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ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl

Sprzedam 
pianino 

 Stan bardzo 
dobry !

Tel. 
606 327 863

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  2 (537)
25.01.2019 - 8.02.2019

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

ISNN 1733-4713 22 lata
BEZPŁATNY

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK WLKP. -  LUBOŃ  - NOWY TOMYŚL -  OPALENICA  - ŚMIGIEL 
-  STĘSZEW - SULECHÓW -  WOLSZTYN  - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANOWO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 690 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 4,00 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

 Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie 
 Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
 Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
 Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

Rakoniewice Plac Powstańców Wlkp 3
Grodzisk Wlkp Plac Sw.Anny 11

tel. 530615878

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!

GWARANCJA SATYSFAKCJI

P.U. „FRAWENT” Wolsztyn ul. Przemysłowa 7  
tel.  68 347 61 00  

tel.kom. 502 248 420

ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ
PRACOWNIKÓW 
A  W ZAWODZIE ŚLUSARZ I BLACHARZ
A FACHOWCÓW OBRÓBKI METALU
A MONTERÓW WENTYLACJI

biuro@frawent.pl  www.frawent.pl       
sp. z o.o. sp. k.

– WYPOŻYCZALNIA
– SPRZEDAŻ



Str. 2 POWIATY-GMINY
25 stycznia 2019GMINA NOWY TOMYŚL

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W piątek, 11 stycznia 
2019 roku, w budynku 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Nowym Tomyślu 
odbyła się konferencja, 
która miała na celu przy-
bliżyć temat przebudowy 
stadionu miejskiego w 
Nowym Tomyślu. 

Gościem spotkania był Se-
kretarz Rady Głównej Kra-
jowego Zrzeszenia LZS oraz 
Przewodniczący Komisji 
Sportu Wiejskiego przy Pol-
skim Komitecie Olimpijskim 
– Krzysztof Piasek. Wszelkie 
aspekty techniczne omawiał 
projektant – Paweł Litwi-
nowicz. Obiekt spełniać ma 
standardy stadionu lekkoatle-
tycznego, przewidziana jest 
również siłownia zewnętrzna, 
plac zabaw, stoliki szachowe. 
Nowotomyski OSiR może 

liczyć na nowy budynek z 
salą konferencyjną, szatniami, 
biurami, częścią hotelową i 
gastronomiczną.

Urząd Miejski w Nowym 
Tomyślu złożył już wniosek 
do Starostwa Powiatowego w 
Nowym Tomyślu o wydanie 

pozwolenia na budowę, a 
także będzie starał się o 
dofinansowanie zewnętrzne 
na realizację tej inwestycji.

Konferencja Ośrodka Sportu i Rekreacji 

21 stycznia Burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner oraz Naczelnik Wy-
działu Infrastruktury i Dro-
gowego Tomasz Słupiński 
spotkali się z władzami 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Nowym Tomyślu.  Podczas 
oględzin terenów nowoto-
myskich Osiedli omówiono 
najważniejsze potrzeby in-
westycyjne na rok bieżący, 
których realizacją mogłaby 
zająć się gmina.

Potrzeby inwestycyjne

Gminny Ośrodek Informacji 
w Nowym Tomyślu wzbogacił 
się o nową formę prezentacji 
walorów turystycznych na-
szego województwa. Dzięki 
uprzejmości Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej 
otrzymaliśmy stojak z ze-
stawem kart promocyjnych 
„Wielkopolska – największe 
atrakcje turystyczne”. Karty 
opisują zarówno najważniej-
sze zabytki, jak i również 
atrakcje przyrodnicze, kultu-
rowe oraz unikatowe w skali 
naszego regionu. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć akcentu 
nowotomyskiego prezentują-
cego Szlak Chmielu i Wikliny. 
Zachęcamy do odwiedzenia 

Gminnego Ośrodka Informa-
cji i zapoznania się z kartami 
promocyjnymi.

Atrakcje turystyczne

W czwartek 17 stycznia br. od-
było się spotkanie, w którym 
uczestniczyli: Burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner, radny Rady Miej-
skiej, a zarazem plecionkarz 
Rafał Górczyński, kierow-
nik Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa w Nowym 

Tomyślu Andrzej Chwaliński, 
nowotomyska plecionkarka 
Katarzyna Wachowiak oraz 
po. naczelnika Wydziału Or-
ganizacyjnego i Komunikacji 
Społecznej Anna Noculak. 

Spotkanie dotyczyło wspól-
nego zorganizowania 40. 
Ogólnopolskiego Pleneru Wi-

kliniarskiego oraz kontynuacji 
cyklu pn. „Piknik z Wikliną”, 
zainicjonowanego na początku 
XXI wieku. Podczas pikniku 
plecionkarze planują wypleść 
dużą instalację przestrzenną 
z wikliny, która usytuowana 
zostanie na skwerze u zbiegu 
ulic Kościuszki i Długiej.

Spotkanie z plecionkarzami

Z dniem 21 stycznia 
2019 roku nastąpiła 
zmiana organizacji 
ruchu na ulicy Komu-
nalnej.
(Drogą z pierwszeń-
stwem jest droga od 
Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej, w kie-
runku Sądu Rejonowego 
w Nowym Tomyślu).

ZMIANA 
ORGANIZACJI 

RUCHU

W ostatnich latach na 
całym świecie odnotowy-
wane jest stałe pogarszanie 
jakości powietrza, a dane 
z polskich stacji pomiaro-
wych coraz częściej alar-
mują o przekroczeniu norm 
dopuszczalnych. 

Często jest to bagatelizowane, 
aprzecież stan czystości po-
wietrza atmosferycznego jest 
istotnym elementem, który w 
sposób bezpośredni oddziałuje 
na zdrowie, więc jednocześnie 
też na jakość życia człowieka. 
Odpowiedzią na narastający 
problem jest ogólnopolskipro-
jekt dofinansowujący inwe-
stycje w Odnawialne Źródła 
Energii. W poniższym artyku-
le przybliżamy opublikowany 
niedawno rządowy program 
,,Czyste powietrze”, który 
przewiduje ponad 100 mld 
złotych na walkę ze smogiem. 

Na początku czerwca tego 
roku polski rząd ogłosił zawar-
cie porozumienia w sprawie 
realizacji krajowego Progra-
mu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. Realizowany w 
latach 2018-2029 projekt ma 
przyczynić się do poprawy 
efektywności energetycznej 
oraz zmniejszenia emisji py-

łów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery. Oszacowano, 
że z przewidzianych na 10 lat 
środków – w sumie ponad 100 
mld złotych – może skorzystać 
nawet 3-4 mln istniejących 
i nowobudowanych domów 
jednorodzinnych.

Beneficjentami programu 
mogą być osoby fizyczne po-
siadające prawo własności 
domu jednorodzinnego lub 
osoby posiadające zgodę na 
rozpoczęcie jego budowy. 
Intensywność dofinansowa-
nia zależeć będzie od mie-
sięcznego dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy. Minimalna 
wartość kosztów kwalifikowa-

nych przedsięwzięcia to 7 tys. 
zł, a maksymalna 53 tys. zł. 

Aby ułatwić mieszkańcom 
dostęp do programu ,,Czyste 
Powietrze” przewidziano cykl 
spotkań i szkoleń prowadzo-
nych w gminach.  Dodatkowe 
informacje można także uzy-
skać przez specjalną EKOli-
nię uruchomioną przez Bank 
Ochrony Środowiska. Wnioski 
w formie elektronicznej moż-
na składać od 19 września w 
Wojewódzkich Funduszach 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW). 

Na co można uzyskać dofi-
nansowanie? 
Rządowy program przewi-

duje głównie finansowanie 
wymiany źródeł ciepła starej 
generacji oraz termomoder-
nizacji istniejących budyn-
ków jednorodzinnych, a dla 
obiektów nowobudowanych 
zakup nowego źródła ciepła. 
W przypadku termomoderni-
zacji możliwa jest dotacja na 
docieplenie przegród budow-
lanych czy wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Dla 
nowych źródeł ciepła speł-
niających wymogi programu 
kwalifikowane będą wydatki 
na zakup i montaż węzłów 
cieplnych, gazowych kotłów 
kondensacyjnych, systemów 
ogrzewania elektrycznego czy 
pomp ciepła. Przedsięwzięcie 

może też obejmować instalację 
odnawialnych źródeł energii 
cieplnej i elektrycznej, tj. ko-
lektorów słonecznych i mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych.

Jak twierdzi Kancelaria 
Premiera, program priory-
tetowy ,,Czyste Powietrze” 
to nadrabianie wieloletnich 
zaległości w tym zakresie. 
W świetle zaproponowane-
go wsparcia dotacyjnego ze 
strony państwa warto zdać 
sobie sprawę, że jest to ideal-
ny moment na inwestycję w 
Odnawialne Źródła Energii. 
Nowoczesne pompy ciepła do-
stępne w ofercie marki Sofath 
doskonale wpisują się w za-
łożenia rządowego programu. 

Są oszczędne, ekologiczne i 
wydajne. Zastosowanie pom-
py ciepła nie tylko pomoże 
w ochronie środowiska, ale 
dodatkowo pozwoli zwięk-
szyć domowy budżet. Od 
wybranego systemu grzew-
czego zależy bowiem później 
większość stałych wydatków 
na koszt utrzymania domu, 
a urządzenia te są obecnie 
najtańszym w eksploatacji 
systemem ogrzewania bu-
dynku mieszkalnego. Pompy 
ciepła są jednymi z niewielu 
urządzeń grzewczych, których 
praca nie przyczynia się do 
powstawania zanieczyszczeń 
powietrza w miejscu zainsta-
lowania. Z uwagi na wyko-
rzystanie energii elektrycznej 
do zasilenia sprężarki nie są 
w zupełnościbezemisyjne, 
jednak w połączeniu z insta-
lacją fotowoltaiczną możliwa 
będzie całkowita redukcja 
emisji szkodliwych substancji. 

P.H.WASSER MANN 
w Bolewicach

Autoryzowany Koncesjoner
Marki SOFATH

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel.61 11 117 25
tel.kom.606 327 863     

Program ,,CZYSTE POWIETRZE’’
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11 stycznia 2019 roku odbyło 
się Spotkanie Noworoczne dla 
Przedsiębiorców , Stowarzy-
szeń, Organizacji i Instytucji 
z Gminy  Miedzichowo . Na 
zaproszenie Wójta Gminy 
Stanisława Piechoty, oprócz 
grona przedsiębiorców, odpo-
wiedzieli m.in. Senator RP Jan 
Filip Libicki, Poseł na Sejm 
RP Jakub Rutnicki, Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego Pan Marek Beer, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Lwówek Piotr Długosz, Za-
stępca burmistrza Burmistrz 
Miasta i Gminy Opalenica  
Paweł Jakubowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl 
Włodzimierz Hibner. 

Spotkanie rozpoczęło się 
wystąpieniem Wójta Gminy 
Stanisława Piechoty, który 
podsumował rok 2018 po ką-
tem najważniejszych inwesty-
cji i projektów realizowanych 
przez gminę Miedzichowo. 
Pan Wójt przybliżył również 
informacje w zakresie dzia-
łalności kulturalnej podejmo-
wanej w gminie Miedzichowo, 
opowiedział o zdobytych na-
grodach i wyróżnieniach oraz 
określił plany na najbliższą 
przyszłość . 

Podczas tegorocznej gali 
Wójt Gminy dr Stanisław Pie-
chota złożył podziękowania 
Sołtysom za ich wieloletnią 
służbę w latach 2015-2019 
oraz pełną zaangażowania 
pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Podziękowania i publikacje 
„Niepodległa Polska” otrzy-
mali:
a Sołtys Sołectwa Błaki – Ję-
drzejczak Ryszard
a Sołtys Sołectwa Bolewice – 
Łodyga Stanisław
a Sołtys Sołectwa Bolewicko 
– Gajewski Daniel
a Sołtys Sołectwa Grudna – 
Drescher Lilia
a Sołtys Sołectwo Jabłonka 
Stara – Sołtysik Józefa
a Sołtys Sołectwa Lewiczynek 
– Kaczor Małgorzata
a Sołtys Sołectwa Łęczno – 
Toczeń – Pasierbek Andrzej
a Sołtys Sołectwa Miedzicho-
wo – Wajman Henryk
a Sołtys Sołectwa Piotry – 
Kuśnierkiewicz Leszek
a Sołtys Sołectwa Prądówka 
– Diakowicz Mariola
a Sołtys Sołectwa Stary Fol-

wark – Kaczorowska Mag-
dalena 
a Sołtys Sołectwa Szklarka 
Trzcielska – Kowal Franciszek
a Sołtys Sołectwa Zachodzko 
– Marciniak Edward

Wójt Gminy również postano-
wił wyróżnić osoby, za wielo-
letnią działalność gospodarczą 
na ternie Gminy Miedzichowo. 
Przedsiębiorcy, którym wrę-
czono Listy gratulacyjne oraz 
monografię Gminy Miedzi-
chowo to:   
a Stanisław Borowy  Wła-
ściciel Usługowego Zakładu 
Ciesielskiego 
a Stanisława Koc Właściciel-
ka „WIKLINEX”
a Ryszard Poturnicki Właści-
ciel Firmy Malarsko-Budow-
lany „PIGMENT”
a Lech Łodyga  Właściciel 
Firmy Handlowej
a Ewa Marciniak Właścicielka 
Transportu Publicznego Wy-
wózki Drewna z Lasu
a Stanisław Marciniak Wła-
ściciel Transportu Publicznego 
Wywózki Drewna z Lasu
a Mirosław Patan Właściciel 
Usługowego Zakładu Stolar-
skiego

Goście mogl i wysłuchać 
koncertu Noworocznego w 
wykonaniu zespołu Artu’s 
KWARTET.

Po części artystycznej nad-
szedł czas wręczania szcze-
gólnych statuetek „Przyjaciel 
Gminy Miedzichowo”. Sta-
tuetki wręczane są osobom i 
instytucjom za bezinteresowną 
pomoc przy realizacji zadań 
Gminnych Jednostek Organi-
zacyjnych, realizacji zadań w 
zakresie podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa w Gminie 
Miedzichowo oraz realizacji 
zadań w zakresie rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego 
w Gminy Miedzichowo. 

Charakterystyczne i wyjątko-
we szklane serce Wójt Gminy 
dr Stanisław Piechota wręczył:
a Senatorowi RP Janowi Fili-
powi Libickiemu  
a Posłowi na Sejm RP Jaku-
bowi Rutnickiemu
a Marianowi Bartoszewskie-
mu- Prezesowi Stowarzysze-
nia Miedzichowo Bezpieczna 
Gmina
a Przemysławowi Słocińskie-
mu – Właścicielowi  Firmy 
PRZEMO – BUD

Szósty rok z rzędu przyznana 
została  prestiżowa statuetka 
„Kreatywny Przedsiębiorca”. 
Nadanie tytułu jest docenie-
niem  szczególnych osiągnięć 
w zakresie infrastruktury 
gospodarczej i społecznej na 
terenie gminy Miedzichowo. 
Warunkiem otrzymania statu-
etki jest nie tylko prowadzenie 
działalności gospodarczej, ale 
także duże i bezinteresowne 
angażowanie się w inicjatywy 
na terenie gminy.

Ten zaszczytny tytuł zdobył 
Pan Tomasz Piosik, właści-
ciel Zakład Stolarski Pio-
sik Tomasz, który od wielu 
lat współpracuje z Urzędem 
Gminy.

Zakład Stolarski jest za-
kładem rodzinnym, którego 
pierwszym właścicielem był 
ojciec obecnego właściciela 
Zbigniew Piosik . To właśnie 
on zaszczepił w Panu Tomku 
pasję do stolarstwa. Pan To-
masz przejął zakład w roku 
1994. Na początku była to 
działalność jednoosobowa, 
specjalizująca się w usłu-
gach  wyłącznie stolarskich.  
Z biegiem czasu, po zdobyciu 
dodatkowych uprawnień Pan 
Tomasz rozszerzył swoją ofertę 
o prace ciesielskie       i dekar-
skie oraz zatrudnił pracowni-
ków. Jako jeden z pierwszych 
zakładów w roku 2010 zdobył 
uprawnienia do ściągania i 
utylizowania azbestu. Obecnie 
zakład wykonuje prace ogól-
nobudowlane.

Po wręczeniu statuetek, 
zaproszeni goście mogli wy-
słuchać koncertu w wykonaniu 
Tercetu wokalnego, w którego 
skład wchodzą Magdalena 
Ludwiczak, Kinga Wyrwał, 
Cecylia Ślusarz.

Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne wzniesienie 
toastu i życzenia kolejnych 
lat owocnej współpracy oraz 
rozwoju gminy Miedzichowo.

Imprezę poprowadziła Pani 
Karolina Łotecka- Sekretarz 
Gminy Miedzichowo.

Sponsorem strategicznym 
była Polska Spółka Gazow-
nictwa sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowie.

Nasza imprezę wspa r ł 
również Europejski Fundusz 
Lesingowy SA oddział w 
Poznaniu 

Za okazane wsparcie bardzo 
dziękujemy. 

Spotkanie Noworoczne dla Przedsiębiorców 
Stowarzyszeń, Organizacji i Instytucji 
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30 stycznia 2019 r
A XVI Spotkanie Grup Kolędniczych Gminy 
Wolsztyn 
Godzina: 10.00 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury

31 stycznia 2019 r
A Koncert z Okazji Dnia Babci i Dziadka  
Godzina 17.00 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury

1 lutego 2019 r
A KINO VISA
Repertuar oraz bilety dostępne na stronie 
kinovisa.pl 

2 lutego 2019 r
A KINO VISA
Repertuar oraz bilety dostępne na stronie 
kinovisa.pl

9 lutego 2019 r
A Spektakl  „ Nic nowego pod słońcem” 
Sławomira Hollanda
Godzina 18.00 – sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury
Cena biletu: 35 zł 
„To, co Sławek prezentuje, a do czego 
ja w pewnym stopniu (jako scenarzysta 
i „życzliwe oko”) przykładam rękę, to 
prawie zapomniany element aktorskiego 
rzemiosła. (…) Sławek nie przemawia do 
nas, nie recytuje, nie występuje, ale roz-
mawia, przedstawia swój punkt widzenia 
(…), czaruje nas swoim wdziękiem nieco 
zawstydzonego, kulturalnego i eleganckie-
go inteligenta. Spontanicznie i brawu-
rowo, lirycznie i re� eksyjnie dzieli się z 
nami przemyśleniami na temat motywu 
przewodniego spektaklu, który brzmi: Nic 
nowego pod słońcem”. (Jacek Bursztyno-
wicz, „życzliwe oko”)

W spektaklu „Nic nowego pod słońcem” 
zostały wykorzystane teksty Mariana He-
mara, Jerzego Jurandota, Benedykta Her-
tza, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, 
Oskara Kanitza, K.I. Gałczyńskiego.

Sławomir Holland – aktor, absolwent 
PWST we Wrocławiu. Współpracował z 
wieloma stołecznymi scenami. W latach 
2007-2009 aktor Teatru Ateneum, z 
którym do dziś współpracuje. Ma w swoim 
dorobku wiele głównych i znaczących 
ról teatralnych oraz udział w ponad stu 
� lmach i serialach. Przedstawienie „Josela 
Rakowera rozmowa z Bogiem” z jego 
udziałem otrzymało w 2012 r. Nagrodę 
Publiczności na III Łódzkim Festiwalu Mo-
nodramu „Mono w Manu”. Spektakl „Nic 
nowego pod słońcem” został nagrodzony 
w 2012 roku Złotym Liściem Retro.

Scenariusz i opieka artystyczna: Jacek 
Bursztynowicz

13 lutego 2019 r
A Przedstawienie  
teatralne „ Kłamstwo” 
Godzina 18.30 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury
Cena biletu: 85 zł
 
22 lutego 2019 r 
A Otwarcie wystawy malarstwa Ryszar-
da Pozdrowicza 
Godzina 18.00 – Galeria Promocje
Wystawa będzie czynna do 22 marca. 

 
22 lutego 2019
A Premiera teatru FOKUS - „Pantera czyli 
panto� arz w opałach”,
Godzina 19.00 -  Sala Widowiskowa

TEATR FOKUS przygotowuje nowy spektakl 
– komedię „Pantera czyli panto� arz w 
opałach”, autorstwa Larsa Albuma i Ditma-
ra Jacobsa, w znakomitym, przenoszącym 
sztukę w polskie realia przekładzie Izabeli 
Rozhin. „Pantera” w reżyserii Adama Żucz-
kowskiego to brawurowa komedia pełna 
humoru, fantazji, niespodziewanych 
sytuacji i zaskakujących zwrotów akcji. 
Głównym bohaterem jest tytułowy „pan-
to� arz” Hasso, który przez dziwny splot 
rozmaitych okoliczności, uwikłany zostaje 
w przewrotną intrygę. Jak to bywa w ko-
mediach, wszystko kończy się szczęśliwie 
i Hasso wraz z małżonką Różyczką mogą 
wyruszyć w wymarzony rejs na Malediwy. 
Premiera komedii odbędzie się 22 lutego 
2019 roku na scenie Wolsztyńskiego Domu 
Kultury o godz. 19.00. ZAPRASZAMY !!!

Więcej informacji 
WWW.wolsztynskidomkultury.pl lub tel. 
68 384 27 61 i 600-397-146 

3 marca 2019 r
A KINO VISA 
Repertuar oraz bilety niebawem  dostępne 
na stronie kinovisa.pl

7 marca 2019 r 
A Moje Ulubione 
piosenki – konkurs 
wokalny 
Godzina 10.00 – 
sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego 
Domu Kultury

10 marca 2019 r
A Koncert „d: AMORE” Muzyczna Podróż 
śladami miłości 
Godzina 18.30 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury
Cena biletu – 40 zł ( normalny) 35 zł ( 
grupowy)

18 marca 2019 r
A Gminny Konkurs Piosenki „ Śpiewać 
Każdy Może”
Godzina 10.00 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury
 21 marca 2019 r 
A Powitanie Wiosny  „Marzanna”
Rynek Miejski

23 marca 2019 r
A II Ogólnopolski Wolsztyński Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikro-
fon dla każdego”
Godzina 10.00 – sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury

29 marca 2019 r 
A Koncert � lmowo - musicalowy  „ Od 
nocy do nocy” Joanny Aleksandrowicz 
Godzina 19.00 - sala widowiskowa 
Wolsztyńskiego Domu Kultury
Cena biletu: 40 zł 
Joanna Aleksandrowicz „Od nocy do nocy” 
koncert � lmowo-musicalowy.

Joanna Aleksandrowicz młoda aktorka i 
wokalistka urodzona w Zduńskiej Woli. 
Występowała m.in na deskach Teatru 
Muzycznego w Gdyni, Tetaru Polskiego we 
Wrocławiu, Novej Scenie w Bydgoszczy 
oraz gościnnie na scenie Teatru Roma w 
Warszawie.

Aktorka � lmowa i serialowa, 
wkrótce będzie emitowany Teatr 
Telewizji z jej udziałem. Współpra-
cuje z topowymi reżyserami m.in. z 
Wojtkiem Smarzowskim i Markiem 
Koterskim.

Zdjęcia aktorki pt. [singleQuote]
[singleQuote]Kobieta o poran-

ku[singleQuote][singleQuote] zostały 
wyróżnione przez włoski portal [singleQu-
ote][singleQuote]Vouge Italia[singleQuote]
[singleQuote] oraz brytyjski [singleQuote]
[singleQuote]Calumet Photo UK[singleQu-
ote][singleQuote]
Pierwszy koncert � lmowo- musicalowy 
artystka zagrała we współpracy z czło-
nakmi zespołu Varius Manx. Od tego czasu 
regularnie koncertuje.

31  marca 2019 r
A KINO VISA
Repertuar oraz bilety niebawem  dostępne 
na stronie kinovisa.pl

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

Tel. 68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz 

GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach 
ul. Powstańców Wlkp.

Przyjmujemy zlecenia 
na uroczystości rodzinne, 

święta i karnawał

WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY
PROGRAM IMPREZ W WOLSZTYŃKIM DOMU KULTURY
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Dnia 13 stycznia 2019 w Kębłowie ,odbyło się XXII Kolędowe Spotkanie Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych pod patronatem Burmistrza Wolsztyna.

XXII Kolędowe Spotkanie Chórów 
i Zespołów Śpiewaczych W czwartkowe popołudnie, 

10 stycznia, o godz. 18.00 w 
sali Wolsztyńskiego Domu 
Kultury odbył się koncert, 
który oficjalnie zainaugu-
rował w naszym regionie 
działalność Fundacji Sezon 
na Cuda. Po bardzo dużej 
frekwencji, ale i reakcji 
na słowa Kasi Boguckiej, 
prezesa Fundacji widać, 
że przesłanie jakie miała 
dla mieszkańców fundacja, 
trafiło doskonale nie tylko 
do umysłów, ale i serc.

Na koncert zaproszono wszyst-
kie osoby chcące dowiedzieć 
się czym będzie zajmowała 
się fundacja i które chciałyby 
współtworzyć jej społeczność. 
Pełna sala, przedstawiciele 
władz (starosta Jacek Skrobisz, 
wicestarosta Mariusz Silski, 
burmistrz Wojciech Lis) i 
przede wszystkim rodzice z 
dziećmi. Koncert uświetniły 
występy Chóru z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Ireny Pfeiffer w Wolszty-
nie pod kierunkiem Pani Dy-
rektor Agnieszki Pilarek-Szu-
mskiej, zespołu GraGitara, 
zespołu wokalnego WDK pod 
kierunkiem Dyrektora Jaro-
sława Świrszcza oraz Dixie 
Kings.

Fundacja Sezon na Cuda 
ma dwa podstawowe cele. Po 
pierwsze, propagować pomoc 
poprzez edukację, w formie 
prowadzenia warsztatów z 
dziećmi i młodzieżą na te-
mat empatii, bezinteresownej 
pomocy i inteligencji emo-
cjonalnej. Po drugie, spełniać 
marzenia osób, które z różnych 
względów znajdują się w trud-
nej sytuacji życiowej w formie 
projektów społecznych i akcji 
charytatywnych, w które bę-

dzie mógł zaangażować się 
każdy, bez względu na wiek, 
czy możliwości.

Członkowie Fundacji ser-
decznie dziękują wszystkim 

za udział w koncercie oraz za 
ogromną życzliwość i otwar-
tość, jaką otrzymują od spo-
łeczności lokalnej. Fundacja 
składa także serdeczne po-
dziękowania Wolsztyńskiemu 
Domowi Kultury za pomoc w 
organizacji koncertu.

Z Fundacją „Sezon na 
Cuda” można skontaktować 
się pod numerem telefonu: 
789041444, na Facebooku 
wpisując Fundacja Sezon na 
Cuda lub mailowo:sezonna-
cuda@gmail.com. Fundacja 
będzie odbywała dyżury w 
Biurze Promocji i Turystyki 
w Wolsztynie w poniedziałki 
w godz. 18.00 – 19.00 oraz w 
czwartki w godz. 9.00 – 10.00, 
na które zapraszają wszystkich 
zainteresowanych.

Fundacja „Sezon na Cuda”

13 stycznia tego roku odbył 
się już 27. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Jego celem był zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Są to placów-
ki z oddziałami II oraz III 
stopnia referencyjności, czyli 
takie, które mogą dokonać 
specjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej 
najciężej chorym dzieciom. W 
Polsce funkcjonuje dziś blisko 
50 takich szpitali. Swoim za-
sięgiem obejmują one teren ca-
łego kraju. W placówkach tego 
rodzaju szczególnie ważne 
jest nowoczesne, spełniające 
najwyższe standardy wypo-
sażenie, które daje lekarzom i 
personelowi medycznemu jak 
najlepsze możliwości diagnozy 
i leczenia najtrudniejszych 
przypadków. 

Sztab Wolsztyn zebrał 
120.282,35 zł.

ZDJĘCIA: WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY
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W dniu 29 grudnia 2018 
roku Ignacy Jan Pade-
rewski pojawił się w oknie 
Bazaru Poznańskiego o 
godz.12,30.Zlot Związku 
Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej odbył się w dniach 27-29 
grudnia 2018 roku w ra-
mach 100 rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Na Plcu Wolności odbyło 
się zakończenie Zlotu. Do 
zgromadzonych harcerek i 
harcerzy wraz z rodzicami 
przemówił mistrz z okna.
Przypomniał o 100 Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 
, swojej długiej drodze do 
Ojczyzny i przeżyciach zwią-
zanych z jego powitaniem 
w Poznaniu. Zgromadzeni 
harcerze zgotowali Mistrzowi 
gorące brawa ,a przechodnie z 
niedowierzaniem przyłączyli 
się  do powitania wnosząc 
okrzyki „ Wiwat Paderewski 
„ . Mistrz po wyjściu z Bazaru 
dołączył do dzieci,młodzie-
ży,ludzi zgromadzonych na 

Placu Wolności.Utworzył się 
krąg harcerski / około 300 
osób /.Ignacy Jan Paderewski 
ponownie przemówił do ze-
branych.Wszyscy zgotowali 
Mistrzowi gorące oklaski . Po-
prosił do wspólnego zdjęcia na 
stopniach Fontanny Wolności.

Później odbyły się indywi-
dualne sesje zdjęciowe,chęt-
nych było co niemiara.Swoją 
ulicą przeszedł na Stary Rynek 
wzbudzając zainteresowanie 
przechodniów i rzeszy tury-
stów .Wszyscy chcieli mieć 

zdjęcie z mistrzem,na pamiąt-
kę pobytu w Poznaniu.

Oklaskami dziękując za 
spotkanie i przeżycie spotka-
nia z Mistrzem.Sam Ignacy 
Jan Paderewski był bardzo 
wzruszony.Poszedł do Domu 
Polonia na kawę i rogala Świę-
tomarcińskiego odpocząć .W 
przebraniu Mistrza wystąpił 
Edmund Dudziński,który już 
15 razy wcielił się w tą postać.

Zygmunt Tomkowiak-- 
fot. Hieronim Dymalski

Paderewski w oknie  Bazaru 
Poznańskiego W Centrum Kultury 

ZAMEK w Poznaniu 
odbyła się uroczysta gala 
Plebiscytu „Równe Babki” 
- Poznanianka Roku 2018 i 
Poznanianka Stulecia.

Kandydatkami na Poznanian-
kę Roku 2018 było 9: 1.Ukra-
inka, 2.s.Barbara Cecylia 
Belchnerowska ,Alicja Biała 
artystka,4.Anna Jakrzewska-
Sawińska lekarka,5.Agnieszka 
Kubicka-prezeska Fundacji 
Wózkowicze,6.Renata Mata-
czyńska prezeska Fundacji „ 
Światełko w tunelu”,7.Dorota 
Raczkiewicz prezeska Fun-
dacji „Drużyna Szpiku”,8.Ju-
styna Tomczak-Boczko aktor-
ka,matka, siłaczka,9.Krystyna 
Wechmann prezeska Federacji 
Stowarzyszeń „ Amazonki”, 
Patrycja Wyciszkiewicz sprin-
terka złota medalistka ME w 
Berlinie 2018. 

Poznanianką Roku została 
siostra Barbara Cecylia Belch-
nerowska zakonnica - pro-
wadząca Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „ Równy Start” i DPS 
„św.Rocha „.Szczególnie an-
gażuje się w pomoc dzieciom 
i młodzieży ze szczególnymi 
potrzebami. Do tytułu Pozna-
nianki Stulecia wzięło udział 
9 kandydatek ; 1.Wanda BŁeń-
ska -lekarka,2.Alicja Kar-
łowska-Kamzowa profesorka 
historii sztuki,3.Agnieszka 
Duczmal-dyrygentka zało-
życielka Orkiestry Amadeus 
,4.Kazimiera Iłłakowiczówna 
poetka,5.Hanna Kóćka-Krenz 
profesor archeologii,6.Maria 
Siemonow- profesor chirurg 
plastyczny,7.Zofia Sokolnicka
-polityk i działaczka wojen-
na,8.Konstancja Swinarska-
pedagog,tajne nauczanie,9.
Maria Wicherkiewicz-malar-

ka, literat,historyczka. 
Tytuł Poznanianki 100 -le-

cia zdobyła dr Wanda Błońska 
zwana „ Matką Trędowatych”.
Ponad 40 lat leczyła chorych 
na trąd w Ugandzie.Poznałem 
dr Wandę Błońską podczas 
otrzymania tytułu Honoro-
wego Obywatela m.Poznania. 
Drobna, skromna ,szczupła ko-
bieta ale mająca w sobie to coś 

Podczas rozmowy ze mną w 
Urzędzie m.Poznania na temat 
pobytu i leczenia chorych na 
trąd w Ugandzie w jej oczach 
pojawiały się iskry . Zmarła 
w Poznaniu 27.11.2014 roku.
Są czynione przygotowania 
do procesu beatyfikacyjnego 
przez Kościół . W części ar-
tystycznej oglądaliśmy Chór 
Czarownic, założony w 500 
rocznicę spalenia na stosie  
pierwszej kobiety  w Polsce 
,na Chwaliszewie.

Zygmunt Tomkowiak 

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann uhono-
rował Marię Pągowską „Me-
dalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości”, przyznanym 
przez Prezesa Rady Ministrów.

Odznaczona Maria Pągow-
ska mieszka w Mrowinie (gm. 
Rokietnica) i urodziła się w 
1918 roku. Pochodzi z rodziny 
ziemiańskiej o tradycjach pa-
triotycznych. Jest potomkinią 
Wojciecha Trąmpczyńskiego 
- Marszałka Senatu. W 1940 
r. została wysiedlona z domu 
rodzinnego w Łubowicach, w 
1943 wstąpiła do Armii Kra-
jowej i została sanitariuszką 
w 120 Pułku Piechoty 106 
Dywizji Piechoty AK rejo-
nowy inspektorat AK „Ma-
ria” obejmujący Miechów, 
Pinczów i Olkusz. W czasie 
Rzeczpospolitej Pińczowskiej 
(lipiec/sierpień 1944) była 
współorganizatorką szpitala 
polowego w Kazimierzy Wiel-
kiej.  W 1945 r. wróciła do 
Wielkopolski. Studiowała od 

roku 1936 z przerwą wojenną, 
uzyskując w 1951 roku tytuł 
magistra nauk ekonomiczno
-handlowych.

Po wojnie współorgani-
zowała od podstaw Centra-
lę Odzieżową i Tekstylną w 
Poznaniu, była kwestorem 
Politechniki Poznańskiej. Jest 
założycielką Stowarzyszenia 
Księgowych. W 2004 r otrzy-
mała stopień porucznika. Oj-

ciec odznaczonej - Stanisław 
Pągowski - był delegatem na 
Polski Sejm Dzielnicowy. Jak 
podkreślała Maria Pągowska 
- jej zaangażowanie społeczne 
i pracowitość to wynik patrio-
tycznego wychowania, które 
odebrała w domu rodzinnym. 
Była wielokrotnie nagradzana 
za swoją działalność na rzecz 
odzyskania niepodległości i za 
aktywność zawodową.

