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Sp. z o.o. Sp. komandytowa
farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

Przyjmiemy uczniów

w zawodzie ślusarz

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

rbj.sp@wp.pl

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH O
G
NE
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

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

w Rakoniewicach

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 61 00 | 503 654 087
biuro@frawent.pl
www.frawent.pl

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

PROFESJONALNY PARTNER

AUTO
PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

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

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

WSAD: 1,20 zł/1kg BLACHA: 1 zł./1kg PUSZKA: 3,50 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1000 zł /tona
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg

Pranie
tapicerki
Kompleksowe
czyszczenie
aut

690 210 580
wolsztyn
ul. sturngeo 49

Sprzedam BMW 530 D rok prod. 2002

przebieg: 274 000 moc: 193 KM skrzynia manualna

Tel. 505 980 901
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Medale dla patriotów

14 czerwca 2021 roku w Instytucie Włókien
Naturalnych w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia medali pamiątkowych byłym
działaczom opozycji demokratycznej z Poznania i Wielkopolski. Inicjatywę zorganizował i
prowadził prof. Robert Sobków a uroczystość
uświetnił swoją obecnością wielkopolski Poseł
na Sejm Bartłomiej Wróblewski.
Wykaz odznaczonych medalem pamiątkowym „100-lecia III Powstania Śląskiego” w dniu
14.06.2021 r. w Instytucie Włókien Naturalnych
Poznaniu:
a Józef Biegański - organizator i uczestnik
wydarzeń patriotycznych. Propagator postaw
patriotycznych i niepodległościowych. (Decyzja
nr 03/2021)

a Krzysztof Cnotalski - działacz opozycji
antykomunistycznej. Członek Solidarności
Walczącej. Drukarz i kolporter wydawnictw
niezależnych. (Decyzja Decyzja nr 04/2021)
a Adam Frąckowiak - radny z Nowego Tomyśla. Organizator i uczestnik wielu wydarzeń
patriotycznych i niepodległościowych. (Decyzja
nr 05/2021)
a Franciszek Gwardzik - działacz opozycji antykomunistycznej. Pozbawiony pracy i
represjonowany w stanie wojennym. Obecnie
Redaktor Gazety Powiaty - Gminy w Wlkp.
w których opisuje także wydarzenia i obchody
patriotyczne. (Decyzja nr 06/2021)
a Roman Nisiewicz - działacz NSZZ Solidarność w okresie stanu wojennego. Członek

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Propagator postaw
patriotycznych. (Decyzja nr 07/2021)
a Wanda Nisiewicz – działaczka NSZZ Solidarność w okresie stanu wojennego. Propagatorka postaw patriotycznych. (Decyzja nr 08/2021)
a Edward Pohl - działacz Solidarności oraz
późniejszy działacz Solidarności Walczącej.
Potomek powstańców Wielkopolskich. Działacz opozycji antykomunistycznej. (Decyzja
nr 09/2021)
a Wojciech Stankowski - założyciel Solidarności w Cukrowni w Opalenicy. Aktywny
działacz w Zarządzie Regionu Solidarności i w
Krajowej Komisji Przemysłu Spożywczego. Potomek Powstańców Wielkopolskich. Uczestnik

i organizator wielu wydarzeń patriotycznych.
(Decyzja nr 10/2021)
a Ewa Waliszewska - romanistka. W okresie
stanu wojennego umożliwiała kontakty środowiska opozycyjnego w Polsce w latach 80
z przedstawicielami z Francji. Przez wiele lat
związana z Solidarnością Walczącą. (Decyzja
nr 11/2021)
a Paweł Waliszewski - w stanie wojennym
internowany. Razem z żoną Ewą organizował
tajne komplety historii dla młodzieży w parafii
św. Stanisława Kostki na poznańskich Winiarach. Odznaczony przez Prezydenta Miasta
Poznania medalem Bene Meritus oraz medalem Solidarności Walczącej w 25 rocznicę jej
powstania. (Decyzja nr 12/2021)

Będą wyższe wynagrodzenia w służbie zdrowia
Prawie 4 mld zł i to w
okresie 6 miesięcy ma trafić
na podniesienie najniższych
wynagrodzeń pracowników
ochrony zdrowia. Rada
Ministrów przyjęła projekt ministerstwa zdrowia
wypracowany wspólnie na
Trójstronnym Zespole ds.
Ochrony Zdrowia. - Przyjmujemy z radością kolejny
krok w kierunku realizacji
ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu w ochronie zdrowia - mówi Maria
Ochman (na zdjęciu) ,
przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność”.
- Jeden z priorytetów planu
dla zdrowia wchodzącego w
skład Polskiego Ładu staje
się faktem. Projekt ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu
zyskał akceptację całej Rady
Ministrów i z klauzulą trybu
pilnego trafi teraz do Parlamentu – powiedział chwilę po
obradach Rady Ministrów dr
Adam Niedzielski, minister
zdrowia.
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych oraz
ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu zapewnienia w
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii kadr przewi-

duje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 2021 r. na podniesienie
najniższych wynagrodzeń w
ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie blisko 4 mld
zł. Projekt został przyjęty
na Trójstronnym Zespole ds.
Ochrony Zdrowia, w skład
którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe
i organizacje pracodawców.
- Po raz pierwszy w historii
ustalamy gwarantowany poziom minimalnych uposażeń
pracowników ochrony zdrowia, bez żadnych okresów
przejściowych. Po wejściu w
życie ustawy nie będzie żadnej
możliwości by jakikolwiek
pracownik zarabiał mniej niż
przewidują to ustalone wspólnie ze stroną związkową i
stroną pracodawców przepisy
– ocenia minister Adam Niedzielski.
Po dyskusjach na forum
Trójstronnego Zespołu, na
wniosek NSZZ „Solidarność”
oraz OPZZ minister Adam
Niedzielski zgłosił na autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek
z ukończonymi studiami licencjackimi
do grupy płacowej z
wynagrodzeniem na
poziomie należnym dla
pracowników ze studiami magisterskimi.
Wejście w życie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie
zdrowia będzie ozna-

w sposób idealny. Cieszy nas
jednak pewna konsekwencja
ministra Niedzielskiego i dotrzymywanie słowa. Bardzo
nas też cieszy, że pieniądze
mają trafić nie tylko do pielęgniarek i lekarzy, ale też do
tych pracowników, niejako
z „drugiej linii frontu”. Jak
pokazuje historia niejednej
wojny, to zaplecze odgrywa
niejednokrotnie kluczową rolę
i należy o nim pamiętać. Jeżeli
uda się przeprowadzić tę ustawę przez Sejm, to naprawdę,
będą to bardzo duże podwyżki
- podkreśliła Maria Ochman.
czać choćby wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej
uposażonych tj. salowych na
poziomie średnio 700 zł i
fizjoterapeutów na poziomie
1 tys. zł.
- Przyjmujemy z radością
kolejny krok w kierunku realizacji ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu w ochronie
zdrowia. Cieszy nas, że rząd
przyjął projekt przygotowany
już w marcu na Trójstronnym
Zespole ds. Ochrony Zdrowia.

Jedyną organizacją, która zgłosiła zdanie odrębne w tej sprawie jest Związek Pielęgniarek
i Położnych, co powiem szczerze, trochę nas dziwi, bo trzeba
do końca rozmawiać. Najlepiej
pokazuje to fakt, że jeszcze na
wczorajszym spotkaniu Zespołu Trójstronnego Pan Minister
zaproponował autopoprawkę,
w której uwzględnione zostały
także pielęgniarki z licencjatem. A tych mamy bardzo dużo
w Solidarności - powiedziała
portalowi Tysol.pl Maria Ochman, przewodnicząca Sek retariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność”.
- Dla nas to też pewien
sprawdzian i dowód na
wiarygodność ministerstwa zdrowia, z którym
przecież relacje Solidarności nie układają się

Dodatki dla pracowników
niemedycznych
Solidarność od wielu miesięcy
zabiegała o wypłaty dodatku
covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. W końcu
nadszedł wyczekiwany sukces.
– Nie można przecież pomijać
jednych kosztem drugich. Taki
był zawsze postulat Solidarności. Jesteśmy związkiem
zawodowym, który zrzesza
wszystkich pracowników zarówno lekarzy, pielęgniarki,
jak i pracowników obsługi,
salowe. Bez wspólnej pracy i
zaangażowania nie ma sukcesu
– powiedziała Maria Ochman,
przewodnicząca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
Pozytywnie zakończyły się
rozmowy dotyczące wypłaty
dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali.

Na spotkaniu z ministrem
zdrowia Adamem Niedzielskim, w którym udział wzięły
Maria Ochman z Solidarności
oraz Urszula Michalska z
OPZZ, zostały potwierdzone
te ustalenia, które zostały
poczynione na wcześniejszych
spotkaniach.
– Strona pracowników i
pracodawców zaakceptowała propozycje, które zostały
przedstawione przez ministerstwo. Najważniejsze jest
to, że ustalenia, które zostały
poczynione w ramach dialogu
społecznego, zostaną uszanowane. Dla Solidarności bardzo
ważna była kwestia dodatków
covidowych dla pracowników
niemedycznych. Mowa tu o
sanitariuszach, opiekunkach
medycznych, salowych. Ale
również są to tacy pracownicy
jak psychologowie, dietetyczki. Przecież te osoby tak samo
pracują na oddziałach covidowych z narażeniem własnego
zdrowia i życia. Wykonują
bezpośrednią pracę przy najciężej chorych pacjentach. A
dotychczas byli pominięci w
zaleceniach ministra. Teraz
ministerstwo jednak przyznało, że istotne były argumenty,
które przytaczaliśmy od wielu
już miesięcy, upominając się
o tych pracowników – powiedziała Maria Ochman,
przewodnicząca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
www.solidarnoscwielkopolska.pl
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Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom

Spotkanie z Agnieszką
Lingas-Łoniewską
W dniu 16 czerwcabr. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Rakoniewicach odbyło się
spotkanie autorskie z panią
Agnieszką Lingas-Łoniewską,
podczas którego uczestnicy
dowiedzieli się o wielu ciekawostkach z życia i pracy pisarki, m. in. pisaniu do szuflady,
pierwszych publikacjach w
Internecie za namową przyjaciółek, o wydaniu pierwszej
książki i związanych z tym
emocjach. Autorka opowiada-
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ła, że pracę nad każdą kolejną
książką, rozpoczyna skrupulatny research środowisk i zagadnień, o których ma zamiar
pisać. Książki autorstwa pani
Agnieszki są pełne emocji,
łączą wątki romansu, dramatu
i sensacji, w których mistrzowsko podkręcane napięcie, dostarcza czytelnikom podczas
czytania wielu wrażeń.
Autorce dziękujemy za miłe
spotkanie.
Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rakoniewicach, w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, wzięła
udział wraz z opiekunami i
podopiecznymi Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Serce” we
wspólnym projekcie, przygo-

towując inscenizację wiersza
J. Brzechwy pt. „Grzyby”.
Podopieczni ubrani w piękne
stroje, wcielając się
w rolę aktorów dali z siebie
wszystko, tworząc barwne
widowisko.
Gminna Biblioteka Publiczna

PAKIETY RODZINNE
LATO 2021

OFERTA WAŻNA OD 17.06.2021

3 DNI PEŁNE ATRAKCJI

Koszt pobytu:

2+1

1+2

1+1

799 zł

2+2

999 zł

899 zł

realizujemy

1099 zł

2+3

1199 zł

2+1*

(1/2 osoby dorosłe + 1/2/3 dzieci)

1+2*

1+1*

1149 zł

1049 zł

949 zł

2+2*

1249 zł

2+3*

1349 zł

Pakiet zawiera:
- dwie noce w pokoju dostosowanym do ilości osób
- śniadanie w godz. 8.00 –11.00

WYKŁADZINY

- jednorazowa słodka niespodzianka dla całej rodziny
- nielimitowane korzystanie z atrakcji DELI PARKU

(szczegółowy opis atrakcji oraz zasad korzystania, dostępny na stronie www.delipark.pl)

- nielimitowane wejście do PAPUGARNI ARA

DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

- jedna godzina korzystania z BOWLINGU

* pakiety z gwiazdką * zawierają dodatkowo voucher o wartości 150 zł do wykorzystania
na wyżywienie w Hotelu lub Deli Parku

Dodatkowe informacje

- możliwość rozliczenia BONEM TYRYSTYCZNYM

- nie ma możliwości skracania pobytów, pakiety promocyjne dotyczą pobytów min. 3-dniowych
- doba hotelowa od 14.00 - 11.00 w dniu wyjazdu

- możliwość dokupienia w specjalnych cenach zestawów obiadowych i kolacji
- dostęp do bezpłatnego Internetu
- bezpłatny parking
- duże przestrzenie zielone na terenie Hotelu i Parku
- sąsiedztwo lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego, ścieżek spacerowych i rowerowych
- możliwość wypożyczenia rowerów / kijków nornic walking - po wcześniejszej rezerwacji

Dopłaty i dodatki

Przedłużenie pobytu o kolejną dobę dla pakietów:
1+1 299 zł

1+2 349 zł

2+1 399 zł

2+2 449 zł

2+3 499 zł

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w obliczu pandemii, wprowadziliśmy zasady bezpiecznego pobytu na terenie hotelu Delicjusz i DELI Parku, zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Kontakt i rezerwacje:

Tel.+48 618108108 | kom. +48519059727

(Rezerwacje telefoniczne w godz. 9.00 - 17.00)

e-mail: recepcja@delicjusz.pl | www.delicjusz.pl | www.delipark.pl

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611
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XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
21 czerwca w Sali Starostwa
Powiatowego w Grodzisku
Wielkopolskim odbyło się
podsumowanie etapu regionalnego XI Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy – od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”
Konkurs był skierowany do
uczniów szkół podstawowych
w dwóch grupach wiekowych:
klasy 0-III, klasy IV-VIII.
Zadaniem konkursowym
było wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej
pracy plastycznej w formacie
A3, w dowolnej technice,
obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie rolnym oraz
rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a współorga n i zatora m i
byli: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu było Pocztowe Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych.
Nagrody wręczali: Andrzej
Okpisz – Wicedyrektor OR
KRUS w Poznaniu, Starosta

Powiatu Grodziskiego Mariusz
Zgaiński oraz Danuta Nijaka
– Kierownika PT KRUS w
Grodzisku Wielkopolskim
Do konkursu w etapie regionalnym z powiatu grodziskiego przystąpiło 230 uczniów
z 14 szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe, których
uczniowie wzięli udział w
konkursie to: SP Wilkowo Polskie, SP Parzęczewo, SP nr 4
w Grodzisku Wlkp., SP Łąkie,
SP Łubnica, SP Kąkolewo, SP
Jabłonna, SP Rakoniewice,
SP Grąblewo, SP Ptaszkowo,

SP Słocin, SP Ruchocice, SP
Konojad, SP Kamieniec.
Wyłoniono łącznie 6 Laureatów:
- Pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce - Marika Wawrzynowska, klasa I, SP Parzęczewo
II miejsce - Iga Izydorczyk,
klasa III, SP Wilkowo Polskie
III miejsce - Krzysztof Glapa, klasa 0, SP Parzęczewo
- Druga grupa wiekowa:
I miejsce - Maja Przybyła,
klasa IV, SP Łąkie
II miejsce - Miłosz Zaremba, klasa VII, SP Łąkie
III miejsce – Maja Chełkowska, klasa VI, SP nr 4 Grodzisk
Wlkp.
Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Państwową Inspekcję Pracy.

Jeszcze o Mistrzostwach Karate Kyokushin
Podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w Karate w Nowym
Tomyślu brała udział wicemistrzyni świata Aleksandra Matysiak mieszkanka Grodziska
Wlkp obecnie studiująca w
Warszawie. Oto kilka zdań,
które powiedziała o sobie:
„ Treningi zaczęłam bardzo wcześnie. Największym
moim sukcesem jest wicemistrzostwo świata w karate
Kyokushin które odbyło się w
Tokio. Aktualnie biorę udział
w Mistrzostwach Polski w
Nowym Tomyślu i mam poza
sobą już kilka walk. Kolejnymi
zawodami będą Mistrzostwa
Europy w Katowicach które odbędą się w listopadzie.
Liczę na dalsze sukcesy w
Kyokushin”. Tyle Aleksandra o
sobie , a na fotce jest ze swoim
trenerem .
Fr.Gwardzik
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Wystawa w Zielonej Czytelni
Co prawda Zielona Czytelnia
wciąż się tworzy, nie mniej
na ostatnich, a tak naprawdę
pierwszych od dawna ‚Poczytajkach’ powstały fenomenalne, wielkoformatowe prace
naszych milusińskich. Warto
wspomnieć, że przedstawiają
one podwodny świat, a inspiracją dla ich powstania była
opowieść Jacques’u Cousteau
pt.”Podwodny świat”
Szkoda by było nie pokazać
ich światu. Dlatego serdecznie
zapraszamy do oglądania au-
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XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Po długiej przerwie znów
zaczynamy spotykać się
z naszymi czytelnikami
w bibliotekach, cieszymy
się jeszcze bardziej, kiedy
możemy wspólnie spędzić
czas.

toportretów naszych małych
nurków w Zielonej Czytelni
znajdującej się przy bibliotece
w Bolewicach.

Zdjęcie przedstawia spotkanie
z okazji XX Światowego Tygodnia Dzieciom w Zielonej
Czytelni w Bolewicach. Na
zdjęciu na pierwszym planie
po lewej stronie czytająca
starsza Pani przy zielonym
stoliku. przed nią na trawie, na
kocykach siedzi grupa około
30 dzieci aktywnie słucha i
zadaje pytania do opowieści.
Korzystając z naszej zielonej
czytelni przy bibliotece filii
w Bolewicach zaprosiliśmy
uczniów klas czwartych z
Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach.
Okazją to tego spotkania
był XX Tydzień Czytelnia
Dzieciom pod hasłem „Lubi-

my czytać polskich autorów!„
Aby porozmawiać o polskich
autorach, czytać fragmenty
ich książek zaangażowali się
klubowicze miedzichowskiego
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Pani Lidia Tomaszewska na
spotkaniu z w Bolewicach
czytała dzieciom Michała
Rusinka „Wierszyki domowe”. Natomiast w bibliotece
w Miedzichowie pan Marian
Bartoszewski opowiedział o
książce „Tyczka” dzieciom z

klasy pierwszej Zespołu Szkół
w Miedzichowie, wyrecytował
również swój ulubiony wiersz z
dzieciństwa – „Tańcowały dwa
Michały”
Podziękowania za udział
w akcji należą się nie tylko
członkom miedzichowskiego DKK, ale i pracownikom
Urzędu Gminy Miedzichowo
z Wójtem na czele. Na nagraniach, które udostępniamy na
naszym kanale YOUTUBE
pojawiło się wielu z nich.

