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Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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
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Wzorem lat ubiegłych, gmi-
na Komorniki uruchamia 
kolejną, czwartą już edycję 
Budżetu Obywatelskiego. I 
tym razem na projekty zgła-
szane przez mieszkańców 
zostanie przeznaczona pula 
600 tys. złotych, w podziale 
na zadania inwestycyjne oraz 
nieinwestycyjne.

Z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa w ubiegłym roku 

zrezygnowano z konsulta-
cji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego. Po 
rocznej przerwie wracamy i 
czekamy na projekty naszych 
mieszkańców. 

Całość konsultacji zostanie 
przeprowadzona elektronicz-
nie na platformie interneto-
wej budżetu obywatelskiego 
gminy. 

Nabór wniosków ruszy1 

czerwca br. , a zadania 
do budżetu obywatelskiego 
będzie mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec gminy. Gło-
sowanie nad wybranymi 
pomysłami odbędzie się w 
październiku br.

Zapraszamy mieszkańców 
do zgłaszania i promowania 
ciekawych pomysłów na rzecz 
najbliższego otoczenia.Mamy 
nadzieję, że kolejna edycja 

będzie cieszyła się równie 
dużym zainteresowaniem. 
To wyjątkowa okazja do 
współdecydowania o tym, 
na co zostanie wydana część 
budżetu gminy. 

Wszystkie niezbędne in-
formacje o Budżecie Oby-
watelskim Gminy Komor-
niki dostępne są na stronie 
internetowej www.komorniki.
budzet-obywatelski.org

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego

Kontynuujemy dyskusję nad 
ważnymi aspektami życia 
gminy Komorniki, z udzia-
łem osób zaangażowanych 
w konkretną problematykę. 
Mowa już była o rozwoju 
bazy sportowej. Przyszła pora 
na dziedzinę równie ważną, 
ale zdecydowanie najdroższą 
w utrzymaniu – oświatę. Na 
pytania odpowiadają: Piotr 
Wiśniewski, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy, radny 
Piotr Napierała, przewod-
niczący Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego, Olga Karłowska, 
sekretarz gminy,.

Przed jakimi wyzwaniami stoi 
gminna oświata?

Olga Karłowska
Dziś największym wyzwa-

niem oświaty jest efektywna 
nauka w dobie pandemii, która 
wymusiła totalną reorgani-
zację pracy szkół. Jej skutki 
czują wszyscy – uczniowie, 
nauczyciele, rodzice, pracow-
nicy. Moje obawy wiążą się 
natomiast z tym, jakie dzieci 
powrócą do szkół. Organiza-
cja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej była wielkim 
wyzwaniem dla naszej oświaty 
jeszcze przed pandemią. Szko-
ły są pełne uczniów, z roku 
na rok coraz więcej z nich 
posiada orzeczenie lub opinię 
z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej (PPP). W naszych 
szkołach pracują nauczyciele 
specjaliści, psychologowie, pe-
dagodzy, terapeuci, logopedzi. 
Myślę, że gdy „szkoła” wróci 
do szkoły, będą mieli pełne 
ręce roboty. By wyjść naprze-
ciw dzieciom ze specjalnymi 
potrzebami i ich rodzinom, 
uruchamiamy w marcu punkt 
konsultacyjny Poradni w Pusz-
czykowie tu, w Komornikach. 
Na razie skupimy się na sze-
roko pojętym poradnictwie, 
by jak najszybciej udzielić 
wsparcia rodzinom, które   ob-
serwują zaburzenia emocjonal-
ne u dzieci. Bardzo się cieszę 
z uruchomienia tego punktu i 
mam nadzieję, że stopniowo 
będziemy go rozwijać. 

Wyzwaniem jest też baza 
oświatowa. Nasze szkoły są 
nowoczesne i świetnie wypo-
sażone, ale dzieci uczą się w 
nich w systemie zmianowym, 
co jest konsekwencją „refor-
my” z 2017 r.  Mimo, że np. w 
Poznaniu jest to normą, to w 
„wiejskich” szkołach rodzice 
oczekiwaliby jednej zmiany. 
Nie zawsze jest to możliwe, w 
naszych warunkach demogra-
ficznych wzrost liczby uczniów 
postępuje bardzo dynamicznie, 
co skutkuje pełnymi szkołami. 

Piotr Wiśniewski
Oprócz oczywistych obaw, 

związanych z poziomem fi-
nansowania oświaty i warun-
ków, w których przyszło jej 
funkcjonować, ważną kwestią 
jest utrzymanie jej na wła-
ściwym poziomie. Musimy 
pamiętać, że to od właściwego 
kształcenia zależy przyszłość 
nie tylko naszych dzieci, ale 
i całego społeczeństwa. To, z 

jaką wiedzą i spojrzeniem na 
świat dzieci opuszczą mury na-
szych szkół podstawowych, w 
dużym stopniu wpłynie na ich 
całe późniejsze życie. To wy-
zwanie dla  systemu oświaty, a 
wyzwaniem dla samorządu jest 
dbałość o jakość tego kształ-
cenia, poprzez zapewnienie 
właściwej bazy oświatowej i 
jej finansowanie.

Piotr Napierała
Podstawowym wyzwaniem 

dla gminnej oświaty jest roz-
wiązanie problemu jej finan-
sowania. Bez odpowiednich 
instrumentów ze strony pań-
stwa w postaci adekwatnego do 
potrzeb naliczania subwencji 
oświatowej, wkrótce stanie-
my przed pytaniem: oświata, 
czy inwestycje? Kadry mamy 
wykwalifikowane, pomysły na 
rozwój również, popyt jest, ale 
bez odpowiedniego zabezpie-
czenia finansowego po prostu 
pojawią się kłopoty. Dzisiejsza 
szkoła to nie tylko kreda i ta-
blica, a oświata, to nie produkt, 
który przynosi natychmia-
stowe i realne zyski. Rozwój 
technologii informatycznych 
wymusza na oświacie zmiany, 
rozwój gminy z powiększają-
cą się systematycznie liczbą 
uczniów – również. Dlatego 
tak wiele uwagi poświęcamy 
przedszkolom i szkołom, ich 
budowie, rozbudowie i wypo-
sażaniu. Inwestujemy również 
w kapitał ludzki. Potrzeb coraz 
więcej, szczególnie w obszarze 
wsparcia psychologicznego. 
Długo można by wyliczać.

Czy nauka zdalna okazała się efek-
tywna? Czy szkoły stanęły na wyso-
kości zadania?

Olga Karłowska
Uważam, że nasze szkoły 

sprawnie przeszły w tryb nauki 
zdalnej, choć było to ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne 
dla dyrektorów i nauczycieli. 

Z oceną jakości nauczania i 
pracy w tym trudnym czasie 
musimy poczekać. Staraliśmy 
się stworzyć jak najlepsze wa-
runki, dzieci otrzymały kom-
putery do nauki, nauczyciele 
wykorzystują nowe technolo-
gie, by zajęcia były atrakcyjne 
dla uczniów. Nauczanie zdalne 
to nowa sytuacja, w której mu-
sieli odnaleźć się nauczyciele 
– także ci starsi, co na pewno 
nie było łatwe i dzieci, których 
domy nagle zmieniły się w salę 
szkolną. Niewiele mówi się o 
rodzicach, którzy siłą rzeczy 
stali się też nauczycielami. 
Mam nadzieję, że ten rok 
szkolny będzie można zaliczyć 
in plus pod względem reali-
zacji podstawy programowej 
i faktycznie zdobytej wiedzy. 

Piotr Wiśniewski
Można powiedzieć, że po 

roku doświadczeń z tym zwią-
zanych, wszyscy już w pewien 
sposób przyzwyczaili się do 
warunków, w jakich przyszło 
prowadzić szkolne nauczanie. 
Niestety uważam, że nic nie 
zastąpi standardowych lekcji 
w klasie i sprawdzonych metod 
oceny. Obawiam się, że skutki 
takiego modelu przekazy-
wania wiedzy na odległość i 
weryfikowania, na ile została 
przyswojona, może okazać 
się w dłuższym terminie bar-
dzo szkodliwe. Dla rodziców 
dzieci generuje to również 
duże problemy związane z 
zapewnieniem opieki w domu 
w czasie szkolnym, koszty 
zakupu dodatkowego sprzętu 
do komunikacji, a także spada 
na nich rola korepetytorów, 
na którą nie wszyscy byli 
gotowi i musieli znaleźć na 
to dodatkowy czas. Na efekty 
trzeba jeszcze poczekać. Mogą 
okazać się długofalowe.

Piotr Napierała
Trudno to w tej chwili oce-

nić, choć wielu specjalistów 

bije na alarm. Jakość edukacji 
nie wszędzie jest taka sama. 
Różny jest również poziom 
dostępu do szybkich łączy. 
Na pewno jest zdecydowanie 
lepiej niż wiosną ubiegłego 
roku, kiedy to postawiono nam 
zadanie: „jakoś sobie poradź-
cie”. I radziliśmy sobie w mniej 
lub bardziej udany sposób. 
Obecna przerwa w zajęciach 
stacjonarnych i zastąpienie 
typowego nauczania zdalnym, 
wygląda już w miarę przyzwo-
icie, choć nie jest tajemnicą, 
że tego typu nauczanie jest 
mniej efektywne i czeka nas w 
przyszłości prawdziwa czarna 
dziura edukacyjna. Izolacja i 
brak fizycznego kontaktu spra-
wiają, że u uczniów pojawia 
się brak motywacji. Najwięcej 
tracą uczniowie mniej zdolni, 
którzy na skutek pojawiających 
się braków przestają się uczyć. 
Wprawdzie trwa medialne 
zaklinanie rzeczywistości i 
MEN zapowiada pojawienie 
się w przyszłości jakiś zajęć 
wyrównawczych, ale o finan-
sowaniu już nie wspomina. 
Zapewne kosztami zostaną 
obarczone – nie  pierwszy już 
raz – samorządy. Samorządy, 
które i tak mają już problemy 
z realizacją inwestycji, których 
domagają się mieszkańcy, sa-
morządy, które obciążane są w 
coraz większy stopniu dopłatą 
do wynagrodzeń.

Lwią część budżetu gminy po-
chłania oświata. Wydajemy na 
nią więcej niż na inwestycje. Czy 
te proporcje są prawidłowe? Czy 
gmina udźwignie ciągły wzrost 
kosztów oświaty?

Olga Karłowska
Koszty oświaty rosną z roku 

na rok. W zeszłym roku było to 
prawie 93 mln zł. Subwencja 
oświatowa wyniosła 32,5 mln 
zł, łatwo obliczyć, ile do oświa-
ty dokładamy. Chcemy dbać, 
by szkoły porządnie wyglą-

dały, by poziom nauczania w 
nich był możliwie najwyższy, 
by oferta szkół była atrakcyjna. 
Inwestujemy w dobrą kadrę, 
na 430 etatów nauczycielskich 
120 to nauczyciele dyplomo-
wani. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna też kosztuje, nie 
wspominając o świetlicach 
szkolnych, w których prze-
bywa coraz więcej dzieci. 
Miliony wydajemy także na 
przedszkola. Nasza gmina jest 
młoda, potrzebna jest opieka 
dla najmłodszych. W gminie 
działają 4 przedszkola gminne 
i aż 13 publicznych z opera-
torem prywatnym. Gmina 
dopłaca tym ostatnim 1300 zł 
na każde dziecko miesięcznie, 
roczna dotacja to wydatek 18,5 
miliona zł. Oświata to nasz 
priorytet, nie chcemy na niej 
oszczędzać, trzeba jednak 
pamiętać, że priorytetów jest 
więcej, równie kosztownych. 

Piotr Wiśniewski
Gminny samorząd robi 

wszystko, aby warunki oświa-
towe w naszej gminie były 
jak najlepsze. Kosztuje nas to 
o trzy razy więcej niż otrzy-
mujemy w ramach subwencji 
oświatowej, która teoretycznie 
powinna na funkcjonowanie 
oświaty wystarczyć. To oczy-
wiste, że te proporcje to kpina 
ze strony Państwa i jawne 
wykorzystywanie samorzą-
dowych pieniędzy. Nie mamy 
innego wyjścia, jak kosztem 
rozwoju innych dziedzin życia 
na terenie naszych miejscowo-
ści inwestować w przyszłość, 
jaką są dzieci i ich odpowied-
nie wykształcenie.

Piotr Napierała
Powtórzę, że potrzebne 

są odpowiednie do potrzeb 
instrumenty finansowania 
oświaty z budżetu centralnego. 
Bez nich inwestycje w samo-
rządach po prostu staną się 
niemożliwe. Za obowiązkiem 

szkolnym na odpowiednio 
wysokim poziomie nie mogą 
stać gminy i powiaty, gdyż tego 
nie udźwigną. W dzisiejszych 
warunkach udział państwa 
ogranicza się praktycznie do 
wypłaty podstawowych wy-
nagrodzeń oraz wyposażenia 
uczniów w podręczniki. Poja-
wiły się wprawdzie programy 
pomocowe, umożliwiające 
zakup sprzętu dla mniej za-
możnych, ale to kropla w mo-
rzu potrzeb, zadań i wyzwań, 
przed którymi stanęła oświata.

Czy gmina tworzy wystarczające 
warunki uczniom do nauki i nauczy-
cielom do pracy? 

Olga Karłowska
Ponosimy tak wysokie kosz-

ty oświaty właśnie po to, by 
dzieci miały dostęp do nowo-
czesnej szkoły i wysokiego 
poziomu nauczania. Dobrze 
doposażone placówki to też 
komfortowe miejsce pracy dla 
nauczycieli. Uważam, że są 
atrakcyjnym pracodawcą. Na 
wynagrodzenia nauczycieli 
wydajemy rocznie 2,5 mln 
zł więcej niż stawki ustalone 
w Karcie nauczyciela. Przy 
każdej szkole tworzymy bazę 
sportową – sale sportowe, 
boiska, siłownie. Uważam, 
że nasze szkoły wypadają ko-
rzystnie na tle innych, np. tych 
w mieście. Nie raz słyszymy, 
że mamy lepsze warunki, lep-
sze doposażenie i lepszą opiekę 
nad dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami. 

Piotr Wiśniewski
W moim odczuciu zde-

cydowanie tak. Nowocze-
sne szkoły, interaktywne sale 
lekcyjne i pomoce naukowe, 
wspaniałe pełnowymiarowe 
sale gimnastyczne. To cechy 
naszych nowych obiektów w 
Komornikach, Plewiskach, 
Chomęcicach, a za chwilę 
w Wirach. Pewnie zawsze 
znajdzie się ktoś, kto powie, 
że czegoś mu brakuje i można 
by było stworzyć dodatkowo 
jeszcze to i owo. Myślę jednak, 
że poziom wydatków na ten cel 
przeznaczany w naszej gminie 
mówi sam za siebie.

Piotr Napierała
Moim zdaniem tak. Wpraw-

dzie jest to ocena subiek-
tywna, ale pracując w gmin-
nych szkołach od niemal 30 
lat widziałem i ciągle widzę 
zmiany. Wystarczy zajrzeć do 
szkolnych i rodzinnych archi-
wów, przyjrzeć się zdjęciom… 
Zmiany w warunkach pracy 
i nauki są widoczne i trzeba 
mieć naprawdę sporo złej woli, 
by ich nie dostrzec. Czy zawsze 
są to zmiany na lepsze? Zdania 
są, jak zawsze, podzielone.  
Oczywiście, tak jak apetyt 
rośnie w miarę jedzenia, rosną 
potrzeby i oczekiwania, tak 
rodziców i uczniów, jak i pra-
cowników przedszkoli i szkół. 
W porównaniu z działaniami 
w tym obszarze innych gmin, 
nie mamy jednak na co narze-
kać. Mnie wystarczają wizyty 
w poznańskich szkołach, aby 
docenić to, czym dysponujemy.

Dyskusja o najdroższym utrzymaniu oświaty
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Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

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

SKuP ZŁOMu
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

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



Str. 4 POWIATY-GMINY
24 kwietnia 2021GMINA RAKONIEWICE

Z okazji kolejnej rocznicy 
katastrofy smoleńskiej, 10 
kwietnia 2010, a także przy-
padającego 13 kwietnia

Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej stalinowskiego 
ter roru, Burmistrz Rako-
niewic, dr Gerard Tomiak  
oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Krzysztof Kraw-
czyk, złożyli kwiaty pod po-
mnikiem na rakoniewickim 
rynku.

Pomnik poświęcony jest 
synom ziemi rakoniewickiej, 
którzy zostali ofiarami so-
wieckiego systemu zbrodni-
czego z wiosny 1940 roku. 

Na pomniki istnieje również 
inskrypcja dotycząca ofiar 
tragicznego wypadku lotni-
czego, w którym zginął m.in. 
Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski z żoną i pozostałymi 
członkami delegacji.

Cześć ich Pamięci!!!

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej

Z dniem 1 kwietnia 2021r. 
rozpoczą ł się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. 

Dane zebrane w spisie prze-
znaczone są do opracowywa-
nia strategii i programów roz-
wojowych dla kraju, regionów 
i gmin. Zalecaną metodą jest 
spis internetowy.  

Wystarczy wejść na stronę 
spis.gov.pl, zalogować się do 
aplikacji i wypełnić formularz.  
Jeżeli nie spiszą się Państwo 
samodzielnie skontaktuje się 
z Wami telefonicznie lub bez-
pośrednio rachmistrz spisowy, 
który przeprowadzi spis. 

Pamiętajmy, że udzia ł 
w spisie jest obowiązko -
wy i nie można odmówić  
rachmistrzowi udzielenia in-
formacji na zadane pytania.

W przypadku braku dostępu 
do internetu mogą się Państwo 
spisać w każdym urzędzie 
statystycznym, urzędzie woje-
wódzkim lub urzędzie miasta 
i gminy. 

W Rakoniewicach specjalne 
miejsce do samospisu przygo-
towano w Urzędzie Miejskim 

Gminy Rakoniewice, z siedzi-
bą Osiedle Parkowe 1, 62-067 
Rakoniewice.

Spisać można się codziennie 
w godzinach pracy urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym.

Spisu można również doko-
nać dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numer 22 279 99 99.

Już dziś wejdź na spis.gov.pl 
i spisz się przez Internet. 

Zapraszamy do udziału!

Stanowisko do samospisu 
w Urzędzie Miejskim 

Do Nowego Tomyśla przy-
jechał poseł RP Marcin 
Porzucek, aby przedstawić 
jakie dofinansowanie będzie 
do dróg w powiecie Nowy 
Tomyśl

Bardzo się cieszę, że widzimy 
się tutaj, aby przedstawić pro-
pozycję finansowania tutej-
szych inwestycji drogowych. 
W tym  miejscu, gdzie stoimy 
jest las, a więc możemy sobie 
pozwolić, aby zachowując 
dystans mówić o drodze, któ-
ra ma tutaj powstać i która 
zmieni tą część rejonu Nowego 
Tomyśla. 

Z rządowego funduszu roz-
woju dróg można pozyskać  
ponad pięć milionów złotych. 
Jest to ważna inwestycja, która 
podniesie nie tylko bezpie-
czeństwo mieszkańców, ale 
także pozwoli na rozwój przed-
siębiorców, których firmy są 
zlokalizowane w tej okolicy. 
Będą one mogły dotrzeć jak 
najszybciej do autostrady omi-
jając Nowy Tomyśl. 

Takich inwestycji w Wiel-
kopolsce jest wiele, na które 
jest przeznaczone ponad 240 
milionów złotych dofinan-
sowania do dróg gminnych 
i powiatowych. 

Oprócz miasta Nowy To-
myśl dofinansowanie dostanie 
także powiat nowotomyski 
w miejscowości Sielinko, jak 
również gmina Zbąszyń na 
przebudowę ulicy Sportowej. 

Z tego rejonu skorzystają także 
Gmina Wielichowo w powiecie 
grodziskim. 

Bardzo się cieszę, że jako 
przedstawiciel Zjednoczonej 
Prawicy popierającej rząd 
pana premiera Morawieckiego, 
możemy tak duże środki fi-
nansowe przekazywać do tych 
mniejszych gmin. Poprzednio 
przez lata tych środków było 
mniej i były kierowane do 
metropolii. 

Przyszedł czas, aby rozwi-
jały się mniejsze miejscowo-
ści, aby pobudzać tam go-
spodarkę. Mam nadzieję, że 
ta 3 km. droga która będzie 
kosztować około 10 milionów 
złotych, z czego pięć milio-
nów będzie dofinansowanie 
rządowe. 

Będziemy realizować lokal-
ne drogi, co pozwoli utrzymać 
miejsca pracy. 

Prawo i Sprawiedliwość po-
kazuje, że potrafi niezależnie 
od tego kto z kim sympaty-
zuje z PiS czy też Platformą 
Obywatelską, to te inwesty-
cje robimy dla mieszkańców 
i przedsiębiorców, a nie dla 
posłów czy burmistrzów. 

Dziękuję radnym, którzy 

również zabiegali o to, aby 
powstały te inwestycję. Bardzo 
się cieszę, że możemy współ-
pracować ponad podziałami 
i mam nadzieję, że kolejne 
dobre wiadomości będziemy 
przekazywać już za kilka mie-
sięcy, bo takich dofinansowań 
będzie dużo więcej. 

Mam nadzieję, że ta inwesty-
cja, która zostanie zakończona 
w przyszłym roku, będzie pre-
ludium do tego co chcemy zro-
bić jeszcze w Nowym Tomyślu. 

Myślę, że we współpracy 
z samorządowcami uda się 
wyprowadzić tiry z miasta 
i poprawić komfort jazdy. 
Potem będzie można zająć się 
modernizacją miasta od ulicy 
Komunalnej. 

Mam nadzieję, że te inwe-
stycje będą służyć nie tylko 
mieszkańcom, ale też przed-
siębiorcom. Mamy tutaj zlo-
kalizowaną firmę „BEROTU” 
zatrudniającą  około 1000 
pracowników, którzy dojeż-
dżają z całego powiatu oraz 
okolic i to będzie dla nich duże 
ułatwienie.

P.S. Po spotkaniu oprowadzał 
gości po zakładzie właściciel 
firmy „BEROTU” Andrzej 
Roszkowski.  Oprócz posła 
Marcina Porzucka był obec-
ny pełnomocnik posła Adam 
Frąckowiak, radny powiatu 
Sylwester Kamyszek , oraz 
radny gminy Tomasz Wlekły.

