicjatorów tego festiwalu. 
Ich świat postrzegany przez 
kamerę odpowiada na wiele 
nurtujących nas pytań. Poprzez 
rozwijanie różnych gatunków 
filmowych, a nawet tak kry-
tykowany eklektyzm formy 
i treści to trzeba wiedzieć 
i pamiętać, że ten festiwal 
realizują ludzie z wyjątkową 
wrażliwością. Przez lata

udowodnili, że dzięki nim 
WYŚCIG JASZCZURÓW jest 
solą ziemi filmowej w szero-
kim tego słowa znaczeniu.

  Na IX Festiwal Niezależnej 
Twórczości Filmowej i Foto-
graficznej Osób Dojrzałych 60 
+ wpłynęło dziewięć filmów: 
fabularnych, dokumentalnych, 
reportaży, animacji. Tyle mo-
gliśmy obejrzeć, bo gościnne 
kino MUZA mogło dla tego 
festiwalu tylko udostępnić 
sześć godzin. Ale i tak z per-
spektywy lat ubiegłych można 
odnieść wrażenie, że poziom z 
roku na rok jest coraz wyższy.  
Laur JASZCZURA, statuetki 
wykonanej przez Kazimierza 
Rafalika - otrzymał Ryszard 
Kruk za film Republika, na-
rodziny legendy. O nagrody 
ubiegali się także Andrzej Moś 
- Wspomnienie to cicha nuta,  
P, Marcin J. Januszkiewicz - 25 
lecie Chóru Akademickiego, 
Wojciech Konowalski -  Ka-
meleon Polityczny Andrzej 
Mrówczyński.Orły z Plebanki, 
Zbysław Kaczmarek Powsta-
niec artysta, Bohdan Kezik 
Pracowity żywot Ireny Santor, 
Roman Klamycki Obrona Pol-
skich Nagrań

Natomiast w kategorii fo-
tografia uhonorowano.Mag-
dę Jasińską. Możemy tylko 
oczekiwać, że za rok czymś 
wyjątkowym zaskoczą nas or-
ganizatorzy. Będzie to bowiem 
już dziesiąta edycja tego jak-
że ważnego przedsięwzięcia 
festiwalowego. Powinien być 
co najmniej dwudniowy. Tego 
życzy autor, także senior.

Tadeusz Kujanek

IX Festiwal przeszedł 
do historii

W niedzielę 9 grudnia 2018 
r. w auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, wypełnionej do 
ostatniego miejsca, odbył 
się XXI Galowy Koncert 
Charytatywny „Uzbrojeni 
w serce – Wojsko dla Ho-
spicjum”. Ten wyjątkowy 
koncert pod patronatem 
Prezydenta Miasta Po-
znania Jacka Jaśkowiaka, 
dedykowany był przez Ho-
spicjum Domowe, z wielką 
serdecznością i wdzięczno-
ścią,  jego wolontariuszom, 
darczyńcom i przyjaciołom.  

Podczas uroczystej Gal i 
Stowarzyszenie odznaczyło 
medalem „Przyjaciela Ho-
spicjum” i „Honorowego Wo-
lontariusza” osoby, które w 
bezinteresowny sposób w 
mijającym roku wspierały 
działania Hospicjum. W tym 
roku kapituła wyróżniła mię-
dzy innymi: Hannę Raczyń-
ską, Łukasza Dolatę, Firmę 
Rossmann oraz Poznań Inter-
national Ladies Club. 

Podczas koncertu wystąpili: 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych pod dyrekcją 
majora Pawła Joksa i soliści: 

Joanna Horodko i Karol Bo-
chański oraz dzieci – przy-
jaciele Orkiestry. Dochód z 

koncertu w całości zostanie 
przekazany na rzecz budowy 
Stacjonarnego Hospicjum dla 

Dzieci i Dorosłych powsta-
jącego przy ul. Engeströma, 
w którym znajdzie się mię-
dzy innymi 15 łóżek, a także 
dzienny ośrodek diagnostyki, 
leczenia i intensywnej reha-
bilitacji psychofizycznej dla 
osób starszych i z wczesnym 
stadium np. alzheimera.

Opieka paliatywna jest 
całościową, czynną opieką 
nad ludźmi, których choroba 
nie poddaje się leczeniu przy-
czynowemu. Obejmuje ona 
przede wszystkim zwalczanie 
bólu i innych objawów, ale 
także opanowywanie proble-
mów psychicznych, socjalnych 

i duchowych chorego.  To tak-
że czynne wspieranie rodziny 
chorego w okresie choroby 
oraz po śmierci bliskiej oso-
by. Celem opieki paliatywnej 
jest osiągnięcie jak najlep-
szej jakości życia człowieka 
chorego i jego rodziny. W 
Poznaniu funkcjonuje kilka 
organizacji i placówek zajmu-
jących się opieką paliatywną 
dla dorosłych. Jedną z nich 
jest WSWOP „Hospicjum 
Domowe” dbające o zdrowie 
i jakość życia osób nieule-
czalnie chorych oraz osób 
starszych. Jest podmiotem 
leczniczym prowadzącym 
trzy przedsiębiorstwa pod-
miotu leczniczego wraz z 
przyporządkowanymi im ko-
mórkami organizacyjnymi: 
Wielkopolskie Hospicjum dla 
Dorosłych, Wielkopolskie 
Hospicjum dla Dzieci, Cen-
trum Usług Leczniczych i 
Badań Profilaktycznych oraz 
Poznańskie Centrum Seniora, 
które nie jest osobną podjed-
nostką medyczną, a projektem 
realizowanym dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta Poznania, ad-
resowanym do poznaniaków, 
którzy ukończyli 60 rok życia 
w ramach którego prowadzona 

jest działalność informacyj-
no-doradcza, oferowana jest 
specjalistyczna opieka me-
dyczna oraz zapewniony jest 
dostęp do bezpłatnych badań 
i konsultacji medycznych. W 
Poznaniu mamy obecnie tylko 
jedno Hospicjum - Palium, dla 
chorych na raka, które mieści 
się na Osiedlu Rusa. Kolejka 
osób oczekujących na przy-
jęcie ciągle się wydłuża. Nie 
ma natomiast miejsca, gdzie 
pomocy mogliby szukać pa-
cjenci niechorujący na raka, 
starsi, przewlekle i ciężko 
chorzy, którzy wymagają 
holistycznej, wielospecjali-
stycznej opieki. I właśnie 
powstające Stacjonarne Ho-
spicjum dla Dzieci i Doro-
słych ma tę lukę wypełnić. 
Zaawansowanie realizacyjne 
obiektu pozwala wyrazić 
nadzieję, że zgromadzone 
środki umożliwią jego wy-
posażenie i uruchomienie w 
najbliższym czasie.

Zwieńczeniem dorocznego 
koncer tu, zatytułowanego 
„Uzbrojeni w serce – Wojsko 
dla Hospicjum”, była wespół 
zaśpiewana kolęda „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

Roman Szymański

„Uzbrojeni w serce – Wojsko dla Hospicjum”

Koniec grudnia to tradycyjnie 
czas podsumowań mijającego 
roku i podejmowania nowych 
zobowiązań. Przez minione 
dwanaście miesięcy praco-
waliśmy bez wytchnienia, 
otaczając ochroną konkret-
nych ludzi, a w toczących się 
sporach niezmiennie stając 
po stronie uniwersalnych 
wartości. Nasza determinacja 
zaowocowała licznymi sukce-
sami. Rosną także oczekiwa-
nia wobec naszej aktywności. 

Nasi prawnicy przez cały rok 
walczyli na salach sądowych, 
broniąc rodzin, rodziców, dzieci 
oraz ludzi sumienia, którzy mimo 
szykan otwarcie stają po stronie 
wartości – wszystkich tych, któ-
rzy przez lata nie mogli liczyć 
na wsparcie prawne. Równie 
intensywnie rozwijała się nasza 
działalność ekspercka – przygo-
towaliśmy prawie 130 raportów, 
ekspertyz, opinii i projektów 
zmian prawnych, stale zabierając 
głos w debacie publicznej.

Najważniejsze wydarzenia 
2018 roku
Trudno w jednej wiadomości 
wymienić wszystkie inicjatywy, 
które podjęliśmy w tym czasie 
– dlatego przypomnę tylko te, 
które miały największy wpływ 
na kształtowanie ładu prawnego 
w Polsce i w Europie.

O całej aktywności niech 
świadczy to, że krajowe media 
informowały o naszej działalno-
ści w 2018 roku prawie półtora 
tysiąca razy, cytując w całości 
nasze materiały prasowe i anali-
zy, informując o sukcesach, prze-
prowadzając rozmowy i wywiady 
z naszymi ekspertami w prasie, 
radiu i telewizji, a czasem… 
atakując Ordo Iuris za okazaną 
skuteczność. Ta skala, pokazująca 
rzeczywisty wpływ na debatę 
publiczną, była możliwa jedynie 
dzięki wsparciu wszystkich na-
szych Darczyńców.

Konwencja o prawach 
rodziny
Wielkie znaczenie miało opraco-
wanie przez naszych ekspertów 
projektu Konwencji o prawach 
rodziny. Projekt został zapre-
zentowany w Parlamencie Eu-
ropejskim, podczas największej 
europejskiej konferencji o pra-
wach człowieka OBWE oraz na 
konferencjach m.in. we Francji, 
w Rumunii, w Chorwacji i na Sło-
wacji. Jest on realną przeciwwagą 
dla zideologizowanej konwencji 
stambulskiej i może położyć 
kres genderowej rewolucji w 

Europie, skutecznie chroniąc 
rodzinę przed współczesnymi 
zagrożeniami.

Konwencja została przyjęta z 
wielkim entuzjazmem. Poparł ją 
m.in. polski minister spraw za-
granicznych Jacek Czaputowicz, 
włoski minister rodziny Lorenzo 
Fontana, a także kilkadziesiąt 
organizacji społecznych oraz 
eksperckich, m.in. z Niemiec, 
Norwegii, Węgier i Bułgarii.

Dzięki naszym wielomiesięcz-
nym staraniom Norweżka Silje 
Garmo, której okryty złą sławą 
norweski Urząd ds. Dzieci (Bar-
nevernet) chciał odebrać córecz-
kę, otrzymała azyl w Polsce. To 
nadzieja dla wszystkich pozo-
stałych rodzin, których bronimy 
przed Barnevernet i podobnymi 
bezwzględnymi urzędami dzia-
łającymi w Europie. Niestety, 
drastycznej ingerencji w życie 
rodziny dopuszczają się również 
polscy urzędnicy. Przed rozdzie-
leniem uratowaliśmy kilkadzie-
siąt rodzin, m.in. rodzinę z Białej 
Podlaskiej, której chciano ode-
brać dzieci z powodu samowoli 
budowlanej. W sumie objęliśmy 
pomocą prawną kilkaset rodzin 
z Polski, w nadzwyczajnych sy-
tuacjach także z innych państw 
Europy. W 179 najtrudniejszych 
sprawach nasi adwokaci nie tylko 
udzielali porad prawnych i pisali 
pisma procesowe, ale włączali 
się w postępowanie, zapewniając 
nieustanną reprezentację rodziny 
wobec urzędników i sądów.

Koniec roku to najlepsza chwi-
la, by przekazać Czytelnikom w 
imieniu tych wszystkich rodzin 
oraz naszego zespołu wyrazy 
wdzięczności za całe dotych-
czasowe wsparcie. Razem doko-
naliśmy wiele, a czekają na nas 
jeszcze ambitniejsze wyzwania.
Chrońmy Dzieci
Podsumowaliśmy też pierwszą 
edycję akcji „Chrońmy Dzieci!” 
poświęconej obronie praw ro-
dziców oraz dobra dzieci przed 
brutalną seksualizacją i indoktry-
nacją w duchu ideologii gender. 
Udzieliliśmy wsparcia blisko 
700 rodzicom, a raport z naszych 
działań opublikowało na swoich 
stronach Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, udostępniając go 
także kuratoriom i szkołom.

Obecnie kontynuujemy akcję 
i na prośbę rodziców podejmu-
jemy interwencje w konkretnych 
szkołach – dzięki naszym dzia-
łaniom udało się zidentyfikować 
przypadki łamania prawa podczas 
akcji „Tęczowy Piątek” i zabloko-
wać tę szkodliwą inicjatywę. Tuż 
przed świętami wystąpiliśmy w 
obronie uczniów z placówek, w 

których dyrektorzy zabraniali 
dzielenia się opłatkiem i odwoły-
wali jasełka. W każdym miesiącu 
spływa do nas kilkanaście podob-
nych zgłoszeń.

Ochrona niewinności dzieci 
przyświecała nam również pod-
czas prac nad rozwiązaniami 
prawnymi ograniczającymi do-
stęp do bardzo niebezpiecznej 
dla psychiki dziecka pornografii 
internetowej, które przedstawili-
śmy w specjalnym raporcie.

W ciągu roku zorganizowa-
liśmy również trzy duże konfe-
rencje, mające realny wpływ na 
debatę dotyczącą kluczowych 
problemów prawnych. Najwięk-
szą z nich było Forum Praw i 
Wolności, które przypominało 
o rzeczywistym znaczeniu praw 
człowieka, coraz częściej instru-
mentalnie wykorzystywanych w 
służbie szkodliwych ideologii. 
Forum zgromadziło na Stadionie 
Narodowym 300 uczestników 
i 70 ekspertów, urzędników i 
dziennikarzy, będąc największą 
w kraju konferencją na temat 
praw człowieka. Na pozostałych 
wydarzeniach zajmowaliśmy się 
autonomią rodziny i właściwym 
znaczeniem godności człowieka.

I Forum Praw i Wolności
Także nasze działania na polu 
legislacyjnym przynoszą owoce 
– przygotowana przez nas ustawa 
o obronie sumienia została w 
istotnej części wdrożona projek-
tem przyjętym kilka tygodni temu 
przez senacką Komisję Sprawie-
dliwości. Będziemy uczestniczyć 
w dalszych pracach i wpływać 
na poszerzenie zakresu tego 
projektu, aby objął wszystkich 
narażonych na łamanie sumień.

Na skutek naszych działań wy-
konano również pierwszy krok w 
kierunku zniesienia cenzury tre-
ści chrześcijańskich, patriotycz-
nych i konserwatywnych w me-
diach społecznościowych. Umo-
wa zawarta z przedstawicielami 
Facebooka przez Ministerstwo 
Cyfryzacji ułatwi weryfikację 
przez Polskę blokad nakładanych 
przez administratorów serwisu. 
Nadal będziemy dążyć do kon-
sekwentnego poddania mediów 
społecznościowych normom 
polskiego prawa i jurysdykcji 
polskich sądów.

Nie ustajemy w działaniach na 
rzecz ludzkiego życia, wspierając 
każdą inicjatywę, która może 
przyczynić się do zwiększe-
nia jego ochrony w Polsce i na 
świecie. Wspieraliśmy prawnie 
rodziców Alfiego Evansa. Try-
bunałowi Konstytucyjnemu prze-
kazaliśmy opinię wyjaśniającą, że 

polskie i międzynarodowe normy 
prawne wymagają niezwłocznego 
zakazu aborcji eugenicznej. Stale 
wspieramy inicjatywę „Zatrzy-
maj aborcję”. Przygotowaliśmy 
także na prośbę grupy posłów 
projekt ustawy, który zakazuje 
zamrażania dzieci na najwcze-
śniejszym, zarodkowym etapie 
ich rozwoju, co bardzo często 
kończy się ich śmiercią.

