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Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
FARBY, TAPETY, FOTOTAPETY
KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE
AKCESORIA MALARSKIE

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY
METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PŁACIMY GOTÓWKĄ
GODZINY OTWARCIA
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00
BIURO@ZLOM.POZNAN.PL
WWW.ZLOM.POZNAN.PL
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

PROFESJONALNY PARTNER

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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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

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21

ŚWIETNY ZAWÓD NA CIĘŻKIE CZASY!

tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

OKNA INWENTARSKIE PCV

- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

EDMUND BOSY

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”
Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

A

Sklep Auto-części

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

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
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Spot dyskryminujący
kobiety!

Michał Szott

OLX płacze, że kobiety są
dyskryminowane, a sam
w zarządzie ma samych
mężczyzn! Firma wypuściła
na dzień kobiet spot o tym,
że kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, a
jak wejdziemy w rejestr ich
spółki, widzimy w zarządzie samych mężczyzn.
Czysta hipokryzja.
OLX to serwis ogłoszeniowy
należący do południowoafrykańskiej grupy medialno-technologicznej Naspers, będącej
firmą o globalnym zasięgu.
Działa ona w ponad 40 krajach
i jest obecnie największą firmą
oferującą dostęp do platform
ogłoszeniowych na rynku.
W Polsce OLX jest częścią
Grupy OLX Sp. z o.o. Jeden
z lokalnych oddziałów mieści
się także w Poznaniu przy ul.
Królowej Jadwigi 43.
Kontrowersyjny spot OLX.
„Od kiedy mam jaja, moja
pensja skoczyła o prawie
19 procent”
Mimo że Dzień Kobiet już
dawno za nami, spot, który z
tej okazji stworzył OLX, nadal
wzbudza emocje. Został w
nim poruszony bardzo ważny
temat. W nagraniu OLX –
opublikowanym właśnie z
okazji wspomnianego Dnia
Kobiet - uwagę przykuwa już
sam tytuł: „HIT! ONE ZNALAZŁY SPOSÓB NA SZYBKI AWANS I PODWYŻKĘ.
ZOBACZ JAKI!”. Co ciekawe,
reklama jest elementem szerszej akcji „Bez jaj!”. O co w
niej chodzi?
Jaja odmienią karierę?
W trwającym zaledwie półtora minuty wideo wystąpiły
m.in. Olga Bołądź, Katarzyna
Pakosińska, Olga Kalicka,
Agnieszka Rylik i Tamara
Arciuch. Bohaterki zadają
pytania skierowane do kobiet.
Pytają m.in. o to, czy zarabiają
mniej, niż powinny oraz o to,
czy mimo stażu pracy nadal
nie awansowały.
Nagle jednak następuje nieoczekiwany zwrot. Kobiety
zaczynają mówić o... jajach.
Jak zdradzają, to właśnie one
odmieniły ich karierę - zapewniły lepsze wynagrodzenie
i szybszy awans. - Od kiedy
mam jaja, moja pensja skoczyła o prawie 19 procent - mówi
jedna z bohaterek reklamy.
- Bo żeby dostać to, czego
chcesz, musisz mieć jaja - podsumowuje inna.
Nierówności nadal obecne
Naświetla to cykliczny raport
GUS „Struktura wynagrodzeń
według zawodów”. Zgodnie
z tymi danymi kobiety w

naszym kraju w ośmiu na
dziewięć największych grup
zawodowych nadal zarabiają
mniej niż mężczyźni. Ze spotu dowiadujemy się m.in., że
różnica wynosi średnio około
18,5 procent. Stąd też wniosek,
że panie przez 68 dni w roku
pracują za darmo.
Więcej na ten temat można
dowiedzieć się na stronie internetowej kampanii: bezjaj.
org.pl. Znaleźć można na niej
szczegółowe informacje dotyczące dyskryminacji kobiet w
Polsce w sferze zawodowej.
Wideo promujące kampanię, zatytułowane „Hit! One
znalazły sposób na szybki
awans i podwyżkę. Zobacz
jaki!” szybko podbiło sieć. W
ciągu jednego dnia na YouTubie obejrzało je niemal 300
tys. osób. Na profilu firmy na
Facebooku pojawiło się 33 tys.
reakcji na film i ponad 3 tys.
komentarzy.
Film można zobaczyć w Internecie wpisując następujący

miejscu. Są wśród nich osoby,
które nawet wcześniej były w
prawidłowy sposób zapisane i zarejestrowane na dane
szkolenie!
Powód? Nieznany… - Przykro mi, ale nie mogę panów
wpuścić na warsztaty. To zarządzenie odgórne, a powód
nie podlega dyskusji. Chodzi o
komfort i bezpieczeństwo pozostałych uczestników wydarzenia – tymi słowami zwrócił
się właśnie p. Milich do niektórych chętnych osób, które
zamierzały podnieść swoje
kompetencje i kwalifikacje
podczas jednego ze szkoleń.
Aby dowiedzieć się więcej
na temat przyczyn tego typu
działań, postanowiliśmy osobiście o tym porozmawiać
z przedstawicielami Grupy
OLX. Okazja do spotkania
nadarzyła się podczas Dni
Kariery – targów pracy, które
miały miejsce w ubiegłym
miesiącu na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

„

Bohaterki zadają pytania skierowane do kobiet. Pytają m.in. o to, czy zarabiają mniej, niż
powinny oraz o to, czy mimo stażu pracy nadal
nie awansowały.
adres w dowolnej przeglądarce
internetowej:
https://www.youtube.com /
watch?v=sKkhUIc6VYo&feature=emb_logo
Dyskryminacja podczas
szkoleń i warsztatów w
Poznaniu
Wyżej opisany obszar to niestety nie jedyny, w jakim
włodarze Grupy OLX dopuszczają się notorycznie działań o
charakterze dyskryminującym
oraz łamania praw człowieka.
Taka sytuacja ma miejsce na
przykład podczas szkoleń
odbywających się w oddziale
poznańskim. Głównym prowodyrem jest tutaj niejaki Adam
Milich, który – jak twierdzi –
dostał polecenie od zarządców
lokalnego oddziału Grupy
OLX w Poznaniu dokonywania sztucznej selekcji wśród
potencjalnych uczestników
poszczególnych konferencji.
Branża IT to obecnie jeden
z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów jeśli
chodzi o rynek pracy w Polsce.
W związku z tym zainteresowanie tego typu warsztatami
jest ogromne – zarówno wśród
doświadczonych programistów, jak i osób, które dopiero
chciałyby rozpocząć swoją
przygodę z pracą w obszarze
informatyki. Niestety, jak się
okazuje, nie wszyscy chętni
mogą w nich uczestniczyć, o
czym na domiar złego niekiedy dowiadują się dopiero na

Serwis OLX również miał tam
swoje stoisko. Wśród obecnych
na miejscu przedstawicieli
firmy znajdował się również
opisany tu wcześniej… Adam
Milich!
Przedstawiciele OLX - zapytani przez nas o to, dlaczego
Grupa OLX dyskryminuje ludzi - nie chcieli z nami w ogóle
rozmawiać i tylko wzruszali
ramionami. Głos w tej sprawie natomiast bardzo chętnie
zabrał p. Milich. Tym razem
twierdził jednak coś zupełnie
odmiennego niż poprzednim
razem… - Na wydarzenia
odbywające się w siedzibie
naszej firmy nie mamy obowiązku wpuszczać wszystkich
chętnych i nie zamierzam się z
tego tłumaczyć. Co niektórzy
podczas szkoleń na przykład
kradną soczki i długopisy.
Proszę odejść bo zaraz wezwę
policję! – wrzeszczał Adam
Milich.
Jak więc widać, opisane w
naszym materiale sytuacje –
zresztą niczym niewymuszone
– bardzo negatywnie wpływają
na wizerunek OLX: firmy
będącej uznaną marką na
światowym i polskim rynku.
Można zatem jedynie zadać
następujące pytanie: PO CO?
Po co to wszystko? Bez takich
incydentów, jak np. te przywołane w niniejszym artykule, z
pewnością pozycja i znaczenie
Grupy OLX wzrosłyby jeszcze
bardziej.
współpraca: M. K.
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Grzesznicy wyrzekli się… zła i szatana?
Michał Szott
Grzesznicy wyrzekli się…
zła i szatana? Niestety nie.
Nic z tych rzeczy… Wyrzekli się Bogu ducha winnych
dziennikarzy, którzy – mając dobre intencje - chcieli
za pośrednictwem mediów
lokalnych wypromować w
prasie ich działania.
Sinner (z ang. grzesznik) to
stosunkowo niedawno otwarty
nowy klub muzyczny w Słodowni przy Starym Browarze
w Poznaniu. Możemy znaleźć
informacje, że podobno panuje
tam niepowtarzalny klimat
i nieziemska atmosfera ze
względu na fakt, iż na scenie
występują światowej sławy
DJ-e, odbywają się wewnątrz
multimedialne spektakle i
widowiskowe pokazy na żywo.
Postanowiliśmy sprawdzić,
czy rzeczywiście jest tak pięknie i kolorowo, jak reklamują
się właściciele lokalu, ale
niestety nie zostało nam to
umożliwione. Okazało się bowiem, iż zachowanie działaczy
klubu jeżeli chodzi o współpracę z mediami pozostawia
wiele do życzenia i pozostaje
w dużej mierze niejasne i niezrozumiałe.
Mimo usilnych próśb, licznych wiadomości, maili kierowanych do klubu z zapytaniem
o możliwość wstępu na imprezę otwarcia celem przeprowadzenia relacji medialnej,
całkowicie nas zlekceważono

i odprawiono z kwitkiem. –
Lista gości jest już zamknięta.
Mamy już bardzo konkretne
grzeszne plany – taką odpowiedź otrzymaliśmy anonimowo ze strony klubu. Innym razem: – Na dzień przed
imprezą niestety listę gości
mamy już zamkniętą – informuje Daria Sieracka z klubu
Sinner. Ciągle więc ta sama
śpiewka, ale rzecz w tym, że
swoje zgłoszenie wysyłaliśmy dużo wcześniej niż dzień
przed imprezą, z odpowiednim
wyprzedzeniem, wykazując
tym samym chęć
udziału w wydarzeniu. Co zatem
włodarze klubu
mają do ukrycia,
skoro boją się jak
ognia dziennikarzy?
Tego pręd ko
się r a cz ej n ie
d o w i e m y. W
ostatnim czasie
bowiem klub – jak zresztą
większość tego typu placówek
– zawiesił swoją działalność z
powodu ogólnopaństwowych
obostrzeń obowiązujących
na terenie całego kraju ze
względu na zagrożenie epidemiczne, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
(Covid-19). Nie przeszkodziło
mu to jednak przenieść swoich
poczynań do Internetu. Najlepszym tego przykładem jest
fakt, że pod koniec marca klub
zorganizował sobie imprezę w
sieci w formie przekazu video

na żywo „Sinner Online” – i
to jeszcze na dodatek w czasie
Wielkiego Postu! Między innymi taką informację można
było znaleźć w opisie wydarzenia: „Grzesznicy! Fajnie, że
tylu z Was ulegnie dzisiejszej
wirtualnej pokusie! Poinformujcie swoich znajomych, że
u nas nudy nie będzie. neeVald
z ekipą dokładają wszelkich
starań, żeby wszystko pięknie
grało!”.
Biorąc pod uwagę powyższe
okoliczności, można zapytać: ile w obecnych czasach
wart jest zawód
d z i e n n i k a r z a?
Idąc dalej, można
jeszcze dopytać
następująco: dlaczego dziennikarz
często postrzegany jest jako wróg
publiczny numer
jeden? Zwłaszcz a , k ie dy n ie
ma złych intencji
przygotowując materiał na
dany temat? Misją zawodową
i społeczną każdego dziennikarza jest m.in. informowanie
mieszkańców w środowisku
lokalnym za pomocą różnych
mediów – drukowanych, radiowych czy też wizualnych - o
ważnych wydarzeniach, jak
np. otwarcie nowego miejsca
rozrywki na mapie kulturalnej
miasta. W tym przypadku,
z niewiadomych i niewyjaśnionych przyczyn, zostało to
jednak uniemożliwione.
współpraca: M. K.

Co chcą zrobić dla Polski kandydaci
na prezydenta
Zaraz po wojnie brakowało
nauczycieli, toteż matka
moja po przybyciu do Katowic natychmiast uzyskała
zatrudnienie w Kuratorium
Oświaty. Jednak z biegiem
czasu, w miarę umacniania
się narzuconej stalinowskiej
władzy, wzmógł się nacisk
aby całkowicie upartyjnić tak
ważną placówkę. Pierwszy sekretarz POP zaczął
coraz częściej i natarczywiej
nagabywać moją matkę do
wstąpienia w szeregi jedynej
słusznej partii. Chciał, aby
wreszcie zdeklarowała się i
kandydowała lub odmówiła,
co skutkowało zaliczeniem
jej do zwolenników lub
przeciwników ustroju. Za
każdym razem i w odpowiedzi na wszystkie argumenty agitatora (materialne i
ideowe) – matka (ni w 5, ni w
10), powtarzała jak mantrę:
jestem wdową i mam dwoje
dzieci. Oczywiście takie
zwodzenie władzy nie na
długo wystarczyło. Zwolniono ją z pracy i po wielkich
perypetiach udało jej się w
końcu uzyskać zatrudnienie
w podstawowej szkole specjalnej. Z czułością, ale i ze
znawstwem, opowiadała mi
o swoich umysłowo ociężałych dzieciach. Mówiła, że
w odróżnieniu od imbecyli,
są to całkiem przydatni, a
nawet - potrzebni społecznie
ludzie, bo sprawni na wielu
stanowiskach pracy. Miejscowi pogardliwie nazywali te
dzieci debilami, a szkołę specjalną - z niemiecka -„ezelszule”. Dziś, bez względu na
stopień ociężałości umysłowej (mimo naukowej definicji
debilizmu), wprost nie wolno
używać takich określeń. I
słusznie! Zastępczo wkradło
się nazwanie „mądrzy inaczej”. Mają oni ograniczoną
możliwość myślenia abstrakcyjnego. Stąd, jak u Kalego,

trudności w zrozumieniu , takich pojęć jak: szlachetność,
honor, moralność, prawda i
dobro w oderwaniu od „ego”.
Zwolnieni są z rozważań i
rozterek co jest uczciwe, co
legalne, a co ominąć można
„falandyzując prawo”. Jednak
Pan Bóg jest sprawiedliwy
- zabrał wrażliwość humanistyczną, w zamian obdarzył
ich sprytem do konkretnych
działań.
A oto typowy przykład:
Ironizującej koleżance z
normalnej podstawówki matka moja zaproponowała
taki oto konkurs: ty weź
swojego najlepszego ucznia,
a ja swego najgorszego
debila. Powiedzmy im, że do
kotłowni szkolnej trzeba bez
zwłoki dostarczyć wózek węgla. Mój wykona to zadanie
natychmiast i bez żadnych
„wytycznych”. Prawdopodobnie zorganizuje wózek
lub taczkę, a węgiel uzbiera
na kopalnianej hałdzie lub na
torach w miejscu załadunku.
Zaś twój prymus będzie miał
skrupuły i pytał: skąd wziąć
wózek, gdzie się zgłosić, jak
zapłacić, a czy tak można itp.
Oczywiście, już w przedbiegach do tego wyścigu „mądry
inaczej” wygrał walkowerem.
Ale ambicje niepełnosprawnych na myśli i ubogich na
duchu sięgają wyżej - chcą
być intelektualną, przywódczą elitą (elytom) narodu.
Przykład: Miałem rozmowę z pewnym budo(butlo)
wlańcem, który oświadczył,
że mógłby zostać ministrem
budownictwa. Żadna to sztuka. Trzeba tylko wziąć klucze
od gabinetu, rozglądnąć się
za bystrą i oddaną sekretarką
i zacząć rządzić. Ale gdy
zapytałem: czy potrafi wybudować most począwszy od

projektu i nadzoru, odpowiedział: no nie - to jest robota
dla inżyniera!
Mam wrażenie, że w miarę
postępującego zatrucia naszego środowiska i oddziaływań
masowych ogłupiaczy – niebezpiecznie wzrósł również
w naszej populacji procent
„mądrych inaczej”. Tych genetycznie obciążonych i tych
za peerelu lub teraz zmanipulowanych „na nie” jak oślica
Balaama. Bez względu na
dobro ogółu sadowią się
nawet na przywódczych
stanowiskach! Kilka procent
(to normalne) nie byłoby
szkodliwe, ale więcej może
już narzucać obyczajność i
znacząco wpływać na losy
kraju. Przeraża zaś wysuwanie ich jako kandydatów
na Prezydenta Polski. Taki
„mądry inaczej” nie pojmuje,
że jeśli dla swej marnej korzyści szkodzi bliźniemu, to
na tym stanowisku pomnaża
ten grzech przez liczbę obywateli. Działa niefrasobliwie
(na luziku), egoistycznie (co
ja z tego będę miał), kumotersko (panowie - teraz my),
głupio (a po nas to może być
koniec świata) .Sto lat temu
Józef Piłsudski zauważył, że
na Polaków najskuteczniej
działają emocje. Wiedzą o
tym i stosują w masowych
przekaziorach ci cwani
„mądrzy inaczej”. Wiedzą, że
w wyborach przeważą głosy
ludzi zapracowanych, zabieganych, nie mających czasu, a
bywa że i ochoty na przemyślenia. Stosują więc chytrze
opracowane, emocjonalne
hasełka i skróty myślowe do
zapamiętania i powtarzania
zamiast rzetelnego programu
(projektu) - co i jak chcą
zrobić dla Polski. Czy mamy
poprzestać na tym „aby było,
tak jak było”?

