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BEZPłATNY

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

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

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

workowa 
kora sosnowa

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 600 zł /tona 
a blacha 400 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

                   tel. 61 44 43 217                               tel. 61 44 21 171                                    tel. 61 44 72 206
     www.zpmzielinski.pl     www.waldigrodzisk.com            www.szajek.pl  
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

We wtorek, 5 maja 2020 roku w 
grodziskim ratuszu Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan zawarł umowę z 
firmą Zakład Drogowo-Bu-
dowlany NOJAN Jan Nowak z 
Grodziska Wielkopolskiego na 
realizację zadania pod nazwą: 
Budowa drogi, chodnika oraz 
miejsc postojowych na działce 
nr 3705 przy ul. Środkowej 
w Grodzisku Wielkopolskim 
wraz z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem.

Zamówienie obejmuje wy-
konanie z kostki betonowej 
jezdni drogi wewnętrznej o 
szerokości 5 m i długości 251 
m, chodnika o szerokości 2 
m, 58 miejsc postojowych 
oraz zjazdów o szerokości 6 

m. Odwodnienie nawierzchni 
jezdni następować będzie do 
projektowanej sieci kanali-
zacji o długości 110 m wraz 
z przykanalikami, studniami 
rewizyjnymi i studzienkami 
ściekowymi. Droga zostanie 

oświetlona za pomocą słupów 
oświetleniowych z energo-
oszczędnymi oprawami LED 
zamontowanymi na wysię-
gnikach rurowych. Całość 
prac wyceniono na kwotę 
719.319,72 zł brutto.

Informujemy, że w ramach oszczędności energii elektrycznej, od dnia 7 maja 2020 roku jest 
wyłączane oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski, w 
terenie niezabudowanym, w godzinach od 23:00 do 5:00.

Podpisanie umowy

Oszczędzamy energię elektryczną 

Trwają prace murowe 
wewnątrz budynku i na 
zewnątrz budynku w tym 
szyb windy, oczyszczanie 
i uzupełnianie elewacji, 
montaż konstrukcji sufitów 
wewnątrz budynku, remont 
pokrycia dachu,  a także 
prace instalacyjne elek-
tryczne, telekomunikacyjne 
i wodno - kanalizacyjne. 
Zakończono montaż stolar-
ki okiennej.

Przypomnijmy, że dzięki re-
alizacji projektu powstanie 
baza do nowych aktywności 
społecznych, m.in. poprawi 
się dostępność mieszkańców 
do usług i zasobów pomocy 
społecznej, kultury, urucho-
mione zostaną nowe funkcje 
w budynku, nowe aktywne 
narzędzia zmiany społecznej 
w środowisku lokalnym. 

Wartość Projektu wynosi 
6 095 860,22 PLN, dofinan-
sowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 5 126 038,77  zł. 

Projekt został zgłoszony do 
Działania 9.2 Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich,  poprzemysłowych 
i powojskowych, Poddziałania 
9.2.1 Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów wiejskich,  
poprzemysłowych i powoj-
skowych w ramach Wiel-

kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. 

Trwa przebudowa Dworca PKP

W centrum miasta pojawiły 
się nowe elementy żywej 
dekoracji. Takie zielone 
urozmaicenie ma ogromne 
znaczenie, by wśród betonu 
i asfaltu w centrum miasta, 
stworzyć miejsca kojarzące 
się z relaksem i odpoczyn-
kiem. 

Warto zwrócić uwagę, że 
oprócz funkcji estetycznej, 
roślinność miejska pełni też 
inne ważne role. Nawilża i 
oczyszcza powietrze, obniża 
temperaturę w upalne dni, 
łagodzi efekt tzw. miejskiej 
wyspy ciepła, tłumi hałas, 
oczyszcza powietrze.  

Projekt rozpoczął się w 
styczniu tego roku. Ścięte 
pędy wikliny wypleciono 
w kształcie drzew. Prace 
zrealizował mieszkaniec Al-
bertowska. 

Koszt wykonania 10 kom-
pletów wraz z ozdobnymi 
donicami, wyniósł około 5 
500 złotych. W ramach walki 

z suszą, do podlewania zieleni 
miejskiej, Gmina używa  wody 

z oczyszczonych ścieków miej-
scowej oczyszczalni.

Zielone dekoracje w centrum miasta

W piątek, 8 maja w ramach 
obchodów Narodowego 
Dnia Zwycięstwa i zakoń-
czenia II Wojny Światowej 
w Europie, przed Pomni-
kiem Wdzięczności w 
Grodzisku Wielkopolskim 
delegacje władz samorządo-
wych szczebla powiatowego 
i gminnego złożyły wiązan-
ki kwiatów oraz zapaliły 
znicze.

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan, 
Zastępca Burmistrza Marcin 
Brudło oraz Sekretarz Gmi-
ny Artur Kalinowski złożyli 
również kwiaty i zapalili 
znicze przed pomnikiem w 
Młyniewie, oddając hołd 
ofiarom znajdujących się w 
tym miejscu w latach 1939 
- 1945 kolejno: obozu dla 
wysiedlanych Polaków, obo-
zu pracy, obozu dla jeńców 
wojennych.

Bezwarunkowa kapitulacja 
Niemiec zakończyła trwającą 
6 lat wojnę, która pochłonęła 
ponad 33 milionów ludzkich 
istnień, wśród nich prawie 6 
mln. obywateli naszego kraju, 
w tym ok. 3 mln. polskich 
Żydów. Straty materialne Pol-
ski szacowane są na 860 mld 

dolarów. 40 % dóbr kultury 
zostało zniszczonych lub wy-

wiezionych. Terytorium Polski 
skurczyło się o 20%.

75 Rocznica zakończenia II 
Wojny Światowej w Europie

Od kilku tygodni wolonta-
riuszki z gminy Grodzisk 
Wielkopolski bezintere-
sownie szyją maseczki 
ochronne. Do tej pory, już 
ponad 5000 sztuk trafiło 
do mieszkańców oraz służb 
zaangażowanych w walkę z 
koronawirusem.  To napraw-
dę trudne i wymagające 
zajęcie, tym bardziej że 
zapotrzebowanie na masecz-
ki wciąż rośnie.  

Serdecznie dziękujemy 
Paniom za ten akt heroicznej 
pracy. Liczymy również, 
na wdzięczność ze strony 
mieszkańców.  

Zachęcamy też osoby, które 
chciałyby pomóc w szyciu 
maseczek do kontaktu z 
Urzędem Miejskim pod 
numerem telefonu 61 44 53 
051. Każda para rąk, każda 
kolejna maseczka jest cen-
nym darem.

Wolontariuszki szyją maseczki 
dla mieszkańców
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Ze względu na panującą 
epidemię koronawirusa i 
związane z nią obostrzenia, 
tegoroczne obchody święta 
Konstytucji 3 maja miały inny 
charakter. 

Tradycyjnie organizowa-
na uroczystość patriotyczna 
nie odbyła się. Kwiaty pod 
pomnikiem na pl. Chopina, 
delegacje składały indywidu-
alnie – w tym przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu.

229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja

W piątek 8 maja br., obchodziliśmy 75 rocznicę zakończenia II 
wojny światowej. Burmistrz Włodzimierz Hibner wraz z artystą, 
malarzem Panem Zdzisławem Połącarzem upamiętnili ten dzień 
składając kwiaty pod pomnikiem na Placu Niepodległości.

W związku z panującą sytuacją 
epidemiologiczną dotyczącą 
COVID-19, uczęszczanie dzie-
ci do szkół stało się niemożli-
we, a lekcje przeprowadzane są 
w trybie zdalnym. Korzystając 
z rządowego programu pn. 
„Zdalna szkoła”, Gmina Nowy 
Tomyśl pozyskała kwotę w 
wysokości 100 tys. zł za którą 
udało się zakupić 40 laptopów. 
Sprzęt zostanie przekazany do 
szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym 
jest Gmina Nowy Tomyśl.

Park Feliksa to idealne 
miejsce do spędzania 
wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Ogromny teren 
rekreacyjny daje wiele 
możliwości, do czerpania 
korzyści z otaczającej nas 
natury. Ukształtowanie 
terenu parku oraz jego 
przeznaczenie sprawia, 
że miejsce to jest bardzo 
chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców i turystów. 

W nowotomyskim Parku Fe-
liksa znajduje się niewielki 
akwen wraz z instalacją wod-
ną,  która odpowiada za pra-
widłowe natlenianie wody w 
zbiorniku. Świeże powietrze, 
szum wody, a także otaczająca 
nas natura tworzą specyficzny 
mikroklimat, który sprawia, 
że coraz więcej osób decyduje 
się na wypoczynek właśnie w 
tym miejscu. Na niewielkim 
obszarze tego terenu, znajduję 
się strefa sportu (boiska do 
piłki plażowej/koszykówki, 
siłownia zewnętrzna), a także 
ponad 5 hektarowy Ogród 
Zoologiczny.  To największy 
kompleks parkowy znajdujący 
się na terenie miasta, który 
warto odwiedzić. 

75 rocznica zakończenia 
II wojny światowej”

Laptopy dla szkół

Park Feliksa Wiosną

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
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 

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

MS-170 JUŻ OD 749,00 PLN

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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Tuż przed świętami 
wielkanocnymi pierwsza 
partia komputerów została 
przekazana do szkół. 
We wtorek po świętach 
przekazane zostały ostat-
nie sztuki a także karty z 
internetem.

Posłużą one uczniom do nauki 
zdalnej, w tym komuniko-
wania się ze szkołą, pracy 
z wykorzystaniem cyfrowej 
platformy edukacyjnej i ko-
rzystania z e-zasobów edu-
kacyjnych.

Przypomnijmy, że 2 kwiet-
nia gmina Komorniki złożyła 

wniosek o sfinansowanie za-
kupu laptopów dla uczniów 
z Projektu :Zdalna Szkoła” 
przygotowanego przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. W ra-
mach projektu samorządy 
mogły starać się o środki na 
sprzęt dla uczniów i nauczy-
cieli. W błyskawicznej kon-
sultacji z dyrektorami szkół 
oszacowano zapotrzebowanie 
na 54 komputery, dla uczniów, 
którzy z powodu wykluczenia 
cyfrowego pozbawieni są 
możliwości udziału w lekcjach 
online. Nasza gmina znalazła 
się w najwyższej, 6. kategorii 
potencjalnych beneficjentów, 

zyskując szansę na 100 tys. zł 
dofinansowania. Ostatecznie, 
wniosek został złożony na 
zakup 42 laptopów, pozostałe 
12 sfinansowała Gmina Ko-
morniki.

Z zakupionego sprzętu będą 
korzystać uczniowie na zasa-
dach bezpłatnego użyczenia, a 
po ponownym otwarciu szkół 
będzie w  nich służył jako 
pomoc dydaktyczna.   

Działanie jest finansowane 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Komputery dla uczniów

Tradycyjnie w dniu Święta 
Konstytucji 3 Maja miesz-
kańcy gminy Komorniki 
zbierali się, by razem uczcić 
pamięć o uchwaleniu Kon-
stytucji w 1791 r. 

Przypadająca w tym roku 
229. rocznica tego wydarze-
nia była inne niż wszystkie 
do tej pory. Przedstawicie-
le władz gminnych: Wójt 
Jan Broda, Przewodniczący 
Rady Gminy Marian Adam-
ski i jego zastępcy Urszula 
Kolińska i Piotr Wiśniew-
ski w imieniu mieszkańców 
złożyli kwiaty w Ogrodzie 
Pamięci. 

Niestety nie mogliśmy 
świętować razem, radośnie 
i licznie jak co roku, nie 

mogliśmy cieszyć się świą-
teczną kawą.Pamięć i szacu-
nek do Konstytucji zostały 

zaakcentowane przez naszych 
przedstawicieli, choć w tak 
symboliczny sposób. 

30 kwietnia 2020r. w 
gminie Komorniki miało 
mieć miejsce niezwykle 
wydarzenie. Władze gminy 
razem z mieszkańcami 
miały świętować otwarcie 
nowego Centrum Tradycji 
i Kultury w Komornikach, 
obiektu, który powstał 
z myślą o potrzebach, 
pasjach i zainteresowaniach 
lokalnej społeczności.

Epidemia koronawirusa po-
krzyżowała jednak te pla-
ny. Nie można było zaprosić 
mieszkańców do środka, nie 
można było zorganizować 
koncertu na żywo. Dlatego 
władze gminy pokazały Cen-
trum w inny sposób. Otwarto 
je wirtualnie i zorganizowano 
koncert online duetu poznań-
skich wiolonczelistek Cello 2 
Cello, w którym każdy mógł 
wziąć udział nie ruszając się 
z domu.

Koncepcja Centrum Trady-
cji i Kultury powstała w 2016 
r. Jej autorem jest Piotr Bar-
tosik, z poznańskiego Biura 
Architektonicznego Akpb. 
Koncepcję oparto na wizji 
włoskiej agory, przestrzennego 
i przyjaznego miejsca spotkań. 
Centrum powstawało od lipca 
2018 do stycznia 2020 r., a jego 
generalnym wykonawcą była 
firma PTB Nickel  Sp. z o.o.

Decyzja o stworzeniu Cen-
trum była wynikiem odczu-
walnego braku głównego, cen-
tralnego miejsca spotkań ofe-
rującego mieszkańcom bogaty 
wachlarz usług z dziedziny 
kultury, sztuki czy rozrywki. 

Życie kulturalne coraz liczniej 
zasiedlanej gminy przeniesie 
się z ciasnej sali „Piwnica” 
w Ośrodku Zdrowia do długo 
oczekiwanego nowoczesnego 
centrum kultury.

Centrum zostało zlokalizo-
wane na obszarze będącym 
najstarszą, historyczną czę-
ścią układu przestrzennego 
Komornik, ma kształt trapezu 
zbliżonego do prostokąta i 
obejmuje teren o powierzchni 
8925 m2. Zgodnie z koncepcją 
projektu, zachowano istniejące 
już obiekty: zabytkową organi-
stówkę, budynek z cegły oraz 
pozostałości murów.

Kompozycja przestrzenna 
zagospodarowania terenu 
tworzy plac domknięty bu-
dynkiem Centrum w kształcie 
litery „L”. Na powstałym 
obszarze wydzielono dwa 
place – plac centralny i kame-
ralny przewidziany w rejonie 
organistówki. Plac centralny 
znajdujący się przed głównym 
budynkiem służyć ma nie 
tylko jako miejsce spotkań, 

ale również jako widownia 
i scena dla wydarzeń od-
bywających się na wolnym 
powietrzu.

Dwukondygnacyjny, wie-
lobryłowy budynek o zróż-
nicowanej wysokości ma 
powierzchnię 1614 m2 (po-
wierzchnia użytkowa 1986 
m2) i jest w pełni dosto-
sowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.

Głównym punktem Cen-
trum Tradycji i Kultury jest 
sala widowiskowa na blisko 
300 osób z foyer i szatniami. 
Sala będzie też wykorzy-
stywana jako kino. Są tu 4 
też pracownie tematyczne 
oraz kawiarenka. W budyn-
ku Centrum znajduje się też 
Biblioteka z dużą czytelnią. 
Mamy ogromną nadzieję, 
że miejsce to stanie się dla 
naszych mieszkańców chętnie 
odwiedzanym kulturalnym 
centrum, dostarczającym wie-
lu artystycznych doznań i 
umożliwiającym realizowanie 
pasji i zainteresowań. 

Symboliczne obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja

Otwarcie Centrum Tradycji 
i Kultury
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W tym roku obchody 
Święta Pracy w Poznaniu, 
podobnie zresztą jak w wie-
lu innych częściach kraju, 
miały zupełnie odmienny 
charakter w porównaniu do 
lat poprzednich. Przebie-
gały w reżimie sanitarnym, 
a uczestnicy pierwszoma-
jowych wydarzeń mieli na 
twarzach maseczki, ręka-
wiczki oraz zachowywali w 
miarę możliwości stosowny 
odstęp od siebie. 

Wszystko z powodu pandemii 
koronawirusa i ryzyka związa-
nego z możliwością zakażenia. 
W dodatku zbliżające się wy-
bory prezydenckie – zaplano-
wane właśnie w szczytowym 
momencie epidemii - wzbudzi-
ły społeczne protesty.

W święto 1 Maja przedsta-
wiciele wielkopolskich środo-
wisk oraz partii lewicowych 
reprezentujących ugrupowanie 
Lewica Razem - SLD, Razem 
Poznań, Wiosny - składali 
wspólnie wiązanki kwiatów 
pod pomnikami upamięt-
niającymi walkę Wielkopo-
lan o godne warunki pracy i 
godne wynagrodzenia oraz o 
sprawiedliwe, etyczne prawo 
pracownicze.

Obchody Święta Pracy w 
Poznaniu, jak zawsze, rozpo-
częły się najpierw pod tabli-

cą upamiętniającą miejsce, 
z którego ruszył pierwszy 
poznański pochód pierwszo-
majowy przy Placu Bernar-
dyńskim, a następnie - o godz. 
11:00 – uczestnicy spotkali się 
pod Krzyżami (Pomnik Ofiar 
Czerwca 1956) na placu Ada-
ma Mickiewicza i pod pobliską 
tablicą umieszczoną na Zamku 
Cesarskim od strony Al. Nie-
podległości, upamiętniającą 
strajk poznańskich kolejarzy, 

poległych 100 lat temu podczas 
jednego z protestów 26 kwiet-
nia 1920 r. Później skromna 
delegacja udała się jeszcze do 
podpoznańskiego Czołowa 
złożyć kwiaty pod pomnikiem 
Marcina Kasprzaka.

To był inny 1 maj niż wszyst-
kie. Ze względu na panującą 
pandemię tegoroczne obchody 
były nieco skromniejsze niż 
dotychczas i odbywały się w 
specjalnych warunkach, tj. w 

maseczkach ochronnych i z 
zachowaniem odpowiedniej 
odległości pomiędzy uczest-
nikami.