Na Poczcie Polskiej można 
kupić kartki z limitowanej 
edycji przedstawiające 
cztery Matki Chrzestnymi 
Powstania Wielkopolskiego 
– Anielę Tułodziecką, Hele-
nę Rzepecką, Janinę Omań-
kowską i Zofię Sokolnicką. 
Od 27 grudnia 2018 roku, 
przez 28 dni,  będzie można 
je ostemplować okolicz-
nościowym datownikiem, 
przygotowanym specjalnie 
na tę okazję. W ten sposób 
Fundacja Kochania Pozna-
nia świętuje 100. rocznice 
odzyskania niepodległości, 
100, rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego przede 
wszystkim 100. rocznice 
wywalczenia przez kobiety 
praw wyborczych.

Kim są Matki Chrzestne Po-
wstania Wielkopolskiego?

Matki Chrzestne Powstania 
Wielkopolskiego to projekt 
Fundacji Kochania Poznania, 
który ma na celu przypomnie-
nie Polakom i Polkom, że za 
zwycięskim powstaniem stoją 
także kobiety. 

Od dawna byłem zafascy-
nowany tym, jak dobrze przy-
gotowane zostało Powstanie 
Wielkopolskie. Rok temu za-

cząłem się zastanawiać jak to 
się wydarzyło, że na terenie 
zniemczonym od dziesiątek 
lat było tylu patriotów i pa-
triotek. Moją uwagę zwróciło 
Towarzystwo Przyjaciółek 
Wzajemnego Pouczania się 
oraz  Opieki nad dziećmi 
„Warta” założone w przez 
Anielę Tułodziecką. – mówi 
twórca idei Matek Chrzestnych 
Powstania Wielkopolskiego, dr 
Paweł Cieliczko – W 100-lecie 
przysięgi kościuszkowskiej 
członkinie tego towarzystwa 
rozdały dzieciom z ubogich 
rodzin ponad 1000 egzempla-
rzy polskich książek. Okazało 
się to jednak mało przydatne, 
ponieważ dzieci nie potrafi-
ły czytać po polsku. Wtedy 
zaczęła się ciężką i odważna 
praca tych kobiet. Organizo-
wały tajne komplety, w których 
uczestniczyło 1000 uczniów 
i uczennic rocznie, pisały 
podręczniki dla uczniów oraz 
metodyczne, dla nauczycieli. 

W kompletach uczono nie 
tylko języka polskiego, ale 
także historii Polski, czyta-
no literaturę polską, uczono 
pieśni patriotycznych i religij-
nych. To właśnie te niezwykłe 
kobiety, wychowały pokolenie 
ludzi, którzy we właściwej 

chwili stanęli w pierwszym 
szeregu, by walczyć o wolną 
Wielkopolskę w odrodzonej 
Polsce.

Długo szukałem terminu, 
który trafnie określiłby grupę 
kobiet, które poświęciły się 
edukacji w ówczesnych, cięż-
kich czas. W końcu wpadłem 
na „Matki Chrzestne powsta-
nia Wielkopolskiego. – dodaje 
dr Paweł Cieliczko.

Kartka, datownik i znaczek 
okolicznościowy

Jak przypomina bank BGŻ 
BNP Paribas, kobiet nie ma na 
banknotach. Szukamy różno-
rodnych form upamiętnienia 
kobiet – tym razem są to oko-
licznościowe znaczki, kartki 
wraz z datownikiem. – mówi 
Katarzyna Cieliczko-Słupia-
nek, prezeska Fundacji  Ko-
chania Poznania.

Kartki wraz z datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: 
Matki Chrzestne Powstania 
Wielkopolskiego dostępne są 
w okienku filatelistycznym w 
Urzędzie Pocztowym Poznań. 
Datownik będzie można uży-
wać przez 28 dni licząc od 27 
grudnia 2018 roku. W tym 
roku Fundacja, nie wysłała 
kartek z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Współpracow-
nicy, partnerzy, przyjaciele 
otrzymają wyjątkowo te karty 
z okazjonalnym znaczkiem i 
stemplem.

Znaczki, które zamówiliśmy 
można zakupić bezpośrednio u 
nas, pisząc na nasz adres ma-
ilowy. Złożyliśmy także wnio-
sek, by znaczki z wizerunkami 
Matek Chrzestnych Powstania 
Wielkopolskiego wprowadzić 
do oficjalnego obiegu. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że uda 
się to w przyszłym roku, ale ni-
czego nie można obiecać. Jest 
to proces. - dodaje Katarzyna 
Cieliczko-Słupianek

Znaczki to kolejny krok w 
upamiętnianiu kobiet sprzed 
100 lat

Znaczki, kartki oraz da-
townik powstały z wniosku 
Fundacji Kochania Poznania 
i jest to kontynuacją działań, 

które rozpoczęły się w listo-
padzie 2017 roku. W ramach 
projektu Fundacja wydała 
4 broszury przypominające 
historie tych wybitnych kobiet 
(we współpracy z Aquanet 
S.A.), opublikowała w intrene-
cie 6 artykułów, opublikowała 
artykuły z gazetach drukowa-
nych, zaprojektowała roll-up’y 
promujące projekt, które były 
obecne podczas Kongresów 
Kobiet w Wielkopolskę i Pol-
sce, złożyła wniosek, by w 
Poznaniu powstał skwer Matek 
Chrzestnych Powstania Wiel-
kopolskiego i wiele innych. 

Więcej na https://www.face-
book.com/MatkiChrzestnePo-
wstaniaWielkopolskiego/

Kartki w cenie 1.05 zł za 
sztukę  oraz datownik dostęp-
ny jest Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, ul. Głogowska 17, 
w okienku filatelistycznym, 
w dni robocze w godzinach: 
09:00 do 16:00.

Fundacja zamówiła także 
specjalne znaczki z wizerun-
kami tych czterech kobiet 
- zainteresowani zakupem są 
proszeni o kontakt mailowy z 
Fundacją:  fundacja@kocha-
my.poznan.pl. 

Twórca idei: dr Paweł Cieliczko
Portrety: Agnieszka Zaprzalska

W Siedlikowie odbyło się 
coroczne spotkanie wigi-
lijne zorganizowane przez 
Andrzeja Grzyba Posła do 
PE oraz Zarząd Powiato-
wy PSL w Ostrzeszowie. 
W spotkaniu uczestniczyli 
licznie zaproszeni goście. 
Na Wigilię przybył także 
Krzysztof Grabowski Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, który 
podziękował przy tej okazji 
za oddane na siebie głosy i 
otrzymane poparcie.

Spotkanie uświetnił występ 
Zespołu Rogaszanie. Wśród 
wspólnego śpiewu kolęd skła-
dano sobie życzenia, dzielono 
się opłatkiem. Poseł Andrzej 
Grzyb podkreślił, że Boże 
Narodzenie to wyjątkowy, 
czas uczenia się miłości, 
uśmiechania się do siebie. 

Święta są szczególnie ważne 
dla dzieci – radosne, bez-
troskie. Poseł Grzyb życzył, 
abyśmy przy wigilijnym stole 
okazali sobie uczucia, na 
które nie starcza nam czasu w 

codziennym życiu, aby były to 
rodzinne i radosne święta, a  
Nowy Rok przyniósł zdrowie 
i pomyślność oraz spełnienia 
marzeń osobistych i zawo-
dowych.

Plebiscyt „Równe Babki” 

„Medal 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości” dla Marii Pągowskiej 

Kobiet nie ma na banknotach… ale są na znaczkach i kartkach okolicznościowych!

Wigilijne spotkanie w Siedlikowie



Str. 7POWIATY-GMINY
25 stycznia 2019

MIASTO LESZNO

Leszczyńskie starostwo 
ogłosiło nabór na Sekreta-
rza Powiatu. To już trzeci 
konkurs na wakujące od 
ponad dwóch lat stanowisko 
– w dwóch poprzednich nie 
zgłosił się żaden chętny. 

Starostwo Powiatowe w Lesz-
nie nie ma sekretarza od 
września 2016 roku, kiedy to 
z pracy zrezygnował Krystian 
Maćkowiak. Przez ponad dwa 

lata ogłoszono dwa konkursy 
na jego następcę, jednak w 
żadnym nie zgłosił się żaden 
kandydat. -Powodem mogły 
być wymagania, ponieważ 
sekretarz musi mieć cztero-
letni staż w administracji i 
dwuletnie doświadczenie na 
stanowisku kierowniczym 
- mówi starosta Jarosław 
Wawrzyniak - mam jednak 
nadzieję, że teraz uda się 
znaleźć chętnych. Zdaniem 

starosty szansą mogą być tu 
niedawne wybory samorządo-
we i związane z nimi zmiany 
w urzędach. -Pojawiają się 
osoby pytające o pracę na tym 
stanowisku, ale z oczywistych 
przyczyn nie mogę ujawnić 
ich nazwisk - przyznaje Waw-
rzyniak - konkurs pokaże, 
na ile zainteresowanie było 
rzeczywiste. 

Radio Elka

Ponad sto osób wzięło 
udział w manifestacji po-
parcia dla Jerzego Owsiaka 
i Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Odbyła 
się ona na Rynku, obok 
miejsca gdzie leszczyniacy 
składali znicze upamiętnia-
jące Pawła Adamowicza. 

Pomysł demonstracji „Murem 
za Owsiakiem” pojawił się 
w minionym tygodniu, po 
rezygnacji Jerzego Owsiaka 

z funkcji prezesa Fundacji 
Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy na 
skutek tragedii w Gdańsku. W 
sobotę Owsiak wycofał swoją 
rezygnację, jednak mimo to na 
leszczyńskim Rynku spotkało 
się ok. 100 osób. 

Zgromadzenie miało bardzo 
spontaniczny charakter, choć 
wiele osób przyniosło czer-
wone baloniki, pojawiły się 
też orkiestrowe serduszka i na-
pisy „Murem za Owsiakiem”. 

Wolontariuszy WOŚP repre-
zentowała radna Leszna Lidia 
Baksalary. -Cieszymy się, 
że Jurek będzie jednak grać, 
bardzo dziękuję, że jesteście z 
nim - mówiła. Radna Adriana 
Machowiak przypomniała o 
tragedii sprzed tygodnia. --Ty-
dzień temu pękło nam serce, 
teraz pozostała blizna - mówiła 
- naszym zadaniem jest ją tak 
zasklepić, żeby pozostała nie-
widoczna. 

Radio Elka

W maju ubiegłego roku 
uczniowie w Lesznie brali 
udział w największej lekcji 
matematyki na świecie. 
Uczestniczyło w niej w niej 
dokładnie 4598 osób. Ich 
wyczyn został właśnie od-
notowany wpisem do Księgi 
Rekordów Guinessa.  

Bicie rekordu odbyło się 15 
maja. Na stadionie im. Alfreda 
Smoczyka pojawiły się wów-
czas tłumy dzieci i młodzieży 
ze szkół Leszna i regionu. 
Tematem lekcji były magicz-
ne, matematyczne kwadraty. 
Przypomnijmy, że dzięki dużej 
frekwencji udało się ustano-

wić rekord w kategorii: ,,jak 
największa liczba osób zgro-
madzona w jednym miejscu 
biorąca udział w zbiorowej 
lekcji matematyki”. Pomysło-
dawcą akcji była nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Lesznie. 

- Zainspirował mnie gita-
rowy rekord Guinessa, który 
odbywa się na początku maja 
we Wrocławiu. Bardzo zale-
żało mi na tym, aby wśród 
uczniów zwiększyć poczucie 
wartości i chęci spełniania 
marzeń, które na pierwszy 
rzut oka wydają się nieosią-
galne. Dziękuję przyjaciołom, 
nauczycielom, sponsorom, 

miastu oraz wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji 
tego wydarzenia - powiedzia-
ła Radiu Elka Agata Dubiał, 
która jednocześnie zazna-
czyła, że nie było to tylko 
jednorazowe przedsięwzięcie. 
- Pomysłów jest bardzo dużo. 
Chciałabym, aby kolejne bi-
cie rekordu było powiązane 
z matematyką oraz innymi 
przedmiotami, być może ze 
sportem - zdradziła. 

Warto dodać, że wcześniej-
szy rekord Guinessa nale-
żał do Szwecji. Wówczas w 
zbiorowej lekcji udział brało 
3611 osób.

Radio Elka 

Prezydent Leszna po raz 
kolejny prosi parlamenta-
rzystów o wsparcie starań 
o przywrócenie bezpośred-
niego połączenia kolejowego 
Leszna z Warszawą. -PKP 
w ogóle nie wspomina już o 
takiej możliwości – pisze w 
skierowanym do nich liście. 

Bezpośrednie połączenie ko-
lejowe z Warszawą Leszno 
straciło pięć lat temu, po 
uruchomieniu pociągów Pen-
dolino z Wrocławia do stolicy 
przez Centralną Magistra-
lę Kolejową. Władze PKP 
uznały, że są one bardziej 
opłacalne niż połączenie z 
Wrocławia przez Leszno i 
Poznań. Od tego czasu sa-
morządowe władze Leszna 
starają się o wznowienie bez-

pośrednich pociągów, jednak 
na razie nie udało się im nic 
wskórać. PKP tłumaczyły się 
głównie brakiem wystarczają-
cego zapotrzebowania, potem 
remontami linii kolejowych 
Poznań-Wrocław i Poznań
-Warszawa. 

Prezydent Łukasz Borowiak 
w wysłanym do parlamenta-
rzystów piśmie zwraca uwagę 
na fakt, że obecnie już w 
ogóle o takiej możliwości się 
nie wspomina. -Modernizacja 
linii E59 co prawda trwa, ale 
obawiam się, że jej zakończe-
nie nie musi wcale oznaczać 
powrotu do bezpośrednich 
połączeń kolejowych ze stolicą 
- napisał. 

Prezydent przypomniał, że 
obecnie oferowane przez kolej 
połączenia z przesiadkami 

są bardzo niewygodne dla 
podróżnych. -W niektórych 
przypadkach na przesiadkę nie 
ma nawet 10 minut, w innych 
połączeniach czas oczekiwa-
nia na kolejny pociąg sięga 3 
godzin, co wydłuża podróż 
do absurdalnych wymiarów 
- pisze Łukasz Borowiak. 
Dodatkowym utrudnieniem 
jest konieczność korzystania 
z różnych przewoźników, co 
wiąże się z wyższymi koszta-
mi podróży. 

Łukasz Borowiak apeluje 
do posłów i senatorów o to, 
żeby swoimi interpelacjami i 
oświadczeniami uzyskali in-
formacje na temat możliwości 
powrotu bezpośrednich pocią-
gów i terminu, kiedy może to 
nastąpić. 

Radio Elka

Proboszcz bazyliki św. Mi-
kołaja i dziekan leszczyński 
ks. prałat Jan Majchrzak 
przejdzie na emeryturę. 
Jak odczytano w dekrecie 
arcybiskupa poznańskiego, 
swoją funkcję będzie pełnił 
do końca czerwca. 

Podczas mszy w bazylice 
odczytywany jest dziś dekret, 
czyli decyzja personalna me-
tropolity poznańskiego abp. 
Stanisława Gądeckiego, wyda-
ny 14 grudnia ubiegłego roku. 
-1 listopada ks. prałat zwrócił 
się z prośbą o przeniesienie

w stan spoczynku od lipca 
przyszłego roku, uzasadniając 
swoją prośbę stanem zdrowia 
- napisał arcybiskup - uznając 
przedłożone racje przyjmuję 
zrzeczenie się urzędu z dniem 
30 czerwca. 

Metropolita dodał, że po 
przejściu w stan spoczynku 
proboszcz bazyliki zamieszka 
w Domu Księży Emerytów w 
Poznaniu - Antoninku. 

Ks. Jan Majchrzak probosz-

czem parafii św. Mikołaja jest 
od 1 lipca 1997 roku. Stoi też 
na czele dekanatu, czyli ko-
ścielnej jednostki administra-
cyjnej obejmującej wszystkie 
leszczyńskie parafie. Podczas 
pełnienia przez niego urzędu 
kościół farny został wynie-
siony do rangi kolegiaty (w 
2000r.), a następnie Bazyliki 
Mniejszej (2013r.). Przez po-

nad 20 lat świątynia przeszła 
szereg remontów i renowacji, 
między innymi odwilgocono 
ściany i odrestaurowano ołta-
rze oraz polichromie. 

Jeszcze nie wiadomo, kto 
zostanie następcą ks. Maj-
chrzaka - dekret w tej sprawie 
zostanie wydany zapewne w 
maju lub czerwcu. 

Radio Elka

Powiat szuka sekretarza

Leszczyniacy murem za Owsiakiem

Uczniowie pobili rekord Guinessa

Czy będzie połączenie kolejowe 
z Warszawą

Ks. Jan Majchrzak przejdzie 
na emeryturę

Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu przyznał samo-
rządowi Leszna dofinan-
sowanie na modernizację 
nowej siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy 
Placu Metziga. To ponad 
20 milionów złotych, całe 
zadanie szacowane jest na 
ponad 24 miliony. 

-To wspaniały prezent na ob-
chodzony dziś jubileusz 70-le-
cia naszej biblioteki - tak decy-
zję Urzędu Marszałkowskiego 
komentuje dyrektor MBP An-
drzej Kuźmiński. Jednak tak 
dużych pieniędzy nie dostaje 
się w prezencie - samorząd zło-
żył wniosek o dofinansowanie, 
który musiał przejść ocenę for-
malną i merytoryczną. -Pro-
jekt Leszna uzyskał 39 pkt., co 
stanowi 88,64% maksymalnej 
liczby punktów możliwej do 
uzyskania - poinformował 
Urząd Miasta Leszna. W ra-
mach unijnych środków na 

rewitalizację Leszno otrzyma 
dokładnie 20.693.575,01 zł na 
realizację zadania wartego 
24.345.382,38 zł, czyli 85-pro-
centową dotację. 

Projekt zakłada gruntowną 
modernizację budynku daw-
nego Zespołu Szkół Ochrony 
Środowiska przy pl. Metziga, 
przy zachowaniu jego orygi-

nalnego wyglądu. W podwórzu 
szkolnym zostaną wybudo-
wane nowe obiekty. -Będą 
tam między innymi czytelnie, 
kawiarenka, wypożyczalnie 
dla dzieci i dorosłych oraz 
duża przestrzeń na działania 
kulturalne - mówi Andrzej 
Kuźmiński. 

Radio Elka

Leszno dostanie ponad 20 milionów 
na bibliotekę
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Podczas rozpoznawczego 
patrolu, w mglisty i posęp-
ny poranek, 11 stycznia 
1919 roku pod Zbarzewem 
zginął Powstaniec Wielko-
polski z Czempinia, Stani-
sław Kuczmerowicz.

Przed powstaniem w Czem-
piniu, dla utrzymania bezpie-
czeństwa, 1 grudnia powołano 
Straż Ludową, do której zgło-
siło się 50 członków, przeważ-
nie żołnierzy. Na komendanta 
„straży” wybrano kupca An-
toniego Kaptura i dwunastu 
żołnierzy.

Symbolicznym momentem 
wyzwolenia miasta spod nie-
mieckiego panowania było wy-
darzenie, które miało miejsce 
jeszcze przed wybuchem walk. 
Bracia Franciszek i Stanisław 
Bernardowie z Piotrowic zrzu-
cili pruskiego orła z pomni-
ka ustawionego na rynku w 
Czempiniu, który upamiętniał 
zwycięstwo Niemiec nad Fran-
cją w czasie wojny w latach 
1870-1871.

Po wybuchu powstania nie-
miecka załoga w Czempiniu 
poddała się 31 grudnia 1919 
roku. Pierwszym działaniem 
powstańców z Czempinia 
było patrolowanie okolic Ru-
chocic. 5 stycznia, po zajęciu 
Przemętu grupa powstańców 
pod dowództwem Pawła Le-
wandowskiego przyjęła nazwę 
„Pierwszego oddziału ochot-
niczego miasta Czempinia”. 
Część z nich udała się walczyć 
o Wolsztyn, a reszta zajęła 
stację kolejową w Błotnicy i 
unieruchomiła linię kolejową 
Leszno – Wolsztyn.

7 stycznia powstańcy zajęli 
Włoszakowice. Powstańcy wy-
słali patrole m.in. do Wijewa, 
Brenna, Wielkiego Krzyc-
ka i Zbarzewa, które miały 
zniszczyć telefony i wykonać 
zwiad. W kolejnych dniach 
wywiązała się ponownie za-
cięta walka o Włoszakowice. 
Obroną Włoszakowic dowo-
dził nauczyciel Wróblewski 
z Błotnicy, były oficer armii 
niemieckiej. Powstańcy utrzy-
mali miejscowość.

11 stycznia 1919 roku Sta-
nisław Kuczmerowicz, w 12 
osobowym patrolu podszedł 
pod Zbarzewo. Niemcy ostrze-
lali ich z karabinów maszyno-
wych. Zginęło 6 powstańców. 
12 stycznia powstańcy - w 
znacznej sile - odbili Zbarzewo 
i odzyskali ciała poległych. 
Jak pisze ks. F. Ruszczyński 
w 1923 roku, „Zwłoki zabi-

tych druhów były oszpecone, 
obrabowane, poczęści nagie, 
pokłute bagnetami, czaszki 
porozbijane z widniejącymi 
śladami kolb i obcasów … 
Zwłoki towarzyszy zabrano 
z czcią, by każdego z osob-
na pochować w jego rodzin-
nym miejscu. Rada Ludowa 
czempińska zamieściła w Nr. 
11-tym „Gazety Polskiej”, 
wychodzącej w Kościanie, 
następujące ogłoszenie:

Podajemy do wiadomo-
ści, że dnia 11 stycznia 1919 
poległ na polu chwały pod 
Zbarzewem w obronie Mat-
ki – Ojczyzny śp. Stanisław 
Kuczmerowicz. Wdzięczną pa-
mięć o nim zachowa na zawsze 
miasto rodzinne Czempiń. 
Rada Ludowa.

Pogrzeb ś.p. Kuczmerowi-
cza był równocześnie mani-
festacją patrjotyczną; miasto 
Czempiń oddało hołd i cześć 
bohaterowi. Wszystkie Towa-
rzystwa, organizacje i towa-
rzysze broni wzięli udział w 
ostatniej posłudze. Cztery siwe 
konie wiozły ciało powstańca; 
na wszystkich domach wywie-
szono chorągwie narodowe na 
znak żałoby”.

Stanisław Kuczmerowicz 
urodził się 9 maja 1986 roku, 
jego rodzicami byli Wiktoria i 
Tomasz, miał 5 braci. Z zawo-
du był kołodziejem.

Oprac.
(Zachowano oryginalną pisownię.)

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Kościanie

Źródło: Orędownik Powiatowy, 2004 
roku, Powstańcy Wielkopolscy z 

Czempinia i okolic, 2008, Historja 
Czempinia, 1923. 

Powstańcza Kompania 
Śmigielska 10 stycznia 
wyruszyła do Osiecznej 
pod dowództwem Józefa 
Łukomskiego, dzień później 
wzięła udział w zwycięskiej 
potyczce z oddziałami 
Grenzschutzu. Kolejnym 
oddziałem zorganizowa-
nym w Śmiglu był batalion, 
którym dowodził Bolesław 
Płócieniak. Batalion liczył 
około 500 osób i został po-
dzielony na 4 kompanie.

W późnych godzinach ran-
nych, 12 stycznia 1919 roku, 
dotarła do Lipna Nowego - po 
zajęciu Krzycka Małego - jed-
na z kompanii, dowodzona 
przez sierżanta Kazimierza 
Wojciechowskiego.  200 osób 
zostało ostrzelanych przez 
oddział piechoty niemieckiej. 
Oddział śmigielski sprawnie 
otoczył nieprzyjaciela, w krót-
kiej walce zadał mu straty i 
zmusił do złożenia broni. Do 
niewoli wzięło ponad 50 żoł-
nierzy i 1 oficera. Kilka minut 
po kapitulacji Niemców na sta-
cję w Lipnie wjechał niemiecki 
pociąg, który zatrzymano i 
zrewidowano. Został ranny 
jeden powstaniec.

Powracającą z Lipna (szo-
sa w kierunku Radomicka) 
kolumnę powstańców zaata-
kował niemiecki samolot. 
Podczas drugiego nalotu, od 
kul karabinu maszynowego 
poległo dwóch powstańców: 
Józef Kaźmierczak i Stanisław 
Kędzierski.   

Józef Kaźmierczak (1900-
1919). Urodził się 10 marca 
1900 roku w Morownicy w Po-

wiecie Śmigielskim w rodzinie 
robotnika rolnego Michała i 
Katarzyny z Matuszewskich. 
Po ukończeniu szkoły elemen-
tarnej pracował w miejsco-
wym majątku ziemskim Niem-
ca Caesara. Podczas I wojny 
światowej zmobilizowany do 
armii niemieckiej, po wybuchu 
powstania ochotniczo wstąpił 
do oddziału powstańczego 
w Morownicy, organizowa-
nego przez M. Antonina. 11 
stycznia 1919 roku w wyniku 
zarządzonego przez Powiato-
wą Komendę Straży Ludowej 
alarmu, stawił się z oddziałem 
w Śmiglu.

Stanisław Kędzierski (1901-
1919). Urodził się 8 maja 1901 
roku w Czaczu. Jego ojciec 

Franciszek był kelnerem, a 
matka, Maria z Węclewskich 
akuszerką. Od najmłodszych 
lat mieszkał w Śmiglu. Wy-
chowywała go kuzynka ojca 
A. Małolepsza. W latach 1907-
1915 chodził do katolickiej, 
powszechnej szkoły, a następ-
nie uczył się zawodu ślusarza 
– kołodzieja. Do powstania 
przystąpił jako ochotnik.

Źródło:
H. Zbierski, Słownik biograficzny 

powstańców wielkopolskich 1918-
1919. Red. nauk. A. Czubiński, B. 

Polak, 2002,
Ziemia Kościańska w Powstaniu 

Wielkopolskim 1918-1919, red nauk. 
B. Polak, 1999,

Wierni Niepodległej T. I, J. Pawicki, 
2004.

Poległ pod ZbarzewemZajęli dworzec i opanowali pociąg

U progu niepodległości na 
wieży lubińskiego klasz-
toru synowie Aleksandry 
Bukowieckiej,– August i 
Ignacy wywiesili od dawna 
przechowywany w Cichowie 
sztandar polski. 
Z okazji setnej rocznicy 
tego symbolicznego wy-
darzenia przypominamy 
Aleksandrę  Bukowiecką i 
jej rodzinę.

Aleksandra Bukowiecka uro-
dziła się 8 grudnia 1890 roku 
w Oporowie. Była córką zie-
mianina Ignacego Dzierżykraj
-Morawskiego i Julietty z Lu-
bińskich. W czerwcu 1910 roku 
zdała maturę. Podczas przerw 
wakacyjnych organizowała w 
rodzinnej miejscowości naukę 
języka polskiego i religii dla 
dzieci wiejskich. Nie spodoba-
ło się to oczywiście władzom 
pruskim i w 1908 roku została 
aresztowana. Na szczęście 
po jednodobowej „odsiadce” 
ojciec z dużymi trudnościami 
zdołał uzyskać jej zwolnienie.

Aleksandra bardzo wcześnie 
wyszła za maż, bo już w dwa 
miesiące po uzyskaniu matury, 
w czerwcu 1910 roku. Jej towa-
rzyszem życia został znacznie 
od niej starszy Mieczysław 
Bukowiecki, właściciel ma-
jątku w Cichowie w powiecie 
kościańskim. (…) Właśnie 
w tym dworku zamieszkała 
młodziutka dziewiętnastolet-
nia wówczas pani Aleksandra, 
będąc w zasadzie odciętą od 
świata.

W rok po ślubie państwu 
Bukowieckim urodziło się 
pierwsze dziecko – syn Au-

gust, a zaraz po nim kolejny 
syn Ignacy. Nadszedł rok 1914, 
a wraz z nim wybuch wielkiej 
wojny. Mieczysław Bukowiec-
ki jako podporucznik rezerwy, 
wcielony został do armii nie-
mieckiej w szeregach której 
podczas wojny dosłużył się 
stopnia podpułkownika (…). 
W drugim roku wojny rodzina 
powiększyła się o trzeciego 
syna – Leona. Jesienią 1918 
roku klęska Niemiec stawała 
się coraz bardziej oczywista. 
Znajdujące się na uboczu Ci-
chowo było doskonałym miej-
scem do pracy konspiracyjnej. 
Dostrzegła to i znakomicie 
wykorzysta ła Aleksandra 
Bukowiecka.

Po zawarciu przez Niemcy 
11 listopada 1918 roku ro-
zejmu, podpułkownik Buko-
wiecki nie powrócił do domu, 
udając się do Warszawy, gdzie 
organizowane było odradza-
jące się Wojsko Polskie. Do 
Cichowa powracali natomiast 
z wojny mieszkańcy wsi i 
pracownicy majątku, z których 
kilku dosłużyło się stopni pod-
oficerskich, między innymi 
kowal cichowski Władysław 
Sypniewski i zatrudniony we 
dworze Franciszek Kaźmier-
czak. Inicjatywę przejęła teraz 
Aleksandra Bukowiecka. Z jej 
rąk F. Kaźmierczak otrzymał 
pieniądze, za które zakupił 
broń przechowywaną w dwor-
skich piwnicach. Ze służby 
oraz mieszkańców Cichowa, 
Łagowa i Bieżynia pani Alek-
sandra zorganizowała oddział 
powstańczy, którego szkole-
niem zajęli się W. Sypniewski 
i F. Kaźmierczak. Ćwiczenia 

prowadzono na polance obok 
parku dworskiego.

Wkrótce Bukowiecka na-
wiązała kontakt z Lubiniem, 
gdzie oddział zbrojny orga-
nizowali Stanisław Jasiecki, 

Stefan Kaźmierczak, Józef 
Fryder i Zygmunt Pawłow-
ski. Połączone oddziały, pro-
wadząc wspólne ćwiczenia. 
Jak wspomina Z. Pawłowski: 
„Wydatnej pomocy doznała 

organizacja ze strony pani 
Aleksandry Bukowieckiej, 
właścicielki Cichowa. Już 
od samego zarania, kiedy 
nadeszła wieść o rewolucji, 
mieliśmy dzięki zdecydowa-
nemu stanowisku tej wielkiej 
idealistki i gorącej patriotki 
dane do rozporządzania lo-
kalami, gościńcami i stajnią 
w Cichowie, co ułatwiło nam 
wielce pracę i komunikowanie 
się z okolicą”.

W pierwszych dniach stycz-
nia 1919 roku Ziemia Kościań-
ska była już wolna, a władza 
przeszła w ręce polskich rad 
ludowych. Na wieży lubińskie-
go klasztoru synowie Aleksan-
dry – August i Ignacy wywie-
sili od dawna przechowywany 
w Cichowie sztandar polski. 

W niepodległej Polce cie-
szyła się rodziną. Do śmierci 
męża (w 1931 r.) urodziła 
jeszcze troje dzieci: Jadwigę, 
Natalię i Juliana. Swój czas 
dzieliła między wychowaniem 
dzieci, a pracą społeczną. We 
wrześniu 1939 roku młodszy 
syn Ignacy powołany został do 
7 pułku strzelców konnych w 
Poznaniu. Poległ 15 września 
podczas walk o Brochów. Prze-
kazana do Cichowa wiado-
mość o śmierci syna załamała 
matkę. Dalsze nieszczęścia 
miały wkrótce nadejść.

Na początku października 
Aleksandra Bukowiecka, jako 
uczestniczka Powstania Wiel-
kopolskiego, została przez hi-
tlerowców aresztowana. Użyto 
przy tym podstępu wzywając 
ją do Kościana rzekomo w celu 
omówienia sprawy majątku. 
Wkrótce skonfiskowano tak-

że dworek i majątek, a resztę 
rodziny wysiedlono.

Aleksandra Bukowiecka 
osadzona została początkowo 
w kościańskim więzieniu, a 
następnie przewieziona do 
więzienia przy ul. Młyńskiej 
w Poznaniu i poddana bezli-
tosnym torturom. Pod koniec 
listopada przeniesiono ją do 
Fortu VII, gdzie po kilku mie-
siącach przesłuchań i dalszych 
torturach została 12 kwietnia 
zamordowana. Miejsce po-
chowania jest nieznane. Na 
przyklasztornym cmentarzu 
w Lubiniu znajduje się jej 
symboliczna mogiła.

Wojny nie przeżył także 
najstarszy syn August, niezwy-
kle utalentowany, ale słabego 
zdrowia. Z tego względu nie 
został powołany do wojska. 
Mieszkając w Warszawie brał 
(…) udział w przygotowaniach 
stolicy do obrony. Po kapitu-
lacji Warszawy związał się z 
lewicą konspiracyjną, z którą 
już uprzednio sympatyzował. 
Aresztowany jesienią 1940 
roku w łapance na Żoliborzu 
wywieziony został do obozu 
koncentracyjnego w Oświę-
cimiu. Zmarł tam po kilku 
tygodniach z wyczerpania. 
Z siedmioosobowej rodziny 
w latach wojny i okupacji aż 
trzech jej członków straciło 
życie. Pozostali wojnę prze-
żyli zamieszkując w kraju i 
za granicą.

Na podstawie: P. Bauer, „Wiadomości 
Kościańskie” nr 4 (11) z 1989 r.

Fotografie Aleksandry Bukowieckiej 
z dziećmi z około 1917 roku, zbiory M. 

Lajszner. 

6 stycznia 1919 roku na Opactwie w Lubiniu 
zawisła polska flaga
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Poprzednio był to długi pod-
jazd  który  teraz  też na pewno 
nie będzie łatwy gdyż jest 
stromy i długi. Po tym krótkim 
posiłku ruszamy w dół.   Z 
dużymi trudnościami i ner-
wami zjeżdżam z tej góry. W 
lusterku widzę jak Władkowi 
przyczepa zachodzi w poprzek 
drogi, widocznie przytrzymał 
za długo hamulcem  ręcznym 
i zablokowały koła przyczepy. 
Dobrze, że nikt nie jechał pod 
górę. Musimy bardzo uważać 
aby nie doprowadzić do jakiejś 
kolizji. Po ujechaniu około 
czterech kilometrów  odwa-
żyłem się zrobić zdjęcie gdyż 
warunki drogowe znacznie się 
polepszyły  

Koledzy jadący z naczepami 
mają teraz mniejszy problem 
gdyż ich samochody są spraw-
niejsze i dają sobie lepiej radę 
jak my z naszymi pustymi 
Zośkami. Po ujechaniu kilku 
kilometrów droga  jest bardzo 
wąska i kręta pokryta grubą 
warstwą ujechanego  śniegu 
i prowadzi między wysokimi 
skałami. W kabinie zaraz 
zrobiło się zimniej   gdyż słoń-
ce tutaj nie ogrzewa jeszcze  
swoimi promieniami. Jadąc 
dalej widzę jak zmechani-
zowana brygada stojąc na 
pace samochodu ciężarowego 
załadowanego piaskiem łopa-
tami posypuje piaskiem drogę. 
Patrząc ze strony kierowcy to 
zawsze jest coś i na pewno 
na jakiś czas nie będzie tak 
ślisko. Chyba że przysypie to 
śnieg.    (zdj199)  Po ujechaniu 
kilkunastu kilometrów z tych 
skalnych ścian  na horyzoncie 
widać już następny długi pod-
jazd i te ośnieżone góry.  