Franciszek Gwardzik

Rząd finansuje drogi w Nowym Tomyślu

Z rządowego fun-
duszu rozwoju dróg 
można pozyskać  po-
nad pięć milionów 
złotych

„
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Roman Wawrzyniak: Nie 
mogę nie rozpocząć od py-
tania o film redaktor Ewy 
Stankiewicz „Stan zagro-
żenia”. Jaka jest refleksja 
Pana Profesora po tym 
dokumencie?
Zdzisław Krasnodębski: To 
świetny film, bardzo rzetelny, 
widać wielką pracą, którą 
wykonała pani Ewa Stankie-
wicz. Film pokazujący pracę 
podkomisji, ale ujawniający 
różne nieznane fakty, m.in. 
zeznania świadków, które 
układały się w przekonującą 
całość. Potwierdza to, co 
my wiemy, a czego część 
Polaków nie dopuszcza do 
świadomości – mianowicie, 
jak wielka wina leży po 
stronie rosyjskiej. Po drugie, 
jak to, że ta wersja oficjalna 
prawdziwa być nie może, że 
to, iż doszło do wybuchu na 
pokładzie samolotu jest w 
zasadzie potwierdzane przez 
wiele faktów i eksperymen-
tów.

Laboratoriów niezależnych 
od siebie.
Rozrzut szczątków, które tam 
są dokładnie przedstawione. 
To jest oczywiście film, ale 
czekamy na raport końcowy 
podkomisji. Film pokazuje 
też to, co wszyscy widzieli-
śmy – jak się zachował rząd 
polski po katastrofie. To jest 
następna katastrofa.

To prawda, ja jeszcze 
chciałem zapytać, bo Pan 
Profesor został wybrany do 
Parlamentu Europejskiego 
właśnie z naszego regionu. 
Czy Wielkopolanie, którzy 
głosowali właśnie tutaj na 
obecną wiceprzewodniczącą 
Parlamentu Europejskiego, 
byłą minister zdrowia i byłą 
premier, mogą się dzisiaj 
czuć nieco zawiedzeni, 
oszukani, a może zawsty-
dzeni po tych zdjęciach, 
które zobaczyliśmy w 
filmie?
To trzeba pytać tych wybor-
ców. Pan kiedyś mnie pytał 
o inną panią poseł, która 

była wybrana z tego regionu. 
Jest jeszcze jeden pan poseł, 
który stał się przedmiotem 
kontrowersji, w związku ze 
szczepieniami. Wyborcy 
mają wolny głos.

Wiem, że Pan Profesor, 
jako dżentelmen, nie da 
się namówić na rozmowę 
o pani poseł Kopacz. Nie 
mogę nie zapytać o postawę 
Donalda Tuska. Może pani 
premier stała się ofiarą jego 
decyzji politycznych i całej 
koncepcji tamtej ekipy na 
tragedię smoleńską?
To jest najważniejszy punkt, 
tego, co widzimy w tym fil-
mie. Wcześniejsze nagrania 
narady z Edmundem Klichem 
to też pokazały, że odpowia-
da głównie premier, który 
wysłał panią minister do Mo-
skwy. Przyjęto strategię, któ-
ra w czasie narady z Klichem 
została wyrażona, żeby broń 
Boże nie doszło do pogorsze-
nia relacji polsko-rosyjskich. 
To było główne zadanie, a 
nie dociekanie prawdy. Jeżeli 
zadamy sobie pytanie, czy 
tego rodzaju katastrofa by 
się zdarzyła w jakimkolwiek 
innym miejscu – czy tak by 
wyglądało śledztwo, czy tak 
by się zachowywało państwo, 
na terenie którego doszło do 
takiej katastrofy? Do tej pory 
nie mamy wraku, nie mamy 
czarnych skrzynek. Czy 
tak w tej sytuacji powinien 
zachowywać się rząd polski? 
Premier? Kiedy ogłaszany 
był raport to pan premier był 
na nartach. Od samego po-
czątku był inny cel politycz-
ny. To obciąża wszystkich 
członków tamtego rządu, ja 
bym nie przywiązywał wagi 
do tych zdjęć. One są tylko 
jeszcze jednym fragmentem 
pokazującym, że cała posta-
wa była nie do przyjęcia – na 
czele z Donaldem Tuskiem 
i późniejszym prezydentem 
Bronisławem Komorowskim. 
Haniebne było bratanie 
się z Rosjanami, przyjazd 
prezydenta Medwiediewa. 
Ja pamiętam, kiedy jedna ze 

stacji telewizyjnych napawała 
się tym, jak wspaniale jest 
zabezpieczona wizyta pre-
zydenta Rosji w Warszawie. 
To brzmiało jak drwina, w 
kontekście tego, co się stało.

Jedyny komentarz Donalda 
Tuska brzmiał w ten spo-
sób: „Kiedy Ewa Kopacz 
pomagała rodzinom ofiar 
w najtrudniejszych sytu-
acjach, PiS z bezpiecznego 
ukrycia organizował akcję 
narodowego szczucia. Tak 
jest do dziś”. Tak przystoi 
w ogóle mówić?
Nie przystoi, to jest taka 
metoda odwracania prawdy. 
Znamy to z przeszłości, to 
metoda sowiecka. Wiemy, jak 
było, kto szczuł wtedy i, kto 
szczuje teraz. Psim obowiąz-
kiem polskiego premiera było 
zupełnie inne zachowanie, 
powinien powołać ekspertów, 
zawiadomić sojuszników, 
powołać sztab kryzysowy, 
powinien zachować inaczej, 
niż się zachował. Nie może 
być wątpliwości. Możemy 
się zastanawiać nad psycho-
logią Polaków, którzy tego 
nie widzą. Znaczna część 
społeczeństwa nie chciała się 
pogodzić, mimo twardych 

dowodów, że to Rosjanie 
mordowali polskich oficerów 
w Katyniu.

Panie Profesorze, w 
kontekście tej bezsilności i 
bezradności w wyjaśnianiu 
przez tamtą ekipę trage-
dii smoleńskiej na nowo 
wracają pytania o tragedię 
smoleńską, ale też o ocenę 
naszych relacji z Rosją i 
ocenę w ogóle obecnej poli-
tyki Putina. Czy bezpieczna 
Ukraina to bezpieczna 
Polska?

Tak, ale też agresywna Rosja 
to zagrożenia dla całej Euro-
py, dopóki Polacy, Niemcy, 
Francuzi tego nie zrozumieją 
to nie będziemy żyć w bez-
piecznym świecie.

A jak Pan Profesor ocenia 
to rozumienie? Czy ono 
jest, czy możemy się spo-
dziewać odpowiedzi unij-
nych instytucji w sprawie 
lokowania wojsk rosyjskich 
przy granicy z Ukrainą. 
Sytuacja wydaje się groźna, 
napięta, że o losie opozy-
cjonisty, przebywającego 
w kolonii karnej Aleksjeja 
Nawalnego nie wspomnę.

Jest czekanie, zwlekanie, są 
ciemne interesy, są wpływy 
rosyjskie w polityce euro-
pejskiej. Wiemy, że służby 
rosyjskie mordują w Europie 
(np. sprawa zabójstwa 
Litwinienki). Słyszałem, że 
ostatnio była próba zabi-
cia jednego z uchodźców 
czeczeńskich w Berlinie. 
Zamachowiec się zgłosił 
na policję. Ktoś ze służb 
niemieckich powiedział: 
„Wiemy, że służby rosyj-
skie stosują takie metody 
skrytobójstwa”. Wiemy, 
że prezydentowi Bidenowi 
wyrwało się słowo zabójca 
w odniesieniu do prezydenta 
Rosji. Skoro to wszystko 
wiemy, gdzieś tam jest 
bezkarność, chęć robienia 
interesów. Często mówimy 
o wpływach rosyjskich w 
polityce europejskiej, tylko 
te wpływy są najsilniejsze w 
tym mainstreamie europej-
skim. O Donaldzie Tusku 
nieprzypadkowo powiedzia-
no, że to „nasz człowiek w 
Warszawie”. Powiedzieli to 
Rosjanie – być może nie 
wynikało to z naiwności, 
niedoświadczenia polityczne-
go, pychy charakteryzującej 
tą formację. Rozpoznanie 

psychologiczne było bardzo 
dobre po tamtej stronie.

A może to jest taka gra Pu-
tina: Ukraina jako straszak 
wymuszający zgodę USA na 
Nord Stream 2?

Tak się mówi, że to próba 
nacisku, żeby zyskać jakieś 
inne koncesje, w innym 
zakresie, żeby dokończyć 
te inwestycje. Nie jest to 
inwestycja tylko rosyjska, 
ale rosyjsko-niemiecka i to 
jest strasznie groźne, że ten 
rząd, kraj, który odgrywa 
tak ważną rolę w UE, ten 
projekt wspiera, że jest głu-
chy na wszystkie argumen-
ty, łącznie z argumentami 
Komisji Parlamentu Euro-
pejskiego. To jest bardzo 
niebezpieczne. Tak, jak w 
przypadku Polski niebez-
pieczny jest nasz podział 
wewnętrzny. Ci ludzie 
działający na osłabienie pań-
stwa, to w przypadku UE ta 
postawa rządu niemieckiego 
to jest bardzo niebezpieczne, 
kiedy nie jesteśmy solidarni.

Panie profesorze, musimy 
kończyć, ale w nawiązaniu 
do pierwszej części naszej 
rozmowy chciałem jeszcze 
na koniec powiedzieć, że 
prezes Instytutu Nowych 
Mediów, Eryk Mistewicz 
napisał ostatnio o tekście 
pana profesora „Już nie 
przeszkadza” z dziennika 
„Rzeczpospolita”, którego 
publikacja miała miejsce 14 
kwietnia 2010 roku napisał 
w ten sposób: „Gdybym 
miał wskazać najbar-
dziej charakterystyczny 
dla ostatnich dwudziestu 
lat tekst w polskiej pu-
blicystyce, gdybym miał 
wskazać jeden tylko tekst 
do wmurowania, symbo-
lizujący te dwadzieścia lat 
i to, w czym nadal żyjemy 
byłby to właśnie ten tekst”. 
Jeśli pan profesor pozwoli z 
uznaniem podpisuję się pod 
tymi słowami, dziękuję za 
ten tekst..

Profesor Zdzisław Krasnodębski o „Stanie zagrożenia”
Gościem porannej rozmowy Radia Poznań był polski europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, 

socjolog, filozof społeczny i publicysta, a także prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej, profesor Zdzisław Krasnodębski.

ROZMOWA

Dofinansowania przyznane 
zostały w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
(RFRD).

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg ma wspierać realizację 
zadań na drogach zarządza-
nych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Jego głów-
nym celem jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokal-
nym. 

Bardzo się cieszę, że do-
finansowanie otrzyma tak 
wiele gmin z naszego woje-
wództwa. Wierzę, że pienią-
dze uzyskane na budowę lub 
przebudowę dróg poprawią 
bezpieczeństwo wszystkich jej 
uczestników.

Powiat wągrowiecki otrzyma
a 4 776 599,99 zł na rozbu-
dowę ulicy Antoniewskiej w 
Skokach (droga powiatowa 
1656P) na odcinku od ulicy 
Rakojedzkiej do mostu na 
rzece Mała Wełna 
a 1 217 319,64 zł na rozbudowa 
ul. Grzybowej w Wągrowcu 
(droga powiatowa nr 1622P)
Gminy w powiecie otrzymają
a 609 275,57 zł przebudo-

wę ulicy Klonowej wraz z 
infrastrukturą techniczną w 
Kobylcu w Gminie Wągrowiec

a 4 349 631,43 zł na przebu-
dowę ulic: Jeżyka, Słowackie-
go, Mickiewicza i Kasprowi-
cza w Wągrowcu
a 251 254,79 zł na budowę 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Niemczyn
a 450 356,86 zł na budowę dro-
gi gminnej przy ul. Smolary w 
miejscowości Gołańcz
a 183 920,97 zł na przebudowę 
drogi gminnej w Jagniewicach, 
gmina Skoki
a 3 215 008,80 zł na budowę 
ulicy Projektowanej w Wą-
growcu

Powiat złotowski otrzyma
a 4 281 376,61 zł na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1029P 
Nowy Dwór- Stare Dzierzążno
Gminy w powiecie otrzymają
a 590 853,44 zł na przebudowę 
ul. Nad Rzeką w Skórce
a 4 241 715,78 zł na rozbudowę 
drogi gminnej w miejscowości 
Okonek ul. Niepodległości - 1 
Maja
a 5 222 184,44 zł na przebudo-
wę drogi gminnej nr 120113P 
w Złotowie
a 313 219,10 zł na przebudowę 

drogi gminnej w miejscowości 
Łomczewo

Powiat pilski otrzyma 
a 1 044 357,65 zł na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1177P 
w miejscowości Krzewina
Gminy w powiecie otrzymają
a 1 001 390,33 zł  na remont 
ul. Polnej w Białośliwiu 
a 116 943,06 zł na przebudowę 
drogi gminnej na działce nr    
218 w Byszkach
a 700 000,00 zł na przebu-
dowę drogi w miejscowości 
Łobżenica
a 819 392,84 zł na przebudowę 
oraz budowę drogi gminnej 
nr 130521P - ul. Gajowa w 
Kaczorach
a 118 150,34 zł na przebudowę 
drogi gminnej w Węglewie
a 2 156 111,03 zł na przebu-
dowę ulicy Przemysłowej w 
Osieku nad Notecią

Powiat czarnkowsko-trzcia-
necki otrzyma
a 2 769 323,74 zł  zł na rozbu-
dowę drogi - budowę ścieżki 
rowerowej Krzyż Wlkp.-Draw-
sko przy drodze powiatowej 
1323P
Gminy w powiecie otrzymają
a 757 539,36 zł  na budowę 

drogi gminnej wraz z odwod-
nieniem - ul. Polna w miej-
scowości Pęckowo w Gminie 
Drawsko
a 324 150,66 zł na przebudowę 
drogi gminnej nr 184071 w m. 
Tarnówko
a 258 249,17 zł na przebudowę 
drogi gminnej 184076 w m. 
Młynkowo
a 1 576 565,65 zł na przebu-
dowę dróg w obrębie osiedla 
pomiędzy ul. Drawską i os. 
Przytorze w Wieleniu
a 623 548,72 zł na zagospo-
darowanie ulicy Podgórnej w 
Lubaszu w ramach zadania pn. 

„Przebudowa dróg w Lubaszu”

Powiat chodzieski – gminy 
otrzymają
a 372 847,53 zł na przebudowę 
drogi gminnej nr 198061P w 
miejscowości Margońska Wieś
a 304 804,73 zł na budowę 
drogi - Stróżewo gm. Chodzież

Powiat nowotomyski otrzy-
ma
a 2 402 241,97 zł na przebu-
dowę drogi powiatowej 2738P 
w m. Śliwno
Gminy w powiecie otrzymają
a 5 337 012,75 zł na budowę 
drogi gminnej w m. Przyłęk 
wraz z odcinkiem drogi przyle-
głej w kierunku ul. Komunal-
nej w Nowym Tomyślu
a 719 825,40 zł na przebudowę 
drogi gminnej wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej 
w ciągu ulicy Sportowej w 
Zbąszyniu

Powiat szamotulski otrzyma
a 5 137 970,51 zł na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1855P 
Śmiłowo – Gałowo - odcinek 
II od km 0+035,44 do km 
2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo 
wraz z budową ronda w miej-
scowości Jastrowo - odcinek 

III w części od km 2+100 do 
km 2+278,69
Gminy w powiecie otrzymają
a 1 007 279,78 zł na przebu-
dowę ulicy Wiosny Ludów w 
Szamotułach

Powiat obornicki – gminy 
otrzymają
a 866 351,98 zł na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości 
Garbatka, gmina Rogoźno
a 819 773,92 zł na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości 
Parkowo, gmina Rogoźno

Powiat grodziski otrzyma 
a 2 338 556,85 zł na prze-
budowę drogi powiatowej nr 
3592P Kotowo - Karczewo 
przez miejscowość Kotowo 
do drogi krajowej nr 32 w kie-
runku przez wieś do ostatniego 
zabudowania
Gminy w powiecie otrzymają
a 444 779,52 zł na remont dróg 
gminnych nr 534531P - ul. 
Kolejowa oraz nr 534530P- ul. 
Stawowa w Granowie
a 2 211 829,12 zł na budowę 
drogi gminnej nr 544541, ul. 
Śliwkowa i odcinka drogi 
gminnej nr 544540P, ul. Par-
kowa w m. Wielichowo

Poseł Marta Kubiak

Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg.



Str. 6 POWIATY-GMINY
24 kwietnia 2021PRZEGLĄD KATOLICKI

Czy potraficie wyobrazić 
sobie Polskę bez Kościoła? 
Czy wyobrażacie sobie nasz 
kraj bez katolików, którzy 
od wieków przyczyniają się 
do jego nieustannego rozwo-
ju? Czy wyobrażacie sobie, 
co działoby się w Polsce bez 
zasad, które przyniosła nam 
cywilizacja chrześcijańska?

Jesteśmy przekonani, że każ-
dego dnia obserwowaliby-
śmy wydarzenia, które miały 
miejsce tuż po ogłoszeniu 
przez Trybunał Konstytucyj-
ny oczywistej prawdy, że nie 
można zabijać dzieci nienaro-
dzonych...

Proszę tylko spojrzeć, co się 
dzieje na Zachodzie, który już 
przed kilkoma dekadami wy-
rzekł się Chrystusa, Kościoła i 
moralności katolickiej... Dzie-
siątki tysięcy aborcji, pełzająca 
eutanazja pozwalająca zabijać 
starszych i chorych, znisz-
czone świątynie, profanacje 
Najświętszego Sakramentu...

Kościół przyniósł Polsce 
Chrystusa – to znaczy klucz 
do rozumienia tej wielkiej i 
podstawowej rzeczywistości, 
jaką jest człowiek. Człowieka 
bowiem nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. 
A raczej: człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zro-
zumieć ani kim jest, ani jaka 
jest jego właściwa godność, 
ani jakie jest jego powołanie 
i ostateczne przeznaczenie. 

Nie może tego wszystkiego 
zrozumieć bez Chrystusa. I 
dlatego Chrystusa nie można 
wyłączać z dziejów człowie-
ka w jakimkolwiek miejscu 
ziemi. Nie można też bez 
Chrystusa zrozumieć dziejów 
Polski – przede wszystkim 
jako dziejów ludzi, którzy 
przeszli i przechodzą przez tę 
ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje 
narodu są przede wszystkim 
dziejami ludzi. A dzieje każ-
dego człowieka toczą się w 
Jezusie Chrystusie. W Nim 
stają się dziejami zbawienia 
– mówił podczas homilii na 
placu Zwycięstwa święty pa-
pież Jan Paweł II.

Nasze dzieje toczą się w Je-
zusie Chrystusie i tylko dzięki 
Niemu! Czy wie Pan o obiet-
nicy, którą złożył Zbawiciel 
świętej siostrze Faustynie? Pol-
skę szczególnie umiłowałem, 
a jeżeli posłuszna będzie woli 
mojej, wywyższę ją w potędze 
i świętości. Z niej wyjdzie 
iskra, która przygotuje świat 
na ostateczne przyjście moje – 
czytamy w Dzienniczku.

Tak! Polska będzie mocar-
stwem! Wystarczy, że jako 
naród pozostaniemy wierni 
Woli Chrystusa! Dlatego wła-
śnie musimy trwać pod tym 
Znakiem! Tylko pod Krzyżem 
Polska będzie Polską, a Polak 
Polakiem! 

Pozwolicie, że przypomni-
my jeszcze znamienne sło-
wa, wypowiedziane przez 
Ojca Niepodległości, Romana 

Dmowskiego. Katolicyzm nie 
jest dodatkiem do polskości, 
zabarwieniem jej na pewien 
sposób, ale tkwi w jej istocie, 
w znacznej mierze stanowi jej 
istotę. Usiłowanie oddzielenia 
u nas katolicyzmu od pol-
skości, oderwania narodu od 
religii i od Kościoła, jest nisz-
czeniem samej istoty narodu.

To niezwykle trafna diagno-
za, którą musimy się kierować. 
Choć wiele środowisk chce 
doprowadzić do zniszczenia 
polskości i doprowadzić do 
laickiej zgnilizny na wzór Za-
chodu, razem – my  – musimy 
się im przeciwstawić! Możemy 
to zrobić, walcząc wspólnie z 
nami, ponieważ zwyciężymy 
tylko razem! 

Dlatego, jeśli to możliwe, 
bardzo prosimy o wsparcie nas 
dowolnym datkiem w wysoko-
ści 35 zł, 60 zł, a jeśli istnieje 
taka ewentualność – nawet 90 
zł. W podzięce otrzymacie od 
nas e-book „Polska chrześci-
jańska. Albo żadna”. 

Chcemy, aby nasi rodacy 
przestali bać się bycia katoli-
kami i z dumą wyznawali swą 
wiarę. Tylko dzięki temu wy-
pełni się obietnica Chrystusa i 
z naszego kraju wyjdzie iskra 
zbawienna dla świata!

Pamiętamy w naszych mo-
dlitwach i prosimy o nieustan-
nną modlitwę za nas i naszą 
ukochaną Ojczyznę.

Niech Bóg błogosławi Pol-
sce i Polakom!

Zespół PCh24.pl.

Jak oceniacie jakość pro-
gramów, które serwuje nam 
telewizja publiczna?

Zapewne dostrzegacie, że 
zazwyczaj nie stoją one na 
zbyt wysokim poziomie. W 
ramówce TVP pełno jest 
przecież bezwartościowych 
seriali, kiepskich teleturnie-
jów i pseudopublicystycznych 
programów, które są wyłącznie 
tubą propagandową partii, 
która akurat znajduje się u wła-
dzy. Co gorsza, cała ta szopka 
odbywa się za nasze pieniądze! 
Jest jednak jeden program, 
którego gospodarz niezależnie 
od rządzącej aktualnie opcji 
politycznej zawsze staje po 
stronie prawdy, porusza tema-
ty niewygodne dla władzy i 
nigdy nie boi się iść pod prąd. 
To redaktor Jan Pospieszalski 
ze swoim programem „Warto  
rozmawiać.

„Warto rozmawiać” było 
solą w oku koalicji PO-PSL, 
tak i jest solą w oku rzekomo 
prawicowego Prawa i Spra-
wiedliwości. Wszystko przez 
niedawną krytykę polityki 
lockdownowej, która mogła 
doprowadzić do śmierci nawet 
100 tys. Polaków, co przyznał 
sam Jarosław Kaczyński. Na 

niewiele zdało się to, że w 
programie wypowiadali się 
cenieni przedstawiciele środo-
wiska lekarskiego i prawnik, 
którzy podważyli skuteczność 
lockdownu z punktu widzenia 
medycznego, ale i jego podsta-
wy legislacyjne.

Negatywnie oceniono bo-
wiem pracę rządu, co nie 
spodobało poseł PiS Joannie 
Lichockiej, która doniosła na 
red. Pospieszalskiego do pre-
zesa TVP Jacka Kurskiego, a 
ten zdjął program z anteny! Nie 
ma naszej zgody na cenzurę 
w iście PRL-owskim stylu i 
blokowanie pluralizmu w me-
diach, a zwłaszcza w telewizji 
publicznej, opłacanej przecież 
przez wszystkich podatników.