Natomiast godzinę później, 
bo w samo południe, na poznań-
skim Placu Wolności odbył 
się protest społeczny zorga-
nizowany przez niezależną 
politycznie grupę o nazwie Dla 
Rzeczypospolitej. Wydarzenie 
przyciągnęło tłumy niezadowo-
lonych obywateli i mieszkań-

ców miasta. Demonstrantom 
nie przeszkodziła nawet trwa-
jąca w całym kraju pandemia 
i powszechnie obowiązujące 
obostrzenia narzucone przez 
rząd, jak chociażby zakaz or-
ganizowania i brania udziału w 
zgromadzeniach publicznych. 

Protestowano głównie prze-
ciwko rządom PiS i dyktaturze 
ze strony władzy, a także 
nieprzestrzeganiu demokracji 
i łamaniu Konstytucji Rze-

czypospolitej oraz zaplanowa-
nym na 10 maja br. wyborom 
prezydenckim. - Ówczesna 
władza doprowadziła do kata-
strofy ekonomicznej w naszym 
pięknym kraju, ludzie stracili 
dobytek życia, pracę, normalne 
funkcjonowanie w społeczeń-
stwie, inni popadli w straszne 
długi przez działania polskiego 
rządu. Okres pandemii w Pol-
sce pokazał prawdziwe oblicze 
władzy, która pisze ustawy pod 
swoimi stołkami mając za nic 
obywateli w tym kraju oraz nie 
liczy się z ich zdaniem – twier-
dzą organizatorzy protestu z 
grupy Dla Rzeczypospolitej.

Manifestacja przebiegała 
bez żadnych zakłóceń oraz 
interwencji ze strony policji. 
Wydarzenie miało charakter 
ponadpodziałowy, ponieważ 
protestujący postanowili  połą-
czyć się w pokojowych zamia-
rach bez względu na orientację 
czy kolor skóry, jak również 
przynależność do określonej 
opcji politycznej. - Polska 
jest krajem, który ma łączyć, 
a nie dzielić, jak uskutecznia 
to obecna władza – dodają 
organizatorzy protestu.

Podobne demonstracje od-
były się w tym dniu także w 
wielu innych miastach w całej 
Polsce.

Tekst: Michał Szott
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Święto Pracy w cieniu Covid-19, protestów i odwołanych wyborów

m Powiat grodziski
Decyzję o budowie domu 
podjęli w marcu 2017 roku. 
Szybko uporali się z formal-
nościami, otrzymali kredyt 
hipoteczny. - Znaleźliśmy 
firmę, byłam wtedy w ciąży, 
więc zależało nam na cza-
sie. Kilka miesięcy później, 
mieliśmy już mieszkać w 
swoim własnym, wymarzo-
nym domu- mówi Izabela 
Tonder.

Zdecydowali się na budowę 
domu w technologii kanadyj-
skiej. Na początku wszystko 
szło gładko, kolejna transza, 
kolejny etap budowy. Planowa-
li zdążyć jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem, ale nagle zaczę-
ły się schody. - Wpłacaliśmy 
kolejne zaliczki, a kontakt z 
właścicielem firmy stał się 
prawie niemożliwy. Zaczęły 
się szantaże, że jak nie zapła-
cimy kolejnej transzy, ekipa 
zejdzie z placu budowy. Udało 
nam się w końcu doprosić o 
montaż dachu, za który zapła-
ciliśmy, ale w sumie na tym 
się skończyło. Wykonawca nie 
zamknął wszystkich etapów 
tak, jak się umawialiśmy. I 
zniknął- słyszymy.

Szybko okazało się, że ta-
kich rodzin w Polsce jest zde-
cydowanie więcej. Wszyscy, 
jak podkreślają w telewizyj-
nym reportażu, zostali oszu-
kani przez tego samego przed-
siębiorcę, który oferował krót-
koterminowe budowy domów 
w atrakcyjnej cenie. - Zanim 
zdecydowaliśmy się nawiązać 
z nim współpracę, pokazywał 
nam inną budowę, dopiero po 
czasie okazało się, że to kłam-
stwo- zauważa pani Izabela. 
Sprawa nabrała medialnego 
rozgłosu, gdy zainteresowali 
się nią dziennikarze ogólno-
polskiej stacji telewizyjnej w 
programie „Interwencja”. Z 
przygotowanego przez nich 
reportażu dowiadujemy się, 
że osób takich jak Państwo 
Tonder jest więcej, a ich sprawą 
zajęła się policja gospodarcza 
z Jeleniej Góry. Małżeństwo 

z Grodziska nie wyklucza, że 
w swojej sprawie podejmie 
kroki prawne. Wcześniej nie 
zrobili tego, bo czuli się bez-
silni. Oficer prasowy grodzi-
skich policjantów wyjaśnia, 
że najlepszym rozwiązaniem 
w tej sytuacji będzie kontakt 
z jednostką policji w Jeleniej 
Górze, która sprawą już się 
zajmuje. Wówczas tamtejsi 
funkcjonariusze będą zwracali 
się o pomoc prawną do naszej 
jednostki, z uwagi na miejsce 
zamieszkania osób poszkodo-
wanych.

- Sami wystąpiliśmy w tym 
reportażu, ale tracę nadzieję na 
odzyskanie naszych pieniędzy. 
To nie tak, że w tej firmie coś 
się wydarzyło, biznes poszedł 
nie tak, jak powinien. To było 
celowe działanie, nie tylko my 
zostaliśmy oszukani- mówi 
nasza rozmówczyni.

Dziś mają już trójkę dzieci 
- 10-letnią Maję, 2-letnią Ame-
lię i 2-miesięcznego Gabrysia 
- i mimo, że planowali prawie 
3 lata temu opuścić mieszka-
nie, które zajmują wspólnie 
z rodzicami pana Rafała, nie 
mają wyboru. Korzystają z ich 
gościnności, choć ich najwięk-
szym marzeniem jest możli-

wość usamodzielnienia się. 
Z pomocą chciała pospieszyć 
rodzina. Myśleli, że własnymi 
siłami będą mogli wykończyć, 
choć w podstawowym zakresie 
dom, który czeka na finalne 
prace. Niestety szybko okazało 
się, że potrzeba zdecydowanie 
więcej pieniędzy. Sami o po-
moc prosić nie chcieli, bo jak 
mówi pani Izabela, było im 
najzwyczajniej wstyd.

Inicjatywę podjęła siostra 
naszej rozmówczyni, która 
założyła zbiórkę internetową. 
Pozostało wykończenie domu, 
oraz kilka bardziej kosztow-
nych rzeczy. - Moja siostra w 
lutym bieżącego roku urodziła 
trzecie dziecko, przez co od 
lutego następnego roku będzie 
na bezpłatnym urlopie wy-
chowawczym. W tej sytuacji 
nie mogą oni wziąć kolejnej 
pożyczki, a sami boją się i 
wstydzą prosić o pomoc- mówi 
siostra poszkodowanej kobiety.

Muszą wykończyć dom, aby 
bank go nie zlicytował. Sytu-
acja staje się coraz trudniejsza. 
- Bank już trzy razy aneksował 
nam termin zakończenia bu-
dowy. Boję się, że kolejnego 
razu nie będzie, że cierpliwość 
banku się skończy. Miało być 

pięknie, mieliśmy znaleźć tam 
swoje miejsce na ziemi- mówi 
nasza rozmówczyni. A nasze 
życie zamieniło się w piekło i 
ciągłe obawy, czy nie stracimy 
tego, o czym tak marzyliśmy- 
mówi.

- Prosimy o chociaż nie-
wielkie wsparcie. Myśleliśmy, 
że damy radę sami z rodziną 
wykończyć ten dom jednak 
nie mogliśmy się bardziej 
mylić. Są to duże koszty tak 
jak zrobienie ścian wewnątrz, 
zrobienie sufitów, ogrzewania, 
a kolejnym dużym wydatkiem 
okazuje się pompa ciepła. Za to 
wszytko zapłacono oszustowi i 
teraz nie wiemy, co robić dalej. 
Dla nas każde wsparcie się 
liczy- zaznacza Ola, która jest 
założycielką zbiórki.

Link do zbiórki:
https://zrzutka.pl/ofiary
-oszustwa-zbieraja-na-wy-
konczenie-domu-grozi-im-li-
cytacja?utm_medium=so-
cial&utm_source=facebo-
ok&utm_campaign=sha-
ring_button&fbclid=I-
wAR1QSsMMTZ3LV4Eo-
EuigeRJz_C41xHnI0y-
hpuhfVkOETDnxFwFJuY-
tCCvZY

Niedawno w powiecie grodziskim ruszyła akcja pomocy dla 
Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim #nasiherosi.
Przez zakup specjalnie wyprodukowanego kubka na tą 
okazję możemy wspomóc szpital w zakupie najpotrzebniej-
szych materiałów.

Są dwie możliwości...
1. Zakupić kubek dla swojej firmy, pracowników.
lub
2. Zakupić większą partię kubków i móc sprzedawać klien-
tom detalicznym. Być naszym dystrybutorem.

...to tylko 20 zł !!

Więcej szczegółów na stronie www
http://maximumdobra.pl/index.php/nasiherosi-grodzisk

-wielkopolski/
ZAPRASZAMY do kontaktu.

t. +48 607 459 133

Zostali oszukani i potrzebują pomocy Akcja pomocy dla Szpitala 
 #nasiherosi
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Kilka lat temu w sylwe-
strowy poranek, wydarzył 
się tragiczny w skutkach 
wypadek drogowy, w któ-
rym życie w jednej chwili 
straciło sześć osób. Bardzo 
mnie to dotknęło jako 
człowieka, a jako twórcę, 
otworzyło na temat, który 
jest uniwersalny, który 
może dotyczyć każdego 
z nas. Uruchomiło to moje 
myślenie, żeby filmowo od-
nieść się do tragedii, jakie 
dzieją się codziennie na 
drogach. Nie sposób przejść 
wobec nich obojętnie, jed-
nak nie chciałem bezpo-
średnio nawiązywać do tego 
konkretnego wypadku (...) 
- mówi Bartosz Kruhlik, 
reżyser filmu „Supernova”, 
który uzyskał aż cztery no-
minacje do Polskich Nagród 
Filmowych Orły 2020. Z re-
żyserem rozmawia Jolanta 
Tokarczyk.

Trzech mężczyzn, jedno miej-
sce i jedno zdarzenie, które 
zmieni życie każdego z nich. 
Utrzymana w realistycznym 
stylu uniwersalna historia 
opowiada o kilku godzinach 
z życia wiejskiej społeczności, 
przygląda się kondycji czło-
wieka postawionego w sytuacji 
granicznej oraz stawia pytania 
o istotę przypadku i przezna-
czenia. Krwista obyczajowa 
opowieść, oscylująca na gra-
nicy dramatu, thrillera i kina 
katastroficznego. To „Superno-
va” – pełnometrażowy debiut 
fabularny Bartosza Kruhlika, 
absolwenta Wydziału Reżyse-
rii PWSFTviT w Łodzi. Film 
został wyprodukowany w Stu-
diu Munka. 

Skąd pomysł na nakręcenie 
filmu odwołującego się do 
tragicznych zdarzeń na 
drodze? Czy inspiracją dla 
napisania scenariusza był 
jakiś konkretny wypadek, 
który wydarzył się w Polsce 
lub zagranicą?
Kilka lat temu w sylwestrowy 
poranek, wydarzył się tra-
giczny w skutkach wypadek 
drogowy, w którym życie 
w jednej chwili straciło sześć 
osób. Bardzo mnie to do-
tknęło jako człowieka, a jako 
twórcę, otworzyło na temat, 
który jest uniwersalny, który 
może dotknąć każdego z nas. 
Uruchomiło to moje myślenie, 
żeby filmowo odnieść się do 
tragedii, jakie dzieją się co-
dziennie na drogach.

Nie sposób przejść wobec 
nich obojętnie, jednak nie 
chciałem bezpośrednio nawią-
zywać do tego konkretnego 
wypadku, więc muszę podkre-
ślić, że nie jest to absolutnie 
film o tamtym zdarzeniu.

Większość twórców, zwłasz-
cza na początku drogi 
zawodowej, czuje się prede-
stynowanych do tworzenia 
w ramach określonych 
gatunków filmowych – ktoś 
lepiej odnajduje się w kome-

dii, pastiszu, thrillerze albo 
w dramacie. Czy kierunek 
obrany w „Supernovej” jest 
pochodną realizacji wcze-
śniejszych etiud w Szkole 
Filmowej w Łodzi?
„Supernova” jest poniekąd 
pogłębioną kontynuacją etiud, 
które kręciłem w Łodzi. W fa-
bule pociąga mnie – jako twór-
cę – ciemna strona człowieka. 
Nie samo zło, ale informacje 
i wydarzenia, które skłaniają 
nas do konfrontacji z samymi 
sobą. Zdecydowanie najlepiej 
czuję się w takich tematach, 
to są moje nuty.

 
Kiedy zaczynamy grać te 
nuty, nie zawsze wiemy 
w jakim kierunku po-
prowadzi nas partytura. 
Czy będziemy grać walca, 
czy raczej requiem. Jak 
kształtuje się bohatera, 
tego „złego”? Czy lepiej 
jest obiektywnie wyważyć 
okoliczności, usprawiedli-
wiać go, czy może przydać 
mu czerni?
O postaci, którą pokazuję na 
ekranie nigdy nie myślę, że 
jest z gruntu zła. Gdybym tak 
ją postrzegał, stworzyłbym 
czarno-białą kalkę bohatera, 
a ja nie chcę nikogo oceniać. 
Życie różnie się układa i nieraz 
ofiara i sprawca mogą w jednej 
chwili zamienić się rolami, jak 
stało się w naszym filmie.

Lubię tworzyć międzyga-
tunkowe, eklektyczne hybrydy 
złożone z różnych podgatun-
ków, zamiast komedii czy 
dramatu w „czystej” postaci. 
Z tego powodu w „Superno-
vej” pozwalam sobie na kilka 
żartów, wentyli które rozła-
dowują napięcie. To sposób 
opowiadania i prowadzenia 
narracji określa gatunek; kiedy 
z kamerą podchodzimy bar-
dzo blisko bohatera film jest 

dramatem psychologicznym, 
a kiedy nagle wplatamy w to 
suspens i napięcie, przekształ-
ca się w thriller. Możliwość 
wkomponowania różnych ga-
tunków w ramy jednego filmu 
jest fascynująca.

 
Jak dokumentowaliście 
wypadek na drodze, by 
uwiarygodnić działania 
służb: pogotowia, policji 
i straży pożarnej?
Pisząc scenariusz starałem 
się nie cenzurować zachowań 
moich bohaterów i wyrzucić 
z siebie wszystko, co miałem 
w głowie. Wcześniej obejrza-
łem wiele amatorskich nagrań, 
dokumentujących wypadki 
drogowe oraz reakcje tłumu na 
te wydarzenia. Przyglądałem 
się tym ludziom i zastana-
wiałem się, co nimi kieruje, 
ponieważ nie znajdowałem na 
nie logicznego wytłumaczenia.

Kiedy scenariusz przybrał 
formę finalnej wersji literac-
kiej, zaprosiliśmy do konsulta-
cji przedstawicieli wszystkich 
służb: straży pożarnej, policji 
i ratowników medycznych. 
Dzięki nim mogłem zweryfi-
kować czy to, co napisałem, 
z ich punktu widzenia jest 
logiczne i sensowne lub po 
prostu prawdopodobne.

 
W jakim kierunku prowa-
dzono weryfikację?
W efekcie rozmów z przedsta-
wicielami służb czasami do-
pisywaliśmy nowe wątki albo 
zmienialiśmy detale, nazew-
nictwo czy rekwizyty. Dzięki 
konsultacjom upewniłem się, 
iż to co napisałem mieści się 
w ramach akcji ratowniczej. 
Następnie skoncentrowałem 
się na uwiarygodnieniu sytu-
acji za pośrednictwem dialo-
gów, komend, czynności, jakie 
wykonywali ratownicy.

Wcześniej zastanawiałem 
się w jaki sposób ze sobą roz-
mawiają, jak brzmi ich język. 
To było ciekawe doświadcze-
nie. W filmie mamy na przy-
kład scenę, kiedy ratowniczka 
mówi do kolegi – „twardy 
brzuch, chyba śledziona po-
szła, dzwoń po śmigło”. Takie 
dialogi uwiarygadniają akcję, 
są niczym muzyka w reali-
stycznym filmie. Zupełnie 
inny wydźwięk miałaby prze-
cież scena, gdyby tych dwoje 
rozmawiało ze sobą w stylu: 
„pacjentka ma pękniętą śle-
dzionę, musimy zadzwonić po 
helikopter”.

Dzięki strażakom poznałem 
wiele anegdot i dowiedziałem 
się, jak z ich perspektywy 
wygląda akcja ratunkowa. 
Utwierdzili mnie w przeko-
naniu, że czasem na drodze 
leży człowiek, a ktoś obok je 
kanapkę albo się śmieje. Ta-
kie jest życie. Te konsultacje 
dały mi swoistą „mądrość ze 
świata”, choć oczywiście nie 
wszystko, o czym się dowie-
działem, umieściłem w filmie.

 
Scena, w której tłum rzuca 
kamieniami w sprawcę 
wypadku została zasugero-
wana przez służby, czy jest 
to filmowa fikcja?
To fikcja wymyślona na po-
trzeby rozegrania tego dra-
matu. Już w pierwszej wersji 
scenariusza miałem postaci 
wyrostków, którzy szukają 
sensacji, żeby zabić swój czas 
i spędzić dzień – w ich mnie-
maniu – w ciekawszy sposób. 
Ten przykład nawiązuje do 
zachowania tłumu i niebez-
piecznych sytuacji, które za-
czynają pączkować wśród 
ludzi. W internecie można 
znaleźć wiele tego typu na-
grań, pochodzących nie tylko 
z Polski, ale i z innych krajów. 