Jadąc te kilka kilometrów 
względną drogą zrobiło się cie-
pło w kabinie ale jak zwykle co 
dobre to się szybko kończy. Na 
tym długim podjeździe znowu 
jest problem z podjechaniem 
bo te nasze zośki nie pozwa-
lają swobodnie wjeżdżać na 
te górki. Natomiast koledzy z 

naczepami podjeżdżają ostro 
tylko śnieg za nimi wiruje, 
teraz  to jest ta odwrotność, że 
oni wjeżdżają a my z przycze-
pami mamy kłopoty. Przedtem 
oni załadowani nie mogli pod-
jechać, a teraz my z pustymi 
przyczepami też nie możemy 
podjechać. Władek został 
daleko za mną. Jadę  piątym 
biegiem na wolnych obrotach 
i tak raz po raz silnik wchodzi 
na wyższe obroty, pomimo 
założonych dużych łańcuchów. 
Odcinkami są tutaj  nie takie 
długie ale za to bardzo strome 
podjazdy.  Po długim czasie, i z 
dużymi problemami wreszcie  
wjeżdżam na górę, gdzie stoją 
koledzy czekając za nami. Cze-
kając na Władka szykuję sobie 
coś do zjedzenia. Spojrzałem 
na termometr jest tylko minus 
11a więc nie jest aż tak zimno. 
Po jakimś czasie widzę w lu-
sterku podjeżdżającego Wład-
ka poszedłem do niego aby się 
trochę ogrzać. Władek też był 
już głodny i  uszykował sobie 
chleb smarując grubo smal-
cem, a przy tym  opowiadając 
jak było ciężko podjechać 
pomimo założonych dużych 
łańcuchów. Teraz znowu jeste-
śmy wysoko w górach, niebo 
jest trochę zachmurzone ale 
panorama tych pięknych gór 
jest piękna. Patrząc z tej góry 
widać długi zjazd po którym 
my pojedziemy.

Ruszam pierwszy a za mną 
Władek i pozostali koledzy. 
Zjeżdżam czwartym biegiem 
hamując  całym zestawem ale 
bardzo delikatnie. Jest bardzo 
ślisko. Pod górę jadą dwa  buł-
garskie samochody mijając się 
mrugają światłami i podnoszą 
rękę na powitanie miło to z 
ich strony. Sypią ostro gdyż 
mają dobre łańcuchy. My nie-
stety musimy zjeżdżać bardzo 
ostrożnie z tymi napierającymi 
zośkami.  No i tak kilometr 
po kilometrze zjeżdżamy z tej 
góry, droga cały czas jest moc-
no zaśnieżona i bardzo śliska. 

Nie ryzykuję  i nadal  zjeżdżam 
czwartym biegiem  hamując 
hamulcem zasadniczym, tylko 
raz po raz używam hamulca 
ręcznego hamując tylko przy-
czepą. Zjeżdżając z tej góry 
odczuwam jakby samochód 
coś spychało a przecież jadę 
nie załadowany. I nie kiedy 
tak można dać się złapać.  
Więc zjeżdżam   bardzo wolno 
bo  nie ma się gdzie spieszyć. 
Nasi koledzy z naczepami na 
pewno już by dawno zjechali 
z tej góry, ale jadąc za nami 
muszą zjeżdżać też tak wolno 
jak my, a gdy będzie okazja to 
i tak nas wyprzedzą jadąc pod 
górę i znowu będą czekali na 
górze.  Co jakiś czas mijam 
się z tureckimi samochodami 
które  mocno dymią i niesa-
mowicie  hałasują a z ich rur 
wydechowych widać wylatu-
jący  ogień około  dwudziestu  
trzydziestu centymetrów. Mi-
jając się z nimi to aż drżą mi 
wnętrzności, ciekawe jak oni 
to wytrzymują jadąc w takim 
hałasie. Patrząc w lusterko 
widzę jak przyczepa Władka 
niekiedy sunie bokiem dobrze 
że nie ma aż tak dużego ruchu. 
No i nareszcie po wielkich 
trudnościach udało nam się 
szczęśliwie zjechać. Zatrzy-
maliśmy się aby pozdejmować 
łańcuchy. Na lewym kole mam 
zerwane dwa łańcuchy a na 
prawym jest  jeden zerwany 
tak więc będę musiał skręcić je 
na śruby, dobrze że nie zerwały 
błotnika. Teraz można jechać 
trochę szybciej. Niebo jest tro-
chę zachmurzone  a tempera-
tura minus dwa. Po ujechaniu 
około trzydziestu kilometrów 
zatrzymują nas koledzy ze Śre-
mu  jadący chłodniami z jajka-
mi do Iranu  i pytają o drogę i 
oczekujące ich niespodzianki  
informując nas jednocześnie, 
że na jednej z gór stoi nasza 
chłodnia i ma zepsuty tylny 
most. A więc będzie musiała 
nastąpić podmiana ciągnika 
wracającego z Iranu. No i 

będzie trzeba  przełożyć  ta-
blice rejestracyjne, choć jest to 
trochę ryzykowne,  ale trzeba  
jakoś wyjść z tej kłopotliwej 
sytuacji.  Na pewno nie jest 
to zgodne z tureckimi prze-
pisami, ale co zrobić, trzeba 
jakoś wybrnąć z tej sytuacji.   
Jeden z naszych kolegów bę-
dzie musiał tą zamianę zrobić,  
tylko pytanie  kto? Po krótkiej 
rozmowie koledzy mówią że 
jadąc  dalej będziemy musieli 
pozakładać łańcuchy bo będą 
trudności z pojazdem, po czym  
ruszają w dalszą drogę. Nieste-
ty nasze łańcuchy musimy  już 
teraz bardzo  oszczędzać bo na 
pewno będą nam jeszcze po-
trzebne, jak nam powiedzieli 
koledzy jadący do Iranu. Po-
zdejmowaliśmy duże łańcuchy  
i  pozostawiliśmy tylko małe. 
Przejeżdżając przez Imranli na 
poboczu drogi stoi policja, ale 
nas tym razem  nie zatrzymu-
ją. No i dobrze, bo znowu  by 
mógł być jakiś problem a przy 
tym niepotrzebna strata czasu. 

Za miastem znowu zaczy-
nają się te trudne podjazdy i 
zjazdy. Pogoda jest  ładna, ale 
przygrzewające słońce za to 
czyni drogę już bardzo śliską, 
a topniejący śnieg i lód którego 
warstwa na jezdni jest grubości 
około dziesięciu centymetrów 
a może i więcej.  Stwarza 
drogę bardzo niebezpieczną. 
Jadąc pod górę jak i z góry. 
Na termometrze jest nie do 
wiary 1w plusie. Co za skoki 
w tej temperaturze. I znowu 
długi i dość stromy podjazd 
zaczynam nabierać szybkości   
jadę szóstym biegiem w miarę 
ostro. Trochę nie raz ryzyku-
jąc. Momentami gdy koła się 
uślizgują silnik wchodzi na 
wysokie obroty, a samochód 
traci szybkość.    

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

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
PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

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

ZATRUdnię  nA sTAnOWiskO :
Pracownik administracyjno - biurowy

Szwaczka - krawcowa 

Miejsce pracy  Strykowo k/ Stęszewa
dobre warunki płacowe

Kontakt  tel. 502605423

W dniu 11 stycznia 2019 r. od-
było się noworoczne spotkanie 
prezesów Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych z  Kolegium 
Prezesów Powiatu Nowotomy-
skiego i aktywu Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Zielony 
Zakątek” w Nowym Tomyślu.   
Prezes Józef Kasprzak ser-
decznie powitał przybyłego 
na spotkanie Posła na Sejm 
RP Pana Krzysztofa Paszyka 
. Po powitaniu wszystkich 
uczestników spotkania w skró-
cie podsumował działalność 
Powiatowego Kolegium w roku 
2018r. oraz przedstawił jakie 
inwestycje zostały wykonane 
w ROD „Zielony Zakątek” 
i innych ogrodach. Omówił 
aktualną sytuację w PZD oraz  
przygotowania do zbliżających 

się Zebrań Sprawozdawczo 
Wyborczych w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych i wy-
borach nowych władz ogrodo-
wych. Z okazji Nowego Roku 
2019 Józef Kasprzak przekazał 
życzenia  od Prezesa Okręgu 
Pana Zdzisława Śliwy. Odczy-
tał także życzenia od Starosty 
Nowotomyskiego , który nie 
mógł osobiście uczestniczyć 
w spotkaniu.  Józef Kasprzak  
składając życzenia  wszystkim 
zebranym życzył zdrowia,  
pomyślności i zadowolenia z 
wykonywanej społecznej pracy 
na rzecz ogrodu i związku w 
2019 roku. Poseł Krzysztof 
Paszyk  składając życzenia 
deklarował ścisłą współpracę 
z działkowcami i Związkiem.

 Tekst i zdjęcia Józef kasprzak

noworoczne spotkanie 
działkowców

GMINA NOWY TOMYŚL
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Poznań obecnie zamieszkuje 
ok. 538 tys. mieszkańców, w 
tym blisko 148 tys. seniorów. 
a z prognoz GUS wynika, że 
liczba seniorów z roku na rok 
będzie się zwiększać. Jest to 
potężna armia ludzi, w skład 
której wchodzą osoby o różnym 
statucie materialnym, o różnym 
wykształceniu i światopoglą-
dzie, borykające niejednokrot-
nie się z wieloma problemami, 
czy to zdrowotnymi, czy miesz-
kaniowymi, ale co najważniej-
sze – będącymi pełnoprawnymi 
obywatelami. 

Przed laty nie mówiło się 
jeszcze o problemach, z jakimi 
borykają się najstarsi miesz-
kańcy miast i wsi, a problem był 
mało zauważalny, wręcz pomi-
jany. Dziś polityka senioralna 
stanowi jeden z priorytetów 
działań, szczególnie w Pozna-
niu. To właśnie nasze miasto 
postrzegane jest jako wiodące 
i w efekcie wszelkich działań 
w zakresie polityki senioralnej 
wyznacza standardy dla całej 
Polski. W lipcu 2016 r. Poznań 
został przyłączony do sieci 
Miast Przyjaznych Starzeniu 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), skupiającej miejsco-
wości otwarte na potrzeby osób 
starszych. W październiku 
2017 Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent Poznania zaprosił też inne 
polskie miasta do wspólnego 
tworzenia polityki senioralnej. 
Na propozycję odpowiedziały 
władze ponad 20 innych samo-
rządów, a efektem rozmów była 
deklaracja współpracy, która 
została uroczyście podpisana w 
Poznaniu, podczas dwudniowej 
konferencji „Miasta przyjazne 
starzeniu się”. 

W celu zapewnienia senio-
rom wpływu na sprawy do-
tyczące społeczności, jak i 
najstarszego pokolenia w 2007 

r. powstała pierwsza w kraju 
Miejska Rada Seniorów. Głów-
nym celem Miejskiej Rady 
Seniorów jest służenie  senio-
rom poprzez reprezentowanie 
ich interesów wobec władz 
Miasta. Rada jest organem 
opiniodawczym, doradczym i 
inicjatywnym dla władz Mia-
sta. W skład Rady wchodzi 
15 osób (w tym dziewięć osób 
pochodzących z wyborów, 
reprezentujące organizacje po-
zarządowe, rady osiedli, kluby 
seniora i uniwersytety trzeciego 
wieku, trzy osoby reprezentują 
Radę Miasta Poznania oraz trzy 
osoby reprezentujące Prezy-
denta Miasta Poznania). Rada 
działa w następujących obsza-
rach: zapobieganie i przełamy-
wanie marginalizacji seniorów; 
wspieranie aktywności ludzi 
starszych; mieszkalnictwo 
dla seniorów; profilaktyka i 
promocja zdrowia seniorów; 
przełamywanie stereotypów na 
temat seniorów i starości oraz 
budowanie ich autorytetu; roz-
wój form wypoczynku, dostęp 
do edukacji i kultury. 

Jedną z najcenniejszych ini-
cjatyw MRS było powołanie 
uchwałą Rady Miasta Poznania 

w 2009 r. miejskiej jednostki 
organizacyjnej Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. CIS jest 
jedną z pierwszych tego typu 
jednostek w Polsce. Wychodzi 
naprzeciw zarówno osobom w 
wieku 60+, by czerpać z ich 
działań inspirację, korzystać z 
wiedzy i doświadczenia, jak i 
seniorom, chcąc dopomóc tej 
grupie społecznej w podniesie-
niu jakości życia i zaktywizo-
wać w taki sposób, by twórczo 
i z satysfakcją uczestniczyła 
w życiu miasta. Obecnie nikt 
nie wyobraża sobie wszelkich 
działań na rzecz seniorów bez 
tej jednostki. Adres Mielżyń-
skiego 24 w Poznaniu, gdzie 
znajduje się siedziba CIS jest 
w większości znany seniorom 
i chętnie z niego korzystają, 
otrzymując na miejscu nie 
tylko  wszelkie informacje, ale 
mogą uzyskać niejednokrotnie 
pomoc w różnych dziedzinach.

Co miasto ma w ofercie? 
Głównym i najbardziej odczu-
walnym przez seniorów jest 
wachlarz tzw. usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania. 
To katalog wymyślonych i 
finansowanych przez lokalne 
władze usług dodatkowych, 

których z różnych powodów nie 
można zrealizować przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Miasto 
sukcesywnie rozwija pakiet 
„Poznań VIVA Senior” i pra-
cuje nad kolejnymi sposobami 
wsparcia dla starszych miesz-
kańców. W skład pakietu „Po-
znań VIVA Senior” wchodzi 
wiele udogodnień dla starszych 
poznaniaków. Od października 
2017 roku działa „Taksówka 
dla seniora”: miasto zapewnia 
bezpłatne usługi transportowe 
dla osób, które skończyły 70 lat 
i mają trudności w samodziel-
nym poruszaniu się komuni-
kacją publiczną. Dzięki temu 
mogą oni dojechać taksówką 
do urzędu, lekarza-specjalisty 
czy na groby bliskich. Seniorzy 
mogą też skorzystać z usług 
„złotej rączki”, czyli bezpłat-
nej pomocy przy drobnych, 
domowych usterkach. Program 
kierowany jest do osób w wieku 
65+, mieszkających na terenie 
Poznania, samotnych, nie-
pełnosprawnych lub chorych, 
które potrzebują pomocy w 
wykonaniu prostych czynności 
technicznych takich jak wy-
miana żarówki, klamki, wbicie 
gwoździ czy naprawienie ciek-
nącego kranu lub spłuczki. Od 
lutego 2018r. działa najnowszy 
projekt: „Książka dla seniora”. 
To darmowy dowóz wypoży-
czonych z Biblioteki Raczyń-
skich książek tym seniorom, 
którzy lubią czytać, ale nie 
mogą samodzielnie dojechać 
do biblioteki. Dużym zain-
teresowaniem poznaniaków 
cieszy się również „pudełko 
życia”, które ułatwia lekarzom 
i ratownikom dostęp do najważ-
niejszych informacji o stanie 
zdrowia seniorów. Łącznie 
wydano już ok. 15 000 pude-
łek. Poznańska Złota Karta to 
nowa usługa wprowadzona od 

1 marca 2018 r. Karta pozwala 
im na skorzystanie z wielu ulg i 
rabatów i gwarantuje zniżki za-
równo w miejskich instytucjach 
kulturalnych, sportowych czy 
edukacyjnych, jak i w prywat-
nych firmach. To m.in., teatry, 
centra rehabilitacji, baseny, re-
stauracje i kawiarnie. Niektóre 
zniżki sięgają nawet 50 procent. 
W tej chwili do programu 
dołączyło ponad 50 partne-
rów. Po kartę mogą się zgłosić 
wszyscy, którzy skończyli 60 
lat i rozliczają się w Poznaniu.  
Nowością jest też pilotażowy 
program minigrantów, - dzięki 
niemu seniorzy, którzy miesz-
kają w lokalach komunalnych 
i spełniają kryterium dochodo-
we, będą mogli dostać wsparcie 
na dostosowanie mieszkania 
do swoich potrzeb. Chodzi o 
prace remontowe (ekwiwalent 
maksymalnie 10 tys. zł) obej-
mujące np. likwidację progów 
w lokalu, wymianę wanny na 
prysznic czy zamontowanie 
poręczy, które ułatwią senio-
rowi poruszanie się. Program 
skierowany jest do osób powy-
żej 65 roku życia spełniających 
kryterium dochodowe, które 
mieszkają w lokalu z zaso-
bów ZKZL. Kolejny ważny z 
punktu seniora jest program 
bezpłatnego wykonywania 
zabiegów pedicure w miejscu 
zamieszkania, wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego, z 
której starsi poznaniacy będą 
mogli korzystać przez pierwsze 
tygodnie, dopóki nie zdobę-
dą własnego oraz pilotażowy 
projekt wspólnych mieszkań 
dla seniorów. Skierowany do 
osób, które ukończyły 70 lat, 
są najemcami lokali komu-
nalnych lub socjalnych, ma 
na celu stworzyć w dużych 
mieszkaniach mniejsze loka-
le, każdy z osobnym węzłem 

sanitarnym, ale z przestrzenią 
wspólną dostępną dla wszyst-
kich mieszkańców. Projekt ma 
być uzupełniony o dodatkowe 
usługi: raz w tygodniu opiekun 
mieszkania pomoże w jego 
sprzątaniu, seniorzy będą też 
raz w tygodniu mieli wsparcie 
przy zakupach lub pomoc w 
załatwianiu spraw urzędo-
wych. Potrzeby poznańskich 
seniorów brane są pod uwagę 
przy realizacji miejskich in-
westycji, projektów i zadań. W 
parkach i na osiedlach stawiane 
są ławki, a miasto inwestuje 
w niskopodłogowe autobusy i 
tramwaje oraz buduje przystan-
ki wiedeńskie - przystosowane 
do osób starszych i z niepełno-
sprawnościami. Oczywiście nie 
są to wszystkie proponowane 
przez miasto bezpłatne usługi 
i udogodnienia dla starszych 
mieszkańców miasta. 

„Tylko w 2018 r. na działa-
nia i inwestycje dla seniorów 
przeznaczono ponad 128 mln 
zł - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent miasta. - Dziękuję 
za aktywność seniorów, któ-
rzy nie czekali z założonymi 
rękami na nasze pomysły, ale 
powiedzieli wprost, czego po-
trzebują, przedstawiając bardzo 
racjonalne i uzasadnione po-
stulaty. My je zrealizowaliśmy 
- działania brzmią donioślej 
niż słowa”... 

Jak wynika z powyższego, 
seniorzy w Poznaniu mogą li-
czyć na dalsze zainteresowanie 
władz, a co za tym idzie i na 
szeroko pojętą opiekę. Mamy 
nadzieję, że wszystkie zamie-
rzenia się udadzą i Poznań 
nadal będzie w czołówce miast 
w kraju, w którym polityka 
senioralna stanowi wyjątkowe 
znaczenie...

Roman Szymański

Czy seniorzy mogą liczyć na pomoc władz?

Aktywizacja i troska, czyli 
polityka senioralna w 2018 r.
80 mln zł na tworzenie i pro-
wadzenie Dziennych Domów 
i klubów „Senior+”, ponad 
380 gmin biorących udział w 
programie „Opieka 75+”, kon-
tynuacja cieszącego się dużą 
popularnością Rządowego 
Programu na rzecz Aktywiza-
cji Społecznej Osób Starszych 
(ASOS), a także więcej  pie-
niędzy dla osób otrzymując 
świadczenia na najniższym 
poziomie – to krótkie podsu-
mowanie polityki senioralnej 
prowadzonej przez MRPiPS 
w mijającym roku.

Rodzina to nie tylko mama, 
tata i dzieci – to także dziad-
kowie. Seniorzy są niezwykle 
ważną częścią społeczeństwa. 
To właśnie osoby starsze mają 
doświadczenie i mądrość ży-
ciową, którą mogą się dzielić 
i do której warto sięgać. Nie-
stety, seniorzy na co dzień 
zmagają się z wieloma trud-
nościami. Wielu z nich brakuje 
zajęcia, możliwości rozwoju, 
czasem odpowiedniej opieki. 
Właśnie dlatego powstał do-
kument „Polityka społeczna 
wobec osób starszych 2030. 
Bezpieczeństwo – Uczest-
nictwo – Solidarność”, który 
wyznacza najważniejsze kie-
runki polityki senioralnej w 
nadchodzących latach oraz 
porządkuje działania instytucji 
publicznych w Polsce.

Aktywny senior
Osoby starsze chcą być aktyw-
ne, czuć się potrzebne, być na 
bieżąco ze sprawami swoich 
dzieci i wnuków. Wielu senio-
rów podejmuje różne formy 
aktywności, np. regularne 
ćwiczenia fizyczne, mają zaj-

mujące hobby, udzielają się 
towarzysko. Znacznej części, 
szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, doskwiera 
jednak samotność i brak za-
jęcia. Brakuje możliwości i 
miejsc do spędzania wolnego 
czasu, spotkań. 

Właśnie dlatego powstał 
Program Wieloletni „Senior 
+” na lata 2015-2020. Chodzi 
w nim przede wszystkim o 
wspieranie tworzenia i pro-
wadzenia dziennych domów i 
klubów „Senior +”. W takich 
miejscach osoby starsze mogą 
wziąć udział w warsztatach 
kulinarnych, zajęciach sporto-
wych, nauczyć się korzystania 
z komputera i internetu. Uzy-
skują także dostęp do opieki 
terapeutycznej i rehabilitacji, 
ciepły posiłek w miłym towa-
rzystwie – to tylko niektóre z 
elementów składających się na 
to, że domy i kluby „Senior +” 
są miejscami tak potrzebnymi.

W 2015 r. w całej Polsce 
działało niespełna 100 takich 
placówek, które oferowały 
miejsca dla 2,8 tys. seniorów. 
Wtedy na realizację programu, 
czyli uruchomienie domów i 
klubów „Senior +”, przezna-
czono 30 mln zł. Do końca 
2018 r. liczba placówek ma 
wzrosnąć do ponad 550, a licz-
ba miejsc – do przeszło 14 tys. 
W tym roku na uruchomienie i 
działalność takich miejsc prze-
znaczono rekordowe 80 mln 
zł. Taka sama kwota zostanie 
przeznaczona na program w 
2019 r. 

Nie możemy zapomnieć 
o kontynuacji cieszącego się 
dużym zainteresowaniem Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych (ASOS). W latach 

2016-2018 z ofer ty zajęć 
m.in. kulturalnych czy edu-
kacyjnych skorzystało blisko 
450 tys. osób. W 2019 r. na 
program przeznaczone zosta-
nie 40 mln zł.

Pamiętamy o tych, którzy 
potrzebują opieki
Do 2050 r., jak wskazują pro-
gnozy, populacja osób w wieku 
60+ wzrośnie w Polsce do 13,7 
mln, czyli ponad 40% ogółu 
ludności. Już pod koniec 2016 
r. niemal co czwarty Polak 
miał 65 lat lub więcej. To 
wielkie wyzwanie dla całego 
społeczeństwa wymagające 
wdrażania nowych i udoskona-
lania już istniejących narzędzi.

Bardzo ważne jest zapew-
nienie seniorom (szczególnie 
tym mniej samodzielnym) 
łatwego dostępu do usług 
opiekuńczych, również tych 
specjalistycznych. Tu ogromną 
rolę odgrywa program „Opieka 
75+”, czyli wspieranie samo-
rządów gminnych w realiza-
cji usług opiekuńczych dla 
osób w wieku 75 lat i więcej. 
Co ważne, od nowego roku 
opieką będą mogły być osoby 
starsze również pozostające 
w rodzinach, a nie – tak jak 
dzisiaj – wyłącznie samotne. 
W programie będą mogły 
uczestniczyć również gminy, 
które świadczą usługi opie-
kuńcze, w tym specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, poprzez 
spółdzielnie osób prawnych. W 
2018 r., jak pokazują dane za I 
półrocze, do programu przy-
stąpiło blisko 360 gmin z całej 
Polski, a środki przewidziane 
na ten cel to 57 mln zł. 

Wyższe emerytury, niższe 
zagrożenie ubóstwem

W 2017 r. najniższa emerytura 
została podniesiona z 882,56 
złotych do 1 tys. złotych – to 
wzrost o 13,3%. W mijającym 
2018 r. renty i emerytury zo-
stały podwyższone o 2,98%. 
Była to najwyższa waloryzacja 
w ciągu ostatnich pięciu lat. 
Przyszłoroczna waloryzacja 
będzie jeszcze wyższa – w 
2019 r. świadczenia emerytal-
no-rentowe wzrosną o 3,26%, 
jednak nie mniej niż o 70 
zł (oznacza to, że najniższe 
świadczenia zostaną podwyż-
szone dwukrotnie – o 6,8 proc., 
a nie jak by to miało miejsce 
zgodnie ze wskaźnikiem na 
poziomie 3,26 proc.). MRPiPS 
gwarantuje podwyższenie naj-
niższych świadczeń do 1100 zł 
w przypadku najniższej eme-
rytury, renty z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy, renty 
rodzinnej i renty socjalnej oraz 
do 825 zł w przypadku najniż-
szej renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy.

Statystyki pokazują, że w 
ciągu ostatnich 3 lat poprawiła 
się sytuacja emerytów znajdu-
jących się w najtrudniejszym 
położeniu życiowym. Wskaź-
nik zagrożenia ubóstwem 
skrajnym w 2017 r. zmalał 
o 0,6 p. proc. w porównaniu 
do roku 2015 (z poziomu 5,0% 
do 4,4%).

W 2018 r. opracowano rów-
nież program „Mama 4+”, 
czyli rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające mające na celu 
uhonorowanie osób, które wy-
chowały co najmniej czworo 
dzieci i z tytułu długoletniego 
zajmowania się dziećmi zre-
zygnowały z zatrudnienia lub 
go nie podjęły, a w efekcie nie 
wypracowały sobie najniższej 
emerytury. 

Podczas pogrzebu jednego z 
chórzystów, biorący udział w 
ostatniej jego drodze, postano-
wili się spotkać, aby utrwalać 
zawarte przed laty przyjaźnie. 
I tak się stało. W dniu 17 
stycznia br. spotkali się przy 
kawie absolwenci Poznańskiej 
Szkoły Chóralnej oraz Chóru 
prof. Jerzego Kurczewskiego. 

Szkoła powołana przez Je-
rzego Kurczewskiego w 1957 
r. – jedyna placówka tego 
typu w Polsce – w dalszym 
ciągu ma się dobrze i co roku 
opuszcza ją wielu utalentowa-
nych absolwentów. Przez cały 
okres ponad sześćdziesięciu 
lat jej istnienia jej mury opu-
ścili nie tylko muzycy, ale i 
osoby różnych profesji, które 

na stałe wpisały się w życie 
naszego miasta. I właśnie te 
osoby wzięły udział w spotka-
niu. Nie obyło się oczywiście 
bez wspólnie wykonywanych 
pieśni, wspomnień, a także 
planów na przyszłość.

Spontanicznie zwołane spo-
tkanie kolejny raz udowodniło, 
że niektóre środowiska senio-
rów potrafią się integrować, 
mimo upływu czasu, a zorga-
nizowanie spotkań seniorów 
nie musi być organizowana 
przez organizacje czy koła, 
a wystarczy rzucone hasło „ 
musimy się spotkać” i do ta-
kich spotkań dochodzi. Niech 
będzie to dobrym przykładem 
dla seniorów...

Roman Szymański

Program Rządu na rzecz seniorów w 2018 r. Spotkania Seniorów...
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m Białystok
Międzynarodowa akcja 
służb antykorupcyjnych 
CBA i  KNAB. 6 osób za-
trzymanych na terenie Pol-
ski i Łotwy.  W tle łapówka  
na 800.000 euro.  
 
To wspólne, międzynarodowe 
śledztwo służb antykorupcyj-
nych Polski i Łotwy.  

Agenci CBA z Białegostoku 
zatrzymali pod Poznaniem 
członka zarządu producenta 
pojazdów taboru miejskie-
go, a w Warszawie jednego 
z dyrektorów handlowych 
tej firmy. Funkcjonariusze 
łotewskiej służby antykorup-

cyjnej  KNAB zatrzymali w 
Rydze 4 osoby: wśród nich  
dyrektora  odpowiedzialnego 
w lokalnej miejskiej spółce 
komunikacyjnej Rigas Sa-
tiksme za przetargi i osoby, 
które pomogły  w ukryciu 800 
000 euro łapówki.

Ustalenia CBA wskazują, 
że pieniądze miały być za-
płatą, korzyścią majątkową 
za załatwienie kontraktu na 
dostawę blisko 200 autobu-
sów i trolejbusów do Rygi.  
Przetargi były organizowane  
przez Rigas Satiksme  w la-
tach 2013-2016.  

Jak ustalil i białostoccy 
agenci CBA te 800.000 euro, 
nim trafiło do Rygi, miało  zo-

stać „przeprane” w transzach 
pod pozorem płatności za 
fikcyjne usługi konsultingowe 
poprzez łańcuszek podstawio-
nych spółek z Łotwy, Cypru, 
Hong-Kongu i Chin.

Zatrzymani przez biało-
stockich agentów CBA trafią 
do Prokuratury Regionalnej 
w Poznaniu, gdzie zostaną im 
przedstawione zarzuty korup-
cyjne i tzw. prania pieniędzy. 

Przeszukano biura zatrzy-
manych w siedzibie polskiej 
firmy oraz  miejsca zamiesz-
kania zatrzymanych osób. Do 
szeregu  przeszukań doszło 
także na terenie Łotwy. 

Sprawa jest rozwojowa.
Piotr Kaczorek, CBA  

m Środa Wielkopolska
Funkcjonariusze poznańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego przepro-
wadzili czynności analityczne 
dotyczące sprzedaży nierucho-
mości oraz urządzeń i infra-
struktury technicznej związanej 
z przesyłaniem ciepła na terenie 
miasta Środa Wielkopolska, 
tj. Działu Energetyki Cieplnej 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Wodocią-
gów i Kanalizacji sp. z o. o. w 
Środzie Wielkopolskiej.

 Jak ustalono w trakcie prowa-
dzonych czynności w przetargu 
zastrzeżono niepodnoszenie 
cen za dostawę ciepła przez 5 

lat. Było to sprzeczne z prawem 
energetycznym i ograniczyło 
tym samym możliwość wzięcia 
udziału w tym zamówieniu 
także innych, zainteresowanych 
nim oferentów. Ponadto, jedyny 
oferent, który przystąpił do 
przetargu, czyli Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Środa 
Wielkopolska sp. z o. o. nie 
spełniał warunków określonych 
w przetargu. Spółka nie posia-
dała odpowiedniego potencjału 
ekonomicznego i wymaganego 
3-letniego doświadczenia w 
zakresie dostaw ciepła.

Jednocześnie funkcjonariu-
sze prowadzący sprawę usta-
lili, że oferent miał otrzymać 
dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  w War-
szawie na kwotę prawie 27 mln 
zł z przeznaczeniem na moder-
nizację i rozbudowę Miejskiej 
Sieci Ciepłowniczej w Środzie 
Wielkopolskiej.

O n ieprawid łowościach 
stwierdzonych w ogłoszonym 
zamówieniu CBA poinfor-
mowało Burmistrza Miasta 
Środa Wielkopolska oraz pre-
zesa MPECWiK. W związku z 
działaniami CBA MPECWiK 
w Środzie Wielkopolskiej za-
mknęło przetarg bez wybo-
ru oferty, a dofinansowanie 
w kwocie prawie 27 mln zł 
nie zostało wypłacone przez 
NFOŚiGW.

m Rzeszów
Agenci z Delegatury CBA w 
Rzeszowie zatrzymali 5 osób 
– biznesmenów -  głównie  
zajmujących się przestęp-
czością gospodarczą m.in. 
wyłudzeniami podatku VAT, 
wprowadzaniem do obrotu 
dokumentów księgowych po-
świadczających nieprawdę 
– tzw. „pustych faktur”. Funk-
cjonariusze CBA wkroczyli 
do akcji jednocześnie w wielu 
miejscach, by nie dopuścić do 
zatarcia śladów bądź utraty 
dowodów przestępstwa.

Fikcyjne faktury VAT wy-
stawione przez nich i zabez-
pieczone przez funkcjonariu-

szy CBA opiewają na kwotę 
blisko 10 milionów złotych, 
ale ustalenia wskazują, że było 
ich znacznie więcej, proceder 
funkcjonował na większą ska-
lę. Łączna kwota nierzetelnych 
faktur może sięgać nawet kil-
kadziesiąt milionów złotych.

Jak wynika z ustaleń rze-
szowskich agentów CBA za-
trzymani działali na terenie 
całej Polski, wprowadzając 
swoim działaniem w błąd 
pracowników urzędów skar-
bowych.  Łańcuszek firm 
prowadził pomiędzy sobą 
pozorny obrót towarami, które 
następnie również fikcyjnie 
opuszczały terytorium Polski. 
Grupa była hermetyczna i 

hierarchiczna, każdy z za-
trzymanych miał określone do 
wykonania zadania. Unikano 
kontroli poprzez podawanie 
lipnych adresów.

Zgromadzone materiały 
trafią do Podkarpackiego Za-
miejscowego Wydziału ds. 
Przestępczości Zorganizowa-
nej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Rzeszowie, gdzie 
zatrzymani usłyszą zarzuty 
karne.

Czynności rzeszowskiego 
CBA w śledztwie trwają, ba-
dane są kolejne wątki. Dłuższa 
lista zatrzymanych i zarzutów 
może być tylko kwestią czasu.

Piotr Kaczorek, CBA

m Lublin
Agenci CBA z Lublina za-
trzymali podwarszawskiego 
biznesmena, który miał 
powoływać się na osobiste 
wpływy w jednym z mazo-
wieckich samorządów.

Ustalenia CBA wskazują, że za 
obietnicę korzyści majątkowej 
w wysokości kilkuset tysięcy 
złotych miał podjąć się pośred-
nictwa w załatwieniu dopro-
wadzenia do przekształcenia 

(poprzez zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego) ok. 10 hektarów działek 
rolnych na inwestycyjne – z 
możliwością ich zabudowy 
na m.in. hotele. Teren leży w 
bezpośredniej bliskości portu 
lotniczego Modlin. Agenci 
CBA przeszukali podwarszaw-
skie mieszkanie biznesmena. 
Całe działanie „powoływacza” 
miało być odpowiednio opa-
kowane, uprawdopodobniane.

Do popełnienia przestęp-
stwa płatnej protekcji nie jest 

konieczne faktyczne posiada-
nie wpływów - wystarczy, że 
podejrzany na takie wpływy 
się powołuje lub utwierdza w 
ich istnieniu.  Lubelskie CBA 
będzie badało dalej, czy były 
to wpływy faktyczne czy też 
była to fikcja.