Antoni Ścieszka
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Dlaczego tym ludziom tak bardzo
przeszkadza Polska?
Czy pomyśleli Państwo
kiedyś, patrząc na polityków
„totalnej opozycji”, na ich
zajadłych zwolenników czy
też na dziennikarzy z kręgu
TVN, Axela Springera lub
Agory, dlaczego tym ludziom
tak bardzo przeszkadza Polska? Przyznam, że zadawałem
sobie to pytanie wielokrotnie:
skąd wzięła się ta nienawiść
do naszego patriotyzmu,
naszej historii? Skąd ta
głośno artykułowana radość,
kiedy nasi wrogowie osiągają
sukces, kiedy uda im się nas
oszukać czy upokorzyć? I
skąd jednocześnie ta rozpacz,
kiedy tylko Polsce coś się
powiedzie, coś się uda, kiedy
kraj osiągnie sukcesy? W tym
tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
dzielimy kraj z ludźmi, którzy
Polski, polskości i Polaków
serdecznie nie znoszą.
„Kiedy słyszę, że ktoś jest
dumny z bycia Polakiem, w
głowie zapala mi się światełko ostrzegawcze” - ten
cytat z „Gazety Wyborczej”
jest charakterystyczny dla
środowiska wyrosłego pod
skrzydłami Adama Michnika.
„Gazeta Wyborcza” została
utworzona i była prowadzona przez ludzi, których za
Pawłem Śpiewakiem można
nazwać „żydokomuną”. Nawet
jeśli oni sami ze względu
na młody wiek, nie zdążyli
zaangażować się w zbrodnie
systemu komunistycznego,
to ich rodziny pochodziły
ze środowisk związanych z
władzą komunistyczną, w
tym z aparatem represji oraz z
sowiecką agenturą. Można sobie tylko wyobrazić, w jakim
duchu kształtowali młodych
ludzi ich rodzice, którzy tradycyjnej Polski nienawidzili z
dwóch powodów: po pierwsze, że jako żydowscy komuniści czuli się w niej niedowartościowani oraz odsunięci
na społeczny margines, a po
drugie, że jako związani ze
Związkiem Sowieckim komuniści czuli odrazę do wartości
patriotycznych, religijnych,
do spajającego społeczeństwo
kulturowego dziedzictwa. I
dlatego właśnie to kulturowe
dziedzictwo pragnęli unicestwić. Najpierw za pomocą
fizycznej eliminacji polskich
patriotów, później za pomocą
procesów edukacyjnych i kulturowych, mających stworzyć
„nowego człowieka”. Michnik
et consortes przejęli dzieło
po swoich stalinowskich poprzednikach oraz wychowawcach. Oczywiście fizyczna
likwidacja przeciwników nie
była już możliwa, ale dzięki
potężnym wpływom politycznym i medialnym możliwe
stało się formatowanie i
modelowanie społeczeństwa.
Stąd ciągłe ataki na patriotyzm, na pamięć historycznych triumfów, na tradycję,
na religię. Stąd wezwania,
by „patrzeć w przyszłość, a
nie przeszłość”, stąd również
próby rozgrzeszania zbrodni
popełnianych na Polakach
przy jednoczesnym epatowaniu rzekomymi zbrodniami
popełnianymi przez Polaków.
Krótko mówiąc: stąd właśnie
pochodziła trwająca wiele lat
kampania zohydzania naszej
tradycji, kultury i historii.
Zadaniem lewicowej inżynierii społecznej jest stworzenie
człowieka nieulokowanego w
konkretnej tradycji historyczno-kulturowej. Już nie
Polak, a po prostu mieszkaniec Europy urodzony
na Mazowszu – taka wizja
samoidentyfikacji obywatela

jest wręcz idealna z punktu
widzenia środowisk kosmopolitycznych. Bo obywatelem
oderwanym od korzeni jest
znacznie łatwiej sterować.
Kogoś, kto nie ma oparcia w
tradycji, w rodzinie, w kulturowym etosie, w historycznej
symbolice, w przykazaniach
wiary, w wywodzących się
z antyku zasadach prawa,
niezwykle łatwo jest omamić,
ogłupić, a potem poprowadzić
niczym barana na rzeź.
Koligacje rodzinne i towarzyskie stanowią również ważny
czynnik spajający przeciwników Polski. Dziadek
stalinowski komunista, ojciec
działacz PZPR, syn dziennikarz w TVN lub Agorze albo
działacz obecnej opozycji – to
modelowy wręcz przykład
kariery w kręgach lewicowo-liberalnych. Nawet dla
człowieka, który w pewnym
momencie zrozumiałby, jak
złej sprawie służy, wycofanie
się nie byłoby takie łatwe.
On przecież nie ma innych
kontaktów towarzyskich i zawodowych poza tym kręgiem.
Zerwanie z dotychczasowym
towarzystwem oznaczałoby
koniec pozycji zawodowej i
ograniczenie dochodów, ale
też koniec kontaktów towarzyskich (ponieważ tak jak w
sekcie, przejście na inne pozycje polityczne wiązałoby się z
całkowitym wykluczeniem).
Ludzie ci żyją w odizolowanej bańce towarzyskiej, w
której „nikt, kogo znam, nie
głosuje na PiS”. Dodatkowo
są autentycznie wściekli, jak
to jest możliwe, że „pisoski
motłoch” ośmiela się nie
słuchać światłych autorytetów
(fanatyczne tyrady zapoznanej pisarki Marii Nurowskiej
mogą tu być najlepszym
przykładem).
Podziałowi Polaków z całą
pewnością sprzyjają niemieckie pieniądze. Wydawane
w Polsce media należące
do niemieckiego kapitału
zazwyczaj wiernie pracują na
rzecz niemieckich interesów.
Tego się zresztą od nich
wymaga. Ale to tylko czubek
góry lodowej, (chociaż
czubek aż nadto wyraźny).
Bowiem rząd Niemiec jest
od lat znany z pompowania
miliardów marek w krajach na których mu zależy,
by tworzyć tam pewnego
rodzaju agenturę wpływu,
a więc krąg ludzi nie tylko
wdzięcznych Niemcom za
ogromną pomoc finansową
(często również za uznanie
zawodowe), lecz spodziewających się dalszych korzyści.
Z Niemiec finansowane są
przeróżne fundacje (wielka
ich część prowadzi antypolską działalność), z Niemiec
można również otrzymać
stypendia naukowe czy artystyczne. Do Niemiec można
być zaproszonym na wystawy i festiwale, dostać wielomiesięczne, świetnie płatne
stypendia i nagrody (korzystają z nich nie tylko artyści,
ale na przykład politycy
samorządowi) albo chociaż
medale. Na przykład polski
literat czy dziennikarz może
w Niemczech spotkać się z
życzliwością wydawniczą.
Jego artykuł zostanie opublikowany w prasie i sowicie
opłacony albo jego książka
zostanie wydana w znaczącym nakładzie, co przyniesie
autorowi dochód w Polsce
niemożliwy do uzyskania.
Dzięki Niemcom można
uzyskać wysokie stanowiska
w organizacjach międzynarodowych. Zrozumiałe, że

od takich ludzi: artystów,
dziennikarzy, naukowców,
polityków, działaczy społecznych itp., władze niemieckie
oczekują następnie jednego:
życzliwości w stosunku do
polityki Niemiec. Stąd między innymi rodzą się te zmasowane antyrządowe akcje,
kiedy tylko obecna władza
poweźmie decyzję godzącą w
niemieckie interesy. Zapowiedź starania się o reparacje za zbrodnie hitlerowskie
i wywołana nią kampania
histerycznej nienawiści
(sterowana oczywiście przez
Niemców) może tu być najlepszym przykładem. Wielu
prominentnych polskich obywateli nie wahało się w tym
wypadku wystąpić przeciwko
interesom własnego kraju. Z
nienawiści do Polski? Niekoniecznie. Raczej z powodu
głębokiego zrozumienia, na
której półce stoją konfitury.
I że półka ta jest podpisana
„Gehorsam”…
Polska jest dzisiaj krajem
bardzo mocno podzielonym politycznie i tak silne
pozycjonowanie prowokuje
do skrajnych zachowań.
Dlatego coś, co odbieramy
jako nienawiść do Polski,
może być zaledwie przejawem
infantylnej niechęci do partii
rządzącej. Na zasadzie: „jeśli
PiS twierdzi, że przekop Mierzei Wiślanej jest konieczny,
to będę protestował”, nie
przejmując się tym, że te protesty są sponsorowane przez
Niemców i Rosjan, w których
interesy ekonomiczne godzi ta
inwestycja (podobnie wygląda
sprawa z projektem budowy
wielkiego lotniska międzynarodowego, który budzi
wściekłość Niemców). Rzecz
jasna nie oznacza to, że takie
zachowania nie są szkodliwe.
Lecz ich szkodliwość wynika
czasami nie z intencjonalności, lecz ze zwykłej głupoty
oraz braku obywatelskiej odpowiedzialności. Podobne zachowania obserwujemy, kiedy
ludzie związani sympatiami z
opozycją, zaczynają solidaryzować się ze zwykłymi przestępcami tylko dlatego, że owi
przestępcy zostali schwytani
przez „pisoskie służby”.
Warto zwrócić uwagę, że
obie strony konfliktu wciąż
wzmacniają mechanizmy,
pozwalające członkom
ich grup upewniać się w
słuszności dokonywanego
wyboru. Jeżeli chcą państwo
obejrzeć, jak wygląda to w
kabaretowym wydaniu, proszę zapoznać się ze skeczem
Kabaretu Dudek „Kolejka”.
W nim, w prześmiewczej
formie pokazano eskalację
konfliktu pomiędzy dwoma naprędce stworzonymi
„plemionami”. Oczywiście
konflikt rzeczywisty, którego
doświadczamy w Polsce,
różni się od kabaretu tym, że
nie jest wydumany. Dotyczy
bowiem nie tylko wartości,
a wręcz kwestii fizycznego
istnienia narodu. I jestem
przekonany, że abyśmy mieli
szansę przetrwać, musimy
wcześniej całkowicie odebrać
naszym wrogom możliwość
decydowania o przyszłości
gospodarczej, kulturalnej i
politycznej kraju. Odebrać
im wpływ od poziomu sołectwa aż po poziom prezydenta, od najmniejszej gazety po
największą telewizję. Tylko
wtedy, tylko po likwidacji tej
„piątej kolumny”, będziemy
mieli szansę, by spokojnie
prowadzić sprawy kraju w
dobrą stronę.

Wojciech Pomorski
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Artykuł napisany na podstawie akt sądowych
z procesu Waltera z Urbanem i „Biuletynu IPN”
Sądzę, że Kaczyński
wolałby w telewizji mieć
Urbana, zamiast Kurskiego,
bo z lektury wynika, że do
spółki z Rakowskim to byli
geniusze i przewidzieli, co
będzie się działo trzydzieści lat do przodu. Znam
firmę ITI od jej powstania,
powielali kasety VHS z
zachodnimi filmami, w
Polsce niedostępnymi. Co za
przewrotność propagandy.
Wiadomo, że to była firma
tak zwana polonijna, bo na
inne nie było zgody. Wiadomo też że nomenklatura
to sobie wymyśliła, żeby w
socjalizmie uprawiać legalnie kapitalizm. Dla zainteresowanych, mam prospekt
firmy ITI która go ogłosiła,
kiedy na rynek giełdowy
wchodziła. Cała story jest
tam spisana, oczywiście nic
nie ma o specsłużbach, ale
to oczywiste. Z artykułów
publikowanych przez IPN
wynika, że są tam spece od
fałszywek i propagandowych
zleceń. Chce być dobrze
zrozumiany, wcale nie bro-

nię Mariusza Waltera i Jana
Weicherta, nie są z mojej
bajki. Chociaż ten ostatni
jest wzorem dla biznesmenów i nawet ufundowali
nagrodę jego imienia.

związanych z FOZ, gotowi
byli wrobić każdego, wszak
większość kasy uległa malwersacji, więc jak jest okazja,
to się na kogoś zwali, lewe
kwity wystawi.

Rozumowanie jest proste i
logika Urbanowa. Kto robił
interesy w PRLu musiał być
ze spec-służbami związany,
bo nie zwykły śmiertelnik.
Pytanie skąd ta wiedza i
pewność, pewno od agentów
i z własnego doświadczenia.
Wystarczy teraz dodać, że
kto z stekiem przestaje, się
nim staje, ergo, ze spec-służbami są wszyscy w TVN
związani, łącznie z tymi, których na świecie jeszcze nie
było, kiedy Walter z kolegą
kolaborował. Pytanie tylko z
kim i po co?

Jak się teraz sytuacja
przedstawia? Po wielu
perturbacjach, a wbrew
pozorom chętnych do zakupu
stacji telewizyjnej w Europie
Wschodniej nie było i nie ma
zbyt wielu, kiedy stacja przechodziła z rąk do rąk i zmieniał się strategiczny udziałowiec, na koniec znalazła się
w koncernie „Discovery”, no
i kłopocie. Amerykańskiej
firmie nie podskoczą. Można
oczywiście twierdzić, że
Walt Disney był rosyjskim
szpiegiem, a jego agentem
Kaczor Donald. (Dobrze z
Tuskiem się rymuje).

Równie dobrze mógłbym
twierdzić, że Jacek Kurski
jest spadkobiercą Włodzimierza Sokorskiego,
wszak to on swego czasu za
telewizję odpowiadał. Nie
wierzę w zeznania agentów

Guzik mnie to obchodzi, kto
TVN założył. Największym
sukcesem Waltera było to,
że nie wszedł na polską
giełdę i sprzedał stację
„Discovery”.

W Wolicy kryzys zarządzania
Wojewoda Łukasz Mikołajczyk odniósł się do zarzutów, które pojawiły się w
przestrzeni publicznej i są
związane z kwestią zarządzania szpitalem w Wolicy.
Placówka stała się jednoimienną po decyzji wojewody. Jej profil – choroby płuc
i gruźlicy – odpowiadał
powikłaniom związanym z
koronawirusem. Obecnie za
działanie szpitala odpowiada organ nadzorujący –
samorząd województwa.
- Nie może być tak, że kiedy
wszystko jest dobrze, to z
sympatią klepiemy się po
plecach, a w razie problemów
marszałek chowa głowę w
piasek. Za szpital w Wolicy
odpowiada nadzorujący go
marszałek województwa i z
przykrością przyjmuję stawiane w mediach nieprawdziwe
tezy o braku pomocy. Dopiero
w takich sytuacjach widzimy,
jak rzeczywiście wygląda
kwestia zarządzania, a właściwie jego braku. Przypomnę,
że lokalizacja jednoimiennego szpitala została ustalona
ze względu na dużą liczbę
zakażeń na południu Wielkopolski w rejonach Kalisza,
Krotoszyna czy Pleszewa.
I to dla mieszkańców tej
części województwa została
uruchomiona placówka. W
obliczu tej sytuacji chcę jasno
powiedzieć, że w swoim działaniu kieruję się dobrem i bezpieczeństwem Wielkopolan,
podjąłem wszelkie działania,
które mogą pomóc personelowi i pacjentom w Wolicy,
dlatego proszę o rzetelność w
informowaniu. Więcej prawdy

i rozwagi, mniej awantury
politycznej – mówi wojewoda
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w sprawie słów marszałek Marzeny Wodzińskiej,
która „poczuła się oszukana
przez wojewodę” (cyt. z Gazety Wyborczej, 28.4.2020 r.).
Przypomina również, że marszałek z entuzjazmem przyjęła
propozycję utworzenia szpitala jednoimiennego w Wolicy.
– Jeśli marszałek wskazuje na
problemy kadrowe, to mogę
jedynie podpowiedzieć, że w
pobliskim Kaliszu dysponuje
ogromnym szpitalem wojewódzkim z szeroką kadrą.
Zapełnienie szpitala wynosi
obecnie ok. 17 proc., co sprawia, że w moim przekonaniu
szpital ma rezerwy kadrowe,
które mogą pomóc w Wolicy.
Ze zdziwieniem przyjmuję obraz, który wyłania się z tego
kryzysu zarządzania – dodaje
Łukasz Mikołajczyk.
Wojewoda podjął działania
związane ze wsparciem placówki w Wolicy, m.in. wydał
skierowania do pracy, na okres
weekendu zapewnił wsparcie
7 wolontariuszy-ratowników
medycznych i zadeklarował
kolejne wzmocnienie kadry. –
Na prośbę wojewody przez 3
dni czuwałem nad organizacją
pracy szpitala, mobilizując zespół i przygotowując placówkę
do niezbędnej modernizacji.
Jednak rolą urzędu wojewódzkiego nie jest wspieranie procesu decyzyjnego, który powinien realizować kierownik
podmiotu, dając w ten sposób
wsparcie dla personelu medycznego. Dla przykładu organizacja szpitala w Poznaniu
trwała 4 dni, a skala wyzwania

była dużo większa – mówi
dyrektor wydziału zdrowia
WUW Damian Marciniak.
Do Wolicy we wtorek (28.04)
przyjadą 3 siostry zakonne
oraz 2 pielęgniarki, które
potwierdziły chęć pracy w placówce. Z kolei 4 maja personel
medyczny zostanie wsparty 4
kolejnymi osobami. Wsparcie
dla szpitala zapewniły także
Wojska Obrony Terytorialnej.
Szpital w Wolicy przed przyjęciem pacjentów z kaliskiego
Salusa otrzymał również ich
dokumentacje medyczną, co
umożliwiło placówce wcześniejsze przygotowanie się
m.in. pod względem potrzebnych artykułów medycznych.
Podobnie w kwestii kwalifikacji stanu pacjentów – uzgodnienia zachodzą pomiędzy
podmiotem przekazującym i
przyjmującym. Z kolei w przypadku pacjentów z ujemnymi
wynikami, którzy znajdują
się w szpitalu, rolą dyrekcji
placówki jest ustalenie miejsca
ich przekazania.
Obecnie w szpitalu w Wolicy na 52 hospitalizowanych
pacjentów są 34 pielęgniarki.
Na podstawie raportów szpitala w Wolicy pełną kadrę
pielęgniarską stanowi 60 osób.
Placówka jest w stanie przyjąć
120 osób i na taką liczbę łóżek otrzymuje środki z NFZ.
Szpital w Wolicy otrzymał
także środki ochrony osobistej. Łącznie agencja rezerw
materiałowych dostarczyła
do szpitala jednoimiennego
ponad 3000 kombinezonów i
fartuchów, 10 000 masek chirurgicznych, 2200 półmasek
FFP2/3, ponad 7000 rękawic
i inny sprzęt ochronny.

Dofinansowanie zakupu pojazdów dla OSP
W okręgu pilskim będą dofinansowane zakupy
w 11 OSP, w tym w powiatach nowotomyskim,
grodziskim, wolsztyńskim.
Dobre informacje przynosi Pan Poseł Krzysztof
Czarnecki:
11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
znalazło się na liście zakwalifikowanych do
dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH
MIESZKAŃCÓW TO MÓJ PRIORYTET
Strażacy wiedzą, że mogą na mnie liczyć.
.
Wykaz beneficjentów okręgu pilskiego:

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

powiat złotowski - OSP Głomsk
powiat pilski - OSP Białośliwie
powiat obornicki - OSP Ryczywół
powiat szamotulski - OSP Piotrowo
powiat szamotulski - OSP Wronki
powiat szamotulski - OSP Baborowo
powiat wągrowiecki - OSP Damasławek
powiat międzychodzki - OSP Kaczlin
powiat grodziski - OSP Rakoniewice
powiat wolsztyński - OSP Świętno
powiat nowotomyski - OSP Lwówek

.
Podział zakupu samochodów dla OSP w zależności od podjętych uchwał rad gmin i zabezpieczeniu własnych środków jako udział w zakupie.
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Nastroje na wsi nie są zbyt optymistyczne
Maciej Szłykowicz
z-ca dyrektora Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

W obliczu epidemii nastroje,
nie tylko na wsi, nie są zbyt
optymistyczne. Całe społeczeństwo czeka na rozwój
sytuacji i żyje nadzieją, że
wkrótce świat wróci do normalnego funkcjonowania.
Rzeczywistość jest jednak
bardzo trudna i ciężko jednoznacznie określić kiedy
uda nam się pokonać rozwój
choroby. Taka sytuacja nie napawa optymizmem, a mimo to
rolnicy wykonują swoją pracę
i nie wstrzymują produkcji.
Mieszkańcy wsi mają jednak
tą przewagę nad tzw.„miastowymi”, że nie pierwszy raz
muszą radzić sobie w sytuacji
kryzysowej.
Produkcja rolnicza jest bowiem obarczona chyba największym ryzykiem produkcyjnym i można powiedzieć,
ze rolnicy są przyzwyczajeni
do tego, ze nic im w życiu nie
przychodzi łatwo. Tylko dzięki
ciężkiej pracy i samozaparciu
od wielu lat zaopatrują polskie
społeczeństwo w produkty
żywnościowe, wciąż zmagając
się z różnymi klęskami żywiołowymi – jak nie z suszą,
to powodzią i przymrozkami.
Nie twierdzę, ze rolnikom
jest łatwiej ale na pewno mają
świadomość, że zawsze jest
jakieś wyjście, nawet z najtrudniejszej sytuacji.