Znalazłem np. nagranie z Tur-
cji, gdzie jakiś wysoko posta-
wiony polityk miał przejść 
określoną trasę. Nie pamiętam 
kontekstu tego zdarzenia, ale 
mam przed oczami obraz 
bardzo rozemocjonowanego 
tłumu. W pewnym momen-
cie kamera poszwenkowała 
w prawo i zobaczyłem, że jakiś 
mężczyzna z całym impetem 
kopie w przypadkowy samo-
chód, mimo że polityk i tłum, 
znajdowali się w zupełnie 
innym miejscu. Trudno było 
zrozumieć, dlaczego taka fala 
agresji idzie po tłumie i czemu 
człowiek pozwala sobie na 
destrukcyjne zachowania. Ja 
tego nie rozumiem, ale jed-
nocześnie jest to fascynujące.

Czy w jakiś szczególny 
sposób przygotowywaliście 
inscenizację?
Zastanawialiśmy się jak usta-
wić pięćdziesiąt osób – ak-
torów i statystów oraz samo-
chody służb – na stumetrowej 
drodze, żeby scena wypadła 
wiarygodnie. Musieliśmy wy-
obrazić sobie tę niewielką 
przestrzeń z udziałem boha-
terów i tłumu gapiów, dlatego 
przed zdjęciami zainwestowa-
łem w zakup kilkudziesięciu 
ludzików i resoraków. Razem 
z operatorem, przesuwaliśmy 
je wielokrotnie po podłodze 
w moim mieszkaniu, by zwe-
ryfikować – scena po scenie 
– czy to co napisałem będzie 
działać na ekranie. Na przy-
kład czy trasa, jaką aspirant 
Makowski pokonuje w drugiej 
scenie, idąc w kierunku Audi 
(co zajmuje w filmie niemal 
dwie minuty), nie będzie nu-
żąca na ekranie.

Mając do dyspozycji ta-
belkę w excelu, notatki i po-
numerowane ludziki oraz 
zestaw resoraków, chcieliśmy 

przygotować optymalne roz-
wiązania do pracy na planie 
zdjęciowym. Musieliśmy do-
kładnie zaplanować wszystko 
przed zdjęciami, ponieważ 
inaczej pogubilibyśmy się na 
planie. O dziwo, nawet tak 
pomniejszona skala z udziałem 
plastikowych zabawek, dawała 
odpowiedź czy ujęcie wytrzy-
ma naszą uwagę.

Wyznacznikiem miejsca 
akcji była droga; nie wycho-
dziliśmy poza tę lokację. To 
z kolei wymusiło określone 
ustawienia ludzi i pojazdów. 
Początkowo wyobrażałem so-
bie, że nawet jeśli obok siebie 
stanie trzydzieści osób, ujęcie 
i tak dobrze wypadnie w ka-
drze. Tymczasem okazało się, 
że na drodze o szerokości sze-
ściu metrów ledwie zmieści się 
obok siebie pięć osób, a reszta 
musi stać w głębi. Musieliśmy 
maksymalnie wykorzystać 
możliwości, pamiętając, że 
zdjęcia kręcimy tylko w jednej 
lokacji i że w filmie nie będzie 
przeskoków czasowych.

Musieliśmy nauczyć się 
opowiadać tę historię, mając 
do dyspozycji jedno miejsce 
i zaledwie 14 dni zdjęciowych 
w plenerze. Mieliśmy ogromne 
szczęście do pogody, ponieważ 
gdyby któregoś dnia padał 
deszcz, nie moglibyśmy wy-
korzystać nakręconych wtedy 
scen, a filmu nie dałoby się 
zmontować.

 
Czy pracowaliście w opar-
ciu o storyboardy?
Na wstępie ustaliliśmy z au-
torem zdjęć, Michałem Dym-
kiem, sposób pracy wiedząc, 
że nie interesują nas krótkie 
ujęcia i granie przebitkami 
na zasadzie plan-kontrplan, 
a wręcz przeciwnie – chcie-
liśmy dać widzowi poczucie 
niemal rzeczywistego czasu, 
stąd też długie ujęcia.

Nie mieliśmy storyboardów, 
ale też w mojej opinii nie był 
to projekt na storyboardy; 
oprócz długich ujęć często 
wykorzystywaliśmy montaż 
wewnątrzkadrowy. Doskona-
łym przykładem takiego stylu 
pracy jest już pierwsza scena, 
kiedy bohaterowie po dłuższej 
chwili pustego ujęcia, nagle 
wchodzą w kadr, a kamera od 
szerokiego planu prowadzi ich 
do półzbliżenia, a później do 
zbliżenia.

W ramach ekwiwalentu, za-
miast storyboardu prowadzili-
śmy próby z udziałem naszych 
koleżanek i kolegów. Zanim 
na plan przyszli profesjonalni 
aktorzy, zrobiliśmy przebieg 
scen z udziałem naszych zna-
jomych i zarejestrowaliśmy 
to nieprofesjonalną kamerą. 
Chcieliśmy upewnić się, że te 
długie ujęcia dla nas samych 
są interesujące, działają na 
ekranie i wytrzymują uwagę 
widzów.

Nakręciliśmy w ten sposób 
kilka najbardziej skompli-
kowanych scen. Mam te na-
grania do dzisiaj i być może 
kiedyś włączymy je do mate-
riału making-of. Interesująco 

Życie w jednej 
chwili straciło 

sześć osób
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wypada porównanie filmo-
wego brudnopisu, dialogów 
wypowiadanych „na sucho” 
i rejestrowanych aparatem 
w zestawieniu ze skończonym 
filmem z udziałem zawodo-
wych aktorów i z wykorzysta-
niem profesjonalnej kamery.

 
Film został zrealizowany 
w Studiu Munka w pilo-
tażowym programie „60 
minut”...
Był to pierwszy projekt zre-
alizowany w programie „60 
minut”. Dla młodego twórcy 
informacja, że jego debiutanc-
ki film zostanie sfinansowany 
przez niezależne gremium 
oznacza komfortową sytuację, 
bez niepokojenia się o zgroma-
dzenie budżetu.

Zarówno ja, jak i twórca 
drugiej „sześćdziesiątki” – 
Piotr Adamski – wiedzieliśmy, 
że za kilka miesięcy staniemy 
na planie zdjęciowym naszej 
pierwszej pełnometrażowej 
produkcji. Należało tylko do-
brze wykorzystać czas na 
przygotowanie się do zdjęć. 
Z perspektywy czasu i wła-
snych doświadczeń uważam, 
że jest to wymarzona sytuacja 
dla debiutanta.

Postprodukcja „Supernovej” 
odbywała się w Chimneyu, 
jednak nie byliśmy przywią-
zani do tego miejsca jako do 
obiektu, pracowaliśmy rów-
nież w Studiu Munka i we wła-
snych domach. Kolor-korekcja 
jest specyficzna, obraz sprawia 
wrażenie prześwietlonego, ale 
taki był zamysł Michała Dym-
ka, autora zdjęć. Oczywiście 
warunkiem takiego zabiegu 
była kontynuacja słonecznej 
pogody. W kilku scenach 
wykorzystaliśmy efekty spe-
cjalne; polegały one zazwyczaj 
na wymazaniu niepotrzebnych 
elementów w kadrze albo na 
dorobieniu czegoś, na przykład 
kamienia, którym bohater zo-
staje uderzony w głowę.

W kontekście postprodukcji 
nawet większą rolę niż praca 
nad obrazem – odegrała praca 
nad dźwiękiem. Film udźwię-
kawiany był w firmie Dream-
sound, w technologii Dolby 
Atmos, a dźwięk wyniósł tę 
historię na wyższy poziom, 
stając się niejako dodatkowym 
bohaterem filmu.

 
Bohaterem, który rozkręca 
spiralę zdarzeń jest Michał. 
To on wpada do samochodu 
polityka, przez co tamten 
jest zdenerwowany i nie 
koncentruje się na drodze, 
ale na zabrudzonym aucie. 
Jak odbywało się układanie 
kostek domina i budowanie 
końcowego efektu z małych, 
pozornie nieznaczących 
zdarzeń?
Poszukiwanie tych zdarzeń 
w procesie pisania scenariu-
sza było bardzo interesujące. 
Nie chciałem, żeby sytuacje 
i postaci w świecie przedsta-
wionym były czarno-białe, za-
leżało mi na tym, aby wszyst-
ko pokomplikować, bo taki 
przecież jest świat, w którym 
nie ma łatwych rozwiązań. 
99 proc. widzów i tak ocenia 
polityka jako czarny charak-
ter i mówi, że wypadek to 
jego wina. Oczywiście, to on 
prowadził samochód, ale prze-
cież kierowcą mógł być nie 
skorumpowany polityk, ale 
sąsiad ofiar. I co wtedy – czy 
też byśmy go tak samo potę-
pili? Trochę mniej? Ile? Pisząc 
te sceny szukałem pewnej 
równowagi. Zależało mi na 
tym, aby postać, którą kreuje 
Marcin Hycnar, czyli sprawca 
wypadku, w finale spotkała 
się ze współczuciem widzów, 
choć to może absurdalne 
oczekiwanie. Bo przecież to 
przeżarty korupcją polityk, 
więc jak można współczuć? 
A jednak... Interesują mnie 
nieoczywiste sytuacje i tego 
typu filmy sam chciałbym 
oglądać w kinie.

„Supernova” jest jak 
spojrzenie na rzeczywistość 
po traumie, prowokuje do 
szukania wyjaśnień, dlacze-
go doszło do tragedii, której 
konsekwencje skutkują nie-
odwracalnością. Już pierw-
sza scena zapowiada nie-
uchronność zdarzeń. Kiedy 
przewraca się pierwsza 
kostka domina, niezależnie 
od tego czy przyjmiemy, 
że jest to wyjście kobiety 
na ulicę, czy szarpanina 
z mężem, czy pojawienie 
się polityka, przeczuwamy, 
że za chwilę stanie się coś 

złego. Na próżno anali-
zować, czy gdyby Michał 
dłużej leżał w rowie, do tej 
lawiny zdarzeń wcale by 
nie doszło. Porozmawiajmy 
więc o aspekcie ludzkim tej 
sytuacji, wpisanej w filmo-
wą dramaturgię nieuchron-
nych zdarzeń.
Film otwiera ujęcie w sze-
rokim planie, a z tego ka-
dru może wyniknąć niemal 
każda sytuacja. Początkowo 
myśleliśmy, że bohaterowie 
wyjdą z głębi ulicy, ale loka-
cja podpowiedziała nam, że 
będzie ciekawiej, jeśli bohate-
rowie wyjdą z własnego domu, 
przejdą kawałek i dopiero po 
chwili skręcą na drogę, na 
której wydarzy się tragedia. 
Nie wiemy, jak potoczą się ich 
losy, ale przeczuwamy, że coś 
niepokojącego „wisi w powie-
trzu”. Wydaje mi się, że tego 
swoistego napięcia dostarcza 
nam czas trwania ujęcia (długo 
obserwujemy pusty kadr) oraz 
lekko drżąca kamera (cały film 
nakręciliśmy „z ręki”).

Po udźwiękowieniu filmu 
przekonałem się, że taki odbiór 
filmu jest uzasadniony, a nie-
uchronność „wisi nad bohate-
rami”. Że za chwilę coś złego 
stanie się z tymi wszystkimi 
ludźmi. Sytuacje układają się 
jak kostki domina i gdybyśmy 
wyjęli jeden klocek z tej ukła-
danki, filmu nie udałoby się 
złożyć w całość.

Struktura scenariusza na-
rzuciła nam tę nieuchronność, 
wpisując życie bohaterów 
w przyczynowo-skutkową la-
winę zdarzeń. Wszystko dzieje 
się na naszych oczach, nie 

możemy przenieść się w czasie 
i pokazać okoliczności dwa 
miesiące później. Konieczność 
zachowania realizmu narzuciła 
nam więc formę domina.

W pewnym sensie sam sie-
bie wziąłem na zakładnika, 
bo gdyby przez 2, 3 dni nie 
dopisała nam pogoda albo 
źle poprowadziłbym jakąś 
sekwencję zdarzeń, tego filmu 
po prostu by nie było.

Mając tak żelazną strukturę 
i będąc tak piekielnie dobrze 
przygotowanym do zdjęć, 
na planie byłem otwarty na 
sytuacje, które wydarzały się 
przypadkiem. Przyczyniła się 
do tego improwizacja aktorów, 
energia planu, energia tłumu 

w scenach zbiorowych, wraż-
liwość Michała [Dymka – ope-
ratora – przyp. red.] i Magdy 
[Chowańskiej – przyp. red.] 
w czasie montażu. Gdybyśmy 
ten film nakręcili idealnie, jak 
było to zapisane na papierze, 
na pewno byłyby bardziej 
„kwadratowy”, brakowało-
by w nim powietrza, jakiejś 
lekkości. Podobnie, gdybym 
chciał na siłę wyegzekwować 
od aktorów to co napisałem 
w scenariuszu, słowo w słowo. 
Film to praca na żywym orga-
nizmie, z ludźmi którzy, tak 
jak ja, myślą i czują. Nie mogę 
więc być zamknięty tylko na 
swoją wizję.

Efekty tej pracy może-
my zauważyć również 
w ostatnich scenach, które 
mają nieco metafizyczny 
charakter. Na sprawcy ma 
się dokonać wendetta, ale 
„śmigło” wezwane przez 
ratowników urasta do 

rangi bohatera z zaświa-
tów. Poruszające się zboże 
zapowiada powiew nowego 
ducha, a w efekcie sprawca 
odstępuje od swojego pier-
wotnego zamiaru. Czy taki 
był zamysł – skłaniający do 
refleksji nad postępowa-
niem człowieka ogarniętego 
żądzą zemsty?
To interpretacja bardzo bliska 
moim założeniom. Chcia-
łem doprowadzić do takiego 
momentu, kiedy grupa ludzi, 
która znalazła się w pewien 
niedzielny poranek w prze-
dziwnej sytuacji, przeżywa 
wspólne katharsis, które za-
pamięta do końca życia. Od 
początku w scenariuszu prze-
widziałem helikopter, jednak 
trochę spóźniony, bo wszystko 
w tym filmie jest takie, jak-
by świat na chwilę wypadł 
z trybików swojej machiny. 
Pierwszy raz w życiu stałem 
pod helikopterem i wcześniej 
nie doświadczyłem takiego 

wiatru i huku, które niesie ze 
sobą lądowanie. Później do-
szło wspaniałe udźwiękowie-
nie, które pchnęło tę historię 
w stronę poetyki, dodaliśmy 
muzykę, której na etapie pi-
sania scenariusza jeszcze nie 
czułem i scena przybrała fi-
nalną formę.

 
Finał nasuwa jeszcze inne 
konotacje. Inna rodzina 
przejeżdżająca przypad-
kowo nieopodal miejsca 
tragedii nie przeczuwa, co 
stało się kilkaset metrów 
dalej. Ostatecznie jednak 
wycofuje się, zawraca. To 
poniekąd symbol tra-
gedii tego miejsca. Oto 
inni ludzie, niedaleko nas 
zniknęli, zostali „zmieceni” 
z powierzchni ziemi, a my 
nie mamy świadomości, że 
działo się to tuż obok. Czy 
rozważaliście alternatywę 
dla finału?
Za kończen ie  powst awa-
ło etapami, czułem jednak, 
że w tej historii nie można 
postawić wykrzyknika, ale 
trzeba mądrze skończyć film, 
by otworzyć drzwi na in-
terpretację. Że trzeba spiąć 
wydarzenia jakąś klamrą, 
która da oglądającym oddech, 
znieczulenie. Stworzyliśmy 
też inną wersję zakończenia, 
kiedy krowy wbiegały w tłum 
oszołomione hukiem, ale do-
szliśmy do wniosku, że byłoby 
to już za dużo jak na jedną 
opowieść. Poza tym byłoby to 
trudne produkcyjnie. Gdyby 
finał był równie dramatyczny, 
można by odnieść wraże-
nie, że wykonuję operację na 
otwartej ranie bez znieczu-
lenia. A tak, scena finałowa 
staje się swoistym wentylem, 
który pozwala, jeszcze lepiej 
odebrać tę historię. Poprzez tę 
sytuację chciałem powiedzieć, 
że świat jest wielką tajemnicą, 
którą można oglądać z różnych 
perspektyw. Nie wszystko jest 
czarno-białe, nie do końca 
wiemy, co jest słuszne.

 
Jakie plany na przyszłość? 
Czy kolejne filmy również 
będą inspirowane ważnymi 
wydarzeniami z Polski lub 
ze świata?
Wychodzę od historii uniwer-
salnych, a z medialnych donie-
sień staram się wyłuskiwać te, 
które mają filmowy potencjał. 
Swoich bohaterów stawiam 
pod ścianą w sytuacjach, 
w których muszą się przej-
rzeć jak w lustrze. Bohatero-
wie doświadczają dramatów, 
z którymi widzowie mogą się 
identyfikować, niezależnie od 
narodowości, wykształcenia 
czy jakichś innych kontekstów. 
Nie trzeba być wytrawnym 
kinomanem, żeby po ludzku 
rozumieć i współczuć. Intere-
suje mnie elementarny odbiór 
filmu. Często zaś bywa tak, że 
literatura faktu czy po prostu 
życie podsuwają takie tematy 
ze świata, który nas otacza. 
Nie wymyślam „Gwiezdnych 
wojen”, interesuje mnie przy-
ziemność i realizm w życiu 
zwykłego człowieka, a także 
jego historia, która urasta do 
uniwersalnej metafory.  

 
rozmawiała Jolanta Tokarczyk

https://www.legalnakultura.
pl/pl/czytelnia-kulturalna/
rozmowy/news/3438,nie-
uchronnosc-partytury-zda-
rzen

Publikacja powstała w ramach 
Społecznej kampanii eduka-
cyjnej Legalna Kultura. 
Legalna Kultura promuje idee, 
wartości i postawy ważne 
dla wszystkich użytkowników 
kultury w cyfrowej rzeczywi-
stości.
Zwara uwagę, że wolność i 
powszechny dostęp do kultury 
budują także zobowiązania 
- przede wszystkim wobec jej 
twórców.
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Na ostatnim posiedzeniu 
Miejskiej Rady Seniorów w 
dniu 12 maja, które odby-
wało się z uwagi na panują-
cą pandemię koronawirusa 
- online za pośrednictwem 
platformy ZOOM, 

Rada omawiała sytuację w do-
mach pomocy społecznej. W 
wideokonferencji wziął udział  
z-ca prezydenta Poznania 
Jędrzej Solarski. Mieszkańcy 
DPS-ów należą do grupy osób 
szczególnie narażonych na 
skutki wywołane Covid-19, 
stąd duże zainteresowanie 
MRS tą grupą seniorów po-
wodującą jednocześnie wycią-
gnięcie wniosków, co powinno 
skutkować w przyszłości zmi-
nimalizowaniem ewentual-
nych zarażeń, a także ofiar 
wśród mieszkańców DPS. 