Zgromadzone przez CBA 
materiały z operacji trafią 
teraz do Prokuratury Okręgo-
wej Warszawa-Praga,  gdzie 
zatrzymany usłyszy zarzuty.

Piotr Kaczorek, CBA 

m Rzeszów
Wpadł naczelnik urzędu 
skarbowego z Podkarpacia 
i czworo biznesmenów. 
Zatrzymania na gorąco. 
Łapówki. Parasol ochronny. 
Fikcyjne faktury

Agenci z Delegatury CBA 
w Rzeszowie zatrzymali 4 
biznesmenów zajmujących  
się, jak wskazują ustalenia 
m.in. wyłudzeniami podatku 
VAT, wprowadzaniem do ob-
rotu dokumentów księgowych 
poświadczających nieprawdę - 
faktur na fikcje, działalnością 
na szkodę skarbu państwa. 
Kolejnym zatrzymanym w tej 
operacji specjalnej CBA jest 
naczelnik urzędu skarbowego 
z Podkarpacia.

Fun kcjona r iusze CBA 
wkroczyli do akcji wczoraj 
późnym wieczorem jednocze-
śnie w dwóch miejscach.

Pierwsza z grup realizacyj-
nych CBA działała w hotelu w 
Łańcucie. Czworo biznesme-
nów wzięło 40 tys. zł za wy-
stawienie tzw. pustych faktur  
i po chwili byli już w rękach 
agentów Biura. Trzy kobiety 
i mężczyzna „zatrzymani na 
gorąco” nie spodziewali się 
takiego obrotu sprawy.

Fikcyjne faktury VAT wy-
stawione przez nich i zabez-
pieczone przez funkcjonariu-
szy CBA opiewają na kwotę 
blisko miliona złotych, ale 
ustalenia rzeszowskiego CBA 
wskazują, że było ich znacznie 
więcej, a proceder funkcjono-
wał na większą skalę.

W tych samych minutach 
do akcji przystąpiła druga 
grupa realizacyjna CBA. Na 
stacji paliw przy autostradzie 
A4 agenci CBA zatrzymali 
Naczelnika Urzędu Skar-
bowego w Jarosławiu. Jak 
ustalili prowadzący sprawę i 

operację agenci CBA, za 10 
tys. zł miesięcznie oferował 
roztoczenie swoistego paraso-
la ochronnego – za pieniądze 
gwarantował bezpieczeństwo 
w legalizowaniu przestępcze-
go procederu służącego m.in. 
wyłudzeniom podatków i 
godzącego w interesy ekono-
miczne państwa.

Korzyść majątkowa miała 
być przekazywana comie-
sięcznie przez co najmniej 
kilka lat w formie czynszu za 
najem lokalu należącego do 
osoby bliskiej zatrzymanemu 
naczelnikowi.

Zgromadzone materiały 
trafią teraz do Prokuratury 
Regionalnej w Lublinie, gdzie 
zatrzymani przez CBA usły-
szą zarzuty.

Czynności rzeszowskiego 
CBA trwają, badane będą 
kolejne wątki m.in. szero-
kość prowadzonej niezgod-
nej z prawem działalności 
i jak znaczna była wartość 
wystawionych faktur VAT. 
Lista zatrzymanych może się 
wydłużyć.

Agenci z Delegatury CBA 
w Rzeszowie zatrzymali 4 
biznesmenów zajmujących  
się, jak wskazują ustalenia 
m.in. wyłudzeniami podatku 
VAT, wprowadzaniem do ob-
rotu dokumentów księgowych 
poświadczających nieprawdę - 
faktur na fikcje, działalnością 
na szkodę skarbu państwa. 
Kolejnym zatrzymanym w tej 
operacji specjalnej CBA jest 
naczelnik urzędu skarbowego 
z Podkarpacia.

Fun kcjona r iusze CBA 
wkroczyli do akcji wczoraj 
późnym wieczorem jednocze-
śnie w dwóch miejscach.

Pierwsza z grup realizacyj-
nych CBA działała w hotelu w 
Łańcucie. Czworo biznesme-
nów wzięło 40 tys. zł za wy-
stawienie tzw. pustych faktur  

i po chwili byli już w rękach 
agentów Biura. Trzy kobiety 
i mężczyzna „zatrzymani na 
gorąco” nie spodziewali się 
takiego obrotu sprawy.

Fikcyjne faktury VAT wy-
stawione przez nich i zabez-
pieczone przez funkcjonariu-
szy CBA opiewają na kwotę 
blisko miliona złotych, ale 
ustalenia rzeszowskiego CBA 
wskazują, że było ich znacznie 
więcej, a proceder funkcjono-
wał na większą skalę.

W tych samych minutach 
do akcji przystąpiła druga 
grupa realizacyjna CBA. Na 
stacji paliw przy autostradzie 
A4 agenci CBA zatrzymali 
Naczelnika Urzędu Skar-
bowego w Jarosławiu. Jak 
ustalili prowadzący sprawę i 
operację agenci CBA, za 10 
tys. zł miesięcznie oferował 
roztoczenie swoistego paraso-
la ochronnego – za pieniądze 
gwarantował bezpieczeństwo 
w legalizowaniu przestępcze-
go procederu służącego m.in. 
wyłudzeniom podatków i 
godzącego w interesy ekono-
miczne państwa.

Korzyść majątkowa miała 
być przekazywana comie-
sięcznie przez co najmniej 
kilka lat w formie czynszu za 
najem lokalu należącego do 
osoby bliskiej zatrzymanemu 
naczelnikowi.

Zgromadzone materiały 
trafią teraz do Prokuratury 
Regionalnej w Lublinie, gdzie 
zatrzymani przez CBA usły-
szą zarzuty.

Czynności rzeszowskiego 
CBA trwają, badane będą 
kolejne wątki m.in. szero-
kość prowadzonej niezgod-
nej z prawem działalności 
i jak znaczna była wartość 
wystawionych faktur VAT. 
Lista zatrzymanych może się 
wydłużyć.

Piotr Kaczorek, CBA

m Ostrołęka
Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego i komornik skarbowy 
zatrzymani na gorącym 
uczynku. Wzięli 150 tys. zł 
łapówki od przedsiębiorcy

Warszawscy agenci CBA za-
trzymali Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Ostrowi Ma-
zowieckiej i komornika skar-
bowego z tego samego urzędu. 
Jeden z nich w restauracji pod 
Ostrowią wziął 150 tys. zł w 
gotówce.

Fun kcjona r iusze  CBA 
wkroczyli do akcji po tym, 

jak urzędnicy podzielili się 
łapówką. Po chwili byli już 
w rękach agentów Biura. 
Zostali zatrzymani w swoim 
urzędzie. Mężczyźni nie spo-
dziewali się takiego obrotu 
sprawy i zdecydowanego 
działania funkcjonariuszy 
CBA.

Jak ustalili prowadzący 
sprawę i operację agenci 
CBA, za te pieniądze miała 
być znacznie zmniejszona 
wysoka kara finansowa (do-
miar skarbowy) nałożona na 
przedsiębiorcę. Ale to jeszcze 
nie wszystko co za łapówkę 
oferowali urzędnicy - mając 

wiedzę, że przewinienia skar-
bowe biznesmena mogą być 
większe, oferowali roztocze-
nie nad jego interesem swo-
istego parasola ochronnego.

Zgromadzone materiały 
trafią teraz do Prokuratury 
Okręgowej w Ostrołęce, 
gdzie zatrzymani przez CBA 
usłyszą zarzuty korupcyjne. 

Agenci CBA przeszukali 
pomieszczenia w urzędzie 
skarbowym, w którym praco-
wali obaj urzędnicy. 

Czynności trwają, badane 
będą kolejne wątki.

Piotr Kaczorek, CBA

m Rzeszów
Delegatura Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego 
w Rzeszowie prowadzi pod 
nadzorem Prokuratury 
Regionalnej w Rzeszowie 
śledztwo w sprawie niepra-
widłowości w gospodarowa-
niu środkami publicznymi 
przekazanymi do dyspo-
zycji Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie.

W dniach od 23 listopada do 6 
grudnia 2018 roku prokurator, 
na podstawie zgromadzonych 
przez CBA dowodów, ogłosił 
zarzuty kolejnym 18 pracow-
nikom Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie.

Zarzuty dotyczą udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej działającej w Sądzie 
Apelacyjnym w Krakowie oraz 
dopuszczania się prania brud-
nych pieniędzy poprzez zawie-
ranie nieprawdziwych umów 
cywilnoprawnych z firmami, 
które przywłaszczały pienią-
dze Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie. Z tytułu zawartych 
umów mieli uzyskać korzyści 
majątkowe w kwotach od 12 
tys. zł  do 140 tys. zł. Wobec 

tych podejrzanych zastosowa-
no środki zapobiegawcze w 
postaci poręczenia majątkowe-
go i zakazu opuszczania kraju.

Już wcześniejsze ustalenia 
śledczych z CBA i prokurato-
rów wskazywały, iż w Sądzie 
Apelacyjnym w Krakowie od 
2011 roku dochodziło do przy-
właszczania mienia wielkiej 
wartości. Wokół sądu stworzo-
no sieć nawet kilkudziesięciu 
firm powiązanych kapitało-
wo, towarzysko i rodzinnie 
z dyrektorem sądu oraz dy-
rektorem Centrum Zakupów 
dla Sądownictwa, realizują-
cych fikcyjne zamówienia na 
świadczenie usług doradczych, 
analiz, opracowań, szkoleń. 
Firmy te z kolei korumpowały, 
poprzez udzielanie fikcyjnych 
zleceń, pracowników Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie, 
co miało zapewnić dyskrecję 
i dalszą przychylność przy ko-
lejnych zleceniach. Faktycznie 
umowy te nie były realizowa-
ne, zapłacone analizy i opra-
cowania nie powstały, miały 
jedynie uzasadnić wypłatę 
pieniędzy.

Do pierwszych zatrzymań 
w tym śledztwie doszło pod 
koniec 2016 roku. Funkcjona-

riusze CBA zatrzymali 5 po-
dejrzanych: dyrektora i główną 
księgową Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie, dyrektora Cen-
trum Zakupów dla Sądownic-
twa, byłego z-cę dyrektora z 
ministerstwa sprawiedliwości 
oraz dwóch biznesmenów, 
których firmy miały wykonać 
fikcyjne usługi na rzecz sądu. 
Kolejne miesiące, to dalsze za-
trzymania CBA, m.in. Krzysz-
tofa S., byłego prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie.

To już 50 podejrzanych za-
rzuty przywłaszczenia ponad 
30 milionów złotych będących 
w dyspozycji Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie oraz 
usiłowania przywłaszczenia 
dalszych, blisko 1,5 miliona 
złotych. W śledztwie doko-
nano zabezpieczenia mająt-
kowego o łącznej wartości ok. 
9 mln zł.

CBA nie wyklucza kolej-
nych zatrzymań osób bio-
rących udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, 
przywłaszczaniu pieniędzy 
publicznych, przyjmowaniu i 
wręczaniu korzyści majątko-
wych oraz praniu pieniędzy.

Piotr Kaczorek, CBA 

W tle łapówka  na 800.000 euroNieprawidłowości w zamówieniach

Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł. 

Obiecał 10 ha przy lotnisku 

Wpadka czwórki biznesmenów

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
i Komornik zatrzymani

Zarzuty dla pracowników Sądu Apelacyjnego 
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W dniu 8 stycznia 1935 
roku urodził się ELVIS 
PRESLEY ale również 
tego samego dnia w 1967 
roku na Dworcu Głównym 
we Wrocławiu pod kołami 
pociągu ginie IKONA pol-
skiego filmu, polskiego kina 
- ZBYSZEK CYBULSKI. 
Ponieważ miałem okazję 
osobiście spotkać się z NIM 
w kameralnym anturażu 
na młodzieżowym obozie w 
Sławie Śląskiej, na Ziemi 
Lubuskiej, pozwoliłem 
sobie po latach wspomnieć 
o w/w IKONIE polskiego 
kina. 

Kiedy po latach zająłem się 
tworzeniem muzycznych spo-
tkań w autorskim cyklu „Hero-
si Rock’n’Rolla” napisałem, a 
w zasadzie „zakronikowałem” 
swoją pierwszą publikację, 
książkę pt „TOMASZÓW 
MA ZOW I ECK I -  MOJ E 
MIASTO W ROCK’N’ROL-
LOWYM WIDZIE”. Jeden 
z rozdziałów (17) - poniżej 
- tej publikacji poświęciłem 
właśnie spotkaniu ze ZBYSZ-
KIEM CYBULSKIM.

17. Zbyszek Cybulski w 
Sławie Śląskiej

Wielkim wydarzeniem i 
osobistym, niezapomnianym, 
przeżyciem na obozie w Sławie 
Śląskiej było spotkanie mło-
dzieży województwa łódzkie-
go z najwybitniejszą postacią 
polskiego kina i filmu, Zbysz-
kiem Cybulskim. Spotkanie 
miało się odbyć na powietrzu, 
do południa przed obiadem. 
Zebraliśmy się wszyscy w 
zagłębieniu, tak zwanym „le-
śnym dołku”, przybyły tłumy 
młodzieży, również z okolicz-
nych obozów. Wybiła godzina 
spotkania a ... a Zbyszka nie 
ma. Czekaliśmy około 15/20 
minut, co niektórzy zwątpili 
czy wiadomość o przyjeździe 
aktora nie była zwykłą „kacz-
ką informacyjną”. Nagle na 
widnokręgu od strony miasta, 
ukazała się sylwetka pędząca 
na rowerze wąską leśną ście-
żyną, w naszym kierunku. 
Konsternacja, milczenie, by 
po chwili rozpoznając cha-
rakterystyczną sylwetkę, ciszę 
przerwał okrzyk, CYBULSKI, 
CYBULSKI !!!!. Zbyszek, w 
pełnym pędzie, na kilka me-
trów przed nami karkołomnie 
przewraca się z roweru na zie-
mię, na leśne runo. Wyglądało 
to makabrycznie, nagle ktoś 
podbiegł pomóc mu wstać z 
ziemi, Zbyszek bardzo szybko, 
sprężyście zrywa się na nogi 
otrzepując z siebie ściółkę le-
śną. Zachowywał się tak jakby 
nic się nie stało. Bo się nie 
stało. Wydaje się, że upadek z 
roweru był przez Zbyszka wy-
reżyserowany. Wyprostował 
swą sylwetkę i oto przed nami 
stanął wysoki, o ciemnych 
włosach, przystojny mężczy-
zna w ciemnych okularach, 
ubrany w bluzę (szwedka) i 
spodnie dżinsowe koloru jasno 
zielonego, marki Levis Strauss 
a pod bluzą czarny podkoszu-
lek polo. Przedstawicielka 
obozowej młodzieży, moja 
dobra koleżanka z Tomaszowa, 
z mojej dzielnicy Starzyce, ku-
zynka Kazia Cychnera, piękna 
Wacka Kurc podchodzi do 
Cybulskiego z naręczem czer-
wonych róż. Wręczając je, wita 
przybyłego gościa w imieniu 
zgrupowanych obozowiczów. 
Towarzyszyła ZBYSZKOWI 
aż do zakończenia spotka-
nia. Wacka Kurc urodą swą 
przypominała do złudzenia 
francuską aktorkę, gwiazdę 
lat 50/60 – tych, Jacqueline 

Sassard. Jacqueline zagrała 
w kultowym filmie mojego 
pokolenia pt „Słaba płeć” z 
Alain Delona (debiut filmo-
wy) i innymi gwiazdami kina 
francuskiego jak Pascale Petit 
i Mylene Demongeot. Na ten 
film chodziliśmy, zarażeni 
rock’n’rollem, kilkakrotnie, by 
wysłuchać wielkiego przeboju 
Paul’a Anki pt „Diana”. Drugi 
jej film to „Guandalina” w 
roli głównej, z grającym jej 
filmowego ojca, Raf Valone. 
Zbyszek Cybulski z wielką 
swadą, z dowcipnymi prze-
rywnikami i humorem opo-
wiadał swoje role, jak sam je 
określił, przygodę z filmem, 
teatrem, gdańskim kabaretem 
„Bim – Bom”, o aktorach. W 
komiczny sposób przedstawił 
swoich przyjaciół Jacka Fe-
dorowicza, Bogusia Kobielę 
czy Romka Polańskiego. Tak 
na poważnie, skoncentrował 
się nad swoją wielką rolą, rolą 
życia tj. Maćka Chełmickiego 
w filmie „Popiół i diament”. 
Zdradził kilka szczegółów z 
planu filmu - ballady „Dowi-
dzenia do jutra” i z ogromnym 
uczuciem opowiedział o swej 
pięknej partnerce z tego filmu, 
Teresie Tuszyńskiej. Spotka-
nie zakończyło się wielkimi 
owacjami na cześć Zbyszka 
i wspólnym przemarszem na 
obozową stołówkę. Byłem 
bardzo szczęśliwy, że moje 
stołówkowe miejsce przypadło 
akurat na wprost Wielkiego 
Zbyszka. Był to najsmacz-
niejszy obiad jaki w swoim 
życiu jadłem, który mógłbym 
konsumować, konsumować 
i konsumować. Pamiętam, 
że odniosłem się do JEGO 
debiutu w roli filmowego ko-
larza w filmie „Trzy starty”. 
ZBYSZEK lekko zaskoczony 
moją wiedzą filmową, od-
powiedział pytaniem: - „Jak 
masz na imię?”. Odpowiadam 
- „Antoni!!!”. „Słuchaj Antoni 
o pierwszej roli filmowej, tak 
jak o pierwszej dziewczynie 
nigdy się nie zapomina, a 

reszta, a … reszta jakby powie-
dział HAMLET – reszta jest 
milczeniem!!!”. I to był cały 
ZBYSZEK. Jednak najbardziej 
„szczęśliwą” osobą w obozie 
była Wacka Kurc. Zbyszek tak 
mocno, zupełnie jak w filmie, 
całował Wackę, że był taki 
moment jakby się zapomnieli 
i robili to na poważnie. Długo 
jeszcze żartowaliśmy sobie z 
Wacki, pytając; - „Waciu czy 
ty już się myłaś po pocałunku 
Zbyszka Cybulskiego?”. Spo-
tkanie ze Zbyszkiem Cybul-
skim na zawsze pozostanie w 
mej pamięci. Wielu sławnych 
ludzi miałem okazję w życiu 
poznać, czy to ze świata filmu, 
muzyki, polityki czy literatury 
ale faceta na takim luzie, swo-
bodnego, dowcipnego a co naj-
ważniejsze, do bólu szczerego, 
spotkałem po raz pierwszy. W 
sumie tylko około 3,5 godziny 
przebywał wśród nas, obozo-
wiczów a zostawił po sobie 
ślad na całe moje życie. Mówię 
o nim i piszę po 45 latach od 
spotkania w Sławie i 42 latach 
po jego śmierci. Kochałem 
i nadal kocham Zbyszka, za 
wielkie aktorstwo, za wiel-
ką osobowość, za osobistą 
WOLNOŚĆ jaka emanowała 
z JEGO wnętrza i wreszcie za 
postacie, role jakie stworzył w 
swojej krótkiej karierze. Dla 
mojego pokolenia był wielkim 
objawieniem w tak trudnym 
okresie dla państwa, dla na-
rodu. Dziś gdy usłyszę słowo 
Sława Śląska od razu kojarzą 
mi się trzy wydarzenia z mego 
życia: pierwszy i jedyny w 
moim życiu obóz żeglarski, 
występy zespołu z Tomaszowa 
w kawiarni „Szklanka” oraz 
obozowe spotkanie z najwy-
bitniejszym aktorem mojego 
pokolenia, IKONĄ światowej, 
NIE TYLKO POLSKIEJ, ki-
nematografii, z nieodłącznym 
rekwizytem jaki po sobie 
pozostawił - CIEMNE OKU-
LARY, Żegnaj ZBYSZKU.
Żegnaj SŁAWO..

Antoni Malewski

Wspomnienie o ikonie 
polskiego kina Gorąco zapraszamy 

Członków Akademickiego 
Klubu Obywatelskiego 
– wraz z Bliskimi i Przyja-
ciółmi - do uczestnictwa w 
ekumenicznej  Modlitwie 
Pamięci, która odbędzie się 
w Muzeum Martyrologii 
Wielkopolan – Fort VII w 
piątek 28 stycznia 2019 r. o 
godz. 12:00. 

Organizatorem wydarzenia 
jest Poznańska Grupa Eku-
meniczna, skupiająca kościoły 
chrześcijańskie miasta Pozna-
nia (Kościół Rzymskokato-
licki, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny, Kościół 
Ewangelicko-Augsbursk i, 
Kościół Ewangelicko-Meto-
dystyczny, Kościół Polskoka-
tolicki, Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Kościół Zielono-
świątkowy). Duchowni wspo-
mnianych kościołów Modlitwą 
Pamięci odmówioną na terenie 
pierwszego obozu koncen-
tracyjnego uruchomionego 

przez hitlerowskie Niemcy 
w okupowanej Polsce pragną 
zainaugurować tegoroczny 
Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.

Od ponad 100 lat, każdego 
roku między 18 a 28 stycznia, 
chrześcijanie różnych wyznań 
spotykają się na całym świecie 
na ekumenicznych nabożeń-
stwach, modlitwach , konfe-
rencjach, koncertach i innych 
spotkaniach, by akcentować 
to, co ich łączy. Kieruje ich 
ku sobie wola służenia Dobru 
oraz przekonanie, że mogą to 
czynić wspólnie. Dzięki ini-
cjatywie Poznańskiej Grupy 
Ekumenicznej, pragnącej, by 
co roku regionalna inaugu-
racja Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan odbywała 
się w Forcie VII, z miejsca 
naznaczonego cierpieniem 
tysięcy Polaków popłyną 
słowa modlitwy odmówio-
nej przez ludzi połączonych 
poczuciem wspólnotowości, 

pragnących razem podążać za 
Prawdą. Modlitwa odmawiana 
na terenie byłego obozu kon-
centracyjnego jest, z jednej 
strony, wspólnym wołaniem 
chrześcijan do Boga i o Boga, 
patrząc natomiast przez pry-
zmat naszego stosunku do 
historii  - oznaką niegasnącej 
pamięci o tych, którzy zapła-
cili najwyższą cenę za bycie 
wiernym fundamentalnym 
chrześcijańskim wartościom i 
służbę Rzeczypospolitej.   

Przekażmy Bliskim i Przy-
jaciołom informację o Modli-
twie Pamięci w Forcie VII i 
znajdźmy czas, by wziąć w 
niej udział. Niech głos modlą-
cych się będzie donośny, a po 
zakończeniu modlitwy niech 
zapadnie przejmująca cisza. A 
potem niech zapłoną znicze...

Z poważaniem

Zespół pracowników Muzeum Marty-
rologii Wielkopolan – Fort VII

Pięknie sie kłaniam i moich 
przyjaciół do głosowania na-
mawiam. Moi kochani jestem 
jak sami widzicie człowiekiem 
i autorem aktywnym i to za-
równo w pracy twórczej jak i 
społecznej. Jestem też inicja-
torem wydarzeń kulturalnych 
miedzy innymi Spotkań z 
Kulturą i Sztuką w Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych. 
Wyrazem uznania dla mojego 
zaangażowania w życie kultu-
ralne i społeczne jest Srebrny 
Medal Omnia Labor Vincit 
za krzewienie idei pracy or-
ganicznej przez Towarzystwo 
im.Hipolita Cegielskiego w 
Poznaniu. Mam jak każdy z 
nas swoje marzenia, o których 
pięknie opowiada piosenka 

mojego Przyjaciela Ryszarda 
Głogowskiego pt. Marzyciel 
Senior. Moim marzeniem 
jest pozostawienie po sobie 
zauważalnego śladu w moim 
ukochanym Poznaniu ale to 
nie ogranicza mojej sympatii 
do wszystkiego co mnie otacza 
w tym ludzi, przyrody i tych , 
którzy potrzebują pomocnej 
dłoni w różnych formach.

Dzisiaj każdy z Was może 
podać mi serdeczną dłoń gło-
sując na mnie w tym prestiżo-
wym plebiscycie na mnie! za 
co z góry serdecznie dziekuje.

Głosowanie trwa do 13 lu-
tego !!!

Zbigniew Roth

Głosując należy wysłać SMS na nr 72355 

o treści PDK.191

Uwaga : głosować można na mnie bez 
wzgledu na miejscezamieszkania , nie 
ważne czy z USA, Japoni, Chin, Francji, 
Włoch itp. 

UWAGA Z ZAGRANICY DZWONIĄC DODA-
JEMY PRZED NUMEREM KIERUNKOWY 
DO POLSKI + 48
Głosujący z zagranicy wysyłając smsa z 
telefonu komórkowego muszą spraw-
dzić czy ich operator przepuszcza przez 
swe łącza smsy premium, najlepiej gło-
sować za pomocą zielonego prostokata 
z napisem klik na stronie Głosu Wlkp. 
umieszczonego nad moim zdjeciem 
za co serdecznie z góry dziekuje.jest to 
metoda najpewniejsza , bez ograniczeń i 
chyba tańsza niż tradycyjne głosowanie 
z telefonu !!!

“Najpopularniejsza 
wokalistka Skandynawii” 
oraz „piękność i wielkie 
odkrycie” – tak przedsta-
wiana jest w europejskich 
mediach norweska gwiazda 
Rebekka Bakken, gwiaz-
da koncertu galowego 
festiwalowej Ery Jazzu. 
Wokalistka o niezwykłej 
emisji głosu, którym buduje 
jazzowe brzmienie i nadaje 
mu skojarzeń, które nie 
zawsze odnoszą się do typo-
wego “scandinavian touch 
of jazz”.

„Rebekka Bakken - reko-
menduję wokalistkę Dionizy 
Piątkowski, szef Ery Jazzu 
- nie jest emisariuszką skan-
dynawskiego jazzu, ale naj-
znamienitszym przykładem 
artystki, która rozwijając swój 
talent potrafiła doskonale 
zaistnieć na hermetycznym 
rynku śpiewających jazz dam. 
Jest melancholijnie ujmująca 
jak Marianne Faithfull, ja-
zzująca jak Diana Krall, cha-
ryzmatyczna jak Joni Mitchell 
i folkowo przekonująca jak 
Norah Jones”.

Wychowała się w muzy-
kalnej rodzinie, w niewielkiej 
wiosce Lier, niedaleko Oslo. 
Już w dzieciństwie grała na 
skrzypcach, jednak od dziecka 
interesował ją śpiew; sama na-
uczyła się grać na fortepianie 
po to, by móc sobie akompa-
niować. Po latach śpiewania 
norweskich utworów ludo-
wych i pieśni kościelnych, jako 

nastolatka zainteresowała się 
muzyką funkową, soulem i 
rockiem, wtedy też zaczęła 
zbierać bezcenne doświad-
czenia na scenie, grając z 
lokalnymi zespołami. Choć 
wychowała się w Norwegii 
to dłuższy czas mieszkała 
również w Nowym Jorku i 
Wiedniu. To kosmopolitycz-
ne uwarunkowanie jest dość 
mocno akcentowane także w 
jej muzyce. Jej debiutancki, 
doskonale przyjęty album 
„The Art Of How To Fall” 
zapowiadał lokalny sukces, 
ale artystka potrzebowała na-
grania, które wylansowałoby 
jej muzykę dalej niż opłotki 
Oslo. Takim okazał się album 
“Morning Hours” - stylistycz-
nie budowany jako chłodny, 
“skandynawski”, z drugiej 
strony niezwykle “amery-
kański”, wręcz przebojowy. 
Może powodem takich właśnie 
skojarzeń jest fakt, iż nad 
brzmieniem i charakterem 
tego albumu czuwał znany pro-
ducent Craig Street, odpowie-
dzialny wcześniej za kreację 
i brzmienie albumów Norah 
Jones, K. D. Lang, Cassandry 
Wilson czy Manhattan Trans-
fer. Nieoczekiwanie norweska 
wokalistka dołączała do tej 
elitarnej grupy a jej najnowszy 
album „Things You Leave 
Behind” jest jakby syntezą 
tych brzmień. Tym razem Re-
bbeka Bakken stylowo śpiewa 
kompozycje jazzowe, które 
wzbogaca swoją charaktery-
styczną folkową manierą. Jest 

tam także sporo amerykań-
skiego rhytm & bluesa, nastoje 
rockowe i funky. Wokalistka 
gra także na skrzypcach oraz 
instrumentach klawiszowych 
ubarwiając swoją wirtuozerią 
doskonały band. Pojawiają 
się melodyjne kompozycje 
Rebbeki, ale także słynny 
standard „Time After Time” 
wylasowany niegdyś przez 
Cynthi Lauper i Milesa Da-
visa. Wszystko utrzymane w 
nastroju tak modnej ostatnio 
(np. u Norah Jones) przebojo-
wej, folkowo-jazzowej ballady. 
„Nigdy nie sądziłam – mówi 
o nowej płycie Rebbeka Bak-
ken - że moje otoczenie i kraj 
z którego pochodzę, będzie 
miało tak duży wpływ na to, 
co tworzę”. Może właśnie 
dlatego, słuchając jej piosenek 
staramy się w nich doszukać 
owego „Scandinavian touch 
of music” z odrobiną amery-
kańskiego, folkowo-jazzowego 
szaleństwa.

Partnerem Strategicznym 
Ery Jazzu jest Aquanet S.A.

Projekt realizowany jest 
przy współpracy Miasta Po-
znań.

Dionizy Piątkowski
  

Miejsce koncertu:
Aula UAM Poznań

Więcej: www.jazz.pl
www.facebook.com/erajazzu

Bilety (80zł - 150zł):
Ticketmaster.pl

Bilety24.pl
CIM, EMPiK

Zaproszenie do Modlitwy Pamięci

Osobowość Roku 2018

Skandynawska wokalistka Rebekka Bakken
– 14 kwietnia 2019 - Poznań Aula UAM
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Słowo to również dźwięk, 
który, w swej nie zawsze 
obliczalnej strukturze, nie 
dąży do intensyfikacji czy 
załamania się konsensusu 
muzycznego. W muzyce 
wolności autorzy 
tekstów nie tylko 
operują wariantami 
pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do 
tworzonych przez 
siebie niezależ-
nych sekwencji. 
Nie są to jednak 
na szczęście 
symptomy kryzysu 
różnorodności indy-
widualnej. Wydźwięk 
utworów wpisuje się w 
pewną strategię, opiera się 
na nawiązaniach do dzieł już 
stworzonych w celu dzielenia 
się „własnością intelektualną 
i prywatną”. Należy od-
nieść wrażenie, że istotnym 
elementem decydującym o 
wartości tego podejścia są 
barwy i różnorodna stylisty-
ka dźwiękowa, konotująca 
wysublimowane 
barwy i nowoczesne brzmie-
nia. 
Warto też zauważyć, że rów-
nież i interpretacja nie jest w 

istocie jednoznaczna. Staje 
się ona symptomatycznym, 
udźwiękowionym obrazem, 
opierającym się na pew-
nych, bliżej nieokreślonych 
podobieństwach, wpisując 

się w różnorodne nurty 
i mająca zdolność 

przełamywania 
ukrytego syste-
mu. Pozwala to 
na stosowanie 
w niej z jednej 
strony dyscypli-
ny, zaś z drugiej 

na angażowanie 
woli twórczej, 

osobistej reflek-
sji i czułej pamięci, 

niosącej wrażliwość, pamięć, 
refleksję, zachwyt, motywa-
cję do życia i wiele jeszcze 
innych cech i wartości po to, 
żeby zyskać poczucia dobra i 
szczęścia. 
Muzyka wolności została 
utożsamiona z etykietą 
wielokulturowości (nie mylić 
z multikulti), stąd dodatkowe 
dodawanie konotowanych 
znaczeń. Muzyka i semanty-
ka wykazują swoją właściwą 
wspólnotę autorów słów, 
kompozytorów, wykonaw-
ców i ... odbiorców. Są  toż-

same od pierwszego dźwięku 
po ostatni akord. 

Poznańskie środowisko 
muzyczne ma swoją wielolet-
nią historię (od pierwszego 
zespołu big beatowego  Rock 
Hall), a z nią i okresowe czy 
ponadczasowe przesłania, 
które mogą zaprezentować 
w wersji koncertowej m.in. 
Hanna Banaszak, Sylwia 
Grzeszczak, Małgorzata 
Ostrowska, Ewelina Raj-
chel,  Zdzisława Sośnicka, 
Halina Zimmermann, Sła-
womir Jaślar, Piotr Kuźniak, 
Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Schultz, Grzegorz Tomczak, 
Janusz Raptus Waściński, 
zespoły Affabre Concinui, 
Izotop, Andre, Sun Flower 
Orchestra, Turbo, Luxtorpe-
da itp. Sięgając do archiwum 
znaleźlibyśmy szeroki wa-
chlarz solistów i zespoły, któ-
re przy odrobinie promocji 
mogłyby przygotować się do 
koncertu pod umowną nazwą 
POZnańska Muzyka Wolno-
ści. Reprezentację muzyki 
wolności mamy tak godną, 
jakiej nie powstydziłyby się 
inne miasta.

Krzysztof Wodniczak 

Felieton Wodniczaka

Pragnę namówić Państwa do 
udziału wydarzeniu muzycz-
nym Speaking Concerts tym 
bardziej, że udało mi się wyne-
gocjować specjalną cenę za bi-
lety dla KULTURALNYCH.  

Kolejny Koncert nosi ty-
tuł Rosini Saute. W trakcie 
wieczoru przedstawionych 
zostanie wiele nieznanych 
okoliczności dotyczących ży-
cia kompozytora oraz jedne-
go z jego arcydzieł – opery 
„Cyrulik Sewilski”. Podczas 
koncertu będziemy mieli oka-
zję wysłuchać najważniejszych 
fragmentów utworu. Całość 
uzupełniona zostanie materia-
łami filmowymi, zrealizowa-
nymi specjalnie na potrzeby 
koncertu w Bolonii, Pesaro i 
Sewilli. Podczas koncertu po-
znamy odpowiedź na pytania:

- Co zrobić gdy solistka nie 
umie śpiewać?

- Kto wymyślił telenowele?
- Czy w operze można jeść 

lody? 
Gościem specjalnym będzie 

Robert Makłowicz.
Jak wyglądają Speaking 

Concerts? Jak najprawdziw-
sze... śledztwo!

Speaking Concerts jest au-
torskim cyklem koncertów 
Fundacji Fabryka Sztuki, wy-
chodzącym naprzeciw nawet 
najbardziej wybrednym gu-
stom. Każdy z programów 
poświęcamy konkretnemu 
zagadnieniu, ukazując zarów-
no omawiane dzieło, jak i jego 
kompozytora w kontekście 

historycznym i kulturowym. 
Poprzez fuzję muzyki, mul-
timediów, tradycji i dobrego 
humoru tworzymy atrakcyjny 
i unikalny w skali europejskiej 
format. Wykonywanie muzy-
ki łączymy z błyskotliwymi 
komentarzami charyzmatycz-
nego dyrygenta, Marcina Som-
polińskiego, oraz autorskimi 
filmami i prezentacjami.

