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BEZPłATNY

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

przyjmiemy uczni w zawodzie
ŚLUSARZ, ELEKTRYK, TOKARZ, BLACHARZ

Zatrudnimy 
prOJEKtanta-KOnStruKtOra 

d.s. odpylania wentylacji oraz osoby chętne 
do przyuczenia 

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

KONTAKT:
ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00 

WSAD: 1,1 zł/1kg BLACHA: 0,9 zł./1kg PUSZKA: 4,30 zł/1kg

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00  

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE UL. POcZTOWA 26

GROdZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1100 zł /tona 
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOMU

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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Od kilku miesięcy miesz-
kańcy Gminy Wolsztyn oraz 
goście naszego miasta mogą 
korzystać z wyremontowanego 
dworca. Dziś, 3 września 2021 
r., odbyło się jego oficjalne 
otwarcie, które było okazją do 
podziękowań osobom, które 
wsparły inwestycję. Po mo-
dernizacji obiekt pełni funk-
cję Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego, łączącego 
dworzec kolejowy z autobuso-
wym. W budynku znalazły się 
także m.in. kino i pomieszcze-
nia biurowe, a w przyszłości 
będzie tu także punkt gastro-
nomiczny i punkt prasowy.

Na otwarciu obecni byli 
m.in. Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
– Wojciech Jankowiak oraz 
Radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Ewa Pano-
wicz, Senator Rzeczpospolitej 
Polskiej Jan Filip Libicki, 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Jakub Rutnicki oraz 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Marcin Porzucek. Po-
seł Martę Kubiak reprezento-
wał Artur Walczak-Mortezaei. 
Gośćmi byli także: Dyrektor 
Zakładu PKP PLK w Zielonej 
Górze Mariusz Olejniczak, 
Dyrektor Oddziału Gospoda-
rowania Nieruchomościami 
PKP S.A. w Poznaniu Alina 
Stachowiak, Członek Zarządu 
Kolei Wielkopolskich Mikołaj 
Grzyb, Wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Wielkopolski Ryszard 
Nawrocki, Naczelnik Wy-
działu Współpracy z Samo-
rządami w Poznaniu Karol 
Binek. Nie zabrakło samo-
rządowców z gmin Przemęt, 
Siedlec i Wolsztyn oraz po-
wiatu wolsztyńskiego, a także 
przedstawicieli wykonawcy 
– firmy Dana-Bud i podwy-
konawców oraz projektantów, 
firmy PL.architekci.

W symbolicznym przecię-
ciu wstęgi obok Burmistrza 
Wolsztyna Wojciecha Lisa 
i Wicemarszałka Wojciecha 
Jankowiaka uczestniczyli 
także Zastępca Burmistrza 
Wolsztyna Tomasz Spiralski, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Wolsztynie Jarosław 
Adamczak, projektant Bartło-
miej Bajon, młodzi przedsta-
wiciele firmy Dana-Bud oraz 
dzieci z Przedszkola „Tęczowa 
Lokomotywa” w Wolsztynie. 
Obiekt poświęcił ks. proboszcz 
Sławomir Majchrzak. Goście 
zwiedzili dworzec, a w po-

wstałej tu sali kinowej mieli 
okazję zobaczyć film z prze-
biegu modernizacji obiektu. 
W poczekalni goście mogli 
obejrzeć również wystawę 
„Wolsztyńskie dworce” pre-
zentującą w jaki sposób przez 

wielu lat zmieniał się dworzec 
w Wolsztynie. Był także wy-
stęp wolsztyńskiego zespół 
„Dixie Kings”. Zarówno dla 
gości jak i podróżnych przy-
gotowano tego dnia pamiąt-
kowe pocztówki, albumy oraz 

pamiątkową pieczęć.
Cała inwestycja kosztowała 

zgodnie z zawartą umową 12 
798 832,27 zł brutto. Na jej 
realizację Gmina Wolsztyn 
pozyskała jednak spore, bo 
sięgające blisko 4,2 mln zł, do-

finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach poddziałania 
5.2.1 „Modernizacja regional-
nego układu kolejowego oraz 
poprawa stanu infrastruktury 
dworcowej” ujętego w Wiel-

kopolskim Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym na lata 
2014-2020 (WRPO 2014+). 
Na utworzenie w tym miejscu 
kina społecznościowego Gmi-
na Wolsztyn także pozyskała 
około 200 tys. zł. MR

Oficjalne otwarcie Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego w Wolsztynie

Cała inwestycja 
kosztowała zgodnie 
z zawartą umową 
12 798 832,27 zł brutto

„
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Rozpoczynamy budowę przed-
szkola w Glinnie! Obiekt ma 
pomieścić 325 dzieci i mieć 
13 oddziałów. Wykonawcą 
inwestycji jest firma Mate-
usza Całusa - CAŁUS Sp. 
z o.o. Spółka Komandytowa, 
a całkowity, ryczałtowy koszt 
wynosi prawie 9,8 mln zł. 