Należy też wspomnieć o
wsparciu jakie Rząd RP w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej skierował dla producentów
rolnych.
Są to min:
Rozwiązania zaproponowane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
a Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny.
a Zmiany w zakresie funduszy
promocji produktów rolno
-spożywczych.
a Nienaliczanie odsetek od
odroczonych lub rozłożonych
na raty środków WPR.
a Zmiany w zakresie PROW
2014-2020.
a Rozszerzenie rozwiązań
dotyczących uelastycznienia
czasu pracy na sektor rolno
-spożywczy.
a Składanie oświadczenia o
braku zmian we wniosku o
przyznanie płatności w formie
elektronicznej.
a Ułatwienia w zak resie
dotyczącym ochrony roślin
i rolnictwa ekologicznego.
Inne rozwiązania dotyczące
rolników lub przedsiębiorców,
w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki
osobowej, spółki kapitałowej,
spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą
związaną z sektorem rolnym,
w szczególności w zakresie

przetwórstwa produktów rolnych lub zatrudnianych przez
nich pracowników.
a Wsparcie udzielane przez
Agencję Rozwoju Przemysłu
dla przedsiębiorców, których
działalność jest zagrożona z
powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzonych w
związku z COVID-19.
a Rozszerzenie zakresu podm iotów uprawnionych do
zwolnienia ze składek na ZUS.
a Zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia
postojowego.
a Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowanie zatrudnienia.
a Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia

Zmiana Inspektora
Sanitarnego

decyzją. Jednak nie żałowałem
jej ani przez chwilę. Pracowałem ze wspaniałymi ludźmi,
życzliwymi i niezwykłymi
fachowcami i tym osobom
serdecznie dziękuję – mówił
Andrzej Trybusz.
dr n. med. Andrzej Trybusz
Ukończył studia w Wojskowej
Akademii Medycznej w Łodzi
na Wydziale Lekarskim. Pełnił
służbę na wielu stanowiskach
w jednostkach wojskowych
oraz sztabie dywizji i okręgu
wojskowym, następnie w Szefostwie Służby Zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1998
- 2001, będąc Szefem Służby
Zdrowia Wojska Polskiego,
pełnił funkcję Pełnomocnika
Ministra Obrony Narodowej
ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W sierpniu 1998r.
został mianowany generałem
brygady. W listopadzie 2001
roku powołany został na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Funkcję tę
sprawował do maja 2006r. W
sierpniu 2006 roku powołany
został na stanowisko dyrektora
WSSE.
Gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz jest specja-

Tym niemniej trzeba się liczyć z tym że sytuacja w
niektórych sektorach rolnictwa
może być trudna, zwłaszcza
w zawiązku z ograniczeniami
eksportowymi, wynikającymi
z zamknięciem granic. W tych
okolicznościach wiele zależy
od nas czyli od konsumentów.

ten sposób możemy zapewnić
normalne funkcjonowanie
sektora i uniezależnienie się
od czynników zewnętrznych.
Tylko wspólne działania i
pamięć o tożsamości narodowej, pozwolą nam wszystkim
przetrwać ten trudny okres i
zapobiegną kryzysowi na krajowym rynku rolnym.
Niestety koronawirus to nie
jest, w moim przekonaniu, największy problem wielkopolskiego rolnictwa. Gospodarka
po woli wraca do normalnych
rytmów, oczywiście z pewnymi ograniczeniami ale prędzej
czy później trendy na rynkach
rolnych się unormują. W końcu
każdy z nas musi jeść.
Większy problem to susza.
Kolejny raz wygląda na to,
że wszystkie sektory rolnicze
będą musiały zmierzyć się z
problemem niedoboru wody.
Sytuacja hydrometeorologiczna wskazuje na kolejny rok w
którym możemy borykać się
z problemem suszy. Jeżeli w
ciągu kilku tygodni a nawet
dni sytuacja się nie zmieni
to do problemów już teraz
spowodowanych brakiem możliwości eksportowych, bądź ich
ograniczeniem, dojdą jeszcze
problemy produkcyjne, niedobory pasz i zmniejszenie podaży praktycznie wszystkich
produktów rolnych. Dzisiaj nie
pozostaje nam nic innego jak
oszczędna gospodarka wodna,
realizacji retencji wody na
potrzeby rolnictwa i czekanie
na zmianę pogody.

Pożegnanie dr Krystyny Łybackiej
Szanowna Rodzino Zmarłej,
Pani Minister,
Panie Marszałku,
Drodzy Państwo!

Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny dr Andrzej
Trybusz złożył rezygnację
z pełnionej funkcji. Na jego
następcę Główny Inspektor Sanitarny minister
Jarosław Pinkas mianował
z początkiem maja br.
dotychczasową zastępczynię
WSSE – Jadwigę Kuczmę.
Licząc od powstania tej instytucji w 1956 roku, dr n.
med. Andrzej Trybusz był jej
czwartym dyrektorem. Po 14
latach pracy na tym stanowisku na ręce ministra złożył
swoją dymisję, argumentując
ją przyczynami osobistymi.
Słowa podziękowania za dotychczasową pracę złożył podczas wideokonferncji minister
Jarosław Pinkas. – To wielkie
szczęście poznać człowieka wybitnego. Był dla nas
taką osobą, która wyznaczała
azymuty, która była dla nas
wszystkich wielkim autorytetem. Generał Trybusz zostawił
inspekcję w bardzo dobrej kondycji. Wierzę, że nadal będzie
nas wspierał merytorycznie
– mówił Jarosław Pinkas.
Podziękowania za współpracę
złożyli również pracownicy
Głównej Inspekcji Sanitarnej
oraz wojewódzcy inspektorzy
sanitarni.
Również wojewoda Łukasz
Mikołajczyk podziękował dr.
Trybuszowi za wiele lat służby
na rzecz inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. – Dziękuję
za wiele lat niełatwej służby,
za zaangażowanie i wielki
profesjonalizm w codziennej
pracy – mówił wojewoda.
- W inspekcji sanitarnej
przepracowałem łącznie 18
lat. Przejście do tej instytucji
było najtrudniejszą zawodową

cudzoziemców.
a Oczywiście są to zapisy
bardzo ogólne i zachęcam do
bieżącego śledzenia informacji
na temat wdrażanych instrumentów wsparcia na stronach
internetowych instytucji rządowych – choćby na stronie
Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu www. wodr.poznan.pl

Każdy Polak ma teraz obowiązek, wspierania krajowych
producentów. Wiemy kto nam
zapewnia artykuły spożywcze
i dzięki czyjej pracy mamy
żywność. Wszyscy powinniśmy powinien zdawać sobie
sprawę że jeżeli nie wesprzemy
swoich producentów, to za
kilka lat zapłacimy za to po raz
kolejny. Przy upadku sektora
rolnego w Polsce będziemy
całkowicie uzależnieni od
dostaw spoza naszego kraju a
trzeba się liczyć z tym, że wtedy to obcy kapitał będzie dyktować ceny. Kryzys związany
z koronawirusem potwierdził
tezę że kapitał ma jednak narodowość i każdy kraj powinien
dbać o własny interes. Duże
zagraniczne korporacje dbają
przede wszystkim o własny
interes i nie będą wspierać
krajów, których kapitału nie reprezentują. Wspieranie producentów rolnych może odbywać
się nie tylko przez instrumenty
wskazane w tarczy antykryzysowej ale przede wszystkim
poprzez każdego, świadomego
obywatela naszego kraju, który
w trakcie zakupów wybiera
polskie produkty.
Ważna jest równiej wspólnota rolników i jej działania,
zmierzające do utrzymania się
całej grupy rolników na rynku. Należy również brać pod
uwagę konieczność włączenia
się w ten proces przetwórcóww sytuacji k ryzysu każdy
element łańcucha żywnościowego jest istotny, bo tylko w

listą w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia wojsk,
epidemiologii oraz zdrowia
publicznego. Posiada także 10
specjalizacji z psychiatrii. W
1989 roku obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora
nauk medycznych.
dr n. biol. Jadwiga Kuczma
-Napierała
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu; magister
pielęgniarstwa, doktor nauk
biologicznych. Ukończyła
specjalizację z medycyny społecznej i 1o z higieny i epidemiologii. Wieloletni dydaktyk
i wykładowca z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego
oraz epidemiologii i systemu
jakości. Od 2000 roku pełni
funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wprowadziła System
Jakości w Nadzorze w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
woj. wielkopolskiego. Autorka
i współautorka ponad 50 prac
naukowych. Wypromowała
100 magistrów i 40 licencjatów
oraz kilkuset absolwentów
studiów podyplomowych.
Tomasz Stube

kiedy stoimy dziś w tym miejscu, każdy z nas w wielkim
smutku i zadumie myśli: za
wcześnie. Bo każda przedwczesna śmierć budzi szczególny
żal i poczucie ogromnej straty.
Szansą na zachowanie obrazu
już nieobecnych jest pamięć
i dar wspomnień. Ten dar
pozwala choć przez chwilę
ukoić ból, przywołać dobre i
wartościowe chwile. A każdy
z nas tu obecnych potrafi tych
chwil przywołać setki, a może
tysiące. Dlatego że śp. Krystyna Łybacka żyła tak, jak żyć się
powinno. Była dobra i czyniła
dobro. I tym dobrem nadal
będzie się dzieliła – w naszych
wspomnieniach.
Szanowni Państwo,
ta uroczystość odbywa się w
szczególnie trudnych okolicznościach. Nie wszyscy, którzy
chcieliby pożegnać Panią Minister, mogą w tym zgromadzeniu uczestniczyć. My, zebrani,
jesteśmy ich reprezentacją.
W ich i we własnym imieniu,
wspominając świętej pamięci
Krystynę Łybacką, wyrażamy
przekonanie, że na zawsze
brakować będzie jej w polskim
życiu publicznym, a przede
wszystkim – w codzienności Jej
najbliższych.
Żegnając p. Krystynę Łybacką,
należy wspomnieć o jej wielkim
publicznym dorobku. Była niezwykle zasłużoną Wielkopolanką, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, zaangażowaną
w sprawy społeczne posłanką
siedmiu kadencji, posłanką
do Parlamentu Europejskiego
i nauczycielem akademickim.
Była osobą, która z taktem i
wiarą w ludzi zawsze angażowała się w pomoc tym, którzy
jej najbardziej potrzebowali.

Osobą, dla której nie było ludzi
mało ważnych.
Zmiany, które jako Minister
Edukacji Narodowej wprowadzała, pozwoliły utorować
karierę wielu nauczycielom
w Polsce. Także moją. Bo w
czasie, kiedy była Ministrem
Edukacji Narodowej, ja – jako
młody nauczyciel – rozpoczynałem swoją praktykę.
Miałem ten wielki zaszczyt
podziękować Jej za to. I zawsze
będę wdzięczny. Zawsze, kiedy
minister Łybacka będzie w
moich wspomnieniach, towarzyszyć im będzie jedno słowo
– dziękuję.
Szanowni Państwo,
choć przemijamy, śmierć nie
jest nicością, ale trwaniem w
pamięci bliskich, przyjaciół i
wszystkich napotkanych przez
całe życie osób. Niech pożegnanie ze świętej pamięci Krystyną Łybacką będzie czasem
refleksji nad kruchością życia,
ale też podkreśleniem mocy
międzyludzkich więzi – trwalszych i silniejszych niż śmierć.
Niech spoczywa w pokoju.
PS
Za wybitne zasługi w działalności publicznej, prezydent
Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Krystynę Łybacką
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta przekazał mężowi podczas
uroczystości pogrzebowych
minister Andrzej Dera.
Listy pożegnalne do rodziny
wystosowali m.in. prezydent
Andrzej Duda oraz marszałek
sejmu Elżbieta Witek. Wojewoda kierując słowa wsparcia
do najbliższych zmarłej podkreślił, że każda przedwczesna
śmierć budzi szczególny żal
i poczucie ogromnej straty.
Szansą na zachowanie obrazu
już nieobecnych jest pamięć
i dar wspomnień. Ten dar

pozwala choć przez chwilę
ukoić ból, przywołać dobre i
wartościowe chwile. A każdy
z nas tu obecnych potrafi tych
chwil przywołać setki, a może
tysiące. Dlatego, że śp. Krystyna Łybacka żyła tak, jak żyć się
powinno. Była dobra i czyniła
dobro. I tym dobrem nadal
będzie się dzieliła – w naszych
wspomnieniach - mówił.
Wojewoda żegnając Krystynę Łybacką wspominał o jej
wielkim publicznym dorobku.
- Była niezwykle zasłużoną
Wielkopolanką, Ministrem
Edukacji Narodowej i Sportu,
zaangażowaną w sprawy społeczne posłanką siedmiu kadencji, posłanką do Parlamentu
Europejskiego i nauczycielem
akademickim. Była osobą,
która z taktem i wiarą w ludzi
zawsze angażowała się w pomoc tym, którzy jej najbardziej
potrzebowali. Osobą, dla której
nie było ludzi mało ważnych.
Zmiany, które jako Minister
Edukacji Narodowej wprowadzała, pozwoliły utorować
karierę wielu nauczycielom
w Polsce. Także moją. Bo w
czasie, kiedy była Ministrem
Edukacji Narodowej, ja – jako
młody nauczyciel – rozpoczynałem swoją praktykę. Miałem
ten wielki zaszczyt podziękować Jej za to. I zawsze będę
wdzięczny. Zawsze, kiedy minister Łybacka będzie w moich
wspomnieniach, towarzyszyć
im będzie jedno słowo – dziękuję.
Krystyna Łybacka została
pochowana w Alei Zasłużonych na poznańskim cmentarzu
na Miłostowie. Uroczystości
pogrzebowe o charakterze
państwowym zakończyła ceremonia złożenia wieńcy między
innymi od prezydenta RP,
wicemarszałka sejmu, wiceprezes rady ministrów, minister
rozwoju oraz przedstawicieli
samorządu.
Tomasz Stube

Str. 6

WYWIAD LEGALNEJ KULTURY

POWIATY-GMINY
4 maja 2020

„Sala samobójców. Hejter”. Ten film wyprzedził tragedie
– Byliśmy przerażeni widząc
jak nasz film wyprzedził
prawdziwą tragedię – mówi
Maciej Stuhr, odtwórca roli
polityka Pawła Rudnickiego
w filmie „Sala samobójców.
Hejter”. Z aktorem rozmawia
Joanna Sławińska.
Jan Komasa nie po raz pierwszy wpisuje się swym najnowszym filmem, w taki nurt polskiego kina, które niesie ważny
przekaz. Tym razem reżyser
odnosi się do aktualnych zjawisk związanych z możliwościami internetu, i jego wpływem
na życie publiczne. Pan w „Sali
samobójców. Hejter”, zagrał
wyraziście i wiarygodnie, złożoną postać człowieka, który
obawia się ujawnić publicznie
pewien ważny element swego
życia. Jest kandydatem na
prezydenta miasta, który, jeśli
chce wygrać, musi się odnaleźć
w realiach. Czym dla Pana jest
udział w tym filmie?
Przede wszystkim jest spotkaniem z Jankiem Komasą, który
od swojego debiutu przykuł moją
uwagą jako niezwykle ciekawy
artysta, mający coś nowego do
powiedzenia, znajdujący nową
formę nawiązania porozumienia
z młodą publicznością.
Po drugie jestem człowiekiem,
którego hejt nie ominął w życiu,
chociaż przez wiele lat się przed
nim strzegłem… aż tu nagle! No
i temat, który wart jest niejednego
filmu i dyskusji, a myślę, że teraz,
za sprawą Janka Komasy, powróci
w rozmowach i w refleksji o tym
do czego zmierzamy, czym jest
internet, jakie zagrożenia może
stwarzać, jakie potrzeby ludzkie
zaspokaja, dlaczego wyciąga
z niektórych ludzi to, co najgorsze.
Rzeczywiście coraz bardziej
uświadamiamy sobie te zagrożenia. Ale obserwuję Pana
wpisy na Facebooku, jest Pan
aktywny. Z jakiego powodu?
Jestem, od czasu do czasu. Jak
mnie coś rozśmieszy, albo rozzłości, to komunikuję się w ten
sposób z moją widownią, a bywa
tak, że moje posty nie żyją tylko
na mojej ścianie, są udostępniane, to się rozchodzi w postępie
geometrycznym. Czasami mój
niewinny żart jest nadinterpretowany we wszystkie możliwe
sposoby, co mnie zadziwia i niekiedy powstrzymuje od zbytniej
aktywności w sieci.
Rzeczywiście jest to olbrzymie
zjawisko wirtualnej rzeczywistości, która dla niektórych staje się
główną rzeczywistością. Niesie
wiele drogocennych możliwości.
Kiedyś znajoma potrzebowała bardzo rzadkiej grupy krwi
dla swojego dziecka, napisałem
post i po 2 godzinach krew była
w szpitalu, więc użycie tej formy
przekazu może nawet ratować
życie. Ale też nie mam problemu
wyobrazić sobie, że jakiś post,
czy tweet prezydenta – jednego
czy drugiego – wywoła kiedyś
wojnę. Albo stanie się to przez
fejkowy post, wykreowany przez
złych ludzi, albo ludzi interesu,
albo nawet jakiegoś bota.
Z drugiej strony społeczności zwołują się w internecie,
np. Wiosna Ludów w krajach
arabskich była możliwa dzięki
temu. Różne protesty ludzi,
akcje są zwoływane w internecie. Zjawisko jest rzeczywiście diaboliczne, nieobliczalne
w skutkach, pozytywne i negatywne. W „Sali samobójców.
Hejter” według scenariusza
Mateusza Pacewicza mamy do
czynienia z piętrowym hejtem
budowanym już przez agencję.
Bohater z wykonawcy zleceń
staje się wręcz kreatorem hejterskich ataków wobec ludzi,
wyróżnia się pomysłowością.
W tym właśnie filmie Pana
postać zostaje bardzo mocno
dotknięta hejtem, dochodzi
do tragedii. Jak budowaliście
z reżyserem postać kandydata
na prezydenta, Pawła?
Dużo rozmawialiśmy z Jankiem
o tym, za jakim politykiem tę-