Marcin Sompoliński, dy-
rygent i prelegent w jednej 
osobie, z wnikliwością godną 
detektywa odkrywa tajemnice 
historii muzyki, dekonspirując 
pilnie strzeżone sekrety kom-
pozytorów i melomanów, i 
zdzierając maskę powagi z mu-
zyki, która poważną wcale nie 
jest. W sprawach największej 
wagi ogromną rolę odgrywa 
plotka – kwestia pozornie 
nieistotna, która dyskretnie 
zmienia bieg zdarzeń.

Podczas dwudziestu koncer-
tów z serii Speaking Concerts 
publiczność dowiedziała się 
m.in. o statusie majątkowym 
Antonio Vivaldiego, o tym, jak 
to możliwe, że premiera Święta 
Wiosny Igora Strawińskie-
go skończyła się interwencją 
służb porządkowych i kim był-
by Jan Sebastian Bach, gdyby 
nie jego pracowite dzieci. 

Przepraszam za tak długi 
tekst zapożyczony ze strony 
Fabryki Sztuki, ale jestem 
wielkim fanem prof. Marcina 
Sompolińskiego i  widziałem 
większość z jego produkcji. 
Są to arcydzieła na skalę co 

najmniej europejską. Mnóstwo 
bezcennych informacji, któ-
rych nigdzie bym nie znalazł, 
a do tego podanych ciekawie 
z niezwykłym, subtelnym 
poczuciem humoru. Jednym 
słowem REWELACJA. 

 Koncert odbędzie się 30 
stycznia br. o godz. 19.30 w 
Auli Uniwersyteckiej  Bile-
ty mogą Państwo zamawiać 
poprzez adres email: bilety@
speakingconcerts.pl  

lub numer telefonu 516 125 
835. Hasło: KULTURALNI  
kwota 30 zł za bilet (dot. bile-
tów tylko w cenie regularniej 
43 zł parter oraz balkon).  kwo-
ta 50zł za bilet (dot. biletów w 
cenie regularnej 75 zł parter 
oraz balkon)  

Istnieją dwie drogi odbioru 
biletów:  

1. Po dokonaniu rezerwacji, 
otrzymują Państwo potwier-
dzenie wraz z danymi do 
płatności. Po zaksięgowaniu 
wpłaty bilety zostaną przesła-
ne na Państwa adres mailowy 
w wersji elektronicznej do 
samodzielnego wydruku  

2. Istnieje możliwość odbio-
ru biletów w siedzibie Fundacji 
Fabryka Sztuki (budynek CK 
Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 
pokój 301). Płatność na miej-
scu może zostać zrealizowana 
kartą lub gotówką.  Zostało mi 
tylko bardzo gorąco Państwa 
zaprosić w przekonaniu, że 
nikt z Państwa nie wyjdzie z 
koncertu niezadowolony. 

Zbigniew Skibniewski 

W 100. Rocznicę Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
Filharmonia Poznańska wy-
dała album zawierający pieśni 
z czasów powstania wielko-
polskiego oraz utwór dedyko-
wany bohaterom powstania, a 
napisany po stu latach od tego 
wydarzenia.

Ten niezwykły album fono-
graficzny, składa się z płyty 
CD oraz bookletu, w którym 
obok informacji o utworach, 
ich kompozytorach i wyko-
nawcach, znalazł się także 
tekst o powstaniu wielko-
polskim, jego przebiegu i 
znaczeniu w dziejach Polski 
oraz archiwalne zdjęcia sprzed 
stu lat. 

Płytę otwiera osiem pieśni 

z czasów powstania wielko-
polskiego przygotowanych 
na zamówienie Filharmonii 
Poznańskiej w aranżacjach 
na chór a cappella - Jana Kru-
tula, Dominika Puka, Marka 
Raczyńskiego i Jakuba Sza-
frańskiego. Na płycie znajduje 
się również tytułowa Symfonia 
Wielkopolska 1918 op. 43. 
Marka Sewena na orkiestrę 
symfoniczną, chór męski i chór 
chłopięcy.

Pieśni nagrane zostały przez 
Poznański Chór Kameral-
ny pod dyrekcją Bartosza 
Michałowskiego, natomiast 
wykonawcami  symfonii są 
Poznańscy Filharmonicy oraz 
Poznańskie Słowiki pod batutą 
Łukasza Borowicza.  Premiera 

albumu płytowego, który uka-
zał się nakładem wytwórni 
fonograficznej DUX, odbyła 
się 29 grudnia 2018 roku  w 
Auli UAM podczas koncer-
tu  „Symfonia Wielkopolska 
1918”. 

Fantastyczne i perfekcyjne 
wykonanie utworów sprawia u 
słuchacza niezapomniane wra-
żenia i doznania, tym bardziej 
że dla każdego stanowi powód 
do dumy i chwały dla uczest-
ników Powstania, jego wyniku 
i patriotyzmu zakorzenionego 
w Wielkopolanach, a Filhar-
monii Poznańskiej należą się 
słowa uznania i podziękowanie 
za ten wyjątkowy i wspaniały 
album.  

 Roman Szymański

Grupa KULTURALNI – Speaking Concerts 

Symfonia Wielkopolska 1918

Wydaniem jubileuszowej płyty 
„Easy!” Wojciecha Karolaka 
Polskie Nagrania inaugurują 
w styczniu serię reedycji wy-
bitnych płyt, które spotkało 
„zaszczytne wyróżnienie” 
publikacji poza serią Polish 
Jazz.„Easy!” jako płyta o 
rozrywkowym charakterze, 
ukazała się bowiem poza kul-
tową serią. Wojciech Karolak 
brak obecności w tym cyklu 
wydawniczym uznawał za… 
„zaszczytne wyróżnie-
nie.” Jak mówił Krystia-
nowi Brodackiemu w 
1978 roku – „to sukces, 
którym może się poszczy-
cić mało który z polskich 
jazzmanów.”

WOJCIECH KAROLAK  
Easy!
 Rewelacyjny album Woj-
ciecha Karolaka „Easy!” 
obchodzi właśnie 45 
urodziny. Legendarnego 
nagrania dokonano w 
styczniu 1974 roku z całą 
plejadą gwiazd polskiego 
jazzu. W składzie big ban-
du, który poprowadził Jan 
Ptaszyn Wróblewski znaleźli 
się m.in. Zbigniew Namysłow-
ski, Janusz Muniak, Tomasz 
Szukalski, Tomasz Stańko, 
Czesław Bartkowski. Do tego 
jeszcze dochodził najlepszy z 
możliwych chórków w postaci 
Novi Singers oraz dodatkowa 
sekcja smyczkowa! Jak pisał 
Wojciech Karolak w krótkim 
komentarzu zamieszczonym 
na okładce oryginalnego, wi-
nylowego wydania płyty:

  „Moim zamiarem było zre-
alizowanie płyty zawierającej 
muzykę rozrywkową nagraną 
przez muzyków jazzowych. 
Zrobiona na luzie i przezna-
czona do słuchania na luzie, 
może wpadać jednym uchem, 
wypadać drugim. A jeżeli przy 
okazji sprawi słuchaczowi 
trochę przyjemności – będzie 
można uznać, że jej funkcja 
została spełniona.”

  Spełniona została z nad-
datkiem, bowiem „Easy!” 
nie tylko sprawdza się jako 
muzyka lekka, łatwa i przy-
jemna. To rozbujane niebo dla 
tych, którzy szukają w 
jazzie pozytywnej ener-
gii, ciekawych melodii i 
finezyjnych aranżacji.

  Osiem utworów, jakie 
złożyły się na program 
„Easy!” to w zdecydowa-
nej większości kompozy-
cje Karolaka. To materiał 
niezwykle kolorowy i 
plastyczny. Cudownie 
rozplanowane  progresje 
akordów i rozwiązania 
aranżacyjne stanowią o 
sile takich utworów, jak 
„Why not Samba”, z lek-
kością poprowadzonym 
przez Novi Singers czy 
tytułowym „Easy” opar-
tym o prosty temat z ciekawie 
rozplanowaną instrumentacją 
i śpiewną solówką Zbignie-
wa Namysłowskiego. Uwagę 
zwracają oczywiście też solo-
we popisy lidera – wysmako-
wane, nienachalne i intrygują-
ce w warstwie brzmieniowej: 
połączenie Hammondów, 
Farfisy oraz kilku przystawek 
modyfikujących brzmienie 
jest kolejnym znakiem roz-
poznawczym artysty. Z kolei 
intrygujące cyfry z „DACP 
796 Endless Transit”, czyli 
kolejnego tytułu z płyty to 
numer rejestracyjny samo-
chodu Forda Transita Michała 
Urbaniaka, którym artyści 
przemierzali Europę podczas 
wspólnej trasy koncertowej. 
Poczucie humoru Wojciecha 

Karolaka przejawia się nie 
tylko w tytule czy radosnej me-
lodyce, ale także w symbolicz-
nym „mordzie” dokonanym 
na flecie w końcówce utworu, 
mimo zamiłowania do fletów, 
które często pojawiają się w 
big-bandowych aranżacjach 
obecnych na tej płycie. Nota 
bene motyw fletu to cytat z 
„Flipa i Flapa”!

  Z okładki „Easy!” spoglą-
da na słuchacza dwudziestu 

długowłosych Karolaków. 
„Do zapuszczenia długich 
włosów zmusił mnie Michał 
Urbaniak” – tłumaczył artysta 
kilka lat później w rozmowie z 
Krystianem Brodackim. „Wte-
dy, w 1973 roku, grywaliśmy 
wiele w RFN, przeważnie 
dla hippiesowskich audyto-
riów i gdyby tam jakiś muzyk 
przyszedł krótko ostrzyżony, 
to by zaraz pomyśleli, że on 
pewnie źle gra!” Karolak grał 
dobrze niezależnie od długo-
ści włosów, co potwierdzały 
pozytywne recenzje „Easy!”.

  Dla Wojciecha Karolaka 
„Easy!” było bardzo udanym 
projektem – jednym z niewielu 
przystanków na drodze jego 
autorskich kreacji. Jako płyta 
o rozrywkowym charakterze, 
ukazała się poza serią „Po-
lish Jazz”. Sam Karolak brak 
obecności w tym cyklu wy-
dawniczym – który wówczas 
wzbudzał o wiele większe 
emocje (także te negatywne) 
– uznawał za… „zaszczyt-
ne wyróżnienie.” Jak mówił 

Krystianowi Brodackiemu w 
1978 roku – „to sukces, któ-
rym może się poszczycić mało 
który z polskich jazzmanów.”

Warto nadmienić, że mate-
riał został na nowo zremaste-
rowany w grudniu 2018 roku 
pod okiem samego Wojcie-
cha Karolaka, przez reżysera 
dźwięku - nomen omen - rów-
nież Karolaka, tylko Kamila. 

 
NOVI SINGERS „Torpedo”
 Płyta Novi Singers „Torpedo” 
również ukazała się poza serią 
Polish Jazz. Jej sukces dowo-
dzi dlaczego zespół NOVI wy-
grywał w latach 70. rankingi 
amerykańskiego DownBeat.  
„Torpedo” starało się uciekać 
od wyraźnej kategoryzacji i 
gatunkowej przynależności, 

a Bernard Kawka bardzo nie 
chciał, by zespół był jeszcze 
jedną grupą jazzową. Może 
właśnie dlatego ukazało się 
poza Polish Jazz? Dziś album 
„Torpedo” trafia do serii „Po-
lish Jazz Masters” jako kolej-
ny tytuł wydany w ramach 
nowego cyklu. Jakość i szata 
graficzna serzbliżona będzie 
do reedycji Polish Jazz, ale 
ujednolicona kolorystycznie 
w czerni i srebrze. Dostojne 

srebro okładek jest jej 
„mistrzowskim” wyróż-
nikiem. Albumy będą 
wydawane zarówno na 
CD, jak i LP.

  Torpedo”, podobnie 
jak debiut, wypełniony 
jest wyłącznie autorskimi 
kompozycjami członków 
zespołu. Silną reprezen-
tację na płycie stanowią 
fascynacje soulowo-fun-
kowe. Kazimierz Czyż na 
stronach „Jazzu” określał 
„Torpedo” mianem an-
tologii osiągnięć zespo-
łu. Charakterystyczne 
brzmienie kwartetu i 
osławiona lekkość in-

terpretacji sprawiają, że zapo-
mina się o tym, że to przecież 
nie instrumenty muzyczne a 
głos ludzki. Najważniejszy jest 
swing, którym naładowane są 
wszystkie utwory płyty. To 
jedenaście idealnie pasujących 
i działających części, brak tyl-
ko napisu: „Uwaga! Słuchać w 
skupieniu!”

  Mimo nieco rozrywko-
wego charakteru muzyki, na 
„Torpedo” to właśnie jazz 
jest solidnym fundamentem 
całości. Wynika to z pomysłu 
na cały album: by pokazać 
różne jazzowe style, jakie 
przez kilkadziesiąt lat pod-
bijały świat, ale w formule 
rozpisanej głównie na ludzkie 
głosy. Stąd na płycie gorąco 
swingujący „Wujek Gucio” z 
pięknymi partiami solowymi 
sąsiaduje z nostalgiczną bal-
ladą „Ostatni dzień na Bondi 
Beach”, a tradycyjne w swojej 
formie „Właśnie teraz” z prze-
pełnionym soulową ekspresją 
„Psychologicznie-Fizjologicz-
nie”. W programie płyty znala-

zły się też m.in. „Hurry, 
Hurry”, przedstawione w 
formie tematu z waria-
cjami (zapowiadanymi 
przez kolejnych członków 
zespołu) oraz anonimowa 
kompozycja „Quartus” z 
1543 roku, która – wy-
konana a capella – daje 
doskonałe wyobrażenie o 
możliwościach kwartetu 
i niejako zwiastuje to, co 
za rok wokaliści zrobią 
z twórczością Fryderyka 
Chopina.

  Bernard Kawka bar-
dzo nie chciał, by zespół 
był jeszcze jedną grupą 
jazzową:

„Panuje epidemia opisywa-
nia i szufladkowania wszyst-
kiego. Każdy próbuje wszyst-
ko skatalogować i poukładać. 
(…) Dlatego powiedziałem 
Andrzejowi Dąbrowskiemu, 
gdy przeprowadzał ze mną 
wywiad, że Novi nie jest ze-
społem jazzowym. Oczywiście 
śpiewamy improwizowaną 
muzykę, a improwizowana 
muzyka to jazz. Ale człowie-
ku, gdy ja jestem na scenie, 
to nie zastanawiam się nad 
definicjami! Po prostu chcę, 
żeby to było dobre!”

  „Torpedo” starało się ucie-
kać od wyraźnej kategoryzacji 
i gatunkowej przynależności. 
Może właśnie dlatego ukazało 
się poza serią Polish Jazz?

Krzysztof Wodniczak

Nowa seria „Polish Jazz 
Masters” z Polskich Nagrań!
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Miniony rok był okresem 
wyjątkowo intensywnego roz-
woju w wielu obszarach dzia-
łalności Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Na suk-
ces ten złożyły się m.in. zakoń-
czona w niedzielę konferencja 
klimatyczna ONZ, rekordo-
we edycje targów w Pozna-
niu i na terenie całego kraju,  
a także dynamiczny roz-
wój spółki, która dziś od-
n o s i  s u k c e s y  n i e  t y l -
ko w branży targowej, ale  
i outdoorowej, wydawniczej, 
gastronomicznej, eventowej 
czy aranżacji przestrzeni. 

Dobrze zaprojektowane 
wydarzenia
Rok 2018 był dla spółki bardzo 
intensywny. Aż 72 wyda-
rzenia targowe w Poznaniu 
i na terenie całej Polski oraz 
około 300 konferencji, kon-
gresów, zjazdów, koncertów 
i wydarzeń rozrywkowych  
i sportowych. Największe 
wydarzenia branżowe – targi 
Budma oraz targi ITM – przy-
ciągają wystawców z niemalże 
30 krajów na każde z nich. Bar-
dzo dobra kondycja dopisuje 
targom dla pasjonatów – aby 
zobaczyć 60 premier samo-
chodowych podczas Poznań 
Motor Show przyjechało aż 
150 tys. gości w ciągu czte-
rech dni. 

Popis umiejętności tech-
niczno-logistycznych

Do tego konferencja klimatycz-
na COP24 zorganizowana w 
Katowicach – przedsięwzięcie  
o imponującym rozmachu za-
kończone sukcesem i zaostrza-
jące apetyty na więcej. Skala 
prac obejmowała budowę tym-
czasowych hal, aranżację prze-
strzeni i sal konferencyjnych, 
oznakowanie terenu oraz budo-
wę i obsługę systemu kompu-
terowego, teleinformatycznego  
i energetycznego. Jako ope-
rator techniczny Grupa MTP 
stanęła przed niełatwym za-
daniem zbudowania ponad 33 
tys. metrów kwadratowych 
tymczasowych hal na terenie, 
gdzie różnica poziomów wy-
nosiła 1,8 m. Obsługa tech-
niczna tak dużego wydarzenia 
na międzynarodową skalę 
wymagała położenia m.in. 
140 km kabli komputerowych 
oraz 90 km światłowodów. Dla 
uczestników szczytu przygoto-
wano 777 laptopów i udostęp-
niono 185 monitorów CCTV do 
oglądania transmisji.

Czego możemy spodziewać 
się po Grupie MTP w 2019 
roku?
W tym roku Grupa MTP nie 
zwalnia tempa. W planach 
ma około 90 wydarzeń w 
całej Polsce, bo oprócz Po-
znania, firma działa także 
m.in. w Warszawie, Lubli-
nie i Krakowie. Do imprez  
o ugruntowanej pozycji dołą-
czą nowe eventy:

a Cavaliada Kraków 22 lutego 
– 3 marca
a Alternative Fuels Technolo-
gy – 28-31 marca
a Targi Alergii, Nietolerancji 
pokarmowej i zdrowego stylu 
życia Live & Breathe Expo 
27-28 kwietnia, Lublin
a Poznań Drone Expo –  7-9 
maja
a Bike Show 30 sierpnia – 1 
września
a Green Area Show – 2-3 
października, Warszawa

MTP w nowej odsłonie  
Niewiele jest w Polsce firm z 
tak długą historią jak Między-
narodowe Targi Poznańskie. 
Trudno również o przedsię-
biorstwo, które oferowałoby 
równie szeroki zakres usług 
bra n żow ych.  Dla t ego w 
przededniu stulecia działalno-
ści na nowo zdefiniowaliśmy 
swoją tożsamość porządkując 
portfel marek. Efektem ponad 
rocznych prac jest wprowa-
dzenie nadrzędnej marki kor-
poracyjnej Grupa MTP i nowy 
wizerunek przedsiębiorstwa.

Przez dziesięciolecia naj-
ważniejszym i jedynym zada-
niem MTP była organizacja 
targów  w Poznaniu. Jednak 
ostatnie lata to czas bardzo 
szybkiego rozwoju działalno-
ści biznesowej i to w wielu 
kierunkach.

- Międzynarodowe Targi Po-
znańskie prowadzą działalność 
na obszarze całej Polski, w tym 

na przykład w Warszawie, w 
Lublinie, na Śląsku, a nie jak 
przez lata tylko w Poznaniu. 
Organizujemy wystąpienia 
narodowe na całym świecie, 
a stoiska projektowane i bu-
dowane są przez nasz dział 
techniczny IDEA Expo, pro-
mują firmy nie tylko na terenie 
Europy, a także na innych 
kontynentach. Ekspansja na 
nowe obszary poza Poznaniem 
jest zatem naturalna dla tak 
dynamicznie rozwijającej się 
firmy jak nasza - podkreśla 
Przemysław Trawa, prezes 
zarządu.

Działalność firmy rozwinęła 
się także w zakresie ofer-
ty usług. - Międzynarodowe 
Targi Poznańskie przez lata 
kojarzyły się głównie z or-
ganizacją targów. Spektrum 
naszej oferty dzisiaj jest jednak  
o wiele szersze. Dziś, poza 
uznanymi w świecie bizneso-
wymi imprezami targowymi, 
organizujemy kongresy, konfe-
rencje, wydarzenia kulturalne, 
sportowe, w tym megaeventy, 
które rocznie przyciągają po-
nad 1 mln gości z całego świata 
- dodaje Przemysław Trawa.

IDEA Expo to zespół, który 
nie tylko buduje stoiska tar-
gowe, ale i specjalizuje się w 
aranżacji każdej przestrzeni. 
City Marketing oferują firmom 
poznańską sieć nośników re-
klamy zewnętrznej. Zespół 
Garden City to propozycja 
dotycząca cateringu, a tak-

że  kompleks nowoczesnych 
restauracji. Ofertę uzupełnia 
wynajem powierzchni pod 
eventy dowolnej wielkości jak 
wielofunkcyjna przestrzeń 
konferencyjno-widowiskowa 
Poznań Congress Center i 
Arena Poznań.

- Rozwijamy też zupełnie 
nowe usługi, które przynoszą 
nam nowe zyski, czego przy-
kładem jest chociażby wyda-
wanie branżowych czasopism. 
Przedsiębiorstwo jest także 
właścicielem firmy Nowy 
Adres oraz współwłaścicie-
lem Targów Lublin - mówi 
Tomasz Kobierski, wiceprezes 
zarządu. - Firma bardzo in-
tensywnie się rozwija. Jeste-
śmy już dzisiaj nowoczesnym 
przedsiębiorstwem otwartym 
na pojawiające się możliwości. 
Aktywnie walczymy o klienta 
oraz o biznes w całej Polsce 
oraz poza jej granicami - wy-
jaśnia wiceprezes. 

By uporządkować ofertę 
biznesową firmy konieczne 
było powołanie do życia nad-
rzędnej marki korporacyjnej 
pod nazwą Grupa MTP. 

- Ta decyzja jest odpowie-
dzią na potrzeby naszych 
klientów. Pozwala też dopaso-
wać naszą markę do nowych 
obszarów działania i wyzwań 
stojących przed naszą fir-
mą w ciągu najbliższych lat.  
To oznacza, że powstaje mar-
ka Grupa MTP, która w so-
bie mieści wszystkie nasze 

działalności, od organizacji 
targów, przez konferencje, 
eventy, aranżację przestrzeni, 
reklamę zewnętrzną, po ofertę 
cateringową - tłumaczy Elżbie-
ta Roeske, wiceprezes zarządu. 

Następuje czytelny podział 
na Międzynarodowe Targi 
Poznańskie oraz Grupę MTP.

Międzynarodowe Targi Po-
znańskie to ośrodek targowy 
nr 1 w Polsce i Europie Środ-
kowo – Wschodniej. To duma 
Poznania, miejsce zlokalizo-
wane w samym jego sercu. To 
także najnowocześniejsze w 
Polsce, profesjonalnie przygo-
towane tereny targowe, gdzie 
odbywają się topowe wyda-
rzenia branżowe, goszczące 
ponad 700 tysięcy odwie-
dzających rocznie na ponad  
100 imprezach targowych.

Grupa MTP to z kolei mar-
ka parasolowa działająca na 
terenie całego świata. Jej do-
mena działania jest o wiele 
szersza i obejmuje nie tylko 
targi, ale też megaeventy, 
koncerty, zawody sportowe, 
spotkania firmowe oraz wiele 
usług towarzyszących, których 
potrzebują firmy i uczestnicy,  
by prowadzić biznes, promo-
wać się czy po prostu bawić. 
My wiemy, jak to dla na-
szych klientów zorganizować. 
Dlatego motywem przewod-
nim naszej firmy staje się 
hasło: Grupa MTP. Dobrze 
zaprojektowane wydarzenia.

Katarzyna Błochowiak

Rok 2018 został ogłoszony 
przez Sejm RP Rokiem Po-
wstania Wielkopolskiego. 
Specjalna ekspozycja pt: „Po-
wstanie Wielkopolskie-roz-
kaz” została otwarta w holu 
budynku Sejmu RP już w 
miesiącu listopadzie 2018 
roku. Potem została przenie-
siona do budynku Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 
Wszystkie dokumenty zosta-
ły udostępnione z zasobów 
Archiwum Państwowego w 
Poznaniu i Muzeum Historii 
Miasta Poznania. Dzień 27 
grudnia 2018 roku zapisze się 
złotą kartą historii w dzie-
jach obchodów 100-rocznicy 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W uroczystościach 
uczestniczyli ; Prezydent RP 
Andrzej Duda i premier Ma-
teusz Morawiecki. Złożone 
zostały wiązanki kwiatów 
na mogiłach dowódców Po-
wstania i powstańczych, oraz 
odsłonięto pamiątkowe tablice. 
Główne uroczystości odbyły 
się przy pomniku Powstańców 
Wielkopolskich z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Marszałka Marka Wożniaka, 
Wojewody Zbigniewa Hoffma-
na, prezydenta m. Poznania 
Jacka

Jaśkowiaka, przedstawi-
cieli urzędów centralnych 
i instytucji, przedstawicie-
li władz samorządowych z 
Wielkopolski, oraz sąsiednich 
województw gdzie odbywały 
się walki powstańcze. Głos 
zabrał główny organizator 
uroczystości Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go Marek Wożniak .Powitał 
wszystkich gości i w swoim 
przemówieniu przypomniał 
historię przyjazdu Ignacego 
Jana Paderewskiego w dniu 
26 grudnia 1918 roku. Wybuch 
Powstania Wielkopolskiego w 
dnu 27 grudnia 1918 roku oraz 

pierwsze ofiary i
zwycięstwa. Ostatni punkt 

oporu został zdobyty przez 
powstańców w dniu 6 stycznia 
1919 roku czyli zajęcie lotniska 
Ławica wraz z samolotami 
i sprzętem  - wartość 300 
milinów marek niemieckich. 
Prezydent RP Andrzej Duda 
przypomniał ze Powstanie 
Wielkopolskie jest jedynym 
powstaniem zwycięskim w 
historii Polski. Ile wyrzeczeń 

kosztowało to powstanie ów-
czesną ludność zamieszkają 
te tereny. W krótkim czasie z 
powstańczej armii 30 000 po-
wstała armia 130 tyś. wojska, 
która broniła granic państwa i 
wyruszyła na wschód by wal-
czyć o Lwów i potem uczest-
niczyła w bitwie warszawskiej. 
Prezydent podkreślił rolę ko-
biet pod zaborami i udział w 
Powstaniu Wielkopolskim. 
Pośmiertnie Prezydent RP An-
drzej Duda wręczył najwyższe

odznaczenia Orła Białego-2 
rodzinom pod pomnikiem 
Powstania Wielkopolskiego. 
Przebieg uroczystości miał ce-
remoniał wojskowy; odbył się 
apel pamięci, salwa honorowa. 
Pod pomnikiem zostały złożo-
ne ; wieńce, wiązanki kwiatów 
,kwiaty. Naprawdę nie

widziałem jeszcze tyle de-
legacji i osób prywatnych 
oddających hołd Powstań-
com Wielkopolskim w dniu  
27.12.2018 roku. Dokumenty 
Powstania Wielkopolskiego 
zostały wpisane na Krajową 
Listę Programu UNESCO 
Pamięć Świata.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Rok 2018 z bilansem rekordów, sukcesów i zmian

Obchody 100-rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

W auli UAM w Pozna-
niu dnia 5 stycznia 2019 
roku odbyło się Spotkanie 
Noworoczne Marszałka 
Województwa Wielkopol-
skiego z przedstawicielami 
świata; biznesu, kultury, sa-
morządów, mediów z całej 
Wielkopolski. 

W spotkaniu wzięli udział 
:z-ca prezydenta m. Poznania 
Mariusz Wiśniewski, starosta 
poznański Jan Grabkowski, 
przewodniczący Sejmiku Wie-
sław Szczepański wraz z rad-
nymi, metropolita Poznański 
arcybiskup Stanisław

Gądecki, posłowie, senato-
rzy, korpus konsularny. Mar-
szałek pogratulował

Samorządowcom wygra-
nych wyborów w roku 2018 
roku na nową kadencję 5-let-
nią.Liczy się praca organicz-
na na rzecz społeczeństwa 
regionu i Polski. Omówił w 
10 punktach osiągnięcia roku 
2018:

1.prace nad strategią rozwoju 
województwa do roku 2030,
2.Polityka spójności ważna i 
kluczowa dla rozwoju polskich 
regionów
/fundusze Unii Europejskiej,
3. Ruszyła budowa Szpitala 
Dziecięcego w Poznaniu,
4.Oddanie bazy śmigłowcowej 
ratowniczej w południowej 
Wielkopolsce - Ostrów Wlkp. 
/94 samorządy plus samorząd 
wojewódzki sfinansowały 
budowę/,
5.Zakup robota chirurgicznego 
dla Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii w
Poznaniu/jedyny taki w Pol-
sce/,
6.Podpisanie z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego umowy o
f i na n sowa n ie  o rk ie s t r y 

Agnieszki Duczmal,
7.Zorganizowanie Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Halo-
wych 2018 roku i
zajęcie I miejsca w sakli kraju,
8.Akcja szatnia na medal w 
obiektach sportowych na tere-
nie Wielkopolski,
9. Infrastruktura czyli budowa 
obwodnic ; Gostynia i Obornik 
Wlkp,
10.Udane obchody 100-roczni-
cy Powstania Wielkopolskiego 
w: Poznaniu, Wielkopolsce, 
Warszawie.

Nowa kadencja to nowa strate-
gia dla województwa w duchu 
zrównoważonego rozwoju. 
Program operacyjny rozwoju 
Wielkopolski 2021-2017 za-
silić budżetem europejskim. 
Najważniejsze sprawami w 
roku 2019 są ; szpital dziecię-
cym, plan rozwoju dróg, zakup 
taboru kolejowego, przygo-
towanie do budowy nowej 
siedziby Filharmonii Poznań-
skiej, Ośrodek Radioterapii 

Protonowej, Wielkopolska 
Wschodnia rozwój budżetów 
unijnych /powstanie nowych 
firm/,nowy program walki  
z odpadami, Smog, tworze-
nie edukacji dla kształcenia 
ustawicznego, dalszy rozwój 
usług cyfrowych w sferze 
edukacji, szatnia na medal, 
wspieranie przedsiębiorców, 
program rozwoju organizacji 
pozarządowych i społecznych/
zwiększenie zakresu finanso-
wego i rzeczowego. Coroczną 
nagrodę im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego otrzymał Maciej 
Pastwa. Znany podróżnik, 
globtroter, odwiedził 90 kra-
jów. Sprzedał swoje miesz-
kanie by obudować szkołę w 
Nepalu, po trzęsieniach ziemi, 
wybudował studnie w Afryce. 
Niestety nie był obecny. W 
części artystycznej wystąpiła 
z koncertem kolęd i pastora-
łek Anna Rusowicz wraz ze 
swoimi gości. 

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Spotkanie Noworoczne 
u Marszałka
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Początek lutego przysporzy 
okazji do spotkań wielbicie-
lom wędkowania, amatorom 
aktywnego spędzania czasu 
nad wodą, podróżowania, a 
także tym, którzy interesują 
się łowiectwem, sztuką prze-
trwania oraz strzelectwem. W 
dniach 1-3 lutego na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich równolegle od-
bywać się będą Targi Węd-
karskie RYBOMANIA, Targi 
Sprzętu Pływającego i Sportów 
Wodnych BOATEX, Targi 
Regionów i Produktów Tu-
rystycznych TOUR SALON, 
Targi Myślistwa i Strzelectwa 
KNIEJE, Targi Militarne, 
Outdooru SURVIVAL FOR-
CE EXPO i Targi Strzelectwa 
SHOOTING PRO. Na wszyst-
kie wydarzenia obowiązuje 
jeden bilet. Bilety dostępne są 
na bilety.mtp.pl oraz w kasach 
w dniach trwania targów. 

Wędkarskie emocje na tar-
gach RYBOMANIA

RYBOMANIA to największe 
targi wędkarskie w Europie, 
podczas których prezentowane 
są nowości na każdy kolejny 
sezon. I to właśnie dlatego 
udział w tym wydarzeniu co 
roku bierze ponad 50 tys. węd-
karzy! Podczas tegorocznej 
edycji targów pojawi się blisko 
200 producentów i dystrybuto-
rów czołowych marek wędkar-
skich. Zaprezentują kilkaset 
nowości – najnowszych modeli 
wędek, kołowrotków, przynęt, 
zanęt. Nie zabraknie też sprzę-
tu turystycznego i odpowied-
niej odzieży. 

– Firmy działające w branży 
wędkarskiej nieustannie pra-
cują nad nowymi modelami 
sprzętu, który pozwola węd-
karzom na jeszcze większą 
skuteczność. Ale nie tylko o 
skuteczność chodzi w węd-
karstwie. Wędkarze w Polsce 
to ponad dwumilionowa spo-
łeczność. Dzięki rozwojowi 
social mediów szybko w tej 
grupie zaistnieli trendsetterzy. 
To oni nadają teraz ton temu 
jak ma wyglądać wędkarz 
XXI wieku i jakiego sprzętu 
używać. Firmy również same 
kreują influencerów, którzy 
dzieląc się swoimi sukcesami 
promują przy okazji najnowszą 
ofertę – informuje Bartosz 
Dembiński, dyrektor projektu 
RYBOMANIA. Warto pod-
kreślić, że podczas targów 
na większości stoisk będzie 
prowadzona sprzedaż. To wy-
jątkowa okazja, by doskonałej 
jakości sprzęt nabyć w atrak-
cyjnych cenach.

Targi RYBOMANIA to tak-
że atrakcje. Zaplanowano wie-
le szkoleń, prezentacji i pre-
mier. Motywem przewodnim 
tegorocznej RYBOMANII nie 
tylko w Poznaniu jest promo-
cja wędkarstwa wśród dzieci i 
młodzieży. Organizator wraz 
z partnerami przygotowuje 
szereg zabaw, które mają na 
celu zainteresowanie tematem, 
zachęcenie do działania i edu-
kację młodych wędkarzy.

Podczas tegorocznej RYBO-
MANII zwiedzający targi będą 
mogli również sami spróbować 
swoich sił w walce z dużą rybą 
na specjalnych symulatorach 
holu ryby. To niezwykłe urzą-
dzenie dostępne będzie na 
kilku stoiskach. Pozwala ono 
nie tylko na testowanie „na su-
cho” wędkarskiego sprzętu, ale 
także na sprawdzenie własnych 
umiejętności wędkarskich w 
potyczce z walczącą rybą. W 

tym roku na RYBOMANII 
będzie można sprawdzić się 
w walce z wirtualnymi gi-
gantycznymi karpiami oraz 
sumami, co zapowiada się 
niezwykle ciekawie i niewąt-
pliwie będzie atrakcją targów. 
Emocje gwarantowane!

Więcej informacji: www.
rybomania.com.pl 

Obierz kurs na Poznań!
BOATEX, czyli Targi Sprzętu 
Pływającego i Sportów Wod-
nych, to wydarzenie kierowane 
do wszystkich miłośników 
aktywnego spędzania czasu 
nad wodą, zarówno tych do-
świadczonych z wieloletnim 
stażem i ogromną wiedzą, jak i 
tych, którzy dopiero rozpoczy-
nają swoją przygodę z szeroko 
pojętą rekreacją na wodzie. 