Odnieśliśmy sukcesy w po-
stępowaniach dotyczących pre-
zentowania przez obrońców 
życia prawdy o aborcji. Przed-
stawiliśmy również raport na 
ten temat wskazujący, że kam-
panie społeczne prezentujące 
rzeczywistość aborcji są zgodne 
z prawem, a ich zakazanie byłoby 
ograniczeniem wolności słowa. 
Reprezentowaliśmy obrońców 
życia przed sądami w całym kraju 
w 76 postępowaniach. Do tej pory 
wygraliśmy ponad 30 spraw, a 
pozostałe są w toku.

Każdy, kto podejmuje działa-
nie na rzecz ochrony ludzkiego 
życia, może liczyć na nasze 
wsparcie prawne. To nasze zobo-
wiązanie pełnego zaangażowania 
na rzecz obrony życia możemy 
wypełniać dzięki Czytelnikom 
zaufaniu i wsparciu.

Żegnamy stary rok z poczu-
ciem dobrze wykonanego obo-
wiązku i satysfakcji, a przede 
wszystkim – ogromnej wdzięcz-
ności wobec naszych Darczyń-
ców. Dziękujemy za udzielone 
wsparcie materialne i Pana życz-
liwość.

Proszę przyjąć serdeczne ży-
czenia na nadchodzący rok 2019, 
zarówno w wymiarze osobistym, 
zawodowym, jak i wspólnoto-
wym. Razem z całym zespołem 
Ordo Iuris zrobimy wszystko, 
by sprostać oczekiwaniom Pana 
i wszystkich naszych Przyjaciół, 
którzy chcą razem z nami czynić 
starania o dobre prawo w naszej 
Ojczyźnie. Życzę sobie i Czy-
telnikom, by nie opuszczała nas 
wiara w powodzenie odważnych, 
choć niełatwych zamierzeń oraz 
byśmy z wytrwałością i męstwem 
wypełniali nasze obowiązk

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes 
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris

P.S. Teraz przed nami kolejny – szósty 
już – rok funkcjonowania Instytutu, a wraz 
z nim nowe wyzwania, z którymi przyjdzie 
się nam zmierzyć. Mam nadzieję, że uda się 
nam realizować je razem. Liczę na Wasze 
wsparcie w przyszłym roku, byśmy teraz, 
gdy Instytut jest coraz lepiej rozpoznawalny 
i zgłasza się do nas coraz więcej osób, nie 
byli zmuszeni nikomu odmówić pomocy.

Chrońmy dzieci przed brutalną ideologią gender
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Rodzina stoi w centrum za-
interesowania rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. Miliar-
dy złotych przekazane z 
budżetu państwa na rzecz 
rodzin stanowią nie tyle 
pomoc, co inwestycje. Tak 
rozumiana polityka rodzin-
na jest doskonale odbierana 
przez Polaków. 

Badania CBOS z listopada 
2017 roku, podsumowujące 
dorobek gabinetu Beaty Szy-
dło po dwóch latach działal-
ności pokazały, że polityka 
wobec rodziny należała do 
najmocniejszych stron rządu. 
Po zmianie na stanowisku 
premiera polityka rodzinna 
nadal stanowi priorytet rządu. 
Mateusz Morawiecki dał temu 
wyraz w swoim expose, a rząd 
podkreślił rolę prorodzinnych 
reform w projekcie budżetu na 
2019 rok, gdzie zabezpieczono 
środki na wszystkie programy 
prowadzone przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Do pakietu 
dodano też kolejne elementy 
– jak program „Dobry Start”, 
w ramach którego uczniowie 
otrzymują wyprawki szkolne. 

Diametralna zmiana 
Tak prowadzona polityka ro-
dzinna jest doskonale oceniana 
przez Polaków. Kolejne bada-
nie CBOS, tym razem z maja 
bieżącego roku, pokazuje, że 
działania państwa w tej sferze 
dobrze lub bardzo dobrze 
ocenia niemal połowa Polaków 
(49 proc.). Dla porównania, w 
2012 roku taką ocenę wystawił 
poprzedniej koalicji średnio 
tylko co dziesiąty Polak (9 
proc.), a rok później ten odse-
tek wyniósł zaledwie 12 proc. 
Mówimy więc o diametralnej 
zmianie postrzegania polityki 
rodzinnej państwa. 

Za dobrą zmianą stoją 
zwiększone wydatki na rzecz 
polskich rodzin. W 2015 roku 
z budżetu państwa na ten cel 
przeznaczono 1,78 proc. Pro-
duktu Krajowego Brutto. W 
roku 2017 roku na prorodzinne 
programy rządu wydano 3,11 
proc. PKB. To wzrost o 75 
proc.

Efekt 500 plus
Zmiana dokonała się (w dużej 
mierze) dzięki wprowadzeniu 
programu Rodzina 500 plus. 
To jeden z f lagowych pro-
gramów rządu Prawa i Spra-

wiedliwości, który stanowi 
fundament wsparcia polskich 
rodzin. 

Z danych na koniec wrze-
śnia 2018 roku wynika, że z 
programu korzysta 3,8 mln 
dzieci. Wsparcie trafia do 2,47 
mln rodzin. Z cytowanych już 
badań CBOS dowiadujemy 
się, że Rodzina 500 plus  jest  
uznawana za najlepszy  lub  
jeden z najlepszych  sposobów  
wspierania  rodzin  niemal  
we  wszystkich  grupach  spo-
łeczno - demograficznych. 
Od momentu uruchomienia 
programu do rodzin trafiło już 
57,8 mld złotych. 

Rodzina 500 plus to nie 
tylko zastrzyk pieniędzy dla 
budżetów domowych polskich 
rodzin. To również redukcja 
ubóstwa wśród dzieci, czy 
wpływ na poprawę sytuacji 
demograficznej Polski. 

Program przyniósł zdecydo-
waną poprawę warunków ma-
terialnych rodzin. O 1/3 spadło 
w latach 2015-2017 ubóstwo 
skrajne (z 6,5 proc. do 4,3 
proc.). Bieda przestała mieć 
twarz dziecka. Zagrożenie 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wśród dzieci w 
Polsce spadało najszybciej 
spośród wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Przeciętne 
miesięczne wsparcie na dziec-
ko w rodzinie wzrosło ze 148 
złotych w 2015 roku do 690 
złotych w ubiegłym roku.

Powoli rośnie wskaźnik 
dzietności – z 1,29 w 2015 
roku do 1,45 w roku ubiegłym, 
kiedy na świat przyszło 402 
tys. dzieci. 

Dobry start dla uczniów
W pakiecie programów pro-
rodzinnych ministerstwa 
jest wspominany już „Dobry 
Start”, na który w projekcie 
ustawy budżetowej zabez-
pieczono 1,44 mld złotych. 
„Dobry Start” to wsparcie dla 
4,5 mln uczniów. Tym bardziej 
ważne, że rodzice coraz głębiej 
muszą sięgać do kieszeni, żeby 
sfinansować zakup przyborów 
szkolnych. Z danych CBOS 
wynika, w przeliczeniu na jed-
no dziecko w wieku szkolnym 
wydatki te wyniosły średnio 
679 złotych. 

- 300 złotych wyprawki 
szkolnej wypłacanej w ra-
mach programu jest również 
bardzo dobrze oceniane przez 
rodziców. Trzy czwarte an-
kietowanych przez CBOS 

Polaków popiera pomysł rządu 
– mówi minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska. 

Rozwój istniejących pro-
gramów 
Resort nie tylko wprowadza 
nowe programy, ale też re-
formuje te istniejące, żeby 
w większym stopniu służy-
ły rodzinom. Taką reformę 
przeszedł program „Maluch 
+”, który wspiera tworzenie 
nowych miejsc opieki w żłob-
kach, klubach dziecięcych 
oraz u dziennych opiekunów. 
Dzięki programowi powstaje 
infrastruktura ważna dla ro-
dziców najmłodszych dzieci. 
To ułatwienia dla osób, które 
chcą łączyć pracę zawodową z 
wychowywaniem dzieci. 

Znacząco zwiększyło się 
m.in. finansowanie programu. 
W 2015 roku na rozwój insty-
tucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 przeznaczono 151 
mln złotych. W tegorocznej 
edycji na program przeznaczo-
no już 450 mln złotych. Taka 
sama kwota została zabezpie-
czona w projekcie budżetu 
państwa na 2019 rok. Nabór 
ofert do przyszłorocznej edycji 
programu już się rozpoczął. 

Od 2015 roku systematycz-
nie rośnie liczba miejsc opieki 
nad maluchami. Na koniec 
2015 rok funkcjonowało ok. 
84 tys. takich miejsc. Szacu-
jemy, że na koniec tego roku 
będzie ich ok. 143 tys., czyli 
o 70 proc. więcej. Tylko w tej 
edycji programu utworzyliśmy 
rekordowe 24,5 tys. nowych 
miejsc w instytucjach opieki.

Rozwijamy też Kartę Dużej 
Rodziny, która jest elementem 
wsparcia budżetów rodzin 
wielodzietnych. W 2015 roku 
w programie uczestniczyło 
1,2 tys. partnerów. Dziś to już 
4,8 tys. partnerów oferujących 
zniżki w prawie 22 tys. loka-
lizacji. 

W projekcie budżetu na 
2019 na Kartę Dużej Rodziny 
przeznaczono 40,8 mln zło-
tych, ponad 12 mln złotych 
więcej niż w bieżącym roku. 
Od nowego roku Kartę Duże 
Rodziny będą mogły otrzymać 
także rodzice, którzy kiedy-
kolwiek wychowali troje lub 
więcej dzieci.

Obecnie z Karty Dużej Ro-
dziny korzysta w całej Polsce 
ponad 2 mln osób. 

Tomasz Stube

Rozpędzona gospodarka 
sprawia, że bezrobocie 
znajduje się na rekordowo 
niskim poziomie. To prze-
kłada się na lepszą sytuacje 
polskich rodzin – nie tylko 
więcej osób ma pracę, ale 
też rosną pensje. Poprawia 
się przede wszystkim sytu-
acja osób najmniej zarabia-
jących. 

Z danych Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
wynika, że na koniec listopada 
2018 roku stopa bezrobocia 
rejestrowanego wyniosła 5,8 
proc. W porównaniu do paź-
dziernika br. stopa bezrobocia 
wzrosła o 0,1 punktu procen-
towego, ale jeśli spojrzymy na 
dane sprzed trzech lat możemy 
mówić o znaczącej poprawie 
sytuacji na rynku pracy. Na 
koniec listopada 2015 roku 
stopa bezrobocia wynosiła 
9,6 proc., była o 3,8 pkt proc. 
wyższa niż obecnie.

- Podkreślić należy, że po-
cząwszy od 1990 roku wskaź-
nik bezrobocia w listopadzie 
nigdy nie był tak niski, a naj-
bardziej zbliżony odnotowano 
w listopadzie 1990 roku, kiedy 
stopa bezrobocia wynosiła 5,9 
proc. – mówi minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska. 

Spadkowy trend poziomu 
bezrobocia obserwujemy od 
kilku lat. Ale jeszcze na koniec 
2015 roku w urzędach pracy 
zarejestrowanych było ponad 
1,5 mln osób. Na koniec listo-
pada 2018 roku (na podstawie 
meldunków nadesłanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy) w 
rejestrach urzędów pracy figu-
rowało 951,6 tys. osób. 

Z kolei z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wy-
nika, że w trzecim kwartale 
2018 roku liczba pracujących 
osiągnęła rekordowo wysoki 
poziom, tj. ponad 16,6 mln 

osób (16 617 tys. osób). To 
wzrost w stosunku do analo-
gicznego okresu 2015 roku o 
383 tys. osób, tj. 2,4 proc. 

Pensje w górę
Nie tylko więcej osób ma 

pracę, ale też rosną pensje. We-
dług danych Głównego Urzędu 
Statystycznego przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
w październiku 2018 roku 
wyniosło 4921,39 złotych i 
było wyższe o 7,6 proc. niż 
przed rokiem. Dla porównania, 
w październiku 2015 roku 
przeciętna wynagrodzenie 
wynosiło 4110,77 złotych.

Poprawia się przede wszyst-
kim sytuacja osób najmniej 
zarabiających. Zgodnie z zapo-
wiedziami złożonymi w expo-
se premiera Mateusza Mo-
rawieckiego systematycznie 
rośnie płaca minimalna, która 
w przyszłym roku wyniesie 
2250 złotych. To 150 złotych 
więcej niż wynosi minimalna 
pensja w bieżącym roku i aż 
o 500 złotych więcej niż w 
2015 roku, kiedy to minimalne 
wynagrodzenie ustalono na 
poziomie 1750 złotych brutto. 

Razem z minimalną pensją 
wzrasta minimalna stawka 
godzinowa, która w przy-
szłym roku wyniesie 14,7 zło-
tych. Obecnie to 13,7 złotych. 
Obowiązująca od 2017 roku 
minimalna stawka godzinowa 
za pracę na podstawie określo-
nych umów cywilnoprawnych 
to jedna z reform przeprowa-
dzonych przez rząd PiS, która 
ma na celu poprawę sytuacji 
osób najsłabiej zarabiających. 

- Regulacja ta została wpro-
wadzona, aby ograniczyć zja-
wisko nadużywania umów 
cywilnoprawnych oraz chronić 
osoby najniżej wynagradzane 
– przypomina wiceminister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Stanisław Szwed. 

Resort zniósł też przepisy 
dyskryminujące pracowników 

ze względu na staż pracy. Od 
2017 roku wszyscy pracow-
nicy – niezależnie od stażu 
pracy – otrzymują minimalne 
wynagrodzenie w jednako-
wej wysokości. Ministerstwo 
opracowało też przepisy, które 
likwidują problem tzw. syndro-
mu pierwszej dniówki. 

Od 1 września 2016 roku 
pracodawca został zobowiąza-
ny do potwierdzania na piśmie 
warunków wcześniej zawartej 
z pracownikiem umowy o pra-
cę w innej formie niż pisemna 
– przed dopuszczeniem pra-
cownika do pracy. Regulacja 
w bardziej skuteczny sposób 
przeciwdziała się zatrudnianiu 
pracowników „na czarno”, 
czyli bez pisemnego potwier-
dzenia warunków wykonywa-
nia przez nich pracy.

 „Umowa społeczna, która 
została wypełniona” 

Z kolei realizacją obietnic 
wyborczych było przywró-
cenie wieku emerytalnego 
sprzed reformy przeprowadzo-
nej przez rząd PO i PSL. 

Ustawa określa minimalny 
wiek, w którym można sko-
rzystać z prawa do emerytury 
– 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Celem reformy jest 
przede wszystkim umożliwie-
nie każdemu ubezpieczonemu 
podjęcie samodzielnej decyzji 
o momencie zakończenia ak-
tywności zawodowej.

- Minimalny, elastyczny 
wiek emerytalny, nie zmusza 
do zakończenia aktywności 
zawodowej, jak niektórzy 
próbują powiedzieć. Nie speł-
niły się też czarne scenariusze 
przeciwników reformy o jej 
szkodliwym wpływie na rynek 
pracy – mówi minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elż-
bieta Rafalska i podkreśla, że 
przywrócenie wieku emerytal-
nego było „umową społeczną, 
która została wypełniona”. 