sknimy i jakiego chcielibyśmy
mieć. Jak sobie już mniej więcej
to wymyśliliśmy, to zaczęliśmy
się zastanawiać jakie pułapki
czekałyby na taką postać. Nie
tylko pułapki planowane przez
jego wrogów, ale też pułapki,
które sam na siebie zastawia i w
nie wpada.
Wiemy nie od dziś, jak trudnym i brudnym zajęciem jest
polityka, jak wiele zakulisowych
spraw się musi toczyć, jak często
trzeba odchodzić od swoich
przekonań na rzecz polityki.
I nawet często ci, którzy wydają
się najbardziej ideowi, nie są od
tego wolni – potem okazuje się,
że za tym stały pieniądze albo że
ktoś się przefarbował, był narodowcem, jest teraz największym
„lewakiem”, a była kandydatka
lewicy na prezydenta jest nagle drapieżną ultraprawicową
dziennikarką, itd. Widzimy, że
to wszystko są jakieś interesy,
tracimy już trochę rozeznanie.
A najgorszym tego efektem jest
to, że tracimy zaufanie. Przestajemy w ogóle wierzyć w cokolwiek.
Wstrząsnął mną reportaż po tragedii na Giewoncie, kiedy ludzi
poraził piorun i pytano TOPR–
owców: „Czemu żeście tych ludzi
tam nie zatrzymywali?” A oni
mówili, że zatrzymywali, mówili:
„Nie idźcie, bo uderzy w was
piorun”. To przykład tego, że
dzisiaj ludzie stracili zaufanie do
jakichkolwiek racjonalnych nawet ostrzeżeń, chcą się przekonać
na własnej skórze, bo tylko wtedy
się dowiedzą. No i niektórzy się
dowiedzieli ostatecznie.
Ma Pan wrażenie, że polityka
stała się bardziej cyniczna niż
była kiedyś?
Cyniczna była zawsze i te mechanizmy istniały jak świat światem,
natomiast dziś każdy ma dostęp
do całej wiedzy naszej planety.
Mogę wyciągnąć komórkę i odpowiedzieć pani w 10 sekund
na najbardziej skomplikowane
pytanie. Z jednej strony to błogosławieństwo, z drugiej – o czym
mówiła Olga Tokarczuk w swojej
mowie noblowskiej – widzimy,
że świat nie staje się przez to
lepszy. A ilość tej wiedzy powoduje, że jesteśmy skazani na
bezustanną selekcję zalewających
nas informacji. Znajdując jakiś
news, który nam wyskakuje na
facebooku, czy jakimś portalu,
po pierwsze musimy ocenić, czy
jest on prawdziwy, a jesteśmy
wychowani w kulturze tego, że
publikacja bardziej jest prawdziwa niż nieprawdziwa. (…) Musimy dokonać oceny tej informacji,
która nas niepokoi.
Jeszcze za czasów mojej młodości istniały pewne wyrocznie,
autorytety, media, które dokonywały za nas selekcji tych informacji: CNN, BBC, wiadomości
telewizyjne, gazety, które jednak
z tego gąszczu wyławiały rzeczy
prawdziwe, istotne, naprawdę
ważne. Dzisiaj każdy tej weryfikacji musi dokonać sam, no
i kłopoty gotowe.
Powiedział Pan, że może w ciągu 10 sekund odpowiedzieć
na każde pytanie zaglądając
do internetu, ale jak Pan doskonale wie, jako psycholog
z wykształcenia, na najważniejsze, egzystencjalne pytania
nie dostaniemy odpowiedzi tak
szybko. Jeśli mamy zalew tych
informacji, w dużej mierze niepokojących, następnie podważanych, to gdzie szukać sensu?
Gdzie Pan znajduje sens?
Ja go znajduję u mojego synka
najwięcej. Zaraz po naszej rozmowie pójdę do domu, przytulę
go, pobawię się z nim i zrobię
mu obiad – wtedy będę wiedział,
jaki jest sens. Żebyśmy się kochali, żebyśmy walczyli o lepszy
świat dla niego i jego przyszłego
potomstwa. Banalne, ale nie mam
co do tego żadnych wątpliwości.
Sensem mojego życia jest
moja rodzina i przyjaciele, ludzie
i zwierzęta, przyroda, wokół
której żyję.
Dopiero później idzie aktorstwo, które coraz mniej mnie
interesuje, bo zakosztowałem
ostatnio reżyserii filmowej i te-

z „Sali Samobojców. Hejtera”,
Paweł Rudnicki?

atralnej. To ma większy sens od
aktorstwa. Aktorstwo jest bardzo
piękne, jest niezwykle delikatnym bytem – mówię o rolach,
które się pojawiają i znikają, są
lepsze i gorsze, czasami dana rola
jednego wieczoru w teatrze jest
lecąca pod chmury, a drugiego
dnia jest bardziej przyziemna.
Aktorstwo przypomina piękny
kwiat, który zakwita lub nie,
a reżyseria przypomina bardziej
pracę ogrodnika, który nawozi
ziemię, orze ją z pługiem, musi się
nagnoić w tych ekskrementach,
którymi użyźnia ziemię, wymyśla, gdzie posadzić ten kwiat,
jak go podlewać, jakie warunki
mu zapewnić. Potem ten kwiat
zakwita, a ogrodnik stoi z boku
i patrzy.
Jest Pan świeżo po premierze
reżyserowanych przez siebie
„Innych ludzi” Doroty Masłowskiej, z udziałem studentów.
To spektakl dyplomowy studentów IV roku Akademii Sztuk
Teatralnych we Wrocławiu. Z Dorotą Masłowską czułem się związany właściwie od jej debiutu, to
bardzo bliska mi autorka, poprzez
zabawy z językiem polskim, inteligencję i niezwykłe poczucie
humoru. A te wszystkie historie,
które są tak śmieszne, są też
podszyte wielką tragedią, czułością w stosunku do bohaterów,
i dojmująco smutne. Mój tato,
który widział próbę generalną,
zacytował słowa z „Wesela” Wyspiańskiego: „historia wesoła,
a ogromnie przez to smutna”.,
Aktorzy narzekają, że jeśli
chodzi o aktorstwo filmowe,
to nie bardzo mają wpływ na
całość, w przeciwieństwie do
aktorstwa teatralnego – bo nie
wiedzą co zostanie z ich kreacji
po montażu.
Jeszcze 2 miesiące temu, gdybym
był zmuszony do odpowiedzi na
to, czy czuję się bardziej człowiekiem filmu czy teatru, to pewnie
bym odpowiedział, że filmu. I jest
to rzeczywiście fascynująca przygoda, przy czym teraz, po moim
debiucie jako reżysera teatralnego
zauważam, że jednak film jest
niezwykle ograniczony do technicznego aspektu – operatorskiego, montażowego itd. – i jeżeli
się nie spełni tych wszystkich
elementów, to film zaczyna się
sypać, jest gorszy.
Natomiast w teatrze granicą jest wyłącznie wyobraźnia,
o czym ponownie się przekonałem i uwierzyłem w teatr na
nowo. Po raz trzeci czy czwarty
w życiu, pokochałem teatr bardzo
mocno, bo na scenie wszystko
można. Oczywiście światło, muzyka i scenografia też są ważne,
jak w kinie, ale łatwiej nad nimi
zapanować i zrobić dokładnie
taki spektakl, jak się chciało.
Jak się jeszcze ma do czynienia
z młodzieżą, która ze swoim entuzjazmem, porywem i wielkimi
emocjami rzuca się w to jak żaden
inny zespół zawodowego teatru,
przyjmując wszystko z nadzieją i optymizmem, to bierzemy
udział w świetnej przygodzie.
Gdzie można było i będzie
jeszcze ten spektakl zobaczyć?

W dużej sali szkoły aktorskiej
we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej, ale z pewnością też w Łodzi
na Festiwalu Szkół Teatralnych
w maju i, mam nadzieję, uda
nam się ten spektakl pokazać
w stolicy, może jeszcze gdzieś,
pertraktacje się już rozpoczęły.
Naszym największym marzeniem
jest, żeby ten spektakl zagościł
w repertuarze profesjonalnego
teatru na stałe, żeby nam za rok
nie zniknął z afisza.
Czy myśli Pan iść teraz w kierunku reżyserii?
Jako aktor czuję się człowiekiem
bardzo spełnionym i z pewnością będę dalej grał, ponieważ
to uwielbiam, kocham, i jest to
moim przeznaczeniem, natomiast
ta przygoda reżyserska zdecydowanie poszerzyła moje horyzonty,
zelektryzowała mnie na nowo,
odmłodziła. Poczułem motyle
w brzuchu i entuzjazm i nowe
połączenia neuronów w głowie,
których już dawno nie czułem.
Na razie jestem wypruty, powiem brzydko, po premierze i nie
czas w tej chwili myśleć o nowych projektach, ale słodko ten
owoc smakował, więc kto wie?
Zakosztował Pan też reżyserii
filmowej i również w pracy
z młodzieżą.
Tym razem ze studentami w Warszawie, z którymi pracuję od paru
lat i udało nam się już nakręcić
cztery 30–minutowe filmy, trzy
z nich są już do obejrzenia na
moim kanale YouTube „Maciej
Stuhr to kanał”: „Milczenie polskich owiec”, „Ding dong” oraz
„Krwawy dziekan”, bo i horror
nakręciliśmy. A nasz najnowszy
film, czyli „II symfonia na wiolonczelę i orkiestrę” do wielkiego
dzieła Pawła Mykietyna, film
niemy, eksperymentalny, tylko do
muzyki, jeszcze powalczy trochę
na festiwalach i potem znajdzie
się w sieci, a wszystkie cztery
wyjdą na DVD wydane przez
Kino Świat.
Każdy z tych filmów jest jakąś
wprawką, eksperymentem – razem z moim operatorem Maciejem Puczyńskim postanowiliśmy
każdy z tych filmów zrobić w innej konwencji, w innym gatunku.
„Milczenie polskich owiec” to
taki typowy film kawiarniano–
stolikowy, Jim Jarmusch z „Kawą
i papierosami” był nam bliski
przy powstawaniu tej etiudy.
Z kolei „Ding dong” to komedia,
może bardziej w stylu Juliusza
Machulskiego, o eliksirze młodości, który nagle zadziałał na parę
uroczych staruszków.
„Krwawy dziekan” to pastisz
horroru dziejący się w szkole
teatralnej, gdzie studenci, młodzi
adepci aktorstwa muszą walczyć
o życie swoim aktorstwem, bo
inaczej tajemna siła ich zabija,
a jak źle grają … to zabija widzów, więc jest potworna tragedia! Natomiast „II koncert na
wiolonczelę i orkiestrę” to chyba
najpoważniejsza propozycja, eksperymentalna i trochę artystyczna, bardzo frapujący temat, który
zaczerpnąłem z reportażu przeczytanego w „Dużym Formacie”
o młodym człowieku, którego
życie po wylewie krwi do mózgu

zmienia się diametralnie i zostaje
uwięziony w swoim ciele, ale
za sprawą technologii – zresztą
polskiej – zwanej Cyber–Okiem
zaczyna się komunikować ze
światem. Tą drogą dowiadujemy
się o jeszcze większym nieszczęściu, które mu towarzyszy.
Poważniejsza wypowiedź, ale
walczymy, uczymy się, próbujemy różnych form.
Wróćmy do „Sali samobójców.
Hejter”, filmu, który 6 marca
wszedł do kin, a obecnie można
już legalnie obejrzeć go w sieci. We wrześniowym wywiadzie w ubiegłym roku https://
legalnakultura.pl/pl/czytelnia–kulturalna/rozmowy/news/3345,jan–komasa–nie–zajmuje–stanowiska–robie–filmy,
Janek Komasa powiedział mi,
że wydarzyły się niewyobrażalne zbiegi okoliczności. Mówił
o tym, że zdjęcia zakończyły
się 22 grudnia, kilka tygodni
przed zabójstwem Pawła Adamowicza, a filmowy kandydat
na prezydenta, który zostaje
zamordowany, ma na imię Paweł. Zabójca w filmie – który,
podkreślmy, był nakręcony
przed tym wydarzeniem, o scenariuszu nie wspominając – ma
na imię Stefan, tak samo jak zabójca Pawła Adamowicza. Jan
Komasa, wspomniał również
w tymże wywiadzie, że pierwotna, zapisana w dokumentach,
data premiery filmu, to był 13
stycznia (zamach na Adamowicza miał miejsce 13 stycznia),
ta data akurat się zmieniła. Co
Pan o tym myśli, co Pan poczuł,
kiedy się dowiedział o tych
zbieżnościach?
To się wymyka osądowi w ogóle,
cóż o tym myśleć, tylko ciarki
czuć na plecach. Pamiętam jak
w ten tragiczny dla prezydenta
Gdańska dzień, siedziałem przykuty do telewizora… Nie wierzyłem własnym oczom i tylko
wymieniałem SMS–y z Jankiem:
„czy ty to widzisz?”, a on tak
samo przykuty do swojego telewizora, pisał, że to jest niebywałe.
Byliśmy zszokowani tym, jak
fikcja została dogoniona przez życie, a nawet to życie wyprzedziła.
(…) Bo myśmy kręcili political
fiction, a tu nagle się okazuje, że
to nie była fikcja, że to nie tylko
mogłoby się przydarzyć, ale to
się stało, i to na naszych oczach.
(…) I tu muszę pani powiedzieć,
że myśmy w pierwszym odruchu po tragedii w Gdańsku byli
przerażeni, nie tylko tą tragedią,
ale też tym, jak ten film zostanie
odebrany, czy on nagle nie zyska
jakiś aspektów, których byśmy
nie chcieli. Była obawa, że ktoś
nas może posądzić o to, że wykorzystujemy to co się wydarzyło,
bo film widzowie obejrzą później.
Nieprawdopodobna sytuacja, nie
do wymyślenia.
I dlatego mówmy wyraźnie,
kiedy ta historia została wymyślona – dużo wcześniej niż
miał miejsce historia prezydenta
Gdańska, i tragiczne jest dla nas
to, że fantazja Mateusza Pacewicza, scenarzysty „Hejtera”,
pokryła się z rzeczywistością.
Chciałby Pan mieć takiego
prezydenta jak pana bohater

Wyobraziliśmy sobie takiego idealnego kandydata, który też ma
swoje słabości, który musi iść na
kompromisy. To skłania do pytań,
gdzie jest ten moment, w którym
ten super–człowiek być może
będzie super–politykiem, a być
może skończy tak, jak większość
kończy, jako cyniczny gracz.
Oczywiście było to nasze wyobrażenie na temat tego, jakiego
byśmy chcieli mieć prezydenta,
a z drugiej strony mieliśmy na
uwadze rzeczywistość – czym
polityka jest i jak trudnych trzeba
dokonywać wyborów, jak trzeba
czasem zaprzeczać samemu sobie
w tym fachu, bo nie da się chyba
inaczej. Mieszanina ideowości,
pracy, kunktatorstwa, układów
i realnego wpływu na bieg zdarzeń. I szczęścia. Tak jak aktor
czy reżyser musi mieć szczęście
do tego, żeby znaleźć tekst, partnerów, trafić w swój czas itd., tak
myślę, że wybitny polityk musi
mieć szczęście do tego, żeby
móc zrealizować swoją wizję, a te
kompromisy, które podejmuje,
żeby były jak najmniej kosztowne
moralnie.
Jak Pan przeskakuje z ról komediowych do poważnych i nie
traci wiarygodności? Z jednej strony jest współpraca
z Krzysztofem Warlikowskim
w teatrze, a z drugiej komedie
filmowe dla masowego widza.
Nie ma czegoś takiego, że już
taki jest Pan śmieszny i zabawny, że jak wchodzi na scenę
w dramacie, to się wszyscy
śmieją – a to jest, myślę, koszmar dla aktora. W poważnym
filmie Janka Komasy, gra Pan
jedną z najlepszych swoich
ról. W sumie w swym życiu
zawodowym nie dał się Pan
zaszufladkować.
Chyba zdaję się na moją intuicję
i spełniam swoje marzenia, bo
moim marzeniem było zostać jak
najbardziej wszechstronnym aktorem. Uwielbiałem rozśmieszać
ludzi i do dzisiaj uwielbiam, zaczynałem od kabaretu i komedii
i do dzisiaj jak ktoś przychodzi
do mnie ze śmiesznym scenariuszem, to ma fory od razu, jeżeli
tekst jest naprawdę śmieszny.
Natomiast od początku byłem
absolutnie przekonany, że chcę
być też aktorem dramatycznym,
jestem wychowany na Teatrze
Starym w Krakowie, na tym
wspaniałym pokoleniu ar tystów teatru, do którego należy
mój tato. Wiedziałem, że bez
tego nie będę się czuł do końca spełniony i szczęśliwy. Już
na samym początku, po moich
przygodach kabaretowych i po
roli w „Fuksie” i „Chłopaki nie
płaczą”, poszedłem do szkoły
aktorskiej i zamknąłem się tam
na 3 lata, ćwicząc warsztat aktora teatralnego, odłożyłem na
półkę wszystkie bardzo ciekawe
propozycje filmowe i telewizyjne, kolejnych komedii i seriali,
bo chciałem spróbować czegoś
innego. Szedłem za tą intuicją
i ona mnie rzadko zawodziła, do
dziś tak kieruję swoją drogą, żeby
tę wszechstronność zachowywać.
Teraz są te nowe przygody
reżysersk ie, które otwierają
nowy rozdział w moim życiu.
To wszystko wynika z realizacji
pewnego planu i marzenia. Nie
jest to kunktatorstwo, raczej idę
za intuicją i rozważam, czy dana
rola, dany projekt spowoduje, kim
będę za 5 czy 10 lat, czy mi pomoże, czy mi zaszkodzi. To jest mój
główny klucz – jak patrzę z takiej
perspektywy, od razu jestem
mądrzejszy, czy przyjmować role.
Rozmawiała Joanna Sławińska,
dziennikarka Polskiego Radia
Fot. Jaroslaw Sosiński
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej
Legalna Kultura.
Legalna Kultura promuje idee,
wartości i postawy ważne dla
wszystkich użytkowników kultury
w cyfrowej rzeczywistości. Zwraca uwagę, że wolność i powszechny dostęp do kultury budują także
zobowiązania – przede wszystkim
wobec jej twórców.
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Akcja „Maseczka dla seniora” Mural wizerunku muzyka Jana
Ptaszyna-Wróblewskiego

W kwietniu br. w Nowym
Tomyślu (woj.Wielkopolskie), na ścianie budynku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, powstał
mural przedstawiający
wizerunek Jana Ptaszyna
-Wróblewskiego – Polskiego muzyka jazzowego od
lat związanego z Nowym
Tomyślem. Dzieło stanowi
nawiązanie do nowotomyskiego „Big Band Festiwalu”, którego pomysłodawcą
był miejscowy artysta i
muzyk Pan Karol Rogacz.
Gościem honorowym oraz
Przewodniczącym Jury festiwalu był właśnie Jan Ptaszyn- Wróblewski. Festiwal na
stałe wpisał się do kalendarza
wydarzeń organizowanych na
terenie Gminy Nowy Tomyśl
i odbywa się corocznie w
czerwcu w sali widowiskowej
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury. W roku 2010 z okazji
Jubileuszu 15.lecia Big Band
Festiwalu, Jan Ptaszyn- Wróblewski został uhonorowany
przez tutejszą Radę Miejską
tytułem „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Nowy Tomyśl”.
Tego roku Burmistrz Nowego Tomyśla wyszedł z inicjatywą uczczenia znanego muzyka
w sposób twórczy, zlecając
namalowanie dzieła artyście
Jarosławowi Fabisiowi, który
niejednok rotnie upiększał
miasto swoimi malunkami.
Symboliczne odsłonięcie
muralu odbyło się w dniu 30
kwietnia br. (czwartek), o
godz. 13:00.
Beata Pacyńska

Dnia 17 kwietnia br. w Nowym Tomyślu na Placu Niepodległości przy Gminnym Ośrodku Informacji oraz na terenach wiejskich, m.in. w Borui Kościelnej i Bukowcu odbyła się akcja rozdawania
maseczek wielokrotnego użytku dla osób 65+. W sumie przekazano 4 tys. maseczek.