Umowa z wykonawcą zosta-
ła podpisana 10 września br., 
termin jej realizacji wynosi 11 
miesięcy. Zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie projektu 
od podstaw, poczynając od 
wykonania stanu surowego 
po prace wykończeniowe we-
wnątrz i na zewnątrz budynku 

oraz jego wyposażenie. Po 
stronie wykonawcy leży rów-
nież wykonanie ogrodzenia, 

placu zabaw oraz zieleni na ca-
łym terenie. Kubatura projektu 
wynosi 9.035,32 m3. 

Każdego roku Microsoft 
wybiera ekspertów spośród 
innowacyjnych nauczycieli 
na całym świecie. Nauczycie-
le ci są częścią ekskluzywnej 
globalnej społeczności, 
która toruje innym drogę 
do dzielenia się pomysłami, 
wypróbowywania nowych 
metod pracy i uczenia się od 
siebie nawzajem.

W Sz kole  Po d s t awowej  
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego 
tytułami Microsoft Innova-
tive Educator Expert na rok 
szkolny 2021-2022 zostało 
wybranych aż osiemnastu 
nauczycieli.

Jest to największa grupa 
w całym kraju. Są to:

1. Anna Adamczak
2. Renata Albrecht-Buda
3. Lucyna Bernarczyk
4. Marzena Dach – Kolanko
5. Aneta Gorgoń – Matera
6. Krzysztof Hałas
7. Marlena Jarczewska
8. Anna Król- Pawelska
9. Renata Kurasińska
10. Marzena Lemańska

11. Izabella Michalak
12. Anna 
      Maleszczuk – Albrecht
13. Justyna Napierała
14. Grzegorz Piątas
15. Dariusz Stachecki
16. Magdalena Wartel
17. Joanna Witczak
18. Wioleta 
      Żurawska - Kozłowska

Nadanie tytułu Showcase 
School oraz tytuły MIEE dla 
tak licznej grupy nauczycie-
li to ogromne wyróżnienie 
i potwierdzenie, że „Trójka” 
jest nie tylko krajowym, ale 
międzynarodowym liderem 
edukacyjnych przemian, no-
woczesnego i aktywnego po-
dejścia do edukacji.

Rusza największa inwestycja ostatnich lat

Osiemnastu nauczycieli z tytułami 
Innowacyjnych Ekspertów Edukacyjnych!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Feliksa Szołdrskiego w No-
wym Tomyślu otrzymała tytuł 
Showcase School na rok 2021 
– 2022! Międzynarodowa 
kapituła uznała ją za szkołę 
pokazową i po raz kolejny 
przyjęto ją do grona elitarnych 
szkół na świecie, które stano-
wią przykład najlepszych, in-
nowacyjnych metod nauczania 
i uczenia się we współczesnym 
świecie. Tylko kilka instytucji 
edukacyjnych otrzymuje to 
wyróżnienie. 

Microsoft Showcase Schools 
to pionierzy w edukacji. „Trój-
ka” jest zatem częścią eksklu-
zywnej globalnej społeczności, 
uznanej i szanowanej za trans-
formację edukacyjną, która 
obejmuje wizję i innowacje 
w nauczaniu, uczeniu się i 
przygotowywaniu uczniów na 
przyszłość.

U podstaw Microsoft Show-
case School leży ogólnosz-
kolna transformacja cyfrowa. 
W uzasadnieniu czytamy, 
że Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Feliksa Szołdrskiego jest 
liderem zmian w edukacji. 
Metody pracy i innowacyjność 
szkoły poprawiają 
wyniki jej uczniów 
i zmieniają sposób 
uczenia się. Jest li-
derem w realizacji 
założeń Microsoft 
K-12 Education-
Tra nsfor mat ion 
Framework i roz-
wiązań wspierają-
cych nowoczesną i 
efektywną eduka-

cję. Dyrekcja i nauczyciele w 
sposób mądry i przemyślany 
wykorzystują nowoczesną 

t e c h n o log i ę 
tworząc syste-
mowe rozwią-
zania w posta-
ci cyfrowego 
ś r o d o w i s k a 
k sz t a łcen ia . 
Starannie roz-
wa ż ają  r o l ę 
t e ch nolog i i , 
o d k r y w a j ą 
nowe sposo -