Zobaczycie tam panią Emilię
Grześkowiak oraz jej córkę
Grację , panią Ilonę Werner i
pana Stanisław Piechotę – wójt
gminy Miedzichowo.
Do tego grona z chęcią
dołączyli także przyjaciele
naszej biblioteki; pani Anna
Myszkowska i pani Agnieszka
Karcz. Ta ostatnia przeczytała
„Lokomotywę” Juliana Tuwima, oraz ciąg dalszy wiersza
od wagonu jedenastego do
czterdziestego, którego wraz
z dziećmi Basią, Julią oraz
Jędrzejem są autorami i laureatami konkursu ogłoszonego w
2013r. przez GBP w Kuślinie
„Bądź kreatywny – mierz się
z Tuwimem! „
Wszystkim bardzo gorąco
dziękujemy za zaangażowanie
w akcję! Warto opowiadać i
czytać dzieciom bajki, baśnie
i inne opowieści od pierwszych
chwil życia, a nawet wcześniej.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedzichowie

Poniedziałkowe Poczytajki
,,Była sobie mała lisiczka,bardzo, bardzo cichutka.Lubiła
być cichutko. Wtedy mogła
dostrzec w lesie wszystko,
nawet to, co najmniejsze”W
tym tygodniu czytaliśmy i
słuchaliśmy opowiadania Nicoli Kinnear ,,Ciii…cichutko”. Poznaliśmy sympatyczną
Lisiczkę, która zdobyła się na
odwagę, by ostrzec i chronić
swoich przyjaciół. Dzieci dowiedziały się jak siła przyjaźni
daje pewność siebie i odwagę.
Na zajęciach plastycznych
pracowaliśmy wspólnie. Każdy miał inny inny pomysł, a w
efekcie powstało coś ciekawego i niesamowitego. Zobaczcie
sami

Poczytajki na trawie. Dzieci
siedzą na fioletowych kocach. W tle zielona przyroda:
kwiaty, krzaki i drzewa. Po
lewej 3 mniejsze dziewczynki
trzymają czytane książki. Po
prawej, w różowej bluzce,

Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej
Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej rozpoczęło się
w ekstremalnych nawet jak na
plażowe warunkach. Sobota i
niedziela wymagała od uczestników kondycji i odporności na
wysokie temperatury – słupek
rtęci od godzin przedpołudniowych utrzymywał się na poziomie blisko 35 stopni. Mimo
ogromnego upału nikt nie
odpuszczał. Ci którzy grali u
nas po raz pierwszy na pewno
nie żałowali decyzji o starcie.
Od ubiegłego roku zmieniła
się formuła samego turnieju, został on podzielony na
dwa dni sportowych zmagań.
Umożliwia to zawodnikom
grę w dwóch kategoriach np.
kobiet lub mężczyzn oraz mikstów, pozwalając jednocześnie
zmniejszyć nieco wysiłek.
Drugą utrzymaną zmianą z
ubiegłego sezonu jest rozszerzenie rozgrywek kategorii
dziecięcej o turniej dziewcząt.
Oto garść danych liczbowych. W sobotę gościliśmy
10 par kobiecych, 20 par męskich oraz 10 dziecięcych –
dwie pary dziewcząt i osiem
chłopców. W niedzielę, 16 par
mieszanych (miksty), 5 par z w
kategorii Zbąszyniacy. Dało to
łącznie liczbę 61 siatkarskich
par, które odwiedziły Zbąszyń
w weekend 19-20 czerwca.
Zbąszyń - Miasto nad Jeziorem – przyciągnął na pierwszy
turniej sportowców m.in. z:
Poznania, Gniezna, Śremu,
Wrocławia, Brudzewa, Koszalina, Tarnowa Podgórnego,
Nowej Soli, Żółwina, Międzyrzecza, Ceradza Kościelnego, Swarzędza, Stawiszyna,
Jastrowia, Nowego Tomyśla,
Chrzypska Wielkiego, Nekli,
Kostrzyna Wielkopolskiego,

Rokietnicy, Chrzanowa, Kaźmierza, Zbąszynka, Szprotawy, Drezdenka, Krotoszyna,
Rydzyny, Szlichtyngowy, Wilczyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Konina i oczywiście
Zbąszynia.
W sob ot ę, 19 cz er wca
pierwsze gwizdki rozbrzmiały o 10.30, ogłaszając początek
zmagań dla 40 par. Emocji nie
brakowało przez cały upalny
dzień. Spotkania były jak
zwykle ciekawe i zacięte.
Każdy zostawił tego dnia na
boiskach mnóstwo sił i serca. Tradycyjnie najszybciej
swoje rozgrywki zakończyli
najmłodsi, wśród starszych na
rozstrzygnięcia musieliśmy
zaczekać do późnego popołudnia. Cieszy fakt, że rośnie
frekwencja w kategorii dziecięcej wśród najmłodszych par
ze Zbąszynia, mamy nadzieję,
że w kolejnych turniejach najmłodszych będzie ich jeszcze
więcej. Najlepsze cztery pary
we wszystkich kategoriach na
zakończenie odebrały z rąk
sędziów specjalne okolicznościowe medale.
Niedziela, 20 czerwca należała do dwóch kolejnych

grup: mikstów oraz Zbąszyniaków, łącznie 21 duetów. Tutaj pierwsi zawody ukończyli
nasi siatkarze, wśród których
zwycięzca wyłoniony został
po rozegraniu 10 pojedynków
grupowych. Dłużej na rozstrzygnięcia czekaliśmy wśród mikstów. W parach mieszanych
do wyłonienia najlepszej tego
dnia par y potrzebne były
32 spotkania. Podobnie jak
w sobotę laureaci miejsc 1-4 w
obu kategoriach otrzymali specjalne, pamiątkowe medale.
Zawodniczki i zawodnicy
mają dwa tygodnie na odpoczynek i regenerację. Zapraszamy wszystkich na drugi etap tegorocznego Grand
P r i x, k tór y odbę dzie się
3 i 4 lipca, będzie to turniej
zaliczany do Wielkopolskiego
Wielkiego Szlema 2021. Organizatorami cyklu Grand Prix
Zbąszynia w Siatkówce Plażowej są Zbąszyńskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji,
PKS MOS Zbąszyń oraz MKS
„Wicher”.
K l a sy f i k a c ja ko ń c owa
pierwszego turnieju Grand
Prix Zbąszynia 2021 r.

Kategoria dziecięca, dziewczęta
1/Amelia Rolla/Nela Daról, Zbąszynek
2/Hania Rolla/Oliwia Jakimczuk/Nina
Bujnowska, Zbąszynek/Zbąszyń
Kategoria dziecięca chłopcy
1/Alan Stachowiak/Piotr Grobelny,
Międzyrzecz
2/Tymon Humeniuk/Gracjan Gasper,
Międzyrzecz
3/Nikodem Pośpiech/Witold Witkowski, Rokietnica, Ceradz Kościelny
4/Paweł Latawiec/Wojciech Witkowski, Kaźmierz, Ceradz Kościelny
Kategoria kobiet
1/Kornelia Matysik/Hania Gwoździk,
Brudzewo/Wrocław
2/Edyta Mazurczak/Julia Kucner,
Śrem/Poznań
3/Justyna Wierzgacz, Magda Pudełko,
Chrzanów
4/Agata Kurczyńska/Karolina Ostrowska, Gdynia/Białystok
Kategoria mężczyzn
1/Błażej Szubstarski/Marcin Ernestowicz, Tarnowo Podgórne/Gostyń
2/Hubert Kostera/Jakub Zuza, Nowy
Dwór/Zbąszynek
3/Mateusz Michalak/Daniel Fijałka,
Nowa Sól/Wrocław
4/Andrzej Jaromi/Marcin Subel,
Koszalin
Kategoria miksty
1/Justyna Wierzgacz/Przemek Paliwoda, Chrzanów
2/Julia Kucner/Krystian Rabiega,
Poznań/Konin
3/Katarzyna Jusiak/Patryk Foltynowicz, Poznań/Krotoszyn
4/Sandra Jutrzenka/Adam Rychlewski,
Poznań
Kategoria Zbąszyniacy
1/Jakub Lis/Wojciech Kostera, Zbąszyń
2/Patryk Frasz/Damian Kramski,
Zbąszyń
3/Jakub Peda/Krystian Waśkowiak,
Zbąszyń
4/Bartosz Bocian/Emanuel Kozon,
Zbąszyń
5/Gracjan Bartczak/Sebastian Starszak, Zbąszyń

starsza dziewczynka w okularach, podpiera się jedną ręką
i uśmiecha. Panuje radosna
atmosfera.
W Poniedziałki w Bolewicach, a wtorki? We wtorki
spotykamy się z poczytajkami

w Miedzichowie.
W poprzednim tygodniu
rozmawialiśmy o gdzie można
mieszkać. Od domku, poprzez namiot, ul, jaskinię i
kamienicę. Ta ostatnia stała
się inspiracją do naszych prac
plastycznych i kolejnej mini
-wystawy. Poza kamienicami
rysowaliśmy różne domki.
A wszystko to dzięki opowieści „W każdym domu na
każdej ulicy – Hitchman Jess”,
czyli książki dla najmłodszych
o tym, że dom to nie tylko cztery
ściany, ale przede wszystkim
ludzie, którzy w nim mieszkają
i sprawiają, że cztery ściany
zamieniają się w przytulne
miejsce pełne wspomnień.

Turniej o puchar ZCSTiR
Mini Euro w Zbąszyniu czy
to możliwe? Oczywiście, że
tak. Mało tego, w naszym
turnieju każda drużyna dostała
pamiątkowy puchar, a każdy
uczestnik medal. W piątkowe
popołudnie, 18 czerwca, na
stadionie Orzeł odbył się turniej piłki nożnej dla zespołów
Gminnej Ligi Piłki Nożnej
„Orliki-13” o puchar ZCSTiR.
Na starcie zameldowały się
wszystkie zespoły, które co
roku grają w naszej gminnej
lidze. Ponieważ w tym roku
rozgrywki ligowe Orlików
zostały zawieszone, postanowiliśmy zorganizować turniej
żeby umożliwić dzieciakom
spotkanie z rówieśnikami oraz
dobrą zabawę przed zbliżającymi się wakacjami.
Otwarcia turnieju dokonał
pan Tomasz Kurasiński Burmistrz Zbąszynia, który życzył
wszystkim dobrych wyników.
Nad sprawnym przebiegiem
czuwali niezawodni sędziowie
Andrzej Wachowski i Łukasz
Śliwa oraz animatorzy sportu.
Warunki na boisku młode
piłkarki i młodzi piłkarze

mieli wręcz afrykańskie. Po
zakończeniu meczu wszyscy natychmiast chłodzili się
wodą, której nie brakowało.
Pozwalało to uniknąć odwodnienia oraz odzyskać siły na
kolejny pojedynek. Turniej
rozgrywany był systemem
każdy z każdym, o miejscach
poszczególnych drużyn decydowały zdobyte punkty w
spotkaniach z przeciwnikami.
Po rozegraniu 15 pojedynków i
podliczeniu wyników ustalona
została klasyfikacja końcowa.
Tradycyjnie również wręczone zostały wyróżnienia
indywidualne. Najlepszym
strzelcem został Maciej Patrzała, Huragan Łomnica. Najlepszym bramkarzem Wiktor
Łukaszewski, Wicher Strzyżewo, a najlepszym zawodnikiem całego turnieju Bartosz
Krzyżański, Obra Zbąszyń.
Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki
nożnej o Puchar ZCSTiR:
1/ Obra Zbąszyń
2/ Płomień Przyprostynia
3/ Huragan Łomnica
4-6/ Wicher Strzyżewo, Błędno
Nądnia, Sokół Chrośnica.

Zespół Szkół Technicznych w grodzisku wlkp.
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I Trójbój
lekkoatletyczny

A udaliśmy się do Rogalinka, by przejść czterokilometrowy odcinek szlaku
czerwonego, który prowadził
przez tzw. „polską sawannę” – nadwarciańskie łąki
i zalewiska do Rogalina.
Nadwarciańskie łąki wyróżniają się jedynym na skalę
Europy stanowiskiem ponad
1400 wspaniałych dębów (
zdjęcia obok),które są pod
ochroną. Zresztą tak samo są
pod ochroną żerujące na nich
dębosze koziorogi – wymierający już gatunek chrząszcza.
Upał, wysokie trawy, ledwie widoczna ścieżka powodowały, że rzeczywiście
można było poczuć się jak na
sawannie ( tego określenia
nadwarciańskich łąk opodal
Rogalina używał przez całe
życie słynny reporter, podróżnik, autor wielu książek
Arkady Fiedler).A afrykańskie

baobaby? To przecież nasze
potężne dęby!
Wypatrzoną ścieżką dotarliśmy do brzegu Warty.
A spacer ostatecznie skończyliśmy w przypałacowym
parku francuskim, okalającym
osiemnastowieczny pałac w
Rogalinie. Odbyliśmy pogawędkę o historii budowli i jej
najsłynniejszych mieszkańcach oraz gościach ( m.in.
Henryku Sienkiewiczu).
Potem pojechaliśmy do Śremu. W „Dystrykcie” czekała
nas elektroniczna odmiana paintballu. Szkolenie z „obsługi”
sprzętu, podział na 2 drużyny:

Konkurs o paszport w „Różowej”
18 i 19 maja, jak co roku,
odbył się konkurs dla uczniów
klas ósmych szkół podstawowych Paszport do Zespołu
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Konkurs cieszy
się dużą popularnością wśród
uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych, tym razem
nie było inaczej. W tegorocznej edycji udział wzięli
uczniowie z 20 szkół podstawowych, ubiegający się o
Paszport w 9 różnych kategoriach. W tym roku nauczyciele
ZST przygotowali następujące
Paszporty: sprawnościowo –
mundurowy dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie
do klasy mundurowej o profilu technik logistyk, matematyczny dla technika informatyka i technika ekonomisty,
polonistyczny z elementami
grafiki, dla zainteresowanych

kierunkiem technik grafiki i
poligrafii cyfrowej, fizyczny
dla technika mechanika i
technika mechatronika, fizyczno-matematyczny skierowany dla chętnych na kierunek technik budownictwa,
przyrodniczy dla kierunku
technik żywienia i usług ga-

„Gregoriana” na Nowym
Świecie
Dnia 9 czerwca 2021 roku
przed budynkiem szkoły na
Nowym Świecie tzw. ”Gazy”
zasadzono brzozę polską.
Drzewo nazwano „Gregoriana” – od imienia pana
Grzegorza Fórmaniaka –
pomysłodawcy wydarzenia.
W wydarzeniu uczestniczyła
p. dyrektor A. Matysiak, p.
dyrektor B. Cichos, pomysłodawca p. G. Fórmaniak,
młodzież, która pomagała zrealizować projekt oraz

26 czerwca 2021

Wycieczka Niespodziankowa

Z powodu pandemii VII Wycieczka Niespodziankowa
Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” została
przełożona z października
na czerwiec. I tak 7.06.21
wyruszyliśmy w nieznane( jak zawsze uczestnicy
szczegóły wyjazdu poznają
dopiero w busie).

W ostatnim czasie w Zespole
Szkół Technicznych im. E.
Kwiatkowskiego odbyły się
zawody w Trójboju Lekkoatletycznym. Uczniowie startowali w trzech konkurencjach:
pchnięcie kulą, skok w dal
i bieg na 200m. Sportowcy
uzyskiwali świetne wyniki,
niekiedy bijąc swoje rekordy
szkolne uzyskane na lekcjach
WF. Zwycięzcy w kategorii
chłopców i dziewcząt otrzymali pamiątkowe medale oraz
nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim za
udział i takie zaangażowanie.
Do zobaczenia w kolejnej
edycji:)

POWIATY-GMINY

przedstawiciele nauczycieli i
obsługi szkoły.
Pan Grzegorz Fórmaniak
jest wieloletnim pracownikiem
Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W 2018 roku otrzymał od uczniów tytuł „Serca
Szkoły”.
Swoim oddaniem szkole
i zaangażowaniem w pracę
zapisał się w pamięci społeczności szkolnej.

stronomicznych oraz technik
rolnik, a także geograficzny,
dla kierunku technik logistyk.
Laureaci Paszportu, jeśli złożą dokumenty rekrutacyjne na
kierunek, z którego otrzymali
Paszport, mają zagwarantowane przyjęcie do szkoły.
W tym roku, ze względu

na sytuację pandemiczną, w
trosce o zdrowie uczestników
i organizatorów, Konkurs
o Paszport od ZST, odbył
się zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie
z obowiązującymi obostrzeniami.
Informacje o laureatach
zost a ną w ysła ne ma i lem
do sz kół p o d st awow ych,
w których uczą się nagrodzeni.
Paszporty, wraz z nagrodami
rzeczowymi zostaną dostarczone zwycięzcom do końca
roku szkolnego.
Uczestnikom dziękujemy za
udział w zmaganiach konkursowych, laureatom raz jeszcze
gratulujemy, na wszystkich
Was czekamy w „różowej”, a
na kolejną edycję Paszportu do
Zespołu Szkół Technicznych w
Grodzisku Wlkp. zapraszamy
już w przyszłym roku.

Eksperymenty … „KLOPSÓW”

czerwonych oraz niebieskich,
potem… 3 „bitwy” wewnątrz
zaciemnionej i zaadaptowanej
do tego celu hali poprzemysłowej. Na koniec zostały
szczegółowo omówione wyniki walk sczytane z indywidualnej broni uczestników do
komputera.
Najlepszym zawodnikiem
okazał się Jacek Ratajczak z kl.
1LT ( otrzymał od Dystryktu
drobną nagrodę).
W wyjeździe, który z okazji 25-lecia „K LOPSÓW”
sponsorowało grodziskie Starostwo Powiatowe, wzięli
udział uczniowie klas I i II
technikum: Sandra Adamczak,
Karolina Banach, Mateusz
Bruss, Wiktor Ciorga ( który
pojechał na wycieczkę w nagrodę - jako laureat lutowego
konkursu k rajoznawczego
„KLOPSÓW”),Kacper Flieger, Wiktor Gielnik, Cezary
Krzyżanek, Patryk Mańkowski, Julia Markwitz, Dawid
Nowaczyk, Jacek Ratajczak,
Norbert Rosolski, Wiktoria
Ruta, Zuzanna Sarnowska,
Weronika Szczepaniak, Filip
Tomys, Dominik Walkowiak,
Paulina Waśkowiak i Natalia
Zbierska. Grupą opiekowali
się panowie Przemysław Maćkowiak i Jarosław Czechowski.