Na halach targowych zo-
staną „zacumowane” łodzie 
motorowe i żaglowe. Pojawią 
się także skutery wodne, sze-
roki wybór kajaków i ponto-
nów, a także oferta odzieży 
sportowej, wyposażenia oraz 
akcesoriów żeglarskich i mo-
torowodnych. Targi BOATEX 
co roku stanowią zapowiedź 
nowego sezonu żeglarskiego 
i są doskonałą okazją, żeby 
się do nie go przygotować pod 
względem sprzętowym.

Zwiedzający mogą liczyć na 
tętniącą życiem scenę żeglar-
ską, na której w roli głównej 
wystąpią doświadczeni profe-
sjonaliści z Wielkopolskiego 
Okręgowego Związku Że-
glarskiego. Na scenie głównej 
wydarzenia usłyszeć będzie 
można rozmaite prelekcje 
dotyczące zarówno bezpie-
czeństwa na wodzie, rejsu 
morskiego z dziećmi, jak i 

pracy z dziećmi i młodzieżą w 
ramach szkolenia regatowego. 
Swój udział podczas prelekcji 
będzie miała także Policja 
Wodna.

Targi BOATEX to z całą 
pewnością wydarzenie nie-
zwykle przyjazne wodnia-
kom. Doświadczeni żeglarze 
niewątpliwie odnajdą tu nowe 
możliwości do realizacji swo-
ich rejsów marzeń. Z kolei 
amatorzy będą mogli skorzy-
stać z inspiracji  i wiedzy, jaką 
dzielić się będą zaproszeni 
przez organizatorów goście i 
wystawcy. Czy warto w lutym 
obrać kurs na Poznań? Zdecy-
dowanie TAK! 

Więcej informacji: www.
boatex.pl

Podróż jest sztuką
Początek lutego to także wy-
śmienity czas dla tych, którzy 
są ciekawi świata i nieustannie 
poszukują celu dla podróży 
dalekich i bliskich. A to za 
sprawą 30. edycji Targów 
Regionów i Produktów Tury-
stycznych TOUR SALON. To 
podróżnicze show, a wszystko 
za sprawą ekspozycji, którą 
tworzą regiony prezentujące 
swoje walory turystyczne, a 
także przedstawiciele obiek-
tów takich jak muzea, parki 
rozrywki czy ogrody zoolo-
giczne, przewoźnicy, biura 
podróży, organizatorzy wyjaz-
dów tematycznych.

Podróż to także sztuka pla-
nowania i organizacji. Na 
targach TOUR SALON spo-
tkamy tych, którzy te umiejęt-
ności posiadają i tych, którzy 
chcieliby je nabyć. Cenną 
wiedzą podzielą się znakomici 
podróżnicy, którzy odwie-
dzili niezwykle ekstremalne 

miejsca na świecie, takie jak 
pustynia Gobi, Mount Everest, 
Alaska, Grenlandia czy Kam-
czatka. Gośćmi specjalnymi 
Festiwalu Podróżników TOUR 
SALON 2019 będzie m.in. 
Miłka Raulin – najmłodsza 
Polka, która zdobyła Koronę 
Ziemi, Mateusz Waligóra, któ-
rego ubiegłoroczny samotny 
trawers przez pustynię Gobi 
śledzony był z zapartym tchem 
przez wielu miłośników eks-
tremalnych wypraw, a także 
Jarosław Kuźniar – dzienni-
karz i podróżnik oraz Tomasz 
Zubilewicz – znany prezenter 
pogody i autor przewodni-
ków po Polsce. Szczegółowy 
harmonogram spotkań z po-
dróżnikami dostępny na www.
tour-salon.pl. 

Do udziału w wielkiej przy-
godzie zapraszać będzie Szlak 
Orlich Gniazd. Śląsk odkryje 
swoje industrialne oblicze, ale 
też pokaże, że jest regionem z 
mnóstwem terenów zielonych 
zachęcających do aktywnych 
form wypoczynku. Będzie 
można poznać także urok 
Ełku i okolic oraz dowie-
dzieć się o Szlaku Czarnej 
Ręki w Bielsku-Białej. Do 
aktywnego zwiedzania będą 
zachęcać także województwa, 
m.in. wielkopolskie, lubuskie, 
świętokrzyskie czy małopol-
skie. Nie zabraknie też zagra-
nicznych regionów i atrakcji 
turystycznych. 

W ramach targów TOUR 
SALON odbędzie się także 
Festiwal Śladami Marzeń, a 
to kolejna okazja do poznania 
wspaniałych ludzi, którzy 
podróżują po całym świecie 
i możliwość poznania cie-
kawych miejsc, które warto 
odwiedzić.

Najlepsza lekcja ever! to pro-
jekt multidyscyplinarny, który 
pozwala dzieciom i młodzieży 
poznać świat w niecodzienny 
sposób. Zajęcia, które targi 
TOUR SALON przygotowują 
ze swoimi partnerami mają 
nietypowe tematy i formę, 
dzięki czemu nie mowy o 
nudzie. W tym roku w progra-
mie lekcji m.in.: odkrywanie 
Śląska z Tomaszem Zubile-
wiczem i spotkanie z mło-
dym podróżnikiem oraz łowcą 
przygód Szymonem „Simo-
nem” Radzimierskim, który 
opowie o swoich przygodach 
w Etiopii. W ramach dodat-

kowych zapisów dzieci będą 
mogły wziąć udział w warszta-
tach programowania i obsługi 
drukarki 3D przygotowanych 
przez Fundację Projektowania 
Przestrzeni Edukacyjnej Ka-
rolkon oraz w zajęciach, orga-
nizowanych przez Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu i Uni-
wersytet im. A. Mickiewicza, 
podczas których odkrywany 
będzie wymiar ekologiczny i 
artystyczny podziemnych form 
natury. Zaplanowano także 
wykład Przyrodnik w podró-
ży, czyli o gorących punktach 
różnorodności biologicznej 
na Ziemi oraz spotkanie z 
pracownikami poznańskiego 
ZOO, którzy opowiedzą o 
zwyczajach swoich podopiecz-
nych.

Do tej pory do udziału w 
lekcji zostało zgłoszonych 
ponad 500 uczniów, ale jak in-
formują organizatorzy, zapisy 
jeszcze trwają i będzie można 
zgłosić grupę również po trwa-
jących m.in. w Wielkopolsce 
feriach zimowych. Informacje 
o zapisach dostępne są TUTAJ.

Targi TOUR SALON mają 
także swoje oblicze biznesowe. 
Do udziału w nich, zwłaszcza 
w pierwszym dniu, zaprasza-
ni są przedstawiciele branży 
turystycznej – touroperatorzy, 
właściciele biur podróży, orga-
nizatorzy wyjazdów, ponieważ 
to doskonała okazja do przy-
gotowania oferty turystycznej 
na kolejny sezon. W tym roku 
profesjonaliści będą mogli 
nawiązać m.in. współpracę 
z firmami zajmującymi się 
organizacją pobytów w takich 
krajach jak Chile, Boliwia, 
Ekwador, Peru, Kolumbia, 
Wietnam, Kambodża, Laos, 
Tajlandia, Mjanma, Malezja, 
Armenia, Gruzja i Singapur 
oraz we Włoszech na Sardy-
nii. Targi będą też okazją do 
poznania walorów turystycz-
nych Kuby, głównie za sprawą 
obecności reprezentantów Mi-
nisterstwa Turystyki Republiki 
Kuby (Mintur).

Przewidziane są także licz-
ne prelekcje i szkolenia dla 
branży, a także spotkania z 
blogerami podróżnikami w 
ramach już 5. edycji TOUR 
SALON Blog Meeting.

Przeżyj ekstremalny week-
end. 
Targi Survival Force Expo 

są dedykowane pasjonatom 
sztuki przetrwania, militariów, 
knifeamking’u oraz biegów 
przeszkodowych i wypraw 
surviva lowych. Pierwszy 
dzień targów przyciąga uwa-
gę głównie profesjonalistów, 
wśród których pojawiają się 
m.in. przedstawiciele sklepów 
ze sprzętem surivavlowym, 
outdoorowym, airsoftowym 
czy militarnym, właściciele 
strzelnic i firm eventowych, 
trenerzy taktyki zielonej, 
knifemakerzy, wyspecjalizo-
wani bushcrafterzy, a także 
branżowe media. Natomiast 
pozostałe dwa dni najchęt-
niej odwiedzają indywidu-
alni pasjonaci i to nie tylko  
ze względu na bogatą ofertę 
sprzętu, usług i produktów 
survivalowo-militarnych, ale 
też atrakcyjny program pełen 
prelekcji, pokazów i wystaw.

W strefie prelekcyjnej poja-
wią się tacy goście jak Naval 
Polska – były operator JW 
GROM, autor bestsellero-
wych książek czy Seweryn 
Kubicki „Piechur” – twórca 
objętego patronatem National 
Geographic Traveler projektu 
„Pieszo przez wszystkie pusz-
cze w Polsce”. 

W strefie knives & knifema-
king będzie można zobaczyć 
dzieła najlepszych twórców 
noży w Polsce i zakupić mate-
riały do wyrobu noży.

Wielkie łowy
Piąta edycja Targów KNIEJE 
to kompleksowa oferta dla my-
śliwych, pasjonatów strzelec-
twa i łowiectwa oraz miłośni-
ków przyrody. Wielka pasja, 
tradycja, kultura i dużo dobrej 
zabawy – tak w skrócie można 
opisać zbliżające się trzydnio-
we wydarzenie. Podczas Tar-
gów polscy producenci, a także 
importerzy reprezentujący 
najbardziej znane zagraniczne 
marki, zaprezentują artykuły 
niezbędne podczas każdej 
wyprawy łowieckiej. W tym 
roku Targi KNIEJE zaskoczą 
zwiedzających większą od 
ubiegłorocznej ekspozycją. 

Targi to świetna okazja 
do poznania najnowszych 
trendów, możliwość wymiany 
wiedzy i czerpania z doświad-
czenia od kolegów z braci 
łowieckiej. Wśród licznych 
atrakcji znajdą się wydarzenia, 
które co roku wzbudzają zain-
teresowanie odwiedzających, 
jak: zawody strzeleckie, kon-
kurs budowy ambon, pokaz 
mody myśliwskiej, prezentacja 
najpiękniejszych gatunków 
psów myśliwskich oraz ptaków 
wykorzystywanych w sokol-
nictwie. Uczestnicy Targów 
będą również wziąć udział w 
konkursie jedzenia na czas 
kilogramowego wildburger.

Dla strzelców
Uzupełnieniem targów KNIE-
JE są targi ShootingPRO – 
stworzone z myślą zarówno o 
pasjonatach strzelectwa jak i 
profesjonalistach związanych 
z branżą. To okazja do na-
wiązania relacji biznesowych 
oraz spędzenia czasu wśród 
miłośników strzelectwa, które 
jest bardzo dynamicznie roz-
wijająca się dziedziną sportu. 
Na ShootingPRO można spo-
dziewać się oferty produktów 
z zakresu optyki strzeleckiej, 
łucznictwa, wyposażenia oraz 
akcesoriów dla strzelnic, broni 
i amunicji sportowej, wy-
posażenia taktycznego oraz 
odzieży i butów dla strzelców.

Ciekawy program Międzynarodowych 
Targów Poznańskich
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W sobotnie przedpołudnia Ra-
dio Poznań nadaje audycję ze 
starymi przebojami pt. „Radio 
Satysfakcja”. Raz w roku słu-
chacze i redaktorzy spotykają 
się w poznańskim klubie. Ga-
wędzą, śpiewają wspólnie stare 
kawałki - akompaniuje znany 
z anteny muzyk, kompozytor, 
znawca popkultury anglosa-
skiej Gerard Nowak. Mistrzem 
ceremonii jest „redaktor roz-
prowadzający” - Arkadiusz 
Kozłowski. Najnowsze takie 
spotkanie doszło do skutku w 
klubie Stara Prochownia na 
poznańskich Jeżycach 8 grud-
nia, 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 piosence. Wybrane 
problemy”. Z konieczności 
ograniczyłem się do rodzimej 
twórczości ornitologicznej. 

Jak się uważniej rozejrzeć, 
okaże się, że ptaki występują 
w co drugiej polskiej piosence, 
z tym, że występują w bardzo 
różnych rolach i funkcjach. 
Jedną z ważniejszych jest po-
budzanie do działania. Zwłasz-
cza robotników, którzy powin-
ni udać się na pierwszą zmianę: 
„Jak dobrze wstać skoro świt, 
jutrzenki blask duszkiem pić 
nim w górze tam skowronek 
zacznie tryl...” Jeżeli robotnik 
zmianowy jest oporny, ptaki 
nie poprzestają na zachęca-
jącym 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. Wszystko 
to w letnie dni przypomina 
ciebie mi”. Ptaki u pań wzbu-
dzają tęsknoty. Duże i małe. 
Najczęściej jednak małe: „Jak 
dzwon, który zaledwie tylko 
tknąć, a już śpiewa, jak zabłą-
kanych 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 specyfikację 
gatunkową. W Polsce najważ-
niejszym 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 orłem wymieniany bywa so-
kół - zwłaszcza, gdy poszukuje 
się pilnie jednego i drugiego: 
„Gdzie ci mężczyźni, prawdzi-
wi tacy, orły, sokoły, herosy? 
Gdzie ci mężczyźni na miarę 
czasów, gdzie te chłopy?” O 
skowronkach była już mowa, 
ale przypomnijmy jeszcze 
jedno ich zastosowanie. Otóż 
służą one do tak zwanego - w 
kręgach 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 - słowik to a nie skow-
ronek 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 nieokreślone 
tęsknoty i zachciewajki: „Noce 
takie są upojne, a słowiki spać 
nie dają, a przez okno do mej 
izby jakieś strachy zagląda-
ją”. Niekiedy słowiki okazują 
się całkiem bezużyteczne i 
słowikom już dziękujemy. 
W warszawie popularna jest 
piosenka: „Hej słoiki słoiki 
wracajcie do swych gniazd”. 
U Czerwonych Gitar brzmiało 
to nieco inaczej: „Hej słowiki, 
słowiki nie śpiewa bez was las.

Hej słowiki, słowiki wra-
cajcie do swych gniazd”.  
Jaskółki. Zasadniczo służą 
do budzenia, zwłaszcza latem, 
kiedy okna są pootwiera-
ne. Zwykły człowiek wstaje 
powiedzmy o siódmej, ale 
jaskółki przy tych otwartych 
oknach koncer tują swym 
świdrującym świergotem już 
od piątej i człowiek idzie 
do roboty niewyspany: „Jak 
uśmiech dziewczyny kocha-
nej, jak wiosny budzącej się 
wiew, jak świergot jaskó-
łek nad ranem, młodzieńcze 
uczucia nieznane...” Niekiedy 
jaskółki bywają za swój proce-
der ukarane, gdy na przykład 
wlecą tam, gdzie nie powinny. 
Ale dobrze im tak. „Jaskółka 
czarny sztylet, wydarty z 
piersi wiatru. Nagła smutku 
kotwica, z niewidzialnego 
jachtu. Katedra 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, zwłasz-
cza 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 Squ-
are, z Kleparza i Concorde, 
zerwijcie się”. Zachowania 
niektórych ptaków są z punk-
tu widzenia odbiorcy piosenki 
wysoce kształcące, ponie-
waż informują na przykład 
o nadchodzących zmianach 
pór roku. I tak -  o wiośnie 
w górach informują 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 jezio-
rami informują kormorany: 
Dzień gaśnie w szarej mgle, 
wiatr strąca krople z drzew. 
Sznur kormoranów w locie 
splątał się, pożegnał ciepły 
dzień, ostatni dzień w mazur-
skich stronach”. Wśród ptaków 
zdarzają się gatunki dekoracyj-
ne. 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 grzecznie 
sobie płyną - Czy mnie chcesz 
dziewczyno?” W innej wersji 
łabędź pozuje do oleodru-
ku nad łóżko w małżeńskiej 
sypialni: „Jak obłoki dwa 
łabędzie przecinają staw. Czło-
wiek zawsze wracać będzie do 
lirycznych spraw”.

I tak o ptakach i o piosence 
moglibyśmy długo, ale pora 
złożyć Państwu świąteczne ży-
czenia. Bądźcie więc Państwo 
rozszczebiotani jak skowronki, 
szybcy jak jaskółki. A jak 
postępować z tymi, którzy 
staną państwu na drodze, to już 
niech podpowiedzą gołębie. 
Wszystkiego naj!

Wiesław Kot

Spotkanie redaktorów i fanów

Wydział Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu świętował jubileusz 
25-lecia istnienia. Uroczysta 
Gala Jubileuszowa odbyła 
się w Auli UAM oraz w Sali 
Lubrańskiego Collegium 
Minus, gdzie przewidziano 
naukową konferencję „1993-
2018 Tożsamość pedagogiki 
współczesnej”.

Wydział Studiów Edukacyj-
nych UAM jest jednym z nie-
licznych w Polsce z uprawnie-
niami w zakresie nadawania 
stopnia naukowego doktora i 
doktora habilitowanego nauk 
społecznych w zakresie peda-
gogiki oraz procedury dotyczą-
cej tytułu naukowego profesora 
nauk społecznych. Mieści się 
na uniwersyteckim Kampusie 
Ogrody. Studenci mogą tam 
studiować na dwóch kierun-
kach: Pedagogika i Pedagogika 
specjalna, w ramach ponad 
20 specjalności. W ubiegłym, 
2017 roku Wydział został wy-
różniony Certyfikatem „Studia 
z Przyszłością” przyznawanym 
najbardziej innowacyjnym 
i nowoczesnym kierunkom 
studiów prowadzonych w pol-
skich uczelniach. W 2015 roku 

uznano go za najlepszy wy-
dział pedagogiczny w Polsce 
w rankingu „Perspektywy”, 
natomiast w 2017 roku I miej-
sce w rankingu „Perspektyw” 
uzyskał prowadzony na WSE 
kierunek pedagogika specjal-
na, a kierunek pedagogika zajął 
II miejsce.

- Moje plany na przyszłość 
WSE związane są z posza-
nowaniem tradycji i odpo-
wiedzialnym podążaniem za 
zmianami dyktowanymi przez 
społeczno-kulturowy i eko-
nomiczno-prawny wymiar 
rzeczywistości – mówiła Dzie-
kan WSE prof. Agnieszka 
Cybal-Michalska.

- Jesteśmy w trakcie przy-
gotowania dwóch nowych 
specjalności na kierunku pe-
dagogika specjalna na studiach 
drugiego stopnia – zapowiada 
Prodziekan ds. studenckich i 
organizacji kształcenia prof. 
Kinga Kuszak – Mamy nadzie-
ję, że nowa oferta specjalno-
ści: logopedia kliniczna oraz 
edukacja i rehabilitacja osób 
z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu zainteresują naszych 
studentów - dodaje.

Oprac. red. Michał Szott
Źródło: BP UAM

Fot. A. Wykrota i J. Haloszka

Po raz XIX odbyła się w 
Poznaniu w Sali Ziemi 
Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich - Gala 
Edycji Konkursu Poznański 
Wolontariusz Roku. W 
tym roku hasło przewodnie 
brzmiało „Ludzie z sercem 
na dłoni”. Otwarcia spo-
tkania dokonali: Marzena 
Wodzińska – Członek 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Jędrzej 
Solarski – Zastępca Pre-
zydenta Miasta Poznania 
oraz Justyna K. Ochędzan 
– Prezeska Wielkopolskiej 
Rady Koordynacyjnej 
Związku Organizacji Poza-
rządowych.

Podczas Gali wręczono na-
grody i wyróżnienia w ramach 
Konkursu Wolontariusz Roku 
oraz Barwy Wolontariatu w 
kategoriach wolontariatu pra-
cowniczego, szkolnego, zespo-
łowej, młodzieżowej, indywi-
dualnej, a także senioralnej. 

Kapituła Konkursu w Po-
znaniu, pod przewodnictwem 
Magdaleny Petrusiak-Adam-
skiej, wyróżniła nagrodami 
i wyróżnieniami następujące 

osoby w kategorii senioralnej, 
które wręczyli: Z-ca Prezyden-
ta Miasta Poznania Jędrzej So-
larski, Przewodniczący Rady 
Miasta Grzegorz Ganowicz 
oraz Radna Monika Danelska:

Jerzy Sikorski – chirurg, wy-
kładowca, redaktor i wydawca 
wielu czasopism naukowych, 
współzałożyciel Polskiego To-
warzystwa Leczenia Oparzeń. 
Od 2011 r. jest wolontariuszem 
w Wielospecjal istycznym 
Szpitalu Miejskim im. Józefa 
Strusia, gdzie pracował przed 
przejściem na emeryturę. Na 
pytanie, czym jest dla niego 
pomaganie odpowiada, że 
„jest to pozytywne wypełnie-
nie czasu, a także możliwość 
przekazania swojej wiedzy i 
umiejętności innym”... Wspo-
maga bezinteresownie zespół 
pielęgniarski i stanowi oparcie 
dla lekarzy w trudnych sytu-
acjach.  Jego pomoc stanowi 
bezcenne wsparcie również 
dla rodzin chorych pacjentów.

Bożena Szczerbal – śpie-
waczka Teatru Wielkiego w 
Poznaniu, która swoim pięk-
nym głosem przenosi słu-
chaczy m.in. ze szpitali czy 
Domów Pomocy Społecznej 

w świat pełen życzliwości 
i zrozumienia dla drugiego 
człowieka.

Włodzimierz Nowakowski 
– niezwykle zaangażowany, 
najstarszy wolontariusz w 
Hospicjum Palium związany z 
hospicjum już 19 lat. To wzór 
i nauczyciel dla młodszych 
pokoleń wolontariuszy. W 
jednym z wywiadów powie-
dział „nie wyobrażam sobie 
nie przychodzić do hospicjum. 
Tu są ludzie, więc i ja chce tu 
być”...

Również na Gali wyróżnio-
no organizacje z Wielkopolski, 
które wręczała Marzena Wo-
dzińska – Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskie-
go. Między innymi wyróżnio-
no: Stowarzyszenie Amazonki 
z Ostrzeszowa, Ośrodek Socjo-
terapii z Chodzieży, Stowarzy-
szenie Centrum Wolontariatu z 
Piły,  Stowarzyszenie Dzieje, 
Pleszewski Klub Wolontariu-
sza oraz Seniorów z Rawic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Po uroczystym wręczeniu 
nagród odbył się koncert Ka-
mila Bednarka. 

Roman Szymański

Ćwierć wieku Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM

Dzień Wolontariusza 2018

Czy komuś z dzisiaj żyjących 
ktoś torturował bliskich, raził 
go prądem, wyrywał pa-
znokcie? Czy komuś z dzisiaj 
żyjących ktoś zgwałcił siostrę 
albo matkę? Czy komuś z 
dzisiaj żyjących ktoś strzelił 
w potylicę jego ojca czy 
brata? Czy komuś z dzisiaj 
żyjących ktoś spalił dom, 
cały dobytek, a rodzinę wsa-
dził do bydlęcego wagonu i 
wywiózł do obozu koncentra-
cyjnego? Czy komuś z dzisiaj 
żyjących ktoś rozstrzelał na 
oczach jego dzieci krewnych? 
Czy ktoś z dzisiaj żyjących 
zdaje sobie sprawę, jakim 
koszmarem jest wojna? Jakim 
kataklizmem, niszczącym nie 
tylko majątek czy życie, ale 
także ludzką psychikę tych, 
którym udaje się przetrwać, 
jest wojna?!....
My sami wojny nie znamy. 
Nasi rodzice koszmarów woj-
ny nie przeżywali, a jeśli już, 
to raczej jako dzieci. Nasi 
dziadkowie natomiast dawno 
już odeszli. Ci, którzy nawet 
jeszcze żyją i pamiętają, 
zanim słowo na temat wojny 
wypowiedzą, zalewają się 
potokiem łez. Pradziadków 
już nie ma, a pamięć insty-
tucjonalna w społeczeństwie 
ginie praktycznie po trzecim 
pokoleniu. Skąd więc ktoś 
ma znać dzisiaj wojnę? 
Jeśli nie od nas i od naszch 
poprzedników, to może ze 
szkoły? Może z książek, 
z literatury, z filmu, z izb 
pamięci i licznych muze-
ów?... Ale czy naprawdę 
młode pokolenie może 

znaleźć tam źródło strachu 
przed wojną? Czy napraw-
dę kultura, sztuka, muzea, 
wojskowe inscenizacje i 
rekonstrukcje, przekazują 
wojenną tragedię i dramat? 
Uczą bólu rozrywanych 
od granatów ciał, przeszy-
wanych kulami członków, 
smaku łez ronionych na 
domowych zgliszczach?... A 
może raczej spotykamy tam 
opisy, oglądamy prezentacje, 
słuchamy słów pochwały 
i hołdu dla heroicznych 
obrońców, dla odważnych 
żołnierzy, dla walczących o 
dobro ze złem, ba, także dla 
dzieci sławionych patrio-
tycznymi czynami?....  Tak, 
to nie anioł śmierci jest tam 
wszędzie prezentowany, ale 
chwała, sława i bohaterstwo. 
Wielkie czyny i niewyobra-
żalne osiągniecia. Aż potem 
w piersi tchu brakuje, by 
wykrzyczeć: Ja też tak chcę! 
Ja też!!! 
Jeśli więc nie dom, nie ko-
ściół, nie literatura, nie film, 
nie sztuka uczą strachu przed 
wojną, to może akademie 
okolicznościowe, może czas 
jubileuszy i wspomnień, 
może czas pamięci o minio-
nych latach? Może rocznice, 
może czas składania kwiatów 
pod pomnikami i tablica-
mi?... Niestety, tu też nie o 
bólu raczej jest mowa, ale 
o bohaterstwie i zasługach. 
Mowa jest o wspaniałych 
czynach, o cudownych 
zrywach, o znamiennych w 
swoich skutkach powsta-
niach… Ulice dostają nazwy 
tych, którzy polegli, a szkoły 
imiona tych, którzy nimi 
dowodzili… 
No, to może nowe techniki i 

technologie mogą nas czegoś 
nauczyć, zwłaszcza nasze 
dzieci? A może internet, 
może gry komputerowe?... 
Cóż, chyba także nie. Tam 
nie tylko krew i przemoc są 
bowiem wszechobecne, ale 
są wręcz „chlebem powsze-
dnim”. Wszystko w necie 
można zrobić, każdego zabić, 
wszystko załatwić, każdego 
przechytrzyć… Ba, nawet 
jeśli samemu zostanie się 
zbitym, to można sobie kupić 
nowe życie za wcześniej zdo-
byte punkty.  Dlaczego więc 
bać się wojny?!
Jeżeli w krótkim czasie nie 
zahamujemy tego niszczy-
cielskiego trendu, to ludz-
kość czeka następna wojna, 
następna tragedia, być może 
nawet już ostatnia. Wtedy 
nikogo już nie będzie można 
czegokolwiek nauczyć. 
Dlatego należy przestrzegać, 
należy głośno mówić, należy 
nauczać. Zwłaszcza teraz, 
kiedy znów podsyca się w 
Europie i na świcie nastroje 
nacjonalistyczne, ksenofo-
biczne i rasistowskie. Kiedy 
jedni o drugich mówią źle. 
Kiedy jedni na drugich chcą 
napadać. Kiedy do głosu 
dochodzi populizm, nacjo-
nalizm i partykularyzm. 
Kiedy wywołuje się wojny 
handlowe i kwestionuje 
międzynarodowy handel. 
Kiedy, po ponad 60. latach 
budowania Unii Europejskiej 
i po prawie 70. latach od po-
wstania NATO, podważa się 
sens istnienia tych instytucji 
- organizacji międzynarodo-
wej współpracy i bezpieczeń-
stwa. Teraz, kiedy ludzie nie 
pamiętają już wojny. Teraz, 
kiedy się już jej nie boją!!!

Czy powinniśmy bać się wojny? 
Adam Szejnfeld 
Poseł do PE
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Masz wolny dzień, jest 
ładna pogoda, idź na spacer 
– usłyszał od swoich prze-
łożonych w dniu katastrofy 
smoleńskiej oficer Agencji 
Wywiadu Piotr Wroński, 
gdy próbował dowiedzieć 
się czy obowiązuje stan 
podwyższonej gotowości. 
Wraz z upływem czasu jest 
coraz bardziej przekonany 
o możliwości zamachu.

10 kwietnia 2010 roku we 
wszystkich polskich służbach 
specjalnych panował chaos 
połączony z biernością. Za-
dzwonił do mnie kolega z 
ABW zdziwiony, że u nich 
właściwie też nic się nie dzieje 
– mówi pułkownik Piotr Wroń-
ski. W poniedziałek z kolegą, z 
którym razem jeździliśmy do 
pracy, włożyliśmy czarne kra-
waty. Ktoś powiedział mi na 
korytarzu, żebym się nie wy-
głupiał i nie robił demonstracji 
politycznych (…). Zszokował 
mnie – dodaje oficer.

Zdaniem byłego pracownika 
Agencji Wywiadu wszystkie 
polskie służby powinny być 
postawione w stan gotowości 
już 10 kwietnia. – Jeżeli mamy 
nadzwyczajną sytuację, a taką 
jest tragiczna śmierć prezy-
denta i 95 towarzyszących mu 
nietuzinkowych osób, to każda 
służba na świecie a priori za-
kłada, że doszło do zamachu – 
mówi. Wszelkie teorie powinny 
być badane, a nie odrzucane od 

razu z przyczyn politycznych. 
Piotr Wroński podkreśla, że 
w katastrofie smoleńskiej zgi-
nął między innymi wicemini-
ster odpowiedzialny za zakup 
uzbrojenia dla polskiej armii, a 
jego śmierć opóźniła nasze ne-
gocjacje z USA i dała czas Rosji.

Scelus in fecit cui prodest 
– zbrodnię popełnił ten, kto 
odniósł z niej korzyść. A kto 
odniósł? Rosjanie i obóz wła-
dzy w Polsce – z przykrością 
stwierdza polski oficer, który 
ma żal do Donalda Tuska, że 
w dniu tragedii smoleńskiej 
obściskiwał się z ówczesnym 
premierem Rosji. – Putin prze-
jął inicjatywę. Widziałem jego 
zimną twarz. Dobrze wiedział, 
co robi. (…) Dzięki nieobecno-
ści służb, skreśleniu od razu 
tezy o zamachu, można dojść 
do wniosku, że polski rząd 
był szczerze zainteresowany 
pozbyciem się niektórych ludzi 
– mówi Wroński, który przez 
sześć lat pracował w polskiej 
placówce dyplomatycznej w 
Londynie i ochraniał wiele 
wizyt zagranicznych Prezy-
denta oraz premierów RP. Jego 
zdaniem funkcjonujące wtedy 
procedury sprawdzały się, a 10 
kwietnia w ogóle nie zostały 
dopełnione. – Jak to możliwe, 
że lotnisko nie wiedziało o 
lądowaniu niespełna dwa dni 
przed?! O prywatnej wizycie 
prezydenta Kwaśniewskiego 
dowiadywałem się z depeszy 
prawie miesiąc wcześniej – 

mówi oburzony przygotowa-
niem wizyty oficer.

Bardzo znamienne są róż-
nice, jakie zauważył były pra-
cownik AW w mediach rela-
cjonujących lotniczą katastrofę 
z 10 kwietnia. – Miałem dwa 
telewizory i dwa komputery. 
Jednocześnie oglądałem Rossi-
ja1, TVN24, BBC i CNN. (…) 
Cóż zobaczyłem? Niespełna 
godzinę po katastrofie Rosja-
nie mówili o błędzie pilotów. 
Zdumiałem się, gdy jakieś 
dwie minuty później powtarzał 
to TVN24. Ze znakiem zapyta-
nia, ale powtarzał. Tymczasem 
na BBC i CNN widziałem, że 
rozpatrywane były różne wa-
rianty, w tym zamach – mówi. 
– Zauważyłem też, że Rosjanie 
zaczynają blokować lotnisko. 
20 lat pracowałem „na tym kra-
ju”. Znam ich. Wiem, jaki mają 
bałagan. Nie byliby w stanie w 
ciągu 15 min. podciągnąć w 
takim Smoleńsku tak licznych 
jednostek do zabezpiecze-
nia lotniska po katastrofie. 
Stwierdziłem, że nie chodzi o 
zabezpieczenie śladów, ale ich 
izolowanie. Od razu zadałem 
sobie pytanie: gdzie są nasi 
ludzie? Gdzie jest ambasada? 
Wiem, że trochę czasu mu-
siało minąć, ale natychmiast 
na miejsce powinna wyruszyć 
grupa oficerów służb specjal-
nych – dodaje Wroński, które-
go zdaniem miejsce katastrofy 
nie zostało należycie zabezpie-
czone. Jego zdaniem w sensie 

kryminalistycznym Rosjanie 
je zniszczyli. Oficer twierdzi 
także, że w każdej polskiej 
ambasadzie są oficerowie 
wywiadu i powinni zostać oni 
wysłali do Smoleńska, czy to z 
Mińska, Moskwy, Kijowa czy 
Wilna. I to nawet za cenę ich 
dekonspiracji. Gdy cały świat 
patrzył na Smoleńsk Rosjanie 
nie mogli by nie wpuścić pol-
skich służb. Niestety ludzie 
Putina przejęli inicjatywę w 
sprawie. Zdaniem Wrońskiego 
wszyscy, z ambasadorem RP 
w Moskwie Jerzym Bahrem 
na czele, powinni korzystając 
ze statusu dyplomatycznego 
nie wpuścić Rosjan na teren 
katastrofy. Tak się nie stało.

Poważne obawy budzi u 
podpułkownika obecność na 
miejscu rosyjskich służb spe-
cjalnych, w tym OMONu i 
Specnazu. – Specnaz najpraw-
dopodobniej miał za zadanie 
błyskawicznie zebrać rzeczy 
ważne dla służb, czyli doku-
menty osobiste, służbowe, ale 
przede wszystkim telefony i 
inne środki łączności (…). No 
i czarne skrzynki. Rosjanie de 
facto je ukradli. W efekcie dys-
ponujemy wyłącznie kopiami. 
Po katastrofie Germanwings 
we francuskich Alpach Niem-
cy polecieli po rejestrato-
ry, które odplombowali oraz 
zbadali dopiero u siebie. Po 
Lackerbie było tak samo. A 
w naszym przypadku? – pyta 
ironicznie Wroński. Laptop 

szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego do dzisiaj nie 
został odnaleziony.

Pracujący 30 lat w służbach 
oficer zauważa także nie-
zwykle pospieszne przejęcie 
pomieszczeń zajmowanych 
poprzednio przez tragicznie 
zmarłego prezydenta Kaczyń-
skiego przez ówcześnie p.o. 
głowy państwa – Bronisława 
Komorowskiego. Ma też żal 
do Antoniego Macierewicza, 
że wdał się w skomplikowaną 
dyskusję, zamiast ujawniać 
fakty możliwe do zrozumie-
nia przez opinię publiczną 
oraz mówić o zaniedbaniach 
w procedurach i przygotowa-
niach wizyty. Macierewicz 
został wepchnięty przez stronę 
rządową w debatę, która męczy 
Polaków i zamazuje obraz 
wydarzeń. Wroński nie ma o to 
pretensji do posła, ale uważa to 
za jego błąd. Nie bez winy są 
też tutaj media, które solidar-
nie z obozem PO występowały 
przeciwko Macierewiczowi.