Tomasz Stube

Marszałek Marek Woźniak 
zaprosił przedstawicieli me-
diów do pawilonu 15 na terenie 
MTP, gdzie Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Poznaniu, 
jednostka Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
świętował swoje 70. urodziny.

Podczas gali przedstawi-
cielom instytucji współpracu-
jących z Ośrodkiem zostały 
wręczone pamiątkowe medale 
70-lecia, a w części artystycz-
nej wystąpił zespół Affabre 
Concinui.

W uroczystości udział wzię-
li także Marzena Wodzińska 
– Członek ZWW, bp Damian 
Bryl, kuratorzy oświaty, rek-
torzy i dziekani poznańskich 
uczelni, dyrektorzy muzeów i 
teatrów, szkół i  placówek pro-
wadzonych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go oraz  placówek doskonale-
nia nauczycieli z całej Polski.

Ośrodek na przestrzeni 70 
lat przechodził kilka prze-
kształceń i zmieniał nazwy, 
ale cały czas jednakowo kom-
petentnie służył wieloraką 
pomocą wielkopolskim na-
uczycielom i uczniom. Swoją 
ofertę kieruje do nauczycieli 
pracujących na terenie miasta 
Poznania oraz w 11 powiatach 
województwa wielkopolskie-
go, czyli w sumie do około 35 
273 nauczycieli, którzy kształ-
cą 292 710 uczniów.

Głównym zadaniem OD-
N-u jest – poprzez różne for-
my kształcenia ustawicznego 

– tworzenie warunków do 
podnoszenia kompetencji za-
wodowych nauczycieli i dy-
rektorów szkół oraz placówek 
oświatowych w Wielkopolsce. 
Rocznie z jego oferty, przygo-
towanej przez nauczycieli kon-
sultantów oraz specjalistów i 
53 doradców, powoływanych 
przez jednostki prowadzące 
szkoły, korzysta ok. 20 tysięcy 
nauczycieli. 

Real izację zadań ODN 
wspiera ponad 50 instytucji, 
m.in. uczelnie, teatry, muzea, 
CTK TRAKT, Palmiarnia, 
Ogród Zoologiczny, Ogród 
Botaniczny, a także Lasy Pań-
stwowe i Parki Krajobrazowe 
oraz policja i straż pożarna.

Do najbardziej wizerunko-
wych przedsięwzięć Ośrodka 
należą, organizowane od 22 
lat, Targi Edukacyjne, które 
wspiera także Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
i  Międzynarodowe Targi Po-
znańskie, a ostatnio najnowo-

cześniejszy projekt skierowany 
do 600 wielkopolskich szkół 
pn. „Cyfrowa Szkoła Wiel-
kopolsk@ 2020”. Od 10 lat 
pracownicy ośrodka realizują 
też projekt „Pamiętamy! Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-
1919”, w którym wzięło już 
udział ponad 100 tys. uczniów 
wielkopolskich szkół. 

Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Poznaniu posiada 
m.in. tytuł Miejsce Odkrywa-
nia Talentów, nadany w 2013 
r. przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie w ra-
mach promocji miejsc, gdzie 
rozwijane są talenty uczniów. 
W 2014 r. otrzymał Nagrodę 
Honorową Dobosza Powstania 
Wielkopolskiego za wkład w 
upowszechnianie wiedzy o Po-
wstaniu Wielkopolskim, a we 
wrześniu tego roku – Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Oprac. Michał Szott
Info/foto: UMWW/ODN

Miliardy złotych na pomoc 
dla polskich rodzin

Rynek pracy po trzech latach rządów PiS

70. urodziny Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli

JM Rektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu prof. Andrzej 
Lesicki odebrał nagrodę 
Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu – 
pamiątkowy medal 70-lecia 
ODN.

Wyróżnienie przyznano w 
podziękowaniu za wieloletnią 
współpracę w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia form 
doskonalenia dla nauczycieli i 
dyrektorów szkół, współpracę 
merytoryczną w realizacji 
znaczących dla Wielkopolski 
projektów edukacyjnych. Do-
ceniono patronowanie takim 
przedsięwzięciom jak kongres 
oświatowy czy konferencje 
merytoryczne, współdziałanie 
na rzecz zdolnych uczniów 
poprzez współpracę przy or-
ganizacji i prowadzeniu kon-

kursów i olimpiad, a także 
wieloletnią współpracę przy 
realizacji stopni specjalizacji 
zawodowych nauczycieli, kur-
sów równoważnych wyższym 
studiom zawodowym, czy 
kursów  kwalifikacyjnych.

Gościem gali z okazji 70-le-
cia ODN był także prof. Tade-
usz Wallas, Prorektor UAM ds. 
kadry i finansów.

Michał Szott
Info/zdjęcia: BP UAM

UAM nagrodzony przez poznański Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli
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Konkurs na film pt. ,,Krótka 
historia o HIV ”został przepro-
wadzony w ramach realizacji 
Krajowego Programu Zapo-
biegania Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS pod patro-
natem Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go oraz Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu.

Wzięło w nim udział ponad 
700 uczniów 500 szkół śred-
nich i klas gimnazjalnych w 
województwie. Nasi licealiści: 
Edward Malczak ,Weronika 
Kandulska oraz Rozalia Kurek 
zdobyli I miejsce w powiato-

wym etapie konkursu.
Uczniowie „Słowaka”, bę-

dący reprezentantami lau-
reatów etapu powiatowego, 
uczestniczyli wraz z opieku-
nem, panią profesor Małgo-
rzatą Gluzą w finale konkursu, 
który odbył się 7 grudnia 
2018r.w kinie Muza w Pozna-
niu. Na wielkim ekranie sali 
kinowej zostały zaprezentowa-
ne zwycięskie filmy laureatów 
konkursu. Następnie wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszenia 
na projekcję filmu fabularne-
go pt. Bohemian Rhapsody, 
będącym opowieścią o ze-
spole Queen, jego muzyce i 
charyzmatycznym  wokaliście 
Freddie Mercurym, którego 
pokonała choroba AIDS.

,,Krótka historia o HIV”

W piątek,  14 .12 . 2018r. 
uczniowie kliku klas na-
szej szkoły oraz członko-
wie SKOP SALAMANDRA 
wzięli udział w pokazie pra-
widłowego rozpalania ognia 
w piecu. Został on zorgani-
zowany przez Urząd Miejski. 
Dzięki temu, na własne oczy 
mogli się przekonać, jak 
ogromne znaczenie ma, dla 
czystości powietrza, którym 
oddychamy, sposób palenia 
w piecach.

Dla porównania na grodziskim 
targowisku ustawiono 2 piece. 
W jednym rozpalono ogień w 
sposób nieprawidłowy, tzn. 
„od dołu”. Ilość dymu wydo-
bywająca się z komina była 
ogromna. Obok rozpalono  
piec prawidłowo „od góry”. Tu-
taj dym był ledwo zauważalny.  
Równocześnie przeprowa-
dzono test „czystości” gro-
dziskiego powietrza. Przez 
minutę, przy pomocy odku-
rzacza wciągano powietrze 
przez biały wacik. Efekt był 
przerażający.

W ramach sprzeciwu dla 
dalszego skażania powie-

trza, młodzież ubrała maski 
antysmogowe i przygotowała 
plakaty oraz transparenty,  
z którymi przespacerowała 
się przez targowisko. Następ-
nie uczniowie udali się przez 
ul. Szeroką na Stary Rynek. 

Tym samym przyczynil i  
się do zwrócenia uwagi 
mieszkańców na problem 
smogu w naszym mieście.

W Grodzisku zainstalo-
wanych jest 5 czujników, 
które na bieżąco monitorują 

jakość powietrza w naszym 
mieście. 

Aby kontrolować  stan 
powietrza można skorzy-
stać z podanego niżej ad-
resu: https://airly.eu/map/
pl/#52.22559,16.36388,z14

W dniu 6.12.2018 roku, czyli 
dokładnie w Mikołajki ucznio-
wie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Policeal-
nych im. Mikołaja Kopernika 
wraz z opiekunem Karoliną 
Nawrocką – nauczycielką 
języka angielskiego udali się 
do nowotomyskiego szpitala, 
aby odwiedzić najmłodszych 
pacjentów. Julia Lisek, Ad-
rianna Ruta i Kinga Kucz ze 
szkolnego zespołu Kopernik 
Band zadbały o świąteczną 
atmosferę - zaśpiewały razem 
z małymi podopiecznymi 
oddziału dziecięcego najbar-
dziej znane i lubiane kolędy. 
Duże zainteresowanie chorych 
dzieci, a szczególnie chłopców 
wzbudzili uczniowie „Koper-
nika” Remigiusz Skrzypiński 
i Bartosz Kaczmarek oraz 
Mariusz Brych i Dariusz Kacz-
marek, którzy zaprezentowali 
się w mundurach Powstańców 
Wielkopolskich. Reprezento-
wali oni nie tylko szkołę, ale 
również Towarzystwo Działań 
Historycznych im. Feliksa Pię-
ty w barwach 57 Pułku Piecho-
ty Karola II Króla Rumunii, 
które chętnie dołączyło do mi-
kołajkowej akcji dla oddziału 
dziecięcego w nowotomyskim 
szpitalu. Pomagali im człon-
kowie grupy rekonstrukcyjnej 
D. Kaczmarek i M. Brych. W 
ten sposób dzieci mogły rów-
nież uczestniczyć w jednej z 
licznych akcji uczczenia 100. 
lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.  Dlatego też 
przy akompaniamencie gitary 
wybrzmiały również piosenki 
patriotyczne takie jak „Wojen-
ko, wojenko” czy „Legiony”. 

Największą satysfakcją dla 
organizatorów i uczestników 
mikołajkowej akcji było ma-
lujące się na twarzach dzieci 
ogromne zaskoczenie, gdyż 
całe przedsięwzięcie utrzy-
mywane było przed dziećmi 
w tajemnicy. Niespodzianka 
się udała. Ale cóż to byłyby 
za Mikołajki bez prezentów i 
słodkości? Największe szczę-
ście pojawiło się na twarzach 

dzieci, kiedy każde z nich 
otrzymało świąteczną paczkę, 
a w niej pluszową maskotkę i 
mnóstwo słodkości. Prezenty 
wręczone przez uczniów „Ko-
pernika” ufundował Zarząd 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Nowym 
Tomyślu z prezesem Markiem 
Wichtowskim na czele.

To już kolejna akcja dla cho-
rych dzieci z nowotomyskie-
go szpitala przeprowadzona 
wspólnie przez licealistów z  
„Kopernika” oraz Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Nowym Tomyślu. 
W tym Mikołajkowym dniu 
po raz pierwszy dołączyło do 
akcji Towarzystwo Działań 
Historycznych im. Feliksa 
Pięty w barwach 57 Pułku 
Piechoty Karola II Króla Ru-
munii. Szczęście malujące 
się na twarzach maluchów 
to nie jedyna nagroda dla 
uczestników akcji. Satysfakcję 
daje też współpraca teraz już 
trzech podmiotów: Kopernika 
-  Przedsiębiorstwa  Wodocią-
gów i Kanalizacji - Towarzy-
stwa Działań Historycznych. 
Jest szansa, że tego typu akcje 
na rzecz innych będą częstsze i 
że chęć udziału w nich zgłoszą 
i inne instytucje.

Z inicjatywy nauczy-
cieli historii Sebastiana 
Skrzypczaka i  Doroty 
Adam grodziskie Liceum 
Ogólnokształcące im. J. 
Słowackiego zorganizowało 
sesję popularnonaukową 
poświęconą 100 rocznicy 
Powstania Wielkopolskie-
go powiecie grodziskim. 
Podczas konferencji wystą-
pili  regionaliści: Dariusz 
Matuszewski z Grodziska 
Wlkp., Paweł Michalski z 
Wielichowa i Dariusz Wajs 
z Rakoniewic. 

Gości przywitała dyrektor 
l iceum Jadwiga Łacheta. 
Pierwszym mówcą był Dariusz 
Matuszewski, który przed-
stawił dzieje powstania na 
Ziemi Grodziskiej. W swoim 
przemówieniu skupił uwagę 
słuchaczy na genezie społecz-
no- politycznej powstańczych 
zdarzeń. Jego wystąpienie 
ilustrowane było zdjęciami 
przedstawiającymi Grodzisk 
sprzed 100 lat. Dariusz Matu-
szewski prezentował również 
najważniejszych uczestników 
powstańczych wydarzeń z 
Grodziska. Kolejnym prele-
gentem był Paweł Michalski 
– regionalista i animator kul-

tury z Wielichowa. W swoim 
wystąpieniu odniósł się do 
wydarzeń powstańczych w 
Wielichowie. Przedstawił po-
stać Kazimierza Szcześniaka i 
Franciszka Ratajczaka -postaci 
najbardziej kojarzonych z po-
wstańczymi wydarzeniami, 
mającymi związek z ziemią 
wielichowską.  Ponadto opo-
wiedział o wyzwaniu jakie w 

10 rocznicę wybuchu powsta-
nia podjął jeden z ówczesnych 
młodych Wielichowian Ka-
zimierz Paluch, który zde-
cydował się obejść granice 
przedwojennej  Polski dla 
upamiętnienia powstańczego 
czynu. Ostatnim prelegentem 
był Dariusz Wajs z Rakonie-
wic. Działacz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Rakonie-

wickiej przedstawił współ-
czesne formy upamiętniania 
Powstania Wielkopolskiego. 
Zaprezentował fragmenty tele-
dysków muzyków hip – hopo-
wych, omówił i zaprezentował 
najważniejsze murale upamięt-
niające powstanie w powiecie 
grodziskim oraz gry kompute-
rowe osnute na wydarzeniach 
powstańczych 1918  i 1919 r.

Żołnierze z kompanii lekkiej 
piechoty batalionu wchodzące-
go w skład 12 Wielkopolskiej 
Brygady Wojsk Obrony Te-
rytorialnej zaprosili uczniów 
klas mundurowych z Nowego 
Tomyśla, Opalenicy, Kalisza i 
Ostrowa Wielkopolskiego na 
wspólne zajęcia, które odbyły 
się na obiektach poznańskiego 
Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych znajdujących się na 
terenie poligonu w Biedrusku. 

Koordynatorem przedsię-
wzięcia, które odbyło się 1 
grudnia 2018 r., była m.in. 
Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Nowym Tomyślu.

W mroźny dzień uczniowie 
z klas wojskowych „Koper-
nika” mieli okazję obejrzeć 
zajęcia „terytorialsów” ze 

Śremu m.in. z rzutu granatem 
oraz strzelania z kbs BERYL 
z różnych postaw strzelec-
kich. Wzięli także udział w 
zajęciach przygotowanych spe-
cjalnie dla nich. Były to m.in.: 
łączne czynności do strzelania 
szkolnego nr 1 i nr 2 oraz 

obsługa broni automatycznej, 
udzielanie pomocy medycznej 
i ewakuacja rannych z pola 
walki. Zapoznali się również 
z wyposażeniem żołnierza pie-
choty włącznie ze współczesną 
odzieżą ochronną używaną w 
przypadku zastosowania broni 

masowego rażenia.
Wiele wrażeń dały też zaję-

cia z wojskowym instruktorem 
walki wręcz, ale najbardziej 
rozgrzała nas...pyszna, woj-
skowa grochówka - powiedział 
jeden z uczniów nowotomy-
skiego „Kopernika”.