Różowa skrzyneczka

Według badań firmy Procter&Gamble jedna na sześć
uczennic przynajmniej raz
opuściła lekcje w szkole z
powodu braku dostępu do
środków higienicznych, a badania przeprowadzone przez
Kulczyk Foundation wskazują, że w Polsce nawet pół
miliona osób dotknięte jest
tak zwanym ubóstwem menstruacyjnym. W całym kraju
powstają w związku z tym
setki różowych skrzyneczek,
które zapewniają kobietom
i dziewczynkom dostęp do

darmowych artykułów higieny. Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewie wraz
z wychowawczynią Martą
Wasilewską oraz Stowarzyszeniem Razem zainicjowały
akcję, dzięki której takie różowe skrzyneczki mają znaleźć
się w każdej damskiej toalecie
szkolnej w naszej gminie.
Starsze koleżanki z „Różowej” wsparły tę inicjatywę
wykonując serię plakatów i
dzięki temu również w naszej
szkole pojawiła się różowa
skrzyneczka.

Piąte miejsce biegaczy

Po warsztatach tanecznych i
bębniarskich przyszedł czas na
od dawna odkładane warsztaty
związane z pograniczem turystyki i fizyki.
19 maja 2021r. członkowie
Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” wzięli udział w
zajęciach warsztatowych, które poprowadziła pani Marta
z koła fizyków poznańskiego
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Wielu z Was podróżuje. Czy
zastanawialiście się kiedyś
nad zjawiskiem fatamorgany,
powstawaniem burzy, kolorami tęczy? O tych problemach

oraz o funkcjonowaniu wody
w przyrodzie mówiliśmy
podczas spotkania. Całość
została uzupełniona pokazami
i eksperymentami.
W zajęciach wzięli udział
: Tomek Meller, Filip Tomys , D aw i d Nowa c z yk ,
Norbert Rosolski, Mateusz
Bruss, Mikołaj Błażejewski, Oliwier Peters, Oskar
Olejnik, Szymon Kociemba
i Jacek Ratajczak.
Dziękujemy Panom:
Krzysztofowi Pogonowskiemu
i Andrzejowi Maklesowi za
pomoc w organizacji warsztatów.

W piątek 11 czerwca 2021
roku Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp. udali się do Olejnicy,
aby wziąć udział w Finale Wojewódzkim w Drużynowych
Biegach na Orientację.
W finałach wystartowały
dwie drużyny:
Dziewcząt - w składzie:
a Weronika Tomaszewska
a Wiktoria Skrzypek

a

Beata Andrzejewska

Chłopców - w składzie:
Nikodem Grys
Oskar Skrzypek
Adam Czekała
Wszyscy spisali się znakomicie, poprawiając swoje wyniki życiowe oraz zdobywając
5 miejsce w Wielkopolsce
. Nad uczniami sprawował
opiekę Marcin Łodyga .
a
a
a

Marcin Łodyga

MUZYCZNE BRZMIENIA
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Wokół szlagierów z Radia Wolna Europa
Podczas studiów na
Wydziale Teorii ówczesnej
Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu
zetknąłem się z problemem
opanowania kontrapunktu,
alikwoty, dyscypliny rytmicznej, harmonii klasycznej, fugi, instrumentacji,
aranżacji i solfeżu.
Nie były to przedmioty zbędne, gdyż zamierzałem władając
piórem mógł wypowiadać się
o muzyce wskazując słuchaczom dlaczego coś jest piękne, albo nie. I tak w różnym
czasie, na łamach dzienników,
tygodników, miesięczników
starałem się nie obrażać i nie
krytykując w recenzjach wykonawców przybliżając raczej
istotę alfabetu muzycznego.
Na początek nawiązując do
artykułu Marianny Ćwiąkały
zamieszczonego w Kulturalniku Poznańskim zatytułowanego Randez Vous o 6.10 z
podtytułem „Podroż między
gatunkami i osobowościami
muzycznymi, w którym autorka pięknie wyartykułowała
idęę tych spotkań - koncertów.
To wszystko miało miejsce w
kolejnej imprezie w Jeżyckim
Centrum Kultury. Starannie
dobrany program wykonawczy
okazał się mało komfortowy
dla odbiorców i niektórych
śpiewających. przez nieumiejętne nagłośnienie przez doświadczonego akustyka, który
już przed koncertem uprzedzał
mnie, abym nie był zaskoczony
siłą niespójnych decybeli.
Kameralne pomieszczenia
JCK roznosiła potęga brzmień
pasująca bardziej do nagłośnienia imprezy plenerowej,
nie mającej nic wspólnego z
tym co czynili wykonawcy
miksujący się profesjonalnie
oddalających mikrofon.
Koncert - audycję ze znaw-

stwem prowadził red. Krzysztof Wodniczak. Na początek
wybrzmiał sygnał wykonany
na klarnecie przez Jerzego
Konope, nieśmiertelny Mały
kwiatek nawiązując do arty-

stycznego wykonania mistrza
Acker Bilka. Trzeba dodać,
że z instrumentalistą świetnie
współpracował pianista i aranżer Michał Szóstek. Następnie
sceną zawładnę wokalistka ja-

Tekst: Kazimierz Miler
Zdj.: Hieronim Dymalski

Artur Rojek tańczy sam
Jeden z najważniejszych
głosów polskiej alternatywy
obija się od pustych ścian
auli neogotyckiego liceum.
„Kundel” zdaje się być
stworzony do takich miejsc.
A miało być jak we śnie –
wydanie nowej płyty, która
na dłuższy czas przykuwa
uwagę fanów i mediów, wyprzedana trasa koncertowa,
letnie festiwale, kolejny tour,
w międzyczasie jeszcze jeden
klip, może dwa… Wszyscy
mieliśmy jakieś plany na 2020
rok, ale Artur Rojek wyjątkowo zaawansowane. W dodatku premiera „Kundla”, jego
długo oczekiwanego drugiego
albumu solowego, została wyznaczona na 13 marca. Piątek
trzynastego. Ot, takie zabawne
kuszenie losu tekstami w rodzaju: „Zjesz, zapalisz, potem
zrobisz sobie zdjęcie / I innego
końca świata tutaj nie będzie”
albo „Wszystkich na czeka to
samo, chujowy hip-hop / Bóg
jest lub go nie ma, i tak stracisz
wszystko”.
13 marca rząd wprowadził
na terenie całej Polski lockdown związany z epidemią
nowego koronawirusa, trasa
została przerwana ledwie się
rozpoczęła, nowiutkie płyty
wylądowały w pustych sklepach. Trudno nie dostrzegać

w tym ironii losu, że akurat
„Kundel” okazał się bezdomny
i bezbronny.
Z e świa domością t ego
wszystkiego uczestnictwo –
online, z domowego fotela – w
koncercie Artura Rojka jest
szczególnym doświadczeniem. Odrealnioną atmosferę
podkreśla wyniosła uroda i
dojmująca pustka fantastycznej, zdobionej witrażami auli
III Liceum im. A. Mickiewicza
w Katowicach. Repertuar
wokalisty – piosenki przede
wszystkim z „Kundla”, ale
„Beksy” czy „Syren” nie mogło zabraknąć – wybrzmiewa
tu szczególnie przejmująco,
a jego nerwowy taniec podkreśla samotność, której tak
dotkliwie od roku doświadczamy.
„Jak się trzymać w pionie,
kiedy wieje? / Jak zatańczyć,
gdy się pali grunt?” – no właśnie, jakoś tak...
Zobacz koncert OFF Club:
Artur Rojek w III Liceum
Ogólnokształcącym im. A.
Mickiewicza w Katowicach:
https://youtu.be/ Ts0mme4NVBU

Ava wydała multi-platynowy
singiel „Kings & Queens”,
który zgromadził już ponad
miliard streamów i przez 8
tygodni zajmował najwyższą
pozycję notowania Hot AC.
Ava jest córką albańskich
imigrantów, a talent szlifowała
od podstawówki. Wokalistka
zdobyła rozgłos w 2018 roku
za sprawą przeboju „Sweet
but Psycho”, który do 2020
roku zgromadził 2,1 miliarda
streamów i przez 3 tygodnie
utrzymywał się w top 10 głównego notowania Billboardu.
Drogę do popowego królestwa
torowała sobie dalej hitami
„So Am I” (927 milionów streamów), „Salt” (1,5 miliarda
streamów), „Kings & Queens”
(miliard streamów) i „Who’s
Laughing Now” (301 milionów
streamów). 
K.W.

Księgi Ofeliowe miały zawitać
do Waszych miast. Zawitały
jeszcze dalej, do Waszych domów, samochodów, odtwarzaczy i serc. Teraz przedstawiamy przedsmak tego co wkrótce
usłyszycie na koncertach.
„Ćma”, która dotychczas w
wersji studyjnej skradła Wasze
dusze, tym razem z nową energią zapowiada to co przyjdzie
niebawem po „Księgach…”
Wydawnictwo Księgi Ofeliowe to efekt pracy wielu ludzi
wierzących w to, że muzyka
zmienia świat.
Trasa koncertowa, promująca debiutancki album „Ofelia”
została odwołana z powodu
pandemii. Ofelia wraz z zespołem weszli do studia, gdzie
z pasją i energią zagrali to, co
usłyszelibyśmy na koncertach.
K.W.

70. rocznica urodzin mistrzyni metamorfoz
KORA – magnetyczna,
charyzmatyczna, mistrzyni
metamorfoz. Gwiazda.
Urodziła się, żeby nią być.
Jedyna taka. Tam, gdzie się
pojawiała, w sekundę cała
przestrzeń stawała się jej przestrzenią, a każdy człowiek
jej słuchaczem. I nie miało
znaczenia, czy śpiewa z Maanamem, czy przy śniadaniu
mówi o cygańskich patelniach
– głos Kory nie znosił sprzeciwu. Nikt go też nie chciał
wnosić, bowiem uleganie czarowi Kory było swego rodzaju
hajem. Na tyle rozkosznym,

by nieustannie chcieć do niego
wracać.
Nie pozwalała sobie na
nudę. Uwodziła, zdradzała,
kochała i porzucała. Miała to,
o czym inne wokalistki mogły
tylko pomarzyć – absolutną
władzę nad tłumem. Odurzała.
Byli tacy, którzy przez 30 lat
nie opuścili żadnego jej koncertu. Nie bała się być inna od
innych. To, co robiła na scenie
było połączeniem punkowego
buntu, hippisowskiej oniryczności i kościelnego mroku.
Wszystkie to, co nosiła w
sobie, wrzucała na scenie do
jednego gara, tworząc iście

wybuchową mieszankę. Siła
rażenia Kory nie słabnie nawet dziś, po blisko 3 latach
jej fizycznej nieobecności. To
ona była tym żywiołem, który
„rozgoni ciemne, skłębione
zasłony”. Przynajmniej w naszych głowach. (autor Kamil
Sipowicz)
We wtorek 8 czerwca przypadła 70. rocznica urodzin tej
wyjątkowej Artystki.
K.W.

8 czerwca 2021, w dniu urodzin Artystki, nastąpi symboliczne odsłonięcie przepięknego muralu KORY na
warszawskich Bielanach

K.W.

Mecenasi projektu: Cisowianka Perlage, Miasto Katowice,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut
Muzyki i Tańca.

Księgi Ofeliowe na żywo

Ava Max powraca jeszcze silniejsza!
Popowa sensacja światowego
formatu, Ava Max, prezentuje
nowy singiel „EveryTime I
Cry”. Bezapelacyjny wakacyjny przebój to napędzana
adrenaliną, elektrooporowa
doskonałość. „Po każdej walce, przez którą musisz przejść,
stajesz się odrobinę silniejsza”
- opowiada o swym dodającym
siły singlu artystka. „Każda
łza, którą uronisz nie jest na
marne. Z tych łez powstaje
bowiem rzeka nadziei”.
Za sprawą poprzedniego
singla „My Head & My Heart”, który szturmem zdobył
listy przebojów, Ava stała się
jedną z najchętniej słuchanych wokalistek w serwisach
streamingowych. Piosenka
ma dziś ponad 400 milionów
streamów i wystrzeliła do top
15 listy pop radio. Wcześniej

zzowa Agata Niedzielski, którą
konferansjer - nie bez powodu
- nazwał objawieniem wokalistyki jazzowej i synkopowanej. Przygotowała program w
oparciu o repertuar Ewy Bem,
Dion Warwick, Caro Emerald,
Czesława Niemena śpiewając
udowodniła, że z zamiłowania
oddana muzyce ii wokalistyce,
z zawodu nauczycielka próbująca zaszczepić w każdym
młodym człowieku muzycznego bakcyla. Zakochana w
muzyce synkopowanej, jednak
głosem bardziej wpisująca się
w kanony klasyczne.
Kolejnym wykonawca z
dużej litery W był tenor Opery
Wrocławskiej Jarosław Królikowski, który pokazał całą
skalę śpiewając po swojemu
tak różnorodny program jak
rep. Toma Jonesa, Cliffa Richarda, Czesława Niemena,
Franka Sinatrę. Chciałoby się
zapytać Jarka czym kierował
się takim, a nie innym doborem repertuaru. Co łączy poza muzycznie Toma Jonesa
i Cliffa Richarda? Ja wiem,
obaj otrzymali od Królowej
angielskiej tytuły hrabiowskie
Sir, obaj urodzili się w roku
1940 (Jones 7 czerwca w dniu
koncertu RANDEZ VOUS o
6.10), ale Cliff Richard ma w
swojej dyskografii 70 albumów
i 120 singli, nie wliczając w to
różnych składanek. Ma na koncie sprzedanych ponad...250
milionów płyt.
Kto wytrzymał to wszystko, tę strawę muzyczną miał
osłodę w postaci bogatego
poczęstunku w Ogródku JCK.
Ale mnie po głowie chodziła piosenka, którą śpiewała
trupa muzyczna Tropicale
Thaitii Granda Banda. Jeszcze
głośniej mówiąca o „niedzielnych” akustykach.
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Częściowe poluzowanie
obostrzeń spowodowanych
pandemią koronawirusa
przynosi kolejne dobre informacje. Po wielomiesięcznych spotkaniach Miejskiej
Rady Seniorów, które mimo
intensywności spotkań i
obradowania w konkretnych celach, odbywały się
on-line, wreszcie członkowie
Rady mogli spotkać się w
realu.
Za miejsce spotkania tym
razem wybrano ciekawie położony nad jeziorem Kierskim
Klub Żeglarski ŻLKS. Spotkanie w tym miejscu nastąpiło dzięki zaproszeniu MRS
przez Klub Seniora Aster oraz
Klub Seniora Smochowice,
zapewniając jednocześnie
moc atrakcji i powodując, że
spotkanie miało jednocześnie
charakter integracyjny.
W spotkaniu wzięli udział
również: dyrektor Centrum
Inicjatyw Senioralnych Wojciech Bauer oraz dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UM PoznaniaMagdalena Pietrusik-Adamska.Miłym zaskoczeniem było
przybycie z-cy prezydenta
Poznania Jędrzeja Solarskiego,
który już drugą kadencję odpowiedzialny jest w mieście za
sprawy osób starszych, a jego
zaangażowanie w problemy
seniorów jest powszechnie
znane i pozytywnie oceniane
nie tylko przez organizacje
niosące pomoc w różnej postaci, ale przez całe środowisko
osób starszych zamieszkujących stolicę Wielkopolski, a
przypomnijmy, że wielkość
populacji starszych mieszkańców oscyluje w liczbie ok.
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Spotkanie prawie w realu

Miasto jest organizatorem wielu bezpłatnych programów
pomocowych oferując
Pakiet Poznań Viva
Senior

150 tysięcy. Potrzeby tak dużej
ilości seniorów są oczywiście
przeogromne i zróżnicowane,
co jest całkowicie zrozumiałe.
Niemal każdy senior oczekuje
czegoś innego, od konieczności zapewnienia wsparcia i
opieki, po potrzeby wyższego
rzędu w zależności od sytuacji,
w jakiej się znajduje. Tym
bardziej, że okres pandemii
COVID-19 obnażył wiele problemów w służbie zdrowia
oraz w systemie długotrwałej
opieki. Dlatego tak istotne jest
zrozumienie potrzeb i realna
pomoc dla seniorów.
Miasto jest organizatorem
wielu bezpłatnych programów
pomocowych oferując Pakiet
Poznań Viva Senior, powstałych w większości z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów.
Wśród nich przypomnijmy,

że seniorzy mogą skorzystać
między innymi z: Taksówka
dla seniora - Bezpłatne usługi
transportowe świadczone na
rzecz osób mających trudności
w samodzielnym poruszaniu
się komunikacją publiczną.
Przejazdy na terenie Poznania
mogą odbywać się do urzędu,
na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej
na umówioną wizytę (badania, wizyta specjalistyczna);
Poznańskie Pudełko Życia
- które ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w
stanach zagrożenia zdrowia i
życia, Książka dla Seniora –
umożliwiająca dostarczanie do
domu książek, audiobooków,
filmów z zasobów Biblioteki
Raczyńskich; Mobilna pielęgnacja stóp u seniorów - bezpłatna usługa kosmetyczna

polegająca na skróceniu i
oszlifowaniu płytki paznokci
z dojazdem do domu; Miejska wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego - udostępnianie osobom potrzebującym
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od
rodzajów niepełnosprawności,
z uwzględnieniem potrzeb w
zakresie ich samodzielności i
funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii
w celu poprawy jakości życia
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan
zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w
życiu publicznym i społecznym; Złota Rączka dla Seniora - bezpłatna pomoc przy
drobnych, domowych usterkach. Pomoc dotyczy prostych
czynności technicznych nie-

Brian Jones założycielem The Rolling Stones
Zespół the Rolling Stones
kojarzy nam się z Mickiem
Jaggerem i Keithem Richardsem, jednak niewielu
pamięta, że pomysłodawcą
nazwy zespołu oraz autorem koncepcji muzycznej i
dużej części dorobku grupy
był Brian Jones.
The Rolling Stones święcili
największe triumfy w latach
sześćdziesiątych, stali się obok
The Beatles najpopularniejszym zespołem rockowym
świata, a sukces ten zespół
w dużej mierze zawdzięczał
Brianowi Jonesowi. Siłą muzyki The Rolling Stones były
niezwykle bogate aranżacje
utworów, które wirtuozerią
wykonania i różnorodnością dźwięków przewyższały
wszystkie inne grupy w tym
czasie.
Lewis Brian Hopkin Jones - założyciel The Rolling
Stones w pierwszym okresie
jego funkcjonowania był jedynym i niekwestionowanym
liderem zespołu, sam wybierał repertuar (przeważnie
bluesowy), współorganizował
koncerty, umawiał zespół na
pierwsze sesje nagraniowe.
To Jones decydował podczas
sesji nagraniowych o brzmieniu zespołu, uczestniczył w
realizacji nagrań, zgrywaniu
ścieżek, miksowaniu dźwięku itd. Podczas sesji nagraniowych osobiście nagrywał
partie kilku instrumentów do
poszczególnych utworów. Genialny multiinstrumentalista:
grał na gitarze, fortepianie,
harmonijce ustnej, mandolinie,
organach, klawesynie, sitarze,
saksofonie, f lecie, cytrze,
oboju, klarnecie i różnych
instrumentach perkusyjnych.