by na przekształcenie metod 
nauczania i uczenia się, w 
aktywne, wspierające rozwój 
każdego ucznia. Dyrektor 
wraz z zespołem nauczycieli 
optymalizuje realizację pro-
gramu nauczania, projektuje 
przestrzenie do nauki i roz-
wija umiejętności myślenia 
logicznego i komputacyjne-
go uczniów. Wspiera myśle-
nie krytycznie i projektowe. 
Uczniowie pracują wspólnie 
i kreatywnie, aby rozwiązy-
wać rzeczywiste problemy w 

realnym świecie. Działania te 
zwiększają sukces uczniów. 
Dyrektor dzieli się najlepszymi 
praktykami zarówno ze szko-
łami w Polsce, jak i globalnie 
z międzynarodową społecz-
nością szkół, dla których jest 
mentorem i niekwestionowa-
nym liderem. Wysiłki Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym To-
myślu pomagają przyspieszyć 
transformację edukacji na 
całym świecie i kształtować 
przyszłość!

Kolejny ogromny międzynarodowy sukces nowotomyskiej szkoły!
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Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wolsz-
tynie odwiedził poseł Marcin 
Porzucek. Wizyta członka 
sejmowego zespołu strażackie-
go była okazją do skierowania 
słów podziękowania w kierun-
ku strażaków, którzy w ostat-
nich tygodniach brali udział 
w akcji gaszenia pożarów 
w Grecji m.in. w rejonie Aten.

Poseł Porzucek docenił za-

angażowanie oraz dyspozycyj-
ność wolsztyńskich strażaków, 
dziękując im za poświęcenie 
oraz dobrze wykonaną pracę. 
Poseł Porzucek: „Jestem pod 
wrażeniem Waszego profe-
sjonalizmu. Mam nadzieję, 
że niebawem oprócz miłych 
słów trafi do Was wymierna 
nagroda. Póki co, bohaterowie 
otrzymali od posła tajemniczy 
duży karton - niespodziankę. 

Według naszych ustaleń byli 
zadowoleni z praktyczne-
go prezentu. Słowa uznania 
w kierunku funkcjonariuszy 
skierował również Komendant 
Powiatowy PSP w Wolsztynie 
- mł. bryg. Roman Rembielak. 
Asp. Waldemar Wielgosz przy-
bliżył zebranym regionalnym 
mediom przebieg misji na 
południu Europy oraz podzię-
kował za docenienie.

Poseł Marcin Porzucek 
u wolsztyńskich strażaków

Małymi krokami zbliża się ko-
niec świętowania na polskich 
wsiach, bowiem w większości 
z nich odbyły się już dożynki. 
To szczególny czas dla polskiej 
wsi, to wielkie święto, będące 
ukoronowaniem całorocznej 
pracy. Jest to piękna tradycja, 
która sięga czasów przedchrze-
ścijańskich i związana jest 
z obrzędami dziękczynnymi na 
ukończenie żniw oraz wszel-
kich prac polowych.

Nasi przodkowie każdego 
roku pletli wieńce, śpiewali 
i dziękowali Bogu za zebrane 
plony. Polskie tradycje dożyn-
kowe znane są od XVI w., kie-
dy to rozwinęła się gospodarka 
folwarczno-dworska. Wówczas 
właściciele majątków ziem-
skich urządzali uroczystości 
dla żniwiarzy za dobrze wy-
konaną pracę przy żniwach. 

W okresie między-
wojennym wyod-
rębniły się do-
żynki gminne, 
p o w i a t o w e 
i parafialne. 
Organizowa-
ne były przez 
samorządy, 
parafie i kół-
ka rolnicze. 

Wówczas obrzędy dożynkowe 
stanowiły manifestacje od-
rębności warstwy chłopskiej. 
Po wojnie, w Polsce nadal 
kontynuowano świętowanie 
dożynek, lecz miały one cha-
rakter świecki. Dopiero po 
1989 roku nabrały religijnego 
charakteru, kiedy to zaczęto 
składać dziękczynienie Bogu 

i Matce Boskiej za urodzajne 
plony.

Dożynki to jeden z naj-
piękniejszych obrzędów 
polskiej wsi, to symbolicz-
ny czas przypominający, 
że każdy z nas korzysta 
z owoców rolniczego trudu. 
Uroczystości przypomi-

nają o trudnej pracy, 
d z ięk i  k tó re j 
codziennie na 
stoły w naszych 
domach trafia 
polski chleb. 
W obrzędzie 
d o ż y n e k 
chleb i sól 
s y m b o l i -
z u j ą  n a j -
cenniejsze 
dary ziemi 
i mają za-
p e w n i a ć 
u r o d z a j 
i dostatek. 

W obrzędowym przekazaniu 
dożynkowego chleba zawarta 
jest nadzieja, że starczy go dla 
każdego i że będzie on spra-
wiedliwie dzielony.