Na posiedzeniu omawiano 
również regulamin nagrody 

za zasługi na rzecz seniorów. 
Miejska Rada Seniorów 

postanowiła przyznawać tytuł: 
Senioribus optime meritis 
(Najlepszy przyjaciel senio-
rów). Nagroda ma charakter 
honorowy i przyznawana jest 
przez Miejską Radę Senio-
rów w Poznaniu nie częściej 
niż raz w roku, a laureatem 
nagrody może zostać osoba 
fizyczna lub prawna, która w 
sposób szczególny zasłużyła 
na uznanie za działalność 
na rzecz poznańskich senio-
rów: konkretnej osoby lub 
osób bądź przyczyniając w 
jakikolwiek sposób do po-
lepszenia życia codziennego 
seniorów w naszym mieście. 
To zaszczytne wyróżnienie 
przyznawać będzie Kapitu-
ła, w skład której wchodzą 
członkowie Miejskiej Rady 
Seniorów w Poznaniu.

Roman Szymański

Senioribus optime meritis
Pandemia koronawirusa 
spowodowała znaczne 
zmiany związane z pakie-
tem usług oferowanych 
seniorom. Obecnie dostępne 
są tylko:  „Taksówka dla 
Seniora”, „Miejska Wypo-
życzalnia Sprzętu Rehabili-
tacyjnego” oraz „Sprząta-
nie nagrobków”. Pozostałe 
usługi nie działają. 

Taksówka dla Seniora - usługa 
skierowana jest do osób miesz-
kających i opłacających podat-
ki w Poznaniu, przede wszyst-
kim samotnych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej 
czy dysponujących niskimi 
dochodami, które: ukończyły 
80 lat lub są w wieku 70-79 
lat, a ich niepełnosprawność 
jest widoczna i uniemożli-
wia korzystanie z bezpłatnej 
komunikacji miejskiej. Żeby 
skorzystać z taksówki należy 
zadzwonić pod numer 22 43 
900 50.

W przypadku korzystania 
z taksówki - przed kursem 
Kierowca może zapytać pasa-
żera, czy nie ma gorączki. W 
przypadku wątpliwości może 
zaproponować bezdotykowy 
pomiar temperatury. W tak-
sówce pomiędzy kierowcą 
a pasażerem zamontowane 
zostały specjalne przegrody 
ochronne, które mają zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Kierowca jest zobowiązany 
do dezynfekcji klamek i in-
nych najczęściej dotykanych 
elementów oraz możliwie 
jak najczęstszej dezynfekcji 
powierzchni oraz ozonowania 
wnętrza pojazdu. Dodatko-
wo, w celu zapewnienia jak 
najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa, otwiera pasażero-
wi drzwi auta zarówno przy 
wsiadaniu, jak i wysiadaniu 
z auta. Proponuje również de-
zynfekcję rąk każdemu pasa-
żerowi. Pasażerowie powinni 
unikać dotykania przegrody 
ochronnej, klamek, oparć i 
innych elementów wewnątrz 

samochodu dłońmi, o ile to nie 
jest konieczne.

Miejska Wypożyczalnia 
Sprzętu Rehabilitacyjnego 
(Telefon 61 646 33 44) - czyli 
udostępnianie osobom po-
trzebującym sprzętu rehabi-
litacyjnego i ortopedycznego 
w zależności od rodzajów 
niepełnosprawności. Wypo-
życzalnie prowadzona jest na 
zlecenie Miasta przez Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej. 
Usługa skierowana jest przede 
wszystkim do osób będących 
w trudnej sytuacji finanso-
wej, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecz-

nym, które ukończyły 70 lat, 
mieszkają i opłacają podatki 
w Poznaniu. 

Zwracany sprzęt podlega 
myciu i dezynfekcji z użyciem 
środka dezynfekcyjnego oraz 
dodatkowo – kilkudniowej 
kwarantannie, co oznacza, że 
nie jest wypożyczany od razu 
następnej osobie, tylko znajdu-
je się w magazynie przez kilka 
dni. Osoba wypożyczająca 
sprzęt w magazynie stosuje 
środki ochrony osobistej (ma-
ski ochronne i rękawiczki) 
oraz środek do dezynfekcji 
rąk i powierzchni. Wypoży-
czanie sprzętu odbywa się na 
zewnątrz, poza magazynem, 
z ograniczeniem kontaktu 
bezpośredniego z osobą wy-
pożyczającą.

Sprzątanie nagrobków (Te-
lefon 61 646 33 44) - czyli my-
cie nagrobków oraz czyszcze-
nie terenu wokół nich. Usługa 
wykonywana jest na dwóch 
miejskich cmentarzach: Juni-
kowie i Miłostowie. Usługa 
skierowana jest przede wszyst-
kim do osób samotnych, nie-
pełnosprawnych, długotrwale i 
przewlekle chorujących, które 
ukończyły 80 lat, mieszkają i 
opłacają podatki w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje 
na temat działających usług: 
Poznań Kontakt 61 646 33 44

Roman Szymański

Poznański ratusz jest 
jednym z najpiękniejszych 
zabytków architektury 
renesansowej w środkowej 
Europie. Przez lata swego 
istnienia się zmieniał, był 
zniszczony, przebudowywa-
ny, kilkukrotnie przecho-
dził gruntowną renowację. 
Dziś nie wyobrażamy sobie 
Starego Rynku bez niego i 
trykających się przy dźwię-
kach poznańskiego hejnału 
koziołków.

Ratusz w Poznaniu – po raz 
pierwszy pojawił się w doku-
mentach w 1313 roku jako Do-
mus consulum. Jego budowę 
zakończono około 1300 r. za 
panowania Wacława II Cze-
skiego. Był to jednopiętrowy 
gotycki budynek wzniesiony 
na planie kwadratu. Z tego 
okresu zachowały się piwni-
ce. Rozbudowano go w XV 
wieku, a w latach 1504-1508 
przebudowano wnętrza. Wie-
żę wzniesiono na przełomie 
XV i XVI wieku na ówcze-
snym północno-zachodnim 
narożniku. W 1536 w mieście 
wybuchł wielki pożar, który 
strawił również ratusz. W la-
tach 1540-1542 remontowano 
budynek, a w szczególności 
wieżę.  Mimo to jej stan nadal 
groził katastrofą. W 1550 Rada 
Miejska podpisała umowę 
na gruntowną przebudowę, 
połączoną z rozbudową ratu-
sza, z tesyńskim architektem 
Janem Baptystą di Quadro z 
Lugano. Prace nad rozbudową 
trwały do 1560 r. Di Quadro 
podwyższył budynek o jedną 
kondygnację, rozbudował w 
kierunku zachodnim, dodał 
attykę i trzykondygnacyjną 
loggię. Wtedy to nabrał formy 
bardzo zbliżonej do obecnej. 
Podczas walk o Poznań ratusz 
poważnie ucierpiał. Wieża za-
waliła się aż do czworobocznej 
gotyckiej podstawy, a wnętrze 
zostało uszkodzone przez 
wybuch bomby fosforowej. 
Renowację przeprowadzono 
w latach 1945-1954. Przywró-
cono wówczas renesansowy 
charakter elewacji. Obecny 

orzeł wieńczący więżę po raz 
pierwszy rozpostarł skrzydła 
nad miastem w 1783 roku, 
Przed nim wieżę zdobiły inne 
orły, świadczące o tym, że Po-
znań jest miastem królewskim. 
Ten obecny został wykonany 
na zamówienie rady miasta w 
końcu XVIII wieku, na wzór 
wcześniejszego egzemplarza 
symbolu, który został znisz-
czony po huraganie w czerwcu 
1725 roku, przetrwał II wojnę 
światową w ukryciu i powrócił 
na wieżę w 1947 r.

Koziołki - jedna z atrakcji 
poznańskiego ratusza. W samo 
południe wychodzą ze środko-
wej wieżyczki i przez minutę 
trykają się rogami. Codziennie 
w południe z ratuszowej wie-
ży możesz również usłyszeć 
grany na żywo hejnał. Co go-
dzinę natomiast jego melodię 

wygrywa zainstalowany na 
środkowej wieżyczce kurant. 
Wielu turystów, a także pozna-
niaków oglądających trykające 
koziołki zastanawia się, skąd 
wziął się pomysł umieszcze-
nia koziołków nad zegarem. 
Wyjaśnieniem jest najbardziej 
znana miejska legenda pocho-
dząca z 1551r „O poznańskich 
koziołkach”. Kiedy po wielkim 
pożarze Poznania odbudo-
wywano ratusz, to zegar na 
ratuszową wieżę zamówiono u 
mistrza Bartłomieja z Gubina. 
Nie każde miasto było stać 
na taki wydatek, a że Poznań 
był wtedy jednym z najbogat-
szych, rada miejska postano-
wiła hucznie uczcić to ważne 
wydarzenie. Po wykonaniu 
zegara postanowiono pokazać 
go rajcom oraz wojewodzie 
poznańskiemu. Przygotowano 

ucztę, lecz z powodu nieuwagi 
kuchcika przygotowywany 
udziec sarni spłonął. Kuchcik 
ukradł dwa koziołki, by upiec 
je na rożnie, ale te uciekły na 
ratuszową wieżę. Gdy pod 
ratuszem zjawił się wojewoda, 
oczom zebranych ukazał się 
niecodzienny widok. Oto na 
wieży zegarowej bodły się we-
soło dwa małe, białe koziołki. 
Cała ta historia tak rozbawiła 
wojewodę, iż darował kuchci-
kowi kradzież, jednak mi-
strzowi Bartłomiejowi, na pa-
miątkę tego zdarzenia, polecił 
wzbogacić mechanizm zegara 
trykającymi się koziołkami.  

W roku 1675 uderzenie pio-
runa zniszczyło wieżę wraz z 
zegarem i koziołkami. Wieżę 
odbudowano w roku 1690, 
zegar też, ale o koziołkach 
zapomniano, już potem zawsze 
był zegar na ratuszowej, zmie-
niano go, miał różny wygląd, 
ludzie na niego narzekali, bo 
się spóźniał, pokazywał inne 
godziny niż zegary na innych 
wieżach. Koziołki nadal nie 
powróciły na zegarową wieżę. 
Po kolejnym remoncie ratu-
sza z lat 1910-1913 koziołki 
powróciły na jego wieżę z no-
wym mechanizmem Carla We-
issa z Głogowa, który był jed-
nocześnie zegarem-matką dla 
ok. 30 okolicznych zegarów 
ulicznych. Koziołki trykały 
się do 1945r. do momentu za-
walenia wieży podczas walk o 
Poznań. Dopiero w roku 1954 
powróciły na wieżę koziołki, z 
nowym mechanizmem. Obec-
nie koziołki (wierna kopia 
tych pruskich), ufundowane 
wraz z mechanizmem przez 
poznańskiego przedsiębiorcę 
Mariana Marcinkowskiego, 
wymienione zostały w 1993 
r., a te z 1913 roku można 
oglądać na stałej ekspozycji w 
Ratuszu, w Muzeum Historii 
Miasta Poznania. Koziołki z 
wieży ratuszowej są symbolem 
Poznania, jego drugim herbem 
i należą do atrakcji turystycz-
nych chętnie oglądanych tak 
przez dzieci, jak i seniorów.

Roman Szymański

Wg opublikowanych 
informacji Ministerstwo 
Rozwoju przygotowało 
projekt mający wesprzeć 
polską branże turystyczną, 
wprowadzający tzw. bon 
turystyczny o wartości 
1000 zł, który pracownicy 
będą mogli wykorzystać na 
wakacje w Polsce. 

Bon turystyczny będzie przy-
sługiwał tylko pracownikom 
zatrudnionym na umowę o 
pracę. Szacowany koszt wpro-
wadzenia bonu turystycznego 
dla pracowników, dofinanso-
wanego ze środków budżeto-
wych, to w tym roku około 7 
mld zł, wynika z wypowiedzi 
wicepremier i minister rozwo-
ju Jadwigi Emilewicz.

Odnoszę wrażenie podziału 
społeczeństwa na lepszych i 
gorszych, albowiem projekt 
zakłada, że żadnych bonów 
nie otrzymają emeryci i ren-
ciści, którzy kolejny raz zo-
stali pominięci we wszelkich 
działaniach rządu. Zapewne 
tłumaczeniem będzie, że prze-
cież otrzymują tzw. trzynastą 
emeryturę, która i tak nie 

jest „trzynastką”, a zaledwie 
dodatkiem do emerytury. W 
obecnych czasach ta grupa 
społeczna jest pozbawiona na 
przykład możliwości leczenia 
uzdrowiskowego z uwagi na 
zamknięcie sanatoriów, pod-
stawowa służba zdrowia jest 
praktycznie niedostępna, a 
seniorom pozostaje siedzieć w 
domu i cieszyć się z tego, że w 
ogóle żyją. Emeryt nie będzie 
strajkować, nie wyjdzie na 
ulice, by upomnieć się o prawo 
do godnego życia, pozostanie 
samotny ze swoimi proble-
mami, tak zdrowotnymi, jak 
i socjalno-bytowymi. Będzie 
się cały czas zastanawiać nad 
kosztami przeżycia, wykupu 
lekarstw, zapłaty za media i 
zakupu podstawowych środ-
ków spożywczych. Dlaczego 
ta grupa społeczna nie może 
zostać ujęta w programie po-
mocowym w postaci bonu 
turystycznego? Czy im się już 
nic nie należy? Większość ży-
cia pracowali dla kraju i to bez 
względu na panujący system. 
Czy na tym ma polegać rów-
ność serwowana przez władze?

Roman Szymański

VIVA SENIOR - pakiet dostępnych usług

Ratusz i koziołki… 1000 złotych nie 
dla wszystkich

SENORZY 60+
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Ostatnie działania i wypo-
wiedzi co niekórych osób z 
nazwikiem zaczynajacych 
się na literę K (  Kidawa, 
Kowalska,, Kołmowska, 
Kukiz, Korwin, Kormarenko, 
Kosiniak Kamysz) mogą snuć 
przypuszczenia, że przyna-
leżą do tworzacej się falangi 
KODowskiej pod nazwą 
Polska Partia Skarżypytów. 
Zaraz, zaraz...  Czy  chcę 
powiedzieć, że osobniczki 
i osobnicy K. wypowiadają 
zmyślenia i bałamuctwa, 
które  już dawno temu 
zostały obalone, a oni nic 
sobie z tego nie robią. A w 
ich wypowiedziach brzmią 
bezwstydnie i zmyślane, bo 
wydaje im sie, że zaświe-
cą jeszcze na politycznym 
niebie.  

Otóż odpowiadam - nie. 
Wyminiłem osoby uzurpuja-
ce sobie prawo do nazwyania 
siebie, że pochodzą ze śro-
dowiska artystycznego ( np. 
Kidawa Błońska ma za sobą 
funkcje kierownika produk-
cj w latach 1994 - 2005 w 
spółce Gambit Prodaction w 
filmach muzycznych Bao Bab 
czyli Zielono mii( nagrodzo-
ny przebój w Opolu w 1970 
roku Agnieszki Osieckiej 
i Jana Ptaszyna Wróblew-
skiego) , Azutolsó blues  czy 
Skazany na bluesa, chociaż 

wyżej ocienam dokument 
Krzysztofa Magowskiego Sie 
macie ludzie zrealizowany 
za nieielką dotacje z PISF i 
pokazany po prawdzie i po 
naszemu Ryszarda Riedla.
 Od zawsze było tak, 
że artyści byli solą 
„tej ziemi” dla co 
niektóych tuzów 
politycznych, 
wspierali ich 
podczas kon-
wencji,  kampa-
nii wyborczych 
i podobnych 
zgromadzeń. 
Jednak to, co tzw. 
celebryci wyprawia-
ją ostatnimi czasy to 
przekracza wszelkie normy 
obyczajowe i moralne. Socjo-
technika i zespół metod me-
tod sterowania zachowaniami 
społecznymi przez dany 
system edukacyjny, kultu-
rowy itp.. wymaga pewnych 
skreśleń lub ograniczeń. Np. 
niejaka piosenkarka K. Ko-
walska raz prosi o modlitwę 
dla swojej chorej córeczki, by 
za kilka dni dokonać hiper 
hipokryzji i zagrać zagro-
żony dla widzów koncert 
w Ciechanowie (prezydent  
tego miasta to koleżka 
Kosiniaka Kamysza, który 
wespól z Kukizem zezwala 
na takie wybryki) w terminie 
niedozwolonym. Ona nie 

bacząc na hasło ,ZOSTAŃ 
W DOMU które dla 90 proc. 
Polaków było ostrzeżeniem, 
nie zrozumiała przesłania 
Jezusa Chrystusa z nie tak 
dawnej Niedzieli Palmo-

wej, że nie można dwóm 
Panom służyć -Bogu i 

mamonie. Wybrała 
pieniądze, bo ma ich  
ciągle za mało na 
trzeci samochód, 
drugi dom, piaty 
telefon... A jej 
potrzeby kon-
sumcyjne są coraz 

większe Zresztą 
zaczynam wchodzić 

na niebezpieczny grunt 
finansowy, wole więc zejść 

z tego forum i zakończyć 
ten dzisiejszy uszczypliwy i 
mało pozytywny felieton. A 
jestem pozytywistą i niewy-
leczoym optymistą i wiem, 
że liepiej być niż mieć...