„
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Był przyjacielem Jimiego Hendrixa, Johna Lennona, Boba
Dylana i oczywiście Jaggera,
Richardsa oraz pozostałych
członków grupy. W latach
1967–1969 relacje Briana Jonesa z Mickiem Jaggerem i
Keithem Richardsem uległy
pogorszeniu, powstał między
muzykami konflikt (również
na tle osobistym), a relacje były
na tyle złe, że w konsekwencji
doprowadziło to do jego izolacji w zespole, osamotnienia
i niechęci wobec niedawnych
kolegów z zespołu, co w konsekwencji doprowadziło do
usunięcia go z The Rolling
Stones (8 czerwca 1969 Jones został odwiedzony przez
Jaggera, Richardsa i Wattsa
i powiedziano mu, że grupa,

którą utworzył, będzie kontynuowana działalność bez
niego).
Około północy w nocy z 2
na 3 lipca 1969 Jones został
znaleziony martwy na dnie
swojego basenu w Cotchford
Farm. Zgodnie z jedną z
hipotez Brian został utopiony
przez robotnika modernizującego jego posiadłość, jednak
po dzień dzisiejszy nie przedstawiono żadnych oficjalnych
okoliczności jego śmierci.
Raport koronera stwierdził,
że było to utonięcie, później
wyjaśnione jako „ śmierć w
nieszczęśliwym wypadku ”
i odnotował: jego wątroba i
serce były mocno powiększone przez wcześniejsze
nadużywanie narkotyków

i alkoholu. Wiadomo, że
Jones za życia nie stronił
od narkotyków i alkoholu.
Tej samej nocy dom Jonesa
został całkowicie okradziony
z wyposażenia, również ze
wszystkich pamiątek, a także nagrań, jakich dokonał z
zespołem The Rolling Stones
oraz z innymi wykonawcami,
między innymi z prywatnej
sesji z Johnem Lennonem. Z
dawnych kolegów z zespołu
w ceremonii pogrzebowej
uczestniczyli tylko Bill Wyman i Charlie Watts.
Umarł w wieku 27 lat, co
powoduje, że powstało wiele spekulacji związanych na
temat powodów śmierci artystów w wieku 27 lat. Choć
trudno mówić tutaj o fatum, to
nieszczęśliwe zrządzenie losu
jest w tym przypadku naprawdę porażające. Bez wątpienia
istnieje jakaś bezsporna więź
pomiędzy wszystkimi zmarłymi w tym wieku muzykami,
zastanawia fakt, dlaczego
właśnie w wieku 27 lat zmarło
tylu popularnych artystów
– nie tylko piosenkarzy i muzyków, ale także przedstawicieli innych gałęzi przemysłu
rozrywkowego. Oczywiście
w niektórych przypadkach
trudno mówić o przypadku,
ale w innych to rzeczywiście
zagadka. Najbardziej znanymi
muzykami, których znajdziemy na liście 27 poza Brianem
Jonesem to: Jimi Hendrix,
Janis Joplin oraz lider The Doors – Jim Morrison. Co jeszcze
bardziej intrygujące, zmarli
oni w przeciągu zaledwie
dwóch lat (1969-1971). Jeszcze
dziwniejsze jest, że zarówno
Jones jak i Morrison zmarli 3
lipca choć innego roku.
Roman Szymański

wymagających natychmiastowej interwencji, szczególnej
specjalistycznej wiedzy ani
uprawnień (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ,
naprawa cieknącego kranu czy
spłuczki); Mycie okien - w
miejscu zamieszkania seniora. Usługa obejmuje umycie
szyby z obydwu stron, ram
okiennych i parapetów; Transport na miejskich cmentarzach
– polegający na dowożeniu seniorów do grobów ich bliskich
na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie. Szczegółowe informacje
na temat działających usług
uzyskać można, dzwoniąc
na miejską infolinię Poznań
Kontakt: tel. 61 646 33 44.
Nie są to wszystkie usługi
skierowane dla seniorów, ale
wszystkie usługi są bezpłatne

i ciszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Dzięki stałemu i wieloletniemu kontaktowi Miejskiej
Rady Seniorów z władzami
samorządowymi poznaniacy
w podeszłym wieku mogą
korzystać z wielu udogodnień
programu „Viva Senior”, z
bezpłatnych wejściówek na
spektakle i imprezy, wsparcia finansowego dla małych
lokalnych inicjatyw społecznych, programu budownictwa
dla seniorów i uruchomienia
pomocy mieszkańcom lokali
komunalnych w remontach
ich mieszkań.
Miejmy nadzieję, że działalność na rzecz seniorów
nadal będzie priorytetem w
naszym mieście i wszystkie
jednostki, nie tylko te powołane przez samorząd, ale również organizacje poza samorządowe, w znaczny sposób
zaangażują się w realizację
wszelkich spraw związanych
z mieszkańcami w starszym
wieku, którzy niejednokrotnie
mają odczucie zapomnienia,
wręcz wyobcowania i braku
pomocy. Seniorzy nie tylko
na to czekają, ale po prostu
na to zasługują. Musimy
sobie uświadomić, że każdy,
bez względu na obecny wiek,
będzie kiedyś seniorem…
Roman Szymański

Polska liderem topielców w Unii

Niestety, Polska, z największą
liczbą utonięć, nadal pozostaje
liderem niechlubnego rankingu krajów Unii Europejskiej.
Według opracowania Najwyższej Izby Kontroli, która
przeprowadziła kontrolę w
Policji wodnej, w Polsce w
wodzie ginie, proporcjonalnie,
dwukrotnie więcej osób niż
w pozostałych krajach Unii
Europejskiej. Co roku bilans
wakacji przyprawia o ciarki
- największym problemem
wypoczynku nad wodą są
utonięcia. W 2020 roku na
terenie Polski odnotowano 483
wypadków tonięcia. W wyniku tych wypadków utonęło
460 osób, w tym 48 kobiet, co
jednak jest zastanawiające w
2020 roku 117 osób przed utonięciem spożywało alkohol.
Woda pochłonęła najwięcej
osób w wieku od 31 do 50 lat
(143) oraz osoby powyżej 50 lat
(223). Najczęściej ludzie tonęli
w rzekach i jeziorach. Wbrew
pozorom, najbezpieczniejszy
był wypoczynek nad morzem,
gdzie zginęło 25 wszystkich
ofiar. Choć tendencja jest
spadkowa w stosunku do 2019
kiedy utonęło 471 osób, jednak już rok obecny, mimo że
sezon jeszcze na dobre się nie
rozpoczął, został naznaczony
śmiertelnym piętnem i należy
wyrazić jedynie nadzieję, że
ten rok, nie zapisze się kolejnym rekordem.

Ostatnia kontrola NIK podsumowała kontrolę jednym
zdaniem „zbyt mało ludzi,
wyposażenia oraz pieniędzy”.
Do tego, zdaniem kontrolerów,
wiele do życzenia pozostawia
sposób organizacji struktury
Policji wodnej, a to ograniczało działania funkcjonariuszy, a
tym samym stwarzało ryzyko
niezapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa obywateli. Ratownicy WOPR-u, w
wypowiedziach prasowych,
twierdzą natomiast, że zmniejszyć liczbę utonięć można
dzięki wykształceniu w społeczeństwie mechanizmu kontroli. Gdy ktoś zobaczy, że do
wody wchodzi osoba po wypiciu alkoholu, powinien zwrócić jej uwagę. Dzięki temu,
jest szansa na zapobieżenie
tragedii. Ważne jest również
przestrzeganie regulaminu
kąpieliska oraz bezwzględne
stosowanie się do zaleceń ratowników. Służby apelują również, żeby kąpać się wyłącznie
w miejscach strzeżonych, a
dzieci wyłącznie pod opieką
dorosłych. Nie zapominajmy o
tym, że woda to żywioł, a brak
odpowiedzialności, brawura,
alkohol i nieprzestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa zazwyczaj prowadzą
do tragedii. Zapamiętajmy:
numer ratunkowy nad wodą
601 100 100.
Roman Szymański
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Za szkolenie 700 tys.
złotych

Tygodniki lokalne mają poważną
rolę do odegrania
Nowym naczelnym „Głosu
Wielkopolskiego został
Wojciech Wybranowski.
Zaczynał karierę w tej
gazecie, ostatnio zatrudniony w TVP Info. Słynął z
felietonów między innymi w
tygpdniku „Do Rzeczy”.

Prawie 700 tys. złotych – tyle
ma kosztować projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Opolu, z którego w założeniu
ma skorzystać… 60 seniorów,
chcących nauczyć się korzystania ze smartfona. Czyli idąc
tropem matematycznym, na
udział każdego zostanie wydano ponad 11,6 tys. złotych.
Kurs zakończy się kameralnym spotkaniem z prezenterką
Dorotą Wellman.
Wojewódzki Urząd Pracy w
Opolu ogłosił nabór dla osób w
wieku 50+, które chcą nauczyć
się korzystania ze smartfona.
Łącznie z propozycji może
skorzystać 60 osób. Wartość
projektu to 698 tys. złotych. W
90 proc. środki pochodzą z funduszy unijnych (658 211,62 zł).
Na co mają zostać wydane takie pieniądze? Celem
projektu „SMART Senior”
ma być „podniesienie wiedzy i umiejętności odnoście
wykorzystania smartfona w
codziennym życiu jako narzędzia do załatwiania spraw

urzędowych, zakupów, płatności i nowoczesnych form
kontaktów z rodziną”.
WUP w Opolu wymienia,
że każdy uczestnik projektu
skorzysta z 20 godzin indywidualnej nauki z trenerem.
„Szkolenie może się odbyć
w domu, w kawiarni lub w
innym miejscu dogodnym dla
uczestnika. Po szkoleniu odbędą się jednodniowe warsztaty
z kompetencji społecznych, realizowane w małych, maksymalnie 10 osobowych grupach.
Wszyscy uczestnicy wezmą
także udział w wyjściach
kulturalnych (do kina, teatru,
muzeum), podczas których
uczestnicy przetrenują nabyte
umiejętności”.
Na koniec projektu dla 60
starszych osób, koszt którego
wyniesie prawie 700 tys. zło,
odbędzie „kameralne spotkanie motywacyjne” z Dorotą
Wellman pt. „Dlaczego nie
warto bać się zmian – czyli kto
nie ryzykuje ten, nie ma szans
na sukces!”.
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Przypomnę, że „Polska Press”
sprzedana ORLENowi miała
16 dzienników regionalnych
w największych miastach i
około 300 lokalnych gazet w
gminach i mniejszych miejscowościach, oraz udziały w
portalach takich jak „Wirtualna Polska”. Koledzy z „Głosu”
mają co chcieli. Najpierw
chcieli kapitalisty, najlepiej z
Niemiec, który miał dofinansować, zapewnić dobrobyt.
Wkrótce go znienawidzili z
tych samych powodów, bo
kapitalista. Kiedy ORLEN
postanowił uczynić z gazet
„media narodowe”, powinni
się cieszyć. „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz!”, nie
ma to jak „Narodowy trend”.
Na początku „e-poznan” był
internetową alternatywą dla
lokalnych gazet. Redagowali
go studenci dziennikarstwa.
Kiedy portal się sprofesjonalizował, przeszedł pod opiekę
WTK, upodobnił się do „pudelka” i brukowców w najgorszym stylu, w myśl zasady;
pies pogryzł przechodnia, to
żadna informacja, ale przechodzień pogryzł psa, to jest
dopiero sensacja.
Pamiętam, jak liberalnie nastawieni medioznawcy, twierdzili, że nadchodzi epoka
dziennikarstwa obywatelskiego. Sam takie uprawiałem w
czasie PRL, czyli pisałem poza
cenzurą w tak zwanym „dru-

„

gim obiegu”. Różnica między tamtym dziennikarstwem
obywatelskim, a dzisiejszym
polegała na odpowiedzialności. Trzeba było się starać,
aby wiadomości były rzetelne,
choć nie było prawa o dostępie
do informacji publicznych, tajna policja polityczna i cenzura.
Dziś każdy może publikować
co chce, co mu się roi w chorej głowie, plotki zasłyszane,
podawać jako wiadomości i
wszystko bez konsekwencji i
odpowiedzialności. Co to ma
wspólnego z tym portalem?
Po prostu nikt tych doniesień
nie weryfikuje, bo nie jest w
stanie. Jednym z powodów jest
szczupły personel, są redaktorzy, ale nie ma reporterów
w mieście.
Przykro mi, ale ja stawiam
na profesjonalizm i pomysł jest
głupi, w polskim wydaniu to
nie wyjdzie.
Tygodniki lokalne w rodzaju
„Gazeta Podhalańska”, czy
„Pałuki” mają poważną rolę
do odegrania i latami budują
sieci w które łowią wiadomości lokalne. Trudno zbudować
duży zespół, ale jest lokalna inteligencja, nauczyciel, lekarz,
weterynarz, przedstawiciele
innych zawodów, którzy nie
tylko są wykształceni, ale też
potrafią pisać i mają wiadomości z pierwszej ręki. Od
profesjonalizmu redaktorów
lokalnych gazet zależy, w jaki
sposób zostaną przetworzone i
podane wiadomości. Dlaczego
o tym piszę, bo to wyważenie
obywatelskości z profesjonalizmem. Rzecz o tyle trudna,
że Polak w każdej dyscyplinie
uważa się za eksperta i nie jest
skłonny do współpracy, bo po
prostu wie lepiej. Dlatego im

bardziej to się komuś udaje,
tym jest to cenniejsze.
W Warszawie była pikieta
przed ambasadą Białorusi.
Zorganizowało ją Stowarzyszenie Wydawców Prasy Lokalnej. Prezesem tej organizacji jest Dominik Księski wydawca tygodnika „Pałuki”. Z
polityków pojawił się Szymon
Hołownia. Pytanie, co mają
gazety lokalne do Białorusi?
Prześladowanym opozycjonistom pomagają organizacje
pozarządowe. Politycy mają
tylko pełne gęby frazesów,
a władze nie są skłonne do
udzielania azylu. Polityk PIS
Karczewski mówił o Łukaszence , że „to taki ciepły
człowiek.” Senat teoretycznie
opiekuje się Polonią, ale jakoś
nic nie słychać, aby zrobił cokolwiek w sprawie więzionych
Andrzeja Poczobuta i innych
działaczy polonijnych.
Prawdą jest, że to nie jest
wyłącznie polska specjalność.
Kiedy był stan wojenny, pozostałym na emigracji we Francji
też udzielały pomocy związki
zawodowe i organizacje pozarządowe, władze ograniczały
się jedynie do „tolerowanego
pobytu” Polaków w republice.
Mimo wszystko to jednak było
dużo ze strony francuskich
władz, bo nikt Polaków nie
przesłuchiwał i nie musieli
niczego udowadniać. To było
oczywiste, że każdy kto nie
akceptował dyktatury Jaruzelskiego był potencjalnym
więźniem politycznym, gdyby
wrócił do kraju. Niektórzy
chcieli wracać, ale władze
im na to nie pozwalały. Łukaszenko wręcz przeciwnie,
porywa samoloty, aby uwięzić
dziennikarza, obywatela.

To zadanie dla organizacji
dziennikarskich, ale czy Roman może liczyć na polskie
stowarzyszenia? Do dziś mam
na pamiątkę legitymacje IJU.
Jako dziennikarz lokalny, byłem międzynarodowy.
Jakie jest dziś dziennikarstwo obywatelskie? Niestety
nie sprawdziła się komercjalizacja, nie wyjdzie z „mediami narodowymi”, czyli
rządowymi, nie sprawdzi się
też gazeta typu „organ”, która
tylko dzieli. Nie wierzę też w
znaczące kiedyś pisma opinii
i artystyczne, bo to są zwykle
biuletyny lansu redakcji i tak
zwanego środowiska. Pozostały gazetki lokalne, wydawane
przez entuzjastów, obywateli.
Nie żal mi „Głosu Wielkopolskiego”. Zostanie wspomnienie dobrej gazety lokalnej, która nawet w czasie PRL
starała się zachować formę.
Wydawcą gazety była spółdzielnia „Czytelnik”, więc nie
należała do koncernu RSW i
nie miała w winietce partyjnego emblematu. To, co się
dzieje dziś tylko niszczy tą
legendę. Obawiam się jednak
czegoś gorszego, wszak Daniel
Obajtek, : „wszystko może.”
Na stacjach paliwowych ORLENu w tą gazetę będą pakowane towary, albo każdy, kto
zatankuje będzie dostawał ją
w gratisie. Może pójść krok
dalej dostarczać ją do każdej
skrzynki pocztowej, a nowy
naczelny już będzie wiedział,
jaką instrukcję we wstępniaku
napisać.
and.