Doskonale zdaję sobie spra-
wę z tego, ile pracy trzeba było 
włożyć w to, żeby móc cieszyć 
się z plonów. Dlatego należą się 
podziękowania dla wszystkich 
rolników, ogrodników i sa-
downików za trud pracy, za 
umiłowanie ziemi, ale również 
za patriotyzm i pielęgnowanie 
polskiej tradycji.

Jako Poseł na Sejm RP 
otrzymałam wiele zaproszeń 
na obchody dożynkowe. Było 
mi niezmiernie miło osobiście 
uczestniczyć w tak wyjątko-
wych wydarzeniach. Niestety 
ze względu na liczne obowiąz-
ki, wynikające ze sprawowania 
mandatu posła, nie mogłam 
skorzystać ze wszystkich za-
proszeń . Pragnę jednak prze-
kazać życzenia, by codzienna 
praca przynosiła pomyślność 
i satysfakcję, aby przyszły rok 
obfitował w dorodne owoce 
pracy Waszych rąk. Niech 
czas Święta Plonów będzie 
czasem radości i zasłużonego 
odpoczynku.

Poseł na Sejm RP
Marta Kubiak

Strażacy z Wolsztyna i in-
nych komend w Wielkopol-
sce wrócili z Grecji. Gasząc 
pożary na południu Europy 
pokazali swój profesjonalizm 
i byli doskonałymi amba-
sadorami Polski. Możemy 
być z nich dumni. Szacunek 
należy się też strażnikom 
granicznym i żołnierzom któ-
rzy bronią naszych granic. 

Nie możemy ulegać prowo-
kacjom reżimu Łukaszenki. 
W przeciwnym razie na 
granicy stanie nie kilka-
dziesiąt, a kilkadziesiąt 
tysięcy osób. W 2015r. PiS 
sprzeciwił się przyjmowaniu 
olbrzymiej liczby imigrantów 
którzy w krajach zachodniej 
Europy byli witani z otwar-

tymi ramionami. Niestety 
czas pokazał, że mieliśmy 
rację. Pamiętna zabawa 
sylwestrowa w Kolonii gdzie 
imigranci napastowali setki 
Niemek początkowa została 
objęta branżową autocenzurą 
mediów. Wolność słowa au 

rebours. Skala przemocy była 
jednak tak duża, że nie dało 
jej się ukryć. Potem przyszły 
statystki bezrobocia. Młodzi 
imigranci niechętnie podej-
mowali pracę. Woleli kilkaset 
euro zasiłków socjalnych. 

Dziś Unia Europejska - 
bogatsza o doświadczenia 
ostatnich lat - popiera nasze 
działania podejmowane 
w celu ochrony granicy 
Polski, która jednocześnie 
jest granicą wspólnoty. 
Większość Polaków również 
pozytywnie komentuje decy-
zje rządu. I tylko opozycja, 
jak zwykle, jest pogubiona 
i nadal niczego nie rozumie. 

Marcin Porzucek
Poseł na Sejm RP

Dożynki – wyjątkowy czas 
dla polskiej wsi

Wolsztyńscy strażacy gasili w Grecji

W dniach 10-12 września 
2021 r. odbył się w Warszawie 
Puchar Świata G1 POLISH 
OPEN 2021 w Taekwondo 
Olimpijskim.

W zawodach tych wzięło 
udział czterech zawodników 
UKS SMOKI Rakoniewice 

a Bartosz Komosa w kate-
gorii senior,

a Jakub Turała w kategorii 
junior,

a  Krzysztof Brembor w 
kategorii kadet,

a Magdalena Turała w kate-
gorii kadet.

Zawody na które stawili się 
reprezentanci z wielu krajów 
świata dla naszych zawodni-
ków były debiutem na turnieju 
tej rangi. 

Naszym zawodnikom przy-
szło się zmierzyć, oprócz re-
prezenatów Polski, z przeciw-
nikami m. in. z Arabii Sau-
dyjskiej, Norwegii, Finlandii, 

Grecji czy Łotwy.
W ostateczności po zacię-

tym finale z łotyszką Magdale-
na Turała zdobyła srebro.

Pozostali nasi zawodnicy 
zajęli miejsca tuż za podium. 

Młodzi tekwondziści wy-
startowali pod okiem Trener 

Katarzyny Idziak, która na 
tych zawodach prowadziła 
również zawodników z zaprzy-
jaźnionych klubów z Kościana 
i Wolsztyna. Z ekipy która 
startowała pod okiem trener 
Katarzyny Idziak medale rów-
nież zdobyły : złoto - Natalia 

Langner i brąz - Klaudia Lan-
gner z Kościana. Zawody te 
pozwoliły zawodnikom zdobyć 
kolejne cenne doświadczenie 
do przyszłych startów na ma-
tach międzynarodowych.