Odwiedzajcie Park Feliksa

W Parku Feliksa została zamontowana instalacja wodna,
która urozmaica i uatrakcyjnia
park. Ma także właściwości

napowietrzania wody w stawie
oraz wpływa na równowagę ekologiczną, zapewniając
odpowiednią jakość wody.

Zapraszamy do odwiedzenia
Parku Feliksa pamiętając o
obowiązujących obostrzeniach
związanych z epidemią.

Odkażanie obiektów

W związku ze zmianą obostrzeń, dotyczących swobody przemieszczania się, sukcesywnie odkażamy obiekty małej architektury w Parku Feliksa oraz na terenie parku przy ul. Musiała.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Zakończyć polityczną wojne domową
Z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
rozmawia Astystent Poselski - Kamil Górski

Wsparcie i życzliwość
polskich instytucji, z pewnością również wpłynie na
obniżenie kosztów produkcji
polskich produktów, a co za
tym idzie ceny dla klienta.
Urzędy Skarbowe, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
powinny pomagać przedsiębiorcom przestrzegać prawa,
a nie czyhać na ich błąd.

Dlaczego postanowił Pan
kandydować w wyborach
prezydenckich?
Gdy podejmowałem decyzję
by kandydować, jeszcze w
zeszłym roku, uważałem,
że tylko ktoś spoza dwóch
największych partii może
zakończyć polityczną wojnę
domową w Polsce. Polacy potrzebują silnego samodzielnego przywódcy, który nie
będzie miał nad sobą prezesa
czy przewodniczącego, kogoś, kto nie boi się podejmować trudnych decyzji. Dziś
widać jeszcze wyraźniej, że
tylko niezależny Prezydent
jest w stanie zakończyć
to polityczne szaleństwo i
stanąć w obronie obywateli
i gospodarki. Polska potrzebuje planu wyjścia z kryzysu
politycznego i gospodarczego, a jak taki plan mam.
Jakich zmian według Pana
obecnie wymaga Polska?
Trzeba przywrócić dialog,
z którego wynikają dobre
rozwiązania. Już teraz w
bezpieczny sposób trzeba
odmrozić gospodarkę i zrobić
wszystko, by nie wzrosło bezrobocie, a gospodarka mogła
się odbudować. Zaproponuję
specjalny program, który premiować będzie w przetargach
publicznych lokalne firmy zatrudniające i płacące podatki
w Polsce.
Jak Pan ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy?
Andrzej Duda, mimo, że miał
wiele szans, by pokazać, że
jest prezydentem, udowadniał
zbyt często, że jest jedynie
urzędnikiem partyjnym. Jego
brak aktywności legislacyjnej, ale także uległość wobec
partii, nie pozwala na dobrą
ocenę. Dla przykładu, gdy
podpisywał ustawę przyznającą 2 mld złotych na

Jakby Pan zachęcił Wielkopolan do swojej kandydatury?

telewizję rządową zapowiadał powstanie specjalnego
funduszu onkologicznego,
mija kolejny miesiąc i na
zapowiedzi się skończyło. Takich przykładów jest więcej,
wystarczy przypomnieć jego
zapowiedzi o wsparciu dla
frankowiczów, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Andrzej Duda jest po prostu
nieskuteczny.

powinien mieć szansę zarabiać na to, ażeby godnie żyć.
Gwarantuję również powrót
do szanowania przez głowę
państwa reguł demokracji i
praworządności, co przywróci stabilność w życiu społeczno-politycznym kraju. Ale
chcę też budowania dobrych
relacji z naszymi partnerami
z Unii Europejskiej i działań
na rzecz odbudowy nadwy-

„

Każdy Polak powinien mieć szansę zarabiać
na to, ażeby godnie żyć. Gwarantuję również
powrót do szanowania przez głowę państwa reguł demokracji i praworządności, co przywróci
stabilność w życiu społeczno-politycznym kraju.
Jeśli wygrałby Pan wybory, jakich zmian możemy
oczekiwać po Pańskiej
prezydenturze?
Mogą Państwo spodziewać się przede wszystkim
działań na rzecz niwelowania
różnic społecznych, czy to
w podziale miasto-wieś, czy
też w zakresie nierówności
dochodowych. Każdy Polak

rężonego obecnie zaufania
krajów unijnych względem
Polski. Nie muszę przecież udowadniać, jak silne
powiązania ekonomiczne
wytworzyły się pomiędzy
Unią i Polską, pomiędzy
polską i unijną gospodarką.
Wielkopolska, szczególnie
silnie powiązana ekonomicznie z Zachodem, jest tego
znakomitym przykładem.

Znalezienie się poza Unią i
utrata wielomiliardowych
unijnych funduszy, dzięki
którym tak wiele udało
się zrobić również w
Waszym regionie ,
byłaby katastrofą.
Trzeba tego uniknąć.
Czy są szanse na
obniżenie cen polskich produktów?
Rząd ma możliwość wpływania
podatkami i ulgami,
na konkurencyjność
polskich firm. Do tej
pory władza była przede
wszystkim zainteresowana sprowadzaniem wielkich
kapitałów z zagranicy, często
kosztem polskich przedsiębiorców.
Nie mam wątpliwości,
trzeba tą sytuacje
odwrócić.

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611

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
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.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA: Wydawnictwo Reklamowo-Prasowe „Powiaty-Gminy”, Grodzisk Wlkp.,
ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601, e-mail: h-dymalski@wp.pl

LECH DOMINIAK

OPALENICA

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93
farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

”MARKPOL”
Skup: złomu stalowego i metali kolorowych
P.H.U.

Sprzedaż: materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi
odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów
i artykułów oraz zmian tytułów

HURTOWNIA
STYROPIANU

Rolą prezydenta jest stanie
na straży tradycji, co tutaj
w Wielkopolsce – kolebce
polskości, jest szczególnie
istotne. Ale niesamowicie
ważnym zadaniem głowy
państwa jest również pilnowanie przestrzegania konstytucji
i demokratycznych swobód,
a przywiązanie do tych
właśnie wartości mieszkańcy
Wielkopolski pokazywali
w ostatnich latach często i
dobitnie. Jednak możliwości legislacyjne prezydenta
pozwalają mu również na
reformowanie państwa w
zakresie budowania dobrego
prawa we wszystkich dziedzinach naszego życia, zwłaszcza
w tak szczególnie istotnych
jak służba zdrowia, edukacja,
opieka społeczna, czy ochrona
środowiska. Powaga urzędu
daje prezydentowi również
możliwość zasypywania politycznych podziałów, których
niestety tak wiele narosło w
naszym społeczeństwie.
A wszystko to w oparciu o
głosy Polaków, w które jako
prezydent zamierzam się
uważnie wsłuchiwać,
dla dobra naszego
kraju.

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą w centrum Rakoniewic
Kontakt: 601

700 138
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Nie dla prywatyzacji szpitali
Bardzo się cieszę z jasnej deklaracji Prezydenta Andrzeja
Dudy, że dopóki jest prezydentem, nie zgodzi się na prywatyzację służby zdrowia. Walka z
koronawirusem bardzo mocno
pokazała, że publiczna służba
zdrowia to jedyna gwarancja
powszechnej opieki dla każdego Polaka, niezależnie od
statusu społecznego i posiadanego majątku. Możliwość
skutecznego leczenia, także
w trudnym czasie epidemii,
zapewnia publiczna służba
zdrowia. Gdybyśmy dzisiaj
nie mieli publicznej służby
zdrowia, kto wie, jak wyglądałby dostęp do leczenia.
Dzisiaj to, co mamy w Polsce
i na świecie dobitnie pokazuje,
jak służba zdrowia publiczna
jest bardzo ważna, że trzeba
czynić wszystko, aby trwała
i żeby miała się jak najlepiej.
Niestety, są w Polsce ugrupowania, które konsekwentnie,
od wielu lat domagają się
komercjalizacji służby
zdrowia. Dzisiaj jest czas,
kiedy politycy muszą bardzo
jasno deklarować swoje poglądy i uczciwie mówić, co
zrobią, kiedy będą dzierżyli
ster władzy. Nie można także
zapominać o deklaracjach i
poglądach głoszonych w przeszłości. Pamiętamy wszyscy,
jak różni politycy Platformy
Obywatelskiej optowali za
prywatyzacją szpitali.
Podzielam apel do wszystkich kandydatów w wyborach
prezydenckich, żeby jasno
odpowiedzieli wyborcom, czy
zgadzają się na prywatyzację
szpitali, na komercjalizację
służby zdrowia. Jako wyborcy
powinniśmy mieć jasne deklaracje także w tej sprawie.
Ważne jest także, aby działalność służby zdrowia i nadzór nad szpitalami były dobrze
realizowane. Niestety, jako
radni Województwa Wielkopolskiego za niewłaściwy
oceniamy nadzór Zarządu

Straszą śmiercionośnymi kopertami
Otrzymuję od mieszkańców
wiele pytań związanych z
wyborami prezydenckimi.
Dziękuję za nie, bo poruszacie państwo wiele ważnych
spraw. Na kilka najważniejszych odpowiem w dzisiejszym felietonie.

Województwa, konkretnie odpowiedzialnej za tzw. szpitale
marszałkowskie w naszym
województwie, członek zarządu z Platformy Obywatelskiej
Marzeny Wodzińskiej. Stąd
pamiętny apel klubu radnych
Prawa i Sprawiedliwości Województwa Wielkopolskiego o
odwołanie pani Wodzińskiej.
Najpierw, jak tchórze, radni
PO uciekli przed dyskusją,
a kilka dni później niestety
związki polityczne PO-PSL
-SLD wzięły górę na interesem
wielkopolskiej służby zdrowia,
i pani Marzena Wodzińska pozostała na swoim stanowisku
w Zarządzie Województwa.
Kolejny raz brak kompetencji
nadzorczych wobec służby
zdrowia pani członek Zarządu
Województwa Marzeny Wodzińskiej uwydatniły ostatnie
niesprawiedliwe oskarżenia,
kierowane pod adresem Wojewody Wielkopolskiego w
sprawie utworzenia w Wielkopolsce drugiego szpitala
jednoimiennego w Wolicy,
na południu województwa.
Jestem pod dużym wrażeniem
tytanicznej pracy, jaką wykonuje pan Wojewoda Łukasz
Mikołajczyk, aby zapewnić
bezpieczeństwo zdrowotne
Wielkopolanom.
Adam Bogrycewicz, radny
Województwa Wielkopolskiego,
Prawo i Sprawiedliwość

W ostatnim okresie w skali
kraju odbyło się wiele wyborów uzupełniających i przedterminowych do lokalnych
samorządów. Frekwencja była
spora, jednak żaden z polityków kontestujący wybory
prezydenckie, nie kwestionował celowości wyborów w
tym okresie. Nie kwestionowali, bo sami nie startowali,
natomiast ich kandydaci
tak. Czysta hipokryzja. Nie
mają szans wygrać wyborów
prezydenckich, to straszą
śmiercionośnymi kopertami.
Czy wybory korespondencyjne są bezpieczne? Ze względu
na epidemię koronawirusa
najbezpieczniejszą formą ich
przeprowadzenia jest droga
korespondecyjna. Podobne
rozwiązania wprowadziły
inne państwa UE. Wybory
korespondencyjne zabezpieczają obywateli przed
rozprzestrzenianiem się
choroby. Zdaniem ekspertów europejskiego oddziału
Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) ryzyko
transmisji wirusa między
osobami za pośrednictwem
listów i przesyłek jest niskie.
Przecież każdy z nas odbiera
pocztę, kurierzy dostarczają
paczki itd.
Niektórzy pytają na jakiej
podstawie prawnej zaczęliśmy przygotowania do wyborów korespondencyjnych?
Zgodnie z Konstytucją
wybory prezydenckie zostały
rozpisane przez Marszałek Sejmu na 10 maja. Na

podstawie art.11 specustawy
dot. walki z koronawirusem
organizujemy wybory korespondencyjne. To przepis,
który pozwala premierowi w
związku ze zwalczaniem koronawirusa oraz jego skutków
wydać polecenie określonym
organom i podmiotom.
Druk kart, realizowany przez
Polską Wytwórnię Papierów
Wartościowych odbywa się
na podstawie decyzji Prezesa
Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. skierowanej do
PWPW.
Duże zamieszanie powoduje
RODO. Pytacie Państwo, jak
te przepisy mają się do wyborów korespondencyjnych.
Otóż, w obrocie prawnym istnieje rozstrzygnięcie organu
administracji rządowej nakładające obowiązek, o którym
mowa w art. 99 ustawy z
16.04.2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w
związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dla
realizacji, którego potrzebne
jest pozyskanie danych ze
spisu wyborców niezbędnego do obsługi głosowania
przez operatora pocztowego.
Zasadność tego poparł szef
Państwowej Komisji Wyborczej. Istnieje więc podstawa
prawna do udostępniania
tych danych operatorowi
pocztowemu, o ile wniosek
operatora o udostępnienie
danych spełnia wymagania
co do formy określone ww.
przepisem prawa. Zgodnie
z RODO przetwarzanie jest
zgodne z prawem, jeżeli jest
niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Pewne wątpliwości budzi
kwestia, na jaki adres zostaną
wysłane komplety wybor-

cze. Gmina ma obowiązek
sporządzania spisu wyborców, czyli listy osób, które
mają prawo oddania głosu w
danym obwodzie głosowania.
Spisy wyborców są przygotowane na konkretne wybory.
Zawierają m.in. adresy osób,
które są uprawnione do
głosowania. Pakiety wyborcze zostaną dostarczone na
adres, który widnieje w spisie
wyborców.
Co ma zrobić wyborca, który
zameldowany jest w innym
miejscu niż to, w którym
mieszka, a chciałby zagłosować?
Pakiet wyborczy dotrze na
adres, który widnieje w spisie
wyborców sporządzonym
przez gminę na potrzeby
przeprowadzenia wyborów
prezydenckich. Jeśli od
poprzednich wyborów osoba
zmieniła adres zamieszkania
i chce zagłosować, może dopisać się do spisu wyborców
– można to zrobić online lub
w urzędzie gminy, na której
terenie będzie przebywać w
terminie wyborów.
W pakiecie dostarczonym
przez Pocztę Polską znajdzie
się oświadczenie o osobi-

stym i tajnym oddaniu głosu,
które wyborca będzie musiał
wypełnić i dostarczyć wraz
z kartą do głosowania do
specjalnie na ten cel przygotowanej nadawczej skrzynki
pocztowej, która zostanie
udostępniona jedynie w dniu
wyborów. Głosu nie wrzucamy do tradycyjnej skrzynki
na listy. Warto podkreślić, że
karta do głosowania będzie
odesłana po jej wypełnieniu
w osobnej zaklejonej kopercie dołączonej do pakietu
wyborczego i dopiero taka
będzie włożona do koperty
zwrotnej. Zostanie zachowana tajność głosowania.
Jeżeli nie teraz, to kiedy…
nikt nie może określić terminu zakończenia epidemii,
może się okazać, że przenoszenie terminów wymagać
będzie zbierania podpisów
dla kandydata w trakcie
epidemii, to byłoby realne
zagrożenie dla zdrowia.
Jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych jest
kluczowe dla zapewnienia
bezpiecznego i w pełni
demokratycznego przeprowadzenia całego procesu
wyborczego. Liczymy, że tę
odpowiedzialność podzielają także Senatorowie oraz
kierownictwo wyższej izby
parlamentu. Niestety, póki
co Senat zwleka jak tylko
może. Senatorowie Koalicji
Obywatelskiej, Lewicy i PSL
wystawiają sobie świadectwo,
co jest prawdziwym celem
ich działalność, i jaki mają
rzeczywisty stosunek do
prawa i Konstytucji. Wybory teraz albo za dwa lata,
niestety opozycja nie zgadza
się na żadną propozycję,
hipokryzja.
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP,
Prezes Zarządu Okręgowego PiS
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GMINA MIEDZICHOWO

Żywność trafiła do osób starszych
W dniu 06 kwietnia 2020r.
do Gminy Miedzichowo
została dostarczona przez
XII Wielkopolską Brygadę
Obrony Terytorialnej w Poznaniu żywność pozyskana
ze Związku Stowarzyszeń
Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu w
ilości 4.740,42 kg.
W związku z obecną sytuacją
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
żywność trafi do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i objętych kwarantanną domową.
Żywność posiada długoterminową przydatność do
spożycia .

Składamy serdeczne podziękowania dla XII Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej za okazaną po-

moc w realizacji tego ważnego
zadania oraz panu Maciejowi
Niedźwiedzkiemu za pomoc
przy rozładunku.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miedzichowie
Hanna Kaczmarek
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„Szycie o życie”
W odpowiedzi na apel
Wójta Gminy Miedzichowo
dr Stanisława Piechoty w
sprawie szycia maseczek,
do akcji zgłosiły się – wolontariuszki z Bolewic,
Miedzichowa, Kwilcza oraz
z Nowego Tomyśla. Do tej
pory uszyto 1300 sztuk
maseczek, które zostały
oddane do ozonowania i
pakowania.
W pierwszej kolejności maseczki trafiły do :- Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej imienia
doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu (300 szt.),
posterunku policji w Miedzichowie, Domu Seniora w Węgielni, poczty w Bolewicach i
w Miedzichowie, TO I OWO
w Bolewicach, Ośrodeka Zdrowia w Bolewicach (po 50 szt.)
Poz o st a ł e m a s e cz k i w
najbliższych dniach zostaną

przekazane wg potrzeb m.in.
dla: Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z Gminy
Miedzichowo, dla sklepów
spożywczych oraz placówek
banku BS w Bolewicach i w
Miedzichowie. Maseczki przeznaczone są dla mieszkańców
Gminy Miedzichowo. O dalszych losach akcji będziemy
informować na bieżąco.
Podziękowania za wielkie
serce kieruję do osób, które
wsparły i wspierają akcję „Szycie o życie”. Do tej wyjątkowej
grupy należą:
- Monika Łodyga, Karolina
Pasternak, Ewa Urbaniak,
Anna Frątczak, Hanna Sołtysiak, Krystyna Starzak, Alicja
Smentek, Elżbieta Szularska,
Karolina Konieczna, Milena
Dorożała, Barbara Pilarczyk,
Beata Stawińska, Alina Czapracka – Bodus, Bartłomiej
Flieger, Bernadeta Baraniak i
Norbert Chudy.