P.S. Jak pomagają organizacje
pozarządowe i zwykli obywatele, znajdziecie na przykład
na stronie; www.mirnyjdom.pl

Hodowanie nowego człowieka Poznaj historię Marii Barr
Z okazji minionego „Dnia
dziecka” warto pomyśleć o
losie najmłodszych. Zanim
takie słowa jak ojciec i
matka zostaną ostatecznie
wykreślone ze słownika, jako
niepoprawne politycznie,
przypomnijmy, że jeszcze
istnieją, przynajmniej teoretycznie, chociaż już pewnie
zapomniane, określenia takie
jak: macocha i ojczym.
Macochy nigdy nie cieszyły
się sympatią. Dlaczego? A no,
ojciec rodziny kiedy przedwcześnie owdowiał, żenił
się ponownie, żeby miał kto
zająć się jego potomstwem.
Z nowego związku rodziły
się nowe dzieci. Nowa żona
kochała bardziej własne, niż
niewłasne, które czuły się
opuszczone. Ambicją komunistów było wyhodowanie
„nowego człowieka”. Miał on
różnić się od tego zwykłego między innymi tym, że
będzie kochał i nienawidził
tych, których trzeba, a nie

Teraz przyszedł kolejny etap: „rodzice”
odpowiednio ponumerowani.

po własnym uważaniu, czyli
tych, co sobie na jego uczucia
zasłużyli.
Co się zatem stało z macochami i ojczymami? Czyżby
zabrakło osób określanych
tym mianem? Nie. Nastąpiła
tylko zmiana znaczenia słów.
Zastąpiły je określenia takie
jak „ciocie” i „wujkowie”.

Teraz przyszedł kolejny
etap: „rodzice” odpowiednio
ponumerowani. Może gdyby
dobrze policzyć, okazałoby
się, że na przeciętne dziecko
przypadaco najmniej dwie
macochy i tyluż ojczymów.
To widoma oznaka triumfu
neokomuny. Przy zamianie
„walki klas” na „walkę płci”,
los dzieci dramatycznie uległ
pogorszeniu i żadne wypieranie słów tego nie naprawi.
No, może „multi-kulti”, jeśli
weźmiemy przykład z muzułmanów. Tam każde dziecko
przychodzi na świat w „dużej
rodzinie”, a sierocińce,
podobnie jak „rodziny zastępcze” nie są potrzebne, bo
wszystkie dzieci są wspólne.
Małgorzata Todd

Miliardy na szczepionkach
Koncern farmaceutyczny Pfizer zarabia w Europie miliardy euro na szczepionkach
przeciwko COVID-19, ale
wykorzystując prawo podatkowe Holandii - jak czynią to
również inne światowe koncerny - unika płacenia podatków.
Ustalił to portal Follow the
Money. Miliardy euro prze-

pływają przez raje podatkowe.
Należą do nich Holandia, Luksemburg i Irlandia - informuje
portal Follow the Money.
Dziennikarze ustalili, że
wiele działań firmy Pfizer
poza Stanami Zjednoczonymi jest zarządzanych właśnie przez firmę z siedzibą
w Capelle aan den IJssel: CP

Pharmaceuticals International
CV (CPPI). Według portalu,
zyski CCPI w ciągu ostatniej
dekady wahały się od 10 mld
dolarów w 2010 roku do prawie
20 mld dolarów w 2017 roku.
To daje astronomiczną kwotę
169,5 mld dolarów w ciągu 10
lat. Jednak firma nie płaci w
Holandii żadnych podatków.

Po apelu IPN w jej poszukiwania zaangażowali się
wszyscy. W internecie pojawiały się różne tropy, różne
pomysły, różne nazwiska.
Dzięki zaangażowaniu
pasjonatów historii udało
się odnaleźć tajemniczą
dziewczynę ze zdjęcia. Zagadkową postacią okazała
się Maria Barr.
W niedzielę Instytut Pamięci
Narodowej w mediach społecznościowych opublikował
fotografię, którą wykonano
ponad 70 lat temu w Anglii.
Wraz z zdjęciem dołączony
był apel „Postanowiliśmy
poznać historię nieznajomej
dziewczyny”.
- Postanowiliśmy poznać historię nieznajomej dziewczyny
sfotografowanej ponad 70 lat
temu na jednej z angielskich
ulic. Chcielibyśmy dowiedzieć
się, czy pozostała na emigracji
czy też może wróciła do zniszczonej wojenną pożogą Ojczyzny, w której na dobre szalał
stalinowski terror - czytamy w
komunikacie Instytutu.
Na trop dziewczyny jako
pierwszy wpadł administrator
II wojna światowa w kolorze.
Po przejrzeniu kilkuset archiwalnych numerów gazet
emigracyjnych znalazł nasza
bohaterkę w ”Dzienniku Polskim” - dokładnie w nr 896 z
11 czerwca 1943 roku. Z kolei
profil Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie, opublikował zrzut
z wydawanej w Nowym Jorku
gazety „The Polish Review” z
dnia 13 września 1943 roku.

W artykule tym Polka udziela
krótkiego wywiadu, w którym
tłumaczy m.in. że wcześniej
mąż nazywał się Barczyński,
jednak jeszcze jego dziadek
zmienił nazwisko na Barr.
Maria Barr urodziła się
w Grodnie, a studiowała w
Wilnie. Wojna przerwała jej
studia, a ona wyjechała z Polski do Szkocji, gdzie w czasie
wojny pracowała w Polskim
Czerwonym Krzyżu w Edynburgu. Męża - Philippa R. Barra - poznała na polskim statku
Sobieski, po upadku Francji,
kiedy byli ewakuowani z St.
Jean de Luz.
Mąż był poddanym brytyjskim, służył w 107 Dywizjonie
RAF, ale z pochodzenia był
Polakiem. Dziadek jej męża

miał na nazwisko Barczyński,
które później zmienione zostało na Barr. W 1940 roku wzięli
ślub, a dwa lata później Philipp
poległ podczas lotu bojowego
w trakcie wykonywania operacji bombowej. Jego samolot
Douglas Boston uderzył w
kable wysokiego napięcia i
rozbił się na terenie Holandii.
Cała załoga poległa.
Na zdjęciu w mundurze
Maria została uchwycona 8
czerwca 1943 r. w Londynie po
wyjściu z Pałacu Buckingham,
gdzie odebrała w imieniu męża
wysokie odznaczenie lotnicze
DFC: Distinguished Flying
Cross z rąk króla Jerzego VI.
W momencie wykonania tego
zdjęcia miała 22 lata.
TV Republika
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Dlaczego lustracja wciąż wywołuje skrajne emocje?
Drugi wywiad Grzegorza Strzemeckiego z prof. Bogusławem Górką nt.
Grzegorz Strzemecki: Mam
poczucie, że po poprzednim
wywiadzie zostało jeszcze
szereg niedopowiedzianych
kwestii. Chciałbym powrócić
do tematu lustracji Kazimierza Kujdy, ale w ogólniejszej
perspektywie.
Prof. Bogusław Górka: Umawiamy się, że będzie to drugi
i ostatni wywiad ze mną ten
temat w najbliższym czasie. Na
wstępie chciałbym podkreślić,
że nie jestem reprezentantem
żadnej opcji ideologicznej,
nie należę też do żadnej partii.
Nie korzystam z facebooka ani
z twittera. Wypowiadam się
publicznie w sprawach naukowych i polityki naukowej. Nie
absolutyzuję nauki a uprawiam
ją w funkcji docierania do
prawdy.
Od siebie zaś dopowiadam,
że dotarł Pan do mnie poszukując dziennikarzy, którzy
zapoznawali się z materiałami procesowymi Kazimierza
Kujdy. Był pan pierwszym
napotkanym dziennikarzem.
Jak się Pan czuje, nurzając
się badawczo „w szambie
bezpieki?”
Jak żuk gnojnik, toczący przed
sobą kulę z odchodów SB.
A propos, w Internecie wyczytałem, że ta kulka gnoju jest
dla owada na pustyni też przenośnym klimatyzatorem, dostarcza mu wilgoci oraz cienia.
Mimo wszystko to kulka
gnoju.
Na szczęście mam odskocznię
w hermeneutyce religijnej.
W czym teraz Pan „siedzi?”
Efektem ostatnich badań jest
współorganizowana z kolegą
profesorem Wojciechem Gajewskim z UG praca zespołowa
nt. ekskluzywizmu w religiach
– w dobie królowania mody na
inkluzywizm w teologii religii.
To dzieło zespołowe opublikował ostatni kwartalnik
Przeglądu Religioznawczego
w 2020 r., który jest darmowo
dostępny na stronie internetowej w pdf. Na moich półkach leżakuje kilkaset książek
i przyczynków z hermeneutyki
religijnej do przeczytania. Jako
„żuk gnojnik” potrzebuję tej
religijnej wentylacji.
Niektórzy uważają, że lepiej
byłoby spalić do cna materiały SB albo zapieczętować
je na 100 lat.
Powołanie IPN było najlepszym rozwiązaniem – z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa. Poza tym my Polacy
mając skarb w postaci IPN,
znajdujemy się na uprzywilejowanej pozycji pośród narodów
świata, z powodu dostępu do
kuchni operacyjnej tajnych
służb. Korzystajmy z tej unikatowej bazy wiedzy, ale nie
po to, by okładać się teczkami,
jak „kijami”.

Okrągłym Stole, tzw. strona
koalicji rządzącej miała zagwarantowaną władzę na 4 lata
z własnym prezydentem na 6
lat. W środowisku tzw. strony
społecznej w czasie Okrągłego
Stołu funkcjonowało takie
powiedzonko: „godzimy się
na jednorazowy gwałt na demokracji”. W gruncie rzeczy
strona społeczna zgodziła
się na sześcioletni „gwałt na
demokracji”. Pakt ten „pobłogosławili”: Jan Paweł II,
Episkopat Polski, M. Gorbaczow, prezydent USA, Europa
Zachodnia i NATO. Sekundował nam cały demokratyczny
świat. Problem polega na tym,
że 4 czerwca 1989 r. wyborcy
ten okrągłostołowy kontrakt
w całości anulowali.
Po wyborach 4 czerwca kontraktowy Sejm zapełnił się
1/3 posłów (35%) a wolny
Senat niemal setką senatorów. Strona społeczno-solidarnościowa wzięła niemal
wszystko, co było do wzięcia
w ramach kontraktu. Gdyby
były wolne wybory do Sejmu
– wynik byłby podobny jak
w Senacie.
O tym, niestety, zapominamy.
Koalicja rządząca 4 czerwca
nie tylko, że utraciła jakąkolwiek legitymację, ale została zupełnie wyeliminowana
z Sejmu i Senatu! Lecz wtedy
jeszcze stał mur berliński,
w kraju stacjonowały wojska
sowieckie, reformy M. Gorbaczowa wisiały na włosku…
W drugiej turze o tę pulę
65% miejsc w Sejmie ubiegać
się mogli jedynie komuniści
wybrani przez swoich wyborców przy żenująco niskiej
frekwencji. W następstwie
przetasowań w sejmowej izbie
powstał rząd koalicyjny Tadeusza Mazowieckiego z gen.
Czesławem Kiszczakiem, jako
ministrem MSW. Wtedy, moim
zdaniem, zracjonalizowano
palenie teczek.
Przedstawicie nomenklatury PRL nie zamierzali oddać
walkowerem dotychczasowej
pozycji. Widać to w pospiesznym trybie przekształcenia SB
w służby specjalne rzekomo
demokratycznego państwa.
Kosmetyczne przekształcenie
nastąpiło w wakacje 1989 r.
Na tę okoliczność zaaranżowano nową instrukcję o pracy
operacyjnej SB, nad którą
pracowano wiele lat.
Kiedy pojawiła się ta instrukcja?
9 grudnia 1989 r. i uzyskała następujące brzmienie: Instrukcja w sprawie szczegółowych
zasad działalności operacyjnej
Służby Bezpieczeństwa.

Co, według Pana, spalono
w całości?
Teczki Ewidencji Operacyjnej
na Księży (TEOK), na biskupów (TEOB) i parafie (TEOP)
a nawet teczki na placówki
zakonne. Kilkadziesiąt tysięcy
teczek. Ocalały pojedyncze
egzemplarze. W czytelni IPN
przeglądałem Teczkę EOK
znanego jezuity o. Czesława
Białka z Poznania – nadpaloną
w wielu miejscach.

To bardzo wymowna okoliczność.
W pilotującym zarządzeniu
ministra MSW, Cz. Kiszczaka,
w punkcie pierwszym czytamy: Służba Bezpieczeństwa
w działalności operacyjnej
zajmuje się ochroną konstytucyjnego porządku prawnego
państwa. W tamtym momencie państwo polskie nosiło
nazwę PRL a jego lepiszczem
była stalinowska konstytucja
z 22 lipca 1952 r. Dopiero 29
grudnia Sejm zmienił nazwę
z PRL na RP… Przy okazji, na
początku 1990 r. SB zaniechała rozpracowania Watykanu
z polskim papieżem.

Dlaczego nie spalono wszystkiego?
Może piece nie były wydolne… Zgodnie z paktem przy

Transformacja na głębokość
naskórka.
Godnym podkreślenia jest
w tym miejscu okoliczność,

że ta instrukcja w tzw. materii
operacyjnej niemal kopiuje tę
z 1970 r., jedynie modyfikując
„sosik” ideologiczny w „preambule” z komunistycznego na
pseudodemokratyczny. To przy
okazji unaocznia fakt, że strategia operacyjna tajnych służb
jest taka sama we wszystkich
ustrojach politycznych globu.
Dlaczego nie udało się przeprowadzić tego aksamitnego
projektu do końca?
Ponieważ ten świeży gliniany,
nieutwardzony dzban potłukł
im Krzysztof Wyszkowski,
uzyskując w styczniu 1990 r.
od Wojciecha Jaruzelskiego
zgodę na rezygnację z urzędu prezydenta i przynaglając
Lecha Wałęsę do walki o ten
fotel (o tym pan Krzysztof
mówił w mediach). Było to
po upadku muru berlińskiego
i po samorozwiązaniu się
PZPR. Presja wyborcza Lecha
Wałęsy wpływała na rząd T.
Mazowieckiego w kierunku
administracyjnego rozprawienia się z SB, która definitywnie
zakończyła swój żywot dopiero
31 lipca 1990 r.
Kiedy zaprzestano niszczenia tych materiałów?
Nie mam na ten temat dokładnej wiedzy. W każdym
razie wygrana Lecha Wałęsy
w wyborach prezydenckich
była polityczną dekonstrukcją
paktu Okrągłego Stołu, który
sygnował 4 kwietnia 1989
r. swoim podpisem. I częściowym wykonaniem woli
wyborców z 4 czerwca z półtorarocznym poślizgiem. Abstrahuję w tym miejscu od wielu
bardzo znamiennych zdarzeń
politycznych i gospodarczych
roku 1990.
Co było potem?
Po t em st wo r z ono… I PN
a w nim zbiór zastrzeżony…,
który odtajniono w czerwcu
2017 r., …lecz dopiero w lutym
2019 r. „objawiły” się teczki Kazimierza Kujdy… Ale
w badaniach nie wychodzę
poza 1990 r.
Jakie prowadzi Pan badania
oprócz studiowania kazusów
lustracyjnych?
Na temat Kościoła katolickiego w Polsce „Ludowej”.
Stworzyłem w postaci roboczej
dwutomową monografię za
okres 1945-1989. Na dzisiaj
będzie tego około 50 arkuszy
wydawniczych. Na szczęście
nie opublikowałem jej przed
odtajnieniem zbioru wydzielonego (zastrzeżonego) IPN.
Ukryto w nim setki jednostek wywiadu cywilnego PRL
z rozpracowania Kościoła
katolickiego. Dzisiaj nie można pisać historii Kościoła bez
gruntownego studium tych
jednostek archiwalnych.
Co Pana szczególnie poruszyło w odtajnionych materiałach?
Kilka spraw, ale dwie podkreślę. Dwóch kardynałów,
kard. Franciszek Macharski
i kard. Henryk Gulbinowicz
powstrzymali Jana Pawła II
przed wcieleniem w życie
kształtu polityki wschodniej
Watykanu w ważnym momencie dziejowym 1987-1989
– według koncepcji kard. A.
Casarolego, która nie była zbyt
korzystna dla Polski.
Kardynał Henryk Gulbinowicz został ostatnio poturbowany. Mam na myśli książkę
badaczy z IPN, Filipa Musia-