Dlatego bardzo Pana proszę 
o podpisanie apelu do prezesa 
TVP Jacka Kurskiego, by ten 
przywrócił na antenę program 

„Warto rozmawiać” i umożli-
wił prezentowanie różnych po-
glądów w telewizji publicznej.

Tak, chcę powrotu progra-
mu „Warto rozmawiać” do 
TVP!

Oprócz podpisu pod petycją 
może nam Pan pomóc w jesz-
cze jeden sposób. W najbliż-
szych godzinach zamierzamy 
mocno wypromować naszą pe-
tycję w sieci. Wszystko po to, 
aby dowiedziało się o niej jak 
najwięcej osób, które wspólnie 
z nami wywrą na prezesie TVP 
odpowiednią presję w sprawie 
powrotu programu „Warto roz-
mawiać”. Jako osoby przymu-
szane do współfinansowania 
tego tworu, mamy prawo żądać 
programów, które nie są tylko i 
wyłącznie tubą propagandową 
władzy!

Z pozdrowieniami,
Zespół Dajcierozmawiać

Teatr Ósmego Dnia zapowiada 
w swoim afiszu wydarzenie 
o nazwie „Performatywny 
wykład  - Olimpijski romans 
w 83. rocznicę premiery Olim-
piady Leni Riefenstahl i 132. 
rocznicę urodzin Adolfa Hi-
tlera…”. Na taki tytuł zareago-
wało Stowarzyszenie Rodzin 
Polskich Ofiar Obozów Kon-
centracyjnych i złożyło protest 
do władz miasta.

Urodzinowo można ob-
chodzić pamięć ofiar a nie 
morderców – mówi Elżbieta 

Sobiak-Rybarska, prezes sto-
warzyszenia zrzeszającego 
rodziny polskich ofiar:

Dźwięk: Teatr Hitler (gar)
Sam człon w tytule „w 

rocznicę urodzin” czy roczni-
cowo podkreślając urodziny 
jednego czy drugiego zbrod-
niarza dla nas, rodzin polskich 
ofiar jest po prostu nie do 
przyjęcia. Urodzinowo można 
obchodzić, można inicjować 
projekty ofiar ale nigdy nie 
zbrodniarzy, nie ich morder-
ców

W opisie wydarzenia czyta-
my z kolei, że cykl do którego 
się zalicza ma formułę anty-
rocznic, oraz że wydarzenie 
jest odwołane ze względu na 
obostrzenia pandemiczne.

Teatr Ósmego Dnia nie 
odniósł się w żaden sposób 
do stawianych mu przez sto-
warzyszenie zarzutów, ale 
zapowiada że w najbliższych 
dniach wyda wspólnie z urzę-
dem miasta oświadczenie w 
tym temacie.

Bartosz Garczyński

Polska będzie katolicka

Przywrócić w TVP „Warto rozmawiać” 
redaktora Jana Pospieszalskiego

Urodziny Adolfa Hitlera w Poznaniu ?

Szanowne Panie, zapewne  
pamiętacie niedawne, wie-
lotysięczne demonstracje w 
obronie rzekomo zagrożonej 
Konstytucji, które odbywały 
się w wielu miastach? W 
Lesznie same organizowały-
ście takie zgromadzenia, na 
których lamentowałyście nad 
stanem poszanowania naj-
ważniejszego prawa w naszej 
Ojczyźnie – Konstytucji.

Wylewałyście krokodyle łzy, 
a tzw. autorytety, lokalni 
politycy, rodzimi obroń-
cy demokracji wpadali w 
histerię wieszcząc koniec 
demokracji w Polsce. I co? 
Nic się nie stało! Polska 
nadal funkcjonuje, a ci którzy 
mieli się dopuścić zamachu 
na najważniejszą ustawę - 
dostali ponownie mandat do 
rządzenia. Coś nie wyszło? 
Chyba zarzuty nie miały 
podstaw merytorycznych lub 
wyborcy nie uwierzyli w te 
biadolenie?

Niedawno, Trybunał Konsty-
tucyjny zabrał głos w sprawie 
tzw. aborcji eugenicznej 
orzekając, że przepisy ustawy 
dopuszczające zabijanie 
dzieci (aborcja) ze względu 
na poważne wady rozwojowe, 
są niezgodne z Konstytucją 
RP. Dla wyjaśnienia - jed-
nym słowem – eugenika to 
selekcja zwierząt i ludzi ze 
względu na ich dodatnie lub 
ujemne cechy genetyczne. 
W praktyce, idea ta została 
zastosowana przez Niemców 
w latach 30-stych XX w, 
którzy zabijali ludzi (bez 
względu na wiek) jeśli nie 
spełniali oczekiwań wzorca 
„nowej rasy” typu nordyckie-
go. Tamte zbrodnicze czyny 
do dzisiaj wzbudzają w nas 
odrazę, sprzeciw i współczu-
cie dla ofiar.

Zorganizowałyście „strajk 
kobiet” w Lesznie. Sprze-
ciwiacie się ograniczaniu 
prawa do swobodnego decy-
dowania o życiu poczętego 
dziecka, gdyby ono miało 
urodzić się niedoskonałe, 
chore, upośledzone, a nawet 
- gdy byłoby niepotrzebne, 
przeszkadzało w planach ży-
ciowych … jednym słowem 
– „na życzenie”. Dla mnie to 
nie pojęte, bo w przypadku 
dzieci jeszcze nienarodzo-
nych … ich przyszłe matki 
chcą mieć prawo (swobodę) 
doboru swojego potomstwa 
ze względu na cechy gene-
tyczne (eugeniczne). W przy-
padku wystąpienia (a nawet 
tylko podejrzenia) tych nie-
doskonałości - eliminowanie 
ich przez ich zabicie. Aborcja 
(zabieg zabijania) dzieci, u 
których wcześniej rozpoznaje 
się wady czy choroby typu 
Zespół Downa następuje po 
11. tygodniu życia. Dziecko 
na obrazach USG ma wtedy 
główkę, na wykształcone 
nóżki i rączki. Serce bije już 
od tygodnia. Czasami takie 
zabiegi odbywają się znacz-
nie później, gdy dziecko 
odczuwa ból, strach i umiera 
w cierpieniach rozrywane na 
kawałki. Dlatego zabijanie 
nienarodzonych dzieci, ze 
względu na ich niedoskona-
łości rozwojowe czy wady to 
w czystej postaci eugenika 
(selekcja ze względu na 
ujemne cechy). Dlaczego w 
nas nie wzbudza to odrazy, 
sprzeciwu, współczucia dla 
ofiar, a wielu popiera takie 
działania, no a gdyby robili 

to Niemcy …. oooo to już nie 
to samo, tamto było nieludz-
kie, obrzydliwe, haniebne, 
a to jest tylko nieludzkie, 
obrzydliwe, haniebne …. 
tylko, że domagają się tego 
niektóre kobiety.

Dlaczego matki domagają 
się kary śmierci dla swoich 
niedoskonałych dzieci? Nie 
ma drugiej takiej cywilizacji 
jak ta rzekomo nowoczesna 
i oświecona cywilizacja 
zachodnia, która uchwaliła 
Prawa Człowieka i Prawa 
Dziecka, a jednocześnie po-
wszechnie je łamie, bo prawo 
do życia to prawo najważniej-
sze – zasadnicze, a przed nim 
nie ma innego ważniejszego 
prawa. Cywilizacje wschodu, 
południa … te niecywilizo-
wane, niedemokratyczne, 
dzikie … szanują życie 
nienarodzone.
Ewo, Adriano, Julio, Barbaro 
… czy jeśli coś jest niezgod-
ne z Konstytucją to może być 
legalne? Jaki jest sens organi-
zować demonstracje doma-
gające się od ustawodawcy 
przyjęcia przepisów prawa 
niezgodnych z Konstytucją? 
Przecież o to kilkanaście 
miesięcy temu walczyły-
ście, aby prawo w Polsce 
było zgodne z Konstytucją! 
Prawda? Domagaliście się 
poszanowania Konstytucji! 
Czy coś się stało? Coś się 
zmieniło? Czy teraz Konsty-
tucja nie jest najważniejsza? 
O co Wam chodzi?
Teraz organizujecie w Lesz-
nie demonstracje, blokady 
biur poselskich, wulgarne 
spektakle nienawiści, pikiety 
przed kościołem, aby zastra-
szyć mieszkańców myślą-
cych inaczej i wymusić na 
ustawodawcy zmianę prawa, 
które byłoby niezgodne z 
Konstytucją! Gdzie w tym 
sens i logika? No chyba, że 
Wam w cale nie chodzi o 
obronę Konstytucji, tylko o 
obalenie władzy?
Na szczęście są też głosy 
sprzeciwu na te barbarzyń-
skie postulaty. Przytoczę dwa 
znamienne fragmenty. Oto 
Wasz sojusznik w walce o 
Konstytucje – prof. Andrzej 
Rzepliński ocenia Was nega-
tywnie (delikatnie mówiąc), 
jednocześnie zadaje pytania:

- Nasuwa się pytanie, kto za 
nimi stoi, kto ich nakręca 
i promuje? Przecież dzisiaj 
przez media społecznościowe 
można pewne osoby wykre-
ować i rozpropagować. Nie 
możemy wykluczyć, że ktoś 
chciałby Polskę, używając 
języka prof. Zybertowicza, 
kompletnie rozwibrować - 
wskazał Rzepliński.

 Aborcja jest zabójstwem - 
stwierdza wcześniej prezes 
Trybunału Konstytucyjnego  
Andrzej Rzepliński - doda-
jąc, że przy tym zapisie art. 
38 Konstytucji, nie moż-
na orzec inaczej. Sami to 
sprawdźcie.

Art. 38. Konstytucji - Zasada 
ochrony życia.
Rzeczpospolita Polska za-
pewnia każdemu człowieko-
wi prawną ochronę życia.

Czy tu jest jakieś pole ma-
newru do zabijania nienaro-
dzonych dzieci ze względu na 
czynniki eugeniczne?

To w sumie drugie orzecze-
nie TK od 1993 roku, gdy 
ustawa „aborcyjna” weszła 
w życie. Oto sędziowie w 
1997 roku ocenili wprowa-
dzoną w Sejmie przez SLD 
i koalicjanta tzw. „aborcję 
na życzenie” (ze względów 
społecznych). W uzasadnie-
niu orzeczenia ówczesnego 
Trybunału Konstytucyjnego 
czytamy: „Podstawowym 
przymiotem człowieka jest 
jego życie. Pozbawienie życia 
unicestwia więc równocze-
śnie człowieka, jako podmiot 
praw i obowiązków. Jeżeli 
treścią zasady państwa prawa 
jest zespół podstawowych 
dyrektyw wyprowadzanych 
z istoty demokratycznie 
stanowionego prawa, a gwa-
rantujących minimum jego 
sprawiedliwości, to pierwszą 
taką dyrektywą musi być 
respektowanie w państwie 
prawa wartości, bez której 
wykluczona jest wszelka 
podmiotowość prawna, tj. 
życia ludzkiego od począt-
ków jego powstania. Demo-
kratyczne państwo prawa 
jako naczelną wartość stawia 
człowieka i dobra dla niego 
najcenniejsze. Dobrem takim 
jest życie, które w demo-
kratycznym państwie prawa 
musi pozostawać pod ochro-
ną konstytucyjną w każdym 
stadium jego rozwoju”. Język 
prawniczy, dość trudny, ale 
treść chyba zrozumiała dla 
wszystkich.

Przypomnę, że absolutnie nie 
byli to sędziowie z nadania 
PiS, bowiem ta partia wtedy 
nie istniała.

Dlatego pytam za profeso-
rem Rzeplińskim - kto za 
wami stoi? Dlaczego chcecie 
„rozwibrować” Polskę? 
Dlaczego chcecie rozpętać 
wojnę domową? Dlaczego 
nie szanujecie Konstytucji, o 
którą tak walczyłyście?

Sławomir Szczot 
- Leszno

Dlaczego kobiety chcą 
rozpętać wojne domową
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Czy z perspektywy działa-
czy Sekcji Młodych w ,,Soli-
darności” następuje zmiana 
pokoleniowa? Młodzi 
interesują się działalnością 
związkową?
Zdecydowanie możemy 
powiedzieć, że z naszego 
punktu widzenia Związek się 
nie starzeje. Pokazuje nam to 
liczba członków, którzy nie 
przekroczyli 35 roku życia, 
bo do tego wieku można 
należeć do ,,młodzieżówki”. 
W Volkswagenie, w któ-
rym pracuję, znaczną część 
pracowników w szeregach 
,,Solidarności” stanowią 
młodzi. 

Co przyciąga młodych do 
,,Solidarności”?
Najlepiej działa rekomenda-
cja, która potocznie nazy-
wana jest ,,marketingiem 
szeptanym”. Starsi koledzy 
lub rówieśnicy mówią: 
zapisz się do związku, bo 
warto. Często nie musimy 
nikogo namawiać i pozy-
skiwać w specjalny sposób. 
Pracownicy przychodzą 
sami. Dotyczy to zarówno 
korzyści wynikających z siły 
przebicia związku zawodo-
wego reprezentującego jego 
interesy, ale też zwykłych 
korzyści materialnych jak 
paczki na święta oraz innych 
świadczeń.
Sam bardzo wcześnie 
zapisałem się do ,,Solidar-
ności”, bo było to jeszcze 
w szkole zawodowej, gdy 
miałem 17 lat. Jestem dumny 
z tego. Z mojej perspektywy 
mogę stwierdzić, że dobrze 
mieć taką osobę, organiza-

cję, do której na początku 
drogi zawodowej można się 
zwrócić ze swoimi sprawami, 
problemami. Ludzie tego 
potrzebują i Związek jest na 
to odpowiedzią.
Młody człowiek dziś wcho-
dzący na rynek pracy często 
nie jest świadomy swoich 
praw i obowiązków. Nie jest 
wyedukowany w zagadnie-
niach związanych z mobbin-
giem i dyskryminacją, nie 
wie jak takie zachowania 
rozpoznać.

Czasami o przynależności 
do związku decydowała 
tak prozaiczna sprawa jak 
wysokość składki. Jeśli 
pracownikom było obo-
jętne, który związek ich 
reprezentuje, to wybierali 
związki branżowe, bo tam 
składka była niższa, a w 
,,Solidarności” trzeba za-
płacić 1% wynagrodzenia. 
Czy spotkał się pan z taką 
argumentacją?
Teraz wiele osób więcej wy-
daje miesięcznie na Netflixa, 
więc argument związany 
z kosztami przynależno-
ści do Związku stracił na 
znaczeniu. Zmienił się 
poziom życia w Polsce i z 
tej perspektywy, wysokość 
składki najmniej wpływa 
na decyzję przystąpienia do 
,,Solidarności” i nie stanowi 
bariery. Ludzie wiedzą, że 
za tą składką idzie określo-
na wartość: porady prawne, 
szkolenia, ale też wsparcie 
materialne. To wszystko 
stanowi wartość dodaną.

Zarówno w prezydium 

Sekcji Młodych w naszym 
Regionie, jak i w Krajów-
ce to w połowie kobiety, 
które przez wiele lat chętnie 
oddawały związkową 
władzę mężczyznom. Czy to 
oznacza, że panie stały się 
bardziej przebojowe w dzia-
łalności związkowej?
Wydaje mi się, że można 
zauważyć pewną tendencję 
wzrostu aktywności związko-
wej kobiet. U nas parytet nie 
był zamierzony. 

,,Solidarność” wywodząc 
się z ruchu społecznego 
walczącego o wolność, 
siłą rzeczy związana była 
z polityką. Czy z punktu 
widzenia młodego działacza 
Związek powinien angażo-
wać się politycznie? 
Bardzo dobrze znam historię 
,,Solidarności”, wiele czyta-
łem na temat jej początków i 
walki o niepodległość. Znam 
uwarunkowania w jakich 
przyszło działać opozy-

cjonistom w PRL. Z mojej 
perspektywy aktywność 
polityczna związku jest złym 
kierunkiem. Związek powi-
nien zajmować się sprawami 
pracowniczymi i nie mieszać 
się do polityki. To nie jest 
tylko moje zdanie, ale tak 
wynika z rozmów z innymi 
młodymi członkami ,,Soli-
darności”. 

Co jest priorytetem w dzia-
łalności Sekcji Młodych?
Przede wszystkich populary-
zacja związku, rozpowszech-
nianie samej idei związkowej 
i ocieplanie wizerunku 
,,Solidarności”. Chcemy po-
kazać, że związek ma twarz 
każdego z nas, jest ,,ludzki” i 
przyjazny, a w ciągu lat nieco 
wypaczył się ten obraz. 

Jest pan także członkiem 
Prezydium Sekcji Młodych 
Komisji Krajowej. Młodzi 
w całej Polsce zgłaszają 
związkowi takie same 
problemy związkowi, czy są 
różnice związane w sytu-
acją w danym regionie?
Nie ma takiego podzia-
łu, można mówić raczej o 
problemach, które występują 
wszędzie i dotyczą głównie 
nierównego, gorszego trak-
towania młodych w stosunku 
do ,,starych” pracowników, a 
także wynikających z niezna-
jomości zagadnień dotyczą-
cych prawa pracy. 

Tak jak wszystkie sfery 
życia, również działalność 
związkowa musiała zostać 
ograniczona w czasie 
pandemii. Sekcja Młodych 

przeniosła swoją aktywność 
do Internetu. Jaki był np. 
cel projektu #poznajmysię?
Akcja polega na prezento-
waniu sylwetek młodych 
działaczy. Pokazując, że w 
związku są młodzi, warto-
ściowi ludzie z ciekawymi 
pasjami, chcieliśmy, żeby ci, 
którzy nas poznają – usłyszą 
i zobaczą - jeszcze bardziej 
poczuli, że są jednymi z 
nas. To zresztą nawiązuje 
do wcześniej wspomniane-
go kreowania Związku z 
ludzką twarzą. Chcieliśmy, 
żeby nasz ,,target” zoba-
czył, że tam tacy sami fajni 
ludzie, z którymi można się 
identyfikować. Poza tym 
staramy się wychodzić poza 
ramy działalności stricte 
związkowej. Przed pandemią 
aktywnie działaliśmy spo-
łecznie organizując zbiórki 
krwi, pomoc dla bezdomnych 
zwierząt, a także włączając 
się w akcje charytatywne 
na poziomie Krajówki. W 
młodych są ogromne pokłady 
możliwości, trzeba tylko do 
nich dotrzeć. Myślę, że nam 
się to udaje.  

Jakie macie plany na naj-
bliższą przyszłość?
Wspólnie z sekcją krajową 
będziemy organizować 
Forum Młodych. Na tym 
spotkaniu chcemy poruszać 
naszego środowiska, zorga-
nizować debaty młodych ze 
starszymi działaczami. Być 
może uda nam się to zorga-
nizować zdalnie. Wszystko 
zależy od sytuacji pande-
micznej. 

Fot. Archiwum prywatne 

Zapisują się do związku bo warto
Z Karolem Kamińskim, Przewodniczącym Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska rozmawia Anna Dolska
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Teraz wiele osób więcej wydaje miesięcznie 
na Netflixa, więc argument związany 
z kosztami przynależności do Związku 
stracił na znaczeniu

„
Jesteś studentem dzien-
nikarstwa lub jego ab-
solwentem? Weź udział 
w naborze do programu 
Youth4Regions i przyjedź 
do Brukseli!

Program Youth4Regions 
powstał w 2017 r. z inicja-
tywy Komisji Europejskiej, 
by umożliwiać studentom 
dziennikarstwa i jego absol-
wentom poznawanie działań 
Unii Europejskiej mających 
na celu wzmacnianie spójności 
gospodarczej oraz społecznej 
poprzez zmniejszanie różnic w 
poziomach rozwoju pomiędzy 
regionami UE.

Co oferują organizatorzy pro-
gramu?
a uczestnictwo w warsztatach 
z zakresu dziennikarstwa i 
unijnej polityki spójności;
a możliwość objęcia opieką 
mentorską przez uznanego 
krajowego dziennikarza;
a sposobność współpracy z 
doświadczonymi dziennika-
rzami w trakcie Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast 
2021, który jest największym 
corocznym wydarzeniem po-
święconym polityce spójności 
organizowanym przez Komi-
sję Europejską i Europejski 
Komitet Regionów;
a wizyty w instytucji unijnych 

i w siedzibie mediów UE;
a  możliwość uczestnictwa 
w charakterze dziennikarza 
w trakcie wizyt prasowych 
przedstawicieli KE w pań-
stwach członkowskich;
a koszty zakwaterowania i 
podróży zostaną pokryte przez 
KE.

Jakie kr y teria muszą spełniać 
aplikujący?  
a  zainteresowanie tematyką 
wykorzystywania funduszy 
UE w zamieszkiwanym re-
gionie;
a doświadczenie dziennikar-
skie (status studenta dzienni-
karstwa lub maksymalnie 2 
lata doświadczenia zawodo-
wego);
a posiadanie obywatelstwa 
państwa członkowskiego UE 
lub państwa sąsiedniego;
a wiek od 18 do 30 lat;
a gotowość do wyjazdu do 
Brukseli w okresie 10-15 paź-
dziernika 2021 r.;
a brak uczestnictwa we wcze-
śniejszych edycjach programu 
Youth4Regions.

Jak wziąć udział w konkur sie 
Yout4Regions?
a aplikujący zobowiązani są 
wypełnić formularz, który 
znajduje się tu;
a aplikujący muszą przesłać 
krótki artykuł (2500-6250 

słów) lub krótki reportaż wi-
deo (2-3 min) przedstawiający 
projekt współfinansowany 
przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (rów-
nież Interreg) lub Fundusz 
Spójności. Aplikujący zobo-
wiązani są wybrać jeden z 
poniższych tematów:
a Sprawiedliwa Europa: poli-
tyka spójności na rzecz spra-
wiedliwego przejścia do neu-
tralności klimatycznej;
a Zielona Europa: polityka 
spójności na rzecz intermodal-
nej mobilności;
a Spójność na rzecz odbudo-
wy: wspólne zwycięstwo nad 
pandemią;
a Europa blisko obywateli: 
zaangażowanie młodzieży. 

Uwaga: Projekty można prze-
syłać we wszystkich 24 języ-
kach urzędowych UE, w tym 
w j. polskim. Organizatorzy 
zastrzegają, że w przypadku 
wyboru reportażu wideo na-
leży dołączyć krótkie stresz-
czenie w j. angielskim.