„Kampania antysmogowa”

Licealiści z Kopernika 
w szpitalu

Sesja poświęcona 100 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego

Mundurówka z „Kopernika”
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Tradycyjnie już w okresie 
przedświątecznym grupa 
90 osób uczniów, nauczy-
cieli i rodziców Zespołu 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Gro-
dzisku Wlkp udała się w 
tym roku do Berlina, by 
poprzez wizytę na jednym z 
berlińskich jarmarków bo-
żonarodzeniowych wprawić 
się w świąteczny nastrój, 
ale także zwiedzić miasto 
i muzeum natury „Natur-
kunde”.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
poznania historii tego niesa-
mowitego 3,5 milionowego 
miasta i jego najznamienit-
szych zabytków. Mimo chłodu  
i przekropnej aury przeszliśmy 
się Aleją Lipową oglądając 
budynki uniwersytetu, opery 
oraz katedry. 

Pod  Bramą Brandenburską 
usłyszeliśmy od pani przewod-
nik historię tego najbardziej 
znanego zabytku Berlina, 
zrobiliśmy grupowe zdjęcie  
i ruszyliśmy do budynku Re-
ichstagu – niemieckiego par-
lamentu. Poznaliśmy tragiczną 
historię Muru Berlińskiego 
i mieliśmy okazję zobaczyć 
takie miejsca jak: Czerwony 
Ratusz, Wieża Telewizyjna 
czy Plac Aleksandra. Kolej-

nym etapem zwiedzania był 
ekskluzywny pełen pięknych 
budynków i sklepów Berlin 
Zachodni.

Następnym punktem pro-
gramu była wizyta w Muzeum 
Natury, w którym mogliśmy 
podziwiać  niezwykłą wysta-
wę dinozaurów w naturalnej 
wielkości oraz przebogate 
zbiory fauny z całego świata. 
Duże wrażenie wywarły na nas 
olbrzymie brontozaury, wielo-
ciraptory oraz tyranozaur rex. 
Następnie cała grupa udała się 

na jarmark bożonarodzeniowy 
przy Alexsanderplatz. 

Ja rmark Bożona rodze -
niowy przywitał nas mno-
gością świateł, zapachów  
i świątecznych akcesoriów. 
Trudno słowami oddać at-
mosferę tego miejsca pełnego 
barw i atrakcji dla miłośni-
ków świąt i bożonarodze-
niowych tradycji. Korzysta-
jąc z okazji, uraczyliśmy się 
świątecznymi specja łami  
i zrobiliśmy małe zakupy i 
mieliśmy okazję wykazać 

się naszymi umiejętnościami 
językowymi.

Wr ó c i l i ś m y  z m ę c z e -
ni, a le z głowami pełny-
mi pozytywnych wrażeń  
i wspomnień z tego zachwyca-
jącego miejsca.

Dziękujemy organizator-
kom wycieczki pani Annie 
Skrzypczak i pani Aldonie 
Staroście, które już od wielu lat 
organizują dla uczniów z całej 
szkoły atrakcyjne wyjazdy na 
jarmarki świąteczne każdego 
roku do innego miasta.

W dnia 5 grudnia 2018 r. w Ze-
spole Szkół Technicznych im.  
E. Kwiatkowskiego w Gro-
dzisku Wlkp. zorganizowany 
został Dzień Współpracy z 
Uczelniami Wyższymi. Do 
szkoły, by spotkać się z ucznia-
mi klas maturalnych zawitali 
przedstawiciele, pracownicy 
naukowi i dydaktyczni uczelni 
poznańskich: Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Politechniki 
Poznańskiej, Wyższej Szkoły 
Bankowej i Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.  Uniwer-
sytet Przyrodniczy reprezen-
towały wydziały: Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwie-
rzętach, Technologii Drewna, 
Rolnictwa i Bioinżynierii oraz 
Ekonomiczno – Społeczny. 
Z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza uczniowie za-
poznawali się przez pryzmat 
Wydziału Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa, Politech-
nikę Poznańską reprezento-
wał Instytut Elektrotechniki 
i Elektroniki Przemysłowej 
z Wydziałem Elektrycznym. 
Uczniowie obejrzeli prezenta-

cje multimedialne dotyczące 
uczelni, poznali zasady rekru-
tacji na poszczególne kierunki 
studiów, w czasie rozmów 
indywidualnych mieli oka-
zję bliżej poznać oferowane 
im możliwości studiowania, 
zasady przyznawania stypen-
diów i poznać odpowiedzi  
na interesujące ich zagadnienia 
dotyczące wybranego kierun-
ku studiów, czy samego stu-
diowania. Spotkania zaowoco-
wały konkretami: współpracą 
w zakresie kolejnych spotkań 
i wzajemnych wizyt z warsz-
tatami dla młodzieży. Przed-
stawiciele Wyższej Szkoły 

Bankowej przeprowadzą w 
szkole warsztaty na temat CV 
i rozmów rekrutacyjnych, w 
czasie których zostaną omó-
wione elementy CV, rozmowy 
kwalifikacyjnej,  wizerunku 
w Internecie, oraz z zakre-
su źródeł cyberprzemocy i 
związanych z nią zagrożeń. 
Jako efekt spotkań z pracow-
nikami  dydaktycznymi Wy-
działu Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza zo-
staną zorganizowane warsz-
taty dziennikarskie, filmowe, 
fotograficzne i autoprezentacji.

Mirella Jany

Dnia 17.12.2018r., w ramach 
podpisanego Patronatu nad 
klasą mechatroników,  spółka 
GAZ System oddział w Pozna-
niu zorganizowała warsztaty o 
tematyce przeciw – pożarowej. 
W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie pierwszej i drugiej 
klasy w zawodzie Technik 
Mechatronik.

Młodzież miała okazję po-
znać zasady zachowania się 
podczas pożaru. Poćwiczyć 
udzielanie pierwszej pomocy 
na profesjonalnych fantomach. 
Ciekawostką był pokaz dymny, 
który ukazywał trudne wa-
runki podczas autentycznego 
wybuchu i pożaru. 

Uczniowie ZST na berlińskim 
jarmarku

Pracownicy nauki w ZST

Zajęcia dla mechatroników

W 100. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
w grodziskim ZST im. E. 
Kwiatkowskiego powstał tzw. 
mural przedstawiający jedy-
ny w pełni zwycięski zryw 
narodowowyzwoleńczy w 
historii Polski. Ta graficzna 
i edukacyjna  forma prze-
kazu jest hołdem złożonym 
Powstańcom Wielkopolskim 
i upamiętnia wydarzenia lat 

1918-1919. Głównym mece-
nasem przedsięwzięcia jest 
poznański oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej. Swoją 
cegiełkę do projektu dołożył 
jeszcze Bank Spółdzielczy w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
PPUH „Stolarz” Sławomir 
Jokś oraz ZST im. E. Kwiat-
kowskiego. Uroczyste od-
słonięcie muralu nastąpi w 
styczniu 2019 roku.

Graficzna edukacja

Już po raz kolejny licealiści 
z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Policeal-
nych im. M. Kopernika  w 
Nowym Tomyślu wzięli 
aktywny udział w akcji 
charytatywnej „Wigilia dla 
potrzebujących”, zainicjo-
wanej kilkanaście lat temu 
przez XI Liceum Ogólno-
kształcące z Poznania. 

Liczba beneficjentów akcji 
przez kolejne lata rozrosła się 
i z pomocą licealistom ruszyła 
Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej oraz wiele poznańskich 
szkół. Kilka lat temu do tej 
szlachetnej inicjatywy dołą-
czyli licealiści z Kopernika. 
Przygotowania do tegorocz-
nej wigilii rozpoczęły się już 
we wrześniu od spotkania 
dyrektorów szkół , szkolnych 
koordynatorów z przedsta-
wicielami Caritas. Na tym 
spotkaniu określono zadania 
dla poszczególnych podmio-
tów biorących udział w tego-
rocznej wigilii. Uczniowie z 
„Kopernika” mieli zadanie 
zebrania ryżu , pakowania pa-
czek dla potrzebujących w dniu 
21 grudnia  oraz obsługi trzech 
stołów w dniu 24 grudnia . Do 
końca października szkolny 
koordynator Jacek Stępniewski 
miał za zadanie  znaleźć wo-
lontariuszy potrzebnych do ob-

sługi ww. wydarzenia. Liceum 
Ogólnokształcące wywiąza-
ło się z zadań określonych 
przez organizatorów wzorowo. 
21 grudnia grupa 45 uczniów 
Kopernika pod opieką nauczy-
cieli: Karoliny Nawrockiej  ,  
Piotra Jarczewskiego , Jacka 
Stępniewskiego udała się  au-
tokarem na teren Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich 
do Hali nr 2 , gdzie z młodzie-
żą z Poznania pakowali do 
specjalnych toreb foliowych 
towary będące darami od firm 
, prywatnych darczyńców , 
które podopieczni  Caritas 
otrzymali po spożyciu dań 
wigilijnych dnia 24 grudnia 
.  W wigil ię 24 grudnia 
wczesnym rankiem do stolicy 
Wielkopolski ruszyła druga 
grupa 35 wolontariuszy pod 
opieką dwóch pedagogów : 
Adama Cieślaka , Jacka Stęp-
niewskiego . Po przybyciu 
na miejsce wolontar iusze 
rozlokowali się przy trzech 
wyznaczonych stołach i pod 
dyskretną opieką sióstr Al-
bertynek przystąpili do pracy. 
Około godziny dziesiątej za-
częto wpuszczać na teren 
hali targowej uczestników 
tego szczególnego wigilijne-
go spotkania. Podopieczni 
Caritas zasiedli przy 28 sto-
łach przygotowanych przez 
wolontariuszy w poprzednich 

dniach. Zadaniem wolontariu-
szy z Kopernika była obsługa 
trzech stołów. Warto dodać, 
że miejsc przygotowano 1300 
i tyleż samo paczek. Uroczy-
stość rozpoczęło odśpiewa-
nie kilku pięknych polskich 
kolęd. Następnie życzenia 
uczestnikom spotkania złożył 
dyrektor Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej , Prezydent Mia-
sta Poznania Jacek Jaśkowiak i 
Metropolita Poznański Arcybi-
skup Stanisław Gądecki . Ko-
lejnym momentem spotkania 
było dzielenie się opłatkiem 
. Trudno było ukryć  wzru-
szenie podczas tej ceremonii. 
Wolontariusze z Kopernika 
rozlewali czerwony barszcz , 
nakładali porcje karpia ,  ka-
pusty , duszonych ziemniaków 
dostarczonych wcześniej w 
specjalnych termosach.  Po 
spożyciu wieczerzy wigilijnej 
zebrani odśpiewali ponow-
nie kilka kolęd .  Następnie 
uczestnicy wigilii otrzymali 
przygotowane w piątek paczki 
. Zostali też serdecznie poże-
gnani przez wolontariuszy, 
którzy zaraz po ich wyjściu 
przystąpili do sprzątania hali 
targowej.

Akcja, w której od lat 
uczestniczą uczniowie z no-
wotomyskiego Kopernika, 
wpisuje się w dar dzielenia się 
dobrem z innymi.

Wigilia dla potrzebujących
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Tak jak się umówiliśmy z ko-
legami budzik o godzinie 7.00 
zrobił mi pobudkę. W kabinie 
było bardzo zimno. Leżąc tak 
jeszcze chwilę w tym ciepłym 
śpiworze czuję to zimno  i nie 
bardzo mam  ochotę  wyjść z 
tego ciepłego śpiwora. Więc 
uruchomiłem mój piecyk aby 
była chociaż trochę inna tem-
peratura w kabinie. Po jakimś 
czasie  postawiłem czajnik z 
wodą, który miałem zawinięty 
w koc aby woda przez noc mi 
nie zamarzła. Spojrzałem na 
termometr jest minus 18więc 
odpaliłem silnik.  Po śniadaniu 
zatankowaliśmy paliwo  i zno-
wu wyruszamy w te ośnieżone 
góry. 

Dzisiaj chcemy dojechać 
do Sivas. Niebo  jest trochę  
zachmurzone, ale jak na razie 
jedzie się dobrze. Droga jest 
dobra, ponieważ środek drogi 
jest czysty od śniegu tylko na 
poboczach leży sporo śniegu.     
Jak na razie to można  jechać 
nawet pięćdziesiątką i jest  
ciepło w kabinie.  Po lewej i 
prawej stronie drogi ośnieżone 
góry. 

Po ujechaniu kilkudziesię-
ciu kilometrów droga znowu 
jest śliska i jest więcej śniegu 
na drodze. Niebo jest zachmu-
rzone i wygląda tak jak by miał 
padać śnieg. Jadąc nie szybciej 
jak 40km/h i wjeżdżając pod 
już znowu mocno zaśnieżone 
niewielkie wzniesienia koła 
zaczynają się  uślizgiwać.  
Jadąc dalej mijam jadące do 
Iranu polskie samochody. Są 
to dwa Fiaty z plandekami z  
naszej bazy w Śremie i dwa 
Volva z Błonia które są mocno 
ośnieżone.  Pozdrawiamy się 
mrugnięciem świateł i podnie-
sieniem ręki. Od razu przyszła 
mi taka  myśl, jak dobrze, 
że ja już wracam. Ujechaw-
szy tak jeszcze kilkanaście 
kilometrów  zaczyna padać 
śnieg. I to coraz intensywniej, 
więc się zatrzymuję i zakła-
dam małe łańcuchy. Władek 
również tak zrobił a koledzy 

poczekali stojąc za nami w 
kolejce oczekując aż my poza-
kładamy łańcuchy. Śnieg teraz 
to już naprawdę  mocno sypie, 
odcinkami nie widzimy się 
pomimo niewielkiej odległości 
mając włączone światła dro-
gowe. Minęło już sporo czasu 
a śnieg nie przestaje padać i 
sypie bardzo intensywnie, a 
przed nami wiadomo znowu  te 
długie podjazdy i co najgorsze 
to te zjazdy.  Jedziemy 20-30 
km/h już przeszło godzinę, a 
śnieg nadal pada, nawet nie 
wiem gdzie jestem.  