Dla całej ekipy gratulacje za 
postawę i wyniki.

Sucesy w Taekwondo o Puchar Świata
1 września 1992 roku porwano 
dziennikarza Jarosława Zię-
tarę. Po kilku dniach tortur 
zamordowano go, a zwłoki 
rozpuszczono w kwasie... Do 
dzisiaj ta zbrodnia nie została 
osądzona. W 29. rocznicę 
wśród tych, którzy uczcili 
pamięć dziennikarza był wo-
jewoda wielkopolski Michał 
Zieliński. „To był dziennikarz 
niezłomny” - powiedział wo-
jewoda po złożeniu wiązanki 

przed tablicą pamiątkową przy 
ul. Kolejowej 49.

Jarosław Ziętara to jedyny 
w powojennej historii Polski 
dziennikarz porwany i zamor-
dowany na zlecenie w celu 
uniemożliwienia mu opubli-
kowania wyników jego dzien-
nikarskich ustaleń. Uznawany 
jest on obecnie za jednego z 
prekursorów polskiego dzien-
nikarstwa śledczego.

Krzysztof M. Kaźmierczak

Uczcili pamięć J. Ziętary 
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Zawodnicy Z Rakoniewic, Kościana i Wolsztyna z trenerkąBartosz Komosa po jednej z walk

Wojewoda Michał Zieliński składa 
kwiaty

Medalistki - Magdalena Turała, Klaudia Langner i Natalia Langner
Magdalena Turała z trenerką Katarzy-

ną Idziak po walce finałowej 
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Szymon Szynkowski vel 
Sęk podkreślał w Radiu 
Poznań, że wprowadzenie 
stanu wyjątkowego przy 
polsko-białoruskiej granicy 
podyktowane jest koniecz-
nością zamknięcia sceny, 
którą otworzył Aleksandr 
Łukaszenka, a na której 
zaczęli występować politycy 
opozycji. 

Miałem wczoraj wrażenie 
na sali sejmowej, że kiedy 
premier polskiego rządu i mi-
nister spraw wewnętrznych 
i administracji przedstawiali 
te argumenty, to część po-
słów opozycji, trochę inaczej 
niż przy okazji innych debat, 
kiedy są żywi i pokrzykują, to 
siedziała skonsternowana, tak 
naprawdę zastanawiając się, 
dlaczego my w ogóle jesteśmy 
przeciw. Takie miałem wczoraj 
poczucie na sali sejmowej, że 
co niektórzy czuli się do tego 
sprzeciwu przymuszeni dyscy-
pliną partyjną - mówił Szyn-
kowski vel Sęk.

Za ut rzymaniem stanu 
wyjątkowego głosowało 247 
posłów, a 168 było przeciw. 
O wprowadzeniu takiego kon-
tekstu prawnego zdecydowały 
w ocenie wiceszefa polskiej 
dyplomacji działania hybry-
dowe Białorusi, który chce 
przełamać polską granicę 
i pokazać tym samym słabość 
polskiego państwa.

Kolejnym elementem są 
białorusko-rosyjskie manew-
ry wojskowe „Zapad 2021”, 
które są największymi tego 
typu działaniami w Europie 
od 40 lat.
Jeśli państwo polskie oka-
załoby słabość, mielibyśmy 
takich obozów kilkadziesiąt, 
a osób koczujących na granicy 
setki, a może tysiące - mówił 
Szymon Szynkowski vel Sęk.

Poniżej cała rozmowa 
w audycji Kluczowy Temat:

Łukasz Kaźmierczak: 
Wczoraj Sejm nie uchylił 
rozporządzenia prezydenta 
w sprawie uchylenia wpro-
wadzenia stanu wyjątko-
wego w części województw 
podlaskiego i lubelskiego. 
Obserwując obrady Sejmu 
zastanawiam się, czy ten 
stan wyjątkowy jest w tej 
sytuacji niezbędny? Słucha-
jąc części opozycji można 
by zrozumieć, że to prze-
sadyzm i straszenie oby-
wateli – takie głosy padały 
z mównicy sejmowej. Jak 
rzeczywiście wygląda ta 
sytuacja?
Szymon Szynkowski vel 
Sęk: Polska mierzy się na 
swojej wschodniej granicy, 
a to przecież tym samym 
wschodnia granica Unii 
Europejskiej, z działaniami 
hybrydowymi wymierzo-
nymi w bezpieczeństwo 
naszego kraju. To są zapla-
nowane, dość systematycz-
nie prowadzone działania 
prowadzone przez Alek-
sandra Łukaszenkę, który 
nie ukrywa specjalnie, że 
stosuje tego rodzaju metody. 
Najpierw stosował je wobec 
Litwy, ale kiedy podjęła 
bardzo zdecydowane kroki, 
mogła też liczyć na naszą 
solidarność, która wyrażała 
się wsparciem służb, które 
wspomagały stronę litewską 
w zabezpieczaniu grani-
cy. Kiedy przełamanie tej 
granicy się nie udało między 
innymi dzięki wprowadze-
niu odpowiednich regulacji 
prawnych...