Ważne daty
a zainteresowani mogą wy-
syłać zgłoszenia do 12 lipca 
2021 r.;
a wyniki naboru ogłoszone 
zostaną 9 sierpnia 2021 r.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 
na podst. KE

Bruksela zaprasza studentów

m Grodzisk Wlkp.
Uczennice grodziskiego Li-
ceum odniosły sukces w 
Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim „Tobie Polsko ta 
kropla krwi wrzącej…”. Ur-
szula Frąckowiak z klasy III 
c zajęła II miejsce, a Jagna 
Jaśkowiak z II d3 i Aleksan-
dra Rzeźnik z II c - III miej-
sce. Wszystkie reprezentant-

ki Liceum otrzymały tytuł 
Laureata, który przysługuje 
tym z uczestników, którzy 
uzyskują ponad 90 procent 
prawidłowych odpowiedzi. 
Wojewódzki konkurs wiedzy 
o powstaniu wielkopolskim 
odbywa się corocznie, a w 
tym roku miała miejsce jego 
XIII edycja. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Poznaniu. Konkurs cieszy 

się wielkim zainteresowa-
niem i biorą w nim udział 
reprezentacje ze szkól po-
nadpodstawowych nie tyko 
z Wielkopolski, ale również 
z województwa zachodnio-
pomorskiego i łódzkiego. 
Koordynatorem konkursu w 
LO był nauczyciel historii - 
Sebastian Skrzypczak.   

Dziewczętom gratulujemy 
sukcesu i życzymy powodze-
nia w dalszej edukacji.

Wielki sukces licealistek 
„Słowaka”
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Dzisiaj o LEWACKIEJ aktor-
ce i, Dyrektorce Ósemek. 
Teatr Ósmego Dnia od 
momentu powstania czyli od 
roku 1963, założony przez 
dwóch recytatorów Lecha 
Raczaka i Tomasza Szymań-
skiego wpisał się złotymi 
zgłoskami w historii polskiej 
sceny niezależnej.
Przez wiele lat prowadził 
ambitną działalność i miewał 
spory z tzw. cenzurą. 
Był nagradzany na 
wielu znaczących 
za granicą festi-
walach  W Polsce 
także odnosił 
sukcesy, a premie-
ry były szeroko 
komentowane i 
recenzowane w po-
ważnych pismach .Do 
pewnego momentu kiedy 
powstał spór programowy 
( a raczej kompetencyjny) 
między Lechem Raczakiem 
a Ewą Wójciak i chyba wtedy 
założyciel  zrezygnował. 
Być może był też już wtedy 
zainteresowany współpracą z 
różnymi teatrami. 

Ewa W. to bardzo niecieka-
wa postać. A ta ostatnia jej 
wypowiedz o śp. Krzysztofie 
Krawczyku kiedy żal  roz-
przestrzeniał się na cały kraj, 
wszyscy byliśmy w żałobie 
jest oznaką zakompleksienia  
i pogardą do drugiego Czło-
wieka do ntej potęgi. Brak 
u niej empatii tym bardziej 
zapomniała, że byli kolegami 
z  jednego zakładu pracy, ona 
zadbała o etaty dla aktorów 

Teatru Ósmego Dnia w 
Estradzie Poznańskiej, 
On miał  tylko umowę 
- zlecenia. Dzisiaj 
Ewa W. Otrzymuje 
co najmniej czte-
rokrotnie wyższą 

emeryturę  miesięcznie 
niż  Krawczyk (ostatnio 

otrzymywał 960 zl).
  Na pytanie o jej pasje 
wymienia w kolejności teatr, 
podróże, psa i na końcu dzie-
ci czyli człowieka.
  O jej pazerności  i chytro-
ści przekonałem się kiedy 
próbowałem dla członków 
grup anonimowych alkoholi-
ków zorganizować spotkania 

w Ósemkach z wybitnymi 
terapeutami dr Ewą Woytylło 
i prof . Jerzym Osiatyńskim. 
Usłyszałem, że za wynajem  
sali trzeba zapłacić , za go-
dzinę tyle i tyle.  Jej bezin-
teresowność była i jest tylko 
na pokaz .Ot wyszło szydło z 
worka ( a może jak  w latach 
60tych towarzysz Jan Szy-
dlak). Najbardziej nie spełnia 
się jako kandydatka na posła. 
Startowała z pierwszego 
miejsca i nie zdobyła miana 
posła ( ani osła) się. To chyba 
pierwszy przypadek z historii 
polskiego parlamentaryzmu, 
że kandydat z numerem jeden 
nie uzyskuje wyniku, który 
by go zakwalifikował jako 
godnego reprezentanta naro-
du. Zapomniała, że polityka 
jest służbą, a nie receptą na 
wymarzone życie w luksu-
sach. Najbardziej zatrważają-
ca jest wiadomość z ostatniej 
chwili. W Teatrze Ósmego 
Dnia ma odbyć się urodzino-
wa rocznica..,  132 urodzin 
Adolfa Hitlera. Sic. O tym 
piszemy w innym miejscu.

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Po blisko 50 latach istnienia 
Polski Teatr Tańca zyskał 
swoje miejsce! Uroczyste 
otwarcie nowej siedziby 
zaplanowano w ramach 
I Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Tańca 
„Granice natury – granice 
kultury” . – Bezdomność 
Polskiego Teatru Tańca 
stała się legendarna. Cieszę 
się, że wreszcie znajdzie w 
stolicy Wielkopolski swoją 
przestrzeń – mówi Marek 
Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

To historyczna chwila dla Pol-
skiego Teatru Tańca. Po prawie 
50 latach istnienia zasłużona 
instytucja może już funkcjono-
wać w nowej siedzibie.  Polski 
Teatr Tańca powstał w 1973 r., 
a jego pierwszym dyrektorem 
i choreografem był słynny 
Conrad Drzewiecki. Teatr od 
początku wiele razy wyjeżdżał 
na międzynarodowe festiwale 
rozsławiając Poznań, Wielko-
polskę i polską kulturę tańca. 
Placówkę później rozwinęła 
prof. Ewa Wycichowska na-
wiązując współpracę z osobi-
stościami ze świata tańca taki-
mi, jak Ohad Naharin, Birgit 
Cullberg, czy Jo Strømgrem.

Niestety, od samego po-
czątku istnienia instytucja nie 
posiadała swojego miejsca, 
przez lata będąc  skazaną na 
wynajmowanie pomieszczeń 
od poznańskiej Szkoły Bale-
towej przy ul. Koziej. Więk-
szość swej energii pracownicy 
Teatru i związani z nim artyści 
musieli więc poświęcać na 
logistykę. Sytuacja Polskiego 
Teatru Tańca zmieniła się dia-
metralnie w 2017 r. Wtedy to 
instytucja zdobyła unijne do-

finansowanie w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014 
– 2020. Spośród zgłoszonych 
do procedury konkursowej 
projektów w obszarze ochro-
ny dziedzictwa kulturowego 
ten przygotowany przez Teatr 
otrzymał od Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego naj-
wyższą ocenę merytoryczną. 
Pozwoliło to na uzyskanie po-
nad 8 mln zł dofinansowania, z 
kolei Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego postanowił 
wesprzeć przedsięwzięcie 
kwotą blisko 13 mln zł. Cała 
inwestycja kosztowała ponad 
21 mln zł. Przypomnijmy, że 
wcześniej wyznaczono już 
budynek, w którym swoją 
działalność  prowadzi obec-
nie Teatr. Jest to kamienica 
przy ul. Taczaka 8 należąca 
do Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, w której kie-
dyś mieściła się przychodnia i 
stacja pogotowia.

- Bezdomność Polskie-
go Teatru Tańca stała się 
legendarna. Cieszę się, że 
wreszcie znajdzie w stolicy 
Wielkopolski swoją własną 
przestrzeń. Działalność tej 
instytucji kultury daleko wy-
kracza dziś poza taniec. Teatr 
ma na swoim koncie masę 
nagród przyznanych nie za 
same spektakle, lecz również 
za zrealizowane przez siebie 
filmy czy wydane książki. 
Bardzo liczę także na aktyw-
ność organizacji pozarządo-
wych w tym nowym miejscu 
i wartościowe interakcje spo-
łeczno-kulturalne – podkreśla 
Marek Woźniak, Marszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego. Realizacja projektu 
obejmowała przede wszyst-

kim rewitalizację frontowego 
budynku XIX – wiecznej 
kamienicy oraz dobudowę sali 
studyjnej (tzw. Duże Studio) o 
powierzchni ok. 365 mkw. w 
stylu industrialnym. Ta druga 
znajduje się w nowym budyn-
ku, który wyrósł w podwórzu 
kamienicy. W Dużym Studio 
powstawać będą spektakle 
Polskiego Teatru Tańca oraz 
prezentowane będą realizacje 
zaproszonych zespołów tańca 
z innych ośrodków w Polsce 
i zagranicznych. Sala może 
gościć ok. 130 widzów w 
układzie amfiteatralnym i 180 
w układzie horyzontalnym. 
Przestrzeń parteru, zwana 
Małym Studio, wraz z foyer , 
będzie dedykowana projektom 
warsztatowym, filmowym, 
wystawienniczym oraz eduka-
cyjnym. Zielony dziedziniec 
nawiązujący do funkcjonują-
cych na Luisenstrasse (nazwa 
ulicy Taczaka w czasach za-
borów) ogródków podwórzo-
wych daje możliwość reali-
zacji spotkań na świeżym 
powietrzu – letnich pokazów 
działań performatywnych. 
Generalnym wykonawcą jest  
Przedsiębiorstwo Budowlano 
- Usługowe „Budopol” Sp z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Autor projektu architekto-
nicznego jest Jerzy Gurawski 
prowadzący Architektoniczną 
Pracownię Autorską ARPA 
w Poznaniu. Uroczysta in-
auguracja siedziby Polskiego 
Teatru Tańca i Narodowe Tań-
czenie odbyła się w ramach I 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Tańca „Granice na-
tury - granice kultury” 23 
kwietnia i potrwa do końca 
miesiąca. 

Krzysztof Wodniczak

Polski Teatr Tańca zyskał 
swoje miejsce!

Nowy album Kobika „Bazarr” 
ukaże się już w maju, raper 
intensywnie promuje zbli-
żający się krążęk i serwuje 
słuchaczom trzeci już klip 
zapowiadający ten materiał. 
Światło dzienne ujrzał właśnie 
obrazek do numeru „Proszę 
słucham”, w którym gościnnie 
pojawiają się reprezentanci 
niemieckiej ekipy 102 Boyz – 
mającej niemal milion słucha-
czy miesięcznie w Spotify. W 
nowym tracku usłyszeć można 
Duke102, Stacks102 oraz Sko-
ob102, a video zrealizowane 
do tego utworu obejrzeć można 
na oficjalnym kanale Kobika 
na youtube.

Wcześniej „Bazarr” za-
powiadały single „Smok”, z 
gościnnym udziałem Kabe, 
oraz „Buena Vista”. Preorder 
nowej płyty krakowskiego 

reprezentanta BORCREW 
trwa na stronie www.miej-
skamuzyka.pl, w sprzedaży 
dostępne są m.in. limitowane 

pakiety z merchem. Wydawcą 
albumu jest Warner Music 
Poland. 

Krzysztof Wodniczak

Kobik w jednym singlu z niemieckimi raperami

Wielce Szanowni Bliscy 
Zmarłego,
Szanowni Państwo!
 
Wiadomość o śmierci śp. 
Krzysztofa Krawczyka głębo-
ko mnie zasmuciła. Odszedł 
wspaniały artysta, który 
swoimi dokonaniami zapisał 
własny, odrębny rozdział w 
historii polskiej muzyki. Jego 
piosenki znają na pamięć 
miliony Polaków. Wpadają-
cych w ucho melodii zebrało 
się tak wiele, że nawet tych 
najważniejszych nie sposób 
wymienić jednym tchem. 
Wykonywane przez Krzyszto-
fa Krawczyka utwory wciąż 
zdobywają serca nowych 
słuchaczy. Łączyły i nadal 
łączą całe pokolenia. 
 Pierwsze przeboje wykony-
wał razem z Trubadurami. 
Wniósł do tego zespołu swój 
unikalny talent i niespożytą 
energię. Ogromną charyzmą 
osobistą i sceniczną przy-
ciągał także w projektach 
solowych. Umiejętnie łączył 
światowe trendy muzyki po-
pularnej z polskim folklorem 
i tradycją. Zawsze podążał 
z duchem czasu, przekra-
czał muzyczne gatunki. Był 
otwarty na nowe wyzwania. 
Zapraszał do współpracy 
młodszych od siebie arty-
stów. Pokazywał im, jak 
ważne jest, by słuchacz mógł 
dostrzec osobisty stosunek 
artysty do prezentowanych 
utworów, radość z ich 

wykonywania oraz szacunek 
dla publiczności. Śpiewał o 
zwyczajnych ludziach, o ich 
marzeniach i codziennych 
troskach. Przez długie lata 
aktywności zawodowej do-
wiódł, że znakomita warszta-
towo i dojrzała artystycznie 
muzyka popularna ma swoje 
miejsce w kulturze narodo-
wej.
 Mimo wielkiej sławy pozo-
stał sobą: wiernym przyjacie-
lem i kolegą, dobrym, życz-
liwym sąsiadem, wrażliwym, 
serdecznym człowiekiem. 
Nigdy nie zapomnimy Jego 
silnego, charakterystycz-
nego, tak bardzo polskiego 
głosu. Trochę nostalgiczne-
go, trochę zawadiackiego; 
przesyconego radością życia, 
a czasem refleksyjnego i 
podniosłego. Głosu, dzię-
ki któremu świat nabierał 

barw i wydawał się lepszy. 
Nigdy nie zapomnimy emocji 
i wzruszeń, których Zmar-
ły dostarczał nam swoją 
muzyką. Pozostawił po sobie 
setki wspaniałych nagrań i 
wiele miłych wspomnień. A 
także osobiste świadectwo 
optymizmu, hartu ducha oraz 
wiary w sens dobra, które 
ofiarowujemy innym. Do 
tej spuścizny śp. Krzysztofa 
Krawczyka będziemy wracać. 
Dzisiaj z całego serca Mu za 
nią dziękujemy – i z wielkim 
żalem Go żegnamy.
 Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składam serdeczne wyrazy 
współczucia.
 Łączę się z Państwem w 
żałobie i modlitwie.
 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej

Andrzej Duda

Prezydent RP o Krzysztofie Krawczyku

W sobotę, 10 kwietnia, w 
dniu pogrzebu Krzysztofa 
Krawczyka poznaniacy 
spotkali się przed Teatrem 
Polskim, zapalali znicze, 
aby upamiętnić zmarłego 
artystę. 
Przy schodach teatru zostały 
wyłożone kwiaty, a z gło-
śników płynęła muzyka ze 
spektaklu „Staroświecka Ko-
media” Aleksieja Arbuzowa 
z roku 1977. W tym spektaklu 
w Teatrze Polskim w Poznaniu 
Krzysztof Krawczyk śpiewał 
poezję Sergiusza Jesienina. W 
Teatrze Polskim występował 
też jego ojciec, January Kraw-
czyk, w latach 50.

Po śmierci  K rzysztofa 
Krawczyka, pomyślałem, że 

pewnie jak zwykle ktoś nie 
powstrzyma się i pierwszy 
w niewybredny sposób go 
skrytykuje. Nie jestem zdzi-
wiony, że zrobiła to właśnie 
ta osoba, która kardynała 
Bergoglio wybranego na pa-
pieża, nazwała ch…m. Na 
cóż wiadomo, jakie środo-
wisko. Porównanie Krzysz-
tofa do Pana Martyniuka, to 
wyjątkowa złośliwość. Nie 
wyobrażam sobie Pana Mar-
tyniuka śpiewającego Psalmy 
Dawidowe lub poezję Sergieja 
Jesienina. Ze zdziwieniem i 
niesmakiem czytałem komen-
tarze, szczególnie na temat 
nawrócenia Krzysztofa. Suge-
rowanie, że było to interesow-
ne - wyjątkowo niesmaczne 

Podziwiałem, że tak wielu 
ludzi potrafiło okazać ludzkie 
uczucia: zachwyt, podzięko-
wanie, wdzięczność. Uważam, 
że to było szczere. 

Pojawiły się też krytyczne 
oceny ceremonii pogrzebowej, 
że niezasłużona, że to szkodli-
we – że to tworzenie  fałszy-
wych idoli. Szkodzi? Komu, 
czemu? Co do ceremonii po-
grzebowych, nadal komuniści 
– kaci, którym nadal dobrze się 
wiedzie, chowani są z hono-
rami, w honorowym miejscu. 
 To nie polityk od nas odszedł, 
ale bardzo znany, lubiany 
artysta, który miał odwagę 
publicznie ujawniać swoją 
wiarę oraz patriotyzm.

Ireneusz Wojciechowski

Zapraszamy do udziału 
w webinarium w ramach 
cyklu wykładów eksperc-
kich „Priorytety współpracy 
europejskiej”, których celem 
jest podniesienie kompe-
tencji i poszerzenie wiedzy 
potencjalnych wnioskodaw-
ców, dotyczącej priorytetów 
i zagadnień związanych z 
komponentem Kultura pro-
gramu Kreatywna Europa.
 
Wykład ekspercki „Ekologia 
w kulturze, czyli jak sprawić 
aby projekty kulturalne stały 
się bardziej przyjazne dla 
środowiska” poświęcony 

będzie wdrażaniu w dzia-
łania projektowe rozwiązań 
przyjaznych środowisku 
naturalnemu. 

Wykład poprowadzi Joanna 
Tabaka - trenerka i mentorka, 
blogerka i podcasterka, która 
przygląda się działaniom 
proekologicznym i szuka 

sposobów na dzielenie się 
wiedzą i praktyką w tym 
zakresie, a szczególnie rolą, 
jaką mogą odegrać w tym 
procesie instytucje kultury. 
Pisze bloga Zielona Instytu-
cja Kultury oraz jest autorką 
dwóch publikacji:
Kultura naturze, z Syrenką w 
tle. Dobre praktyki proeko-
logiczne w warszawskich 
instytucjach kultury  
Zielona Instytucja Kultury. O 
stawaniu się miejscem kultu-
ry przyjaznym naturze
Rejestracja na wydarzenie 
trwa do 5 maja lub do wy-
czerpania limitu miejsc. K.W.

Poznaniacy spotkali się, aby upamiętnić 
zmarłego artystę

Zielony ład w kulturze

Rejestracja na wyda-
rzenie trwa do 5 maja 
lub do wyczerpania 
limitu miejsc

„
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Krzysztof Komeda uro-
dził się 27.04.1931 roku 
w Poznaniu. Z tej okazji 
zaprezentujemy Państwu 
spektakl słowno-muzyczny 
pt. „Komeda: Ostatnia 
Retrospekcja”.

O Krzysztofie Komedzie 
powstało już wiele filmów, 
i mnóstwo koncertów z jego 
muzyką. Obraz, który zoba-
czycie, pozwoli Wam spojrzeć 
na historię Krzysztofa Ko-
medy nie tylko jako pianisty 
i wybitnego kompozytora, 
ale także jako człowieka.  
Nie słysząc muzyki Komedy 
odczujecie Jego obecność, a 
przeżywając gonitwę myśli 
bohatera spektaklu odniesie-
cie wrażenie, że jego prze-
życia mają także zwyczajnie 
ludzki, ponadczasowy wy-
miar.

Spektakl został zrealizowa-
liśmy we współpracy   z forma-
cją Weezdob Collective pod 
koniec 2020 roku. Do projektu 
przygotowaliśmy już od jakie-
goś czasu, trwały rozmowy, 
powstawały koncepcje… 15 
listopada 2020 formacja wy-
dała album „Komeda, Ostatnia 
Retrospekcja”, a pod koniec 
grudnia 2020 zrealizowaliśmy 
pomysł przeniesienia materia-
łu na deski teatralne. Pracowa-
liśmy w warunkach obostrzeń 
sanitarnych, każdy z nas bał 
się zarażenia koronawirusem, 
ale jednocześnie cieszyliśmy z 
faktu, że możemy się spotkać 
i wspólnie pracować Mieliśmy 
wtedy nadzieję, że wkrótce, 
zagramy na żywo... Na to 

przyjdzie nam jeszcze trochę 
poczekać.

Tymczasem, dzięki reje-
stracji materiału podczas prób 
powstał materiał filmowy, 
z którego zmontowaliśmy 
rewelacyjny spektakl. Praco-
waliśmy wszyscy z wielkim 
zaangażowaniem i sercem. 
Musiało się udać! Zobaczcie 
sami. Materiał udostępnimy 
27 kwietnia w 90 rocznicę 
urodzin Krzysztofa Komedy.

A kiedy znikną obostrzenia, 
zaprosimy Was do teatru i 
zagramy na żywo!

Autorem tekstu wykorzysta-
nego zarówno na płycie jak i w 
spektaklu jest Tomasz Lach, 
pasierb Krzysztofa Komedy. 
Tomasz Lach był bardzo zwią-
zany z Komedą, traktował go 
jak ojca. Był też przez długie 
lata świadkiem wspomnień 
Zosi Komedowej opisujących 
zachowania Krzysztofa Kome-
dy w ostatnich dniach życia. 
Za namową członków formacji 
Weezdob Collective, Tomasz 
Lach napisał poruszającą opo-
wieść, pełną różnorodnych 
uczuć i emocjonalnych zwro-
tów akcji, tworząc niezwykły 
portret umierającego artysty.

Tekst, zarówno na płycie jak 
i w spektaklu interpretowany 
jest przez aktora Mariusza 
Zaniewskiego. Całość wyre-
żyserował Michał Kocurek, 
również aktor. Mariusz Za-
niewski rewelacyjnie wcielił 
się w Krzysztofa Komedę. Jego 
mimika, gesty i słowa idealnie 
współgrają z dźwiękami mu-
zyki, i nie ma tu ani jednego 
fałszywego ruchu czy brzmie-

nia, każde słowo wypowiadane 
przez Mariusza Zaniewskiego 
jest ważne i trafia w punkt. Po-
rusza najdelikatniejsze struny 
wrażliwości widza.

Całość jest wzruszającą, 
muzyczno-słowną metaforą 
przeżyć człowieka zmagają-
cego się z myślami w chwili 
śmierci. Muzycy Weezdob 
Collective genialnie zinterpre-
towali te emocje dźwiękami 
własnych kompozycji, w któ-
rych przez cały czas trwania 
spektaklu wyczuwa się całą 
paletę barw poetyki i nostalgię 
muzyki Krzysztofa Komedy.

Reżyseria: Michał Kocurek 
Tekst: Tomasz Lach Muzyka: 
Weezdob Collective Wystąpili:

Mariusz Zaniewski oraz 
Weezdob Collective w skła-
dzie: Kacper Smoliński - har-
monijka Kuba Marciniak – 
saksofon, klarnet Piotr Scholz 
- gitara Damian Kostka - 
kontrabas Adam Zagórski 
– perkusja

Spektakl został zarejestro-
wany 30.12.2020r. na deskach 
Teatru Nowego  im. Tadeusza 
Łomnickiego  w Poznaniu. 
Wsparcie ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania CO-
VID-19.