ła i Rafała Łatki pt. „Dialog
należy kontynuować…”
Uzasadnione są w nauce książki wprowadzające radykalnie
nową interpretację do dotychczasowych ustaleń albo studiujące nowe dokumenty. Pytanie
moje brzmi: czy ta książka
wnosi coś do nauki, o czym
nie wiedzieliby wcześniej
znawcy zagadnienia? Mam
nadzieję, że publikacja zmobilizuje wrocławskich badaczy
do stworzenia Kardynałowi
należnej mu wielotomowej
biografii z wykorzystaniem
wszystkich źródeł, w tym
przede wszystkim wywiadu
PRL i zgromadzonych w archiwum archidiecezjalnym we
Wrocławiu. Jestem gotów
przyłożyć do tego rękę.
A druga sprawa?
Dowiedziałem się o tym, co
również miało wpływ na zawirowania polityczne 1988
r. Pamiętamy, że wtedy zdemontowano już przygotowany
okrągły stół a premier PRL
Mieczysław Rakowski prowokacyjnie rozwiązał Stocznię
Gdańską. Otóż wywiad cywilny SB pozyskał informację,
że trzej kościelni kreatorzy
propolskiej koncepcji „Ostpolitik” Watykanu ciężko zapadli
na zdrowiu: u Jana Pawła
II podejrzewano białaczkę,
natomiast u kard. Franciszka
Macharskiego i abp. Bronisława Dąbrowskiego zdiagnozowano nowotwór. Według tych
materiałów abp B. Dąbrowski
już pożegnał się z najbliższym
otoczeniem. Gdy ci hierarchowie, pewnie z woli Opatrzności, ozdrowieli, wyciągnięto
z garażu zdemontowany stół…
Niezwykle to interesujące.
Kiedy ukaże się monografia
o Kościele w PRL?
Na chwilę obecną musiałem ją
odłożyć na półkę.
Wracając do lustracji, czy
i dlaczego jest nam potrzebna?
W sytuacji, w której udostępniono w IPN archiwa organów
bezpieczeństwa PRL lustracja
jest nieodzowna dla osób pełniących funkcje publiczne.
Społeczeństwo ma prawo do
wiedzy o instytucjonalnych relacjach tej osoby z tajną policją
PRL. To nie były towarzyskie
igraszki.
Jeśli osoba napisze oświadczenie, że była tajnym współpracownikiem, to co?
Jedynie za sporządzenie nieprawdziwego oświadczenia
dosięgają ją konsekwencje
utraty stanowiska publicznego
i zakaz jego pełnienia przez
pewien okres.
Dlaczego lustracja wywołuje
takie spory i emocje?
Jednym ze źródeł tego zamieszania są byli esbecy, ci, którzy
podważają wiarygodność materiałów operacyjnych.
Może rzeczywiście są to niewiarygodne materiały?
Ci sami esbecy, którzy w przyjaznym towarzystwie powiedzą, że preparowali materiały
operacyjne na potęgę, to gdy
staną przed obliczem sprawiedliwości RP w procesie
lustracyjnym, a chcą kogoś
„dosięgnąć strupiałym kikutem SB”, wtedy radykalnie
zmieniają narrację: „staliśmy
na straży konstytucyjnego
porządku państwa…: w naszej
firmie nie można było niczego
sfabrykować…; tak było, jak

ja zapisałem tam w tych papierach…”.
W ten sposób byli esbecy
mogą po latach znowu prześladować swoje ofiary.
Ustawa nie zabrania powoływania na świadków esbeków
w procesie lustracyjnym…
W tym punkcie Ustawa wymaga pilnej modyfikacji.
Jak to więc jest z tą wiarogodnością materiałów SB?
Odróżniam wiarygodność,
prawdziwość i obiektywność.
Zilustruję to na przykładzie
tajnego współpracownika SB
dostarczającego ustnie informacje – przez analogię do
pracy pszczoły. Tajny współpracownik był pszczółką przeszkoloną do zbierania nektaru
i spadzi. Pozyskany surowiec
zanosił do ula, czyli dostarczał
oficerowi prowadzącemu (robotnica). Przy okazji pszczółka
„tańcem” sygnalizowała, gdzie
są zasoby cennego surowca.
Esbek-robotnica sporządzał
notatki i umieszczał je teczkach t.w. Z cennych donosów
sporządzano wyciągi, które
przekazywano do różnych
spraw rozpracowania.
Jaką pracę wykonywano
w tym esbeckim ulu?
Całość informacji przetwarzano w „plastry miodu”, czyli
bazę danych operacyjnych.
Odbywało się to pod nadzorem
trutni – kierowników i dyrektorów pionów a nad całością
roboty czuwała królowa: minister MSW. SB pozyskiwała też
informacje środkami technicznymi („pszczoły techniczne”)
i również, w mniejszym zakresie, drogą białego wywiadu
(„pszczoły drony”). Potem tak
dojrzały miód konsumowano
na wiele sposobów. Np. na
bazie zgromadzonych materiałów operacyjnych powstawały prace dyplomowe a nawet
doktorskie. Wszystko w celu
podniesienia efektywności
pracy operacyjnej SB.
Ale jak się to ma do kryterium: wiarygodność, prawdziwość i obiektywność?
Notatka sporządzona przez
funkcjonariusza na bazie donosu t.w. z zasady posiada
status wiarygodnego dokumentu, jako dokumentu, bo
sporządzana była według określonych wytycznych w tym
kancelaryjnych (gdy była przepisana w biurze maszynistek).
Aby uzyskać prawdziwość
a zwłaszcza obiektywizm danej sytuacji operacyjnej, SB
nakierowywała na konkretny
cel wiele środków osobowych
i technicznych. Obiektywność
była więc wypadkową efektów
pracy tych środków operacyjnych. W ramach tej obiektywności dążono do adekwatności
(pełna odpowiedniość). To był
stan postulatywny, a w realu
bywało różnie.
Czy w tym dość szczelnym
systemie było możliwe zarejestrowanie kogoś, jako
t.w. w sposób całkowicie
sfingowany?
Nie spotkałem się z takim
przypadkiem – jakby to powiedzieć – z rejestracją na
podstawie danych z książki
telefonicznej. Żeby kogoś zarejestrować jako t.w., musiał
zaistnieć faktyczny kontakt
figuranta z SB i oficer przed
nim ujawniał, kogo reprezentuje. Z drugiej strony zarejestrowany jako t.w. nie musiał
wiedzieć o tym, że jego kon-

takt z SB został w ten sposób
sformalizowany. Co otwierało
furtkę do machinacji.
To jest przypadek t.w. „Student”.
Także t.w. „Ryszard”. Z tym,
że Kazimierz Kujda niezmiennie kwestionuje prawdziwość
i obiektywność materiałów SB
(od siebie sygnalizuję anomalie w zakresie wiarygodności).
Tymczasem t.w. „Student” nie
kwestionował wartości materiałów SB, ale usiłował je zinterpretować w konwencji dialogów polityczno operacyjnych
dla dobra Kościoła. Z drugiej
strony, gdybym w archiwum
IPN nie odnalazł dowodów,
że „Student” otrzymywał i wykonywał zadania (ostatnio dogrzebałem się do kolejnej
notatki), pewnie nie napisałbym, że był on faktycznym
tajnym współpracownikiem.
Poprzestałbym na konstatacji,
że był rzeczywistym tajnym
informatorem. T.w. – to była
„królewska” kategoria tajnego
kontaktu z SB, którą znamionowało właśnie zadaniowanie.
To elastyczne podejście SB
do nadawania statusu agenta
otwarło więc furtkę do rejestracji na wyrost.
Powiem więcej: otwarto w ten
sposób furtkę do rejestracji
eksperymentalnych i upozorowanych. W instrukcji operacyjnej SB z 1970 r. w giętkiej
formie wyłuszczono wytyczne
odnośnie do pozyskiwania
tajnego współpracownika.
Centrali SB zależało na tym,
by przez nadmierny formalizm
nie zamykać esbekom drogi
do werbowaniu donosicieli
we wszystkich środowiskach,
w tym w hermetycznych, jak
np. zakony. Trzeba jednak pamiętać, że głównym celem SB
nie było łapanie donosicieli,
lecz pozyskiwanie informacji.
Ale przy tej okazji, w sposób
niezamierzony, otworzono tę
furtkę do machinacji.
Nadzór czy specjalne komisje
kontrolne nie wychwytywały
tych niepożądanych zjawisk?
** Przeciwdziałano temu ze
zmiennym skutkiem. Abstrahuję w tym miejscu od
fenomenu zdegenerowanych
regionalnych urzędów bezpieki z punktu widzenia SB,
o czym znakomitą rozprawę
habilitacyjną napisał gdański badacz Daniel Wincenty
– o dysfunkcjach w SB lat
70-80.
Doszedł Pan do konkluzji, że
rejestracja jezuity o. Stefana
Filipowicza została upozorowana bez wykazywania, żeby
urząd SB w Poznaniu był
zdegenerowany.
W tym miejscu docieramy
do sedna zagadnienia. Funkcjonariusz „liniowy” nie mógł
samowolnie dokonać lipnej
rejestracji. W proces upozorowanej rejestracji musiał
być zaangażowany cały pion
(wydział) w urzędzie wojewódzkim SB. W przypadku
niektórych duchownych – pion
ten sięgał bezpośrednio MSW.
Aż tak wysoko?
Np. przyzwolenie na eksperymentalne pozyskanie jezuity o.
Stefana Filipowicza dał esbek
z MSW, niejaki K. T. Gniotek.
On w centrali jako oficer „dyżurny” koordynował proces
rozpracowania zakonu jezuitów w Polsce. W przypadku
Kazimierza Kujdy w eksperymentalne jego pozyskanie był
operacyjnie zaangażowany, jak
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wyroku Sądu. W konk luzji bowiem występuje ocena
zgromadzonego materiału
w świetle definicji ustawowej
z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Jeśli zabierzemy lustrację, to
co pozostanie w gestii pionu
prokuratorskiego IPN?
Ściganie zbrodni przeciw narodowi polskiemu.
A czy Panu wiadomo, że
pion prokuratorski IPN jest
„ścigany” za gnuśne ściganie
tych zbrodni?
A to ciekawe.

się wydaje, jedynie Wydział II
SB w Siedlcach – od esbeka
pozyskującego po naczelnika
wydziału. Pomijam tu kwestię,
dlaczego podjęto tę akcję oraz
dlaczego w tym konkretnym
momencie.
W jakim celu dokonywano
takich machinacji?
Aby na papierze wykazać się
efektywnością. Przy okazji
obdzielano się nagrodami
i premiami oraz awansami
resortowymi i stopniami oficerskimi. Np. za upozorowane
pozyskanie jezuity o. Stefana
Filipowicza esbek zainkasował
nagrodę w wysokości 1500
zł. W tamtym okresie kwota
przeciętnego wynagrodzenia
wynosiła około 1900 zł! Tak
wyglądała konkretna podłość
w przestrzeni generalnej nikczemności SB.
O ile mi wiadomo, wiedza ta
nie jest tylko pilnie strzeżoną
Pana własnością.
W tym temacie rozległą orientację posiadają naukowcy
z IPN, zwłaszcza z pionu badań historycznych. Warto jeszcze dodać, że powyższy opis
funkcjonowania SB jest reprezentatywny dla tzw. krajówki,
tzn. dla wszystkich jej pionów
oprócz wywiadu cywilnego
(Departament I MSW). W wywiadzie cywilnym tego typu
swawole były prawie niemożliwe. Jednak i w wywiadzie
zdarzały się rejestracje na
wyrost, tzn. z zawyżeniem
kategorii operacyjnej.
Może więc trzeba odebrać
lustrację sądom i oddać ją
w ręce naukowców? Nie sądzić, tylko po prostu badać?
Uprawomocniony werdykt
sądu posiada wysoką rangę.
Nauka ma charakter dialogiczny a nie apodyktyczny jak
orzeczenia sądowe.
Niektórzy naukowcy powtórzyli za Prokuratorem IPN
w mediach, że Kazimierz
Kujda był tajnym współpracownikiem SB.
Dialog w nauce to nie plebiscyt medialny. Korzystam
z mediów, aby to również
wybrzmiało. W nauce liczą
się argumenty. Zatem dopóki
mi ktoś ewidentnie nie wykaże
na podstawie dociekliwych
badań, że nie mam racji, będę
obstawał przy swoich ustaleniach. Usilnie zapraszam
innych profesjonalistów do
studiowania przypadku Kazimierza Kujdy. Studiowanie tego samego przypadku
z wielu pozycji rozwija naukę
i wychodzi na zdrowie opinii
publicznej.
Zadeklarował Pan napisanie
monografii lustracyjnej nie
czekając na wynik postępowania procesowego.

Już mówiłem, że zapoznaję
się z materiałami SB na temat
Kazimierza Kujdy w trybie
ustawy. Dochodzę do prawdy
historycznej na ścieżce naukowej, Sąd to czyni na ścieżce
procesowej. Obydwie ścieżki
zmierzają do tego samego.
Zatem nie powinny się wykluczać, ale dopełniać. Dopowiem jeszcze coś: łączy mnie
z Sądem stosowanie ogólnych
reguł hermeneutyki. Jednak
Sąd na okoliczność postępowania dokonuje hermeneutyki
procesowej, a ja w badaniach
posługuję się hermeneutyką
historyczno krytyczną. Jako
badacz prawdy historycznej
zawartej w teczkach t.w. „Ryszard” nie mam żadnych ograniczeń – oprócz respektu dla
powinności moralnej.
Sąd jest bardziej związany
procedurami.
Owszem, sąd jest bardziej
związany rygorami trybu,
naukowiec jest wolny od procedur tego rodzaju. Sąd pewnie
będzie dążył do odebrania
świadectwa procesowego od
Jerzego Grzegorza Tkaczyka, tego kluczowego świadka z Wiednia, mi wystarczy
tzw. źródło wywołane, czyli
sporządzony przez niego dokument i przesłany mailem.
Mogę też pewne źródła informacji zastrzec, Sąd obliguje
jawność. Poza tym w monografii umieszczę i uwzględnię
wszystkie dowody / argumenty
dotyczące tej sprawy – a nie
tylko te dopuszczone do materii dowodowej.
Dlaczego obrano tryb karny
do tego osobliwego postępowania?
Żeby skutecznie wspomagać
dotarcie do prawdy historycznej w oparciu o akta SB, a nie
utrudniać.
Czy kazus Kazimierza Kujdy
nie pokazuje, że może nadeszła pora na modyfikację
dotychczasowego modelu
postępowania lustracyjnego?
Zaproponuję taką modyfikację, ale nie będzie ona dotyczyć w zasadzie postępowania
przed samym Sądem. Mam na
uwadze nowelizację ustawowej
definicji współpracy i gruntowną modyfikację postępowania przedsądowego, czyli na
pierwszym etapie weryfikacji
oświadczenia lustracyjnego.
W aktualnym modelu postępowania w niektórych przypadkach można „skazać” osoby
Bogu ducha winne.
Aż tak?
No to powróćmy do mojego
kontaktu z SB, opowiedzianego w poprzednim wywiadzie, z połowy lat 80-tych XX
wieku. Wyobraźmy sobie,
że ocalała z tego spotkania
notatka esbeka, ale okrojona

„z mojej bawełny”, z kłamliwą
konkluzją, że zadeklarowałem
ustnie zachować w sekrecie
fakt naszej rozmowy. Kierownictwo wydziału IV SB
potraktowało to wszystko
jako ustne zobowiązanie do
współpracy. Oprócz tego, jako
osoba rozpracowana, miałem
pokaźną teczkę operacyjną. Na
podstawie tych papierów esbecy stworzyli mi historię kandydata na t.w. Na domiar wszystkich nieszczęść zachowały
się moje akta paszportowe,
w których referent OBL IPN
znalazł dowód na to, że odebrałem w owym dniu paszport.
Zbiera to wszystko prokurator
IPN, który w swoim stanowisku, na podstawie Ustawy
z 2006 r., sygnalizuje, że wyczerpałem znamiona tajnego
pomocnika przy operacyjnym
zdobywaniu informacji. Zaś
Sąd wydaje postanowienie, że
jestem kłamcą lustracyjnym.
Czy nie pozostaje mi teraz,
na wszelki wypadek, złożenie
skorygowanego oświadczenia, że jednak byłem tajnym
donosicielem SB. Wszyscy
wiedzą, że nim nie byłem, ale
czy w tej sytuacji nie lepiej być
tajnym współpracownikiem
na własnych warunkach, niż
kłamcą lustracyjnym w trybie
postępowania karnego…?
Ocieramy się o groteskę. Jak
można uzdrowić ten pierwszy etap postępowania?
Przez wyjęcie go spod kurateli
pionu prokuratorskiego IPN.
Będzie to rozwiązanie najtańsze dla budżetu i humanitarne
dla lustrowanych. Gdybym
otrzymał jako pracownik IPN
do rozpoznania sprawę Kazimierza Kujdy w trybie administracyjnym – profesjonalną
opinię dla Sądu sporządziłbym
w ciągu czterech tygodni bez
wydatkowania środków na
biegłych (pracując w trybie
6 dni po osiem godzin). Sąd
zaś miałby do rozpatrzenia
– powiedzmy – 100 stron
dokumentacji, a nie 1700!
No i znacznie skrócono by
męki czyścowe Kazimierzowi
Kujdzie.
Już dwa i pół roku Kazimierza Kujdę obciążają zarzuty
o współpracę z SB i nadal
znajdujemy się w „szczerym
polu”. ** Właśnie. I jak to się
ma do prawa obywatela do
rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie?
I nt r yguje m n ie t a opin ia
Prokuratora – 72 strony. Co
sprawiło, że po jej lekturze
radykalnie zmienił Pan swój
stosunek do lustracji?
Dokonałem pospiesznej
analizy strukturalnej stanowiska Prokuratora. „Łykałem”
elaborat sekwencjami. Po dotarciu do końca spostrzegłem,
że został stworzony w konwencji uzasadnienia orzeczenia

Proszę pozwolić, pogrzebię
w Internecie. O jest: 3 listopada 2020 r. sześćdziesięciu
trzech byłych działaczy opozycji antykomunistycznej
złożyło na ręce Marszałek
Sejmu RP – Elżbiety Witek – petycję… w sprawie
kompromitującej niewydolności prokuratury IPN
w zakresie ścigania zbrodni
komunistycznych. Postulują
przeniesienie tego zadania
z prokuratury IPN do struktur prokuratury krajowej.
Nie wiedziałem o tym.
Prokuratora krajowa pewnie z otwartymi ramionami
przyjmie prokuratorów IPN.
Prokuratorzy w krajówce wykonują bardzo trudną i niebezpieczną pracę, i są przeciążeni
mnóstwem spraw ciężkiego
kalibru, i nie są docenieni
finansowo.
Mówił Pan w poprzednim
wywiadzie, że dostrzegł Pan
wielorakie nieprawidłowości w teczkach Kazimierza
Kujdy. Zgodnie zaś z powyżej sformułowaną tezą,
„frontowy” esbek nie mógł
sam dopuścić się matactwa
w papierach.
Oczywiście, wyleciałby z hukiem z pracy w resorcie SB.
Majstrowali zatem pospołu.
Czego efekty można wprawnym okiem dostrzec w teczkach t.w. „Ryszard”. Gdybym
tego nie dostrzegł, nie byłoby
mojego zaangażowania badawczego i naszych wywiadów.
Zwrócił się do Pana ktoś
z prośbą o konsultacje w tej
kwestii?
Tak, strona lustrowana. Moją
powinnością jest przyjść z pomocą tej stronie w dochodzeniu do prawdy. Jestem również do dyspozycji Sądu jako
konsultant. W postępowaniu
lustracyjnym chodzi o prawdę
historyczną a nie o sztukę
dowiedzenia swojej racji. Przewodniczący składu sędziowskiego zakłada na swoją pierś
na posiedzeniach procesowych
łańcuch z emblematem orła
w koronie. W walce o przywrócenie tej korony pokolenia
patriotów traciły życie i zdrowie – głównie w zmaganiach
z organami bezpieczeństwa
PRL. W służbie takiej Polski
nie waham się oddać całej
swojej wiedzy i umiejętności
naukowej.
Udostępnił Pan stronie lustrowanej wszystkie swoje
ustalenia?
Tylko te, których jestem pewien. Nad innymi rzeczami
muszę się jeszcze potrudzić
a to wiąże się z podróżą do
Oddziału IPN w Lublinie i dociekliwą lekturą pewnych jednostek. Większość materiałów
po SB w Siedlcach znajduje się
w Lublinie. Niektóre jednostki
archiwalne muszę zobaczyć
w wersji papierowej. Generalnie te materiały otrzymujemy
w wersji zeskanowanej do pdf
do lektury w czytelniach IPN.
Czy strona lustrowana była
zaskoczona tymi identyfikacjami?