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Polecamy:

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 550 zł /tona
a blacha 350 zł/tona

a puszka 2,20 zł/kg

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

AUTORYZOWANY DEALER:

NOWY TOMYŚL ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274
ZBĄSZYŃ ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy a obsadzanie mis, donic
i skrzynek balkonowych a fachową obsługę
i doradztwo a sprzedaż hurtowa i detaliczn

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

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

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)
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Patriotyzm konsumencki O co chodzi z wyborami w maju?
Dnia 2 maja obchodziliśmy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto
państwowe wprowadzone
na mocy ustawy z 20 lutego
2004 r o godle, barwach i
hymnie RP. Ustawa zabrania używania symboli narodowych na przedmiotach
przeznaczonych do obrotu
handlowego, ale też wprost
dopuszcza umieszczanie ich
w formie stylizowanej lub
artystycznie przetworzonej.
Dokładnie takim przetworzeniem jest znak towarowy
PRODUKT POLSKI.
Używanie znaku wprowadziła ustawa z dnia 4 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o
jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, a wzór
znaku graficznego zawierającego informację PRODUKT
POLSKI reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 16 grudnia
2016 r.? Oznaczenie na towarze
PRODUKT POLSKI wskazuje, że został wyprodukowany
z surowców wytworzonych na
terenie Polski, w przypadku
produktów nieprzetworzonych – w 100%, a odnośnie
produktów przetworzonych
– w 75%. Dopuszczalne jest
użycie importowanych składników, np. przypraw, bakalii,
do 25% masy tych produktów
pod warunkiem, że składniki
te nie są wytwarzane na terenie
naszego kraju.
Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 negatywnie odbija się na gospodarce. Według dostępnych
analiz aż 79 groszy z każdej
wydanej złotówki zostaje w
Polsce, jeżeli kupimy produkt
rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Okazuje się, że
gdyby Polacy zmienili swoje
przyzwyczajenia i nabywali
przynajmniej o 1% więcej
produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby
ponad 6,6 mld zł rocznie! Dlatego w tym trudnym okresie
tak ważne jest dokonywanie
świadomych wyborów konsumenckich. Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa prowadzi
działania informacyjne pod

hasłem #KupujŚwiadomie
#Produktpolski. Uruchomiona
została strona www.gov.pl/
produktpolski oraz profile w
mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com /
produktpl oraz Twitter: twitter.
com/Produkt_Polski. Do akcji
#KupujŚwiadomie w ostatnim
czasie zaczęli przyłączać się
znani artyści i sportowcy.
Filmiki z poparciem są udostępnione na Facebooku.

Patriotyzm konsumencki
powinien być pierwszym wyznacznikiem naszych wyborów przy sklepowych półkach.
Zachęcam do wykorzystania
materiałów z naszych mediów
społecznościowych. #KupujŚwiadomie #Produktpolski
/-/ Marcin Wroński
Zastępca Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa

Jak to 10 kwietnia 2010 r.,
kilkadziesiąt minut po rozbiciu
się samolotu w Smoleńsku,
powiedział Bronisław Komorowski – „polityka nie może
być domeną współczucia”,
więc nawet w momencie epidemii koronawirusa w Polsce
procesy polityczne trwają.
Wszystkich ogrywa polityczny mistrz, czyli Jarosław
Kaczyński. W jaki sposób?
W tym tekście przedstawię
wyjaśnienie. Polityczne życie
w Polsce zdominowało pytanie o wybory prezydenckie
w maju. Organizować w terminie, czy przekładać? Aby
jednak dobrze zrozumieć o
co w tej sprawie dzisiaj chodzi, to trzeba na nią spojrzeć
analitycznie. Bez oceniania,
czy wybory mają się odbyć w
maju, czy absolutnie trzeba je
przesunąć.
Dzisiaj to naprawdę temat
zastępczy. Niestety nikt z gadających głów w mediach nie
zdaje sobie sprawy, że dyskusja
o wyborach jest aktualnie
wyłącznie teatrem i pułapką,
jaką na opozycję zastawił Kaczyński. AntyPiS musiał w tę
pułapkę wpaść dlatego, że jest
to środowisko ludzi opętanych
nienawiścią, a nienawiść odbiera szansę na trzeźwą ocenę
sytuacji. Ci ludzie autentycznie
uważają, że Kaczyński chce po
trupach dojść do wyborczej
wygranej, uśmiercając przy
tym osoby starsze, zatem w
domyśle swoich wyborców.
Logiczne prawda? Każdy
posługujący się rozumem wyśmiałby taką teorię, ale dla
oszalałej Platformy brzmi ona
sensownie. Ponieważ Kaczyński doskonale wiedział, że PO
dokładnie tak zareaguje, więc
kilka dni temu świadomie rzucił hasło, iż nie ma przesłanek
konstytucyjnych, by wybory w
połowie marca odwołać.
Ta uwaga nie była oznaką,
że Prezes stracił kontakt z
rzeczywistością, ale oznaką, że postanowił uruchomić
bieg zdarzeń kompromitujący
przeciwnika, na co zresztą
przeciwnik przystał. Co się bowiem zdarzyło po stwierdzeniu Kaczyńskiego, iż wybory
na połowę marca się odbędą?

Kidawa - Błońska stała się
już wyłącznie politycznym
memem, który „nigdy nie powiedział, że życie jest ważniejsze od konstytucji”, który dla
szpitali szuka „inspiratorów” i
który „z góry przyznaje, że nie
zna się na ekonomii”. Osoba
dwojga nazwisk została w
końcu schowana przez swoją
partię, bo lepsza kampania bez
kandydata niż z kandydatem.
Gdyby PiS odwołał wybory
już w marcu, to najpewniej nie
zobaczylibyśmy tego, co już
zobaczyliśmy. Po drugie wydarzyła się rzecz jeszcze ciekawsza, bo PSL i Lewica skoczyły
na PO, mając nadzieję, że coś
z zasobów tego politycznego
trupa sobie wezmą. Zjednoczona opozycja się rozłączyła,
Kosiniak zaczął być dla PO
pisowcem, a Biedroń zdradził,
że „jest rozczarowany totalną
opozycją ze strony PO”. W
domu na Żoliborzu, patrząc
na to wszystko, ktoś być może
szepnął do kota: - „I jam to, nie
chwaląc się, sprawił”. Po trzecie, AntyPiS zaczął całkiem
poważnie rozważać oddanie
wyborów walkowerem: albo
przez wycofanie się kandydatów, albo przez bojkot ze strony wyborców. Znów mógłby
Kaczyński powiedzieć, choć
już mniej literacko: - „Ja cię
nie mogę. Nie chcecie brać
udziału w wyborach, to nie.
Przecież ja was nie będę namawiał”. Wszystko to, co powyżej napisałem sześć tygodni
przed wyborami Prezes PiS
musiał wiedzieć. I z nadzieją
na wywołanie zamieszania w
obozie przeciwnika wybrał się
dwa tygodnie temu do radia
i powiedział, że w połowie
marca nie ma przesłanek do
odwołania wyborów.
Czy to oznacza, że wybory
naprawdę odbędą się w maju?
Oczywiście, że nie oznacza
i przecież Kaczyński tego
nie zadeklarował. Bardzo
bezpiecznie i do bólu logicznie stwierdził, że na razie
wybory są (takie stwierdzenie
nie niesie za sobą żadnych
konsekwencji), ale nawet i 9
maja można je odwołać. Co
się natomiast w międzyczasie
AntyPiS pokompromituje i

pokłóci między sobą, to tylko
polityczny zysk Prezesa, którego sobie odmawiać nie wypada. Zresztą to się właśnie na
naszych oczach dzieje. Jeszcze
raz powtórzę: taką reżyserię ze
strony Kaczyńskiego można
było dojrzeć wyłącznie wtedy,
gdy porzuci się spoglądanie na
niego jak na fanatyka chcącego
pozakażać miliony ludzi, byle
Andrzej Duda mógł wygrać.
Tego AntyPiS zrobić jednak
nie potrafi, gdyż zobaczenie w
prezesie PiS racjonalnego polityka jest poza możliwościami
poznawczymi fanatyków. I tak
wygląda rozwiązanie zagadki
pod tytułem, dlaczego prezes
PiS chce w marcu utrzymania
majowego terminu wyborów.
Kto zrozumiał, ten zrozumiał.
PS: Nie jest to temat na osobny
tekst, więc tylko wzmianka.
Największym tchórzem,
hipokrytą i zwyczajnym łajdakiem tego miesiąca jest
Korwin – Mikke. Wpierw
Konfederacja robiła wszystko,
żeby posiedzenie Sejmu odbyło się na Wiejskiej. Gdy tak
się stało, to ten tchórz zaszył
się w domu, co oznaczało, że
każdy mógł się zarazić, bo tak
politycznie chciała jego sekta,
ale guru sekty spanikował i
się schował. Po czym dzisiaj
ta tchórzliwa hiena publicznie
oświadczyła, że ci co umierają,
to i tak, by umarli, a rząd robi
potworną histerię nakazując
ludziom siedzieć w domu.
Ufam, że spotka w życiu
kogoś, kto mu wypłaci plaskacza w pysk, tak jak kiedyś
plaskacza wyłapał od niego
Boni. Jeszcze jedna uwaga
w temacie Korwina – Mikke,
który posługuje się darwinowskim argumentem, że przeżyć
muszą najlepsi, a reszta niech
umiera.
Otóż patrząc na dość brzydkiego, łysego, jąkającego się i
fefluniącego grubasa z brzuchem jakby połknął niedźwiedzia, dochodzę do wniosku, że pierwszą ofiarą takich
porządków powinien być on.
Świat, chcąc być w zgodzie z
Darwinem, potrzebuje fizycznego piękna, a nie maszkary w
osobie Korwina.

umożliwiający osiągnięcie
najlepszych rezultatów w pracy przy respektowaniu zasady
niezawisłości sędziowskiej.
§ 15
Sędzia może złożyć wniosek
o wyłączenie od rozpoznania
sprawy tylko wtedy, gdy istnieją do tego uzasadnione
powody. Niedopuszczalne
jest nadużywanie instytucji
wyłączenia sędziego.
ROZDZIAŁ III
Zasady postępowania
sędziego poza służbą
§ 16
Sędzia nie może żadnym
swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.
§ 17
1. Sędzia powinien unikać kontaktów osobistych
i jakichkolwiek związków
ekonomicznych z inny mi
podmiotami, jeśli mogłyby
one wzbudzać wątpliwości
co do bezstronnego wykonywania obowiązków, bądź
podważać prestiż i zaufanie
do urzędu sędziowskiego.
2. Sędzia powinien dołożyć
należytej staranności, żeby
takie zachowanie nie było
udziałem jego najbliższych.
§ 18
1. Sędzia powinien wykazy-

wać nie budzącą wątpliwości
rzetelność w swoich sprawach
finansowych oraz skrupulatność w wypełnianiu wynikających stąd obowiązków.
2. Sędzia nie powinien podejmować działań finansowych,
które mogą być odebrane jako
wykorzystanie własnej pozycji sędziego.
§ 19
Sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać
odczucie, że stanowią próbę
wpływu na jego osobę. Sędzia
powinien dbać również o to,
aby członkowie jego najbliższej rodziny nie przyjmowali
takich korzyści.
§ 20
Sędzia, korzystając z ofert
kierowanych wyłącznie do
sędziów, powinien rozważyć,
czy nie są one próbą wywarcia
wpływu na jego osobę lub środowisko zawodowe, w którym
on pracuje.
§ 21
Sędzia nie może świadczyć
usług prawniczych.
§ 22
Sędzia nie może należeć
do jakiejkolwiek organizacji
działającej poza obowiązującym porządkiem prawnym
lub w jakiejkolwiek formie ją
wspierać. 
]]

Tekst Pana Dominika Wójcickiego.

Kodeks etyki sędziego
ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne
§1
Z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne
obowiązki oraz ograniczenia
osobiste.
§2
Sędzia powinien zawsze
kierować się zasadami uczciwości, godności, honor u,
poczuciem obowiązku oraz
przestrzegać dobrych obyczajów.
§3
Sędziemu nie wolno wykorzystać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu
w celu wspierania interesu
własnego lub innych osób.
W szczególności sędzia nie
powinien nadużywać posiadanego immunitetu.
§4
S ę d z i a p ow i n ie n d bać
o autorytet swojego urzędu,
o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru
sprawiedliwości i ustrojową
pozycję władzy sądowniczej.
§5
1. Sędzia powinien
przestrzegać zasad postępowania zawartych w nin ie jsz y m Z bior z e Z a sad
Etyki Zawodowej Sędziów
(zwany m dalej Z biorem).
2. Sędzia powinien unikać

zachowań, które mogłyby
przy nieść ujmę godności
sęd ziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały
uwzględnione w Zbiorze.
3. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania
zmierzające do usunięcia
skutków tego nar uszenia
lub w inny sposób zadośćucz y n ić osobie dot k n iętej takim postępowaniem.
4. Sędzia powinien wymagać
od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania
się zasadami etyki zawodowej,
a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
§6
Przyjęte w Zbiorze zasady
etyki mają odpowiednie zastosowanie do sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów,
którym powierzono pełnienie
czynności sędziowskich.
§7
Krajowa Rada Sądownictwa
może zmieniać lub uzupełniać
postanowienia Zbioru, a także dokonywać ich wykładni.
ROZDZIAŁ II
Zasady pełnienia służby
§8
We wszystkich przydzielonych sprawach sędzia ma
obowiązek podejmować czyn-

ności bez zwłoki, bez narażania stron i Skarbu Państwa na
niepotrzebne koszty.
§9
1. Sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom
naruszającym jego niezaw i słość, bez w zględu na
ich źródło lub przyczynę.
2. W razie wystąpienia okoliczności, które mogą zagrozić
niezawisłemu sprawowaniu
urzędu, sędzia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
odpowiedniego przełożonego.
§ 10
Sędzia powinien unikać
zachowań, które mogłyby
podważyć zaufanie do jego
niezawisłości i bezstronności.
§ 11
1. Sędzia, wyjaśniając stronom kwestię proceduralne
i podając motywy orzeczenia,
powinien czynić to w sposób dla nich zrozumiał y.
2. W motywach orzeczenia
sędzia powinien unikać sformułowań wykraczających
poza rzeczową potrzebę uzasadnienia stanowiska sądu
mogących naruszać godność
lub cześć podmiotów występujących w sprawie albo też
osób trzecich.
§ 12
1. Sędzia powinien dbać
o porządek i właściwy prze-

bieg oraz odpowiedni poziom stosowania procedur,
w k t ó r yc h u c z e s t n i c z y.
2. W odniesieniu do stron
i innych osób uczestniczących w postępowaniu sędzia
powinien zachowywać godną
postawę, cierpliwość, grzeczność, a także wymagać od tych
osób właściwego zachowania.
3. Sędzia powinien odpowiednio reagować w przypadku
niewłaściwego zachowania
osób uczestniczących w postępowaniu, w szczególności
w razie okazywania przez te
osoby uprzedzenia ze względu
na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność,
wiek lub status społeczny albo
majątkowy, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.
§ 13
Sędzia nie powinien wyrażać publicznie opinii na temat
toczącego się lub mającego się
toczyć postępowania.
§ 14
1. Sędzia powinien wykonywać swoje obowiązki w zakresie administracji sądowej sumiennie, mając na uwadze autorytet urzędu sędziego i dobro wymiaru sprawiedliwości.
2. Sędzia, wykonując funkcje
zwierzchnie w sądownictwie,
powinien troszczyć się o sprawy organizacyjne w sposób
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Alarmujący raport NIK
W związku z szybkim
starzeniem się społeczeństwa rośnie popyt na usługi
placówek zapewniających
całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku. Są
najsłabszą i najbardziej
bezbronną grupą społeczną. Ze względu na swoją
niesamodzielność, niewielki
kontakt z otoczeniem, a czasami brak takiego kontaktu, nie mogą same bronić
swoich praw, co stwarza
pole do nadużyć.