Link do spektaklu będzie 
ak tywny na YouTube od 
27.04.21 od godz. 17:00 do 
29.04.21 do godz. 23:00

Wydarzenie bezpłatne.
#teatr #KrzysztofKomeda 

#polishjazz #WeezdobCol-
lective #MariuszZaniewski 
#gruvart #jazz #spektaklonli-
ne #teatronline  

K.W.

Ostatnia Retrospekcja

23 kwietnia to Światowy 
Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Coroczne 
święto ustanowione przez 
UNESCO, by promować 
czytelnictwo oraz ochronę 
własności intelektualnej. To 
symboliczna data. 23 kwiet-
nia 1616 r. zmarł Miguel de 
Cervantes. W tym dniu, 52 
lata wcześniej, urodził się 
William Shakespeare. 

Dla nas ten dzień jest szczegól-
nie istotny. Jako Stowarzysze-
nie Autorów oraz Organiza-
cja Zbiorowego Zarządzania 
dbamy o prawa autorskie w 
imieniu wszystkich autorek 
i autorów. Służąc w ten spo-
sób twórczości, wyobraźni i 
ludziom kultury. Nieustająco 
dostosowujemy się do czasów 
i świata. Odpowiadamy na 
Państwa potrzeby. W ciągu 
ostatniego roku usystema-

tyzowaliśmy i uprościliśmy 
formalności, mechanizmy i 
narzędzia załatwiania spraw 
oraz kontaktu z nami.

Chcemy ułatwić Państwu 
korzystanie z naszego mate-
rialnego, finansowego, praw-
nego i organizacyjnego wspar-
cia. Zapraszam na nową stronę 
internetową zaiks.org oraz do 
serwisu zaiks.online, gdzie, 
mam nadzieję, szybko się Pań-
stwo o dogodności tych zmian 
przekonają.Pracujemy bardzo 

intensywnie, ulepszając to, 
co mamy do zaoferowania, 
wspierając twórców i proces 
tworzenia. Dzieje się i dziać 
się będzie w ZAiKS-ie bardzo 
dużo. Bądźmy więc w bliskim 
kontakcie. By wszyscy mogli 
lepiej poznać naszą wielowy-
miarową organizację, jej histo-
rię, tradycję i niepodważalne 
dokonania.

Janusz Fogler
Przewodniczący Zarząd 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Sprzyjamy wyobraźni

https://www.youtube.com/
watch?v=8_hSEtCo9tY

ZaprasZamy do kontaktu:
gospeljoy@gospeljoy.pl
789 286 251 lub 509 370 100
www.gospeljoy.pl

Odszedł od nas nagle – 
w niedzielę Wielkanocną. 
Muzyk zespołów młodzie-
żowych lat 60. i 70., emi-
grant do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, emeryt 
jaki osiadł w Warszawie. 

Nazwisko Migdalski nie mówi 
wiele dzisiejszym Czytelni-
kom, wobec tego przypomnij-
my sylwetkę muzyka… i re-
stauratora. Marek przyszedł 
na świat w grudniu 1951 r. 
w Słupsku, gdzie też spędził 
dzieciństwo, wraz z rodzicami 
Tadeuszem (oficer WP) i mat-
ką Celiną przeniósł się w 1964 
do Podkowy Leśnej, uczęsz-
czał do Liceum w Brwinowie. 
Były późne lata 60. i Marka 
zafascynował rodzący się ruch 
hipisowski, nie od rzeczy 
należy dodać wpływ kolegów 
(Jacek „Krokodyl” Malicki). 
Dołączył grupy ożarowskiej, 
już wtedy po krótkich stu-
diach w szkole muzycznej na 
ul. Bednarskiej w Warszawie. 
Tu polecamy pracę K. Sipowi-
cza „Hipisi w PRL” rozdziały 
… …. Migdalski, jako gita-
rzysta zasilił słynną wtedy 
Grupę w Składzie (Krokodyl, 

Milo Kurtis, czy potem – An-
drzej „Amok” Turczynowicz). 
Wystąpiła ona dwukrotnie, 
budząc zdumienie czy też 
sensację środowiskową na Fe-
stiwalu Awangardy Beatowej 
(potem: Współczesnej) w Ka-
liszu – styczeń 1972 i marzec 
1973. Nieco wcześniej (1971) 
Migdalski doszedł do zespołu 
już profesjonalnego o nazwie 
Rodzina Pastora (Zofia Bor-
ca; Piotr „Pastor” Buldeski 
i Dominik Kuta) z którym to 
na początku r. 1972 dokonał 
licznych nagrań dla radia; 
część z nich ukazała się potem 
na czwórce Polskich Nagrań 
– już jako Grupa Dominika. 
Trzeba tutaj powiedzieć, że 
wówczas składy osobowe 
zespołów były płynne, na 
tyle, że z perspektywy czasu 
trudno je odtworzyć. Faktem 
jest, że na przegląd zespo-
łów Mazowsza organizowany 
przez płoński Klub Progress 
(Marek Orzechowski, potem 
znany dziennikarz) wybrała 
się Grupa Teraz zorgani-
zowana przez Marka. Au-
tor tych wspomnień bywał 
na jej próbach w Podkowie 
Leśnej przy ul. Sosnowej, 

w domu Marka. Przygotowa-
no wtedy cały zestaw tekstów 
poetyckich Roberta Burnsa 
i Nazima Hikmeta z muzyką 
o folkowym brzmieniu przy-
gotowaną przez zespół, co 
zostało nagrodzone na owym 
mini-festiwalu.

Po reaktywacji Nowej Gru-
py Jacka Lecha z początkiem 
1974 r. Marek jest w jej skła-
dzie. Zespół intensywnie kon-
certuje i nagrywa – m.in. LP 
Jacka Lecha „Bądź szczęśli-
wa”, na który „wchodzą” tylko 
trzy utwory w jej wykonaniu, 
reszta to nagrania orkiestrowe. 
Tymczasem wiosną 1975 r. 
Dominik Kuta reaktywuje 
swój zespół i wśród jego mu-
zyków widzimy Migdalskiego 
obok Adama Blaszyńskiego 
– dr; Zbigniewa Wypycha – 
g. bas. (zastąpionego potem 
przez Romana Kęszyckiego) 
oraz Romulada Czystawa. 
Grupa ta występuje m.in. 
na II Targach Estradowych 
w Łodzi w kwietniu 1975, 
na pamiątkowy (i szalenie 
rzadki teraz!) LP wchodzi 
nagranie – chyba największe 
jej osiągniecie – „Z krzyku 
zrodziło się życie”.  

MAREK MIGDALSKI 
(1951 – 2021)

Marek Migdalski na zdjęciu pierwszy z prawej

Czy istnieje coś takiego jak 
szansa gwarantowana? Z pro-
stej logiki wynika, że szansa 
żadnych gwarancji nie potrze-
buje. Termin ów został uknuty 
zapewne przez naciągaczy z 
myślą o naiwnych. Dostajesz 
zaskakującego SMS-a, że 
właśnie wygrałeś sto tysięcy 
złotych, mimo że nie grałeś. 
Wystarczy tylko potwierdzić 
odbiór tej wiadomości, za mar-
ne 3,99 zł. Cóż to za śmiesznie 
niska cena, wobec szansy jaką 
ci właśnie oferowano!

Albo pisze do ciebie jakiś 
angielski adwokat, że jesteś 
prawdopodobnie dziedzicem 
fortuny po osobie o twoim 
nazwisku. Wystarczy tylko 
wpłacić… albo podać swoje 
dane osobowe i nr konta. Inter-

net pełen jest takich oszustów. 
Skąd się biorą? Z zapotrzebo-
wania rynku. Im więcej naiw-
nych, tym lista ofert bogatsza. 
To dotyczy oczywiście płotek. 
Prawdziwe rekiny finansowe 
zaczynają od korumpowania 
rządów państw. Im obywatele 
danego państwa są głupsi, tym 
interesy idą lepiej.

Unia Lobbystów, zwana Eu-
ropejską pokazuje codziennie, 
jak wydoić mniejsze kraje, 
wmawiając im, że dostają coś 
za nic, chociaż jest akurat 
odwrotnie. Właśnie podpisu-
jemy kolejny cyrograf. Unia 
zaciągnie gigantyczny dług w 
naszym imieniu, który będzie-
my spłacać przez pokolenia, 
a czy coś z tych pieniędzy 
dostaniemy? Mamy gwaranto-
waną szansę, że jak będziemy 
grzecznie hołubili cztery litery 
plus i kupowali to, co nam 
każą, od tych, co wskażą, to 
będziemy mogli wybudować 
sobie jakiś na przykład pomnik 
Marksa za unijne dotacje, w 
miejscu gdzie będziemy sami 
chcieli bez nacisków z góry.

Małgorzata Todd

Szansa gwarantowana

BEZ CUKRU – czwarty solo-
wy album Noviki ukazał się 
na początku 2019 roku i został 
nominowany do nagrody Fry-
deryk 2019 w kategorii Album 
Roku Elektronika.

W marcu 2020 ukazała się 
płyta „NO SUGAR RMX” , 
zbiór konkursowych remix’ów 
(laureaci + jedno wyróżnie-
nie) oraz wersji autorstwa 
kilku uznanych producentów. 
Wśród nich m.in. ceniony 
warszawski producent Envee, 
uznana na świecie wrocła-
wianka AN ON BAST, czy 

współpracujący m.in. z Reni 
Jusis - Stendek.

Klimat remix’ów jest bar-
dzo zróżnicowany, przeważa 
energetyczna elektronika spod 

znaku elektro, disco house czy 
deephouse.

Bardziej subtelną, stono-
waną wisienką na torcie jest 
remix zespołu Pomponika

Nastrojowy teledysk do piosenki Sorro
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Antoni Szczuciński z wy-
kształcenia jest filozofem, 
profesorem Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Po 43 latach 
pracy na Uniwersytecie 
przeszedł na emeryturę. 

Uroczystość oficjalnego po-
żegnania stała się okazją do 
przypomnienia naukowych 
osiągnięć i ogromnego dorob-
ku naukowego, składającego 
się między innymi z licznych 
publikacji z zakresu filozofii 
fizyki, filozofii nauki czy 
siedemnastu edycji ogólno-
polskiej konferencji naukowej 
„Filozofia Fizyki”, ale i ćwierć 
wieku pracy na rzecz poznań-
skiego samorządu, instytucji 
kultury oraz społeczeństwa 
obywatelskiego.

Nie sposób wyliczyć wszyst-
kich zasług Pana Profesora dla 
społeczności poznańskiej filo-
zofii. Prof. Szczuciński przez 
całą karierę łączył wierność 
własnym przekonaniom z 

otwartością na wszystkich 
ludzi, niezależnie od ich poglą-
dów. Obecnie będąc na eme-
ryturze pozostaje aktywnym 
uczestnikiem życia publicz-
nego. Przez 24 lata zasiadał 
w Radzie Miasta Poznania. 
Od 2002 roku przewodniczył 
Komisji Kultury i Nauki, a 
obecnie jest przewodniczącym 
Miejskiej Rady Seniorów IV 
kadencji. MRS ściśle współ-
pracuje z władzami Poznania 
przy rozstrzyganiu o istotnych 
oczekiwaniach i potrzebach 
ludzi starszych. Monitoruje 
potrzeby poznańskich senio-
rów i inicjuje działania, które 
pomagają społeczności star-
szych poznaniaków. Jeśli trze-
ba - zgłasza też odpowiednie 
uwagi do miejskich uchwał.

Życzymy dalszego rozwija-
nia swoich pasji naukowych, 
energii do działania, nieza-
wodnego zdrowia oraz dalsze-
go zaangażowania w sprawy 
poznańskich seniorów.

Roman Szymański

Prof. UAM dr hab. Antoni 
Szczuciński – aktywny emeryt

Oddając hołd żyjącym i nie-
żyjącym żołnierzom frontów 
II Wojny Światowej z okazji 
76. rocznicy jej zwycięskie-
go zakończenia: Bogusław 
Graliński – poeta, kronikarz 
i falerysta Wielkopolskiej 
Organizacji Wojewódzkiej 
Ligi Obrony Kraju im. Powst. 
Wlkp., członek honorowy 
Polskiego Towarzystwa Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK, twórca 
ponad 200 utworów o tematyce 
biograficznej, monograficz-
nej, historycznej, militarnej, 
patriotycznej oraz humoru, 
fraszek i satyry – wyróżniony 
w 2011 roku przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Honorowa Odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”, a w roku 2017 decyzją 
Wielkiej Narodowej Kapituły 
Orderu Św. Stanisława Krzy-
żem Komandorskim z Gwiaz-
dą II kl. – pragnie podzielić 
się ze społeczeństwem Wiel-
kopolski swoim dorobkiem 
poetyckim w myśl starożytnej 
maksymy „VERBA VOLANT, 
SCRIPTA MANENT”.

Dzień Zwycięstwa – VICTORIA 
Historia to dowód istnienia 
Narodu.
Wzwyż lat siedemdziesiąt w 
maju kwity bzy,
Na gruzach Berlina powiewał 
sztandar.
Nieważne z jakiego kierunku 
nadeszło,
Krew jeden ma kolor, a miłość 
do kraju,
Była tu silniejsza niż „racje” 
stanowe

Z Zachodu i Wschodu, z puszcz 
i głębin leśnych
Żołnierz polski zdążał dobić 
krwawą bestię,
We własnych jej gnieździe i był 
skuteczny.
Piastujmy wiec pamięć o Tych, 
których nie ma.
Szanujmy Tych wszystkich, 
którzy jeszcze żyją,
Co krew swą i życie poświęcili 
dla nas,
Których drogie szczątki liczne 
groby kryją.
Wspomnijmy i piewców oręża 
polskiego
Miłości Ojczyzny. Jej wojen-
nych zmagań.
Świętujmy majowe zwycię-
stwo sprzed laty.
Dorośliśmy przecież do kon-
kretnych zadań!
Nie pat rzmy również na 
sztuczne podziały,
Które przez lat tyle wzbudzały 
emocje.

Wróg był tylko jeden – został 
pokonany.
Pragnienie żołnierza było 
mocna –
Powrócić do kraju, zacząć 
nowe życie,
Mieć poczucie dumy z końco-
wej przewagi.
Kolejny raz z rzędu Naród 
udowodnił,
Że ważny był finał – i to wła-
śnie taki!
Krew jedną barwę ma od 
zarania.
Tak było kiedyś i tak jest 
dzisiaj.
Kto inną wersję reprezentuje,
Niech zmieni zdanie – bo się 
ośmiesza.
Składam serdeczne życzenia 
moje
W dniu tak doniosłym i uro-
czystym
Wszystkim rodakom z całego 
kraju
Z wolą braterstwa, z sumie-

niem czystym.
Cieszmy się z tego, że sześć-
dziesiąt lat niewoli
Odeszło w niebyt i bezpow-
rotnie.
Wolność i Pokój – to hasło 
święte,
Można powtarzać je wielo-
krotnie.
Polak ma w genach miłość do 
Ojczyzny.
Zasłużył na to, by w wolnym 
kraju
Realizować spokojny żywot –
Obecne czasy, to potwierdzają.
Zróbmy więc wszystko, żeby 
przez lata
Godnie obchodzić dzisiejsze 
Święto.
Wyzwanie takie w moim od-
czuciu,
Będzie utworu najlepszą pu-
entą.

Bogusław Graliński – autor.
Fot. Roman Szymański

Dorobek poetycki Bogusława Gralińskiego

Jednym z 18 fortów twier-
dzy Poznań, pobudowanych 
przez władze pruskie w 
latach 1876-90 jest Fort VII 
Colomb. Już w październi-
ku 1939 r. władze hitlerow-
skie wybrały ten obiekt, 
by zorganizować w nim 
pierwszy obóz koncentra-
cyjny na ziemiach polskich 
(Konzentrationslager Fort 
VII Posen). 

Na terenie obozu poniosło 
śmierć ok. 20 tysięcy Wiel-
kopolan. Więzieni w nim byli 
rozstrzeliwani, torturowani, 
wieszani, zrzucani ze schodów 
lub umierali z powodu cięż-
kich warunków panujących 
w celach więziennych. Tu w 
Poznaniu, Niemcy już w 1939 
roku, po raz pierwszy w Euro-
pie użyli gazu do mordowania 
ludności cywilnej. Oprócz 
Polaków, w obozie przeby-
wali m.in. Anglicy, Francu-
zi, Jugosłowianie, Rosjanie, 
Ukraińcy i Niemcy. Z reguły 
więziono jednocześnie ok. 
2-2,5 tys. osób, przy 400-oso-
bowej załodze strażniczej SS. 
Oficjalnie Fort VII był wię-
zieniem i obozem przejścio-
wym dla ludności cywilnej, 
w rzeczywistości jednak był 
przede wszystkim obozem 
zagłady. Fort VII zasłynął 
jako szczególne miejsce kaźni. 
Stosowano wobec więźniów 
bezwzględny terror w najbru-
talniejszych formach. Do co-
dzienności należały samosądy 
dokonywane przez załogę na 
więźniach. W opinii więźniów, 
którzy przeszli przez Fort VII 
i inne obozy koncentracyjne, 
ten uchodził za obóz, który 
bardzo trudno było przeżyć, 
m.in. ze względu na wysoki 
odsetek liczby strażników w 
stosunku do liczby więźniów 
– na 4-6 więźniów przypadał 
jeden strażnik, co dawało małe 
prawdopodobieństwo unik-

nięcia tortur i szykan. Mordy 
i egzekucje odbywały się na 
dziedzińcu fortecznym, pod 
ceglanym murem, tzw. ścianą 
śmierci, na stokach wałów i 
w fosie. Miejscem masowe-
go wieszania więźniów był 
bunkier nr 58. W więzieniu 
było 27 cel męskich i 3 cele 
kobiece. Warunki bytowe 
były katastrofalne. W wyniku 
tragicznych warunków poby-
tu, zwłaszcza higienicznych, 
panującego zimna, wilgoci, 
głodu oraz ciągłych szykan i 
doznawanych urazów i okale-
czeń stan zdrowotny więźniów 

był opłakany. Szerzyły się 
choroby zakaźne, zwłaszcza 
tyfus, gruźlica czy krwawa 
dezynteria. Pochłonęły one 
wiele ofiar, tym bardziej, że 
więźniowie nie otrzymywali 
pomocy lekarskiej. Wiado-
mo, że w Forcie wybuchły 
dwie duże epidemie tyfusu, 
w wyniku których każdo-
razowo zginęło około 80% 
przebywających tam wówczas 
więźniów. Cele-kazamaty nie 
miały okien i żadnych sprzę-
tów, kamienne, zimne i nisko 
sklepione. Więźniowie spali 
na betonowej posadzce, bez 

przykrycia. Zagęszczenie po-
wodowało, że musieli spać na 
zmianę. Mnożyło się robactwo 
i rozwijały choroby, zwłaszcza 
świerzb. Wielu więźniów Fortu 
VII poniosło też śmierć w in-
nych obozach III Rzeszy. 

Obecnie na wydzielonym 
skrawku Fortu VII znajduje się 
Muzeum Martyrologii Wielko-
polan, które jest dziś oddzia-
łem Wielkopolskiego Muzeum 
Walk Niepodległościowych. 
Muzeum dokumentuje marty-
rologię Wielkopolan w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Groma-
dzi wszelkiego rodzaju ekspo-
naty z tego zakresu. Posiada 
bogaty zbiór korespondencji 
obozowej, rysunki, fotografie,

dokumenty osobiste więź-
niów, dokumenty wystawiane 
przez niemieckie władze oku-
pacyjne oraz przedmioty co-
dziennego użytku: medaliony 
z chleba, portfele, słowniczki, 
różańce. Archiwizuje relacje 
więźniów oraz tworzy kar-
toteki osobowe, zawierające 
opis losów osób, które znalazły 
się w Forcie VII. Kartoteki – 
około 5000 – w dużej części z 
fotografiami więźniów, stano-
wią ważne źródło historyczne.

Roman Szymański

Fort VII - KL Posen – obozem śmierci
Jubileusz 99. rocznicy uro-
dzin obchodzi dziś pułkownik 
Jan Górski, honorowy prezes 
wielkopolskiego oddziału 
Światowego Związku Żoł-
nierzy AK . – Jako Żołnierz 
Niezłomny, obrońca niepod-
ległości i godności Polaków, 
należy Pan do wąskiego grona 
osób, któremu społeczeństwo 
oddaje szacunek za bohaterską 
walkę o wolną Ojczyznę, zbu-
dowaną na nieprzemijających 
wartościach, zwyczajach i 
tradycji - napisał w liście do 
dostojnego jubilata wojewoda 
wielkopolski Michał Zieliński. 
Wraz z listem przekazał także 
pamiątkowe zdjęcie z dedyka-
cją dla kombatanta.

Jan Górski urodził się 15 
kwietnia 1922 roku w Jagni-
nie pod Sandomierzem. W 
swoim życiu wielokrotnie 
dawał świadectwo patrioty-
zmu, ocierając się o śmierć. W 
czasie wojny, był łącznikiem 
Komendy Obwodu Opatów. 
Schwytany przez bojówkę Ar-
mii Ludowej miał stanąć przed 
plutonem egzekucyjnym. Po-
mimo wykonanej egzekucji 
udało mu się cudem przeżyć i 
schronić w bezpiecznym miej-

scu. Po zakończeniu leczenia 
skierował się do partyzanc-
kiego. Podczas akcji „Burza” 
służył w V kompanii 2 Pułku 
Piechoty Legionów. Okres 
walki partyzanckiej zwieńczył 
w roli dowódcy plutonu.

Po wojnie został uwięziony 
przez Urząd Bezpieczeństwa 
w 1945 i 1946 roku, za przy-
należność do WINu i ZHP. W 
tym czasie był kilkakrotnie 
aresztowany i zwalniany z 
aresztu. W 1946 podczas stu-
diów na Akademii Handlowej 
w Poznaniu, z jego inicjatywy, 
powstał Akademicki Legion 
Pracy. Zrzeszeni tam studen-
ci odgruzowywali Poznań 
zniszczony w czasie działań 
wojennych.

Jan Górski ponownie został 
aresztowany w kwietniu 1949 
roku z oskarżenia za współpra-
cę z Armią Krajową, a także 
Niemcami. Otrzymał, już po 
raz drugi, najwyższy wymiar 
kary - karę śmierci, zmie-
nioną później na dożywotnie 
więzienie. Po nadzwyczajnej 
rewizji i ponownym procesie 
został zwolniony w 1957 roku. 
Dopiero Sąd Karny III RP 
unieważnił nałożony wyrok.