Krzysztof Wodniczak

P.S. Nawet szlachetna 
akcja, charytatywna NIECH 
MUZYKA NAS ŁĄCZY W 
DOBREJ SPRAWIE 16HAL-
LENCE2 wywołała u jakiś 
tam raperów:  Peja, Paluch, 
oburzenie z raperowania 
Prezydenta Andrzeja Dudy. 
O rapie Czesław Niemen 
Wydrzycki wypowieidział się 
jednoznacznie RAP ZDRAP! 
K.W. 

Felieton Wodniczaka

Czy dziennikarze przekra-
czający siedemdziesiątkę 
mają tyle wolnego czasu, że 
zabierają się do nieustające-
go wspominania.
- Ja po pierwsze chciałem- w 
niebanalny sposob - uczcić 75 . 
urodziny Laskowika, nie tylko 
koncertem na jego cześć,ale 
wspomnieniami z naszej mło-
dości - działalności Zenona w 
TEYu. Miał to być prezent dla 
niego. Po rozpoczęciu pisania 
o kulturalnym środowisku 
Poznania lat siedemdziesia-
tych ,po przeanalizowaniu 
wszystkiego stwierdziłem,że 
muszą z nim wszystko uzgod-
nić. Każdy przecinek, każdą 
kropkę starałem uwzględniać. 
Nawet dwa epizody związne w 
TEYem czyli pobyt Czesłwa 
Niemena w ich garderobie 
oraz powrót ,a w zasadzie „za-
wrócenie” artystów płynacych 
statkiem ze Świnoujscia do 
Ystad  nie odnotowalem.Przez 
Laskowika były one weryfiko-
wane. Długo to trwało jednak 
, w zasadzie nie tak długo 
pierwsze czytanie siedem 
miesięcy, drugie dwa - czyli 
łącznie dziewięć miesięcy -w 
końcu wszystko zaakceptował 
.Teraz widzę jakby niechęć 
z jego strony. Coś musialo 
wpłynąć na takie zachowa-
nie .Może opinia Krzysztofa 
Jaślara o tej książce, albo 
seria wywiadów jakie ostatnio 
zaprezentował w TVP. .Mys-
lę,że Zenon Laskowik jest na 
tyle rozsądnym człowiekiem, 
że sodówka nie uderzyła mu 
do głowy .Bo jak do tej pory 
to nigdy tego u niego nie za-
uważyłem.  Nawet wtedy kie-
dy odnosił swoje największe 
sukcesy. Obiecywał nawet, 
że dopomoże mi w promocji 
książki „Spjrzenia nie tylko 
na TEYa”, że będzie można 
sprzedawać tę książkę podczas 
spektali „Kabareciarnii” ,aby 
inni ,z naszego pokolenia plus 
60 też sobie przypomniel i,a 
młodsza genergacja z kolei też 
się dowiedziała,  że nie zawsze 
byliśmy starszymi panami, ale 
też mieliśmy młodość czasem 
durną, czasem chmurną. 

A tak dokładnie, co Ciebie 
skłoniło do napisania książ-
ki „Spojrzenia nie tylko na 

TEYa” i wydanie wlasnym 
sumptem.
W latach siedemdziesiatych 
współpracowałem z redakcją 
Gazety  Poznańskiej ,gdzie 
zamieszczałem nie tylko mu-
zyczne wiadomości i  recen-
zje, ale też sekundowałem 
premierom kabaretu TEY, o 
którym pisałem nie tylko we 
wspomnianym dzienniku , 
mającym Magazynowy nakład 
500 tys. egzemplarzy (dzisiaj 
Głos Wielkopolski ma średni 
naklad 18.350), ale moje ar-
tykuły o kolegach  z Poznania 
czyli TEYu zamieszczano w 
Tygodniku Kulturalnym,Ilu-
strowanym Kurierze Polskim, 
Panoramie, Synkopie ,Scenie. 
Po wielu latach kiedy przy-
szło buszować w pamięci 
dotkniętej narodową prostatą 
lat 70.tych starałem się oddać 
klimat tamtych lat,  są tylko 
zapisem pamięci z bezpowrot-
nej młodości.Jednak kabaret, 
taki kabaret nie mógłby żyć 
bez codziennej pożywki której 
dostarczała codzienność,którą 
postrzegano,a nie tylko wi-
dziano.

W TEYu „ziarno odwagi” 
rzucone natychmiast było 
podchwycone przez Pola-
ków czekających i doskona-
le rozumiejących inteligent-
ny, abstrakcyjny,czasami 
groteskowy - i zawsze w 

dobrym guście komentarz 
życia.
Kabaret TEY tworzył nową 
wspólnotę śmiechu, która stała 
się ucieczką od komunistycz-
nego, bardziej socjalistyczne-
go świata.  .-  Po latach okazuje 
się,że TEY - szczególnie dla 
Poznaniaków i Wielkopolan 
jest jednym z istotnych elemen-
tów ich kulturowej tożsamości. 
Wszelkie próby rekonstrukcji 
jego przeszłości sprowadzają 
się do przypomnienia kilku-
dziesięciu tekstów.Ulotność 
tego zjawiska jak widowisko 
sceniczne ,nie sposob zdo-
kumentować po czterdziestu 
latach.Stąd też w swej książce  
przyjąłem formułę luznych 
przemyśleń, spostrzeżeń.To 
przecież historia - już prze-
szłość, która w ostatnich latach 
wciąż jakby się aktualizowała. 
To ponadczasowość postrze-
gania polskich cnót i zalet  
tzw.Polskiego poczucia do-
brze spieprzonego obowiązku 
,który kabaret,Laskowika i 
ich scencznych przyjaciół i  
partnerów doskonale dostrze-
gał - i z pomoca artystycznych 
środków ekspresji ukazywał na 
scenie. Do systemu,w którym 
wszyscy,wszystkiego mieli 
dosyć. Był to wybór śmiechu, 
który dławiony wybuchał sal-
wą na spektaklach.

Rozmawiał  Hieronim Dymalski 
Fot. Andrzej Wilak

Plejada gwiazd wśród gości, 
prawie 50 milionów wyświe-
tleń teledysków i dociera-
jące do fanów od wczoraj 
zamówienia preorderowe z 
licznymi niespodziankami. 
Wszystko to związane jest z 
nowym albumem Smolaste-
go, zatytułowanym „Peł-
nia”, który wreszcie ujrzał 
światło dzienne. 

Nowa płyta to dwanaście utwo-
rów, z których każdy to poten-
cjalny hit. Na krążku usłyszeć 
można doskonale znane tracki, 
takie jak „Tusz”, „Raj” czy 
tytułowa „Pełnia” z gościnnym 
udziałem Ewy Farnej, ale tak-
że zupełnie nowe kompozycje. 

 O nowym materiale Smola-
sty mówi następująco: „Pełnia” 
to podróż ku odnalezieniu sa-
mego siebie. Mój nowy album 
to zbiór pisanych po zmroku 
utworów, oddających chęć 
życia pełnią i czerpania z niego 
tego co najlepsze. 

Najnowszy teledysk promu-
jący to wydawnictwo to, opu-
blikowany tydzień temu, klip 
do utworu „Perła na dnie” z 
gościnnym udziałem, legendy 
polskiego rocka, Roberta Gaw-
lińskiego. Video dostępne jest 
na oficjalnym kanale youtube 
Smolastego.

 Jeśli jesteśmy przy gościach 
to warto zaznaczyć, że na 

„Pełni” usłyszeć można pełen 
przekrój artystów reprezentu-
jących różne muzyczne style. 
Są klimaty dobrze kojarzone 
z twórczością Smolastego, 
są także nieodkryte wcze-
śniej przestrzenie. Gospodarza 
wspierają Ewa Farna, Białas, 
Tymek, Sarius, Nostalg1a, 
Mr. Polska, Robert Gawliński 

i Marcelina Szlachcic. 
 „Pełnię”, w wersji zapako-

wanej w dedykowany wore-
czek i zawierającej dodatki, 
takie jak karty z autografem, 
kartę rabatową do sklepu arty-
sty i magnes, zamówić można 
na www.smolasty.com  K.W.

Kontakt:
kontakt@warnermusic.pl

TEY i jego odcienie

Już jest długo oczekiwany nowy 
album Smolastego „Pełnia”!

Tak się porobiło, że życie kul-
turalne przeszło do podziemia 
czyli do internetu. Ja, ze swojej 
strony z powodów osobistych, 
musiałem ograniczyć swoją 
aktywność, ale wracam już do 
rzeczywistości i zaczynam śle-
dzić co słychać w podziemiu, 
a dzieje się dużo. Spośród cie-
kawych propozycji szczególnie 
polecam na Facebooku stronę 
Wiesław Prządka Music. Dla 
tych, którzy nie znają Artysty 
informacja: Wisław Prządka 
należy do najściślejszej czo-
łówki polskich akordeonistów 

oraz jest jedynym w Polsce 
wirtuozem bandoneonu, zwa-
nego też argentyńskim akor-
deonem.

Bezpośredni kontakt ar-
tystów z publicznością jest 
chwilowo niemożliwy, stąd 
ich aktywność w interne-
cie. Podobnie zrobił Wiesiu 
Prządka, który zaprasza nas 
na cykl krótkich koncertów 
I LOVE PARIS. A jak Paryż 
to musi być akordeon. Któż 
zrobi to lepiej jak nie Wiesław 
Prządka. Na koncertach, które 
odbywają się na żywo, oprócz 

oczywiście muzyki, pojawia 
się dużo informacji i ciekawo-
stek o kompozytorach i epoce, 
w której żyli i tworzyli. Na 
najbliższym spotkaniu online 
będzie również pierwsza od-
słona koncertu życzeń. Myślę, 
że każdy komu w duszy gra 
znajdzie tam dla siebie coś 
ciekawego. Mi to już się udało 
czego Państwu również życzę.

Zapraszam na Facebook 
Wiesław Prządka Music w 
każdy wtorek i piątek o godz. 
20.00

Zbigniew Skibniewski

Album można już zamawiać 
w przedsprzedaży:

„Arctic Riff” pierwsza koope-
racja polskiego, genialnego 
jazzowego zespołu Marcin 
Wasilewski Trio i obdarzo-
nego głębokim brzmieniem 
amerykańskiego saksofonisty 
tenorowego Joe Lovano , od 
razu zaowocowała muzyką, w 
której liryzm i siła wydają się 
idealnie zrównoważone. Ten 
wspólny projekt przedstawia 

nowe kompozycje Marcina 
i Joego, jak również stan-
dard Carli Bley, „Vashkar” 
(w dwóch wersjach), oraz 
improwizacje z pełnym za-
angażowaniem każdego z 
czterech muzyków. Kunszt 
gry na kontrabasie Sławomira 
Kurkiewicza został pięknie 
wyeksponowany w sponta-
nicznym utworze „Arco”.

Joe Lovano dołączy do pol-
skiego tria na serię wybranych 
koncertów, a szczegóły trasy 

zostaną ogłoszone niebawem 
na stronach www.ecmrecords.
com www.marcinwasilew-
skitrio.com oraz na kanałach 
społecznościowych zespołu 
i wytwórni. Album „Arctic 
Riff” został nagrany we fran-
cuskim Studio La Buissonne 
w sierpniu 2019 roku, i wy-
produkowany przez Manfreda 
Eichera. Album dostępny w 
formatach CD oraz digital. 
Wersja LP w przygotowaniu.

Karolina Majewska   

Muzyczna Miłość do polskiej 
poezji Wspominam rok 1990 
kiedy byłem na koncercie 
Czesława Niemena związanym 
ze świeżo wtedy wydaną płytą 
„Terra Deflorata”.

W połowie koncertu padło 
zasilanie jego aparatury.

Czesław Niemen usiadł na 
brzegu sceny w trakcie kiedy 
elektryk walczył z bezpiecz-
nikami. Zaczął publiczności 
opowiadać dowcipy.

Wtrącił też znamienne zada-
nie które brzmiało tak:

Kiedyś jeden fan powiedział 
mi patrząc na moje synteza-
tory:

Pan to jest takim naszym 
polskim Vangelisem!

Jestem tyle tylko że trochę 
lepiej od niego śpiewam.

Sala pękła ze śmiechu. 
Czesław Niemen doskonale 
zdawał sobie sprawę że nie 
da się jego twórczości ani 
porównać do kogokolwiek 
ani zakatalogować w żaden 
sposób. Polska scena miała 
w swej historii kilku takich 

artystów. Na pewno był to 
Niemen, Skaldowie,

Ewa Demarczyk i bez wąt-
pienia był nim Marek Grechuta 
który do dziś dnia jest nie-
kwestionowanym fenomenem 
którego nikt nigdy nie zastąpi.

Wszystkich tych artystów 
łączyło jedno.

Miłość do języka polskiego 
i polskiej literatury i poezji.

To perła w koronie która 
mimo że mijają lata świeci nie 
gasnącym blaskiem.

Karol Sokalski

Życie kulturalne w podziemiu

Nowy album „Arctic Riff” dla ECM Records

Muzyczna Miłość do polskiej poezji
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Premier Mateusz Mora-
wiecki powołał w ubiegły 
piątek Huberta Seitza na 
stanowisko prezesa Sa-
morządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu. 
Akt powołania wręczył 
dziś wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk.

Hubert Seitz ma bogate do-
świadczenie zawodowe oraz 
naukowe. Jest absolwentem 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, gdzie 
uzyskał tytuł magistra historii 
oraz prawa. Ukończył aplika-
cję radcowską w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w 
Poznaniu. W trakcie studiów 
prawniczych udzielał porad 
prawnych w Studenckiej Uni-
wersyteckiej Poradni Prawnej 
w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe w 
administracji publicznej zdo-
był między innymi pracując 
w Wielkopolskim Wojewódz-
kim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Poznaniu - w 
Wydziale Orzecznictwa Admi-
nistracyjnego. Od 7 lat zwią-
zany jest z Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w 
Poznaniu. Pracując w SKO w 
Poznaniu orzekał w sprawach z 
zakresu komunikacji, ochrony 

środowiska, gospodarki nie-
ruchomościami oraz pomocy 
społecznej. Posiada bogate 
doświadczenie z zakresu pra-
wa budowlanego.

Głównym celem nowe-
go prezesa SKO jest przede 
wszystkim skrócenie czasu 
oczekiwania na orzeczenia 
Kolegium. W rozmowach z 

wojewodą zapowiedział także 
stworzenie pracownikom jak 
najlepszych warunków pracy z 
jednoczesnym podniesieniem 
jakości i wymagań stawianych 
obecnie przed instytucją. Bę-
dzie także czuwał nad jedno-
litością orzecznictwa.

Tomasz Stube

Wojewoda wręczył akt powołania

W Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się ko-
lejne spotkanie poświęcone sy-
tuacji XXXIX Liceum Ogól-
nokształcącego prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej w 
Poznaniu. Prezydent Poznania 
od 23 maja 2019 r. uchyla się 
od obowiązku dokonania wpi-
su liceum do Rejestru Szkół i 
Placówek Oświatowych, po-
mimo prawomocnych postano-
wień zarówno Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, jak i 
Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. W rezultacie szkoła 
nie może uzyskać subwencji 
oświatowej, wyrobić pań-
stwowej pieczęci i wydawać 
zgodnych z przepisami pra-
wa świadectw. W ten sposób 
uczniowie zostali pozbawieni 
konstytucyjnych praw.

Spotkanie z wojewodą 
Łukaszem Mikołajczykiem, 
który jest zaangażowany w 
sprawę, odbyło się z inicja-
tywy przewodniczącej Rady 
Rodziców XXXIX Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej 
w Poznaniu. Szkoła nie zosta-
ła wpisana przez prezydenta 

Poznania do Rejestru Szkół i 
Placówek Oświatowych, pomi-
mo posiadania ostatecznego, 
wykonalnego i prawomocnego 
zezwolenia na działalność.

- To sytuacja, która stwarza 
niepewność. Miasto z uporem 
nie chce wpisać szkoły do 
rejestru, co działa przeciwko 
uczniom, którzy nie wiedzą, 
czy otrzymają świadectwa. 
To niedopuszczalne, dlatego 
wzywam prezydenta Poznania 
do przestrzegania prawa i re-
spektowania wyroków sądów – 
mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. - Prawo 
oświatowe mówi wprost, że 
kurator jako organ drugiej 
instancji wydaje decyzję, a 
miasto wpisuje placówkę do 
rejestru. Szkoła spełniła wy-
magania formalne i meryto-
ryczne, a niewpisanie szkoły 
do RSPO to nierespektowanie 
prawa i policzek dla uczniów 
– dodaje. Wojewoda wysto-
sował w tej sprawie pismo do 
prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka.

Sprawa liceum prowadzo-
nego przez Siostry Urszulanki 
trwa od ponad roku. W tym 
czasie prezydent Jacek Jaśko-

wiak w lutym 2019 r. odmówił 
szkole wydania zezwolenia.

W maju 2019 roku wielko-
polski kurator oświaty jako 
organ drugiej instancji uchylił 
decyzję prezydenta i wydał 
zezwolenie na założenie szko-
ły. Miasto złożyło skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego na decyzję ku-
ratora. WSA w sierpniu 2019 
roku odrzucił skargę miasta 
Poznania. Z podobnym skut-
kiem miasto złożyło skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Uchylenie i zmiana rozstrzy-
gnięcia w administracyjnym 
postepowaniu odwoławczym 
nie powodują przeniesienia 
obowiązków organu pierw-
szej instancji wynikających 
z prawa, czyli prezydenta 
miasta na organ odwoławczy, 
w tym przypadku kuratora 
oświaty. W związku z tym 
niedokonanie rejestracji szko-
ły w RSPO jest niezgodne z 
prawem. Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej 
spełniło wszystkie wymagania 
formalne oraz merytoryczne.