Dobrze że założyliśmy te 
małe łańcuchy bo na pewno 
mielibyśmy kłopot z podjaz-
dem, a i tak raz po raz silnik 
wchodził na wyższe obroty 
gdyż koła się uślizgują. Spo-
radycznie jadą samochody 
tureckie.  Po ujechaniu jeszcze 
około dwudziestu kilometrów 
śnieg przestał padać, ale za to 
droga znowu stała się bardzo 
śliska. Jadąc pod górę koła co-
raz częściej się uślizgują i mam 
coraz większe trudności z 
podjazdami . Władek również 
bo został daleko za mną. Praw-
dopodobnie zaczną się teraz te 
trudne  podjazdy. Po wjechaniu 
na górę zatrzymałem się i po-
stanowiłem dodatkowo jeszcze 
założyć duże łańcuchy. Po ja-
kimś czasie podjechał Władek. 
Widząc że ja zakładam duże 
łańcuchy podszedł do mnie i 
mówi ku….wa myślałem ,że 
nie dam już rady pojechać bo 
samochód z przyczepą to nie 
to co samochód z naczepą. Po-
mogłem Władkowi pozakładać 
łańcuchy i uzgodniliśmy, że 
pod górę każdy wjeżdża o wła-
snych siłach a jak będzie po-
trzeba to dopiero po wjeżdzie 
na górę zostawiamy przyczepę 
i wracamy. No i ruszyliśmy  
podjazd jak narazie jest dość 
stromy  tylko, że nie wiadomo 
jaki będzie długi.  Pomimo 
założonych dużych łańcuchów 
mam trudności z podjecha-
niem. Teraz pogoda znowu jest 
piękna, niebo niebieściutkie o 

dookoła sama biel.  
Jestem znowu wysoko w 

tych ośnieżonych górach .  
Zjeżdżając w dół pomimo 
założonych dużych łańcuchów 
i tak samochód  zaczął tracić 
przyczepność a koła raz po raz 
się  uślizgują. Po drodze mijam 
się z samochodem bułgarskim 
który miał założone łańcuchy 
na dwa bliźniacze koła i szedł 
ostro pod górę. Spod tych kół 
wylatywały kawałki śniegu i 
lodu. Mijając się z tym samo-
chodem tak sobie pomyślałem, 
gdybym ja miał takie łańcuchy 
to na pewno nie było by takich 
problemów z podjazdami i 
zjazdami. Ale co zrobić, trzeba 
jakoś sobie radzić. Po zjecha-
niu z tej góry i po ujechaniu 
jeszcze paru kilometrów widać 
już następny podjazd.  Tylko 
,że też nie wiadomo jaki jest 
stromy i długi. Wjeżdżając 
pod ten  podjazd nabrałem 
rozpędu i  w miarę możliwości 
jadę  szóstym biegiem. Ale po 
ujechaniu kilkuset metrów  
zacząłem tracić szybkość gdyż 
koła zaczęły się już mocno 
uślizgiwać. Schodząc na  niż-
szy bieg, ledwo dotykam gazu 
i mam poważne trudności z 
podjechaniem.    Natomiast 
Władek jechał dzisiaj lepiej 
nie wiem dla czego. Wczoraj 
zostawał za mną i ja musiałem 
czekać na niego, a dzisiaj jadąc 
za mną nie miał już innego 
wyjścia, więc zaczął mnie wy-
przedzać. Wyprzedzając mnie 
jechał nie wiele szybciej jak 
ja, a spod jego uślisgujących 
się  kół wylatywały kawałki 
ujechanego śniegu, minęło 
to jednak sporo czasu zanim 
mnie wyprzedził. I  tak jak  
wcześniej uzgadnialiśmy, tak 
przed chwilą zrobił  bo tak się 
jeździ w górach. 

Po małej chwili wyprzedził 
mnie jeszcze Zygmunt i trzy 
chłodnie. Ja natomiast miałem 
duże problemy z podjecha-
niem. Jechałem czwartym 
biegiem ledwo dotykając gazu  
myślałem, że już nie podjadę  

wiedząc, że nie mogę już 
zmienić biegu ani cisnąć na 
pedał gazu. Bo i tak by to nic 
nie dało, a mogło by to być 
jeszcze trudniej. Resztkami 
sił wdrapałem się na szczyt tej 
góry, gdzie czekali na mnie 
koledzy. Teraz znowu  jeste-
śmy wszyscy razem wysoko w 
górach. Nie ma dużego ruchu. 
Sprawdziłem jeszcze naciąg 
łańcuchów i ruszam z tej wyso-
kiej góry.  Pogoda ładna tylko  
niebo trochę przysłonięte mgłą 
a dookoła śnieżna biel.       

Teraz czeka nas  ten  długi 
zjazd. Zjeżdżając z tej wyso-
kiej góry droga miejscami ma 
niesamowicie duże spady i 
wówczas  samochód traci już 
tak nie wielką  przyczepność. 
Nawet założone te duże łań-
cuchy nie gwarantują dobrego  
zjazdu. Bardzo często muszę  
hamować całym zespołem bo 
tylne koła i tak traciły przy-
czepność a samochód zaczął 
się łamać. Dobrze że nie ma 
dużego mrozu bo miałbym 
kłopot z oczyszczaniem szyby. 
Boczną szybę mam do połowy 
opuszczoną i widzę w lusterku 
jak Władka przyczepa sunie 
bokiem po tej śliskiej drodze. 
Dobrze że nikt nie jechał pod 
górę, widocznie przytrzymał 
za długo na ręcznym. Moja 
zośka też nie kiedy próbowała 
ustawiać się bokiem gdy ha-
mowałem ręcznym chociaż 
robiłem to bardzo delikatnie. 
Po zjechaniu z tej góry i to z 
wieloma problemami widzę, że 
Władek zjeżdża daleko za mną 
bo na pewno też miał trudności 
z tym zjazdem.  Dojeżdżając 
do miejscowości Rafahiye 
jedziemy już w komplecie. 
Miasto to leży w małej dolinie 
otoczonej górami. Jest to taka 
charakterystyczna zabudowa 
małych domów. Tutejsze  bu-
downictwo mieszkaniowe, 
mieści się w  tak nie wielkich 
dolinach i są pobudowane 
miasta. Z jednej strony jest to 
uzasadnione ponieważ tutejszy 
teren jest bardzo górzysty i jest 

trudny dla budownictwa.  Jest 
to nie wielka miejscowość a na 
ulicach panuje nie wielki ruch. 
Ale za to jak zwykle z tych 
nie wielkich domów mocno 
się dymi a jest to znak że jest 
tutaj zimno. Spojrzałem na 
termometr jest minus 24a więc 
trzeba w tych małych kamien-
nych chatkach mocno grzać. 
Urok tych zabudowań jest nie 
samowity. Domy te są prze-
ważnie budowane z kamienia z 
dachami o nie wielkim spadzie 
w większości parterowe, tylko 
gdzie nie gdzie stoją domy 
jedno lub dwu piętrowe. W 
głębi natomiast widać dwie 
smukłe wieże z charaktery-
stycznymi złotymi półksię-
życami, i przypomina mi to 
,że jestem na terenie państwa 
islamskiego.  Po przejechaniu 
tej miejscowości widzę, że 
znowu zaczynają się te trudne 
podjazdy. Więc zatrzymałem 
się na chwilę aby sprawdzić 
naciąg łańcuchów. No i dobrze 
że się zatrzymałem bo były 
bardzo luźne i musiałem je 
dodatkowo ponaciągać aby nie 
pourywać błotniki. Koledzy 
pojechali  już do przodu nie 
zatrzymując się. Tylko znowu 
Władek zatrzymał się za mną i 
on również musiał ponaciągać 
dodatkowo łańcuchy. Pogoda 
jest nie  najgorsza wjeżdżając 
pod górę pojawiła się jakby 
mgła a droga jest bardzo za-
śnieżona. 

Jadąc wyżej nie które od-
cinki drogi są bardzo śliskie 
i mają strome podjazdy i są 
trudności z podjechaniem. 
Jedzie się bardzo nie dobrze 
gdyż koła znowu się uślizgują 
a silnik zaraz wchodzi na 
wyższe obroty, muszę bardzo 
delikatnie naciskać na pedał 
gazu. W kabinie znowu zro-
biło się zimno i zaczęły szy-
by zachodzić szronem, więc 
znowu jeden kłopot więcej. 
Wjeżdżając jeszcze wyżej z 
daleka już widzę, że droga jest 
zablokowana. 

Po bliższym podjechaniu 

okazuje się, że to nasze Jel-
cze na jugosłowiańskich re-
jestracjach, mają problemy ze 
zjazdem z góry i  zakładają 
łańcuchy. A jeszcze wyżej 
stoją samochody w kolejce 
oczekując na podjazd.  

No i tak dogoniłem moich 
kolegów którzy stoją jeszcze 
trochę wyżej i oczekują na 
podjazd w tej kolejce. Po około 
półgodzinnym oczekiwaniu z 
dużymi problemami wjeżdżam 
na tą zaczarowaną górę, na 
której to stoi tablica „Kizil-
dagGecidi 2160m n.p.m. Przy-
pomniało mi się, że jadąc do 
Iranu  to też nie mogliśmy na 
nią wjechać tylko, że to było z 
drugiej strony góry a w dodat-
ku jeszcze w nocy. Wówczas 
też była bardzo długa kolejka 
oczekujących samochodów na 
podjazd a  stojąc w tej kilku 
kilometrowej  kolejce i patrząc 
na te czerwone światełka sa-
mochodów, to wyglądało to tak 
jak by ta droga prowadziła do 
gwiazd. I wówczas  nazwałem 
tę drogę, drogą prowadzącą  do 
gwiazd. Po  zatrzymaniu  się 
Władek  zrobił  mi  zdjęcie na 
pamiątkę.    

Pogoda jest piękna a na 
termometrze  tylko minus15. 
Korzystając z chwilowego 
zatrzymania zabrałem tylko 
chleb i smalec oraz kubek i 
poszedłem do Władka aby coś 
zjeść i wypić ciepłą herbatę a 
przy okazji trochę się ugrzać, 
bo przed nami  znowu ten 
długi  zjazd i na pewno  będę 
miał zimno w kabinie gdyż nie 
będzie nawiewu. I tak wspo-
mnieliśmy o tej drodze która 
prowadziła do gwiazd na którą 
setki samochodów czekały na 
wjazd a myśmy ją wtenczas 
pokonali. A teraz przyjdzie 
nam po niej zjechać.  

 Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 30)

PRACA
Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia 

na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608 AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   64.900.00
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
HYUNDAI IX35 2,0CRDI 2011   45.800.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 143.000.00
KIA RIO 1,2I16V 2017   44.800.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   29.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   49.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

ZAkłAd mięsny 
„Zieliński” Wioska

zatrudni pracowników 
do pomocy w produkcji 

i rzeźników 

tel. 504 023 401

FiRmA 
TRAnsPORTOWA

ZE STĘSZEWA 
ZATRUDNI KIEROWCĘ 
KAT. C+E W RUCHU 

MIĘDZYNARODOWYM 

Tel. 602 132 253

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl
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Bezpieczeństwo – to naj-
ważniejsza kwestia z per-
spektywy rodziny. Chodzi 
tu zarówno o troskę o dzieci, 
zabezpieczenie finansowe, jak 
i planowanie. Polskie rodziny 
mogą wreszcie spokojnie pa-
trzeć w przyszłość. 

Działania Ministerstwa Ro-
dziny koncentrują się w dużej 
mierze wokół rodziny. To 
troska o ich byt, inwestycja w 
przyszłość i zapewnienie jak 
najlepszych warunków do ży-
cia. Ostatni rok to kontynuacja 
ważnych programów społecz-
nych, ale także zupełnie nowe 
rozwiązania. 

Godne życie rodzin
To już trzeci rok działania 
„Rodzina 500+”. Sprawność 
jego realizacji to dowód na 
to, że rząd Prawa i Sprawie-
dliwości dotrzymuje słowa. 
To flagowy program, który na 
dobre już wpisał się do polskiej 
polityki rodzinnej. Pieniądze 
na jego realizację są zabezpie-
czone, rodziny otrzymują na 
czas comiesięczne wsparcie i 
mogą z większym spokojem 
planować swoją przyszłość.  W 
tym roku (od stycznia do końca 
września) rodziny otrzymały 
ponad 17 mld zł. Od początku 
trwania programu to już ponad 
58,7 mld zł. Ze wsparcia ko-
rzysta 2,46 mln rodzin, które 
otrzymują pomoc na wycho-
wywanie 3,76 mln dzieci. To 
realna pomoc, której efekty 
widzimy każdego dnia. 

Inwestycja w edukację
Ostatni rok to realizacja dekla-
racji premiera Mateusza Mo-

rawieckiego. Wśród ważnych 
programów zapowiedzianych 
jako „Piątka Morawieckiego” 
znalazł się „Dobry Start”. Każ-
de dziecko, które rozpoczyna 
rok szkolny może otrzymać 
300 zł dodatkowego wspar-
cia. To nowe książki, lepsze 
przybory szkolne, porządne 
buty, czy zajęcia pozalekcyjne. 
W dłuższej perspektywie to 
inwestycja w lepszą przyszłość 
naszych dzieci. 

E-wnioski to kolejne 
ułatwienia dla rodzin
Ministerstwo Rodziny jest 
jednym z liderów cyfryzacji. 
W tym roku rodziny mogły 
złożyć wnioski o wszystkie 
świadczenia drogą interneto-
wą. Co więcej po raz pierwszy 
wnioski na nowy okres świad-
czeniowy (o rodzina 500+, 
dobry start, czy z funduszu 
alimentacyjnego) można było 
złożyć miesiąc wcześniej, 
czyli już 1 lipca. Zbieranie 
wniosków drogą tradycyjną 
rozpoczęło się w sierpniu. Ro-
dziny coraz chętniej korzystają 
z tego rozwiązania, ponieważ 
wnioski elektroniczne zostały 
przygotowane w formie przy-
jaznych i łatwych do wypełnie-
nia kreatorów, które krok po 
kroku podpowiadają jak dane 

pole należy wypełnić. Cyfry-
zacja to nie tylko e-wnioski. 
Od początku tego roku posia-
dacze Karty Dużej Rodziny 
mogą korzystać z wygodnej 
aplikacji mKDR. Dzięki niej 
kartę mają zawsze w swoim 
telefonie. Łatwiej także zna-
leźć zniżki dzięki wygodnej 
internetowej wyszukiwarce.

Maluchy pod opieką
Pomoc rodzinie to nie tylko 
wsparcie finansowe. To także 
rozwój usług. Żłobki, kluby 
dziecięce, dzienni opiekuno-
wie to duża pomoc dla rodzi-
ców małych dzieci. Takich 
instytucji wciąż jeszcze bra-
kuje, ale dzięki zmianom w 
programie „Maluch+” tempo 
powstawania kolejnych placó-
wek mocno przyspieszyło. W 
2015 r. w całym kraju było 
niespełna 3 tys. placówek 
zapewniające miejsca dla 84 
tys. najmłodszych dzieci. Do 
końca 2018 r. ma być ich już 
5,2 tys. Liczba miejsc dla 
maluchów wzrośnie do blisko 
143 tys. To o 2,2 tys. placówek 
i niemal 59 tys. miejsc więcej. 
W ciągu trzech lat wskaźnik 
użłobkowienia wzrósł o ponad 
56% - z 12,4% do 19,4%. Stało 
się to m.in. za sprawą nowej 
odsłony „Maluch+”, czyli 

programu dofinansowującego 
nowe, jak i istniejące miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3. 
Rok 2018 to 3 razy wyższe 
środki. Do tej pory było to 
151 mln zł – od tego roku 
450 mln zł. Co ważne w 
przypadku utworzenia miejsc 
opieki przez gminy, w których 
nie funkcjonują takie miejsca, 
jest to nawet 80% wartości 
projektu. Pakiet dla rodzin w 
2018 r. wprowadził zmiany w 
ustawie o opiece nad dziećmi 
do lat 3. W praktyce chodzi o 
szereg ułatwień w zakładaniu 
i prowadzeniu żłobków, co 
dla podmiotów prowadzą-
cych takie placówki ozna-
cza zwiększenie pewności 
inwestycyjnej. W efekcie to 
większa liczba miejsc opieki 
dla dzieci. Zmiany mają też 
na celu obniżenie kosztów 
funkcjonowania placówek, co 
powinno wiązać się z mniej-
szymi opłatami za opiekę nad 
maluchem. To także więk-
sze bezpieczeństwo dzieci i 
wzmocniona rola rodziców.