99 urodziny pułkownika Jana 
Górskiego
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Dziennik Izraela „Maariv” 
ogłosił światu imiona so-
wieckich oficerów NKWD 
uczestniczących w mordzie 
katyńskim. Polski Żyd Abra-
ham Vidro (Wydra), który 
mieszka teraz w Tel Awiwie, 
21 lipca 1971 r. poprosił pi-
smo o wywiad, bo chciałby, 
zanim umrze, wyjawić sekret 
o Katyniu. Opisał on spotkanie 
z trzema Żydami, oficerami 
NKWD, w wojskowym obozie 
wypoczynkowym Rosji. Oni 
powiedzieli mu, jak uczest-
niczyli w mordzie Polaków w 
Katyniu.

Byli to: sowiecki mjr Joshua 
Sorokin, por. Aleksander Su-
słow, por. Samyun Tichonow. 
Susłow zażądał od Vidro za-
pewnienia, że nie wyjawi 
tego sekretu do 30 lat po jego 
śmierci, ale Vidro obawiając 
się, że tak długo nie pożyje, 
zdecydował się wyjawić go 
wcześniej. Mjr Sorokin, ufa-
jąc Vidro, powiedział: „świat 
nie uwierzy czego ja byłem 
świadkiem”.

Vidro mówił dzienniko-
wi „Maariv”: Żydowski mjr 
w sowieckiej tajnej służbie 
(NKWD) i dwóch innych 
oficerów bezpieczeństwa przy-
znali mi się, jak okrutnie 
mordowali tysiące polskich 
oficerów w lesie katyńskim. 
Susłow mówi do Vidro: „Chcę 
ci opowiedzieć o moim życiu. 
Tylko tobie, ponieważ jesteś 
Żydem, czy możemy mówić o 
wszystkim? To nie robi żadnej 
różnicy dla nas… Mordowa-
łem Polaczków własnymi ręka-
mi! I do nich sam strzelałem.”

Bardzo ważną informację 
podał pan Aleksander Barka-
szow w roku 1994, lider partii 
o nazwie Rosyjska Jedność 
Narodowa. W wypowiedzi dla 
„Życia Warszawy” z 4 paź-
dziernika 1994 r. stwierdził: 

Wiem jaką tragedią jest 
dla was sprawa katyńska, ale 
oświadczam: polskich ofice-
rów nie rozstrzelali Rosjanie. 
Sprawdzaliśmy przynależność 
etniczną enkawudzistów – 
wykonawców wyroku. Wszy-
scy byli Żydami i wypełniali 
rozkazy sobie podobnych, 

stojących wyżej w ówczesnej 
hierarchii. Rosjanie są z na-
tury przyjaźnie nastawieni do 
Polski.

Rzeź 15.000 niewinnych 
ludzi jest makabrycznym zada-
niem nawet dla najbardziej za-
twardziałego oprawcy. Stalin 
(prawdziwe nazwisko w jęz. 
pol.: Józef Dawid Dżugaszwi-
li) zwrócił się do głowy tajnej 
policji sowieckiej, Żyda Ła-
wrentija Berii. Obaj przedys-
kutowali masowe morderstwo 
i zdecydowali, że powinno 
to być wyłącznie zadaniem 
Żydów, którzy zajmowali czo-
łowe stanowiska w tajnym apa-
racie. Ich odwieczna nienawiść 
do katolickich Polaków była 
powszechnie znana.

Katyń przez 50 lat stanowił 
symbol kłamstwa i jednej z 
najbardziej skomplikowanych 
tragedii w naszej historii, która 
w rzeczywisty sposób zaważy-
ła na losie Polaków. Odkrycie 
przez Niemców grobów w 
Katyniu posłużyło zarówno 
ZSRS, jak i III Rzeszy. So-
wieci mogli spokojnie zerwać 
stosunki z rządem londyńskim 
i przygotowywać się do wspie-
ranej przez Zachód okupacji, 
Niemcy zdobyli instrument 
propagandy, w zupełności 
opartej na faktach. Instrument 
ten bowiem opierał się na ewi-
dentnym fakcie bestialskiego 
wymordowania Polaków przez 
żydowskich enkawudzistów. 
Niemcy do tego stopnia chcieli 
być wiarygodni, że ujawnili 
nawet rozstrzelanych polskich 
oficerów – Żydów, uznanych 
za zagrożenie i rozwalonych 
przez swoich rodaków. Po-
mysłodawcą eksterminacji 
polskiej elity państwowej był 
oczywiście szef NKWD Ła-
wrientij Beria (Żyd), który 
realizował plan wraz z ze-
społem składającym się w 
przeważającej części z ludzi 
takich jak Bogdan Zaharewicz 
Kobułow, Begman, Elman, 
Estrin, Krongauz, Lejbkind, 
J. Raichman, Abakumow, Mil-
stein (transport), Sierow(ludzie 
pochodzenia żydowskiego 
!!!). Sam mord „zatwardzia-
łych, nie rokujących poprawy 

wrogów władzy sowieckiej” 
w lesie katyńskim prowadzi-
li na miejscu kierowniczy 
funkcjonariusze mińskiego 
komisariatu NKWD – Abram 
Borysowicz, Lew Rybak i 
Chaim Finberg.

O bezpośrednich katach, 
strzelających Polakom w tył 
głowy, posiadamy informa-
cje dzięki polskiemu Żydowi 
Abrahamowi Vidro, o którego 
zeznaniach wyżej. Nie będę tu-
taj przedstawiał chronologicz-
nego przebiegu ludobójstwa, 
gdyż jest ono powszechnie do-
stępne dla zainteresowanych. 
Interesują nas tutaj mordercy, 
zapewniający polskich ofice-
rów o powrocie do domów. 
Radość była chwilowa. Mieli 
już wkrótce odkryć, że 

zmierzają pod strażą na 
wschód. Po dotarciu do stacji 
Gniezdowo obejmowano ich 
terrorem, odbierano baga-
że wrzucane do ciężarówki. 
Inna przewoziła ich w celkach 
do pobliskiego lasu, gdzie 
w wiejskim budynku wcho-
dzili po trzech i odbierano 
im posiadane wartościowe 
przedmioty. Potem żydowscy 
mordercy krępowali im z tyłu 
ręce powrozem lub drutem 
kolczastym i prowadzili nad 
dół. Niektórym zawiązywano 
na głowie płaszcz lub wpy-
chano do ust trociny. Podczas 
drogi walczący byli zakłuwani 
bagnetami lub roztrzaskiwano 
im głowy kolbą, do innych 
strzelano kilkakrotnie. W 
dole leżeli poukładani przez 
żydowskie komando war-
stwami, równiutko jedna na 
drugiej, polscy oficerowie. 
Warstwy rozstrzelanych były 
układane na przemian, twa-
rzami do dołu. Żydzi musieli 
tak rozkładać ciała, by zaj-
mowały jak najmniej miejsca. 
Doły przyjmowały planowo 
12 warstw zwłok. Konieczne 
było stawanie na trupach i ich 
ubijanie, czego efekty można 
podziwiać na zdjęciach. Praca 
szła gładko, jak wiadomo – 
kończono prostym strzałem w 
kark ofiar stojących nad dołem 
lub klęczących na trupach 
swoich towarzyszy. Robota 

dla ludzi wybranych. W Ka-
tyniu żydowscy enkawudyści 
wymordowali w ten sposób 
ok. 4500 Polaków, choć przez 
wiele lat podawano liczby 
większe, wliczające nieznane 
wtedy ofiary z innych miejsc i 
zwłoki Rosjan. Co do tożsamo-
ści bezpośrednich morderców 
z Charkowa, Miednoje i innych 
miejsc straceń nie posiadamy 
niestety informacji. Jest to 
najzupełniej normalna historia 
zakazana. Bolszewizm nie jest 
i nie może zostać nigdy rozli-
czony oraz nazwany po imie-
niu, podobnie jak jego funk-
cjonariusze, co chyba nikogo 
nie dziwi. Tak zwane państwo 
polskie jest w tej dziedzinie 
przodownikiem. Historia mu-
siała przyznać prawdziwość 
sowieckiego sprawstwa, poda-
nego przez Niemców, o innych 
niebezpiecznych ustaleniach 
skwapliwie milczy, ewentu-
alnie nazywając je znów na-
zistowską propagandą. Oczy-
wiście, że jest to propaganda, 
trzeba było być niemieckim 
idiotą, by nie wykorzystać 
takich faktów propagandowo. 
Państwa współpracujące z 
ludobójczym ZSRR, obrońcy 
demokracji oddający mu pod 
nóż pół Europy, nawet w ciągu 
zimnej wojny nadal wspierały 
kłamstwo katyńskie. Katy-
niem obciążano niemieckich 
zbrodniarzy na absurdalnym 
procesie pokazowym w No-
rymberdze, prowadzonym 
m.in. przez specjalistów od 
praworządności z ZSRR i 
USA. W tym samym też cza-
sie bezpośredni zbrodniarze 
byli skazywani na śmieszne 
kary lub rozpoczynali pracę 
dla NKWD i Stasi tudzież hu-
manistycznych Amerykanów 
i służb zachodnioniemiec-
kich. Katyń nie był jedynym 
kłamstwem propagandowym 
z Norymbergi, które trzy-
mały się do niedawna nieźle. 
Miejmy nadzieję, że reszta 
z nich padnie w proch jak 
kłamstwo o Katyniu, odkry-
wając wykluczone i skazane 
na niebyt autentyczne zbrodnie 
niemieckie.

Robert Roy

Jak żydzi mordowali Polaków

Podczas nabożeństwa wiel-
kopiątkowego, które odbyło 
się w piątek wieczorem w 
polskim kościele Chrystusa 
Króla w Balham w południo-
wym Londynie, wkroczyła 
policja przerywając liturgię. 
Zdaniem wiernych była to 
nadgorliwość funkcjonariuszy, 
bo wierni zachowywali zasady 
bezpieczeństwa związane z 
pandemią.

Nastolatek w biały dzień 
strącał krzyż z kościoła. Od-
powie przed sądem

Za „uszkodzenie mienia z 
przyczyn religijnych” odpo-
wie przed brytyjskim sądem 
19-latek, który wyłamał krzyż.

Jeden z przybyłych na 
miejsce policjantów oznajmił 
zgromadzonym wiernym, że 
zostały złamane restrykcje 
epidemiczne i nakazał opuścić 
kościół pod groźbą grzywny.

Na zamieszczonym przez 
Wielka Brytania Online na-
graniu wideo widać, jak wi-

kary parafii Chrystusa Króla 
podchodzi do mikrofonu i 
informuje zgromadzonych, 
że ktoś zadzwonił ze skargą 
na policję. Wikary poprosił 
również policjantów o wyja-
śnienie, dlaczego przerywają 
nabożeństwo pomimo prze-
strzegania zasad, które obo-
wiązują w Wielkiej Brytanii 
w miejscach kultu.

Policjant w odpowiedzi 
ogłosił, że w związku ze zła-
maniem zaleceń lockdownu, 
parafianie muszą opuścić ko-
ściół, a jeśli tego nie zrobią, 
zostanie na każdego, kto zo-
stanie w kościele, nałożona 
kara grzywny w wysokości 
200 funtów.

Ostatecznie proboszczowi 
parafii ks. prałat Władysław 
Wyszowadzki, by nie zaogniać 
sytuacji, poprosił wiernych, 
żeby opuścili kościół. Księża 
złożyli już zażalenie na decy-
zję patrolu policji. 

źródło:  PAP

W normalnym świecie polito-
wanie wyklucza podziw.  Nie 
można kogoś jednocześnie 
obdarzać jednym i drugim, 
bo te uczucia wykluczają 
się wzajemnie. Lewactwo, 
jak na nie przystało, kieruje 
się swoistą logiką, zgodnie 
z którą, jej przedstawiciele 
żądają podziwu i współczucia 
zarazem  dla swoich czterech 
liter plus. Wszystkich wokół 
obrzucają błotem, co niejako 
z automatu stawia ich ponad 
tych wszystkich, którymi po-
miatają i którzy powinni ich 
za to uwielbiać. Dla lepszego 
efektu rzucają się na ulicę, 
udając trupy wymagające li-
tości. Potem, jak w kiepskim, 
amatorskim teatrze, wstają i 
idą dalej.
 
Dlaczego takie kreatury 
zdobywają poklask? Czyż-

by rzeczywiście udało się 
już wyhodować nowego 
człowieka uodpornionego 
na myślenie? A może jest 
metoda w tym szaleństwie, 
albo chociaż jakaś doza 
racjonalizmu? Obawiam się, 
że jest i nawet nie taka mała. 
Szlachectwo bowiem, jedynie 
zobowiązuje, a chamstwo 
daje przywileje! Prawica 
rozumie, że kto ma prawa, 
ten ma i obowiązki. Lewica 
odwrotnie – kto ma prawa, 
ten innym dyktuje obowiązki. 
Sława daje władzę, a władza 
sławę i wszystko się kręci. 
Nie sposób bez takich przy-
wilejów zaistnieć w szeroko 
pojętej przestrzeni medialnej. 
Jak się ma władzę, pieniądze 
i sławę, to o rozum nikt prze-
cież nie zapyta, prawda?

Małgorzata Todd

Przerwane nabożeństwo 
w polskim kościele

Dlaczego kreatury 
zdobywają poklask?
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Radykalni ideolodzy od lat 
dążą do wykluczenia z życia 
publicznego obrońców wiary, 
życia i rodziny. Najczęstszą 
metodą jest ośmieszanie i 
dyskredytowanie osób sta-
jących po stronie normalno-
ści. Dezinformacja stała się 
dzisiaj podstawową metodą 
walki politycznej i ideolo-
gicznej. Przestrzenią ataków 
stały się przede wszystkim 
media, w tym społecznościo-
we, a inicjatorzy kampanii 
pogardy przez długi czas 
byli anonimowi i bezkarni. 
Dzięki naszej zdecydowanej 
odpowiedzi ofiary nareszcie 
otrzymują wsparcie praw-
ne potrzebne do tego, by 
zatrzymać szerzenie niena-
wiści, a od hejterów uzy-
skać publiczne przeprosiny 
i godne zadośćuczynienie.
Jak w soczewce mechanizm 
propagandy nienawiści widać 
w działaniach samozwańcze-
go „Ośrodka Monitorowania 
Zachowań Rasistowskich i 
Ksenofobicznych” (OMZRiK) 
wobec katolickiej wspólno-
ty „Żołnierze Chrystusa”. 
OMZRiK z pełną premedyta-
cją zwalcza swoich ideowych 
przeciwników za pomocą 
kłamstw oraz manipulacji.

W odpowiedzi na profa-
nację figury Chrystusa przed 
Bazyliką Świętego Krzyża 
w Warszawie członkowie 
wspólnoty stanęli na straży 
świątyni, gdzie biernym opo-
rem i modlitwą różańcową 
powstrzymywali f izyczne 
ataki akty wistów LGBT i 
agresywnych zwolenników 
aborcji. Po fali antykościel-
nej agresji rozpoczęli akcję 
„Sprzątamy po lewicy”, w ra-
mach której czyścili elewacje 
zdewastowanych kościołów, 
pomników i budynków.

Na reakcję nie trzeba było 
długo czekać. Na społeczno-
ściowym profilu OMZRiK-u 
pojawił się pełen kłamstw 
wpis przedstawiający „Żoł-
nierzy Chrystusa” jako bo-
jówkę, która wykorzystuje 
różańce jak kastety. We-
dług Ośrodka członkowie 
wspólnoty „patrolują ulice w 
poszukiwaniu osób LGBT”, 
by „bronić katolicyzmu siłą 
i przemocą”. Nie zabrakło 
sugestii, że celem wspólnoty 
jest eksterminacja całych 
grup ludzi („chcą przez swoje 
działania oczyścić Polskę z 
homoseksualistów i Żydów”). 
Jak zwykle, skrajnie fałszy-
wym i krzywdzącym pomó-
wieniom towarzyszyła akcja 
zbierania pieniędzy na walkę 
z „formacją paramilitarną 
o ew identnie faszystow-
skim charakterze”. Krzywda 
wyrządzana pomawianym 
młodym ludziom zaangażo-
wanym w oficjalną katolicką 
wspólnotę nie miała dla 
twórców OMZRiK znaczenia.

To k la s yczna pol it yka 
dezinformacji. OMZRiK z 
premedytacją podaje bowiem 
fałszywe lub zmanipulowa-
ne dane, które w dłuższej 
perspektywie mają kreować 
odpychający wizerunek ludzi 
wiary i konserwatystów.

Obrzydliwe kłamstwa po-
wtarzali nie tylko celebryci 
jak Krystyna Janda, lewi-
cowi politycy jak Radosław 
Sikorski i Leszek Miller, ale 
nawet portal Deon․pl, który 
opublikował felieton „Boże, 
chroń nas przed Żołnierzami 
Chrystusa”. Nie miałem żad-
nych wątpliwości, że musimy 
stanąć w obronie prześlado-
wanych członków katolickiej 
wspólnoty, którzy zwrócili 
się do nas przejęci tym, jak 
wiele osób powtórzyło pomó-
wienia. Nawet ogólnopolski 
program TVP pokazujący 

rzeczywistą aktywność „Żoł-
nierzy Chrystusa” nie zdołał 
zmyć całego błota kłamstw, 
jakie do dzisiaj szkodzi wi-
zerunkowi wspólnoty.

Dlatego w tym tygodniu 
prawnicy Instytutu Ordo 
Iuris złożyli pozew do Sądu 
Okręgowego w Warszawie 
domagając się usunięcia ob-
raźliwych wpisów, publikacji 
przeprosin na stronie inter-
netowej i profilach społecz-
nościowych OMZRiK-u oraz 
zapłaty zadośćuczynienia na 
cel społeczny.

Wcześniej oszczerstw ze 
strony OMZRiK doświad-
czyliśmy także sami, gdy 
dyrektor Centr um Prawa 
Między narodowego Ordo 
Iuris Karolinie Pawłowskiej 
na stronach Ośrodka, wbrew 
wszelkim faktom, przypisano 
poparcie dla nienawistnych 
wypowiedzi pod adresem 
osób o skłonnościach ho-
moseksualnych. OMZRiK 
zignorował przedprocesowe 
wezwanie do przeprosin, za-
tem kolejnym etapem będzie 
pozew skierowany do sądu. 
Ofiarą ordynarnego ataku ze 
strony Ośrodka stał się także 
ksiądz Roman Kneblewski. 
Zarzucono mu, że zachęca 
do bicia, a nawet do znęcania 
się nad dziećmi. Tej sprawy 
także nie pozostawimy bez 
odpowiedzi - wszczęliśmy już 
kroki prawne w obronie do-
brego imienia duchownego.

Przykładów oszczerstw 
publikowanych na portalach 
społecznościowych Ośrodka 
Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicz-
nych jest jednak dużo wię-
cej. Do Instytutu Ordo Iuris 
od wielu miesięcy zgłaszają 
się ofiary przemocy inter-
netowej, których OMZRiK 
oczernił, inspirując falę nie-
nawiści.

Czas postawić tamę bez-
karności autorów manipu-
lacji i siewców nienawiści. 
Pozwem o ochronę dóbr 
osobistych „Żołnierzy Chry-
stusa” zainicjowaliśmy cały 
program obrony ofiar niena-
wiści internetowej OMZRiK. 
To część szerszej kampanii, 
jaką prowadzimy w związku 
z ochroną dobrego imienia 
obrońców wartości. W ostat-
nich miesiącach udało nam 
się osiągnąć szereg sukcesów 
– zapadły wyroki w prece-
densowych postepowaniach 
o ochronę dóbr osobistych, 
a sprostowania nieprawdzi-
wych i nieścisłych informacji 
opublikowały między innymi 
„Gazeta Wyborcza”, Agence 
France-Presse, Wirtualna 
Polska, „Rzeczpospolita” czy 
OKO․press. Wierzę, że z Pana 
pomocą będziemy w stanie 
zatrzymać falę oszczerstw, 
pomówień i internetowej 
nienawiści skutecznie stając 
w obronie jej ofi

Działacze OMZRiK-u, któ-
rzy na sztandarach mają 
walkę z rasizmem i nienawi-
ścią, sami sięgają do języka 
oszczerstw i manipulacji. 
Przez lata ofiary ich bru-
talnych ataków nie mogły 
jednak liczyć na sprawiedli-
wość. Przed sądami działacze 
Fundacji twierdzili, że nie 
mają nic wspólnego z pro-
filem własnej organizacji i 
wpisami na Facebooku. Ta 
linia obrony była przez nich 
stosowana, mimo że OMZRiK 
właśnie za pomocą tego por-
talu zwraca się do swoich 
sympatyków o wsparcie fi-
nansowe, podając numery 
konta Fundacji oraz innych 
podmiotów z nią powiąza-
nych. Sądy przez długi czas 
dawały wiarę tym absurdal-
nym tłumaczeniom. A inspi-

ratorzy kampanii nienawiści 
dalej bezkarnie zarabiali na 
swojej działalności.

Ich kłamstwa udało się 
zdema skować dopiero w 
ubiegłym roku, gdy awaria 
sieci Facebook ujawniła, że 
obelżywe treści na fanpage’u 
OMZR iK-u publikował w 
szczególności Konrad Dul-
kiew icz – obecny prezes 
Fundacji. Wreszcie i wymiar 
sprawiedliwości w preceden-
sowym rozstrzygnięciu mógł 
potwierdzić odpowiedzial-
ność Ośrodka Monitorowania 
Zachowań Rasistowskich i 
Ksenofobicznych. Pierwszą 
osobą, którą OMZRiK musi 
przeprosić, jest redaktor na-
czelna serwisu Dzień Do-
bry Białystok – Agnieszka 
Siewiereniuk-Maciorowska. 
Wyrok, który jasno określił, 
kto stoi za pomówieniami 
i kłamstwami na profilach 
OMZRiK-u w mediach spo-
łecznościowych, nie wpły-
nął jednak na to, by duże 
redakcje, także o zasięgu 
ogólnopolskim, zaprzestały 
powielania treści publikowa-
nych przez Fundację.

Pani redaktor Agnieszka 
Siewiereniuk-Maciorowska 
gościła w Ordo Iuris i pod-
czas niedawnej konferencji 
prasowej wsparła nasz pro-
gram systemowej pomocy dla 
ofiar pomówień OMZRIK-u. 
Inną osobą wspierającą nasz 
program jest szczeciński 
radny Dariusz Matecki, któ-
rego Ośrodek pomawiał o 
znieważanie muzułmanów i 
uchodźców, nawoływanie do 
nienawiści na tle wyznanio-
wym i prowadzenie „skrajnie 
prawicowej machiny propa-
gandowej rozpowszechniają-
cej od lat treści rasistowskie, 
homofobiczne i antyunijne”.