Tomasz Stube

Wojewoda zwrócił się do prezydenta 
Poznania w sprawie XXXIX LO

Od 11 do 30 maja br. 
uczestnicy Powstania Po-
znański Czerwiec ’56. mo-
glą  złożyć w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódz-
kim wnioski o udzielenie 
pomocy finansowej.

Na wsparcie dla kombatan-
tów przeznaczone zostanie 
z pomocy rządowej  w 
sumie 500 tys. złotych. 
Wzór wniosku będzie można 
pobrać ze strony interneto-
wej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (http://po-
znan.uw.gov.pl), w Punkcie 
Obsługi Klienta w siedzibie 
urzędu przy al. Niepodległo-
ści 16/18 w Poznaniu oraz 
w delegaturach WUW w 
Kaliszu, Koninie, Lesznie 
i Pile.

- W ten sposób możemy 
pomóc bohaterom tamtych 
trudnych czasów, o któ-
rych przez lata często nie  
pamiętano. Zainicjowana w 
2006 roku pomoc finansowa 
jest wymiernym wsparciem 
dla osób, które były więzio-
ne,  inwigilowane czy też 
pozbawione awansu w pracy 
z uwagi na swoją niezłomną 
postawę - mówi wojewoda 
wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk

Z pomocy skorzystać mogą 
czynni uczestnicy Czerwca 
’56 znajdujący się obecnie w 
trudnej sytuacji materialnej. 
Środki zostaną przekazane 
osobom, które w wyniku 
wydarzeń sprzed 64 lat 
doznały uszczerbku na 
zdrowiu, represji ze strony 
funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa, spotkały się 
z represjami w miejscu pra-

cy, bądź miały szczególne 
zasługi w niesieniu pomocy 
ofiarom poznańskiego buntu. 
Taką samą pomocą zostaną 
objęci także małżonkowie 
nieżyjących uczestników 
Czerwca ’56.

Rozpatrzeniem wniosków 
zajmie się komisja powołana 
przez wojewodę wielkopol-
skiego Łukasza Mikołaj-
czyka. W jej skład wejdą 
pracownicy urzędu oraz 
przedstawiciele organizacji 
zrzeszających uczestników 
Poznańskiego Czerwca 
1956 roku.   Osoby, które 
w okresie od 2006 do 2019 
roku złożyły wniosek i po 
pozytywnym jego zweryfi-
kowaniu uzyskały świadcze-
nie będą mogły skorzystać 
z uproszczonej procedury 
ubiegania się o pomoc 
finansową. 

Wnioski można składać 
osobiście w Punkcie Infor-
macyjnym w holu głównym 
WUW  w Poznaniu i jego  
delegaturach w Kaliszu, 
Koninie, Lesznie i Pile lub 
przesłać pocztą na adres: 
Wielkopolski Urząd Wo-
jewódzki w Poznaniu, al. 
Niepodległości 16/18, 61-713 
Poznań z dopiskiem „Czer-
wiec’56 ”.  Termin składania 
wniosków rozpoczyna się 11 
maja 2020 roku, a kończy 
30 maja 2020 roku. Wnioski 
złożone po 30 maja 2020 
roku nie będą rozpatrywane 
(w przypadku przesłania 
wniosku pocztą decyduje 
data stempla pocztowego). 
Wszystkie wnioski, które zo-
stały złożone przed 11 maja 
br. zostaną przez komisję 
rozpatrzone.

Kombatanci Poznańskiego 
Czerwca ’56 otrzymają 

pomoc finansową
Trwają badania trzody chlew-
nej w strefach objętych obo-
strzeniami wynikającymi z 
rozporządzenia wojewody 
wielkopolskiego w sprawie 
zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń na terenie po-
wiatu poznańskiego i szamo-
tulskiego. Działania inspekcji 
weterynaryjnej mają związek 
z wykryciem 5 kwietnia br. 
w miejscowości Więckowice 
(pow. poznański) ogniska 
ASF na jednej z ferm trzody 
chlewnej.

- Takie działania są warun-
kiem koniecznym, aby moż-
liwe zostało zniesienie ogra-
niczeń obrotu żywcem, który 
aktualnie musi być utrzymany 

w związku z zagrożeniem 
chorobą - mówił wojewoda 
wielkopolski Łukasz Miko-
łajczyk podczas spotkania z 
udziałem między innymi wiel-
kopolskiego wojewódzkiego 
lekarza weterynarii Andrzeja 
Żarneckiego oraz Wiesławy 
Nowak - dyrektora Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu.

Badania próbek krwi prze-
prowadzi poznańskie labora-
torium. Ujemne wyniki badań 
ponad 12 tys. prób pozwolą 
na skrócenia obowiązywania 
nakazów i zakazów w strefach 
zapowietrzonej i zagrożonej 
ujętych w rozporządzeniu 
wojewody. 

Rozmowa z hodowcą 
bydła opasowego panem 
Edmundem Hajderem z 
Gnina k/ Grodziska Wlkp. 
który zgłosił się do redak-
cji z tematem dotyczącym 
zniszczeń upraw kukurydzy 
przez dziki.

Podczas wizji lokalnej na 
polu o areale 22ha obsia-
nym kukurydzą można 
zauważyć, że około 50% 
pola jest zryte przez dziki 
oraz całe 400 metrowe ciągi 
pola są puste po zjedzeniu 
10 centymetrowej kukury-
dzy. Co pan zamierza z tym 
zrobić?
Zwróciłem się z tą sprawą do 
prezesa Koła Łowieckiego  w 
Grodzisku Wlkp. pana Wie-
sława Tylkowskiego. Prezes 
niestety nie pomógł mi co 
mam zrobić z tą stratą. Jedy-
nie zaproponował ponowne 
zasianie kukurydzy. Przecież 
w całym kraju jest coraz 
większa susza a tym bardziej 
że pole  częściowo jest poryte 

przez dziki i ziemia jest wy-
suszona.

Uważam, że powinien pan 
zrobić wniosek do prezesa 
Koła Łowieckiego w Gro-
dzisku Wlkp. o ogrodzeniu 
prądowym tego pola przed 
dzikami. Również powi-
nien pan zrobić wniosek do 
prezesa o odstrzał dzików, 
który powinien zostać 
wykonany zgodnie z zale-
ceniem ministra rolnictwa 
Krzysztofa Ardanowskiego. 
Pana teren podlega pod 
to zalecenie chociażby ze 
względu na obecność w 
powiecie Wolsztyńskim i 
Grodziskim choroby świń 
ASF. Ostateczność dla pana 
to sprawa sądowa z Urzędu.

Obecnie czekam na odpo-
wiedzi instytucji do których 
wysłałem wnioski o wyja-
śnienie dotyczące odszkodo-
wania oraz dokonania przez 
Koło Myśliwskie odstrzału 
dzikich świń. 

F. Gwardzik 

Po czwartkowej wideokon-
ferencji (7.05 br.) z samorzą-
dowcami m.in. z marszałkiem 
województwa Markiem Woź-
niakiem wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk 
przekazał swoje rekomendacje 
w zakresie zgłoszonej przez 
marszałka możliwości prze-
kazania urządzeń do kontrolo-
wania i wspomagania oddechu 
dla szpitali w województwie 
wielkopolskim.

Wojewoda wielkopolski zgło-
sił potrzebę takiego zakupu 
dla poniższych podmiotów 
leczniczych:
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krotoszynie;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Obornikach;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Słupcy;
a  Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Gostyniu;
a Szpital Powiatowy im. Jana 

Pawła II w Trzciance;
a Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Czarnkowie;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie;
a Szpital Powiatowy w Wy-
rzysku Sp. z o.o.;
a Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Wolsztynie;
a Szpital Średzki Serca Jezu-
sowego Sp. z o.o.;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Grodzisku Wlkp.;
a Szpital Powiatowy w Jaro-
cinie Sp. z o.o.;
a Szpital Powiatowy im. prof. 
Romana Drewsa w Chodzieży;
a Ostrzeszowskie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o.
a Szpital Powiatowy im. Al-
freda Sokołowskiego  w Zło-
towie;
a Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Szamotułach.

Badania po ognisku ASF Dziki zniszczyły kilka 
hektarów kukurydzy

Rekomendancje wojewody 
dla zakupu sprzętu

REKLAMY I OGŁOSZENIA: powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611



Str. 11POWIATY-GMINY
19 maja 2020

Informacja dotycząca Targowiska Miejskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk 
handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na Targowisku 
Miejskim  w Grodzisku Wlkp.
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do 
bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:
1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc 
targowych przed stanem pandemii.
3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 
2 m pomiędzy innymi osobami.
5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki 
zakrywające usta i nos.
6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt 
klienta z towarami. 
7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu 
oddechowego.
11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób 
korzystających z placu targowego.
14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych 
i higienicznych.

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu 
w następnych terminach.

W niecodziennych okolicznościach uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. Bez zwyczajowej opra-
wy honorowej, udziału licznych delegacji i publiczności wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiem Wojciechem Andryszczykiem złożyliśmy symboliczną wiązankę w imeniu radnych i 
mieszkańców naszej gminy.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
bez zwyczajowej oprawy honorowej

Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia

a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl

Jaki teren obejmuje pana 
Koło Łowieckie?
Są dwa obwody: jeden leśny 
czyli ten w którym teraz się 
znajdujemy w gminie Rako-
niewice to jest około 5 tysięcy 
hektarów. Drugi obwód polny 
około 6 tysięcy hektarów. Są 
to okolice: Buk, Wojnowice, 
Dakowy Mokre, Piekary i 
Siedlec. 

Czy są to tereny zagrożone 
chorobą ASF?
Nasza strefa jest bardzo za-
grożona to znaczy obóz po-
lny dlatego że, w powiecie 
poznańskim w chlewni w 
Więckowicach wykryto ASF. 
Kilka tysięcy sztuk poszło 
do utylizacji. Aby zapobiec 
dalszemu zagrożeniu mamy 
dwie asekuracje: Postępowa-
nie z upolowanym dzikiem i 
zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności to znaczy 
bio asekuracja. Nie wiemy czy 
ten dzik jest chory czy też nie 
ale wszystkie dziki traktujemy 
jako podejrzane. Więc je pa-
troszymy w miejscach do tego 
przeznaczonych. Takie miejsce 
to punkt skupu w Kąkolewie 
i Rakoniewicach. Dziki są w 
chłodni i pobieramy próbkę 
krwi którą bada weterynarz. 
Po kilku dniach wiadomo czy 
dzik jest zdrowy i przezna-
czony jest na użytek własny. 
Natomiast jeżeli jest chory to 
wszystkie w całej chłodni idą 
do utylizacji.

Minister Rolnictwa 
Krzysztof Ardanowski 
mówił, że na kilka tysię-
cy sztuk dzików przeszło 
tysiąc trzeba odstrzelić aby 
zredukować.
W naszym Kole Łowieckim 
są robione plany pozyskania 
zwierzyny takiej jak dziki,-
daniele, sarny i jelenie. Ten 
plan podpisuje burmistrz lub 
wójt oraz  Nadleśnictwo i 
Okręgowa Rada Łowiecka 
w Poznaniu. Zgodnie z pla-
nem pozyskujemy zwierzynę. 
Oprócz tego podpisujemy 
umowę z powiatowymi leka-
rzami weterynarii na odstrzał 
sanitarny za który dostajemy 
jakieś tam pieniądze. Ostatnie 
lata struktura zasiewu na tyle 
się zmieniła, że populacja 
dzików wzrosła. Ciepły klimat 
temu służy. Jest ich dużo i 
wychodzą żerować. W naszych 
terenach są bardzo duże po-
wierzchnie kukurydzy i dziki 
mają dostęp do tych pól.90% 
szkód łowieckich odbywa się 
w promieniu 400 metrów od 
lasu. Dla dzika to jest niewielki 
dystans i całą watahą wyżerają  
ziarna kukurydzy ale także 
ryją tak głęboko że cały teren 
nie nadaje się  ponownego 
zasiewu.

Na polach widać,że część 
rolników ma pola ogrodzo-
ne pastuchem elektrycz-
nym.

W jakim stopniu zapobiegać 
tym szkodom to jest zawsze 
konflikt z rolnikiem. Część 
rolników podchodzi do tej 
szkody racjonalnie i udaje się 
z nimi współpracować. Mamy 
partnera z dużym gospodar-
stwem pana Waligórskiego. 
Też szkody u niego robiły 
dziki i jelenie. Część pola ma 
ogrodzone tak jak i część 
rolników.  Ma on 60 hektarów 
kukurydzy ogrodzonych to 
prawie trzy km  pastuchem 
elektrycznym. Jako myśliwi 
mamy dyżury i podpisujemy 
listy obecności. Mamy sznury 
hukowe, które zawieszamy i 
one imitują strzały.

Byłem niedawno u rolników 
z Gnina, którzy mają tutaj 
pod lasem zasianą kuku-
rydzę i bardzo przez dziki 
zniszczoną. W jaki sposób 
można im pomóc?
Mogą robić wnioski do Koła 
Łowieckiego o ogrodzenie 
lub odszkodowanie. Co do 
odstrzału dzików to odbywa 
się codziennie. Dla przykładu 
dzisiaj w nocy dwa odstrze-
lone. W miesiącu kwietniu  
odstrzeliliśmy 14 sztuk. Mamy 
w kole 48 myśliwych ale nie 
wszyscy polują intensywnie. 
Obecnie przypada najtrud-
niejszy okres, ponieważ duże 
watahy za żarciem podchodzą  
pod zabudowania. Dyżury są 
zaplanowane i myśliwi pilnują 
na ambonie oraz wchodzą w 
pola. Polowania odbywają 
się indywidualnie  przez cały 
rok. Dziki są bardzo aktywne 
i tylko szukają żarcia na polu. 
Jak jeszcze mają kukurydzę w 
rządku to tym bardziej mają 
ułatwione.

Do kogo powinni zwrócić 
się rolnicy jeżeli szkoda na 
polu sięga ponad połowę 
zasiewu?
System odszkodowania istnie-
je już od wielu lat. Władze    
naczelne i rząd myślą, że to 
jest jakiś wielki interes. Dwa 
lata temu zcedowali  to na 
urzędy gminne, gdzie powin-
ni być dobrzy fachowcy ale 

wielu o odszkodowaniu  nie 
miało dużego pojęcia. Koła 
szacowały i wyceniały  i 
koła płaciły bo pieniądze idą 
wyłącznie z Koła Łowieckie-
go. Pieniądze pozyskujemy z 
polowań dewizowych . Dla 
przykładu przyjeżdża do nas 
czterech Duńczyków aby od-
strzelić 20 kozłów. Takie po-
lowanie pokrywa koszty od-
szkodowań. Nie było jeszcze 
takiej sytuacji abyśmy komuś 
nie wypłacili. Jest jednak kon-
flikt interesów. Rolnik uważa, 
że ma za mało a koło uważa 
że wyceniło sprawiedliwie. 
Krzywdząca jest opinia że 
chcemy kogoś oszukać. Nie 
każdy rolnik rozumie, że nie 
można szkody oszacować jak 
ziarno jest zasiane. Ziarno 
musi być wykiełkowane ale 
rolnik chce abyśmy jeszcze 
raz mu zapłacili.

Czy był pan zobaczyć pole 
pana Edmunda  Hajdera? 
Tam normalnie na dwóch 
rządkach rośnie kukurydza 
a w środku na 500 metro-
wym rządku wszystko jest 
zżarte i zryte. Wygląda to 
nieciekawie. 
Owszem byłem i to co roku 
się powtarza od czasu jak koło  
istnieje   dotyczy tych samych 
rolników. Rolnicy wiedzą do 
kogo te wnioski trzeba skła-
dać a wiadomo, że  do Koła  
i o tym powiadamiamy wła-
dze samorządowe które mają  
uprawnionych do szacowania. 
Dla myśliwych  którzy nie po-
siadają wiedzy organizujemy 
kursy wraz z Okręgową Radą 
Łowiecką oraz stacją Hodowli 
w Czempiniu. Wysyłamy tam 
naszych członków  którzy na-
bywają prawa do oszacowania 
szkód. Jedno jest pewne rolnik 
z naszej strony nie będzie 
skrzywdzony. W razie gdy rol-
nik chce ogrodzić pole dajemy 
słupki, druty i baterię. Rolnik 
może sobie ogrodzić. Jeżeli 
chodzi o pole pana Edmunda 
Hajdera to szkody są znaczące 
i jeżeli wpłynie taki wniosek 
to komisja oszacuje zgodnie z 
taryfikatorem.

Działalność Koła Łowieckiego 
w Grodzisku Wlkp

Z Wiesławem Tylkowskim- prezesem Koła Łowieckiego
”Przelatek” w Grodzisku Wlkp. rozmawia Franciszek Gwardzik
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KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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- „Nie straszcie PiS-em” - mówili 
najpierw znudzeni letnią wodą w 
kranie. 
- „Robiliście tak samo” - powtarzali 
zakładając maskę symetryzmu. 
- „Nie wolno stosować ich metod” – 
głosili myśląc, że nadchodzi koniec 
zła. 
- „To wasza wina!” – krzyczą 
uważając, że na wszystko jest już za 
późno….  
Jeszcze zdążymy naszą miłością 
siebie zachwycić 
Siebie zachwycić i wszystko w krąg 
Wojna to będzie straszna, bo czas 
nas będzie chciał zniszczyć, 
Lecz nam się uda zachwycić go.
 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno!