Doceniamy duże rodziny
Duże rodziny mają wyjątkowe 
miejsce w społeczeństwie. 
Wsparcie tej grupy jest szcze-
gólnie ważne i to właśnie z 
myślą o nich powstał program 
Karta Dużej Rodziny. To sys-
tem zniżek dla rodzin wie-
lodzietnych, który przeszedł 
zmiany. Efekty widać już dziś. 
W 2015 r. zniżki w ramach 
programu udzielało 1,2 tys. 
partnerów. Dziś to już prawie 
5 tys. firm i instytucji.  Użyt-
kowników karty jest prawie 2,1 
mln – to o ponad 140 % więcej 

niż w 2015 r. W projekcie bu-
dżetu na 2019 na Kartę Dużej 
Rodziny przeznaczono 40,8 
mln złotych, ponad 12 mln 
złotych więcej niż w bieżącym 
roku. Od nowego roku Kartę 
Duże Rodziny będą mogły 
otrzymać także rodzice, którzy 
kiedykolwiek wychowali troje 
lub więcej dzieci.

Solidarni z potrzebującymi
Rodziny, w których są osoby 
z niepełnosprawnościami wy-
magają szczególnego wsparcia. 
Bardzo ważne jest zapewnie-
nie im niezależnego życia i 
pełnego udziału we wszystkich 
jego sferach. To także odpo-
wiednie środki, które pozwolą 
przezwyciężyć bariery. Osoby 
niepełnosprawne powinny móc 
korzystać na równi z innymi z 
dostępu do środków transpor-
tu, informacji i komunikacji, 
urządzeń i technologii oraz 
różnego rodzaju usług.

Z myślą o tej grupie powstał 
przygotowany w tym roku So-
lidarnościowy Fundusz Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych. 
Będzie on zasilany m.in. z 
daniny solidarnościowej oraz 
z Funduszu Pracy. Środku z 
Funduszu będą przeznaczone 
m.in. na wsparcie społeczne 
i zawodowe osób niepełno-
sprawnych. Łączne szacowane 
przychody Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych wyniosą ok. 2 
mld zł rocznie. Nowe rozwią-
zania zaczną obowiązywać już 
w styczniu 2019 r.

Wsparcie rodzin z osobami 
niepełnosprawnymi to także 
cel programu „Za życiem”.  

To kompleksowe rozwiązania 
dotyczące wsparcia kobiet w 
ciąży i ich rodzin, wczesnego 
wspomagania dziecka i jego 
rodziny oraz usług wspiera-
jących i rehabilitacyjnych czy 
wsparcia mieszkaniowego.

II etap programu, który 
wszedł w życie w czerwcu 
2018 r., to usługi wspierające 
i rehabilitacyjne, zajęcia w 
warsztacie terapii zajęciowej, 
elastyczne formy organizacji 
czasu pracy oraz uprawnienia 
do zasiłku opiekuńczego. W 
2018 r. na realizację programu 
przeznaczone zostało 624,2 
mln zł. 

Ten rok to także wyższe 
świadczenia dla osób z niepeł-
nosprawnościami i ich rodzin. 
Po raz pierwszy od 12 lat wzro-
sła kwota zasiłku pielęgnacyj-
nego – ze 153 zł do 184,42 zł. 
Od listopada 2019 r. będzie 
to 215,84 zł. Pierwszy raz w 
historii podniesiony został 
specjalny zasiłek opiekuńczy 
- z 520 zł do 620 zł.  O prawie 
40% w porównaniu z 2015 r. 
wzrosła też renta socjalna – do 
1029,8 zł. 

Lepsza przyszłość polskich 
rodzin
Działania na rzecz rodzin to 
szeroko zakrojone działa-
nia. Muszą one odpowiadać 
na rozmaite potrzeby i być 
dostosowane do konkretnej 
sytuacji. Poprzez nasze działa-
nia dajemy rodzinom szerokie 
spektrum narzędzi i wciąż pra-
cujemy nad następnymi. Rok 
2019 r. to kolejny etap pracy 
na rzecz lepszej przyszłości 
polskich rodzin. 

Dbamy o bezpieczeństwo polskich rodzin

Systematycznie rosną-
ce pensje, coraz niższa 
stopa bezrobocia i rekor-
dowe 16,6 mln pracujących 
Polaków. Do tego kilka 
przepisów, które ułatwiają 
życie pracodawców. 2018 
rok upłynął pod dyktando 
dalszej poprawy sytuacji 
na rynku pracy. 

Zacznijmy od danych dotyczą-
cych pracujących Polaków. W 
2017 roku przeciętna liczba 
pracujących wyniosła 16,4 
mln osób. Z najświeższych 
danych wynika, że w trzecim 
kwartale 2018 roku liczba pra-
cujących osiągnęła rekordowo 
wysoki poziom – ponad 16,6 
mln osób. 

Polska w zasadzie już w 
ubiegłym roku osiągnęła cel 
narodowy określony w Stra-
tegii Europa 2020 w zakresie 
wskaźnika zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata określony 
na poziomie 71 proc., bowiem 
średnioroczna wartość tego 
wskaźnika wyniosła 70,9 
proc., a w poszczególnych 
kwartałach wahała się w 
przedziale 70-71,3 proc. 

Dane Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności za 
pierwsze trzy kwartały 2018 
roku wskazują na kolejne 
wzrosty – w drugim oraz 
w trzecim kwartale wartość 
wskaźnika zatrudnienia w tej 
grupie osób przekroczyła 72 
proc. (wynosząc 72,4 proc. 
w drugim kwartale oraz 72,8 
proc. w trzecim).

Coraz mniej bezrobotnych 
Na koniec ubiegłego roku 
stopa bezrobocia wynosiła 6,6 
proc. i już wtedy była dużo 
niższa niż jeszcze w 2015 

roku, kiedy wskaźnik ten wy-
nosił 9,7 proc. Dziś – w końcu 
2018 roku – rynek pracy znaj-
duje się w jeszcze lepszej kon-
dycji. Z danych ministerstwa 
wynika, że stopa bezrobocia 
w listopadzie wyniosła 5,8 
proc., a liczba bezrobotnych 
oscyluje w granicach 951 
tys. osób. To sporo mniej niż 
przed rokiem, kiedy bez pracy 
było ok. 1,1 mln osób. 

Dobrze pod tym kątem 
wypadamy też na tle Zjedno-
czonej Europy. Stopa bezro-
bocia – według metodologii 
Eurostatu – w październiku 
bieżącego roku wynosiła 3,8 
proc. To jeden z najlepszych 
wyników w całej Wspólnocie 
i znacznie poniżej unijnej 
średniej – 6,7 proc. 

Systematycznie poprawia 
się sytuacja młodych. Trzy 
lata temu stopa bezrobocia 
wśród osób do 25 lat wy-
nosiła 20,8 proc., na koniec 
ubiegłego roku odsetek ten 
wynosił 14,8 proc., a po trzech 
kwartałach bieżącego roku za-
notowaliśmy kolejny spadek, 
do poziomu 12,7 proc. 

Spada również udział dłu-
gotrwale bezrobotnych w 
ogólnej liczbie osób pozosta-
jących bez pracy. Na koniec 
ubiegłego roku osoby długo-
trwale bezrobotne stanowiły 
55 proc. wszystkich osób 
zarejestrowanych w urzędach 
pracy. 

– Prognozujemy, że stopa 
bezrobocia będzie w przy-
szłym roku cały czas spadać, 
choć już nie będą to tak 
spektakularne spadki. Zbli-
żamy się do granicy bezro-
bocia naturalnego. W każdej 
gospodarce istnieje zawsze 
pewna liczba osób, które 

poszukują pracy lub też mają 
trudności z jej znalezieniem, 
pomimo wysokiego popytu 
na pracowników, z powodu 
np. wykształcenia, umiejęt-
ności, oczekiwań płacowych 
czy miejsca zamieszkania. 
Dlatego musimy sięgać do 
niewykorzystanych zasobów 
– osób biernych zawodowo i 
długotrwale bezrobotnych. Ich 
przywrócenie na rynek pracy 
będzie dla nas wyzwaniem na 
przyszły rok – przyznaje mi-
nister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska. 

W okresie styczeń-paź-
dziernik 2018 roku aktywny-
mi programami rynku pracy 
objęto 307,8 tys. osób, w 
tym 50,1 tys. osób w wieku 
50 plus. 

Rosną pensje
Nie tylko więcej osób ma 
pracę, ale też rosną pen-
sje Polaków. Z najnowszych 
danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że 
przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw w listopadzie 2018 
roku wyniosło dokładnie 
4966,61 złotych. To oznacza, 
że pensje rosną w tempie 7,7 
proc. rok do roku. Tak dobre 
dane nawet dla analityków są 
sporą niespodzianką – pro-
gnozowali oni spowolnienie 
w płacach. 

GUS policzył też, że prze-
ciętne wynagrodzenie w go-
spodarce narodowej w ubie-
głym roku wynosiło 4271,51 
złotych. W trzecim kwartale 
tego roku było to już 4580,20 
złotych. I w tym przypadku, 
w ujęciu rocznym, mamy do 
czynienia ze wzrostem powy-
żej 7 proc. 

Poprawia się sytuacja osób 
do tej pory najsłabiej wy-
nagradzanych. W 2017 roku 
płaca minimalna wynosiła 2 
tys. złotych, w tym roku to sto 
złotych więcej. Dobrą wiado-
mością jest, że w przyszłym 
roku wzrost będzie jeszcze 
bardziej zauważalny – mini-
malne pensje wyniosą 2250 
złotych. Z kolei minimalna 
stawka godzinowa, której wy-
sokość powiązana jest z płacą 
minimalną – w przyszłym 
roku wyniesie 14,7 złotych, 
czyli o złotówkę więcej niż 
obecnie. 

Ułatwienia 
dla przedsiębiorców 
Ten rok to też nowe przepisy, 
które ułatwiają życie przed-
siębiorcom. Na początku roku 
wprowadziliśmy e-składkę. 
Przedsiębiorcy – od stycznia – 
wpłacają składki na jeden in-
dywidualny rachunek, zamiast 
czterech lub nawet pięciu 
przelewów na poszczególne 
fundusze. To oznacza mniej 
dokumentów do przekazania 
i mniej popełnianych przy 
rozliczeniu błędów – przez 
niecałe 10 miesięcy tego roku 
przedsiębiorcy popełnili jedy-
nie 284 błędy, w porównaniu 
do ponad 223 tys. błędów z 
tego samego okresu minio-
nego roku.

Z kolei od 1 grudnia 2018 
roku lekarze wystawiają zwol-
nienia lekarskie już tylko 
w formie elektronicznej. To 
ułatwienie pracy lekarzy, 
ale też dobra wiadomość dla 
pracodawców, którzy mają 
natychmiastową wiedzę o 
zwolnieniu wystawionym 
pracownikowi. Dzięki temu 
mogą np. uniknąć korekt 
dokumentów rozliczeniowych. 

Z danych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wynika, 
że 38,4 tys. lekarzy do 17 
grudnia wystawiło ponad 1,3 
mln elektronicznych zwolnień. 

Ułatwienia 
w pracy sezonowej
W 2018 roku wprowadziliśmy 
też nowy typ zezwolenia na 
pracę sezonową dla cudzo-
ziemców. Dotyczy ono zatrud-
nienia w rolnictwie, ogrod-
nictwie i branży turystycznej. 
Nowy typ zezwolenia na pracę 
sezonową – w odróżnieniu 
od innych zezwoleń – wy-
daje starosta. W praktyce 
oznacza to bliskość urzędu i 
szybsze procedowanie niż w 
przypadku zezwoleń na pracę 
wydawanych przez wojewodę.

Z danych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wynika, 
że ok. 587 tys. cudzoziemców 
płaci składki ZUS. Na koniec 
ubiegłego roku grono to liczy-
ło 440 tys. osób. Oznacza to, 
że coraz więcej cudzoziem-
ców pracuje w Polsce legalnie. 

Minister Rafalska na czele 
Rady Dialogu Społecznego
W 2018 roku minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
stała na czele Rady Dia-
logu Społecznego. W tym 
czasie dyskutowano m.in. o 

nowoczesnym szkolnictwie 
zawodowym, działaniach na 
rzecz aktywnego starzenia 
się społeczeństwa czy nowych 
regulacjach w zamówieniach 
publicznych. 

- W tym samym okresie, 
strona społeczna Rady otrzy-
mała do zaopiniowania ponad 
500 projektów aktów praw-
nych, w tym prawie 400 sta-
nowiły przedłożenia rządowe. 
Jeśli nawet zdarzały się pewne 
nieprawidłowości dotyczące 
konsultowania projektów z 
RDS to była to znikoma 
części przypadków – mówi 
minister Elżbieta Rafalska. 

31 sierpnia 2018 roku we-
szła w życie nowelizacja 
ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. Na jej mocy 
Rada uzyskała m.in. prawo do 
opiniowania projektów strate-
gii, programów oraz innych 
dokumentów dotyczących 
planowanych działań Rady 
Ministrów, występowania do 
Sejmu i Senatu o umożliwie-
nie przedstawienia parlamen-
towi informacji dotyczącej 
spraw o istotnym znacze-
niu dla zadań realizowanych 
przez Radę, oraz wystąpienia 
przez stronę pracowników 
i stronę pracodawców do 
ministra finansów o wydanie 
interpretacji ogólnej odnośnie 
stosowanie przepisów prawa 
podatkowego.

Z kolei 1 stycznia 2019 roku 
w życie wejdzie przygotowana 
przez resort rodziny, pracy i 
polityki społecznej nowela 
ustawy o związkach zawodo-
wych. Nowe przepisy zakłada-
ją, że zakładać i przystępować 
do związków zawodowych 
będą mogli wszyscy pracow-
nicy, nie tylko ci etatowi. 

Rynek pracy na plus. Podsumowanie 2018 roku 

Po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasił-
ku pielęgnacyjnego – ze 153 zł do 184,42 zł. Od 
listopada 2019 r. będzie to 215,84 zł.  O prawie 
40% w porównaniu z 2015 r. wzrosła też renta 
socjalna – do 1029,8 zł. 

Tak dobre dane na-
wet dla analityków są 
sporą niespodzianką – 
prognozowali oni spo-
wolnienie w płacach.
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m Śmigiel
Coroczne zebranie spra-
wozdawcze z działalności 
Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w 
Śmiglu odbyło się tradycyj-
nie 06.01.2018 roku. 

Podczas spotkania przedsta-
wiono sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu, a także nie 
zabrakło wielu życzeń i do-
brych słów. Burmistrz Śmigla 
w podziękowaniu za pracę 
i zaangażowanie gminnych 
jednostek rozdała na ręce pre-
zesów jedostek OSP Kroniki 
Ochotnoczych Straży Pożar-
nych Wielkopolska, w których 

zamieszczony jest materiał nt. 
jednostek OSP działających na 
terenie gminy Śmigiel.

W uroczystym spotka-
niu udział wzięli: burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adam-
czak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla Wiesław 
Kasperski, zastępca burmi-
strza Śmigla Marcin Jurga, 
zastępca komendanta powia-
towego PSP w Kościanie An-
drzej Ziegler, prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Śmiglu Jerzy 
Cieśla, a także pozostali 
członkowie zarządu, prezesi, 
naczelnicy jednostek OSP z 
gminy Śmigiel, a także komi-
sja rewizyjna zarządu.