Działalności OMZRIK-u 
i jego dobrym relacjom z 
lewicow ymi mediami nie 
szkodzi nawet kr yminal-
na przeszłość założyciela i 
pierwszego prezesa Fundacji 
Rafała Gawła skazanego na 
dwa lata pozbawienia wolno-
ści za wyłudzenia i oszustwa 
finansowe na szkodę banku 
oraz organizacji społecznej 
na łączną kwotę blisko 800 
000 złotych.

Co ciekawe, chociaż w 
ostatnim czasie Sąd Naj-
wyższy oddalił kasację w tej 
sprawie i uznał, że Gaweł 
powinien odbyć orzeczoną 
wobec niego karę, na razie 
wyrok nie może zostać wyko-
nany. Skazany uciekł bowiem 
do Norwegii, gdzie wystąpił 
o azyl polityczny. Założyciel 
OMZRiK-u uzasadnił swój 
wniosek między innymi tym, 
że jest prześladowany przez 
polskie władze ze względu 
na... swoje skłonności seksu-
alne. Jak wynika z informacji 
medialnych, podnosił przy 
tym także to, że jest prze-
śladowany politycznie przez 
aktualnie sprawujących rzą-
dy w Polsce, chociaż proku-
ratura zainicjowała śledztwo 
i przedstawiła mu zarzuty 
jeszcze przed wyborami w 
2015 roku. Norwegia zdecy-
dowała więc o udzieleniu mu 
tymczasowego azylu na okres 
1 roku jako prześladowanemu 
homoseksualiście, pomimo 
tego, że do Skandynawii wy-
jechał wraz z żoną i córką. 
Sam Gaweł przyznawał w 
swoich wpisach na Facebo-
oku, że obecnie prokuratura 
zamierza postawić mu ko-
lejny zarzut zagrożony karą 
nawet 25 lat pozbawienia 
wolności.

To wszyst ko nie prze-
szkodziło Krystynie Jandzie, 
Radosławowi Sikorskiemu, 
Leszkowi Millerowi czy por-

talowi Deon․pl w powielaniu 
oszczerstw zawartych na 
profilu OMZRIK. Jedno jest 
pewne – bez zdecydowanej 
reakcji prawnej organizacja 
Rafała Gawła będzie dalej 
zatruwać polską debatę pu-
bliczną kłamstwem i niena-
wiścią.

Nie możemy dłużej po-
zwalać na tą bezkarność i 
bezczelność. Ośrodek Moni-
torowania Zachowań Rasi-
stowskich i Ksenofobicznych 
jest symbolem cynicznego, 
dobrze zorganizowanego 
hejtu, który nie tylko nie jest 
efektem działań pojedyncze-
go internauty, ale stanowi 
sprawną machinę zarabiania 
pieniędzy na nienawiści. 
Dlatego też w mijającym ty-
godniu zainaugurowaliśmy 
ser ię pozwów przeciwko 
Fundacji, którą rozpoczęli-
śmy od wytoczenia procesu w 
imieniu katolickiej wspólnoty 
„Żołnierzy Chrystusa”.

Stajemy w obronie zniesła-
wionej katolickiej wspólnoty

Nasi prawnicy złożyli już 
w imieniu członków wspól-
noty „Żołnierze Chrystusa” 
pozew do Sądu Okręgowego 
w Warszawie. Domagamy się 
w nim publikacji przepro-
sin na stronie internetowej 
OMZRiK-u oraz na profilach 
tej fundacji na Facebooku i na 
Twitterze, a także usunięcia 
szkalujących ich wpisów oraz 
zapłaty kwoty 30 000 złotych 
na cel społeczny.

Podjęte przez nas kroki 
prawne to jedyna właściwa 
odpowiedź na falę nienawiści 
wobec „Żołnierzy Chrystusa” 
w y wołaną właśnie przez 
posty Ośrodka, który w od-
powiedzi na udział członków 
wspólnoty w publicznej mo-
dlitwie różańcowej nazwał 
ich „formacją paramilitarną 
o ewidentnie faszystowskim 
charakterze”. Poza cytowany-
mi przeze mnie kłamstwami, 
OMZRiK posunął się do nie-
dorzecznych twierdzeń, że 
różańce „Żołnierzy Chrystu-
sa” są „bronią służąca do ra-
nienia i zabijania”, wieńczący 
je krzyż „jest tak wykonany i 
wyprofilowany, by wbijać się 
w ciało”, a ponadto „byłby w 
stanie rozerwać tętnicę szyj-
ną i doprowadzić do śmierci 
w 4 minuty”.

„Żołnierze Chrystusa” zo-
stali znieważeni w całej serii 
wpisów na profilach OMZRiK
-u, a obelżywe treści osiągały 
bardzo duże zasięgi wśród 
internautów. Jest oczywiste, 
że u części Polaków, którzy 
nie znali wcześniej tej kato-
lickiej wspólnoty, mógł po-
wstać negatywny i niezgodny 
z prawdą obraz osób, które 
stosują przemoc i fizycznie 
atakują osoby o skłonno-
ściach homoseksualnych. W 
dodatku kłamliwe posty były 
udostępniane i w ten sposób 
uwiarygadniane przez osoby 
publiczne.

Pozew w imieniu osób, 
które odważnie stanęły w 
obronie figury Chrystusa na 
Krakowskim Przedmieściu, w 
tym w imieniu twórcy wspól-
noty Pawła Jaworskiego, to 
początek ser i i  procesów 
przeciwko fundacji Ośrodek 
Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofo-
bicznych. Musimy postawić 
tamę bezprawnej i krzywdzą-
cej działalności wspierając 
wszystkie jej ofiary w docho-
dzeniu sprawiedliwości.

Każda ofiara cynicznych 
kłamstw OMZRIK i szerzonej 
dla zysku nienawiści może 
liczyć na obronę z naszej 
strony Procesy wytaczane 
oszczercom z Ośrodka Mo-
nitorowania Zachowań Rasi-

stowskich i Ksenofobicznych 
to oczywiście nie pierwsze 
tego typu działania podej-
mowane przez prawników 
Ordo Iuris w obronie dobrego 
imienia osób bezpodstawnie 
pomawianych i oczernianych 
za swoje poglądy.

Wcześniej doprowadzi-
l iśmy między inny mi do 
prawomocnego skazania le-
wicowego aktywisty Piotra I., 
który ubiegał się niedawno o 
urząd Rzecznika Praw Oby-
watelskich, za znieważenie 
w felietonie prasowym profe-
sora Bogdana Chazana. Wy-
bitny lekarz i były dyrektor 
warszawskiego Szpitala im. 
Świętej Rodziny, który odmó-
wił zabicia dziecka nienaro-
dzonego, został zniesławiony 
przez lewicowego polityka. 
W swoim tekście aktywista 
określił prof. Chazana mia-
nem „zwyrodnialca”, „pomy-
leńca”, „wcielenia szatana” 
czy „człowieka bez sumienia” 
i zarzucił mu „realizację 
sadystycznych skłonności”. 
Sprawa prowadzona przez 
prawników Instytutu Ordo 
Iuris zakończyła się sukce-
sem, czyli prawomocnym 
wyrokiem skazującym dla 
autora słów, które znieważały 
lekarza odważnie stającego 
po stronie życia.

Interweniowaliśmy także, 
gdy anonimowy internauta 
zamieścił wulgarny tekst 
wobec Kai Godek z Fun-
dacji Życie i Rodzina. Nasi 
prawnicy skierowali do sądu 
prywatny akt oskarżenia w 
imieniu znanej obrończyni 
życia. Sprawa zakończyła 
się tuż przed rozpoczęciem 
rozprawy sądowej. Na mocy 
osiągniętej przez nas ugody 
internauta wpłacił kilka ty-
sięcy złotych na cel społeczny 
wskazany przez Godek.

Kolejna sprawa wygrana 
przez nasz Instytut w imie-
niu Kai Godek dotyczyła 
znieważenia przez Jolantę 
Miśkiew icz. Warszawska 
radna Platformy Obywatel-
skiej opublikowała zdjęcie na 
portalu społecznościowym, 
na którym wśród hajlujących 
mężczyzn widoczna była 
kobieta i zasugerowała, że 
to właśnie działaczka Fun-
dacji Życie i Rodzina. Choć 
lokalna polityk zasiadająca 
w radzie dzielnicy Targówek 
usunęła ten obraźliwy wpis, 
to jednak do dzisiaj nie opu-
blikowała przeprosin. Dlatego 
nasi prawnicy skierowali 
pozew do sądu w obronie 
dobrego imienia Kai Godek. 
Sąd przyznał nam wówczas 
rację i zobowiązał radną do 
opublikowania przeprosin.

Poza tym doprowadziliśmy 
też do korzystnego rozstrzy-
gnięcia w obronie dobrego 
imienia i renomy naukowej 
dr. Paula Camerona. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku wy-
dał wyrok, na mocy którego 
aktywiści LGBT zobowią-
zani zostali do publikacji 
przeprosin za nazy wanie 
amerykańskiego psychologa 
„naukow ym hochsztaple-
rem” i za deprecjonowanie 
naukowego charakteru jego 
działalności i oskarżenia o 
fałszowanie badań. Strona 
pozwana – toruńskie Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Lesbijek, 
Gejów, Osób Biseksulanych, 
Osób Transpłciowych oraz 
Osób Queer „Pracownia Róż-
norodności” dopuszczała się 
zniesławiania naukowca w 
publikacjach internetowych 
oraz w listach otwartych do 
rektorów wyższych uczelni i 
Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, co skutko-
wało choćby odwoływaniem 
zaplanowanych spotkań z dr. 

Cameronem na niektórych 
uczelniach wyższych w kraju.

Na liście naszych sukcesów 
są i te dotyczące naruszeń 
prawa prasowego w zakre-
sie publikacji nieprawdzi-
wych informacji, również 
na temat działalności In-
stytutu Ordo Iuris. Liczne 
wnioski kierowane w tych 
sprawach zakończyły się 
publikacją sprostowań przez 
takie redakcje jak: „Gazeta 
Wyborcza”, Agence France
-Presse oraz portale Wirtu-
alna Polska, Rzeczpospolita, 
OKO․press czy money․pl. 
Wiele z tych spraw wymaga 
miesięcy postępowań, każda 
to godziny pracy prawników, 
ale dzięki wsparciu naszych 
Darczyńców i zaangażowaniu 
ekspertów Ordo Iuris kłam-
stwo, manipulacja i zwykła 
dziennikarska nierzetelność 
spotykają się ze zdecydowaną 
reakcją prawną. To jedyna 
metoda, by przywrócić wła-
ściwą kulturę poszanowania 
prawdy w debacie publicznej.

Teraz przyszedł czas na 
skuteczne zatrzymanie fali 
kłamstw i internetowej nie-
nawiści, za którą odpowia-
da Ośrodek Monitorowania 
Zachowań Rasistowskich 
i Ksenofobicznych. Dlate-
go inicjujemy nasz program 
obrony procesowej ofiar nie-
nawiści internetowej ze stro-
ny OMZRiK-u i zachęcamy 
wszystkich poszkodowanych 
do zgłaszania się do nas gwa-
rantując nieodpłatną pomoc 
prawną. Chcemy dodać od-
wagi znieważanym osobom, 
wspólnotom religijnym i orga-
nizacjom społecznym, które 
mogą korzystać z naszych do-
tychczasowych doświadczeń 
w obronie dobrego imienia.

Prawnicy Instytutu Ordo 
Iuris wsparci przez naszych 
Darczyńców stanowią siłę, 
która skutecznie walcząc z 
pomówieniami może ośmie-
lić wielu poszkodowanych, 
by stanęli w obronie swoich 
praw.

Chcemy, żeby postępowa-
nia przeciwko OMZRiK były 
znakiem dla wszystkich in-
nych internetowych hejterów, 
że mogą ponieść wymierne 
konsekwencje swoich wy-
powiedzi. Ma to ogromne 
znaczenie, bo dzisiaj dezin-
formacja i oszczerstwo stały 
się podstawowym instru-
mentem, jaki ideolodzy wy-
korzystują przeciwko swoim 
przeciwnikom.

Musimy być przygotowani 
na to, że wkrótce będą zgła-
szać się do nas kolejne osoby 
znieważane kłamstwami i 
manipulacjami OMZRiK-u 
oraz podobnych organizacji. 
Będzie to dla nas duże wy-
zwanie finansowe, bo każde 
postępowanie, które będzie-
my inicjować i prowadzić w 
tych sprawach to koszt co 
najmniej 5 000 zł

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes 
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris

P.S. Zaangażowanie Instytutu 
Ordo Iuris po stronie ofiar 
internetowej nienawiści ma 
kluczowe znaczenie w walce 
o obronę demokratycznego 
państwa prawnego. Wierzę, 
że z Pana pomocą będziemy 
mogli skutecznie zatrzymać 
kłamstwa i manipulacje lewi-
cowych aktywistów, którzy w 
bezprawny sposób dążą do eli-
minowania z debaty publicznej 
osób mających inne poglądy.

Instytut na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris jest fun-
dacją i prowadzi działalność 
tylko dzięki hojności swoich 
Darczyńców.

Zarzymujemy falę internetowych oszczerstw i pomówień
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W piątek, 23 kwietnia 2021 
r. w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Wielkopolskim 
odbyło się spotkanie grupy 
parlamentarzystów i samo-
rządowców.

Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński wraz z Wicestarostą 

Sławomirem Górnym gościli 
Posłów na Sejm RP Killiona 
Munyamę oraz Jakuba Rut-
nickiego, Senatora RP Adama 
Szejnfelda, a także członka 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Jacka Bogusław-
skiego.

Spotkanie było okazją do 
omówienia spraw związa-
nych z sytuacją w samo-
rządach, bieżących proble-
mów dotyczących służby 
zdrowia, pandemii, edukacji 
oraz wyzwań na najbliższą 
przyszłość.

Spotkanie w Starostwie 
Powiatowym

Punkt Szczepień Powszech-
nych prowadzony przez Po-
wiat Grodziski w Zespole 
Szkół Technicznych przy ul. 
Żwirki i Wigury 2. jest już 

gotowy do przyjęcia chętnych 
na szczepienie przeciwko 
COVID-19.

Realizatorem świadczeń w 
punkcie jest Szpital Powiatowy 

w Grodzisku Wielkopolskim. 
Szczegółowa instrukcja reje-
stracji znajduje się na stronie: 
spzoz-grodzisk.pl/otwarcie
-punktu-szczepien.

Punkt Szczepień Powszechnych 

Na d r o d z e  g m i n n e j  n r 
544522P, ul. Leśnej w miej-
scowości Wielichowo-Wieś 
zakończono II etap remontu 
nawierzchni drogi z płyt beto-
nowych. Wykonawcą robót był 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Wielichowie.

W ramach realizacji zadania 
ułożono płyty na długości 200 
mb w układzie dwurzędowym 
na podsypce piaskowej, prze-
strzenie między płytami i 
pobocze uzupełnione zostały 

kruszywem z korytowania 
drogi i mieszanką kruszy-
wa łamanego o granulacji 
0-31mm. Zjazd na drogę po-
wiatową wykonano z kostki 
brukowej grubości 8 cm na 
podbudowie betonowej. 

Całkowita wartość wyko-
nania zadania wynosi 69 000 
zł brutto, w tym fundusz so-
łecki wsi Wielichowo-Wieś 
przeznaczył na zakup płyt 25 
872,55 zł. Pozostałe środki 
finansowe pochodzą z budżetu 
Gminy Wielichowo.

Remont drogi 
w Wielichowie22 kwietnia obchodzimy Mię-

dzynarodowy Dzień Ziemi. 
Z tej okazji przedszkolaki z 
Przedszkola „Świat Bajek”  
w Wielichowie przybyły na 
wielichowski rynek, gdzie 
wspólnie z Burmistrz Wieli-
chowa Honoratą Kozłowską  
oraz Ewą Kaperską, zastępcą 
Burmistrza udekorowały stoją-
ce tam drzewko, wieszając na 
nim wiosenne ozdoby.

Dzieci przygotowały także 
krótki występ artystyczny, 
za który zostały nagrodzone 
gromkimi brawami i słody-
czami.

Następnie Dyrektor Cen-
trum Kultury Grzegorz Her-
man zaprezentował dzieciom 
domek dla  owadów zapyla-
jących i opowiedział o  ko-
rzyściach jakie daje stawianie 
takich „budowli”.

Przypomnijmy, że niedawno 
sześć domków dla owadów 
zapylających pojawiło się na 
terenie naszej gminy.  Domki 
zostały przygotowane przez 
zuchy i harcerki z Wielichowa 
na specjalnych warsztatach 
zorganizowanych w styczniu 
br. przez Centrum Kultury w 
Wielichowie.

Przedszkolaki świętują Międzynarodowy Dzień Ziemi

m Powiat nowotomyski
W 81 rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej 13 kwietnia obchodzimy 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Ludobójstwo do-
konane przez funkcjonariuszy 
NKWD na blisko 22 tysiącach 
obywatelach II Rzeczypospoli-
tej, do dziś pozostaje niezabliż-
nioną raną. Likwidacja pol-
skich jeńców wojennych bez 
wzywania aresztowanych, bez 
przedstawienia zarzutów, de-
cyzji o zakończeniu śledztwa 
ani aktu oskarzenia, do dzisiaj 
budzi to przerażenie. Dzisiaj 
Katyń jest nie tylko miejscem 
straszliwej zbrodni ale również 
symbolem pamięci o wymor-
dowanej polskiej inteligencji 
oraz nieustępliwego dążenia 
do prawdy. Po latach kłamliwej 
propagandy przywracamy sza-
cunek pomordowanych.

Cześć ich pamięci !!!

W Opalenicy kwiaty zostały 
złożone przy tablicy Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej przez 
członków Prawo i Sprawiedli-
wość oraz sympatyków.

W Nowym Tomyślu kwiaty 
zostały złożone przy pomni-
ku Zbrodni Katyńskiej przez 
Klub Gazety Polskiej oraz 
członków Prawo i Sprawie-
dliwość.

81 rocznica Zbrodni 
Katyńskiej 

m Gmina Trzciel
Grzegorz Hildebrand (zawod-
nik MGLKS Orlęta Trzciel), 
wywalczył srebrny medal 
w kategorii wagowej 60 kg 
na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w zapasach w stylu kla-
sycznym, które odbywały się 
w dniach 19-21.03.2021roku 
w Poznaniu. W drodze do 
walki finałowej Grzegorz 
gładko pokonał swoich prze-
ciwników, nie tracąc przy 
tym żadnego punktu, tj. Ka-
rola Kamelę MKS CEMENT-
GRYF z Chełmna pokonując 
go przez położenie na łopat-
ki (4:0), Mateusza Haładaja 
z LUKS ATHLETIC Wola 

Krzysztoporska przez przewa-
gę techniczną (8:0). Ostatnim 
w drodze do finału był Gor Ho-
vsepyan z GKS CARTUSIA 
KARTUZY, którego również 
Grzegorz pokonał przez prze-
wagę techniczną (9:0).

W finale Grzegorz Hilde-
brand spotkał się z Arslan-
bekiem Salimovem zawodni-
kiem z KS WSCHÓD BIA-
ŁYSTOK. Pomimo zaciętej 
walki do końca Grzegorz uległ 
przeciwnikowi 12:3.

Grzegorz po raz pierwszy 
wystąpił na Mistrzostwach 
Polski Juniorów (najmłodszy 
rocznik) i od razu stanął na po-
dium. Tym bardziej cieszy taki 
sukces.

Wychowanek trenera Mie-
czysława Kurysia Jan Choj-
nacki (obecnie zawodnik KS 
Sobieski Poznań), wywalczył 
również na tych Mistrzostwach 
brązowy medal w kategorii 
77 kg.

W Poznaniu w tym sa-
mym terminie odbywały się 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski. Złoty medal w kat. 
87 kg na tych zawodach 
wywalczył starszy wycho-
wanek trenera Mieczysława 
Kurysia Bar tosz Rajter 
(obecnie zawodnik KS So-
bieski Poznań).

Trenerowi i zawodnikom 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Grzegorz Hildebrand Wicemistrzem 
Polski w zapasach

POWIAT GRODZISKI
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Omawianą w marcu książką w 
Dyskusyjnym Klubie Książki, 
działającym w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Tomyślu była 
książka pt. „Cierpkie grona” 
z cyklu: „Wendyjska winnica”, 
autorstwa Zofii Mąkosy.

Epicka opowieść z czasów 
wojny o rodzinnych więzach, 
sile miłości i determinacji 
kobiet.  Rok 1938, Chwalim 
– wieś położona na niemiec-
ko-polskim pograniczu, gdzie 
spokojny żywot wiodą ostatni 
potomkowie osiadłych tu 200 
lat temu Słowian –Wendowie.   
To urocze i piękne miejsce, 
gdzie luteranka, Marta Neu-
mann, za wszelką cenę, stara 
się utrzymać rodzinne gospo-
darstwo; jej córka Matylda i 
kuzynka Janka Kaczmarek.W 
to spokojne, prowincjonalne 
życie, wkracza wielka polityka 
i zbliżająca się wojna, które 
budzą poczucie zagrożenia.  
Losy mieszkańców, a zwłasz-
cza głównych bohaterek, zo-
stają wplątane w traumatyczne 
wydarzenia, a pukająca do 
drzwi wojna, nie oszczędza 
trudnych przeżyć.   

K lubowiczk i  omówi ły 

książkę niestety jeszcze w 
formie „bezkontaktowej”,  co 
oznacza, że wraz z lekturą 
otrzymały krótki zestaw pytań 
jako „zadanie domowe” do 
odrobienia.  Panie jak zawsze, 
stanęły na wysokości zadania, 
znakomicie się z niego wy-
wiązując.

Nagranie ze spotkania au-
torskiego z p. Zofią Mąko-
są, które odbyło się 31 lipca 
2020r., jest jeszcze dostępne 
na YouTubeWBPiCAK, do 
maja 2021r.
Źródło: Miejska i Powiatowa Bibliote-

ka Publiczna w Nowym Tomyślu

Cierpkie grona w DKK
Jednorożec to piękny, mitycz-
ny stwór, bohater wielu legend 
i baśni, ukochany zarówno 
przez dzieci, jak i dorosłych. 
Nic dziwnego, że doczekał się 
nawet swojego święta, które 
przypada 9 kwietnia. 

Z tej okazji Nowotomy-
ski Ośrodek Kultury zaprosił 
dzieci i młodzież do udziału 
w konkursie plastycznym na 
Najpiękniejszego Jednoroż-
ca. Co należało zrobić: na-
rysować samodzielnie lub 
wydrukować głowę lub całą 
postać jednorożca (korzysta-
jąc z dołączonych szablonów), 
wyciąć i ozdobić dowolną 
techniką, zdjęcie pracy za-
mieścić w komentarzu pod 
postem na FB, gdyż konkurs 
odbywał się w formie online. 
Zainteresowanie było bardzo 
duże, co najlepiej świadczy 
o popularności jednorożców 
w dziecięcym świecie. Nagro-
dy przyznane zostały w dwóch 
kategoriach: dzieci młodsze 
4-7 lat oraz dzieci starsze 8-12 
lat. Oceniane były pomysło-
wość, samodzielność i ogólny 
wyraz artystyczny. Oficjalne 
wyniki konkursu oraz na-
desłane pracezamieszczone 
zostały na stronie internetowej 
Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury:  www.noknt.pl.