Owszem, byli zdumieni, że
w tak krótkim czasie zlokalizowałem tyle nieprawidłowości. Oni wpatrują się w teczki
t.w. „Ryszard” przez dwa lata.
Jak Pan do tego dochodzi.
Oprócz wprawy i intuicji jest
coś jeszcze. Co?
Odkryłem w Nowym Testamencie manipulacyjny charakter języka. Język istotnego
przesłania NT odsłania tajemnice adeptowi a manipuluje czytelnikiem intruzem,
profanem. I tę hermeneutyczną, umiejętność stosuję przy
dekodowaniu języka „sakralnego” SB.
Intrygujące. Kto jest tutaj
adeptem a kto profanem,
intruzem?
Słowo profan pochodzi od łacińskiego terminu pro fanum –
to, co jest poza świątynią, poza
miejscem, gdzie ujawnia się
świętość (sacrum, fanum). Genetycznie fanum wywodzi się
z greckiego czasownika fajnein, ujawniać się. Dla esbeków
z Wydziału II w Siedlcach tym
intruzem było kierownictwo
pionu SB w MSW. Należało
tak uprawdopodobnić papiery
np. pozyskaniowe, żeby ten
profan nie zorientował się
w machinacji podczas kontroli
pracy wydziału.
Ale kierownictwo wydziału dobrze orientowało się
w swoim „sacrum”, „fanum”.
I ujawniało je na użytek własny
np. przy okazji okresowych
ocen esbeków w ezopowym
języku: praca operacyjna na
poziomie dostatecznym; płytka praca z agenturą, itd. Panie
redaktorze, w ocenie podsumowującej okres zatrudnienia
esbeka Tadeusza Wielgórskiego w Siedlcach (1978 1990)
z lipca 1990 r. znajduje się
takie stwierdzenie: efekty pracy dostateczne (za jego teczką
personalną, AIPN Lu 0344/34,
k. 203 [pdf]).
Interesujący jest ten wątek
o manipulacyjnym charakterze języka NT, ale odłóżmy
go na inną okazję. Stwierdził
Pan w poprzednim wywiadzie, że Kazimierz Kujda
wyprowadzał SB „w pole”.
Dobrze pamiętam tę epokę,
w której z jednej strony SB
wykorzystywała wszystkie
instytucje PRL do gnębienia
obywateli (np. każda uczelnia
miała przydzielonego opiekuna ufoludka z SB), z drugiej
strony te same instytucje solidarnie wspomagały obywateli, by jakoś mogli przetrwać
w tym demonicznym ustroju.
Ten fenomen jest widoczny
w teczkach Kazimierza Kujdy.
Poproszę o jeden przykład.
Kazimierz Kujda w 1980 r.
ubiegał się o wyjazd turystyczny latem do Italii tranzytem.
Wpisał w kolejności: NRD,
RFN, CSRS i Austrię (akta
paszportowe, k. 43[pdf]). Wyznaczył sobie bardzo okrężną
drogę do Italii… Chodziło mu
oczywiście o pobyt w RFN,
ale jako, że był to najbardziej
wrogi kraj dla demoludów,
wpisał Italię na kres podróży
turystycznej. Tam przecież
„stacjonował” Jan Paweł II.
Na jego wniosku paszportowym widnieją trzy pieczęcie
jednej instytucji z Politechniki
Warszawskiej, studium doktoranckiego! (akta paszportowe,
k. 46[pdf]).
W demokratycznym ustroju
wystarczy jedna pieczątka,
w totalitarnym jak najwięcej.
W demokracji nie jest potrzebna tego typu pieczątka przy
wyrabianiu paszportu. Wtedy
funkcjonowała niepisana zasada: im więcej pieczęci, tym
lepiej dla obywatela w zmaganiach z reżymowymi urzęd-

nikami. Przybito zatem na
wniosku wszystkie pieczątki
będące w dyspozycji studium
doktoranckiego!
Panie Profesorze, trzeba
mieć sokole oko, by dostrzec
taki szczególik. I jak dalej
wyglądała Pana wiwisekcja?
Od razu mi rzuciła w oczy
ta anomalia. Poza tym, pod
tymi trzema pieczątkami jest
adnotacja wpisana ręką Kazimierza Kujdy (!): udzielony
zostanie urlop w okresie od
1.07.1980 do 15.08.1980 (akta
paszportowe, k. 46[pdf]). Od
kiedy to student czy doktorant
potrzebuje urlopu w czasie
wakacyjnego urlopu? Nota
bene, sam sobie go udzielając? W tej mistyfikacji wzięło
udział dwóch profesorów tytularnych i sekretariat studium
doktoranckiego. Następnie
poszukiwałem w skserowanym paszporcie wizy do Italii
czy pieczątki Italii wbijanej
w paszport w trakcie przekraczania granicy. I niczego takiego nie znalazłem. Widnieje
zaś kilka niemieckich pieczęci
z tamtego okresu.
Czyli pan Kazimierz cały
pobyt spędził w RFN?
Otóż to. Ta turystyczna podróż
do Italii zakończyła się na
przystanku w RFN, na kilkumiesięcznej pracy zarobkowej
na czarno. Na podstawie akt
paszportowych precyzyjnie
można określić to „kiwanie”
SB. W ambasadzie niemieckiej
w Austrii (!) pod koniec czerwca wyrobił sobie ekspresowo
miesięczną wizę do RFN,
którą następnie w Niemczech
dwukrotnie przedłużył. Jego
„turystyczny pobyt” w RFN
trwał od 3 VII – 2 XI 1980 r.
(akta paszportowe, k. 105-133
[pdf]). Wskazałem i na ten
szczegół stronie lustracyjnej.
Zapewne w pamięci Kazimierza Kujdy już zatarł się
ten znamienny, papierowy
składnik jego autobiografii
z czasów PRL.
To macherstwo Kazimierza Kujdy zapewne nie uszło
uwadze SB po jego powrocie
do kraju. Oczywiście, przystąpiła ona do zmasowanej
kontrofensywy. Lecz to jest
oddzielny temat.
Na jakiej drodze, Pana zdaniem, można szybko wykazać w procesie wiarygodność
oświadczenia lustracyjnego
Kazimierza Kujdy?
Proponuję skorzystać ze strategii procesowej biblijnego
Daniela (13,1-64), zastosowanej w odniesieniu do dwóch
„starców”, którzy fałszywie
oskarżyli urodziwą mężatkę
Zuzannę o cudzołóstwo. Zuzanna to po hebrajsku Szoszana – róża, różyczka. Szoszanie
za dowiedzione cudzołóstwo
groziła kara śmierci w oparciu o szóstą normę Dekalogu,
który jest kodeksem prawa
pozytywnego. Daniel ocalił
jej życie. Znaczenie słowa
Daniel to: Bóg jest Sędzią.
Strategia procesowa Daniela
byłaby najkrótszą drogą do
udowodnienia, że Kazimierz
Kujda nie „cudzołożył” z SB.
O ile dobrze pamiętam, Daniel uratował Zuzannę już
po wyroku, kiedy prowadzono ją na miejsce egzekucji,
a kluczem do jej ocalenia
było przesłuchanie każdego
ze „starców” osobno.
W języku oryginalnym interwencja Daniela przyjęła
elegancką postać, którą można
oddać w dosłownym tłumaczeniu: rozdzielcie mi ich od
siebie, jednego od drugiego,
daleko, abym ich przesłuchał
(Dn 13,51).
Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Autor Kazimierz Kujda /
autor: wPolityce.pl
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Jubileusz 15 lat Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w CBA
obchodzi dzisiaj po raz
pierwszy Święto Służby. Na
co dzień rozpoznają, analizują, kontrolują, wykrywają, zwalczają, współpracują, monitorują, edukują,
chronią, zapobiegają, ale
przede wszystkim służą
obywatelom i Państwu.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane ustawą
z 9 czerwca 2006 roku. Była to
odpowiedź na brak organu antykorupcyjnego, który w sposób kompleksowy zwalczałaby
przestępczość korupcyjną.
Podobne rozwiązania stosowane były w innych państwach,
takich jak na przykład: Wielka
Brytania, Francja, Holandia
oraz w ramach Unii Europejskiej - w ramach której w 1999
r. powołany został Europejski
Urząd ds. Zwalczania Oszustw
(OLA F). Powoła nie CBA
stanowiło także realizację
postanowień art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji, przyjętej
przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia
31 października 2003 r., który
zobowiązywał Polskę do powołania wyspecjalizowanej
agencji antykorupcyjnej.
CBA ma status służby specjalnej, właściwej w sprawach
zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu
publicznym i gospodarczym, a
także zwalczania działalności
godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
Działalność Biura oparta jest
na czterech filarach:
1) czynnościach operacyjno
-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych,
2) czynnościach kontrolnych,
3) czynnościach analitycznych,

4) prewencji korupcji.
W ramach filaru pierwszego,
zadania CBA obejmują rozpoznawanie, zapobieganie
i wykrywanie przestępstw.
Rokrocznie CBA prowadzi
około 500 spraw operacyjnych i ponad 570 postępowań przygotowawczych. Filar
drugi wiąże się z kontrolą
prawidłowości i prawdziwości
oświadczeń majątkowych lub
oświadczeń o prowadzeniu
działalności gospodarczej
osób pełniących funkcje publiczne, a także z ujawnianiem
przypadków nieprzestrzegania
określonych przepisami prawa procedur w zakresie podejmowania i realizacji
decyzji między innymi
w przedmiocie prywatyzacji i komercjalizacji,
wsparcia finansowego
i udzielania zamówień
publicznych. Co roku
CBA przeprowadza około 160 kontroli, 790 analiz przedkontrolnych i
1360 spraw kontrolnych.
Filar trzeci odnosi się
do prowadzenia działalności analitycznej, dotyczącej zjawisk występujących w
obszarze właściwości CBA
oraz przedstawiania w tym
zakresie informacji Prezesowi
Rady Ministrów, Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmowi oraz Senatowi. Biuro
prowadzi analizy kryminalne,
sprawy analityczne, weryfikuje oświadczenia o braku
konfliktu interesów, czy też
prowadzi czynności w ramach
osłony antykorupcyjnej. Analizy dotyczą przede wszystkim
najważniejszych procesów
prywatyzacyjnych i zamówień
publicznych, a także zagrożeń,
które mogą towarzyszyć realizacji programów rządowych
oraz wykorzystaniu środków
unijnych. Od kilku lat działania analityczno-informacyjne

CBA koncentrują się także
na zjawiskach występujących
na rynku farmaceutycznym i
informatycznym. W związku
z rozwojem pandemii COVID-19 na polecenie Ministra
Koordynatora Służb Specjalnych Biuro objęło osłoną antykorupcyjną Tarczę Finansową
PFR adresowaną do dużych
przedsiębiorców.
Biuro prowadzi także szereg
działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym,
współpracując w tym zakresie
z instytucjami krajowymi i
międzynarodowymi, w myśl
zasady ,,lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Do tej pory CBA podjęło inicjatywy między innymi

w następującym zak resie:
redakcja strony internetowej
o charakterze edukacyjnym
antykorupcja.gov.pl, wydanie
ponad 60 publikacji, które
są udostępnione w formie
e-booków na stronach internetowych Biura, prowadzenie
szkoleń antykorupcyjnych, w
których wzięło udział w formie
stacjonarnej ponad 60 tys. osób
czy też zorganizowanie dla
dzieci uczących się zdalnie,
konkursu ,,Co to znaczy być
uczciwym?’’. Użytkownicy
ogólnodostępnej platformy
e-learningowej udostępnionej
przez CBA ukończyli już ponad 300 000 szkoleń.
CBA było także liderem
Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2018-2020 oraz odpowiadało

za jego liczne działania. Na
potrzeby Programu jako cele
szczegółowe zdefiniowano:
wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych,
doskonalenie mechanizmów
monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w
zak resie przeciwdziałania
przestępczości korupcyjnej,
zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań
pomiędzy organami ścigania.
W ramach Programu m.in.
stworzono system edukacji
antykorupcyjnej działający we
wszystkich resortach, a także
w instytucjach im podległych
i przez nie nadzorowanych,
oparty na jednolitych założeniach ustanowionych
przez Szefa KPRM, a także wydano kompleksowe
wytyczne antykorupcyjne
dla administracji publicznej w zakresie jednolitych
rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i
osób należących do grupy
PTEF.
CBA współpracuje z
wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami
ścigania z innych państw. Celem współpracy jest wymiana
najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk
korupcyjnych, rozwiązań i
instrumentów funkcjonujących
za granicą, jak również bieżąca
wymiana informacji związana
z działaniami operacyjnymi
i śledczymi prowadzonymi
przez służby innych państw.
Biuro uzyskało dotychczas
akceptację na współpracę z 54
krajami oraz 13 organizacjami
międzynarodowymi.
23 kwietnia br., z inicjatywy Szefa CBA, odbyła się
międzynarodowa konferencja,
która zainicjowała oficjalne,
uroczyste obchody 15-lecia
CBA. Z uwagi na ogranicze-

Prezydent Andrzej Duda wręczył
sztandar CBA
Na dziedzińcu Belwederu
w obecności Prezydenta
RP Andrzeja Dudy odbyła
się uroczystość wręczenie
Sztandaru CBA przez
Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego.
9 czerwca, Mszą Św. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie
w intencji funkcjonariuszy i
pracowników CBA rozpoczęły
się oficjalne obchody jubileuszu 15-lecia powstania Biura.
Podczas Mszy Św., której
przewodniczył Biskup Polowy
Wojska Polskiego Gen. Bryg.
Józef Guzdek, został poświęcony Sztandar CBA oraz ustanowiono Archanioła Gabriela
patronem służby. Oprócz zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników CBA, we
Mszy Św. uczestniczyły poczty
sztandarowe zaprzyjaźnionych
służb oraz Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego.
W południe na dziedzińcu
Rezydencji Prezydenta RP w
Belwederze odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Służbie. Szef CBA Andrzej Stróżny
powitał zgromadzonych gości i
w okolicznościowym przemówieniu podziękował twórcom
Biura podkreślając, jak ważną
rolę pełni dziś CBA w obszarze polityki antykorupcyjnej
Państwa. Podziękowania za
zaangażowanie, ciężką pracę

i odwagę skierował do funkcjonariuszy i pracowników
Biura, którym przekazał słowa
najwyższego uznania oraz życzenia – uporu i determinacji
w realizacji kolejnych zadań.
Zwracając się do funkcjonariuszy i pracowników nawiązał
także symboliki sztandaru:
,,Sztandar jest kluczem do zrozumienia ważnych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego
spraw – wierności tradycyjnym
wartościom, jedności, odwagi
i zaangażowania, sumiennej
pracy w służbie Ojczyźnie.
(…) Niech Sztandar CBA,
wokół którego będziemy się
od dzisiaj gromadzić, pozwoli
zachować jedność i daje siłę,
by konsekwentnie podążać
drogą zaszczytnej służby KU
CHWALE OJCZYZNY.”
W trakcie uroczystości odczytano Akt Ufundowania i
Nadania Sztandaru podpisany
przez przedstawicieli fundatorów (z inicjatywą ufundowania sztandaru wystąpili
funkcjonariusze i pracownicy
CBA) oraz Akt Wręczenia
Sztandaru. Uroczyste wręczenie Sztandaru poprzedziło
symboliczne wbicie w drzewce
gwoździ honorowych. Złożono
również podpisy w Księdze
Pamiątkowej. Oficjalnego
przekazania Sztandaru na ręce
Szefa CBA dokonał Premier
Mateusz Morawiecki.
– Dzięki działaniom CBA

walka z korupcją w Polsce
stała się normą. Ta służba
jest i nadal będzie potrzebna
- powiedział, zwracając się
do uczestników uroczystości,
Prezydent RP Andrzej Duda.
Szef K a ncela r i i Sejmu
Agnieszka Kaczmarska odczytała list Marszałek Sejmu
RP Elżbiety Witek: „Nadany
dzisiaj sztandar jest uhonorowaniem dotychczasowej
piętnastoletniej działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wyrazem
jedności formacji”.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w przemówieniu,
że III RP od początku toczyły
dwie zmory - bezrobocie i druga częściowo widoczna, której
udawano, że nie ma, czyli
korupcja. Po 1989 r. dawne
służby i układy determinowały
reguły życia społecznego i gospodarczego. Te dwa wymiary,
które symbolicznie określił,
czyli bezrobocie i korupcja,
nie są niepowiązane. Słabość
życia gospodarczego brała się
z patologii, u których początku
była korupcja. Utworzenie
CBA to był przełom i to jest
do dziś niezbędna instytucja
prawidłowo funkcjonującego
państwa. Działalność CBA i
profesjonalizacja jest kluczem
do naprawy państwa i do istnienia dostatniego, sprawiedliwego i sprawnego państwa.
Minister Koordynator Służb

Specjalnych Mariusz Kamiński podczas uroczystości w
Belwederze przypomniał, że
kiedy 15 lat temu powstawało
CBA wszystkie badania opinii publicznej pokazywały,
że Polacy sprawę korupcji w
naszym kraju uważali za jeden z kluczowych problemów
do rozwiązania. CBA było
odpowiedzią na wyzwanie,
na oczekiwanie obywateli
naszego kraju, którzy mieli
dosyć tej gęstej, korupcyjnej
atmosfery, układów i ciągłego
wymuszania łapówek na rożnych poziomach w urzędach
czy szpitalach publicznych.
Minister Mariusz Kamiński
zwrócił się do funkcjonariuszy
CBA: To dzięki Wam, Waszej
odwadze i determinacji, dzięki
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, jesteśmy w innej
Polsce.
Obchodzone w tym roku po
raz pierwszy Święto Centralnego Biura Antykorupcyjnego
było także okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych
funkcjonariuszy CBA, którzy
otrzymali z rąk Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi
oraz Medale za Długoletnią
Służbę.
Uroczystość w Belwederze
uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

nia spowodowane pandemią
spotkanie odbyło się w formie
on-line. Szef CBA witając
zaproszonych gości podkreślił, że walka z korupcją to
walka z przeciwnikiem globalnym, który nie zna ograniczeń prawnych, systemowych,
geograficznych, językowych
czy kulturowych. Dlatego też
ważną częścią pracy CBA
jest współpraca z innymi instytucjami poprzez wymianę
informacji i codzienne, robocze kontakty. Szef CBA
przytoczył słowa Henry’ego
Ford’a, który powiedział „Spotkać się to początek; zgodzić
się to postęp; pracować razem
to sukces”. Tym samym podkreślił, że efektywna, w wielu
przypadkach wieloletnia już
współpraca służb czy instytucji opiera się właśnie na tych
trzech filarach.
CBA na bieżąco monitoruje możliwości finansowania
projektów z różnych instytucji,
celem dalszego rozwoju działań antykorupcyjnych. Biuro
bierze udział w projekcie pn.
„Wzmocnienie potencjału informacyjnego i analitycznego
CBA” współfinansowanym
przez Unię Europejską ze
środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też
projektu pn. „Wzmocnienie
kompetencji organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości w
obszarze analiz: kryminalnej
i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania,
zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie
jest finansowane ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Wcześniej CBA
realizowało m.in. projekt wraz
z austriackim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK)
oraz z partnerem stowarzyszonym Europolem, „SIENA dla
Organów Antykorupcyjnych