Wspomnienie
o śp. Krystynie Łybackiej
Krystyna Łybacka, była
minister edukacji i wieloletnia posłanka na sejm RP
oraz eurodeputowana, w dniu
27 kwietnia została pochowana w Alei Zasłużonych
na poznańskim Miłostowie.
Uroczystość miała charakter
państwowy. Za wybitne zasługi w działalności publicznej prezydent Andrzej Duda
nadał pośmiertnie Krystynie
Łybackiej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski.
Miałem przyjemność poznać
p. Krystynę osobiście i zawsze robiła na mnie wyjątkowe wrażenie. Była wyjątkowo kompetentną osobą,
pełna wrażliwości i profesjonalizmu. Szanowana przez
wszystkich i ceniona nawet
przez polityków z przeciwnej
strony politycznej. Od samego początku konsekwentnie
realizowała niezmienne hasło: „Chcę służyć ludziom”.
Zawsze otwarta na wszelkie
propozycje współpracy, czy
to związane z edukacją, czy
w zakresie pomocy dla wielkopolskich seniorów. Miedzy
innymi gdy nadchodziła reforma szkolnictwa artystycznego pomogła w utworzeniu
Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego,
jedynej w Polsce placówki
wyróżniającej się interesującą, zorientowaną na szeroko rozumiane kształcenie
wokalne, spełniając przy tym
wszystkie wymogi stawiane
szkolnictwu muzycznemu.
Krystyna Łybacka od
początku swojej kadencji w
Parlamencie Europejskim
znaczną część swojej aktywności poświęcała problemowi
osób starszych. Uczestniczyła
w pracach grupy zajmującej
się promowaniem uczenia
się przez całe życie. W 2015
roku zorganizowała „Europejski Tydzień Uczenia
się przez Całe Życie”,
który odbył się Parlamencie
Europejskim. Ale dla nas
Wielkopolan najcenniejsza
była działalność krajowa. I
trudno oprzeć się wrażeniu,
że miała ona charakter pracy
organicznej. Trudno zliczyć
ilu wielkopolskich seniorów skorzystało ze szkoleń,
warsztatów, spotkań, czy
wyjazdów organizowanych

przez Krystynę Łybacką.
Działania pani Europoseł
oscylowały wokół jej sześciu
wielkopolskich biur poselskich - zlokalizowanych
w Pile, Lesznie, Koninie,
Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Poznaniu.
Z jej inicjatywy powstał
„Poradnik Aktywnego
Seniora”. Będziemy pamiętać
o Jej wielkiej życzliwości
dla Seniorów, zrozumieniu i niesieniu pomocy. Jej
bezinteresowne zaangażowanie i tworzenie na terenie
Wielkopolski aktywnych
grup Seniorów będą dużym
wyzwaniem dla wszystkich
następców.
Krystyna Łybacka urodziła
się 10 lutego 1946 roku w
Jutrosinie. Z wykształcenia
była doktorem nauk matematycznych; w latach 1968
do 2014 była pracownikiem
naukowo – dydaktycznym
Instytutu Matematyki
Politechniki Poznańskiej.
W latach 1968-91 pełniła
funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego. W roku 1991 Łybacka po
raz pierwszy zdobyła mandat
poselski, który sprawowała
nieprzerwanie do roku 2014,
zasiadając w Sejmie I, II i
III, IV, V ,VI i VII kadencji.
W latach 2014-2019 Łybacka
zasiadała w Parlamencie
Europejskim. Od roku 1978
do 1989 należała do PZPR.
W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 roku
należała do Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, była wiceprzewodniczącą partii w
latach 1999 – 2003. W latach
1999-2003 i 2005–2007 była
przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej
SLD. Była zaangażowana w
prace sejmowych Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego,
Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych, była też
przewodniczącą Komisji
Nadzwyczajnej do Spraw
Ratyfikacji Konkordatu,
przewodniczącą Podkomisji
Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cześć Jej pamięci…

Roman Szymański

Wg danych Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w Polsce
działają 824 domy pomocy
społecznej, w których mieszka 80 tys. osób, w tym w
Wielkopolsce zarejestrowane
są 63 placówki. Dane te nie
zawierają placówek prowadzonych przez osoby prywatne,
stowarzyszenia itp., w których
pacjenci muszą płacić za pobyt
z własnej kieszeni (a nie za
pośrednictwem NFZ czy z
emerytury), a ich ilość szacuje
się wg. różnych źródeł na ok
700 placówek.
Naczelna Izba Kontroli opublikowała na stronie nik.gov.
pl raport z przeprowadzonej
kontroli placówek opiekuńczych. Raport stanowi alarm
w kontekście epidemii COVID-19, która szczególnie
dotyka podopiecznych domów
opieki. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli ponad 200
prywatnych placówek oferujących opiekę całodobową
działa w szarej strefie, w tym
w Wielkopolsce wg. stanu
na koniec 2018 r działało 8
placówek bez zezwolenia. W
swoim najnowszym raporcie
NIK alarmuje, że dramatyczna
sytuacja mieszkańców tych
ośrodków to w dużej mierze
wina nieskutecznych działań i
zaniedbań, powodując w wielu
przypadkach naruszane były
ich dobra szczególnie chronione: zdrowie, życie i godność
osobista, a nadzór państwa

sprawowany nad tego rodzaju placówkami jest pozorny,
głównie z powodu nieskutecznych działań i zaniedbań wojewodów oraz nieadekwatnych
do potrzeb nieprecyzyjnych
przepisów. Zdaniem Izby,
brak prewencyjnych kontroli
w placówkach oferujących
całodobową opiekę to konsekwencja niedostatecznej
a k t y w no ś c i woj ewo d ów,
nieadekwatnych do potrzeb
możliwości kadrowych oraz
nieuprawnionych, wg NIK,
interpretacji przepisów. Izba
ustaliła, że w kontrolowanych urzędach wojewódzkich
nie opracowano procedur pozwalających na identyfikację
placówek działających bez zezwolenia. Skuteczną reakcję w
sytuacjach rażących zaniedbań
lub też świadczenia opieki z
naruszeniem przepisów i praw

niewielkim stopniu samodzielnie pozyskiwali informacje o
placówkach działających bez
zezwolenia, kontrolę zarządzali dopiero po skargach składanych przez członków rodzin
pensjonariuszy, zwolnionych
pracowników czy konkurencję.
Brak kontroli o charakterze
prewencyjnym i reagowanie
niemal wyłącznie na napływające sygnały uniemożliwia
pomoc osobom, które same,
ze względu na stan zdrowia nie
są w stanie złożyć skargi. Jest
to tym bardziej niepokojące,
że kontrole zlecone przez wojewodów na podstawie doniesień, także w placówkach, które miały pozwolenie na działalność, potwierdziły bardzo
poważne nieprawidłowości.
Szczególny niepokój budzą:
niezapewnianie pensjonariuszom właściwych warunków

„

Zdaniem Izby, z ustawy wynika, że wojewodowie
powinni monitorować na swoim terenie działalność placówek zapewniających całodobową
opiekę, w tym także rozpoznawać i kontrolować
te z nich, które działają bez zezwolenia.
osób w nich przebywających,
uniemożliwiał także brak precyzyjnych przepisów pozwalających np. służbom wojewody
na natychmiastowe wejście
na teren placówki, oględziny
wszystkich pomieszczeń oraz
kontakt z mieszkańcami i
wgląd w dokumentację. W
efekcie, inspektorzy nie byli w
stanie stwierdzić czy zagrożone jest życie lub zdrowie pensjonariuszy takich placówek,
co umożliwiłoby przeniesienie
tych osób w inne miejsce.
Zdaniem Izby, z ustawy wynika, że wojewodowie powinni
monitorować na swoim terenie
działalność placówek zapewniających całodobową opiekę,
w tym także rozpoznawać i
kontrolować te z nich, które
działają bez zezwolenia. Jak
ustaliła NIK, wojewodowie w

mieszkaniowych, brak dostatecznej liczby pomieszczeń
sanitarnych, jadalni, pralni czy
suszarni, a także wymaganego
wyposażenia w pokojach pensjonariuszy, nieutrzymywanie
czystości w pomieszczeniach,
a przede wszystkim brak odpowiedniego wyżywienia,
a także niepodawanie przepisanych przez lekarzy leków,
pozostawianie pacjentów bez
opieki, znęcanie się nad nimi i
wyłudzanie od pensjonariuszy
pieniędzy. Podczas kontroli
stwierdzono także niewłaściwe
prowadzenie dokumentacji,
brak ewidencji stosowania
przymusu bezpośredniego
(krępowania pasami, ograniczaniu kontaktu z otoczeniem),
rejestracji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych czy brak umów dla osób

przebywających w placówce.
NIK zwraca także uwagę na
to, że zawarte umowy były
podpisywane zazwyczaj przez
rodziny pensjonariuszy, z pominięciem ich zgody, chociaż
zwykle nie były to osoby ubezwłasnowolnione. NIK niepokoi również fakt, że legalnie
funkcjonujące placówki, które
świadczą usługi w zakresie całodobowej opieki nad osobami
niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami
w podeszłym wieku, w świetle
istniejących przepisów nie
muszą przestrzegać żadnych
wymogów dotyczących zatrudnienia (najczęściej w ramach
umowy zlecenia lub wolontariatu), kwalifikacji i liczby
osób świadczących usługi
opiekuńcze. Tak się dzieje,
mimo że pensjonariusze często
wymagają specjalistycznej
i różnorodnej opieki, są to np.
osoby z chorobą Alzheimera,
psychicznie chore czy upośledzone umysłowo.
W związku z tym, że naruszanie przepisów nie wiąże się
właściwie z żadnymi poważnymi konsekwencjami, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się
do Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej o podjęcie
szeregu przedsięwzięć m.in.
legislacyjnych, dotyczących
skutecznego przeciwdziałania tworzeniu i prowadzeniu
działalności przez placówki
nieposiadające zezwolenia
wojewody.
Z uwagi na możliwości publikacyjne naszego dwutygodnika, przytoczone zostały
niewielkie fragmenty z 89
stronicowego raportu NIK,
jednak i one wykazują, że na
polu działań związanych z całodobową opieką nad osobami
niemogących samodzielnie
funkcjonować w codziennym
życiu, nie jest dobrze i należy
wyrazić nadzieję, że jednak
sytuacja ulegnie pozytywnej
zmianie i nie będziemy musieli
publikować w przyszłości podobnych materiałów.
Roman Szymański

Na wesoło o maseczkach

Obowiązek noszenia maseczek
ochronnych powoduje różne
reakcje.
Oczywiście zalecenie jest
słuszne i może nas oraz innych
ochronić przed ewentualnym

zakażeniem koronawirusem.
W tych trudnych czasach pełnych news-ów wywołujących
niejednokrotnie przerażenie,
potrzeba chwili wymaga od
nas jednak również pewnego

dystansu i swoistego humoru,
który pozwala chociaż przez
chwilę się odprężyć i wywołać
na naszych twarzach uśmiech.
Stąd wyjątkowo przedstawiamy propozycję maseczek

dla mężczyzn, z podziałem
przeznaczenia: dla singli i
bliźniaków.
Może propozycja znajdzie
zastosowanie ?
Roman Szymański
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ESPEN ERIKSEN Trio – Czas Komedy
1 lipca 2020, godz.19.00 – CK Zamek – Poznań

Realizowany w Poznaniu
projekt „Czas Komedy”
przestawia nie tylko unikalne prezentacje kompozycji
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego grane przez wybitnych, światowych artystów,
ale także autorskie projekty
wielkopolskich muzyków,
którzy swoje pomysły
przyporządkowują muzyce
wybitnego kompozytora.
Zrealizowany w 2018 roku
„Czas Komedy” przedstawiał
spektakl muzyczny kwintetu
Weezdob Collective (płytowa premiera ekskluzywnego
CD na najbliższym festiwalu). Tym razem nowe oblicze
mniej znanych kompozycje K.
Trzcińskiego w ekskluzywnym
„Komeda Deconstr ucted”
przygotowała poznańską formację Grit Ensemble, traktująca jazz Komedy jako kreatywny eksperyment, którego
strukturą jest współczesny
język muzyczny a punktem
odniesienia kompozycje wybitnego Wielkopolanina. Istotą
brzmienia „Komeda Reconstructed” jest idea zespolenia
nowego, akustycznego obrazu
brzmieniowego kompozycji
Komedy z ich elektronicznym
pierwowzorem i pozostawienie
muzykom formacji przestrzeni
do improwizacji.
Grit Ensemble powstał w
2013 roku jako efekt wspólnej
inicjatywy studentów, absolwentów i wykładowcy poznańskiej Akademii Muzycznej.
Wraz z liderem – kontrabasistą
Patrykiem Piłasiewiczem –
stworzono interesujący kolektyw improwizatorów zafascynowanych muzyką Krzysztofa
Komedy. W obszarze zainteresowania zespołu znalazły
się mniej znane kompozycje
Komedy oraz ich współcze-

sne interpretacje obejmujące
zarówno klasyczną, jazzową
balladę, jak i formy mainstreamowe, free jazz a nawet elektroniczny eksperyment. „Choć
Grit Ensemble to zespół, który
ma bardzo akustyczny fundament, nie chcemy się zamykać i ciągle poszukujemy,
inspiruje nas także muzyka
elektroniczna w której jest cała
masa pięknych brzmień, które
pozwalają inaczej spojrzeć na
narrację w muzyce” – wyjaśnia
Patryk Piłasiewicz. Formację
Grit Ensemble tworzą Kacper
Grzanka (trąbka, flugelhorn),
Maciej Sokołowski (saksofon
tenorowy), Piotr Rakowski (wibrafon), Piotr Scholz (gitara,
ukulele), Andrzej Konieczny
(perkusja, electronics), dwaj
pianiści Jakub Królikowski
i Krzysztof Dys oraz kontrabasista Patryk Piłasiewicz –
wielbiciel i popularyzator muzyki Krzysztofa Komedy, Gila
Evansa i Charlesa Mingusa,
szukający dialogu między różnymi idiomami współczesnej
ekspresji a tradycją jazzową.
„To silna i chętna do pracy
ekipa i mam nadzieję, że to,
co się do tej pory wydarzyło,
to pierwszy krok na naszej
długiej drodze. Na razie zajmujemy się tylko Komedą, który
jakby uśmiechnął się do nas z
zaświatów. Nie planowaliśmy,
że damy więcej koncertów
i dokonamy nagrań, ale po
kilku spotkaniach ludzie zaczęli pytać, czy to, co robimy,
nagramy. I tak powstała myśl,
że warto to zarejestrować”
– mówił Patryk Piłasiewicz
na krótko przed rejestracją
albumu „Komeda Deconstructed”, który stał ważnym
epizodem w „komedowskiej”
dyskografii. Muzycy Grit Ensemble stworzyli nową jakość
na nowo odczytując, aranżując

oraz prezentując mniej znane
kompozycje K.Trzcińskiego.
Album przedstawia nowe wersje „After Catastrophe”, „Okolice Peronów”, „Kraksa”, „Mój
Stary”, „Sztandar\Cmentarz
Remu”, „Jutro Premiera” oraz
alternatywne wersje dwóch
kompozycji „Cmentarz Remu”
i „After Catastrophe”. Najbardziej „komedowska” jest
słynna piosenka „Nim Wstanie
Dzień” – brawurowo zinterpretowana przez duet Krzysztof
Dys – Patryk Piłasiewicz.
„Kompozycje przygotowane
przez Grit Ensemble – mówi
Dionizy Piatkowski, szef Ery
Jazzu – obdarzone są jazzowym nastrojem i zadumą, są
czymś więcej niż tylko utworami jazzowymi. Każdy z nich
jest śladem minionego świata,
zapisem pozornie nieuchwytnej, ale bezbłędnie wyczuwalnej atmosfery wolności i
alchemii tworzenia. Po pół
wieku poznańscy muzycy na
nowo odkryli subtelną, trochę
zapomnianą mapę pięknej,
rozpoczętej w Poznaniu, epoki
polskiego jazzu”.
Kolejny projek t przedstawiający geniusz muzyki
Krzysztofa Komedy przed-

Odchodzą z radiowej trójki
To decyzja prezes Polskiego Radia Jak mam być
zupełnie obiektywny, to dla
mnie program III skończył
się około roku 1990 kiedy
pojawiły się tam pierwsze
reklamy i lista przebojów
została przerywana co
godzinę serwisami informacyjnymi...
Po co ??? Po co ??? Po co ???
Pamiętam listę przebojów w
soboty która zaczynała się
„poczekalnią” o godz.19.30
i na 2,5 godziny człowiek
zakładał słuchawki marki
TONSIL i przenosił się do
zupełnie innego świata. A
potem o godz.22.00 był jeszcze
program „Nie tylko dla orłów”
Boki można bylo zrywać
!! Ech, gdybym wtedy miał
taki zestaw „TELEFUNKEN
300” ?
To by do mnie wycieczki
kolegow z klasy przychodzily !
Kiedy to się skończyło te 30lat
temu przestałem radia słuchać
w ogóle.
Dopiero jakieś parę lat temu
kiedy w pracy zmuszony byłem słuchać jazgotu p.t. Radio
Zet i RMF FM wróciłem do
Trójki i dorosłem do Dwójki.
Niestety! Trójki słucham
na zasadzie: „Na bezrybku i
Rak ryba i nie są temu winni prowadzący bo Marek
Niedżwiecki, Wojcich Mann,
Piotr Kaczkowsk i czy Tomasz
Szachowski z Dwójki są dalej
tak samo świetni, ale niestety
choćby stawali na głowie to nie

ma już dzisiaj co puszczać w
radiu bo współczesne „talenty” to jakaś żenada do n-tej
potęgi... Póki, co pozostaje
wspominać stare...
A k urat A n na Gacek to
kreatura, której nie cierpię
od pierwszej chwili kiedy ją
usłyszałem.
Pojawiła sie w „Programie
III” DUUUUUUŻO PÓŹNIEJ niewiadomo skąd i zupełnie do tego programu nie
pasuje.
Ona pasuje do jakiegoś radia
internetowego typu ‚odgłosy
z dna piekła” lub „problemy
gastryczne lucyfera”
Prezentuje nie muzykę ale
jakiś kompletny bełkot !
Dodatkowo ma potworną
wadę wymowy, która w latach 80tych byłaby całkowitą
dyskwalifikacją !
I nie mówcie mi że się znęcam na biedną duszyczką.
Jak ktoś bardzo chce być
dziennikarzem i pracować w
radio to idzie do logopedy i
tak długo zapiekle i wytrwale
ćwiczy aż w końcu pozbywa
się wady wymowy i dostaje
upragnioną
pracę swoich marzeń. Takie
coś można wyćwiczyć Koniec
i kropka !
Państwowe Radio to jest
zaszczyt i nobilitacja A nie
stragan z cebulą.
Akurat w przypadku Anny
Gacek to nie ma żadnego sensu
bo ona kompletnie nie zna się
na muzyce a na dokładkę jest
tępa i bezczelna Taki kubeł

zimnej wody się jej przyda.
Ciekawe, która to stacja radiowa ją teraz zatrudni ? Na
jej miejsce jest 100 nowych
młodych i lepszych pod każdym względem
Bardzo się cieszę, że ktoś
wreszcie sie odważył i ją wypieprzył.
Wojciecha Manna szkoda.
Jestem pewien że ma na stałe
drzwi otwarte.
Jak się wyzłości i zobaczy,
że tak naprawdę nie ma dokąd
iść to może mu przejdzie.
A nie ma dokąd iść bo po
prostu jest zbyt inteligentny
i żadna komercyjna stacja
radiowa go nie zatrudni ponieważ jej tępa publika nawet
nie będzie w stanie zrozumieć
o czym mówi....Dopóki jest
Marek Niedżwiecki i Piotr
Kaczkowski jest Trójka !
A mój komentarz nie jest
wcale polityczny, tylko obiektywnie mówię jak jest.
Wolo Molo

P.S. W ostatnich godzinach
nadeszly niepokojące wieści z
Trójkowego salonu.Wycofano
z ramówki nastepujace audycje autrskie m.in. Siesta Marcina Kydryńskiego, Magiel
Wagli Wojciecha i Bartosza
Waglewskich, Ofensywa Piotra Stelmacha, Bielszy odcień
bluesa Jana Chpjnackiego,
Dancing, Salon, Ulca Jana
Emila Mlynarskiego, Za a
nawet przeciw Kuby Strzyszkowskiego i Godzina prawdy
Michala Olszańskiego.k.w.