Źródło: Nowotomyski Ośrodek 
Kultury

Międzynarodowy 
Dzień Jednorożca

Nastąpiło rozstrzygnięcie na-
boru wniosków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 
rok 2021. Miło nam poin-
formować, że złożony przez 
Gminę Nowy Tomyśl wnio-
sek dotyczący budowy drogi 

gminnej w m. Przyłęk wraz 
z odcinkiem drogi przyległej 
w kierunku ul. Komunalnej 
w Nowym Tomyślu został po-
zytywnie rozpatrzony. Ogól-
na wartość projektu wynosi 
10.674.025,50 zł, natomiast 

kwota dofinansowania to 
5.337.012,75 zł (50% warto-
ści zadania). Planowane jest 
wybudowanie prawie 3,5 km 
drogi. Wniosek o dofinan-
sowanie złożony został 10 
sierpnia 2020 r.

Gmina otrzymała ponad 5 mln zł dotacji

Na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Nowym Tomyślu 
z października 2016 roku 
przyznawane są nagrody fi-
nansowe za wysokie wyniki 
sportowe. W tym Gmina Nowy 

Tomyśl na ten cel przeznaczyła 
15.000,00 zł. 

Większość nagrodzonych 
osób to przedstawiciele LKS 
„Budowlani Całus” Nowy 
Tomyśl. 

Doceniając ich zaangażo-
wanie oraz dorobek sportowy 
zasadne było przyznanie na-
gród i wyróżnień dla najlep-
szych zawodników i trenerów 
w 2020 roku. Gratulujemy!

Wspieramy nie tylko kluby sportowe

W wyniku nowelizacji usta-
wy o utrzymaniu czystości 
i porządku od rok 2013 gminy 
mają obowiązek objąć wszyst-
kich właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości zorganizowa-
nym systemem gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Realizując ten obowiązek jed-
nostki samorządu terytorial-
nego określają stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnym.

Określenie wysokości staw-
ki, jaką mają płacić mieszkań-
cy, wynika z ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach. Ponadto wyliczo-
na stawka pomnożona przez 
ilości mieszkańców objętych 
systemem musi w 100 % po-
krywać koszty związane z go-
spodarką odpadami.

W związku z dużym  wzro-
stem w roku 2021 kosztów 
funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami ko-
munalnymi, które obejmują 
koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunal-
nych, tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, 
obsługi administracyjnej sys-
temu oraz edukacji ekologicz-
nej w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami 
komunalnymi,wymagane stało 
się określenie nowej stawki 
opłat.  

Sukcesywny wzrost kosztów 
obsługi spowodowany został 
następującymi czynnikami: 

a większą ilością wytwa-
rzanych przez mieszkańców 
odpadów (co pociąga za sobą 
wzrost kosztów ich odbioru 
i zagospodarowania), 

a cenami uzyskiwanymi 
przez firmy na rynku segre-
gowanych odpadów, 

a ustawowym wzrostem 
nakładów na ochronę przeciw-
pożarową magazynowanych 
surowców,

a zmianami przepisów  
(m.in. nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz  roz-
porządzeń dot. gospodarki 
odpadami),

a wzrostem płacy mini-
malnej i wzrostami kosztów 
utrzymania firm.

Wszystkie te okoliczno-
ści sprawiły, że utrzymanie 
w Gminie Nowy Tomyśl staw-
ki 21 zł od mieszkańca, czyli 
na poziomie z roku 2020 roku 
nie jest dłużej możliwe. 

Dodać należy, że w miesiącu 
maju Gmina Nowy Tomyśl 
poniesie koszt obsługi systemu 
w wysokości około 790.000 zł.  
Dla porównania w miesiącu 
styczniu tego roku  koszt ten 
był na poziomie 570.000 zł, 
a w miesiącu marcu wynosił 
620.000 zł. 

Po przeliczeniu ponoszo-
nych, już  przez Gminę Nowy 
Tomyśl,  kosztów na obsługę 
systemu od stycznia do kwiet-
nia br. oraz doliczeniu przed-
stawionych przez operatorów 
kalkulacji kosztów na kolej-
nych 8 miesięcy roku 2021, 

wprowadzenie stawki 35,00 
zł od osoby pozwoliłoby na 
pokrycie kosztów obsługi sys-
temu w okresie od 1 stycznia 
2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku. Wtedy każdy mieszka-
niec zapłaciłby kwotę 364 zł 
na rok, co w przeliczeniu na 
miesiąc wyniosłoby 30,33 zł 

Ponadto z mocy uchwały 
Rady Miejskiej mieszkańcom 
należy się zniżka za kompo-
stowanie w wysokości 1,00 zł 
od osoby.

Radni Rady Miejskiej na 
sesji w dniu 7 kwietnia 2021 
roku zadecydowali,że stawka 
ma wynieść  31,50 zł od osoby.  

Oznacza to, że wpływy do 
budżetu pochodzące z opłat 
od mieszkańców nie pokryją 
w 100% kosztów ponoszo-
nych przez Gminę na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów. 
Zgodnie z obowiązującym 
w naszym kraju prawem, cały 
system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi powinien 
się samofinansować, to znaczy 
wpływy od mieszkańców za 
gospodarkę odpadami komu-
nalnymi muszą pokrywać jego 
realne koszty. 

Dodać należy,że od kwiet-
nia opłaty za wywóz śmieci 
wzrosły wwielu miastach, 
w niektórych nawet o kilkaset 
procent i jest to proces postę-
pujący. Dlatego też samorządy 
podejmują decyzje o pod-
wyższeniu opłat lub zmianie 
sposobu naliczania tej opłaty. 

Adrianna Zielińska 
z-ca Burmistrza Nowego Tomyśla

Opłata śmieciowa

14 kwietnia, według kalen-
darza świąt nietypowych, 
obchodzimy Dzień Delfina. 
Te niezwykłe, piękne i in-
teligentne ssaki od zawsze 
wzbudzają w nas pozytywne 
emocje. I właśnie dlatego No-
wotomyski Ośrodek Kultury 
postanowił zorganizować, 
z okazji ich święta, konkurs 
plastyczno-edukacyjny. 

Zadanie polegało na wy-
konaniu delfina w formie 
przestrzennej (z masy solnej, 
modeliny, plasteliny itp.), 
wielkości ok. 10 cm. Zdjęcie 
gotowej pracy należało jak 
najszybciej zamieścić w ko-
mentarzu pod postem na FB 
Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury, ponieważ było to 
zadanie na czas. Jednak, żeby 
nie było tak łatwo, do zdjęcia 
trzeba było dołączyć krótką 
ciekawostkę dotyczącą delfi-

nów. Jak zawsze uczestnicy 
spisali się na medal, nadsy-
łając piękne prace i cieka-
wostki o życiu tych zwierząt. 
Każda zaangażowana osoba, 
w ramach nagrody,otrzyma-
ła drewnianego delfina do 

samodzielnego pomalowania 
i ozdobienia. 

Zdjęcia prac i nadesłane 
ciekawostki zamieszczone są 
na stronie Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury.
Źródło: Nowotomyski Ośrodek Kultury

Dzień Delfina
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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

OKNA INWENtARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONtAŻ - tRANSPORt 
  GRAtIS!

  tEL. 515 241 917

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

AUTORYZOWANY DEALER: 
Nowy Tomyśl  ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
               tel.  kom 602 775 274
Zbąszyń  ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUChOWA

749,-799,-

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKuP SuROWcÓW WtÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 900 zł /tona 
a blacha 700 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

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

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 

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

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

www.restauracjasandra.pl
Oferta dostępna wyłącznie 

w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz
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11 lat po katastrofie smo-
leńskiej przypominamy 
wstrząsający i poruszają-
cy tekst prof. Zdzisława 
Krasnodębskiego „Już nie 
przeszkadza”, opublikowa-
ny na łamach „Rzeczpospo-
litej” cztery dni po tragedii 
- 14 kwietnia 2010 roku. 
Polityk zwrócił uwagę na 
to, jak silne były ataki na 
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Filozof podkreślił, 
że na prezydenta sypały 
się „najbardziej dotkliwe 
obelgi, drwiny, poniżające 
wyzwiska. Pomiatano Nim 
w sposób bezprzykładny, 
nękano Go bezustannie”.

Prof. Krasnodębski już we 
wstępie przyznał, że z za-
miarem napisania artykułu 
nosił się od dłuższego czasu. 
Wyjaśnił, że chciał uzasad-
nić, dlaczego w wyborach 
prezydenckich odda swój głos 
właśnie na Lecha Kaczyń-
skiego oraz „dlaczego uważa 
Go za dobrego prezydenta, za 
najlepszego, jakiego mieliśmy 
od 1989 roku”.

Wiedziałem, jakie będą 
reakcje tak wielu ludzi Mu nie-
chętnych – że to oczywiste, bo 
to pisze pisowiec, lizus, oszo-
łom od ojca Rydzyka, wyrzu-
cony z UW za głupotę, ideolog 
IV RP, któremu szkoda sutych 
apanaży, członek Honorowego 
Komitetu Wyborczego Lecha 
Kaczyńskiego w 2005 r. Tak-
że tego ostatniego określenia 
używano jako obelgi - zwrócił 
uwagę polityk.

Obelgi na współpracowników 
prezydenta
Filozof podkreślał, że na 
wszystkie osoby, które nie 
chciały dołączyć do grona 
atakujących prezydenta Ka-
czyńskiego, „przystąpić do 
walki z kaczyzmem, dołączyć 
się do zbożnego czynu dożyna-
nia watah”, spadały wyzwiska. 
Jak pisał w 2010 roku, wie, 
że obelgi te „są największym 
zaszczytem, jaki mnie spotkał 
w życiu”.

Dodał, że boleśnie atakowa-
ni byli też współpracownicy 
prezydenta Kaczyńskiego i 
politycy PiS - również ci, 
których w swoich szeregach 
chciała mieć PO.

Najbardziej dotkliwe obelgi, 
drwiny, poniżające wyzwiska 
posypały się na Prezydenta 
RP. Pierwsze spadły od razu 
po Jego wyborze. Nie oszczę-
dzono także początkowo Jego 
Małżonki, zanim postępowe 
panie Jej nie polubiły. Po-
miatano Prezydentem w spo-
sób bezprzykładny, nękano 
Go bezustannie. Nie dbano o 
godność najwyższego przed-
stawiciela Rzeczypospolitej. 
Pamiętamy zabierany samolot, 
pamiętamy pomniejszanie 
rangi urzędu, który sprawował, 
przy pomocy usłużnych praw-
ników i dziennikarzy - przy-
pominał prof. Krasnodębski.

Pamiętamy wszystkie te ha-
niebne: „nie potrzebuję tu pana 
prezydenta”, „jaki zamach, 
taki prezydent” i „durnia 
mamy za prezydenta”, „trup 
na wrotkach”. Wyśmiewano 
się z Jego nazwiska – typo-
wego, szacownego polskiego 
nazwiska – wyśmiewano się 
w Polsce, jakby to nie była już 
Polska, jakby to było miejsce 
na Polenwitze lub Polish jokes. 
I liczono dni, jakie pozostały 
do końca Jego prezydentury - 
dodał profesor.

Przekroczenie granic przyzwoitości
Europoseł przypominał zacho-
wanie czołowych polityków 
podkreślając, że „przekraczali 
granicę przyzwoitości”. Zwró-
cił też uwagę na orzeczenia 
sądów. Ocenił, że trudno jest 
wskazać konkretne argumenty 
uzasadniające te ataki.

Czołowi politycy przekra-
czali granicę przyzwoitości, 
krzycząc: „Były prezydent 
Kaczyński”, popisując się 
piskliwymi tyradami o dyplo-
matołkach i małpce Fiki Miki. 
Bo ani studia na najlepszej 
uczelni, ani dobra przeszłość, 
choćby opowiedziana tysiąc 
razy, nie ochronią przed ob-
sunięciem się do poziomu 
motłochu. Niezawisłe sądy RP 
orzekały, że nazwanie prezy-
denta chamem nie jest obrazą, 
a jednocześnie skazywały 
doradcę prezydenta na kary 
za opisywanie powszechnie 
znanych poglądów słynnego 
na świecie obrońcy wolnego 
słowa i innych wolności. Gdy 
dzisiaj patrzymy na prezy-
denturę Lecha Kaczyńskiego, 
trudno wydestylować z potoku 
brudu rzeczowe argumenty 
mogące uzasadnić tę falę nie-
nawiści. Mówiono, że to pre-
zydentura partyjna. Żartobliwe 
powiedzenie, że „misja została 
wykonana”, traktowano jako 
dowód, mimo że wszyscy 
wiedzieli, że relacje między 
braćmi nie miały charakteru 
podległości - zwrócił uwagę 
obecny europoseł PiS.

Credo prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego
Filozof zauważył, że prezydent 
Lech Kaczyński „chciał, by nie 
było równych i równiejszych, 
tych, którym wolno wszystko, 
i tych, którym z góry przezna-
czono miejsce poślednie”.

Sprawiedliwość, równe pra-
wa dla słabszych i wolna, 
bezpieczna Polska – to było 
jego credo. Był w gruncie 
rzeczy konserwatywnym so-
cjalistą czy socjalnym konser-
watystą, łączącym patriotyzm 
z wrażliwością społeczną i 

umiarkowanym konserwaty-
zmem obyczajowym. Nie był 
antyeuropejski - pisał w 2010 
roku Krasnodębski dodając, że 
w momencie wyboru na prezy-
denta Polski Lech Kaczyński 
„nie miał wielkiego doświad-
czenia międzynarodowego”, 
ale szybko się uczył, bo „był 
wyjątkowej klasy umysłem”.

Z początku był bardzo zdzi-
wiony tym, jak silne są inte-
resy narodowe w Europie i 
jak mocno trzeba ich bronić. 
Chciał zadbać o pozycję swe-
go, naszego kraju – nie inaczej 
niż Angela Merkel, o której 
zawsze wyrażał się ciepło i z 
uznaniem, o interes Niemiec, i 
jak Nicolas Sarkozy, o którym 
mówił z uśmiechem, że na 
pewno przewyższa go ekscen-
trycznością, o interes Francji 
- napisał filozof.

Krasnodębski odnosił się 
także do ataków dotyczących 
sprawy traktatu lizbońskiego. 
Przypomniał oburzenie, że 
prezydent zwlekał z jego pod-
pisaniem, a wcześniej, że nego-
cjował jego zapisy i ostatecznie 
na niego przystał. Profesor 
podkreślił, że Lech Kaczyński 
„był realistą, wiedział, że Pol-
ska nie może pozostać wyizo-
lowana. Niestety, dla Jego Pol-
ski, Polski równouprawnionej, 
podmiotowej, niewyrzekającej 
się swojej tożsamości, Polski 
ambitnej, zrobiło się ostatnio 
bardzo mało miejsca”.

W Europie coraz wyraźniej-
sza jest dominacja wielkich 
państw. Stany Zjednoczone 
coraz mniej interesują się 
Europą Środkową, rezygnując 
nie tylko z tarczy nad Polską, 
lecz także zabierając ochronny 
parasol znad głowy jej prezy-
denta - dodał.

Przekreślone nadzieje
Prof. Krasnodębski zwracał 
też uwagę na ostatnie sondaże 
opublikowane przed katastrofą 
smoleńską, które wskazywały 
wzrost poparcia dla Lecha Ka-
czyńskiego i spadek dla kandy-
data PO. Mnożyły się sygnały, 
że Polacy, że znaczna ich część 

zaczyna trzeźwieć, zaczyna 
powoli dostrzegać rzeczywi-
stość. Za pół roku sytuacja 
Polski mogła być zupełnie inna. 
Śmierć Prezydenta przekreśliła 
te nadzieje - napisał Krasno-
dębski zauważając, że „Lecha 
Kaczyńskiego przedstawiano 
za granicą jako nacjonalistę i 
człowieka o skrajnych poglą-
dach. Nigdy nim nie był. Kochał 
swoją rodzinę – tu nie było 
żartów i nie było ‘przebacz’. I 
kochał Polskę – tu też nie było 
żartów, nie było ‘przebacz’. 
Wiedział, że przeznaczenie 
postawiło Go na urzędzie w 
skomplikowanej sytuacji, na 
czele narodu zdezorientowane-
go. Był człowiekiem idei i war-
tości, nie taniej popularności. 
Był oryginałem”.

Jaki był Lech Kaczyński?
Profesor przypominał tak-
że, jak prezydent Kaczyński 
przedstawiany był za granicą, 
co nie miało nic wspólnego z 
rzeczywistością.

Był nieśmiały i uparty, nie-
reformowalny i nieustawialny. 
Zupełnie też niemedialny, czę-
sto nieporadny przed kamerą, 
choć dzisiaj widzimy, że także 
w mediach można było go po-
kazywać inaczej. Potrzebował 
ciepła i przyjaźni, choć bywał 
– co zrozumiałe – nieufny i 
impulsywny. Był naprawdę 
wielkim człowiekiem. Nie 
potrzebowałem Jego śmierci, 
by to widzieć. I nie piszę tego 
dlatego, że się poniewczasie 
wzruszyłem i przyłączam do 
chóru zawodowych płaczek - 
napisał polityk.

Nie znam innego przypadku 
współczesnego polityka, któ-
rego poglądy przedstawiane 
byłyby tak nieadekwatnie i 
niesprawiedliwie, w sposób tak 
zdeformowany. W Niemczech, 
i nie tylko w Niemczech, pró-
bowano nawet zrobić z niego 
antysemitę, choć, jak wiemy, 
było wręcz przeciwnie i Jego 
ciepłe uczucia dla Żydów po-
wodowały dystans u Polaków 
żywiących atawistyczne uprze-
dzenia. Przedstawiano Go 

jako homofoba. Ale fakt, że to 
właśnie Guido Westerwelle był 
tym politykiem niemieckim, 
który nie mógł powstrzymać 
łez i że po swej pierwszej, 
inauguracyjnej wizycie w War-
szawie był wobec polskiego 
Prezydenta pełen przyjaźni i 
szacunku, mówi sam za siebie 
- zwrócił uwagę filozof.

Świadome działania elit III RP
Prof. Krasnodębski przyznał, 
że zawsze był pełen obaw o 
to, że prezydentura Lecha Ka-
czyńskiego „może zakończyć 
się tragicznie”. Obawiał się 
tego, że prezydent Kaczyński 
podzieli los Narutowicza, „że 
znajdzie się jakiś intoksowany 
i indoktrynowany szaleniec, 
który będzie chciał zakończyć 
ten ‘obciach’”.

Elity III RP nienawiść do 
Niego siały świadomie i z pre-
medytacją. Niedawno u czo-
łowego dziennikarza, przed-
stawiciela ulizanego i zarazem 
agresywnego konformizmu, 
dominującego w polskich me-
diach elektronicznych, wyczy-
tałem znamienną opinię: ‘A to 
obrażał się na profesora Bar-
toszewskiego, a to nie zaprosił 
Michnika na uroczystości z 
okazji Marca ,68, a to pomsto-
wał na (inna sprawa, że czasem 
słusznie) media. To sprawiło, 
że większość Polaków widzi 
w Nim raczej prezydenta jed-
nopartyjnego, ideologicznego 
i uosabiającego małość wielu 
ludzi z jego zaplecza niż wiel-
kość Rzeczypospolitej’. Ale 
Lech Kaczyński nie zapraszał 
tych osób nie tylko dlatego, że 
spotykały Go obelgi od obu 
tych autorytetów, ale dlatego, 
że głęboko nie zgadzał się z 
ich projektami Polski – ta-
kiej Polski, w której generał 
Kiszczak może uchodzić za 
człowieka honoru, a Anna 
Walentynowicz ma dogorywać 
w zapomnieniu, i takiej Polski, 
która ma się zachowywać jak 
brzydka panna na wydaniu i 
pozwalać na rewizję europej-
skiej historii przez sąsiadów 
- podkreślił profesor.

„Nie ma problemu”
Zdzisław Krasnodębski zazna-
czył, że wraz z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim w ka-
tastrofie smoleńskiej zginęły 
osoby, które były „nadzieją 
polskiej polityki”. Jak dodał, 
łączyło ich to, że „byli ludźmi 
idei, a nie kariery”, byli pań-
stwowcami, którzy nie mogą 
już zabrać głosu, by wyjaśnić 
celu działań.

Teraz już nie będzie prze-
szkadzał. Nie ma człowieka, 
nie ma problemu. I gdy już nie 
ma problemu, nagle pokazano 
nam człowieka – jakiegoś 
innego Lecha Kaczyńskiego. 
Okazało się, że był jeszcze 
trzeci bliźniak. Nie nieudacz-
nik, który napisał pracę dok-
torską o Leninie wtedy, gdy 
inni walczyli o wolność, nie 
zaciekły, zapiekły polityk, 
ale człowiek wielkiego serca i 
umysłu, choć skromnej postu-
ry. Teraz przez ekrany telewi-
zorów przesuwają się zastępy 
tych usłużnych gadających 
głów, które nigdy nie potrafią 
zamilknąć i zawsze się pchają 
do pierwszego rzędu. Teraz 
jego dawni koledzy z opozycji 
pokonali amnezję i przypomi-
nają sobie wspólne czasy, choć 
jeszcze niedawno nie potrafili 
wykrztusić ani jednego życz-
liwego słowa - napisał prof. 
Krasnodębski.

Polityk podkreślał, że cho-
ciaż od osób, które trwały przy 
boku prezydenta Kaczyńskie-
go wymagano wówczas, by 
milczeli, to ich obowiązkiem 
„jest mówić”.

Grubej kreski tym razem nie 
będzie. I wy miejcie odwagę, 
pozostańcie sobą. Już zaczęli-
ście dzielić łupy i dobierać się 
do szaf. Zróbcie kolejne „Szkło 
kontaktowe”, wyśmiejcie tę 
śmierć, wypijcie małpki. Za-
proście Palikota i Niesiołow-
skiego. Krzyczcie: „cham” i 
„dureń”, i „były prezydent 
Lech Kaczyński”. Wyśmiewaj-
cie i drwijcie. Bądźcie sobą. 
Gardzę wami. Jestem dumny, 
że Go znałem - podkreślił prof. 
Zdzisław Krasnodębski.

Wstrząsający tekst o nagonce na Lecha 
Kaczyńskiego