Mówiąc o zamachu, nie 
wyrażam swoich prywatnych 
poglądów. Analizuję dostępne 
informacje. Pamiętajmy też, 
że katastrofy nie trzeba po-
wodować wybuchem. Można 
stworzyć takie okoliczności, 
które doprowadzą do tragedii. 
Od zmęczonej załogi, przez 
nieaktualne mapy podejścia, 
złą prognozę pogody, po nie-
przygotowane lotnisko i „od-
powiednią” obsługę na wieży. 

(…) Trudno myśleć, by nie 
było to zorganizowane spe-
cjalnie. Nie jest możliwe, by 
nie działał monitoring, radar 
nieprecyzyjnie pokazywał 
pozycję samolotu, radiola-
tarnia działała nieprawidło-
wo, brakowało oświetlenia, 
a kontrolerzy wprowadzali 
załogę w błąd. Za dużo tego. 
(…) Podejrzane jest również 
to, że strona rosyjska szybko 
tych kontrolerów „schowała” 
– wylicza wszystkie podej-
rzane okoliczności katastrofy 
smoleńskiej Wroński.

Zdaniem oficera prokuratu-
ra ma świadomość ogromnej 
liczby zaniedbań polskich 
służb specjalnych, ale nie 
ujawnia tego gdyż obawia 
się ogromnej awantury. Ma 
też nadzieje, że powstanie w 
służbach zespół operacyjny 
zajmujący się wyjaśnianiem 
wydarzeń z 10 kwietnia 2010 
roku. – Niech to potrwa następ-
ne 15 lat, ale to trzeba wyjaśnić 
– konkluduje.

Moja analiza jest zbieżna 
z podobnymi, przeprowadzo-
nymi przez emerytowanego 
oficera CIA, a także BND, o 
których mogliśmy już czytać. 
Służby na całym świecie wi-
dzą to podobnie. A im więcej 
mija czasu, tym więcej mamy 
poszlak, które prowadzą w 
stronę hipotezy o zamachu – 
podsumowuje emerytowany 
pułkownik.

Źródło: wSieci

10 kwietnia został zaplanowany

AKT PIERWSZY. 

Rok 1683. Muzułmanie szy-
kują się do wielkiego i osta-
tecznego natarcia na Europę. 
Doradcy Sobieskiego sugerują, 
by - przynajmniej na razie - nie 
mieszał się w ten konflikt, i 
pozwolił, żeby obie walczące 
strony, czyli wojska tureckie 
i wojska Europy Zachodniej, 
wzajemnie się wykrwawiły, 
na czym skorzystałaby Polska. 
Dziś wiemy, że były to bardzo 
słuszne rady. Że Polacy po-
winni przyglądać się z boku, 
jak Europa się wykrwawia. No 
właśnie, DZIŚ to wiemy. Dziś 
wszyscy jesteśmy mądrzy i 
wszystkowiedzący. 

31 marca 1683, polski król 
i austriacki cesarz, w obliczu 
nadchodzącego zagrożenia, 
zawierają przymierze przeciw 
Turkom. Główną odpowie-
dzialność bierze na siebie 
cesarz, zobowiązując się do 
wystawienia armii 60-tysięcz-
nej, Sobieski ma dostarczyć 
40 tysięcy. W dodatku cesarz 
Leopold zobowiązuje się do 
utrzymania polskiej armii, pie-
niądze na ten wielki wydatek 
(bo wyżywienie kilkudziesię-
ciu tysięcy chłopa to nie jest 
hop siup, o innych wydatkach 
nie wspominając) dostanie od 
papieża. Pozostało więc tylko 
czekać na rozwój sytuacji, i w 
razie potrzeby - lać Turczyna 
w pysk i patrzeć czy równo 
puchnie. Obmyślono plan 
działania. Nikt wtedy nie brał 
na poważnie możliwości, że 
celem muzułmanów będzie 
Wiedeń - Sobieski dał więc 
tylko słowne zapewnienie, że 
JEŚLI doszłoby do tego nie-
przewidzianego wydarzenia, 
to choć zawarte przymie-
rze takiej akurat sytuacji nie 
przewiduje - on nie zostawi 
Wiednia w potrzebie. Sobie-
ski nie dał tego na piśmie, dał 
tylko słowo. Dla Polaków dane 
słowo znaczyło wtedy więcej, 
niż dla późniejszej Francji i 

Wielkiej Brytanii - traktaty i 
pisemne gwarancje. 

Gdy Kara Mustafa i jego 
krwiożercza armia podchodzą 
pod bramy Wiednia, Austriacy 
są w szoku. Nie spodziewali 
się tego, są zupełnie nieprzy-
gotowani do obrony miasta, w 
powietrzu pachnie katastrofą. 
Na rozpaczliwe wołania cesa-
rza Leopolda o pomoc, imperia 
europejskie odpowiadają, że 
albo nie mogą pomóc, albo... 
nie chcą. Nie obchodził ich los 
cesarstwa austriackiego, sku-
piły się na obronie własnych 
interesów. Austriacka armia 
pod Wiedniem (dowodzona 
przez Polaka, Lubomirskie-
go), składała się wówczas z 
niespełna 33 tysięcy żołnierzy. 
Turecka nawałnica liczyła 
sobie prawie dziesięć (!) razy 
więcej. 

Nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć, jak potoczyłyby się 
losy Europy, gdyby Sobieski 
olał dane cesarzowi słowo i 
przyglądał się, jak muzułma-
nie wykańczają Austriaków 
i wprowadzają na podbitym 
terenie swoje rządy. Może, 
gdyby nic nie robił i poczekał, 
a potem ruszył na zmęczone 
i osłabione wojska Mustafy, 
zyskałby nowe terytoria dla 
polskiego narodu, a potem 
uczyniłby z niego największe 
imperium w Europie, zbyt 
mocne, by zaborcy wyciągali 
ku niemu brudne łapska? A 
może zwłoka i pozwolenie 
armii tureckiej na podbicie 
Austrii doprowadziłyby do ta-
kiego umocnienia się tej armii, 
że pokonanie jej stałoby się 
niemożliwe? Może, w obliczu 
ówczesnej sytuacji geopoli-
tycznej, bitwa pod Wiedniem 
była faktycznie OSTATNIM 
dzwonkiem, ostatnią szansą na 
powstrzymanie imperialnych 
zakusów muzułmanów? 

Sobieski nie zamierzał gdy-
bać. Dał słowo, więc postano-
wił go dotrzymać. Widział, że 
chrześcijańska cywilizacja jest 

zagrożona, więc - gdy tylko 
zakończyły się prowadzone 
błyskawicznie przygotowania 
- postanowił działać, zamiast 
siedzieć na tronie, popijać 
miód, kochać się z Marysieńką  
i odczytywać raporty o stra-
tach walczących stron. Ruszył 
na Wiedeń, i choć jego wojska 
pod względem liczebności 
nie mogły się równać z armią 
świetnie wyszkolonych, dosko-
nale uzbrojonych islamskich 
najeźdźców, rozbił tę armię w 
proch, aż skuliła ogon i uciekła 
w popłochu, dając sobie spokój 
z krwawymi inwazjami na 
chrześcijańską Europę - aż 
do XXI wieku. Sobieski dzia-
łał na pierwszej linii frontu, 
osobiście dyrygując swoimi 
wojskami, podczas gdy cesarz 
Leopold spierdolił ze stolicy 
własnego kraju zanim na dobre 
zaczęła się walka, schował się 
i czekał, aż Polacy ocalą jego 
kraj za niego. 

Nic dziwnego, że kiedy 
kurz opadł i stało się jasne, 
że Sobieski ocalił europejską 
cywilizację, kiedy kobiety 
piszczały na jego widok, kiedy 
szwedzka królowa w dowód 
uznania nadała mu symbolicz-
ny tytuł króla świata, kiedy w 
Rzymie zarządzono cały mie-
siąc uroczystości ku chwale 
zwycięzców bitwy pod Wied-
niem - cesarz Leopold, który 
po prostu schował się, oddał 
całe panowanie nad obroną 
Wiednia Sobieskiemu i za-
mknął oczy, czuł się jak ostat-
nia szmata. To dlatego, zamiast 
wiwatować, skakać z radości, 
dziękować Sobieskiemu i jego 
armii na kolanach - przyjął 
polską delegację chłodno, nie 
bawił się nie tylko we wdzięcz-
ność ale nawet w okazywanie 
jej szacunku, i pozwolił sobie 
nawet na uszczypliwości pod 
adresem swoich wybawców. 
Co więcej - Leopold nie do-
trzymał umowy, i nie zagwa-
rantował polskiej armii dawno 
obiecanego prowiantu. Czyli 

- Sobieski zobowiązał się do 
zorganizowania armii, prze-
bycia z nią setek kilometrów i 
uratowania Austriakom dupy, 
z narażeniem życia własnego 
i swoich żołnierzy, Leopold 
zobowiązał się, że ogarnie im 
szamę i zagrychę. Sobieski 
dotrzymał słowa. Cesarz au-
striacki - nie. 

AKT DRUGI. 

Jest rok 1771. Austria zawiera 
sojusz z... Turcją. 

Rok później, w 1772 roku do-
chodzi do Pierwszego Rozbio-
ru Polski. Wśród rozbiorców... 
Austria. Kraj ocalony przez 
Polaków. Kiedy reszta krajów 
wypięła się na oblężony Wie-
deń, na pomoc ruszyli Polacy. 
89 lat później Austriacy po-
dziękowali im za to... bandycką 
kradzieżą ich terytoriów. A 
potem kolejne rozbiory. Aż do 
ostatecznego odebrania nie-
podległości narodowi swoich 
wybawicieli. Jedno z najwięk-
szych skurwysyństw w historii 
ludzkości. Nic dziwnego, że 
wśród zszokowanych żołnie-
rzy polskich pod Wiedniem 
już wtedy głośno mówiono: 
,,żeśmy niepotrzebnie cesarza 
odsieczą wspomogli... niechby 
ta (austriacka) pycha do szczę-
tu wyginęła!”

Traktat rozbiorowy podpi-
sała cesarzowa Maria Teresa 
Habsburg, wnuczka opisywa-
nego wyżej Leopolda. Według 
jednej z wersji mało wiarygod-
nych zresztą), gdy przyszło jej 
podpisywać traktat rozbioro-
wy, zapłakała. O jejku, jejku. 
Bardziej bym się wzruszył, 
gdyby napisano, że się zesrała.

AKT TRZECI. 

Jest rok 2002. Kanał ,,Planete” 
emituje film dokumentalny 
,,Sułtan, czyli władca”, nakrę-
cony przez duet niemieckich 
reżyserów - Angelę Volkner i 

Petera Bardehle. Film dotyczy 
imperium Osmanów, opowia-
da też o bitwie pod Wiedniem, 
w której polskie wojska prze-
sądziły o zwycięstwie nad 
armią Mustafy i na kilkaset lat 
zatrzymały islamską inwazję 
na Europę. O czym zapomnieli 
w swoim filmie wspomnieć 
jego niemieccy twórcy? 

O tym, że Polacy w ogóle 
brali udział w tej bitwie. 

AKT CZWARTY. 

Jest rok 2017. W Brukseli 
zostaje po 10 latach budowy 
otwarte muzeum - Dom Hi-
storii Europejskiej. Zawiera 
półtora tysiąca eksponatów 
i opowiada o setkach naj-
ważniejszych wydarzeń w 
historii naszego kontynentu. 
Znalazło się miejsce na kry-
tykę chrześcijaństwa i państw 
narodowych (Lenin wstaje 
z mauzoleum i bije brawo, 
przybija high five z Mark-
sem), znalazło się miejsce na 
przedstawienie stalinizmu jako 
kontrastu wobec nazizmu (bo 
przecież słowo KOMUNIZM 
w negatywnym kontekście nie 
przejdzie unijnym marksistom 
przez gardło, więc trzeba się 
ratować stalinizmem), znala-
zło się miejsce na podpisaniu 
Piłsudskiego jako dyktatora, 
nie znalazło się miejsce na 
choćby wspomnienie o bitwie 
pod Wiedniem, podczas której 
Polacy uratowali Europę przed 
inwazją zabójczych muzułma-
nów, ani na wspomnienie o 
bitwie polsko-bolszewickiej, 
w której Polacy znowu ocalili 
Europę, tym razem przed falą 
komunizmu, która miała ją 
zalać, zaczynając od Polski. 
Polski opór w czasie II Wojny 
Światowej skończył się, zda-
niem, twórców wystawy, w... 
październiku 1939. 

Aha, jeszcze jedno. Budowa 
tego ekskluzywnego gówna 
kosztowała 55 milionów euro. 
Również z polskich podatków. 

AKT PIĄTY. 

Jest sierpień roku 2018. Wła-
dze Wiednia nie zgadzają 
się odsłonięcie (gotowego 
już) pomnika Sobieskiego, 
w kolejną rocznicę Odsieczy 
Wiedeńskiej. Powód? Pomnik 
ma wydźwięk... antyturecki. 

A jaki ma mieć, k...a, wy-
dźwięk pomnik poświęcony 
upamiętnieniu obrony Europy 
przed bandycką inwazją armii 
tureckiej...? 

Gdyby w 1683 Sobieski 
ruszył na ratunek Wiedniowi 
zaatakowanemu przez Eski-
mosów, napierdalających w 
Austriaków śniegiem, pomnik 
miałby wydźwięk antyeski-
moski. Ale na Wiedeń i 
Europę nie napadli Eskimosi, 
Indianie, Hindusi, Marsjanie 
ani Klub Miłośników Myszki 
Miki, tylko pierdolona armia 
turecka. Więc choćby się 
wszyscy lewacy i marksiści 
tego świata zesrali, to po-
mnik dotyczący Bitwy pod 
Wiedniem MUSI mieć w 
tym kontekście wydźwięk 
antyturecki. 

AK T S ZÓS T Y,  S I Ó D MY, 
CZTERDZIEST Y DRUGI i 
DWUSETNY. 

Są już w trakcie pisania. 

Nawet jeśli lubisz seks, nie 
dawaj się dymać byle komu, 
szanuj się. Jesteś Polakiem, 
jesteś Polką. To zobowiązuje. 
Co możesz zrobić? 

Chciej. Wyciągaj wnioski. 
Myśl samodzielnie. Weryfikuj 
informacje zanim łykniesz 
je jak młody pelikan. Nie 
łykaj gotowców jak tabletek, 
wyrób sobie własne poglądy. 
Jeśli jesteś facetem, wyhoduj 
sobie jaja. Jeśli jesteś kobietą, 
poświęć w tygodniu dwie go-
dziny, które tracisz na ,,Barwy 
szczęścia” albo kolejny głupa-
wy teleturniej, który nie daje 
ci nic .

Jak Sobieski ocalił europejską cywilizacje

KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE
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W piątek, 21grudnia 2018 
r., w Szkole Podstawowej 
im. Leonarda Śliwińskiego 
w Sątopach odbył się apel z 
okazji 100. Rocznicy Wybu-
chu Powstania Wielkopol-
skiego.

Uroczystość rozpoczęto od 
wprowadzenia pocztu sztan-
darowego i odśpiewania hym-
nu narodowego. Następnie 
uczniowie przypomnieli naj-
ważniejsze fakty historyczne 
związane z wydarzeniami I 
wojny światowej i okoliczno-
ścią wybuchu powstania.                                                                                                          

 W dalszej części spotkania 
przedstawione zostały sylwet-
ki bohaterów i uczestników 
powstania. Klasa I zaprezento-
wała postać  Ignacego Jana Pa-
derewskiego, a  klasa II Józefa 
Piłsudskiego.  Uczniowie klasy 
IV wyjaśnili, kim był  Michał 
Milewski. Klasa V, w formie 
wywiadu, przybliżyła  fakty                       

z życia Romana Dmowskiego. 
Natomiast   klasa VI opisała 
Wojciecha Korfantego, a   VII    
Józefa  Dowbor- Muśnickiego. 
Na zakończenie   klasa VIII 
opowiedziała o zasługach 
Stanisława Taczaka. 

W formie prezentacji, dra-
my uczniowie poszczególnych 

klas przedstawili bohaterów 
jedynego w dziejach Polski 
zwycięskiego zrywu naro-
dowowyzwoleńczego. W ten 
sposób uczczono  lokalnych 
patriotów, często znanych, 
zamieszkałych w sąsiedztwie, 
o których dziś czytamy na 
kartach historii.

W grudniu zakończyła się 
realizacja projektu „Łą-
czenie pokoleń w pracowni 
gastronomicznej”, dzięki 
któremu możliwe było 
doposażenie pracowni 
gastronomicznej w Zespole 
Szkół Technicznych im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim. 

Pracownie wzbogaciły się 
m.in. roboty wieloczynnościo-
we, miksery, blendery, paro-
wary, garnki, patelnie, deski, 
brytfanny, maszynki i stojaki 
do makaronu, sprzęt niezbęd-
ny do carvingu oraz inne 
drobne akcesoria kuchenne. 
Projekt realizowany był dzięki 
grantowi w ramach konkursu 
„Wspieramy Rozwój” zorga-
nizowanego przez CEDROB. 
W ramach projekty odbyły 

się także liczne zajęcia dla 
przedszkolaków z Przedszkola 
Gminnego im. Krasnala Hała-
bały w Grodzisku Wielkopol-
skim, słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku w Grodzisku Wiel-
kopolskim oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Rakoniewicach. Zajęcia 

rozpoczęły się już w paździer-
niku i trwały aż do grudnia. 
Podczas jednych z ostatnich 
warsztatów przedszkolaki, 
pod bacznym okiem uczniów 
technikum gastronomicznego, 
przygotowywały kanapki, pie-
kły i ozdabiały ciasteczka oraz 
ćwiczyli składanie serwetek. 

W dniu 09 stycznia 2019r. 
odbył się w biurze Powiato-
wej Rady Pożytku Publicz-
nego w Nowym Tomyślu 
rejonowy etap XXVII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia. 
Organizatorem wydarzenia 
był Zarząd Rejonowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
w Nowym Tomyślu.

W konkursie wzięli udział 
zwycięzcy etapów szkolnych 
z gimnazjów, szkół podstawo-
wych oraz ze szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu 
nowotomyskiego i grodzi-
skiego. Uczestnicy olimpiady 

musieli wykazać się wiedzą 
dotyczącą zdrowego odżywia-
nia, chorób cywilizacyjnych 
człowieka, HIV/AIDS, prze-
ciwdziałania uzależnieniom, 
ekologii oraz znajomością 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy.

 Naszą szkołę reprezentowa-
ła Magdalena Hojan, uczenni-
ca klasy IB. Magda zdobyła II 
miejsce i zakwalifikowała się 
do etapu okręgowego olim-
piady, który odbędzie się 15 
marca 2019 w Poznaniu.

Magdzie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w dalszych 
zmaganiach!

Uczeń klasy IV M Kamil 
Lemański  zakwalifikował się 
do okręgowego etapu Ogól-
nopolskiej Olimpiady Języka 
Niemieckiego, który odbędzie  
się 11 stycznia 2019 r. W 
eliminacjach szkolnych Ka-
mil zmagał się z trudnymi 
zadaniami leksykalno-gra-
matycznymi i uzyskał bardzo 
dobry wynik.

Aby awansować do etapu 
okręgowego uczeń musiał 
uzyskać ponad 80% ogólnej 
liczby punktów, co stanowi  
duży wyczyn lingwistyczny.    
Gratulujemy wyniku, trzyma-
my kciuki i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

Klaudia Budzyńska- Schulz

Dnia 20.12.2018r. w Zespole 
Szkół nr 2 w Lesznie  odbyło 
się uroczyste wręczenie Sty-
pendium Prezesa Rady Mini-
strów. Nagrodzonych zostało  
41 najlepszych uczniów ze 
szkół okręgu leszczyńskiego.  
Ceremonii wręczenia sty-
pendiów dokonała Elżbieta 
Leszczyńska - Wielkopolski 
Kurator Oświaty oraz Tadeusz 
Waczyński - Dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty  
w Lesznie. To szczególne wy-
różnienie otrzymała uczennica 
Monika Rawecka  z klasy IVC 
technikum  ekonomicznego z 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp.

W dniu 8 grudnia 2018r. 
w budynkach Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego odbyło  
się VI Otwarte Zielonogórskie 
Dyktando z Języka Niemiec-
kiego.
Organizatorami Dyktanda 
byli:
a UNIWERSYTET ZIELO-
NOGÓRSKI: INSTYTUT 
FILOLOGII GERMAŃSKIEJ 
oraz CENTRUM TRANSFE-
RU KULTURY EUROPEJ-
SKIEJ
a TOWARZYSTWO SPO-
ŁECZNO-KULTURALNE 
MNIEJSZOŚCI NIEMIEC-
KIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
a PATRONAT HONOROWY 
objęła KONSUL GENERAL-
NA RFN we Wrocławiu

Dyktando przeprowadzone 
zostało w pięciu grupach wie-
kowych:
grupa 1: uczniowie szkół pod-
stawowych
grupa 2: uczniowie gimnazjów
grupa 3: uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych
grupa 4: studenci

grupa 5: pozostali uczestnicy

W Dyktandzie wzięło udział 
ponad 495 uczestników z woje-
wództwa lubuskiego, dolnoślą-
skiego oraz wielkopolskiego

Rywalizacja była bardzo 
trudna , uczniowie mieli za 
zadanie napisać tekst w języku 
niemieckim odczytany przez 
profesorów germanistów.

Na liście wyróżnionych osób, 
które popełniły mniej niż 30% 
błędów znaleźli się uczniowie 
naszej szkoły:

a Jacqeline Reinders kl. IV K
a Martyna Szymińczak kl. IL
a Klaudia Lemańska kl. IVC
Uczniowie mieli też możliwość 
zwiedzenia Uniwersytetu, wy-
działu Filologii Germańskiej 
i poznania zasad rekrutacji 
na studia oraz doświadczenia  
atmosfery wyższej uczelni.

Gratulujemy wszystkim 
uczniom odwagi  i uczestnic-
twa udziału w dyktandzie, to 
duży wyczyn językowy .

Opiekunowie grupy:    
Aldona Starosta

Klaudia Budzyńska- Schulz

100-lecie Wybuchu Powstania 

Doposażenie pracowni w ZST

Zdrowy Styl Życia PCK

Sukces ucznia z ZST Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Dyktando Języka Niemieckiego 

W Zespole Szkół Technicz-
nych im.  E. Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wlkp. 
zorganizowany został Dzień 
Współpracy z Uczelniami 
Wyższymi. 

Do szkoły, by spotkać się z 
uczniami klas maturalnych 
zawitali przedstawiciele, pra-
cownicy naukowi i dydak-
tyczni uczelni poznańskich: 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go, Politechniki Poznańskiej, 
Wyższej Szkoły Bankowej 
i Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza.  Uniwersytet 
Przyrodniczy reprezentowały 
wydziały: Medycyny Wete-
rynaryjnej i Nauk o Zwierzę-
tach, 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

Dzień Współpracy z Uczelniami 
Wyższymi
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Tegoroczne obchody Rocznicy 
Powrotu Zbąszynia do Macie-
rzy zainicjowała uroczystość 
odsłonięcia tablic z nazwiska-
mi Powstańców z Perzyn. 

Inicjatorem rozbudowania 
istniejącego obelisku jest Mak-
symilian Michalczak. Poświę-
cenia dokonał ks. Krzysz-
tof Michalczak - Proboszcz 
Parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Środzie Wiel-
kopolskiej. W wydarzeniu 
uczestniczyli Wicemarszałek 
Urzędu Marszałkowskiego 
– Krzysztof Grabowski, Sta-
rosta Nowotomyski – Andrzej 
Wilkoński, Wiceburmistrz 
Zbąszynia – Marek Orzechow-

ski a także delegacje stowarzy-
szeń, poczty sztandarowe oraz 
mieszkańcy gminy Zbąszyń.

Mszy świętej sprawowanej 
w kościele pw. NMP Wniebo-
wziętej w intencji 99. Rocznicy 
Powrotu Zbąszynia do Ma-
cierzy przewodniczył biskup 
Grzegorz Balcerek.

Nieodłącznym elementem 
programu obchodów jest rów-
nież koncert, który odbył się w 
Filharmonii Folkloru Polskie-
go w Zbąszyniu. Dla publicz-
ności wystąpił zbąszyński chór 
Pauza oraz uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 w Zbąszyniu pod 
kierunkiem Anny Koteckiej, 
Jolanty Stankiewicz i Magda-
leny Cieślak.     

m Zbąszyń
W Zbąszyniu po raz 
kolejny  odbędą się 
zawody unihokeja. Tym 
razem będzie to turniej 
14.Polish Cup rozgrywany 
w terminie 01.02.2019r.
-03.02.2019r. 

Mecze w hali „Zbąszynianka” 
rozegra sześć  reprezentacji 
narodowych juniorów:  Dania, 
Czechy, Niemcy, Norwegia, 
Polska, i Szwajcaria. 

Zawody  tej rangi nie mogą 
dobyć się bez zorganizowane-
go dopingu publiczności. Dla-
tego też  ogłoszona została  17. 
edycja konkursu „Przyjazny 
Kibic” dla młodzieży szkolnej  
z naszej gminy.

Komitet organizacyjny  
imprezy dokłada wszelkich 
starań, aby oprócz samych  
zawodów, również ich oprawa 
na długo pozostała  w pamięci 
mieszkańców Zbąszynia.  Aby 
uatrakcyjnić pobyt widzów 
w hali sportowej „Zbąszy-
nianka”  prowadzone będą 
konkursy dla publiczności 
oraz występy zespołów arty-
stycznych.

Turniej  rozgrywany w 
Zbąszyniu jest   potwierdze-
niem  idei Wielkiego Sportu 
w Małym Mieście, którą od 
momentu powstania realizuje 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki  i Rekreacji. 

Dodatkowo podczas roz-
grywek w sobotę 02.02.2019 
r. w godzinach 9,00 12,00 

oraz 17,00 -20,00 będzie 
można dokonać zgłoszeń 
do rejestru potencjalnych 
dawców szpiku i komórek 
macierzystych (DK MS). 

 Program turnieju   
A Piątek      01.02.2019    
godzina 10.00    Niemcy - 
Czechy
A Piątek      01.02.2019    
godzina 18.00    Norwegia - 
Szwajcaria                                                        
A Sobota    02.02.2019    
godzina 10.00     Polska - 
Czechy                                                         
A Sobota    02.02.2019    
godzina 18.00     Szwajcaria 
- Niemcy
A Niedziela 03.02.2019    
godzina 10.00     Niemcy - 
Dania

Wspomnienie perzyńskiego oddziału powstańczego - obchodzimy 
99. rocznicę Powrotu Zbąszynia do Macierzy 

m Gmina Trzciel
Podczas weekendu, 19-20 
stycznia, w hali sportowej w 
Brójcach Lubuskich odbył się 
I Turniej Futsalu o Puchar Pre-
zesa Podokręgu LZPN Świe-
bodzin. W turnieju uczestni-
czyło 15 zespołów z Klas A 
i B Podokręgu Świebodzin: 
Sokół Dąbrówka, Medyk Ci-
bórz, Lubusze Rusinów, Delta 
Smardzewo, Zorza Mostki, 
Sparta Nietkowice, Błyskawi-
ca Lubinicko, Victoria Szcza-
niec, KS Radoszyn, Chrobry 
Brójce, Radość Staropole, 
Zjednoczeni Lubrza, Obra 
Trzciel, Pogoń II Świebodzin, 
Odra Glińsk. 

W sobotę odbyły się eli-
minacje, w wyniku których 

do dalszych gier awansowało 
8 zespołów: Sokół Dąbrów-
ka, Delta Smardzewo, Zorza 
Mostki, Sparta Nietkowice, 
Victoria Szczaniec, Chrobry 
Brójce, Obra Trzciel, Pogoń 
II Świebodzin. Spośród tej 
ósemki wyłoniono półfinali-
stów: Chrobry Brójce, Delta 
Smardzewo, Zorza Port 2000 
Mostki, Sparta Nietkowice.
Półfinały:
a  Chrobry Brójce - Delta 
Smardzewo 1:1 K (1:3)
a Zorza Port 2000 Mostki - 
Sparta Nietkowice 0:5
Mecz o 3 miejsce:
a Zorza Port 2000 Mostki - 
Chrobry Brójce 0:1
Finał:
a Sparta Nietkowice - Delta 
Smardzewo 0:2

Kolejność końcowa: 1. Delta 
Smardzewo, 2. Sparta Niet-
kowice, 3. Chrobry Brójce, 4. 
Port 2000 Mostki

Najlepszy Zawodnik Tur-
nieju: Szymon Kuster (Delta 
Smardzewo) 
Najlepszy Strzelec Turnieju: 
Mateusz Golwiej (Sokół Dąb-
rówka - 14 bramek) 
Najlepszy Bramkarz Tur-
nieju: Paweł Burny (Sparta 
Nietkowice) 

Puchar Fair Play: Zespół 
Zorzy Mostki

Zapraszamy na kolejne edycje 
Turnieju.

Wykorzystano materiał swiebodzin.
naszemiasto.pl

Turniej Futsalu o Puchar Prezesa 
Podokręgu LZPN Świebodzin

Polityka senioralna sta-
nowi jeden z priorytetów 
działań w Poznaniu. Miasto 
postrzegane jest, jako wio-
dące i w efekcie wszelkich 
działań w zakresie polity-
ki senioralnej wyznacza 
standardy dla całej Polski. 
W lipcu 2016 r. Poznań 
został przyłączony do sieci 
Miast Przyjaznych Starze-
niu Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), skupiają-
cej miejscowości otwarte na 
potrzeby osób starszych. 

W październiku 2017 Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia zaprosił też inne polskie 
miasta do wspólnego tworze-
nia polityki senioralnej. Na 
propozycję odpowiedziały 
władze ponad 20 innych sa-
morządów, a efektem rozmów 
była deklaracja współpracy, 
która została uroczyście pod-
pisana w Poznaniu, podczas 
dwudniowej konferencji „Mia-
sta przyjazne starzeniu się”.

Pierwsza w kraju Miejska 
Rada Seniorów powstała w 
2007 r. w Poznaniu. Przez cały 
okres służy seniorom nie tylko 
poprzez reprezentowanie ich 
interesów wobec władz Mia-
sta, ale dała się poznać, jako 
organ opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny.  Wiele projek-
tów realizowanych w mieście 
ma swoje korzenie właśnie 
w działaniach MRS. Jedną 
z najcenniejszych inicjatyw 

MRS było powołanie uchwa-
łą Rady Miasta Poznania w 
2009 r. miejskiej jednostki 
organizacyjnej Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. CIS jest 
jedną z pierwszych tego typu 
jednostek w Polsce. Wychodzi 
naprzeciw zarówno osobom w 
wieku 60+, by czerpać z ich 
działań inspirację, korzystać z 
wiedzy i doświadczenia, jak i 
seniorom, chcąc dopomóc tej 
grupie społecznej w podniesie-
niu jakości życia i zaktywizo-
wać w taki sposób, by twórczo 
i z satysfakcją uczestniczyła 
w życiu miasta. Obecnie nikt 
nie wyobraża sobie wszelkich 
działań na rzecz seniorów bez 
tej jednostki.

Szeroka oferta skierowana 
do poznańskich seniorów 
umożliwia korzystanie za 
szerokiego wachlarza usług 
opiekuńczych w miejscu za-
mieszkania. To katalog wy-
myślonych i finansowanych 
przez lokalne władze usług 
dodatkowych, których z róż-
nych powodów nie można 
zrealizować przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Miasto 
sukcesywnie rozwija pakiet 
„Poznań VIVA Senior” i 
pracuje nad kolejnymi sposo-
bami wsparcia dla starszych 
mieszkańców. W skład pa-
kietu „Poznań VIVA Senior” 
wchodzi wiele udogodnień dla 
starszych poznaniaków. Od 
października 2017 roku dzia-
ła „Taksówka dla seniora”: 

miasto zapewnia bezpłatne 
usługi transportowe dla osób, 
które skończyły 70 lat i mają 
trudności w samodzielnym 
poruszaniu się komunikacją 
publiczną. Dzięki temu mogą 
oni dojechać taksówką do 
urzędu, lekarza-specjalisty 
czy na groby bliskich. Se-
niorzy mogą też skorzystać 
z usług „złotej rączki”, czyli 
bezpłatnej pomocy przy drob-
nych, domowych usterkach. 
Program kierowany jest do 
osób w wieku 65+, mieszkają-
cych na terenie Poznania, sa-
motnych, niepełnosprawnych 
lub chorych, które potrzebują 
pomocy w wykonaniu pro-
stych czynności technicznych 
takich jak wymiana żarówki, 
klamki, wbicie gwoździ czy 
naprawienie cieknącego kranu 
lub spłuczki. Od lutego 2018r. 
działa najnowszy projekt: 
„Książka dla seniora”. To 
darmowy dowóz wypożyczo-
nych z Biblioteki Raczyńskich 
książek tym seniorom, którzy 
lubią czytać, ale nie mogą 
samodzielnie dojechać do 
biblioteki. Dużym zaintereso-
waniem poznaniaków cieszy 
się również „pudełko życia”, 
które ułatwia lekarzom i ra-
townikom dostęp do najważ-
niejszych informacji o stanie 
zdrowia seniorów oraz Opaska 
Medyczna - mająca ułatwić 
udzielenie pomocy lekarskiej 
osobom samotnym w wieku 
senioralnym. Poznańska Złota 

Karta to nowa usługa wprowa-
dzona od 1 marca 2018 r. Karta 
pozwala im na skorzystanie z 
wielu ulg i rabatów i gwarantu-
je zniżki zarówno w miejskich 
instytucjach kulturalnych, 
sportowych czy edukacyjnych, 
jak i w prywatnych firmach. 
To m.in., teatry, centra reha-
bilitacji, baseny, restauracje 
i kawiarnie. Niektóre zniżki 
sięgają nawet 50 procent. W tej 
chwili do programu dołączyło 
ponad 50 partnerów. Po kartę 
mogą się zgłosić wszyscy, któ-
rzy skończyli 60 lat i rozliczają 
się w Poznaniu.  Nowością 
jest też pilotażowy program 
minigrantów, - dzięki niemu 
seniorzy, którzy mieszkają w 
lokalach komunalnych i speł-
niają kryterium dochodowe, 
będą mogli dostać wsparcie 
na dostosowanie mieszkania 
do swoich potrzeb. Chodzi o 
prace remontowe (ekwiwalent 
maksymalnie 10 tys. zł) obej-
mujące np. likwidację progów 
w lokalu, wymianę wanny na 
prysznic czy zamontowanie 
poręczy, które ułatwią senio-
rowi poruszanie się. Program 
skierowany jest do osób powy-
żej 65 roku życia spełniających 
kryterium dochodowe, które 
mieszkają w lokalu z zaso-
bów ZKZL. Kolejny ważny z 
punktu seniora jest program 
bezpłatnego wykonywania 
zabiegów pedicure w miejscu 
zamieszkania, wypożyczal-
nia sprzętu rehabilitacyjnego, 

z której starsi poznaniacy 
będą mogli korzystać przez 
pierwsze tygodnie, dopóki 
nie zdobędą własnego oraz 
pilotażowy projekt wspólnych 
mieszkań dla seniorów. Skiero-
wany do osób, które ukończyły 
70 lat, są najemcami lokali 
komunalnych lub socjalnych, 
ma na celu stworzyć w dużych 
mieszkaniach mniejsze loka-
le, każdy z osobnym węzłem 
sanitarnym, ale z przestrzenią 
wspólną dostępną dla wszyst-
kich mieszkańców. Projekt ma 
być uzupełniony o dodatkowe 
usługi: raz w tygodniu opiekun 
mieszkania pomoże w jego 
sprzątaniu, seniorzy będą też 
raz w tygodniu mieli wsparcie 
przy zakupach lub pomoc w 
załatwianiu spraw urzędo-
wych. Potrzeby poznańskich 
seniorów brane są pod uwagę 
przy realizacji miejskich in-
westycji, projektów i zadań. 
W parkach i na osiedlach 
stawiane są ławki, a miasto 
inwestuje w niskopodłogowe 
autobusy i tramwaje oraz 
buduje przystanki wiedeń-
skie - przystosowane do osób 
starszych i z niepełnospraw-
nościami. 