100. rocznica wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego 
była okazją do wydania przez 
Urząd Miejski Śmigla trze-
ciego zeszytu historycznego 
pt. „Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919 na Ziemi Śmigiel-
skiej”. 

Promocja książki autorstwa 
Witolda Omieczyńskiego i 
Huberta Zbierskiego – miej-
scowych regionalistów, odbyła 
się 4 stycznia 2019 r. w kaplicy 
poewangelickiej. 

Z zaproszenia burmistrz 
Małgorzaty Adamczak i auto-
rów skorzystało wielu miesz-
kańców gminy, ale nie tylko. 
W wydarzeniu wzięły udział 
także rodziny powstańców.

Książkę można nabyć m.in. 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w cenie 30 zł za 
egzemplarz. 

Promocja książki była w 
gminie pierwszym punktem 
obchodów 100. rocznicy wy-

marszu Kompanii Śmigiel-
skiej do Powstania Wielkopol-
skiego. 11 stycznia odbędzie 
się w Śmiglu okolicznościowa 
Msza św. oraz apel pamięci, a 
12 stycznia plenerowa insce-
nizacja historyczna. 

m Śmigiel
6 stycznia w Śmiglu po raz ko-
lejny odbył się Orszak Trzech 
Króli. Barwny korowód wyru-
szył spod kościoła pw. NMPW 

w Śmiglu i przeszedł na Plac 
Rozstrzelanych, gdzie usytu-
owana jest szopka betlejem-
ska. Tam odbyło się złożenie 
hołdu Dzieciątku Bożemu oraz 
wspólne odśpiewanie kolęd.

Spotkanie sprawozdawcze Promocja książkiOrszak Trzech Króli

Minęło 100 lat od dnia, w 
którym Gustaw Raszewski 
został pierwszym, polskim 
starostą kościańskim i 
zaczął, gdy wokół trwało 
Powstanie Wielkopolskie, 
tworzyć polską admini-
strację. Przypominamy 
sylwetkę starosty Gustawa 
Raszewskiego.  

Podobnie jak w całej Wielko-
polsce, również w Kościanie 
jeszcze 14 listopada 1918 roku 
powołano Powiatową Radę Lu-
dową z Karolem Swobodą na 
czele, której celem było zorga-
nizowanie i przejęcie władzy w 
powiecie. Pierwszym krokiem 
było wyznaczenie kontrolerów 
dotychczasowym urzędnikom 
pruskim, w tym niemieckiemu 
staroście dr. Robertowi Loren-
zowi. Kontrolerem landrata 
został ziemianin z Jasienia  - 
Gustaw Raszewski.  

W powiecie kościańskim to 
właśnie Gustaw Raszewski już 
pod koniec września 1918 roku 
w Jasieniu zorganizował tajne 
zebranie, którego celem było 
przygotowanie się do przejęcia 
w powiecie władzy. 

Rada robotników i żołnie-
rzy, 3 stycznia 1919 roku mia-
nowała go pierwszym polskim 
starostą powiatu kościańskie-
go. Robert Lorenz przekazał 
swój urząd Gustawowi Ra-
szewskiemu 4 stycznia 1919 
roku.

Pierwsza odezwa polskiego 
Starosty Kościańskiego do lud-
ności, wydana już 7 stycznia 
1919 roku,  brzmiała:
„Rada robotnicza i żołnierska 
pow. Kościańskiego powołała 
mnie do objęcia urzędu sta-
rostwa i wydziału powiato-
wego. Mieszkając w powiecie 

od lat 38 sądzę, że ludności 
jestem znany. Proszę zatem 
wszystkich mieszkańców – 
bez różnicy wyznania i naro-
dowości – aby mnie darzyli 
zaufaniem i pomagali mi w 
trudnem mojem urzędowaniu. 
Sposób administracji powia-
tu pozostaje niezmieniony. 
Dla dobra ogółu upraszam, 
aby wszyscy wypełniali swe 
obowiązki i mam nadzieję, 
że spokój nigdzie nie zostanie 
zakłócony. Przy tej sposobno-
ści zaznaczyć musze dobitnie, 
że rolnicy nie zaopatrywali 
dotychczas dostatecznie w 
żywność ludność miejską.  – 
Za mało przedewszystkim 
dostarczano masła, mięsa i 
tłuszczu. Stosunek ten zmienić 
się musi odtąd na lepsze, gdyż 
obowiązkiem naszym stara c 

się, aby ludność miejska nie 
przymierała głodem. Przykro 
by mi było, gdybym musiał 
po wsiach urządzać rewizje i 
opornych surowo karać. Także 
surowym karom podlegają 
paskarze to jest handlarze 
pokątni”. 

Kierowany przez Raszewskie-
go Wydział Powiatowy składał 
się z referatów: organizacyjne-
go, ogólnego, spraw gospodar-
czych, rachuby, podatkowego, 
spraw gminnych, drogowego, 
oświatowo – kulturalnego, 
zdrowia publicznego, opieki 
społecznej, rolnego, wetery-
narii, budowlanego, spraw 
pożarnych i funduszu pracy. 

Gustaw Raszewski urząd 
pełnił do sierpnia 1921 roku. 
W tej roli na nowo zorganizo-

wał i spolszczył administrację 
powiatu. Ze względu na wiek 
i stan zdrowia stopniowo wy-
cofywał się z działalności 
publicznej zajmując  się wy-
łącznie prowadzeniem gospo-
darstwa.

W oświadczeniu wydanym na 
koniec urzędowania Gustaw 
Raszewski napisał: 
„Składając urząd Starosty 
powiatu kościańskiego, mam 
sobie za obowiązek podzięko-
wania tak panom z wydziału 
powiatowego, jak urzędnikom 
państwowym i komunalnym, 
oraz wszystkim, którzy mnie 
popierać raczyli, za udzieloną 
mi pomoc i współpracę. Po od-
zyskaniu wolności, kładliśmy 
wspólnie fundamenta przy bu-
dowie gmachu państwowego. 
Dzisiaj kiedy gmach już prawie 
wybudowany, odchodzę po 
blisko 3 letniem urzędowaniu 
w przekonaniu, że powiat nasz 
pod kierownictwem mego na-
stępcy jak najlepiej rozwijać 
się będzie. 

Kościan, 24.8.1921 r.” 

Jego następcą został Wacław 
Cegiełka. Starosta i sekretarz 
powiatowy na mocy przepisów 
z 1921 roku byli urzędnikami 
państwowymi, powoływanymi 
przez Ministra Spraw We-
wnętrznych. 

Wszystkie dostępne źródła 
zgodnie zaliczają Gustawa 
Raszewskiego, urodzonego 
w 1857 roku, do najlepiej 
gospodarujących właścicieli 
ziemskich w Wielkopolsce 
przełomu XIX i XX wieku. 
W 1889 roku przejął mocno 
zaniedbany rodzinny majątek 
i zarządzał Jasieniem przez 
40 lat. Każdego roku coś w 
nim ulepszał, modernizował, 
wprowadzał jakąś nowość, 

rozbudowywał infrastrukturę. 
Już w 1917 roku majątek i wieś 
zostały zelektryfikowane. Bu-
dował dla pracowników domy.

Majątek byłego już sta-
rosty w 1929 roku miał 395 
ha. Raszewski zarządzał nim 
osobiście z ołówkiem w ręku i 
sam prowadził finanse. Wiele 
wymagał od siebie i od swoich 
pracowników. Był punktualny 
w ich wynagradzaniu i w wielu 
sprawach rozumiał potrzeby 
robotników. Z tych względów 
strajki rolne na początku lat 
dwudziestych, które objęły 
wiele majątków w Poznań-
skim, ominęły Jasień.

Jego zamiłowanie do rolnic-
twa sprawiło, że od młodości 
związał się z ruchem kółek 
rolniczych i włościańskich w 
Wielkopolsce. Początkowo 
były to wykłady w Kółku Rol-
niczym w Czempiniu, później 
przez wiele lat pełnił funkcję 
prezesa kółka w Kościanie. 
Zrezygnował z tej funkcji 
we wrześniu 1901 roku, gdy 
został wybrany wicepatronem 
kółek na powiaty: kościański 
i śmigielski. W latach 1923 
-1924 został prezesem Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. 

W 1910 roku wybrany został 
przez Walne Zebranie Preze-
sów i Delegatów na patrona 
wielkopolskich kółek rolniczo
-włościańskich. Rok później 
powstał Związek Poznańskich 
Kółek Rolniczych. W jego sze-
ścioosobowym kierownictwie 
znajdował się również, jako 
patron, Gustaw Raszewski. 

Podczas pierwszej wojny 
światowej władze niemieckie 
przejściowo zakazały zebrań 
kółek, a mobilizacja osłabiła 
intensywność działań.

W listopadzie 1918 roku 
Raszewski wezwał organiza-
cję kółek do włączenia się w 

budowę niepodległej Polski. W 
rezultacie ich działacze, w tym 
wielu chłopów, zaczęli obej-
mować funkcje w Radach Lu-
dowych, a podczas Powstania 
Wielkopolskiego – w oddzia-
łach powstańczych i w Straży 
Ludowej. W Powstaniu Wiel-
kopolskim brali też udział dwaj 
synowie Gustawa Raszewskie-
go. Teodor – rotmistrz, który 
zginął  w czerwcu 1919 roku 
nad Notecią. Zastrzelił go 
kolega z niemieckiego wojska, 
Nadreńczyk, z którym razem 
służył na froncie zachodnim I 
wojny. Drugi z synów – Ignacy 
– był organizatorem batalionu 
w Kościanie i w powstaniu 
walczył jako podporucznik 
artylerii.     

Po odzyskaniu niepodle-
głości, gdy Raszewski był już 
starostą - w maju 1919 roku -  
jego gospodarstwo wizytowała 
100-osobowa grupa chłop-
skich posłów z Wincentym 
Witosem na czele. Gościem G. 
Raszewskiego był również pre-
zydent RP Ignacy Mościcki. 

Gustaw Raszewski zmarł 13 
marca 1931 roku. Miał 74 lata. 
W pożegnalnym nekrologu 
Adam Narajewski, kolejny 
Starosta Kościański napisał: 
„Śp. Zmarły był pierwszym i 
najgorliwszym pionierem od-
budowy administracji polskiej 
w powiecie kościańskim, pia-
stując niestrudzenie do końca 
życia stanowiska w szeregu 
Komisyj Powiatowych. Cześć 
Jego Pamięci!”. 

Oprac. 
(Zachowano oryginalną pisownię.)

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Kościanie

Źródło: „Wierni Niepodległej”, tom I – 
2004, Orędownik Powiatowy – 1999, 

Gazeta Polska 1921 i 1931. 

4 stycznia 1919 roku – Gustaw Raszewski z Jasienia 
został pierwszym, polskim starostą kościańskim



Str. 21POWIATY-GMINY
7 stycznia 2019 GMINA TRZCIEL

27 grudnia 2018 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Brójcach 
odbyło się uroczyste prze-
kazanie sprzętu zakupio-
nego w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości.

W uroczystym przekazaniu 
sprzętu udział wzięli: Jacek 
Ignorek  – Sekretarz Gminy 
Trzciel, Naczelnik Wydziału 
Operacyjno – Kontrolno – 
Rozpoznawczego KP PSP w 
Międzyrzeczu bryg. mgr Da-
riusz Rzepecki, oraz przedsta-
wiciele wszystkich jednostek 
OSP z gminy Trzciel.

W ramach realizacji za-
dania z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości w zakresie 
Wsparcia i rozwoju systemu 
instytucjonalnego pomocy 
osobom pok rzywdzonym 
przestępstwem i świadkom 
oraz realizacji przez jednostki 
sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem – nabycie: wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa (Program 
I Priorytet IIIB) zakupiono 
sprzęt ratowniczy o łącznej 
wartości 40530,00 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości 

wynosi 99 % – 40124,70 zł, 
środki własne Gminy Trzciel 
1 % – 405,30 zł.

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych działające 
z gminy Trzciel otrzymały 
następujący sprzęt:

1. OSP Trzciel – przenośny 
zestaw oświetleniowy, bosak 
dielektryczny.

2. OSP Brójce – piła do 
drewna, agregat prądotwórczy.

3. OSP Lutol Suchy – zabez-
pieczenie poduszki kierowcy 
i pasażera, przenośny zestaw 
oświetleniowy, bosak dielek-
tryczny.

4. OSP Siercz – torba ratow-
nicza R1, nosze typu deska, 
szyny typu Kramera.

5. OSP Chociszewo – agre-
gat prądotwórczy.

6. OSP Lutol Mokry – agre-
gat prądotwórczy, latarka aku-
mulatorowa 2 szt.

Pozyskany sprzęt przyczyni 
się do poprawy efektywno-
ści podejmowanych działań 
ratowniczych podczas udzie-
lania pomocy poszkodowa-
nym bezpośrednio na miejscu 
zdarzenia.

Uroczyste przekazanie sprzętu strażakom

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

3 stycznia 2019 roku o 
godzinie 11:00, w budynku 
Wyższej Szkoły Pedagogiki 
i Administracji w Nowym 
Tomyślu odbyła się konfe-
rencja naukowa pt. Strażacka 
Niepodległa 1918”, w której 
uczestniczyli burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner wraz ze swoim no-
wym zastępcą Andrzejem 
Wałęsą, sekretarz powiatu 
nowotomyskiego Ryszard 
Napierała, uczniowie szkół 
średnich, studenci Uniwersy-
tetu III Wieku oraz pozostali 
goście.

Konferencję rozpoczął dr 
Zdzisław Kościański, który 
opowiadał o uwarunkowa-
niach zewnętrznych w 1918 
roku. Następnie historię pożar-
nictwa oraz strażackie drogi 

do niepodległości omówił dr 
Paweł Gąsiorczyk z Central-
nego Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach. 

Pani Danuta Janakiewicz 

prowadziła wykład o patrio-
tyczno-literackich odezwach 
polskiego ruchu strażackiego, 
które były impulsem niepodle-
głości 1918 roku.

Pani Aneta Walczyńska 
przedstawiła temat: „Odzyska-
nie odpowiedzialności za kraj 
1918 r. Rola i autorytet straży 
ogniowych. Ujęcie socjolo-
giczno-kulturowe w drodze do 
niepodległości”.

St. bryg. mgr inż. Paweł 
Rochala p.o. Dyrektora Cen-
tralnego Muzeum Pożarnictwa 
omówił temat kształtowania 
odpowiedzialnej polskości w 
warunkach niebytu narodo-
wego na przykładzie działań 
Bolesława Chomicza.

Ostatnim prelegentem był 
Naczelnik Oddziału Zamiej-
scowego – Wielkopolskie 
Muzeum Pożarnictwa w Ra-
koniewicach Hubert Koler. 
Na sam koniec nie obyło się 
bez gratulacji, podziękowań i 
wręczenia podarunków.

Konferencja naukowa pt. „Strażacka 
Niepodległa 1918”

Kolejny krok w stronę polep-
szenia warunków wypoczyn-
ku na terenie gminy!