Można tym wszystkim recenzen-
tom, komentatorom, mentorom, 
symetrystom i głosicielom moral-
ności publicznej odpuścić. Każdy 
ma prawo błądzić. Należy ich raczej 
pocieszyć, cytując Edwarda Stachu-
rę, że na szczęcie na nic nie jest za 
późno! Nie jest za późno, bo miłość 
do wolności nigdy nie zginie. Jest 
silniejsza nawet od miłość do dru-
giej osoby. Nie poddaje się, gaszona 
tli się, zarży, aż kiedyś znów wybu-
cha żywym płomieniem. 

Swoją drogą to ciekawe... Na ogół 
ci komentatorzy, mentorzy, to 
światli ludzie są. Wykształceni, 
wyuczeni, obyci… Wiele widzieli, 
wiele słyszeli, wiele czytali…a 
mimo to reagują często ze wzrusza-
jącą infantylnością dziecka. Tyle 
tylko, że dzieci niewiele widziały, 
niewiele słyszały, niewiele czytały, 
ale na szczęście „swój rozum” mają. 
Recenzenci natomiast chyba nie. 
No, a przynajmniej wygląda na to, 
że zatracili w tym swoim intelek-
tualnym wysublimowaniu coś, co 
nazywa się zdrowym rozsądkiem, 
chłopskim rozumiem, pamięcią 
instytucjonalną. 

Ale nie to jest problemem. Ich jest 
garstka. Potrafią zresztą przemyśleć 
sprawę, uznać swój błąd, walnąć się 
w pierś, zmienić zdanie, zawrócić 
i pójść do przodu. Problemem jest 
raczej ogół ludzi. Społeczeństwo. 
A przynajmniej duża jego część… 
Wydaję się bowiem, że ten zbiór 
jednostek zatracił coś, co nazywa 
się… instynktem samozachowaw-
czym. 

Kiedy przyszli po Żydów, nie prote-
stowałem. 
Nie byłem przecież Żydem. 
Kiedy przyszli po komunistów, nie 
protestowałem. 
Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokra-
tów, nie protestowałem. 
Nie byłem przecież socjaldemokra-
tą. 
Kiedy przyszli po związkowców, 
nie protestowałem. 
Nie byłem przecież związkowcem. 
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie 
protestował. 
Nikogo już nie było.
Pastor Martin Niemöller napisał ten 
wiersz w obozie w Dachau prawie 
osiemdziesiąt lat temu. Dawno, ale 
widać, że nadal jest aktualny. Bo 
nadal wielu nie wyciąga wniosków. 
Bo nadal wielu jest ślepych, głu-
chych i niemych. Bo nadal wielu jest 
po prostu głupich! 
Niebywałe. PiS wszedł do naszego 
domu. Depcze wszystko, co budo-
wało klika pokoleń: demokratyczne 
państwo i społeczeństwo obywa-
telskie. Niszczy praworządność, 
wolność, równość, równoprawnie... 
Partii podporządkowuje wojsko, 
policję i wszystkie służby. Pod 
swój zarząd przejmuje dużą część 
gospodarki. Bezkarnie łupi kraj. W 
tym samym czasie ściga ludzi za 
stanie na „nie tej ulicy” i to nawet 
wtedy, kiedy nie mają na sobie 
koszulek z napisem „KONSTYTY-
CJA”. Wszystkich dzieli na równych 
i równiejszych. Ludzi ciąga po 
komisariatach i sądach… Ściga (nie 
swoich) prokuratorów, ściga (nie 

swoich) sędziów, ściga (nie swoich) 
aktywistów, sygnalistów i wszyst-
kich, którzy chcieliby reprezentować 
wolnych obywateli. Nakazuje, co 
komu wolno, a co komu nie wolno… 

Przejmuje ster już nie tylko rządów 
państwa, ale i rząd dusz…. Teraz do 
tego robi jeszcze cyrk z wyborów. 
Tworzy zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia. I co? I nic! Ludzi to to ani ziębi, 
ani parzy. Wielu uważa, że to ich 
nie dotyczy. Wielu sądzi, że to nie 
ich sprawa!... Czy tylko dlatego, jak 
pisał Martin Niemöller, że jeszcze 
po nich „nie przyszli”?!... 
Edward Stachura w cytowanym 
wierszu pisał o miłości. O miłości 
ludzi do siebie, ale trzeba wierzyć, 
że trwalszą od niej jest przywią-
zanie ludzi do wolności. Dlatego 
warto przytoczyć tu i następny cytat 
o miłości, tym razem z Jonasza 
Kofty: 
Podróżą każda miłość jest 
Za dużo każda miłość chce 
Choć gubią nas bezdroża serc 
Nie zawahamy się
Czasu coraz mniej do odjazdu 
Coraz większy lęk przed złą gwiaz-
dą 
Została nam ostatnia już 
Szansa, by z serca zetrzeć kurz

I miejmy nadzieję, że ludzie wresz-
cie obudzą się, że się nie zawahają, 
że skorzystają z szansy, by z serca 
zetrzeć kurz… Bo dla miłości do 
wolności nigdy nie jest za późno!  

Adam Szejnfeld
Senator RP  

Mam coraz mniej czasu do odjazdu!

Gdzieś w połowie 1945 r. wraz z ro-
dzicami przyjechałem do Gdańska. W 
domu rodziców mieściła się Komorka 
Kontrwywiadu w dzielnicy Gdań-
sk-Wrzeszcz, ul. Wallenroda 4. Do 
Komórki przychodziły wiadomości, 
że w kierunku Gdańska są kierowa-
ni więźniowie, którzy nie docierają 
do miejsca przeznaczenia tzn. do 
więzienia. Aby rozpoznać „sprawę” 
ojciec mój postanowił pójść do pracy 
UBP Gdańsk jako kierownik warsz-
tatu krawieckiego, a mnie wziął jako 
ucznia. Podjęto szczegółową penetra-
cję UBP w Gdańsku. Rzeczywistość 
okazała się koszmarem.

Do gdańskiego UB przywożono ty-
godniowo od jednej do dwóch grup 
żołnierzy AK. Przesłuchiwania pro-
wadzili NKWD-ziści w formie łama-
nia rąk, nóg, wyrywania paznokci itd. 
Ww. przesłuchania były nadzorowane 
przez Izaaka Stolzmana. Następnie 
przesłuchanych „więźniów” wysy-
łano transportem samochodowym 
w kierunku Słupska. Od 1947 r. 
zaczęto stopniowo likwidować obóz 
Barkniewo, gdzie byli rozstrzeliwani 
żołnierze Armii Krajowej. W związ-
ku z tym część więźniów była kiero-
wana do podziemi przy ulicy Jaracza 
w Słupsku, gdzie była mordowana, 
następnie zasypywana wapnem, gdzie 
do tej pory leżą ich prochy. W związ-
ku z tym, że Izaak Stolzman znał 
mego ojca, z którym uzgodnił, że w 
rezerwie zawsze będzie wyprasowany 
mundur. Gdy był w Gdańsku, dzwonił 
do Konsumu, żeby wysłać mundur, 
wtedy ojciec posyłał mnie z mundu-
rem do Stolzmana. Wziąłem mundur 
i poszedłem do urzędu bezpieczeń-
stwa w Gdańsku. Niosąc mundur dla 
Stolzmana nie spodziewałem się, ze 
w przeciągu 48 godzin znajdę się w 
przedsionku piekła. Gdy wszedłem 
do pomieszczenia, gdzie znajdował 
się Lejbe Bartkowski, który przygoto-
wał narzędzie do torturowania ludzi, 
zamiast zameldować swoje przybycie, 
to ja stanąłem i przyglądałem się, co 
Bartkowski robi. Tenże nie zasta-
nawiając się uderzył mnie w twarz. 
Natychmiast odwzajemniłem się 
Bartkowskiemu. Z opresji wybawił 
mnie Stolzman, który wszedł prowa-
dząc dwie kobiety, jedna młodszą, 
drugą starszą. Okazało się, ze to była 
żona i córka jednego z uciekinierów, 
który przyznał się, że u niego w domu 

przechowywana jest część narkoty-
ków – zabrano narkotyki i obie panie. 
Przez pół dnia Szwedzi i Polacy byli 
przesłuchiwani przez Izaaka Stolzma-
na i Lejbe Bartkowskiego. Intereso-
wało ich, kto i skąd dostarczył opium 
na statki, gdzie znajduje się miejsce 
składowania na terenie Trójmiasta, 
Ustki, Słupska. Gdy skończono ust-
ne przesłuchiwanie i Stolzman nie 
dowiedział się, skąd brano tak duże 
ilości narkotyków, wtedy przystąpio-
no do fizycznego przesłuchania. „Na 
tapetę” wzięto więźnia, który na piersi 
miał zawieszony krzyż.

Bartkowski kazał zdjąć krzyż, lecz 
przesłuchiwany odmówił. Stolzman 
kazał Bartkowskiemu powiesić go 
na haku na łańcuszku od krzyża. 
Postawiono delikwenta na taborecie 
i ręce i nogi miał związane, głowę 
przełożono za łańcuszek powieszo-
ny na haku. Następnie Bartkowski 
raptownie wyrwał ławkę spod nóg. 
Łańcuszek pękł pod naprężeniem i 
jednocześnie przeciął prawdopodob-
nie tętnicę. Krew zaczęła lać się jak z 
„kranu”. Po kilku minutach człowiek 
nie żył. Kazano mi pomóc wynieść 
zwłoki oraz zmyć podłogę. Krzyż 
zmywał NKWD-zista. Osobiście 
słyszałem jak Stolzman mówił do 
Bartkowskiego, że krzyż ten weźmie 
do domu na pamiątkę.

Następnym do przesłuchania był 
młody Polak. Związano mu ręce i 
nogi oraz powieszono jak świniaka 
na haku. Obnażono dolną część ciała 
i Bartkowski szczypcami zaczął 
ściskać mu genitalia. Nastąpił nie-
samowity krzyk bólu torturowanego 
człowieka. Stolzman kazał przerwać 
tortury i zapytał czy już sobie przypo-
mniał, skąd mieli na statku narkotyki. 
Młody człowiek wskazał na małżeń-
stwo z córką, którzy prawdopodobnie 
mieli się zajmować transportem 
narkotyków na statki. W pierwszej 
kolejności wzięto seniora rodu. Żonę 
i córkę ze związanymi rękoma posa-
dzono w bliskiej odległości od ojca i 
męża. Zaczęto mu zrywać paznokcie 
z rak i nóg, żeby nie krzyczał zaplom-
bowano mu usta. Torturowany czło-
wiek kilkakrotnie mdlał. Łamano mu 
palce u rąk i nóg, i ręce. Gdy zdjęto 
opaskę z ust Bartkowski zapytał go 
czy będzie zeznawał, odpowiedział, 
że tak.

Narkotyk – opium został przywie-
ziony do Ustki samochodem MO, 
a eskortę stanowili milicjanci. Gdy 
samochód podjechał pod statki, 
żołnierze, którzy pilnowali statków 
szwedzkich zniknęli na czas roz-
ładunku towaru. Izaak Stolzman 
zagroził, ze jeżeli nie będzie mówił 
prawdy, to żona i córka zostaną 
zgwałcone a później zastrzelone. 
Torturowany mężczyzna „przypo-
mniał sobie”, że narkotyk był przy-
wieziony z Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Szczecinie. Stolzman 
jak to usłyszał, to się wściekł, zawo-
łał dwóch NKWD-zistow, również 
Żydów, którzy zgwałcili 15-letnią 
córkę oraz żonę. Po zgwałceniu ko-
biet, Stolzman wziął ze stołu aparat, 
rozerwał pochwę, a Bartkowski we-
pchnął nagrzany pręt do czerwoności 
w skrwawioną pochwę dziewczyny. 
Nastąpił niesamowity krzyk bólu. Tak 
samo postąpiono z matką dziewczyny. 
Niepotrzebne kobiety wyniesiono 
do następnego pomieszczenia, gdzie 
zostały zastrzelone.

Stolzman w dalszym ciągu prowadził 
śledztwo w stosunku do torturowa-
nego mężczyzny, nie wierzył jego 
zeznaniom, że ten z uporem mania-
ka powtarzał, że narkotyki zostały 
przywiezione z UB w Szczecinie. 
W pewnym momencie kazał na-
grzać pręt, a Bartkowski z cała siła 
wepchnął w odbytnicę, powtórzył 
sie ten sam scenariusz – ryk człowie-
ka mordowanego. Po zakończeniu 
„eksperymentu” został zastrzelony, 
w tył głowy. Wykonawcą był Lejbe 
Bartkowski.

Stolzman zarządził przerwę na obiad. 
Gdy chciałem opuścić przybytek 
zbrodni zapytałem czy mogę pójść 
do domu. Stolzman powiedział, że 
zostanę i pójdę, gdy przyjdzie czas. 
Po jakimś czasie powrócił z obiadu 
Lejbe Bartkowski, stanął w rozkroku 
i powiedział do mnie: „Nu ty goj, czy 
wiesz, że nasze kamienice a wasze 
szubienice, za chwile zawiśniesz na 
tym haku!!!” Po chwili przyszedł 
Izaak Stolzman i zarządził przesłu-
chanie pozostałych Polaków przez 
Lejbe Bartkowskiego, a mnie kazał 
pozostać w pokoju. Natomiast Stol-
zman wziął dwóch pomocników i 
rozpoczął przesłuchania marynarzy 
szwedzkich, zastosował stopniową 

metodę torturowania, zaczęto od 
zdzierania paznokci z rąk i nóg oraz 
łamania palców. Następnie rozgrzany 
pręt, ciągnięto po całym ciele, ple-
cach, nogach, brzuchu, piersiach itd.

Krzyki bólu, rozpaczy męczonych 
marynarzy szwedzkich. Gdy tortu-
rowano Szwedów i Polaków, Izaak 
Stolzman stał i przyglądał się, gdy 
torturowani ludzie krzyczą. On 
uśmiechał się, wydawało się, że 
Stolzman znajduje się w jakiejś „eks-
tazie”, która dawała mu niesamowitą 
przyjemność. Lejbe Bartkowski 
podczas przesłuchania uciekinierów 
polskich nie uzyskał żadnych dodat-
kowych wiadomości. Stolzman kazał 
odprowadzić i rozstrzelać. Dla mnie 
dano siennik i koc do spania i tak 
przesiedziałem całą noc do następ-
nego ranka.

Rano następnego dnia Izaak Stolzman 
kazał Lejbe Bartkowskiemu załado-
wać do samochodu rozstrzelonych 
Polaków, zawieźć do Brzeźna i za-
kopać. Sam natomiast przy pomocy 
dwóch NKWD-zistow rozpoczął kon-
tynuację wczorajszych przesłuchań 
marynarzy szwedzkich, dochodzenie 
przeprowadzone było w języku nie-
mieckim tak, że nic nie rozumiałem. 
Tyle mogłem zrozumieć, że gdy nie 
było po myśli Stolzmana, to wzmogło 
się znęcanie. Gdy przyjechał Bart-
kowski, polecił, aby przygotować do 
drogi samochód, jeżeli będą pytać, 
dokąd zabiera – powiedzieć, że Szwe-
dzi są wiezieni na statek, który ich 
zawiezie do Królewca-Kaliningradu. 
Było to kłamstwo i wyprowadzenie 
wszystkich „zainteresowanych” w 
pole.

Następnie wszystkich porwanych 
Szwedów wsadzono do samochodu 
uprzednio wiążąc ręce i nogi. Kon-
wojenci siedli razem z więźniami. 
Natomiast Naczalstwo w Gaziku, a 
ja z nimi ruszyliśmy w stronę Gdyni 
– Lęborku – Słupska. W Słupsku po 
kilku minutach pojechaliśmy pod bu-
dynek. Na zewnątrz budynku kształty 
półokrągłe, od podwórka wklęsłe. 
Po chwili stania na zewnątrz wyszło 
kilku ludzi. Bartkowski na czele ze 
swoimi ludźmi zaczął wyładowywać 
Szwedów. Po wyładowaniu ustawio-
no ich „gęsiego” i poprowadzono 
do budynku. Gdy ostatni zniknął w 

drzwiach, Stolzman kazał mi przejść 
na siedzenie obok niego.

”Dominik” – zwrócił się do mnie: 
„Przekroczyłeś próg swojego bezpie-
czeństwa. Zobaczyłeś i usłyszałeś to, 
co nie powinieneś… widzieć i usły-
szeć. W związku z tym musiałbym 
ciebie zabić, ale tego nie zrobię. Za-
wdzięczasz swoje życie Dyrektorowi 
Konsumu, panu Kamińskiemu, który 
wstawił się za tobą. Jeżeli zaczniesz 
rozpowiadać, co słyszałeś i widziałeś, 
to zginie cala twoja rodzina i ty w 
podziemiach. Teraz zejdziemy na 
dół do podziemi to zobaczysz, ze ja 
ciebie nie okłamuję.” Rozkazał, abym 
szedł za nim, tak mnie sprowadził do 
podziemia. W pierwszej kolejności 
poczuło się niesamowity zapach 
rozkładających się ciał ludzkich 
oraz zobaczyłem leżących pokotem 
marynarzy szwedzkich, którzy przed 
kilkoma minutami zeszli do podzie-
mi. Dobijano z pistoletów tych, którzy 
dawali oznaki życia. Gdy chciałem 
opuścić przedsionek piekła, Stolzman 
złapał mnie za ramię, mówiąc mi, że 
muszę jeszcze zobaczyć krematorium 
i zwłoki, które są zasypane wapnem: 
„Jak ty nie będziesz posłuszny, to 
spotka ciebie to samo co tamtych.”