Stan nadzwyczajny na 
Litwie wprowadzono.
Otóż to. To przyszła kolej na 
prowadzenie tych działań na 
newralgicznym odcinku gra-
nicy z Polską. Zarówno Straż 
Graniczna w pierwszym 
etapie, jak i wspomagana 
przez wojsko polskie, podjęła 
działania zabezpieczające 
granicę, ale w związku 
z presją migracyjną potrzeb-
ne były dodatkowe środki. To 
jest także element fizycznego 
zabezpieczenia granicy, ale 
także stworzenia takiego 
kontekstu prawnego, który 
zamknie tę scenę, otwartą 
przez Łukaszenkę, o której 
mówił też wczoraj w Sejmie 
premier Mateusz Morawiec-
ki, na której niestety zaczęli 
występować też politycy 
opozycji, przez co udało się 
Aleksandrowi Łukaszence 
stworzyć spektakl skoncen-
trowany na pewnej grupie mi-
grantów oczywiście w sposób 
planowy tam przywiezionej 
przez służby białoruskie po 
to, by zwiększyć zaintereso-
wanie tym tematem. Skoro 
nie udało się masowo przeła-
mać polskiej granicy dzięki 
sprawności polskich służb, 
to zdecydowano się na inną 
metodę – umedialnienia tego 
spektaklu. Pozostaje tylko 
ubolewać, że z jednej strony 
nie rozumie tego opozycja, 
ale inaczej jest w innych 
państwach Unii Europejskiej, 
które doskonale rozumieją 
tę sytuację i solidaryzują się 
z Polską. Tak samo instytucje 
europejskie.

Na poziomie dyplomacji 
tak, zgadzam się. Być może 
za słabo przekonywaliście 
opozycję, nie pokazaliście 
wystarczających argumen-
tów – zobaczcie od tylu 
i tylu tygodni Białoruś 
prowadzi działania hybry-
dowe, tyle i tyle było prób 
przekroczenia granicy. 
Rozmawiałem z posłanką 
Kretkowską, która mówi-
ła, że to chodzi o kwestię 
przyzwoitości, 30 osób na 
granicy, że to prawdopo-
dobnie są też Afgańczycy, 
że może też należałoby im 

pomóc, a potem uszczelnić 
granicę. Takie argumenty 
padają i być może za słabo 
to uargumentowaliście?
Myślę, że te argumenty, 
które padały w tej dyskusji 
wcześniej, a także wczoraj 
w Sejmie były na tyle mocne, 
że ten wynik głosowania był 
bardzo jednoznaczny. Zwra-
cam uwagę, że nieco ponad 
160 posłów opowiedziało się 
za uchyleniem stanu nadzwy-
czajnego. Nawet część opozy-
cji wyraziła się ze zrozumie-
niem dla tych racji. Miałem 
wczoraj wrażenie na sali 
sejmowej, że kiedy premier 
polskiego rządu i minister 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji przedstawiali te 
argumenty, to część posłów 
opozycji, trochę inaczej niż 
przy okazji innych debat, kie-
dy są żywi i pokrzykują, to 
siedziała skonsternowana, tak 
naprawdę zastanawiając się, 
dlaczego my w ogóle jeste-
śmy przeciw. Takie miałem 
wczoraj poczucie na sali sej-
mowej, że co niektórzy czuli 
się do tego sprzeciwu przy-
muszeni dyscypliną partyjną. 
Argumenty były oczywiste. 
Były też przedstawione na 
konferencji prasowej zdjęcia, 
że służby białoruskie w pełni 
obsługują tych migrantów – 
przywożą im jedzenie, wodę, 
powerbanki.