Tym razem atrakcja dla 
najmłodszych mieszkańców 
terenów wiejskich. Gmina 
Nowy Tomyśl oddała do 

użytku nowy plac zabaw nad 
jeziorem w Sękowie, rów-
nież planowane są kolejne 
inwestycje na tym terenie. 
Zachęcamy do odwiedzin tego 
coraz bardziej urokliwego 
miejsca!

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła kolejne postępowanie przebudowy ul. Piłsudskiego. Termin 
składania ofert 21.01.2019 r. godz: 15:00. Termin otwarcia ofert 21.01.2019 r. godz: 15:30. 

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://bip.nowytomysl.pl

Dnia 17 grudnia 2018 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu Zastępca 
Burmistrza Pani Adrianna 
Zielińska przekazała sprzęt 
Ochotniczym Strażom Pożar-
nym z terenu Gminy Nowy 
Tomyśl.  Przedsięwzięcie 
pn.: „Zakup wyposażenia dla 
strażaków ochotników Gmi-
ny Nowy Tomyśl”  zostało 
współfinansowane ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Mi-
nister Sprawiedliwości.

Tereny, które otrzymały 
sprzęt:
a Boruja Kościelna – zestaw 
uniwersalnych podpór i kli-
nów do stabilizacji pojazdów 
– 1 zestaw  

a Bukowiec – defibrylator 
– automatyczny defibrylator 
zewnętrzny (AED) – 1 szt.  
a Jastrzębsko Stare – zestaw 
ratownictwa medycznego – 
zakup torby ratowniczej PSP 
R1 (bez deski i szyn Krame-
ra) – 1 szt.  
a Róża – defibrylator – 
automatyczny defibrylator 
zewnętrzny (AED) – 1 szt.  
a Sątopy – zestaw ra-
townictwa medycznego 
– zakup torby ratowniczej 
PSP R1 (bez deski i szyn 
Kramera) – 1 szt. oraz 
defibrylator – automatycz-
ny defibrylator zewnętrzny 
(AED) – 1 szt.  
a Wytomyśl – detektor 
napięcia – 1 szt. oraz detektor 
wielogazowy – 1 szt. 

3 stycznia 2019 r. o godzi-
nie 16:30 z parkingu przy 
Wyższej Szkole Pedagogiki 
i Administracji w Nowym 
Tomyślu wyruszył Marszobieg 
Powstańczy. W wydarzeniu 
udział wzięły delegacje szkół 
oraz przedszkoli, a także chęt-
ni mieszkańcy. 

Ma rszobieg za kończył 
się na placu „przy górce” na 

osiedlu Batorego, gdzie na 
uczestników czekała ciepła 
grochówka. 

Uczestnicy wysłuchal i 
przemówień dra Zdzisława 
Kościańskiego oraz zastępcy 
burmistrza Nowego Tomyśla 
Andrzeja Wałęsy. Został 
również odśpiewany Hymn 
Polski oraz jedna zwrotka 
Roty.

Nowy plac zabaw w Sękowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
„Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu”

Uroczyste przekazanie sprzętu strażakom

Biegiem uczczono pamięć 
o Powstaniu Wielkopolskim
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483 prace wpłynęły na 
konkurs Starostwa Po-
wiatowego w Kościanie 
na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną przedstawiającą 
bożonarodzeniową szopkę. 
Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się w śro-
dę, 19 grudnia 2018 roku w 
Sali Kościańskiego Ośrod-
ka Kultury.

- Witam wszystkich serdecz-
nie, to już po raz jedenasty 
będziemy przeżywać uroczy-
stość wręczenia nagród, gdzie 
483 artystów zdecydowało się 
uczestniczyć w konkursie i 
zaprezentować swoje talenty 
– mówił do zebranych dzieci 
Henryk Bartoszewski, Staro-
sta Kościański. - Szanowni 
państwo, szanowne dzieci, 
młodzieży wszyscy jesteście 
zwycięzcami, wszyscy, któ-
rzy narysowali swoją wizję 
świąt. Czujcie się docenieni, 
wszyscy jesteście zdolni. 
Jesteście młodymi, pięknymi 
artystami – podkreślał staro-
sta.  - Powiat Kościański – 
mówił Henryk Bartoszewski 
- wspiera takie inicjatywy, 
one ubogacają życie młodego 
człowieka. 

Choć jest to pewnego ro-
dzaju rywalizacja, to jednak 
radość z możliwości uczest-
niczenia w tej rywalizacji 
pozostaje na pewno we wra-
żeniach, które wyniesiecie z 
dzisiejszego dnia. Gratuluję 
pomysłodawcom, i dzięku-
ję wszystkim opiekunom, a 
szczególnie rodzicom, którzy 
też musieli się w jakiś sposób 
zaangażować i zmobilizować, 

zdopingować was dzieci do 
udziału w tym konkursie.

Na zakończenie Starosta 
Kościański złożył wszystkim 

dzieciom, ich rodzinom i opie-
kunom życzenia świąteczne i 
noworoczne. Starosta życzył 
m. in. by święta były czasem, 

w którym  wszyscy będą mogli 
cieszyć się z możliwości bycia 
przy rodzinnym stole. Na nowy 
rok starosta życzył uczestni-
kom konkursu - by osiągali jak 
najlepsze wyniki, cieszyli się 
radością swojego dzieciństwa, 
bezpiecznie chodzili do szkół, 
a nade wszystko rozwijali te 
talenty, które tutaj, dzisiaj, są 
prezentowane.

Konkurs adresowany był do 
uczniów szkoły podstawowej, 
uczniów specjalnej szkoły 
podstawowej oraz osób niepeł-
nosprawnych z terenu Powiatu 
Kościańskiego.

Komisja konkursowa oce-
niając prace brała pod uwagę 
tradycyjność i nawiązanie do 
kanonu szopki, kolorystykę, 
materiały i technologie wyko-
nania prac, ich dekoracyjność, 
ogólne wrażenie estetyczne, a 
także trwałość formy i samo-
dzielność wykonania.

Komisja nagrodziła 80 prac 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcom i 
wyróżnionym gratulacje i 
nagrody wręczała Iwona Be-
reszyńska, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego i 
Henryk Bartoszewski, Starosta 
Kościański. Nagrody ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w 
Kościanie. Poza nagradzanymi 
i wyróżnianymi dziećmi wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzy-
mali upominki. Do gratulacji 
przyłączył się obecny na sali 
św. Mikołaj i pani Mikołajo-
wa. Uroczyste rozstrzygniecie 
konkursu uświetnił występ 
chóru „MUZA” działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Kościanie.

Piękne kartki Bożonarodzeniowe

Z okazji setnej rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopol-
skiego przypominamy mało 
znaną, a może zapomnianą 
pieśń - Marsyliankę Wielko-
polską, która została napisana 
dla uczczenia 1. rocznicy wy-
buchu powstania.

Autorem słów jest powstaniec 
– Stanisław Ryba (Myrius), 
a autorem muzyki, wybitny 
kompozytor Feliks Nowo-
wiejski.

 Marsylianka Wielkopolska – 
Pieśń Powstańców ku uczcze-
niu dnia 27.12.1918 roku.

Hasło dziś rozbrzmiewa,
Hej za broń powstańcy!
Prusak zdzierać chce sztan-
dary,
Padają ofiary,
Hej za broń!

Łańcuch bohaterów
Z piersi murowany,
Broni grodu Przemysława,
Cześć powstańcom, sława,
Hej za broń!

Sieką wkoło kule,
Łamią się bagnety,
Hej na barykady druhy,
Marsz powstańcy-zuchy,
Hej za broń!

Niemca ogień praży,
Pękają granaty,
Wielkopolski los się waży,
Więc wszyscy na straży,
Hej za broń!

Krwawy bój się toczy,
Już wróg się poddaje,
Wielkopolska ze swych mroczy
Wolna zmartwychwstaje,
Hej za broń!

Dzielni Poznańczanie
Pokazali światu,
Jak Prusaka się wypędza,
Śpiesznie (boso) do Heimatu,
Hej za broń!

Źródło: Hej za broń powstańcy – Pieśni 
powstania wielkopolskiego 1918/1919, 

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Fotografia powstańców pochodzi ze zbio-

rów Muzeum Regionalnego w Kościanie.
bj

https://www.youtube.com/watch?v=t_
RvFPFb_J0

Marsylianka Wielkopolska

4 stycznia 2019 roku mija 
sto lat od chwili gdy Gustaw 
Raszewski, ziemianin i spo-
łecznik z Jasienia przejął 
urząd Starosty Kościań-
skiego i rozpoczął dzieło 
odbudowy polskiej admini-
stracji. Z tej okazji Henryk 
Bartoszewski, Starosta 
Kościański i Iwona Bere-
szyńska, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskie-
go złożyli kwiaty i zapalili 
znicz na grobie Gustawa 
Raszewskiego w Starych 
Oborzyskach. 

Na cmentarzu była obecna 
młodzież, uczniowie miejsco-
wej szkoły z nauczycielami i 
proboszcz parafii w Starych 
Oborzyskach. Starosta H. 
Bartoszewski przypomniał 
zebranym G. Raszewskiego i 
historię kościańskich skautów 
i Powstańców Wielkopol-
skich. Wszyscy otrzymali 
okolicznościowe pocztówki 
wydane przez Starostwo 
Powiatowe.

Władze Powiatu Kościań-
skiego – w związku z przy-
padającą w tych dniach 20 
rocznicą istnienia współcze-
snej administracji powiatowej 
– uczciły również pamięć Sta-
rosty Kościańskiego, Jerzego 
Skorackiego. Na jego grobie, 
na cmentarzu w Kościanie 
delegacja samorządowców 
złożyła kwiaty i zapaliła znicz.

Gustaw Raszewski (1857-
1931), Starosta Kościański w 
latach 1919-1921, ziemianin, 
społecznik, działacz organi-
zacji rolnych. 

Jerzy Skoracki (1941-2011), 
Starosta Kościański w latach 
1999 – 2002, lekarz, samo-
rządowiec. 

Dla uczczenia setnej rocznicy 
przejęcia przez Polaka urzędu 
Starosty Kościańskiego w 

całym powiecie o godzinie 
13.00 rozległ się przez minutę 
dźwięk alarmowych syren.

Uczcili pamięć starostów
W poniedziałek, 17 grudnia 
2018 roku obradowała w 
Starostwie Powiatowym 
w Kościanie Powiatowa 
Rada Rynku Pracy. Było 
to pierwsze spotkanie po 
wyborach zwołane przez 
Henryka Bartoszewskiego, 
Starostę Kościańskiego.

W oparciu o ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy Starosta Kościań-
ski powołał nowych członków 
Racy. Oprócz dotychczaso-
wych członków Rady w jej 
skład weszli Piotr Ruszkiewicz 
– Burmistrz Miasta Kościana, 
Michał Jurga  - przedstawiciel 
Powiatu Kościańskiego oraz 
Karol Pawlak – przedstawiciel 
Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu.

Powiatowa Rada Rynku 
Pracy jest organem opiniodaw-
czo - doradczym starosty w 
sprawach polityki rynku pracy. 
Powiatowe Rady Rynku Pracy 
m.in. oceniają racjonalność 
gospodarki środkami Fundu-
szu Pracy, opiniują kryteria ich 
podziału, opiniują programy 
specjalne, w tym, liczbę osób 
objętych programem, kryteria 
ich doboru, zakładane rezulta-
ty programów, ponadto Rady 
składają wnioski i wydają 
opinie w sprawach dotyczą-
cych kierunków kształcenia, 
szkolenia zawodowego oraz 
zatrudnienia w powiecie.

W skład Powiatowej Rady 
Rynku Pracy wchodzą osoby 
reprezentujące:

a działające na terenie po-
wiatu struktury każdej organi-
zacji związkowej i organizacji 
pracodawców,

a społeczno – zawodowe 
organizacje rolników, w tym: 

związki zawodowe rolników 
indywidualnych i izby rol-
nicze,

a organizacje pozarządowe 
zajmujące się statutowo pro-
blematyką rynku pracy.

Ponadto starosta może po-
wołać w skład rady trzech 
przedstawicieli spośród or-
ganów jednostek samorządu 
terytorialnego lub nauki.

Na wniosek starosty Rada 
wybrała nowego przewod-
niczącego. W wyniku gło-
sowania przewodniczącym 
wybrany został Michał Jurga. 
Na stanowisko wiceprzewod-
niczącego wybrano Dominika 
Wieszczeczyńskiego.

Podczas spotkania członko-
wie Rady zaopiniowali formy 
aktywizacji zawodowej bezro-
botnych oraz innych uprawnio-
nych osób, które Powiatowy 

Urząd Pracy będzie realizował 
w 2019 roku.

Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, Ewa Beba 
przedstawiła Radzie projekt 
planu finansowego Funduszu 
Pracy, który zakłada, że w 
2019 roku najwięcej środków 
zostanie przeznaczonych na 
staże, dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
refundacje kosztów wypo-
sażenia stanowiska pracy, 
prace interwencyjne. Dyrek-
tor podkreślała, że znaczna 
kwota zostanie przeznaczona 
na szkolenia osób do 30 roku 
życia. Pozostałe formy wspar-
cia, na które zostaną przezna-
czone środki to refundacja 
składek ZUS, prace społecznie 
użyteczne, roboty publiczne. 
Łącznie na te zadania zabez-
pieczono 2 miliony 893 tys. 
złotych. Bj

Rada Rynku Pracy
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Tel.  68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

ZATRUDNIĘ  NA STANOWISKO :
Pracownik administracyjno - biurowy

Szwaczka - krawcowa 

Miejsce pracy  Strykowo k/ Stęszewa
dobre warunki płacowe

Kontakt  tel. 502605423

Kancelaria Prawna
R a m o t a

Os. Stefana Batorego 23/2
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 606 19 88 94

rozpoczęcie działalności od dnia 18 lutego 2019 r. 
Specjalizacja: prawo administracyjne, min. pisanie pism 

do OPS, PCPR, urzędów gminy, starostw powiatowych, 
również pozwy o alimenty i o rozwód. 

Przystępne ceny. 
Pięć pierwszych porad prawnych gratis! 

ZAPRASZAM

6 stycznia 2019 r. w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, 
przed godziną 15.00 już po 
raz 9 do woźnickiego kościo-
ła klasztornego przybył na 
dorodnych koniach, orszak 
„trzech mędrców ze Wschodu” 
ubranych w długie szaty i z tra-
dycyjnymi, wschodnimi turba-
nami na głowie poprzedzonych 
lśniącą gwiazdą prowadzącą 
ich, tam gdzie narodziło się 
Dziecię Jezus. Każdemu z nich 
towarzyszył herold obwiesz-
czający przybycie swojego 
pana. Na progach kościoła 
powitał przybywających gwar-
dian o. Nikodem Smarz oraz 
woźnicka młodzież, poczem 
uroczyście weszli do świąty-
ni i zajęli przygotowane dla 
nich trony w prezbiterium. W 
czasie ofiarowania przynieśli 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
Po Mszy magowie zostali 
uroczyście odprowadzeni na 
plac, gdzie dosiadłszy  koni 
odjechali do swojej krainy, by 
– jak mamy nadzieję – za rok 
tu znowu już po raz dziesiąty 
powrócić.

Nie byłoby orszaku gdyby 
nie państwo Barbara i Marek 
Suligowie z gospodarstwa 
argoturystycznego „Harmony 
farm” ze Szewc-Zgody, którzy 
się wszystkim zajęli. 

Dziewiąty woźnicki orszak Trzech króli
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