(S4ACA)”. W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie
Przestępczości (ISEC) Komisja Europejska zdecydowała
o przyznaniu CBA dofinansowania na realizację działań
projektu „Rozwój Systemu
Szkoleń Antykorupcyjnych”.
W 15-letniej działalności
CBA może odnotować systematyczny wzrost najważniejszych wskaźników, np. liczby
prowadzonych śledztw, czy
wysokości zabezpieczonego
mienia. Wskazuje to na coraz
większą efektywność podejmowanych działań. Łącznie
CBA zabezpieczyło mienie
o wartości ponad 1.5 mld zł.
Tylko w ostatnich czterech
latach CBA ujawniło ponad
13 mld zł szkody w mieniu
Skarbu Państwa.
CBA prowadzi/ło między
innymi śledztwa dotyczące: korupcji w polskiej piłce
nożnej, nieprawidłowości w
działaniu Komisji Majątkowej, przyjmowania korzyści
majątkowych przez urzędników Centrum Projektów
Informatycznych MSWiA,
tzw. afery podkarpackiej, wyłudzeń podatku VAT oraz
środków z funduszy unijnych,
nieprawidłowości w GetBack
S.A., nieprawidłowości w
obrocie lekami, tzw. dzikiej
reprywatyzacji, prywatyzacji
Ciech S.A., korupcji byłego
senatora RP, korupcji w Sądzie
Apelacyjnym w Krakowie,
nieprawidłowości w Grupie
Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., niegospodarności w
SK Banku, byłych urzędników
KNF ws. nieprawidłowości
w SKOK Wołomin, korupcji
w kopalniach, korupcji i kierowania grupą przestępczą
przez byłego ministra transportu, działalności instytucji parabankowych, piramid
finansowych czy w obrocie
kryptowalutami.
Źródło: CBA

100 osób straciło 6 mln zł.
Około 100 osób straciło
ponad 6 mln zł. Dwie osoby
zatrzymane przez CBA w
związku z inwestycjami na
FOREXIE prowadzonymi
przez przedstawicieli spółki
Great Private Equity.
Funkcjonariusze stołecznej
Delegatury CBA kontynuują
wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo
dotyczące emisji obligacji i
prowadzenia inwestycji na
rynku FOREX między innymi
przez spółki z grupy Great
Private Equity.
P ie r wsz a r e a l i z a cja w
tej sprawie miała miejsce
w kwietniu br. Zatrzymano
wówczas cztery osoby wśród,
których znaleźli się prezes
i wiceprezes spółki Great
Private Equity, a także dwóch
dyrektorów regionalnych z
Poznania i Krakowa. Obszerny
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazują że
co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w
kwocie nie mniejszej niż 16
mln zł.
W związku z kolejnymi
ustaleniami w ostatnich dniach
zatrzymano dwie osoby, byłych pracowników Great Private Equity Sp. z o.o. Czynności przeprowadzono na terenie
województwa łódzk iego i
mazowieckiego. Wszystko
wskazuje na to, że są oni zamieszani w oszustwo związane z prowadzeniem inwestycji
na rynku FOREX przez spółkę
Great Private Equity Sp. z o.o.
i powiązaną z nią spółkę Great

Private Commercial Brokers
DMCC z siedzibą w Dubaju.
Przedstawiciele spółki zapewniali klientów, że osiągną
stabilny i wysoki dochód sięgający 20-25% w skali roku
oraz gwarantowali zwrot 90
proc. zainwestowanych pieniędzy. Jednakże inwestycje w
imieniu klientów prowadzono
bez posiadania wymaganych
zezwoleń, doprowadzając ich
do wysokich strat finansowych. Zarówno obiecywane
zyski, jak i gwarancja kapitału
okazały się iluzoryczne. Około
100 osób, straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych
– w sumie ponad 6 mln zł.
Zatrzymani po przewiezieniu do prokuratury usłyszeli
zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz
prowadzenia działalności w
zakresie obrotu instrumentami
finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Apelujemy do wszystkich
osób, które powierzyły swoje
pieniądze spółkom z grupy
Great Private Equity o kontakt z warszawską Delegaturą
CBA.
Obie spółki – zarówno Great Private Equity Sp. z o.o., jak
i Great Private Commercial
Brokers DMCC z siedzibą
w Dubaju – są wpisane na
listę ostrzeżeń KNF, dlatego
przypominamy o możliwości
weryfikacji instytucji pod
tym kątem:
https://www.k nf.gov.pl /
dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
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„Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat
z KRUS wypadkom zapobiegamy”
miejsce III
a Ilona Janc,
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie,
klasa III

W Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego etapu
XI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy - od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”.
Gratulacje wszystkim laureatom konkursu w imieniu
wojewody wielkopolskiego
złożyła wicewojewoda Aneta Niestrawska.
Hasło tegorocznej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej
działalności prewencyjnej
KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi
w tym roku. Patronat nad
konkursem objął Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie
gospodarstwa rolnego- podsumował Łukasz Grabowski
dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału Regionalnego KRUS
w Poznaniu
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej
w formacie A-3, w dowolnej
technice, obrazującej sposoby
zapobiegania wypadkom przy
pracy w gospodarstwie rolnym
oraz rolniczym chorobom zawodowym

Klasy IV – VIII
miejsce I
a Igor Karpiński,
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Trzebieniu, klasa
VII
miejsce II
a Natalia Brzezińska,
Szkoła Podstawowa w Chylinie, klasa VII
miejsce III
a Lidia Zapłata,
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluczewie, klasa VII
Wyróżnienia Państwowej
Inspekcji Pracy otrzymali:
a Urszula Stasierowska,
Szkoła Podstawowa w Otorowie, klasa III
a Amelia Gorwa, Zespół
Szkolno - Przedszkolny w
Zimnowodzie, klasa VI

Laureaci etapu wojewódzkiego XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci „Bezpiecznie na
wsi mamy - od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”.

Szkoła Podstawowa im.
Wisławy Szymborskiej w
Kiełczewie Smużnym Pierwszym, klasa I
miejsce II
Maja Miernowska,
Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Szydłowie,
klasa III
a

Klasy I – III
miejsce I
a Julia Went,

Nagroda Ministra dla dyrektor
nowotomyskiej biblioteki
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Nowym Tomyślu Lucyna Kończal-Gnap, otrzymała Nagrodę
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu za zasługi w upowszechnianiu kultury.
W piątkowe popołudnie wręczył ją Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, na którego
wniosek ta nagroda została
przyznana. Inicjatywa wyszła
od prezesa NTK - Bogdana
Górnego.
Podczas składania gratulacji
Starosta podkreślił szczególne
zaangażowanie dyrektor biblioteki w kreowanie tętniącego życiem lokalnego centrum
kultury i edukacji, miejsca
spotkań, warsztatów i debat,
którego ciekawa oferta zachęca
do stałego kontaktu z książkami. Do gratulacji przyłączyli
się: przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomysk iego
Renata Gruszka, przewodniczący Komisji Edukacji,
Zdrowia, Sportu, Kultury i
Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego Jacek
Pieprzyk, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych
bibliotek, domów kultury,
członkowie zarządu NTK i
przyjaciele nowotomyskiej

Poseł Dziedziczak na rzecz
regionu leszczyńskiego

książnicy. Warto dodać, że
oprócz wspomnianej nagrody
w ostatnim czasie Pani dyrektor została również wyróżniona tytułem Wielkopolskiego
Bibliotekarza Roku 2020. Odbierając nagrodę podkreśliła,
że wszystkie sukcesy i wyróżnienia są zasługą niezwykle
zaangażowanego, zgranego i
kreatywnego zespołu pracowników, którym ma przyjemność kierować. Zdecydowanie
nowotomyska biblioteka jest
ważnym punktem na planie
miasta, cenionym partnerem
w wielu przedsięwzięciach,
wyjątkową instytucją z własną
niekwestionowaną marką.

Wyróżnienia Wielkopolskiej
Izby Rolniczej otrzymali:
a Zofia Suchecka, Szkoła
Podstawowa im. Ks. Abp.
Antoniego Baraniaka w
Mchach, klasa I
a Mikołaj Miernowski,
Zespół Szkół im. Janusza
Korczaka w Szydłowie, klasa
IV

Dyrektor KRUS w Poznaniu
Łukasz Grabowski

Premier Mateusz Morawiecki
ogłosił rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków o
wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach
dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla gmin,
w których funkcjonowały
PGR-y.
Cieszę się, że dzięki mojemu
wsparciu i zaangażowaniu
gminy okręgu kalisko-leszczyńskiego znalazły się na
liście objętej dofinansowaniem. To kolejny dowód na
to, że można i warto działać
dla rozwoju naszego jakże
pięknego regionu – informuje
Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Jan
Dziedziczak, Poseł ziemi leszczyńskiej.
Wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
wsparcie otrzymają następujące powiaty:
a gostyński -gmina Piaski
(gmina wiejska) na budowę
świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastruktury technicznej w Bodzewku Drugim
a gostyński – gmina Piaski
(gmina wiejska) na budowę
świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Drzęczewie Drugim
a gostyński Krobia (gmi-

na miejsko wiejska) na termomodernizację budynku
Przedszkola Samorządowego
w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54
a leszczyński gmina Krzemieniewo na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej w miejscowości Bojanice, która będzie
stanowiła kontynuację istniejącej ścieżki pieszo rowerowej
a leszczyński –na budowę
świetlicy wiejskiej w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy
a rawicki Pakosław (gmina
wiejska na zakup nowego,
średniego wozu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chojnie
wraz z wyposażeniem gaśniczym. Samochód zastąpi
dotychczas używany wóz bojowy, który ze względu na swój
wiek i stan powinien zostać
wycofany z użytkowania
a rawicki Rawicz (gmina
miejsko wiejska) na inwestycje w miejscowości popegeerowskiej Żołędnica: Budowa
remizy strażackiej OSP oraz
przebudowa budynku mieszkalnego na przedszkole
a rawicki Miejska Górka
(gmina miejsko-wiejska) na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Roszkówko.

Festyn Charytatywny dla Mai

m Zbąszyń

Maja pochodzi ze Zbąszynia,
zdiagnozowano u niej SMA-rdzeniowy zanik mięśni na który oprócz ciężkiej rehabilitacji
pomóc może „najdroższy lek
świata”. Do zebrania mamy 9
mln złotych tak więc wysyłajcie info w całą Polskę i poza
jej granice, niech nas usłyszą
!!! Niech nam pomogą !!!
Na starcie walki o każdą
złotówkę zorganizowany został wyjątkowy, charytatywny festyn który odbył się 11
czerwca na Plaży Miejskiej w
Zbąszyniu.
Przed zbąszyńską publicznością wystąpili: CZADOMAN, MICHAŁ WISNIEWSKI, ZESPÓŁ MEJK, LETNI,
A N T EK SM Y K I EW ICZ ,
BARTEK WRONA.
Podczas wydarzenia można
było odwiedzić stoiska z m.in. :
domowymi pierogami, pyrami
z gzikiem, bigosem, grochówką, kiełbasą z grilla, ciastami,
góralskimi oscypkami, wyrobami handmade, książkami
Organizatorzy zapewnili
również atrakcje dla dzieci i
nie tylko, były: dmuchańce,
trampoliny eurobungee, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, tatuaże dla dzieci,

strzelanie z łuku, strzelanie
z wiatrówki, profesjonalne
wykonanie zdjęć na tle jeziora, rejsy profesjonalną łodzią
Straży Pożarnej, możliwość

wynajęcia desek SUP
Przeprowadzono LOTERIĘ
FANTOWĄ w której, każdy
los wygrywał !!! A na koniec
imprezy wśród posiadaczy za-

kupionych losów rozlosowano
mega atrakcyjną NAGRODĘ
GŁÓWNĄ !!!!

Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

www.diagrolmet.pl

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

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!!

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

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu
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Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
Grodzisk Wlkp. ul. Polna 4

a poniedziałki - 15.00 - 19.00
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00
a środy 8.00 - 12.00 a piątki 8.00 - 12.00

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

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

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

A

Sklep Auto-części

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

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl)
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
www.auto-orwat.gratka.pl
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Patriotyczny spacer po Nowym Tomyślu

Wiklinowe drzewka
Dnia 23czerwca br., plac Niepodległości przyozdobiły wiklinowe drzewka, nasadzone w dużych,
ozdobnych donicach wykonanych oczywiście z wikliny.
To już kolejny wiklinowy motyw zdobiący nasze miasto. Zapraszamy na spacer po Nowym
Tomyślu!

Las bez śmieci – kolejna inicjatywa młodzieżowa
2 czerwca, młodzieżowa grupa projektowa Apollo, która
działa pod egidą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu, wraz z 12.
Drużyną StarszoharcerskąHORYZONT po raz pierwszy
wzięła udziałw zorganizowanej wiosennej akcji sprzątania
lasu. Przedsięwzięcie to było
możliwe dzięki ogromnemu
wsparciu i zaangażowaniu
pracowników Nadleśnictwa
Bolewice, a w szczególności
pani Inżynier Nadzoru - Jolanty
Gaczyńskiej.
13. osobowa grupa, realizująca od lutego 2021 r. projekt
pt. Misja Apollo, na który
nowotomyska biblioteka pozyskała grant w kwocie 8 500 zł,
podczas jednodniowej wyprawy do lasu zebrała materiał
filmowy, który niebawem
będzie miał swoją premierę
w mediach społecznościowych i na kanale You Tube.
Inicjatywie tej przyświecało
hasło kolejnej kampanii spo-

łecznej pt. Plastik IS NOT
fantastic!
Cała akcja przebiegła w bardzo miłej atmosferze, nie tylko
z powodu pogody, która dopisała, ale przede wszystkim
dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodych osób i partnerów projektowych.
Na zakończenie wszyscy
usiedli przy wspólnym ognisku. Dodatkową atrakcją dla

młodzieży był spacer ścieżką Bolewickie Bory, która
przebiega przez przepiękne
kompleksy leśne. Ponadto
na trasie ścieżki znajdują się
liczne tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej,
które również przykuły uwagę
młodzieży.
Projekt z ramienia biblioteki koordynuje Małgorzata
Kaczmarek.

Patriotyczny spacer po Nowym
Tomyślu to wyjątkowa podróż
w przeszłość – podróż do
wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z odzyskaniem przez
to miasteczko niepodległości
w roku 1919. Przechadzając
się nowotomyskimi uliczkami, odwiedzając kolejne
lokalizacje, dowiesz się, jak
po 125 latach zaboru pruskiego naszemu miastu przywrócono wolność. Poznasz,
w jaki sposób Nowy Tomyśl
został oswobodzony w czasie
Powstania Wielkopolskiego,
a także przybliżone zostaną Ci
miejsca związane z tragiczną
historią II wojny światowej.
Jak powstał spacer?
Prace nad patriotycznym
spacerem po Nowym Tomyślu trwały około trzech lat.
Wszystko zaczęło się w 2017
roku – od wizyty w niemieckim obozie zagłady na terenie
Polski – Konzentrationslager
Lublin – Majdanek. Wówczas pojawiła się myśl, aby
historyczną i patriotyczną
wiedzę, która jest przekazywana harcerzom podczas
zbiórek udostępnić również
innym mieszkańcom Nowego
Tomyśla, a także przyjezdnym
(turystom).
W pierwszym etapie powstała gra miejska, omawiająca
wybrane lokalizacje – głównie
te dotyczące Powstania Wielkopolskiego. Na tej podstawie
nakreślony został wstępny
projekt spaceru patriotycznego. Na początku założono, że
ma być on skierowany przede
wszystkim do młodych ludzi,
a co za tym idzie interesujący
pod względem przebiegu trasy,
treści oraz sposobu prezentacji.
Nie bez znaczenia są również
odległości pomiędzy poszczególnymi punktami – to zachęta
do aktywnego wypoczynku.
Spacer oczywiście można

przejść, ale również przebiec,
przejechać rowerem lub też
w innej formie przebyć tę trasę.
Dlaczego właśnie taka forma?
W momencie gdy pojawił
się pomysł na spacer, jeszcze
nikt z nas nie myślał wtedy,
że przyjdą czasy, w których
nie będzie można spotykać
się w większych grupach, jak
to miało miejsce na naszych
innych akcjach czy rajdach,
które organizowaliśmy dla
mieszkańców naszego miasta
i okolic. Dziś wydaje się, że to
jedna z niewielu możliwości,
dzięki której możemy pokazać, iż harcerstwo w naszym
mieście cały czas działa i jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi
o formy przeprowadzania
aktywności dla mieszkańców.
Dodatkowym aspektem był
fakt stworzenia czegoś nowego, innowacyjnego – czego do
tej pory jeszcze nie robiliśmy.
Chcieliśmy przy tym pokazać,
że harcerstwo to nie tylko pa-

pierowa mapa i las, ale szansa
wykorzystania nowych technologii w naszych harcerskich
działaniach. Mamy zatem nadzieję, że taka metoda „nauki”
lokalnej historii, szczególnie
przypadnie do gustu mieszkańcom, zwłaszcza młodszym.
Patriotyczny spacer po Nowym Tomyślu powstał z inicjatywy dh Jakuba Kaczmarka,
przy współpracy z Wydziałem
Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu. Łącznie
nad spacerem pracowało 8
osób, których praca i wkład
w ten projekt był nieoceniony.
Jeżeli taka forma aktywności przyjmie się wśród mieszkańców Nowego Tomyśla, zakładamy że z czasem powstaną
kolejne.
Link do Patriotycznego spaceru po NowymTomyślu http://
zhp.nowytomysl.pl/patriotycznyspacer/game.html
opracował: Jakub Kaczmarek
(ZHP Hufiec Nowy Tomyśl)