W rozmowie z posłanką 
Kretkowską próbowałem 
te argumenty ujawniać. 
Mówiłem, że jest to akcja 
zorganizowana, że są dowo-
dy, filmy, jest pokazywana 
ta cała działalność białoru-
skich służb wokół tego. Czy 
ta sytuacja nie jest na tyle 
poważna, teraz zacytuję 
byłego Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego, który 
mówił, że może należałoby 
pomyśleć o wprowadzeniu 
stanu wojennego skoro 
mam do czynienia z tak 
poważnym zagrożeniem dla 
naszego państwa?
Przedstawiciele opozycji 
trochę od ściany do ściany 
w tych argumentach. Z jednej 
strony tylko 30 osób i sytu-
acja drobna. Tak niektórzy 

próbują argumentować i tu 
Pan przytoczył słowa posłan-
ki Kretkowskiej. Z drugiej 
strony niektórzy przedsta-
wiciele opozycji mówią, że 
środki zaradcze powinny być 
podjęte zdecydowanie moc-
niejsze. Po pierwsze, oni nie 
dysponują tak szczegółowym 
oglądem sytuacji, jakim dys-
ponują służby. To także z ra-
cji bezpieczeństwa państwa. 
Zwróćmy uwagę, że jeżeli są 
tacy posłowie opozycji, któ-
rzy próbują biegać w okolicy 
granicy państwa, to poka-
zuje, że brak jest niektórym 
politykom odpowiedzialności 
nie tylko za własne słowa, 
ale i czyny w kontekście 
zapewnienia Polsce bezpie-
czeństwa. Służby wiedzą, że 
w danym momencie należy 
podjąć adekwatne środki do 
zagrożenia. Wtedy, kiedy ta 
presja nie była duża, to wy-
starczającym środkiem było 
zabezpieczenie granicy przez 
Straż Graniczną. Kiedy tę 
presję Aleksandr Łukaszenka 
celowo zwiększył, to trzeba 
było podjąć inne środki. 
Zwracam uwagę, bo moim 
zdaniem groźniejszy jest ten 
argument podnoszony przez 
polityków opozycji niedoce-
niania powagi zagrożenia. To 
oczywiście nie chodzi o jakąś 
niewielką grupę ludzi. 
Chodzi o to, żeby powiedzieć 
Łukaszence, że złamał grani-
cę i pokazał słabość państwa 
polskiego, żeby mógł dać 
sygnał tym wszystkim mi-
grantom, których sprowadza 
i sprowadził na Białoruś – 
„Bardzo proszę, przez grani-
cę polsko-białoruską można 
przejść. Ona nie jest szczelna. 
Państwo polskie pod presją 
różnych działań medialnych 
i uwarunkowań wewnętrz-
nych jest w stanie ustąpić.” 
- Taką narrację chciałby 
przedstawić Aleksandr Łuka-
szenka. Nie możemy mu na 
to pozwolić. To jest też ważna 
kwestia w kontekście wojny 
informacyjnej, która jest 
elementem działań hybrydo-
wych. Informacji o słabości 
państwa polskiego nie może 
wykorzystywać białoruski 
reżim. To jest zasadniczy 

element tej sytuacji, który 
należy przypominać, kiedy 
opozycja mówi, że to dotyczy 
niewielkiej grupy osób. 
Dzisiaj niewielkiej, ale jeśli 
państwo polskie okazałoby 
słabość, mielibyśmy takich 
obozów kilkadziesiąt, a osób 
koczujących na granicy setki, 
a może tysiące.

Mówi Pan o wschodniej 
granicy Polski, a to też 
wschodnia granica UE. To 
też ma znaczenie. Tutaj też 
pojawiają się zarzuty ze 
strony części opozycji. Były 
minister spraw zagranicz-
nych Radosław Sikorski 
mówi, że może należałoby 
pomyśleć o pomocy Fron-
texu – wewnętrznych służb 
unijnych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo na gra-
nicach i pokazanie Polski 
jako kraju, który chroni 

wschodnią flankę UE.
W Warszawie jest siedziba 
agencji Frontex. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z tymi 
służbami, których głównym 
zadaniem jest koordynacja 
i wymiana informacji. Za 
zarządzanie granicami 
zewnętrznymi UE odpowie-
dzialne są w pierwszej kolej-
ności państwa członkowskie. 
Frontex jest czymś w rodzaju 
informacyjno – koordynacyj-
nego podmiotu, który w sytu-
acjach kryzysowych ułatwia 
wymianę informacji. Tam, 
gdzie państwo nie mogłoby 
sobie poradzić własnymi 
środkami i siłami, to wówczas 
jest też takim podmiotem, 
za pośrednictwem którego 
można poprosić inne państwa 
członkowskie o wsparcie. My 
w tej chwili, dzięki działaniu 
planowemu, konsekwent-
nemu, prewencyjnemu 
i działaniu z wyprzedzeniem 
jesteśmy w stanie tą sytuacją 
zarządzać w ramach własnych 
sił i środków. To jest docenia-
ne w UE, że Polska tak spraw-
nie tym kryzysem zarządza. 
Dzisiaj, jeżeli nie ma takiej po-
trzeby, na co zwracam uwagę, 
to po co korzystać ze wsparcia 
instytucji europejskich, co 
znowu byłoby odczytane jako 
swego rodzaju element słabo-
ści, że Polska sobie nie radzi. 
Nie wahalibyśmy się, gdyby 
była taka potrzeba, żeby sko-
rzystać z pomocy partnerów, 
bo oczywiście priorytetem 
jest bezpieczeństwo polskich 
obywateli w tej sytuacji. 
Jeżeli nie ma takiej potrzeby, 
to należy tę granicę zabezpie-
czać w ramach własnych sił 
i środków.