Podszedłem bliżej do zwłok zasypa-
nych wapnem. Widok był straszny, 
usta otwarte, powieki nie zamknięte, 
wyraz twarzy wykazywał grymas – 
obraz był niesamowity. Do tej pory 
mam obraz tego nieboszczyka. Gdy 
tak przyglądałem się twarzy niebosz-
czyka, która mnie zafascynowała, do 
Stolzmana podeszło dwóch ludzi, 
którzy okazali się prokuratorami 
prokuratury powiatowej w Słupsku. 
Przyszli do Stolzmana, aby uzgodnić 
ilu mają przysłać więźniów do za-
mordowania, spalenia lub zasypania 
wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, 
ilu ludzi-więźniów mają dostarczyć, 
pociągnął mnie za NKWD-zistami, 
którzy ciągnęli zwłoki szwedzkiego 
marynarza. Raptownie trafiliśmy 
na kotłownie, piece krematoryjne. 
Widok wkładającego ciała do pieca 
oraz drugiego palącego ciała mary-
narza szwedzkiego spowodował, że 
straciłem przytomność, dopiero odzy-
skałem ją w samochodzie, w drodze 
powrotnej do Gdańska.”

Źródło: niepoprawni.pl
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W połowie kwietnia do 
opalenickich szkół trafiły 
przenośne komputery, które 
są odpowiedzią na obecną 
sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażenia-
mi koronawirusem. 

Zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zdalnie zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie za-
miast w szkolnych ławach 
zasiadają przed monitorami 

komputerów w swoich do-
mach. Niestety, wielu z nich 
nie posiada dostatecznego do-
stępu do internetu lub sprzętu, 
na którym może uczestniczyć 
w zajęciach lekcyjnych onli-
ne. Gmina Opalenica, będąc 
organem prowadzącym dla 
placówek oświatowych, prze-
znaczyła ze swojego budżetu 
kwotę 79 509,50 zł na zakup 35 
komputerów niezbędnych do 
prowadzenia zajęć dla uczniów 
i nauczycieli . Pula sprzętu 
została podzielona na szkoły 
proporcjonalnie do liczby 
uczniów uczęszczających do 
placówki. MS/MCH

Gmina zakupiła laptopy

Zgodnie z opublikowanym 
apelem Burmistrza Opalenicy 
dotyczącym obchodów majo-
wych świąt tegoroczne uro-
czystości zostały ograniczone 
do symbolicznego złożenia 
kwiatów. W dzień 229. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja pod Pomnikiem Walk 
i Męczeństwa na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
wiązanki złożyli burmistrz 
Tomasz Szulc  - w towarzy-
stwie zastępcy Pawła Jaku-
bowskiego, przewodniczący 
Rady Miejskiej Eugeniusz 
Wojtkowiak oraz radni miej-
scy. Miejmy nadzieję, że są to 
ostatnie w ten sposób obcho-
dzone święta państwowe i już 
niedługo będziemy mogli w 
nieskrępowany sposób mani-
festować swój patriotyzm.

TA

Drodzy Mieszkańcy!

Trzeciego maja upamiętnia-
my uchwalenie Konstytucji z 
1791 roku, dokumentu, który 
stawiał Polskę w gronie naj-
bardziej postępowych Państw 
ówczesnego Świata. Święto 
jest wspomnieniem jednego 
z najchwalebniejszych wy-
darzeń w dziejach Naszego 
Narodu i Ojczyzny. To 229 
lat temu ówcześnie rządzący 
potrafili odsunąć na bok swoje 
osobiste i partykularne intere-
sy, mieć na względzie przede 
wszystkim dobro Polski i zająć 
się priorytetowo przemianami 
ustrojowymi mającymi na celu 
uzdrowienie sytuacji w kraju.

Konstytucja 3 Maja zerwała 
z panującymi dotychczas 
zasadami liberum veto oraz 
wolnej elekcji, które były 
głównym powodem słabości 
politycznej Polski. Co jednak 
najistotniejsze moim zdaniem, 
to po raz pierwszy słowo „na-
ród” przestało być zarezer-
wowane  tylko i wyłącznie 
dla stanu szlacheckiego, ale 
również mieszczanie oraz 
chłopi  trafili pod opiekę pra-
wa i rządu i co najważniejsze 
to właśnie ten Naród został 
wskazany jako zwierzchnik 
nad władzą państwową. 

Co roku przy okazji kolejnych 
rocznic i obchodów szczycimy 
się właśnie tymi zdobyczami 
ustrojowymi jakie znalazły 
odzwierciedlenie w zapisach 
Konstytucji 3 Maja. Powtarza-
my jak ważny to był dokument, 
którego główne postanowienia 
są wciąż aktualne i stanowią 
fundament dla demokratycz-

nego ustroju dzisiejszej Polski i 
legły u podstaw społeczeństwa 
obywatelskiego.

Pozwólcie mi Drodzy Państwo 
zadać sobie i Wam dzisiaj 
pytanie. Czy My jako Naród 
wskazany w Konstytucji 3 
Maja i obecnie obowiązują-
cym dokumencie z 2 kwietnia 
1997 roku uchwalonym przez 
Zgromadzenie Narodowe jako 
władza zwierzchnia w pań-
stwie w pełni korzystamy z 
danego nam prawa?

Czy może w tym swoistym wy-
ścigu cywilizacyjnym w jakim 
wszyscy bierzemy udział nie 
pozbawiliśmy się samowolnie  
podstawowego danego nam 
przywileju,  czy może nie chce-
my pamiętać, że to również 
swoisty obowiązek, który ma 
nas nauczyć odpowiedzial-
ności za losy całego kraju i 
narodu, za losy nasze, naszych 
najbliższych i kolejnych poko-
leń. Czy naszą postawą, często 
obojętną, brakiem zdania, 
zrzucaniem odpowiedzialno-
ści na innych nie niszczymy 
spuścizny twórców Konstytucji 
3 Maja?

Rządzący, którzy sprawują 
władzę z naszego nadania 

muszą pamiętać, że władza nie 
jest im dana raz na zawsze i nie 
może stanowić wartości samej 
w sobie jeśli nie służy ogółowi, 
a w swoich decyzjach powinni 
kierować się dobrem Polski i 
Polaków mając świadomość, 
że My Naród mamy prawo gło-
śno artykułować swoje zdanie 
i poglądy, z którymi władza 
powinna i musi się liczyć .
Pamiętajmy, że historia osą-
dza nie tylko czyny i działania 
jednostek, lecz także postawy 
całych społeczeństw, więc 
czy z perspektywy lat, gdy 
przyjdzie nam spojrzeć wstecz 
na to czego dokonaliśmy dla 
rozwoju demokracji w Na-
szym Kraju będziemy godni 
stać w tym samym szeregu co 
twórcy Konstytucji 3 Maja, 
będąc godnymi spadkobier-
cami przyświecających im 
idei – wierzę, że tak będzie, a w 
Nas uwidocznią się nasze naj-
lepsze narodowe cechy, które 
już niejednokrotnie pozwalały 
nam czynić rzeczy wyjątkowe 
i bezprzykładne. Korzystając 
z możliwości Życzę Wszystkim 
dużo zdrowia,  w tym trudnym 
czasie dbajmy o siebie i pamię-
tajmy o innych.

/-/ Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy

W związku z rocznicą 
Zbrodni Katyńskiej przy-
padającą na Poniedziałek 
Wielkanocny przedstawi-
ciele samorządu Opalenicy 
złożyli symboliczne wią-
zanki kwiatów, w miejscach 
pamięci związanych z tym 
bestialskim mordem.

Zbrodnia Katyńska” obejmuje 
szeroki zakres masowych so-
wieckich mordów na polskich 
oficerach, funkcjonariuszach 
i urzędnikach – elicie pol-
skiej inteligencji. W kwiet-
niu tradycyjnie pamiętamy 
o zbrodniach dokonanych na 
obywatelach polskich przez 
sowiecki reżim komunistycz-
ny. 13 kwietnia Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej to 
data symboliczna: w tym dniu 
w 1943 roku świat dowiedział 
się o zbrodni, a dokładnie 47 
lat później ZSRR oficjalnie 
przyznał się do jej popełnienia. 

Przypomnijmy z tej okazji, 
że działania wojenne w obro-
nie Polski toczyły się od 1 
września 1939 roku z wojska-
mi niemieckimi i słowackimi, 
a od 17 września z wojskami 
sowieckimi. Mimo że mar-
szałek Edward Śmigły – Rydz 
wydał dyrektywę aby nie sta-
wiać oporu Armii Czerwonej, 
dochodziło do sporadycznych 
starć. Obejmowały one obszar 
Kresów Wschodnich, a także 
tereny położone na zachód od 
Bugu. Tam gdzie toczyły się 
walki, oddziały polskie zadały 
nieprzyjacielowi dotkliwe stra-
ty. Ogółem w niewoli znalazło 
się około 230 tysięcy żołnierzy 
w tym ponad 8 tysięcy ofice-
rów służby stałej, rezerwy i w 
stanie spoczynku oraz ponad 
6 tysięcy policjantów. 

Zagarnięci przez Armię 
Czerwoną Polacy we wrze-
śniu 1939 roku oficerowie, 
policjanci i funkcjonariusze 
służby granicznej mieli być 
poddani masowej ekstermi-
nacji. Już 3 października 1939 
roku Ławrentij Beria rozkazał 
wyselekcjonować z jeńców 
oficerów Wojska Polskiego, 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
(KOP), funkcjonariuszy policji 
państwowej, pracowników 
wywiadu, sądownictwa i zgru-
pować ich w obozach specjal-
nych Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa. W następstwie 
segregacji jeńców w Ostasz-
kowie zgrupowano funkcjo-
nariuszy policji państwowej 
i pracowników sądownictwa, 
żołnierzy i oficerów KOP, 
natomiast w Kozielsku i Sta-
robielsku oficerów Wojska 
Polskiego. Ich wymordowa-
nie wiosną 1940 roku, było 
decyzją najwyższych władz 
sowieckich. 

W Katyniu, Charkowie i 
Miednoje oraz w innych – nie-
znanych dotychczas miejscach 
– zostało zamordowanych 
około 22 tys. polskich jeńców 
wojennych w większości ofice-
rów, policjantów, Wśród nich 
wielu było nauczycieli, leka-
rzy, profesorów i duchownych. 
W okresie od 3 kwietnia do 19 
maja 1940 r. wymordowano 
14552 Polaków: 4421 z obozu 
kozielskiego (w Lesie Katyń-
skim i w siedzibie NKWD 
w Smoleńsku), 6311 z obozu 
ostaszkowskiego (w Twerze, 
ówcześnie Kalininie) i 3820 
z obozu starobielskiego (w 
Charkowie). Ofiary dokona-
nej zbrodni były pogrzebane 
w zbiorowych mogiłach – w 
Katyniu pod Smoleńskiem, 
Miednoje koło Tweru i Pia-
tichatkach, na przedmieściu 
Charkowa. O pozostałych za-
mordowanych, około siedmiu 
tysiącach, nic nie wiemy.

Wśród 22 opaleniczan, ofiar 
zbrodni katyńskiej, których 
nazwiska ustalili Bogumił 
Wojcieszak i Zdzisław Ko-
ściański, było 11 oficerów 
rezerwy, od stopnia podpo-
rucznika do majora. Najwię-
cej, bo czterech z nich, było 
nauczycielami. Byli też urzęd-
nicy, farmaceuta, prawnik, 
inżynier. Policjantów było 10 
i jeden funkcjonariusz Służby 
Więziennej. W tej grupie zna-
lazła się cała przedwojenna 
obsada personalna posterunku 
Policji Państwowej w Opale-
nicy. Spośród 22 opalenickich 
ofiar zbrodni katyńskiej, w 
zamieszczonych na tablicy, 6 
zamieszkiwało w roku 1939 
w Opalenicy (Marian Ryszard 
Hoffman, Karol Katz, Adam 
Makowski, Ignacy Pietrzyk, 

Feliks Ringwelski i Kazimierz 
Wysocki) a pozostali związa-
ni byli z ziemią opalenicką 
urodzeniem lub wcześniejszą, 
przed 1939 r., aktywnością 
zawodową.

Podsumowaniem tej sowiec-
kiej zbrodni niech będą słowa 
Ryszarda Kaczorowskiego, b. 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie i 
Honorowego Obywatela Opa-
lenicy: 

„Mord katyński był jednym 
z niezwykle brutalnych prze-
jawów działania przywód-
ców Związku Sowieckiego, 
zmierzających do planowego 
wyniszczenia polskich elit i 
zamienienia naszej Ojczyzny 
w niewolniczego satelitę ko-
munizmu. Pasmo tych zbrod-
niczych działań zakończyło 
się dopiero z chwilą klęski to-
talitaryzmu sowieckiego. Plan 
likwidacji państwa polskiego, 
unicestwienia inteligencji i 
wyniszczenia biologicznej 
substancji narodu, realizowany 
w okresie II wojny świato-
wej przez naszych sąsiadów, 
był zbrodnią ludobójstwa, 
potępioną przez zwycięskie 
mocarstwa, ale ograniczoną je-
dynie do działań niemieckich. 
Wojenne zbrodnie sowieckie 
pokryto zmową milczenia. 
Żaden Trybunał Międzynaro-
dowy nie osądził tego mordu, 
jak osądził w Norymberdze 
zbrodniarzy hitlerowskich. 
Pomniki, przy których skła-
damy hołd niewinnym ofia-
rom, świadczyły przez lata o 
naszej pamięci i oczekiwaniu 
na zadośćuczynienie – nie dla 
zemsty, ale dla prawdy histo-
rycznej i zwykłej uczciwości”.

Tekst: Bogumił Wojcieszak
Zdjęcia: TA

Rocznica uchwalenia ustawy 
zasadniczej

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

Co roku w dniu 8 maja ob-
chodzimy Narodowy Dzień 
Zwycięstwa w celu upa-
miętnienia zwycięstwa nad 
hitlerowskimi Niemcami. 

Dla uczczenia tej ważnej 
rocznicy, pod grodziskim 
Pomnikiem Wdzięczności 
spotkali się przedstawiciele 
samorządu powiatowego w 
Grodzisku Wielkopolskim: 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński, Wicestarosta Sławo-
mir Górny i Przewodniczący 
Rady Powiatu Grodziskiego 
Sebastian Skrzypczak oraz 
przedstawiciele samorządu 
Gminy Grodzisk Wielko-
polski: Burmistrz Grodziska 
Piotr Hojan, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Gawron 
oraz Sekretarz Gminy Artur 
Kalinowski. Przedstawicie-
le naszych samorządów, w 
imieniu Mieszkańców złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze.

Reprezentanci władz Po-
wiatu Grodziskiego złożyli 
także kwiaty i zapalili znicze 
na Cmentarzu Żołnierzy Ra-
dzickich w Nowym Tomyślu, 
na którym miejsce wiecznego 
spoczynku znaleźli żołnierze 
Armii Czerwonej, polegli w 
walkach na terenie powiatu 
grodziskiego w styczniu 1945 
roku.

75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

W związku z epidemią ko-
ronawirusa i koniecznością 
zawieszenia zajęć w szko-
łach, zarówno nauczyciele 
jak i uczniowie zobowiązani 
zostali do realizacji progra-
mu nauczania na odległość. 

By umożliwić edukację zdal-
ną, tym którzy nie posiadają 
potrzebnego sprzętu kompu-
terowego, Powiat Grodziski 
pozyskał środki finansowe 

z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła” w 
wysokości 80 000,00 zł.

Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński wraz z Wicestarostą 
Sławomirem Górnym odebrali 
28 laptopów z dostępem do 
Internetu i niezbędnym opro-
gramowaniem, które zostaną 
przekazane do szkół ponad-
podstawowych prowadzonych 
przez Powiat.

Zakup sprzętu 
komputerowego

EDMUND BOSY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

PRZEGLąDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. bUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w centrum  Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIębIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

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
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

www.frawent.pl+48 507 098 018 biuro@frawent.pl
FRAWENT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przemysłowa 7 
64-200 Wolsztyn

Obróbka mechaniczna metali:
➢ toczenie CNC

➢ frezowanie CNC

➢ szlifowanie płaszczyzn

➢ spawanie MIG, TIG

➢ cięcie wodą (format 1000x2000mm)

➢ cięcie plazmą (format 1500x3000mm)

➢ walcowanie (do 10mm)

➢ gięcie blach

➢ toczenie i frezowanie konwencjonalne

➢ wyważanie wirników

Utrzymanie maszyn:
➢ przeglądy

➢ konserwacje

➢ naprawy i remonty

➢ modyfikacje i modernizacje

➢ regeneracja i produkcja części
zamiennych

Usługi koszem 

(35 metrów)

Usługi dźwigiem 

(30 ton)

Odpylanie maszyn i wentylacje:
 kształtki wentylacyjne

 filtry odpylające, wentylatory, śluzy celkowe

 urządzenia do transportu materiałów sypkich
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SZEROKI ASORTYMENT KOSTKI BRUKOWEJ

SYSTEMY OGRODZENIOWE: łupane, betonowe, drewniane
wykonujemy przeliczenia według zapotrzebowania klienta

Zapraszamy 
do naszego 
OGRODU 
WYSTAWOWEGO

PROJEKT GRATS!

BEZPŁATNE UŁUGI 
PROJEKTOWE

dla powierzchni już od 100 m2

Projekty gratis 
od 150 m2

wiele atrakcyjnych promocji 
na kostki!

ZAPEWNIAMY: a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS a SPRZEDAŻ RATALNĄ a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI a DORADZTWO  a MIŁĄ OBSŁUGĘ 

MARKET BUDOWLANY
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5

tel. 61 819 56 00, 
kom. 507 077 757

market@tados.info.pl
Czynne: pn.-pt. 7-17, sob. 7-14

Bloczki betonowe M-6

Nadproża L-19
Nadproża 
o przekroju 
prostokątnym

Betony towarowe

BETONIARNIA
ZAPRASZAMY: 
Zaparcin, ul. Główna 1 
Czynne : pn.-pt. 7-16, sob. 7-13
tel. 61 819-58-41,    fax 61 898-59-03,   
 tel. komórkowy 512-018-188,    
zaparcin@tados.info.pl

SWOJĄ ŁAZIENKĘ!
ZAPROJEKTUJ Z NAMI 

Wizualizacja 
i projekt GRATIS!
ZAPEWNIAMY: 
a duży wybór płytek 
a fachowe doradztwo