Oczywiśc ie  n ie  są  to 
wszystkie proponowane przez 
miasto bezpłatne usługi i udo-
godnienia, mające podnieść 
komfort życia starszych miesz-
kańców miasta. W 2019 roku 
mają pojawić się nowe świad-
czenia, których w większości 

inicjatorem jest Miejska Rada 
Seniorów, a wynikają z analizy 
poszczególnych dziedzin życia 
oraz sygnałów przekazywa-
nych przez osoby starsze.

Na Sesji Rady Miasta Po-
znania w dniu 8 stycznia 2019 
r. podjęto uchwałę (PU39/19) 
w sprawie powołania składu 
osobowego MRS IV kadencji.  
W skład Rady weszło15 osób 
- dziewięć osób pochodzących 
z wyborów, reprezentujących 
organizacje pozarządowe, rady 
osiedli, kluby seniora i uni-
wersytety trzeciego wieku w 
osobach: Wanda Dziechciarz, 
Krzysztof Sawiński,  Zygmunt 
Pawlik, Anna Sarbak, Aldona 
Anastasow, Urszula Filimon 
– Kucharska, Ewa Zawieja, 
Halina Bąkowicz, Małgorzata 
Dolata. Trzy osoby reprezen-
tują Radę Miasta Poznania: 
Joanna Ciechanowska-Barnuś, 
Iwona Rzadkiewicz, Antoni 
Szczuciński oraz trzy osoby 
reprezentujące Prezydenta 
Miasta Poznania: Jerzy Ba-
biak, Piotr Frydryszek i Roman 
Szymański.

Seniorzy w Poznaniu mogą 
liczyć na dalsze zainteresowa-
nie władz, a co za tym idzie i na 
szeroko pojętą opiekę. Mamy 
nadzieję, że wszystkie zamie-
rzenia się udadzą i Poznań 
nadal będzie w czołówce miast 
w kraju, w którym polityka 
senioralna stanowi wyjątkowe 
znaczenie...

Roman Szymański

Poznań ma nową Radę Seniorów
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Nowoczesność mamy już 
wszędzie, nie tylko w domu 
i obejściu, ale gdzie się 
nie ruszyć albo nawet nie 
ruszając się sprzed telewizo-
ra. Ostatnio Teatr Telewizji 
uraczył nas sztuką zatytu-
łowaną „Generał”. Dla osób 
nieprzywykłych jeszcze 
do takiej nowoczesności w 
teatrze i zagrodzie dawka ta 
mogła okazać się porażająca.
Spektakl był niewątpliwym 
przejawem tak zwanej sztuki 
wysokiej. Jej zrozumienie 
zarezerwowane zostało 
zapewne wyłącznie dla 
absolwentów Wyższej Szkoły 
Gotowania na Gazie – po-
dwójnym zwłaszcza.

Dzieło skupia się głównie na 
przysłowiowych wdziękach 
Maryni w sensie dosłownym. 
Chodzi jednak nie o byle 
jakie wdzięki, a te samej 
pani generałowej J. Wątki 

poboczne to równy bełkocik 
o żarciu, chlaniu, plamach 
na ubraniu i innych sprawach 
do rymu.

Taką „kulturą” niewątpliwie 
zachwycimy świat i okolice. 
A kto wie czy, nawet nie 
samych unijnych dygnitarzy? 
W końcu nie o byle kogo 
tu chodziło, a o wybitnego 
komunistę. Niestety, bruksel-
scy neokomuniści prawdopo-
dobnie mają to w… głębokim 
poważaniu, jak i inne wysiłki 
naszego rządu, zmierzające 
do przypodobania się im.

A może chodziło tu więc 
o „godne upamiętnienie” 
daty 13 grudnia 1981 roku? 
Jeśli „godne”, to na miarę 
„człowieka honoru”, któremu 
ten trud przywracania bol-
szewizmu w PRL i PRL-bis 
zawdzięczamy.

Małgorzata Todd

Załóżmy, że są dwie partie: 
jedna policjantów, druga zło-
dziei, 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 po-
licjantów i tych wszystkich, 
których nie udało się wcześniej 
skorumpować. 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 sztanda-

rem anty-PiS jest wystarczają-
co wymowne.

Wszystko wskazuje na to, że 
na scenie politycznej pozostaną 
tylko dwa ugrupowania: PiS i 
anty-PiS. Cała reszta nie odgry-
wa większej roli. Wygląda jed-
nak na to, że PiS-owi przestaje 
zależeć na roli przywódczej. 
Wierny jego elektorat na razie 
znosi cierpliwie upokorze-
nia w postaci dąsów jakichś 
głupich bab na stanowiskach 
ambasadorów Izraela i USA, 
toleruje wypychanie Polaków 
na emigrację i zastępowanie ich 
cudzoziemcami o podejrzanej 
tożsamości, jak również bez-

karność aferzystów. TVP usiłu-
je każdą porażkę rządu przekuć 
w sukces, ale jak długo? Brak 
tolerancji dla niezależnych 
dziennikarzy dobrze nie wróży.

Czy w takiej sytuacji po-
jedynczy obywatel ma jakieś 
szanse na właściwy wybór? 
Tak, szczególnie w takiej wła-
śnie dwubiegunowej sytuacji. 
Od PiS możemy jednak jeszcze 
czegoś się domagać i otrzymać 
to, a od anty-PiS – niczego.

Gdyby Narodowcom udało 
się zewrzeć szeregi, to mogłaby 
być alternatywa.

Małgorzata Todd

Przepraszam bardzo za bez-
pośredniość, ale gdy słyszę o 
„wyciszeniu emocji” śmiać mi 
się chce i nie metaforycznie, ale 
tak normalnie, jak człowiek się 
śmieje. Obracamy się w świecie 
polityki i taki apel to nic innego 
jak socjotechnika, dość prymi-
tywna, ale zawsze skuteczna. 
Tabu śmierci jest jednym z 
najskuteczniejszych kagańców 
i batów jednocześnie. W ciągu 
dwóch dni dowiedzieliśmy się, 
że Adamowicz był fantastycz-
nym politykiem i genialnym 
prezydentem miasta, co jest nie 
tylko wielkim kłamstwem, ale 
właśnie efektem wyżej opisa-
nego mechanizmu. Najgorzej 
ma ten pierwszy, który powie 
głośno, o czym za tydzień będą 
mówić wszyscy. O podstawach 
człowieczeństwa się nie dys-

kutuje i nikt przy zdrowych 
zmysłach nie powie, że zabicie 
człowieka to doskonała okazja, 
żeby sobie ubić jakiś interes. 
Pochwalanie, czy nawet pusz-
czanie oka z poparciem dla 
tego typu bestialstwa musi być 
piętnowane i tutaj kaganiec z 
batem jak najbardziej się przy-
dają. Istnieje jednak zasadnicza 
różnica pomiędzy potępianiem 
zbrodni, a prawem do krytyki 
polityka i tragiczna śmierć 
nie zmieni całego życiorysu 
człowieka. Naturalnym po-
rządkiem rzeczy w kampanii 
wyborczej jedna strona będzie 
nakładać knebel i zmuszać do 
wystawiania laurek zmarłemu 
Adamowiczowi, druga będzie 
się przed tym bronić, słusznie 
zresztą.

 W tym miejscu dochodzimy 

do sedna problemu, którym jest 
granica dopuszczalnej krytyki 
oddzielająca wolność słowa od 
zdziczenia. Dla mnie ta granica 
przebiega po idealnie prostej 
linii, jeśli krytyka dotyczy ła-
godnie mówiąc „nieścisłości” 
w sprawozdaniach finanso-
wych Adamowicza, to nie ma tu 
żadnego zdziczenia, mówimy o 
faktach. Natomiast każde połą-
czenie faktów ze zdziczeniem 
„Stefan W. to mój bohater”, 
depcze granicę człowieczeń-
stwa. I wszystko byłoby piękne, 
proste oraz przejrzyste, gdyby 
dotyczyło ludzi obdarzonych 
rozumem i dobrą wolą ale to się 
w kampaniach politycznych nie 
zdarza, dlatego scenariusz na 
najbliższe tygodnie nie stanowi 
żadnej zagadki.

Tomasz Trąbiński

Czasy mamy takie, że wresz-
cie można mówić o historii 
najnowszej, jeśli się nie jest 
w układach wykluczających 
mówienie prawdy. W 1945 
kacapy (dla poprawnych 
politycznie – dżentelmeni 
radzieccy) wyzwalali nas ze 
wszystkiego, co jeszcze nam 
ocalało po poprzednim oku-
pancie. Szczególnie upodoba-
li sobie zegarki. Okrzyk: „da-
waj czasy!” był najczęstszym 
ich zawołaniem. Mołodiec 
„wyzwalający” Berlin dał się 
sfotografować z całą kolekcją 
zegarków na przegubie ręki. 
To czego nie mogli zrabować, 
niszczyli też ze szczególnym 
upodobaniem. Potomkowie 
„wyzwolicieli” przejawiają 
podobne upodobanie, zwłasz-
cza do drogich zegarków, 
najwyraźniej przetrwało im 

to w genach.
Czasy się zmieniły, ale 
mentalność potomków 
czerwonoarmistów pozosta-
ła. Co im Stalin podarował, 
to Polakom od tego wara. 
Opanowali wszelkie możliwe 
urzędy, ich klany i oligarchie 
są nie do ruszenia. Widać 
to dobrze na przykładzie 
kultury. Od dwudziestu paru 
lat scenarzystką wszystkich 
prawie seriali telewizyjnych 
jest ta sama osoba. Monopole 
rodzinne przeszły gładko z 
socjalizmu do kapitalizmu, 
niosąc stale komunistycz-
ny sztandar. W tej sytuacji 
trudno się dziwić, że projekty 
związane z rozbiórką, lub 
choćby przebudową PKiN 
im. Stalina, napotykają ostry 
sprzeciw.

Małgorzata Todd

W teatrze i zagrodzie

Policjanci i złodzieje 

 Wyciszenie emocji

Mowa nienawiściKlany rodzinne przeszły 
z socjalizmu do kapitalizmu

Okres świąteczny powi-
nien być radosny, ale skoro 
mamy trochę wolnego 
czasu, to może warto go 
wykorzystać na refleksje 
o rzeczywistości, w której 
przyszło nam żyć tu i teraz.
Wyobrażam sobie, że na 
przykład Nowy Rok 1939 
obchodzono hucznie i bez-
trosko. Nikt nie zatruwał 
sobie zabawy ponurymi wo-
jennymi przepowiedniami. 

Teraz też nie powinniśmy się 
martwić na zapas, zwłaszcza 
o sprawy, na które nie mamy 
wpływu. Polityka jednak do 
nich nie należy, nie jest zrzą-
dzeniem losu, a wynikiem 
różnych udanych i nieudanych 

przedsięwzięć. W demokracji 
mamy prawo domagać się 
rzetelnej wiedzy i żeby nasze 
racje zostały przez rządzących 
wysłuchane.

Zadajmy sobie prowokacyj-
ne pytanie: kto nami rządzi? 
Rząd w Warszawie, czy może 
w Brukseli, Berlinie, Mo-
skwie, Waszyngtonie lub Tel 
Awiwie? Zrzędliwi twierdzą, 
że nie jest nim rząd w Warsza-
wie. Zapewne agentury obcych 
i nieprzyjaznych nam państw, 
mają wpływ na różne pocią-
gnięcia naszego rządu. Wierzę 
jednak, że nadal naszego.

W felietonie zatytułowa-
nym Policjanci i złodzieje 
sugerowałam, że alternatywą 
dla Zjednoczonej Prawicy 

mogliby być Narodowcy. Spo-
tkałam się jednak z zarzutem, 
że ci ostatni są prorosyjscy. Nie 
mam na ten temat wyrobione-
go zdania. Wdzięczna będę 
za wskazanie prorosyjskich 
wypowiedzi Narodowców, 
jak i zaprzeczających tej tezie. 

Na razie trzymajmy się tego, 
co mamy, czyli PiS-u, bowiem 
Totalna Targowica nie zasypia 
gruszek w popiele. Przywra-
canie do łask bolszewickich 
patronów ulic w Warszawie 
to niby drobiazg, ale wy-
mowny. Niech nas nie zmylą 
błazeństwa płynące zarówno 
z Zachodu, jak i ze Wschodu. 
Głupota połączona z chytro-
ścią to mieszanka piorunująca.

Małgorzata Todd

Kto rządzi Polską?
Puste miejsce przy wigilij-
nym stole to jedna z naszych 
najważniejszych tradycji. 
Przeznaczone dla zbłąkanego 
wędrowca, przypomina o 
charakterystycznej polskiej 
gościnności, która nakazuje 
ofiarować gościowi (nawet 
temu niezapowiedzianemu 
i obcemu) miejsce przy 
rodzinnym stole. Pamięć o 
tych, którzy nie są w stanie 
spędzić razem z nami świąt 
jest wciąż żywa. W XIX wie-
ku i wcześniej oraz w latach 
PRL-u rozłąka z bliskimi 
była często spowodowana 
ucieczką przed represjami 
politycznymi. Natomiast dziś 
coraz częściej jest to emigra-
cja ekonomiczna. Migracja 
więc od wieków była i jest 
wpisana w polskie DNA. 

Polacy to mobilny naród, któ-
ry za „lepszym jutrem” zawę-
drował pod każdą szerokość 
geograficzną. Co ciekawe 
w bardzo wielu krajach nasi 
rodacy odcisnęli bardzo 
duże piętno na rdzennej 
społeczności. Tak było np. w 
przypadku polskiej emigracji 
do Ameryki Łacińskiej.  W 
XIX wieku ówczesne kolonie 
przekształcały się w samo-
dzielne państwa i otworzyły 
na imigrantów z Europy. Jed-
nym z nich było Chile. Mało 
który Chilijczyk nie zna dziś 
nazwiska Domeyko czy Kul-
czewski. Ignacy Domeyko, 
przyjaciel Adama Mickiewi-
cza z czasów Uniwersytetu 
Wileńskiego, po udziale w 
powstaniu listopadowym 
został zmuszony do emigracji 
z polskich ziem. We Francji 
zdobył dyplom inżyniera gór-
nictwa, a jesienią 1837 roku 
otrzymał propozycję pracy 
w Chile. Dzięki zainicjo-
wanym przez niego licznym 
badaniom mineralogicznym 
i geologicznym rozwinął się 
w Chile przemysł górniczy. 
Ponadto, Domeyko przy-
czynił się do upowszechnie-
nia oświaty i polepszenia 
jej poziomu, m.in. będąc 
przez ponad 16 lat rektorem 
Chilijskiego Uniwersytetu 
w Santiago. Z kolei Lucia-
no Kulczewski, zasłynął w 
Chile jako wybitny architekt, 
często nazywany „chilijskim 
Gaudim” lub narodowym 
architektem Chile. Urodzo-
ny w 1896 roku w rodzinie 
polskich imigrantów, stwo-
rzył kilkadziesiąt znanych 
budynków w stolicy. Tworzył 
głównie w stylu Art Nouveau 
oraz modernistycznym.

Kolejnym państwem, gdzie 
nazwisko kończące się na 
„-ski” zna każde dziecko jest 
Peru. Pedro Pablo Kuczynski 
to ekonomista i polityk, 
były minister energetyki 
i finansów, były premier 
(2005 – 2006) oraz prezydent 
(2016 – 2018) tego kraju. 
Przez wiele lat mieszkał w 
USA, pracując m.in. jako 
finansista na Wall Street. 
Jego dziadkowie wyjechali 
z Wielkopolski pod koniec 
XIX wieku do Berlina. Jego 
ojciec Max skończył filozofię 
i medycynę na uniwersytecie 
w Rostoku, gdzie uzyskał 
także tytuł profesora. Gdy 
do władzy doszli hitlerowcy, 
Kuczynski wyjechał naj-
pierw do Francji, a potem do 
Peru, gdzie na zaproszenie 
ówczesnego prezydenta 
utworzył publiczną służbę 
zdrowia. Max Kuczynski był 
wybitnym lekarzem chorób 
tropikalnych, bakteriologiem, 
który dziś jest znany przede 
wszystkim ze względu na 
swój wielki wkład w badania 
nad zależnością między 
chorobami, a kontekstem 
kulturowym, społecznym i 
geograficznym. 

Nie tylko Ameryka Ła-
cińska stała się miejscem 
masowej emigracji z Polski. 
Większość naszych rodaków 
wybierała Stany Zjednoczo-
ne jako potencjalny nowy 
dom. Tak, też było z matką 
urodzonego w Słupsku, 
Toma Malinowskiego, nowo 
wybranego kongresmena ze 
stanu New Jersey, która wraz 
z 6-letnim synem, na począt-
ku lat 70-tych opuściła nasz 
kraj. W USA wyszła za mąż 
za wpływowego dziennikarza 
i managera telewizyjnego. 
Tom Malinowski skończył 
studia na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Berkeley 
oraz na Oxfordzie. W latach 

90. pracował w Departa-
mencie Stanu oraz Białym 
Domu w administracji Billa 
Clintona. Następnie przez 12 
lat kierował waszyngtońskim 
biurem Human Rights Watch. 
Od 2014 do 2017 roku pełnił 
funkcję Podsekretarza Stanu 
ds. demokracji, praw czło-
wieka i pracy. Po wygranych 
w listopadzie wyborach do 
Izby Reprezentantów podkre-
ślił, że będzie „przyjacielem 
Polaków w Kongresie Stanów 
Zjednoczonych”.

Najsilniejsza Polonia znajduje 
się jednak w Europie, za 
naszymi zachodnimi grani-
cami. Ogromnym sukcesem 
w Niemczech może ostatnio 
pochwalić się Paul Ziemiak, 
urodzony w Szczecinie, 
nowy sekretarz generalny 
CDU / CSU. W 1988 r. jego 
rodzice przenieśli się wraz z 
nim i jego starszym bratem 
do Niemiec, osiedlając się 
w Nadrenii Północnej-We-
stfalii. Od 1999 r. Paul był 
zaangażowany w działania 
Junge Union, czyli młodzie-
żówki CDU, a od 2014 r. 
pełnił funkcję jej przewod-
niczącego. Po wyborach do 
Bundestagu w 2017 roku 
został posłem do niemieckie-
go parlamentu. Kandydaturę 
Paula Ziemiaka na sekretarza 
generalnego wysunęła nowa 
przewodnicząca CDU Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, co 
może świadczyć o świetlanej 
przyszłości w Niemczech 
polityka polskiego pocho-
dzenia.

Jak widać po tych zaledwie 
kilku przykładach, a jest 
ich setki, tysiące, w innych 
krajach przez wieki, nie 
tylko przyjmowano naszych 
rodaków z otwartymi rękami, 
ale robili oni tam także spek-
takularne kariery w różnych 
dziedzinach życia publicz-
nego. Pomagali w rozwoju 
gospodarek, przyczyniali 
się do rozwoju kultury i 
sztuki, mieli także wkład 
w budowanie współcześnie 
ukształtowanych państw i 
społeczeństw. Byli parla-
mentarzystami, ministrami, 
premierami, zostawiali 
nawet prezydentami krajów 
przyjmujących. Państwa te 
wiedziały bowiem, jak wyko-
rzystać ich potencjał, czyniąc 
z nich pełnoprawnych człon-
ków swoich wspólnot...
 

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejmotność 

Migracja – polskie DNA
KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom.  602 108 348,  602 578 443

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

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”

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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W niedzielę 6 stycznia, odbyło 
się pierwsze wydarzenie z 
gminnego kalendarza imprez 
na rok 2019. Burmistrz Ra-
koniewic wraz ze Stowarzy-
szeniem Gospodyń Wiejskich 
z Rakoniewic, z panią prezes 
Katarzyną Krajewską zapro-
sili wszystkich na Koncert 
Kolęd. 

Organizacją tego wydarze-
nia zajęło się Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Rostarzewa, 
z przewodniczącą Bożeną 
Janowicz na czele. Wśród 

zaproszonych gości pojawili 
się min.: Burmistrz Rakonie-
wic dr Gerard Tomiak Za-
stępca Burmistrza Arkadiusz 
Pawłowski, Starosta Mariusz 
Zgaiński, Proboszcz parafii 
pw. św. Józefa w Rostarzewie 
ks. Grzegorz Walachowski, 
dyrektor ZPS w Rostarzewie 
Aldona Bobińska, sołtys Ro-
starzewa Joanna Krysmann. 
Na scenie w sali wiejskiej 
wystąpił chór Arkadia z Borui 
Kościelnej oraz chór Cecylia 
z Rostarzewa.

Koncert Kolęd 

3 stycznia w Auli Wyż-
szej Szkoły Pedagogiki i 
Administracji im. Mieszka 
I, Wydziału Zamiejscowego 
w Nowym Tomyślu, odbyła 
się konferencja naukowa pt. 
„Strażacka Niepodległa”, 
zorganizowana w związku 
z 100. rocznicą odrodzenia 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zebranych gości przywitał 
Dyrektor Poznańskiego 
Oddziału IPN dr hab. Rafał 
Reczek, po którym kilka 
zdań wprowadzenia przed-
stawił Dyrektor CMP w 
Mysłowicach st. bryg. Paweł 
Rochala. 

Konferencja obejmowała pre-
lekcje:
a  dr Zdzisław Kościański 
„Rok 1918 ostatni rok wojny 
w Europie, w zaborze pruskim 
oraz w Nowym Tomyślu”
a dr Paweł K. Gąsiorczyk „W 
okowach pruskiego pożarnic-
twa. Śląsk i Pomorze” oraz 
„Strażackie drogi do niepod-
ległości.  Udział galicyjskich 
straży pożarnych w dziele 
odzyskania niepodległości w 
1918 roku”
a Danuta Janakiewicz „Pa-
triotyczno-literackie odzewy 
polskiego ruchu strażackie-
go impulsem niepodległości 
1918”
a Anita Wawrzyńska „Od-
zyskanie odpowiedzialności 
za kraj w 1918 roku. Rola i 
autorytet straży ogniowych. 

Ujęcie socjologiczno-kultu-
rowe w drodze do niepod-
ległości”
a st. bryg. mgr inż. Paweł 
Rochala „Kształtowanie od-
powiedzialnej polskości w 
warunkach niebytu narodowe-
go na przykładzie działań Bo-
lesława Chomicza. Fragmenty 
książki „Bolesław Chomicz 
i jego czasy. Biografia stra-
żacka”
a Hubert Koler „Strażacy 
wielkopolscy w walce o pod-
trzymanie polskości do 1918 
roku”

Po krótkim podsumowaniu 
przedstawionych prelekcji, 
Prodziekan nowotomyskiej 
uczelni mgr Dominik Han-
dzewniak oraz Burmistrz 
Nowego Tomyśla Włodzi-
mierz Hibner podziękowa-
li organizatorom za piękne 
przedstawienie mniej znanych 
do tej pory wydarzeń histo-
rycznych dotyczących czynu 
polskich strażaków na rzecz 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 

Na zakończenie uroczy-
stości Prodziekan Dominik 
Handzewniak podziękował w 
imieniu Społeczności Pierw-
szej Akademickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym To-
myślu Naczelnikowi WMP 
w Rakoniewicach Huberto-
wi Kolerowi za wieloletnią 
współpracę pomiędzy insty-
tucjami.

„Strażacka Niepodległa”

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

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

REKLAMA 008849574

Regeneracja 
DPF/KAT w 99%
Tel. 791 213 277

REKLAMA 008849593

WodoroWanie silnikóW 
(oczyszczanie z nagaru)
 791 213 277

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” 

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA”  Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

tel. 68 384 27 75 
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Dnia 3 stycznia 2019 roku w 
Grodziskiej Hali Sportowej 
odbyły się tradycyjne Ja-
sełka Gminne pt. „Otwórz 
oczy, zobacz więcej…” 
zorganizowane przez 
społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Ptaszkowie. Widzowie nie 
tylko mogli szukać wrażeń 
artystycznych ale również 
przeżyć na nowo Tajemnicę 
Narodzenia Chrystusa.

Przygotowany spektakl zwra-
cał szczególną uwagę na dwie 
osoby, które w historii zbawie-
nia odegrały niezwykłą rolę: 
Maryję i Józefa.

W przedstawieniu mieli-
śmy możliwość obejrzenia 
współczesnej rodziny przy wi-
gilijnym stole, która przez po-
goń za dobrami materialnymi  
zapomina o najważniejszych 
wartościach, na których opie-
ra się życie: miłości, dobru, 
pojednaniu…

Można było podziwiać za-
równo młodych aktorów jak i 

wspaniałych tancerzy, którzy 
dostarczyli publiczności nie-
samowitych wrażeń. Oprawa 
muzyczna oraz bogata sce-
nografia podniosły walory 
artystyczne przedstawienia. 
W spektaklu wzięły również 
udział absolwentki Szkoły 
Urszula Frąckowiak i Rozalia 
Kurek. Podczas przygotowań 
do Jasełek dużą pomocą i 

zaangażowaniem wykazali się 
Rodzice uczniów i zaprzyjaź-
nione firmy.

Jednak efek t to przede 
wszystkim zasługa nauczycie-
li, którzy w różnym stopniu 
zaangażowani byli w przed-
sięwzięcie. A byli to: Izabela 
Drgas, Weronika Badzinska, 
Magdalena Wasielewska, Mo-
nika Wielgosz, Hanna Stacho-

wiak, Iwona Studzianek, Gra-
żyna Adamczewska, Sławomir 
Kandziora, Małgorzata Walko-
wiak, Weronika Michajłowska.

Za ogromne zaangażowanie, 
poświęcony czas oraz profe-
sjonalizm całej społeczności 
Szkoły Podstawowej w Ptasz-
kowie podziękował Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan.

Kolejny sukces Gminnych Jasełek

Piękny jubileusz 90 urodzin 
obchodziła Pani Wanda 
Gutsze z Grodziska Wiel-
kopolskiego. Jubilatce, 
najlepsze życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz docze-
kania w radości kolejnych 
jubileuszy złożyli Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan oraz Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Paulina Ciesiel-
ska - Sworek.

W organizację niecodziennego 
wydarzenia w sobotę, 29 grud-
nia 2018 roku odbywającego 
się pod nazwą „100warzysze-
nia na 100 rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
aktywnie włączyły się dzia-
łające na terenie gminy sto-
warzyszenia i organizacje i to 
własnie one przede wszystkim 

wiodły prym, pokazując naj-
piękniejsze wartości realizo-
wane poprzez sport, rekreację, 
muzykę, kulinaria, czy zajęcia 
techniczne.

W tym dniu, każdy z miesz-
kańców mógł przekonać się, 
jak wielu wspaniałych, peł-
nych pasji i zaangażowanych 
w życie społeczne aktywistów, 

mieszka na grodziskiej ziemi.
Burmistrz Grodziska Wiel-

kopolskiego składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim 
organizacjom za nieocenioną 
pracę i uświetnienie sobotnie-
go wydarzenia oraz mieszkań-
com za liczny udział w odsło-
nięciu Ławki Niepodległości 
i przygotowanych atrakcjach.

Niecodzienny jubileusz 60-le-
cia zawarcia związku mał-
żeńskiego stał się udziałem 
państwa Barbary i Czesława 
Kucharzewskich z Grodziska 
Wielkopolskiego. Z tej wyjąt-
kowej okazji życzenia zdrowia, 

pomyślności oraz doczekania 
w szczęściu kolejnych wspa-
niałych rocznic złożyli Jubi-
latom Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszka Maik.

90 urodziny Pani Wandy

Grodziszczanie pięknie uczcili 100 rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jubileusz 60-lecia

Szanowni Mieszkańcy,

z okazji 74 rocznicy Wyzwo-
lenia Grodziska Wielkopol-
skiego zapraszam do udziału 
w mszy św. oraz uroczystości 
przy Pomniku Wdzięczności. 
Nabożeństwo odprawione 
zostanie w niedziele, 27 
stycznia 2019 roku o godz. 
12.30 w kościele pw. św. 
Jadwigi. Po mszy świętej na-

stąpi przejście przed Pomnik 
Wdzięczności, gdzie złożone 
zostaną kwiaty oraz zapalo-
ne znicze pamięci. 
Serdecznie zapraszam 
Państwa do udziału w tej 
uroczystości.

Z poważaniem 

            Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego

                 /-/ Piotr Hojan

74 rocznica wyzwolenia 
Grodziska Wlkp.
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

We wtorek, 8 stycznia 
2019 roku w gościnnych 
wnętrzach Hotelu Remes 
w Opalenicy odbyło się 
tradycyjne Spotkanie Nowo-
roczne. Dzięki uprzejmości 
właścicieli - Sylwii i Barto-
sza Remplewiczów Opale-
nica mogła po raz kolejny 
przyjąć gości w niezwykle 
eleganckich wnętrzach 
nowoczesnego obiektu, a 
opaleniccy gastronomicy 
zadbali o wykwintny poczę-
stunek dla ponad dwustu 
przybyłych gości. 

Wśród nich nie zabrakło lokal-
nych parlamentarzystów: se-
natora Jana Filipa Libickiego, 
a także posłów: Jakuba Rut-
nickiego, Krzysztofa Paszyka, 
Marcina Porzucka i Killiona 
Munyama, a także burmistrz 
partnerskiego miasta Storkow 
Cornelii Schulze-Ludwig.

Spotkanie poprowadził dy-
rektor CKiB w Opalenicy 
Krzysztof Sadowski,  a na po-
czątek głos zabrał gospodarz 
spotkania burmistrz Tomasz 

Szulc. Powitał on szacownych 
gości, przybyłych na Spotkanie 
Noworoczne, a następnie prze-
szedł do podsumowania celów 
oraz inwestycji gminnych 
zrealizowanych w ostatnim 
czasie. Burmistrz podkreślił, 
iż analizując możliwości fi-
nansowe i mając na uwadze 
prowadzony obecnie proces 
inwestycyjny, działania gminy 

były i są optymalne. Ponadto 
wykorzystywane są wszystkie 
możliwości, które dają trwałe 
podstawy do rozwoju gospo-
darczego oraz społecznego. 
W dalszej części przemówie-
nia nie zabrakło rekapitulacji 
najważniejszych wydarzeń 
mijającego roku. 

Następnie na scenie wystą-
pił trio smyczkowe „Sisters 

& Sound”, które prezentując 
ciekawe aranżacje na skrzypce 
i wiolonczelę wprowadziło 
zgromadzonych w świat mu-
zyki klasycznej i filmowej.  
Po artystycznych doznaniach 
nadeszła pora  tradycyjny toast 
noworoczny, wzniesiony przez 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Opalenicy Eugeniusza 
Wojtkowiaka. 

Organizacja Spotkania No-
worocznego w tak wyrafino-
wanej formie była możliwa 
dzięki pomocy darczyńców, 
wśród których znaleźli się: 
Hotel REMES Sport&SPA, 
Dwór Niemierzyce, Restau-
racja Kamienica w Opalenicy, 
Restauracja „Swojska Kuch-
nia” w Opalenicy, Restauracja 
„U Kowala” w Opalenicy, 

Gminne Składy w Opalenicy, 
Sieć Sklepów „Cho No Tu”, 
Cukiernia Błaszak Opale-
nica, Piekarnia Bukowska 
Wojciech Szczęsny, Pizza 
Opalenizza, Piekarnia Piotr 
Gwóźdź Grodzisk Wielkopol-
ski i Restauracja Nie na Żarty 
w Opalenicy. 

PL

Podsumowano rok w Opalenicy

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2019

NOWY SEKRETARZ GMINY WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W poniedziałek, 7 stycznia 
- w obecności burmistrzów 
Tomasza Szulca i Pawła Ja-
kubowskiego oraz kadry kie-
rowniczej Urzędu Miejskiego 
w Opalenicy - nastąpiła ce-
remonia mianowania Toma-
sza Matusiaka na stanowisko 
Sekretarza Gminy Opalenica. 

Tomasz Matusiak pełnił do-
tychczas funkcję kierownika 
Biura Promocji i Rozwoju 
oraz Zarządzania Fundusza-
mi.  Biurem pokieruje teraz 
Tomasz Andrzejewski, który 
z rąk burmistrza Opalenicy 
także odebrał akt mianowania 
na to stanowisko.  PL

Za nami wspaniały 27. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Pragnę podzię-
kować wszystkim Mieszkań-
com za udział w tym niezwy-
kłym wydarzeniu. Dziękuję 
za Państwa zaangażowanie i 
pasję, które sprawiły, iż im-
preza odbyła się w tak przy-
jaznej atmosferze. Ponownie 
udowodniliście, że macie 
szlachetne i gorące serca! 
Chylę czoła przed członkami 
Opalenickiego Klubu Bie-
gacza, z prezesem Hubertem 
Kukawą na czele, za zorga-
nizowanie 27-godzinnego 
biegu. Dziękuję wszystkim 
jego uczestnikom, w tym 
także biegaczom z Grodziska 
Wielkopolskiego, Nowego 

Tomyśla czy Poznania. Było 
nam niezmiernie miło, że 
byliście z nami! Także w opa-
lenickiej hali miały miejsce 
wydarzenia niesamowite. 
Działo się tak m. in. dzięki 

wspaniałym występom dzieci 
z naszych przedszkoli i szkół 
podstawowych. Dziękuję! 
Składam wyrazy uznania 
organizatorom: dyrektorowi 
Krzysztofowi Sadowskiego i 

pracownikom CKiB, dyrekto-
rowi Krzysztofowi Mądremu i 
pracownikom OSiR oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Opalenicy!
 Tomasz Szulc

Nominacja dla Tomasza 
Matusiaka

Podziękowania Burmistrza Opalenicy
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