stawi także norweskie Espen
Eriksen Trio. Specjalnie przygotowany, na zamówienie Ery
Jazzu, premierowy program
„Czas Komedy”. Norweskie
Espen Eriksen Trio jest sztandarowym zespołem doskonale
oddającym cały kreatywny,
artystyczny oraz wizerunkowy
obraz dzisiejszego “scandinavian touch of jazz”. Prestiżowy
brytyjski magazyn The Milk
Factory porównał trio Espena
Eriksena do zespołu Torda Gustavsena i trio E.S.T. Esbjörna
Svenssona, ale „poziom przejrzystości i wszechstronności
sprawia, że trio jest całkowicie
wyjątkowe”.
„Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, co znaczy „scandinavian touch of jazz” – wyjaśnia
Dionizy Piątkowski – To już
nie tylko światowe kariery
i jazz Jana Garbarka, Terje
Rypdala i Arilda Andersona,
popularność Rebekki Bakken
i Mari Boine, ale także plejada
skandynawskich pianistów,
którzy – jakby na nowo – wyznaczyli ramy dzisiejszego,
nowoczesnego jazzu. Sukcesy
muzyki Esbjörna Svenssona,
Bugge’a Wesseltofta, Torda Gustavsena, Emila Lun-

dqvista, Iiro Rantali, Martina
Tingvalla, Ketila Bjørnstada,
Kari Ikonena oraz Espena
Eriksena są oczywiste. Także
rozległa dyskografia albumów
dzisiejszego jazzu znaczona
jest nagraniami skandynawskich pianistów oraz ich zespołów. Jest także nawiązaniem do
tej szczególnej, artystycznej
estetyki, którą wyznaczają
nagrania np. dla słynnej ECM
Records oraz zestaw wybitnych albumów, jakie skandynawscy pianiści realizują w
swoich lokalnych oficynach”.
Liderem trio jest pianista i
kompozytor Espen Eriksen,
który w 2007 roku zaprosił do
współpracy kontrabasistę Larsa Tormoda Jenseta oraz perkusistę Andreasa Bye’a. Nim
pianista zdecydował się na
autorskie trio jego solowe koncerty entuzjastycznie przyjmowano na festiwalowych estradach a muzykę i wirtuozerię
konfrontowano z pianistyka
Esbjørna Svenssona i Torda
Gustavsena. Espen Eriksen
błyskawicznie dołączył do
elity skandynawskiego jazzu i
stał się sensacją europejskich
festiwali. Krystalizację stylu
oraz konsekwencję artystycz-

ną Espen Eriksen odnalazł w
autorskim trio. Początkowo zespół wtapiał się swoją muzyką
w estetykę skandynawskiego
jazzu, by wraz z debiutanckim albumem “You Had Me
At Goodbye” (2010) stać się
sensacją na lokalnym rynku i
wiodącym zespołem dla Rune
Grammofon Records. Realizowane w tej oficynie albumy
stanowią doskonały dokument
nie tylko kreacji Espen Eriksen
Trio, ale także oczywistej jazzowej estetyki, jaką lansuje
stylistyka wytwórni. Espen
Erikson Trio zaproponowało
muzykę określaną często jako
„nordic sound”, z wielobarwnymi brzmieniami szukającymi odniesień do europejskiej
klasyki, nowoczesnego jazzu
i skandynawskich skojarzeń.
Stąd sporo w muzyce Trio melancholijnej zadumy, jazzowej,
wirtuozerskiej improwizacji
oraz pogodnych i melodyjnych
impresji. Ich jazz opiera się na
bardzo melodyjnych strukturach kreowane niezwykle
ascetycznym podejściem do
muzycznej faktury. Koncepcja
artystyczna określana przez
muzyków jako „im mniej tym
lepiej” stała się zgrabnym syndromem koncepcji jazzu Trio.
Koncertem „Czas Komedy”
Espen Eriksen Trio przedstawi
autorską wizję kompozycji
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego.
Projekt KOMEDA realizowany
jest przy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Partnerem Strategicznym Ery
Jazzu jest Aquanet S.A. przy
współpracy Miasta Poznań
i Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
Krzysztof Wodniczak

Album „Circles” Mac Millera
już dostępny!
Album „Circles” powstał jako
siostrzane dzieło nominowanego do Grammy albumu „Swimming” z 2018 roku. Płytę
pomógł dokończyć producent
Jon Brion, który pracował z
Millerem zarówno przy „Swimming”, jak i „Circles” przed
śmiercią.
Choć brzmieniowo „Circles” różni się od poprzedniczki, na płycie znajdziemy
wiele charakterystycznych

elementów, dzięki którym
„Swimming” została tak dobrze przyjęta. Mamy więc
Millera, który nie tylko rapuje,
ale i śpiewa. Album uzupełniają żywe instrumenty i szczere
teksty. Słuchacze znajdą na
nim wpływy T-Rex, Johna
Lennona z czasów Plastic Ono
Band czy cover singla „Everybody’s Gotta Live” Arthura
Lee z 1972 roku.
Z okazji premiery zapla-

nowano trzy wystawy nawiązujące do twórczości Maca
Millera, która odbędą się 17
i 18 stycznia w Los Angeles,
Nowym Jorku i Pittsburghu.
W ramach zrealizowanych
we współpracy z Amazonem
ekspozycji fani będą mieli
okazję wysłuchać „Circles” w
jakości Ultra HD, a także obejrzeć multimedialne fanowskie
projekty oraz zakupić gadżety
związane z płytą.
K.W.
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PODZIĘKOWANIE
SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim serdecznie dziękuje
za przekazanie darowizny finansowej na rzecz naszego Szpitala.
Dziękujemy w imieniu Dyrekcji,
pracowników i pacjentów naszej placówki.

Polski gigant pieczarkowy
Rozmowa z Krzysztofem
Kędziorą – właścicielem
firmy „Kekbel Max” z
Belęcina k/Wolsztyna
Proszę o kilka zdań o pana
firmie.
„Kekbel Max” został założony 37 lat temu i od tego
czasu jestem też jego prezesem. Nasza firma zajmuje
się przetwórstwem pieczarki.
Asortyment jest bardzo bogaty, ponieważ produkujemy
w słoikach, puszkach oraz w
kartonach. Ostatnio udało nam
się zakupić linie produkcyjną
ze Szwecji. Próbujemy także
przetwarzać soki oraz fasolkę
ale to jest jeszcze w sferze
doświadczeń.
Czy panująca pandemia

ma wpływ na zmniejszoną
produkcję spowodowaną
zakażeniem pracowników?
Problemów technicznych i
ludzkich obecnie na szczęście nie ma ale one dotyczą
producentów pieczarek. Nie
wszyscy pieczarkarze pozakładali uprawy a więc będzie
prawdopodobnie mniej surowca. Wówczas będzie trzeba
ograniczyć produkcję. Skupu
dokonuje mój wspólnik, który
prowadzi skup w Siedlcu za
Warszawą. Jest to dostawa
około 90 %. Pozostałą skupuję
na miejscu. Nasza przetwórnia
przetwarza 10% produkcji
ogólnokrajowej.
Do jakich krajów wysyła
pan swoją produkcję?
Eksportujemy do całej Europy

a ponadto do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Algerii,
Jordanii oraz Skandynawii.
Jednak najwięcej produktów
wysyłamy do Włoch. Trochę
to niebezpieczne ze względu
na koronawirusa. Z początku
nie było chętnego kierowcy
do jazdy ale po pewnym czasie
kierowca sam się zgłosił.
Bierzecie udział w wystawach?
Tak wyjeżdżamy na wystawy
w całym świecie. Oprócz
kontraktów obserwujemy produkcję konkurencji. Mamy w
planie wystawy w Holandii,
Francji i Kanadzie. Czekamy
na obniżenie zakażeń koronawirusem . Być może będzie
można wyjechać jesienią.
F.Gwardzik

Standardy niezależności
i rzetelności w sądach
Od piątku Kamil Zaradkiewicz wykonuje obowiązki
I prezesa SN. W oświadczeniu przesłanym Polskiej
Agencji Prasowej zapewnił,
że będzie starał się, „by
Sąd Najwyższy powrócił
do realizacji obowiązków
orzeczniczych przy rzeczywistym respektowaniu
zasad niezależności sądów
i niezawisłości sędziów,
nadrzędności Konstytucji
RP oraz legalizmu”.
Pełna treść oświadczenia p.o.
I prezesa SN
Jesteśmy świadkami oczekiwanego przez polskie
społeczeństwo przełomu w
funkcjonowaniu wymiaru
sprawiedliwości. Istotnym
krokiem na drodze koniecznych zmian jest organizacja
i przeprowadzenie zgodnie z
prawem wyboru przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Sądu Najwyższego kandydatów na urząd Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego.
Obowiązki te zostały mi
powierzone przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Z uwagi na stan epidemii
realizacja tych obowiązków
musi uwzględniać zapewnienie koniecznych środków
ostrożności, które umożliwią
bezpieczny udział sędziów w
Zgromadzeniu Ogólnym oraz
zapewnią bezpieczeństwo
pracowników Sądu Najwyższego.
Podejmuję się w tym
trudnym czasie zaszczytnej
funkcji kierowania Sądem
Najwyższym, deklarując jej
wykonywanie zgodnie ze
standardami niezależności,
rzetelności oraz z dbałością o
najwyższe standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Zapewniam także, że w
okresie sprawowania powierzonej mi funkcji będę czynił
starania, by Sąd Najwyższy
powrócił do realizacji obowiązków orzeczniczych przy
rzeczywistym respektowaniu
zasad niezależności sądów
i niezawisłości sędziów,
nadrzędności Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz legalizmu. Wypaczenie
w ostatnich latach istoty tych
podstawowych wartości miało niestety znaczący wpływ
na utrwalenie negatywnego w

opinii publicznej wizerunku
wymiaru sprawiedliwości,
w tym także Sądu Najwyższego.
W związku z tym w pierwszej kolejności apeluję do
Sędziów o powstrzymywanie
się od działań, w tym od wypowiedzi publicznych, które
mogłyby osłabiać zaufanie do
niezależnego sądownictwa, a
tym bardziej świadczyć o politycznej motywacji lub braku
obiektywizmu sędziego.
Władza sądzenia wiąże się ze
szczególną odpowiedzialnością, wymagającą powściągliwości jej piastunów w
korzystaniu z wolności słowa
i nakazującą nieangażowanie
się w spory, w tym polityczne, które to zaangażowanie
mogłoby wzbudzać wątpliwość co do bezstronności sędziego i niezależności sądu.
Kierując się troską o niezależność sądów i niezawisłość
sędziów, a także o najwyższe
standardy konstytucyjne
i etyczne, zwracam się do
sędziów Sądu Najwyższego
o zaniechanie aktywności
publicznej, w szczególności
medialnej, pogłębiającej
podziały i utrwalającej negatywny wizerunek wymiaru
sprawiedliwości.
Zwracam się nie tylko
do sędziów, ale także do
przedstawicieli środków
publicznego przekazu, w tym
dziennikarzy i publicystów,
do polityków i reprezentantów świata nauki, z prośbą
i apelem o respektowanie
zasad niezależności i niezawisłości oraz o zaniechanie
sprzecznego z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej
podważania statusu sędziów.
Oczekuję powstrzymania
się od wezwań do ferowania
określonej treści rozstrzygnięć czy innych prób ingerencji w sferę niezawisłości
sędziowskiej, także przybierających formę zinstytucjonalizowaną. Często deklarowany publicznie dialog z
instytucjami publicznymi, w
tym europejskimi, nie będzie
pustym frazesem jedynie
wówczas, gdy nie będą
formułowane nieuprawnione
i niesprawiedliwe oceny oraz
nieuzasadnione zarzuty. Tych
w ostatnich latach doświadczyli szczególnie wiele
sędziowie, którzy odważyli
się przeciwstawić patologicz-

nemu systemowi kooptacji w
polskim sądownictwie, określanemu także przez wybitnego polskiego znawcę prawa
sądowego, prof. Eugeniusza
Waśkowskiego (1866-1942),
jako system „zamkniętej
kasty”.
Mam również nadzieję, że
nadszedł czas, iż kilkadziesiąt lat od odzyskania przez
Rzeczpospolitą suwerenności
sądownictwo uwolni się od
piętna haniebnego dziedzictwa zbrodni sądowych i bezmiaru niesprawiedliwości, z
którymi dotychczas się nie
rozliczyło. Rozliczenie odpowiedzialnych za utrwalanie
systemu komunistycznego
bezprawia było rzeczywistym
wyzwaniem dla zapewnienia
sprawiedliwości, obrony sądownictwa przed wpływami
bezprawia. Sprzeciw wobec
systemu opresji sądowej oraz
nierozliczenia jego uczestników wymagał odwagi, na
którą stać było tak niewielu. Temu wyzwaniu, które
wymagało jednoznacznego
opowiedzenia się po stronie
prawdy, dobra i sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości w powszechnej opinii
nie sprostał, to zaś w istotny
sposób wpłynęło na utrwalenie negatywnego wizerunku
sądownictwa.
Mimo negatywnych doświadczeń ostatnich lat wyrażam
nadzieję, że poprzez wprowadzenie i utrwalenie koniecznych dla prawidłowego
funkcjonowania sądownictwa
standardów niezależności i
niezawisłości wymagających
wskazanych powyżej postaw
już wkrótce Sąd Najwyższy
jako konstytucyjny organ
władzy publicznej zasłuży
na pozytywną ocenę oraz
na zaufanie obywateli. Nie
będzie to jednak możliwe
bez sędziów respektujących
zasady apolityczności i
niezawisłości. Ci zaś, którzy
w sprawowaniu urzędu nie
potrafią sprostać powyższym standardom i którzy
kierują się typową dla okresu
totalitarnego reżimu komunistycznego, często nieskrywaną polityczną motywacją,
powinni odejść ze służby
sędziowskiej.

dr hab. Kamil Zaradkiewicz
sędzia Sądu Najwyższego wykonujący
obowiązki Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego

Środki unijne na sektor zdrowia
Wielkopolska jest jednym z
pierwszych regionów w Unii
Europejskiej, który uzyskał
zgodę Komisji Europejskiej
na przekierowanie środków unijnych na niezbędne inwestycje w sektorze
zdrowia i na rynku pracy.
Wielkopolska natychmiast
potrafiła oszacować doraźne potrzeby na walkę z koronawirusem i przedstawić
je Komisji Europejskiej. W
efekcie dodatkowe miliony
złotych zostaną przeznaczone w regionie na walkę z
pandemią i jej skutkami.
Marszałek Marek Woźniak
przekazał Komisji Europejskiej – uzgodnioną z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego – propozycje zmian w
WRPO 2014+, które skutkują
natychmiastowym przesunięciem ok. 63 mln zł środków
unijnych na infrastrukturę
ochrony zdrowia oraz zakup
niezbędnego wyposażenia
dla potrzeb walki z epidemią
COVID-19 w Wielkopolsce.
Jeszcze tego samego dnia,
Wielkopolska jako jeden z
pierwszych regionów w całej
Unii Europejskiej uzyskała bez
zastrzeżeń pozytywną decyzję
Komisji.
W kontekście epidemii COVID-19, Komisja Europejska umożliwiła samorządom
wykorzystanie regionalnego
wymiaru zarządzania częścią
funduszy europejskich (40%)
na walkę z kryzysem i wdrożenie szczególnych środków
pozwalających na maksymalną
elastyczność w wykorzystaniu środków z Europejskich
Funduszy Strukturalnych i
Inwestycyjnych. Przekierowanie wszystkich dostępnych
funduszy strukturalnych w
przypadku Polski oznacza

ponad 55 miliardów zł na
walkę z kryzysem. Dlatego
przyjęte przez Komisję Europejską 8 kwietnia propozycje
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego nie zamykają
drogi do podejmowania przez
władze dalszego potencjalnego dostosowania wsparcia
funduszy unijnych do potrzeb
województwa.
Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, fundusze
polityki regionalnej nazywane
także funduszami strukturalnymi, do tej pory skupione
na długoterminowym strukturalnym wsparciu systemu
ochrony zdrowia, teraz przesuwane są na jego doraźne
potrzeby w kontekście walki z
pandemią COVID-19. Mowa
o zakupie sprzętu ochrony
indywidualnej, odczynników
i testów w kierunku COVID-19; zakupie urządzeń
i środków do dezynfekcji,
zakupie urządzeń medycznych, ale także tymczasowe
dostosowywanie szpitali lub
ich przekształcanie. Wielkopolska planuje zakup 1,5 miliona sztuk środków ochrony
osobistej dla pracowników
służby zdrowia. Dodatkowo,
Zarząd Województwa Wielkopolskiego z Marszałkiem
Markiem Woźniakiem na
czele, podjął również decyzję
o przekazaniu 2,6 mln zł
z Europejskiego Funduszu
Społecznego WRPO 2014+
dla Szpitala Klinicznego im.
Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie
około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2,
ale także na środki ochrony
osobistej dla pracowników
szpitala klinicznego.
Przekazano także z rezerwy
budżetowej na zarządzanie
kryzysowe po 300 tysięcy zło-

tych dla wojewódzkich szpitali
w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu
i Koninie z myślą o zabezpieczeniu bieżącej ochrony osobistej personelu medycznego, 80
tysięcy złotych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Poznaniu
na pomoc w zakupie aparatu
do ekstrakcji kwasów nukleinowych, oraz 100 tysięcy
złotych dla Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN w Poznaniu na działania prowadzone
w związku z tworzeniem zestawu do wykrywania wirusa
SARS-CoV-2. Więcej na temat projektów prowadzonych
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego można
przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego i śledzić na
bieżąco informacje w zakładce
Aktualności Zarządu.
Pandemia zastała UE w
trakcie trudnych negocjacji
budżetowych. W oparciu o
założenia przedstawione przez
KE w pakiecie legislacyjnym
wsparcie dla Polski miało sięgać 64,4 mld EUR. W obecnej
sytuacji Komisja Europejska
będzie musiała zrewidować
założenia, zgodnie z wypowiedziami Ursuli von der
Leyen i oczekiwaniami krajów
członkowsk ich. W Polsce
niemal 60% inwestycji publicznych jest finansowanych
ze środków unijnych. Kryzys,
którego jesteśmy świadkami
będzie wymagał determinacji,
by znaleźć rozwiązanie dla
problemów nim spowodowanych przy jednoczesnym zachowaniu proinwestycyjnego
i prokonkurencyjnego charakteru wsparcia z funduszy
strukturalnych.
Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli i
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
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Budowa ulicy
Spacerowej

Maseczk i dla Dawców Krwi
Dnia 20 kwietnia br., przekazaliśmy 100 maseczek
ochronnych na rzecz Klubu
Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego
Krzyża. Maseczki odebrał
Prezes Klubu - Pan Paweł
Matuszak.

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

na 2020 rok - prawie 700 tys.
zł na budowę ulicy Spacerowej
w Nowym Tomyślu.

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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

W kolejnych dniach przekazano 200 sztuk maseczek
ochronnych dla seniorów będących członkami Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
– Koło Powiatowe w Nowym Tomyślu oraz Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych –
Koło w Nowym Tomyślu.

To liczna grupa osób, która
jest szczególnie narażona na
zachorowanie w okresie panu-

jącej pandemii koronawirusa.
Maseczki odebrali: prezes
koła diabetyków p. Krzysztof

Misiaczyk oraz prezes koła
kombatantów p. Stanisław
Rybarczyk.
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