Jeszcze jeden argument, 
który padał przy wprowa-
dzaniu stanu wyjątkowe-
go w części województw 
podlaskiego i lubelskiego. 
Mam na myśli wojskowe 
ćwiczenia białorusko-rosyj-
skie. Strategiczne ćwicze-
nia „Zapad 2021”. Czy 
stan wyjątkowy jest także 
podyktowany tym, co za 
kilka dni zacznie się dziać 
na Białorusi? 10 września 
rozpoczynają się te ćwicze-

nia. Przeczytałem, że to są 
największe ćwiczenia woj-
skowe w Europie od 40 lat. 
Przyznam, że zadrżało mi 
serce, jak o tym usłyszałem.
To są wielkie manewry woj-
skowe. Kilkanaście tysięcy 
wojsk białoruskich, kilka 
tysięcy wojsk rosyjskich nie 
tak daleko od polskiej gra-
nicy. Ćwiczenia, w których 
ćwiczone scenariusze są 
scenariuszami, które z punk-
tu widzenia Polski powinny 
zwracać uwagę i wzmagać 
czujność, że tak powiem 
w oględnych słowach. W tej 
sytuacji wprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego w związku 
z tymi dwoma elementami 
– działaniami hybrydowy-
mi, migracyjnymi, a także 
tych manewrów wydaje się 
szczególnie uzasadniony. Te 
planowane manewry też mają 
wpływ na podjęcie tych decy-
zji o stanie nadzwyczajnym.

Czy wystarczy stan 
wyjątkowy w tej sytuacji, 
skoro tak wielkie manewry 
się szykują? Czy z kolei 
z drugiej strony byśmy 
przesadzali? Jak oceniać 
te działania na wschodzie? 
Manewry są cykliczne, one 
się powtarzają co jakiś czas. 
To jest jedna strona meda-
lu. Mamy także sytuacje 
z Gruzji, Ukrainy, gdzie 
przed agresją militarną Ro-
sji także najpierw odbywały 
się manewry, które służyły 
temu, żeby zamaskować 
koncentrację wojsk. Na ile 
ta sytuacja jest poważna? 
Dysponujecie wiedzą dyplo-
matyczną i nie tylko na ten 
temat?
W Polsce stosunkowo 
rzadko wprowadza się stany 
nadzwyczajne. Dlatego już 
wprowadzenie na stosunko-
wo niewielkim obszarze, ale 
tym newralgicznym z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, 
stanu nadzwyczajnego jest 
sygnałem, że państwo polskie 
bardzo poważnie traktuje 
kwestie tych zagrożeń, o któ-
rych Pan wspomniał i zapew-
nienia bezpieczeństwa naszej 
wschodniej granicy. Pamię-
tajmy, że to zawsze muszą 
być działania dostosowane 
do wyzwań danego momen-
tu. To muszą być też takie 
działania, które nie będą 
niosły nadmiernych uciąż-
liwości z punktu widzenia 
obywatela. Tamtejsi miesz-
kańcy będą musieli liczyć się 
z pewnymi ograniczeniami 
w związku z wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego. Będzie 
też przeprowadzona w trybie 
pilnym ustawa, która zapewni 
im odszkodowania z tego 
tytułu. To jest też konkretny 
koszt po stronie państwa pol-
skiego, ale też oczywistość. 
Musimy tym mieszkańcom 
zrekompensować koszty tej 
szczególnej sytuacji. Trze-
ba zachować odpowiednio 
zdrowy rozsądek i balans 
pomiędzy zapewnieniem bez-
pieczeństwa, ale też wprowa-
dzenia takich środków, które 
są dostosowane do wyzwań 
danego momentu.

Stan wyjątkowy jest 
adekwatny do tego, co się 
dzieje na naszej wschodniej 
granicy?
Tak. Stan wyjątkowy jest 
właśnie działaniem na tym 
etapie, które w kontekście 
prawnym umożliwia skutecz-
ne działanie polskim służbom 
i zabezpieczenie naszej 
wschodniej granicy.

S. Szynkowski vel Sęk: Stan wyjątkowy umożliwia skuteczne 
działanie służb i zabezpieczenie wschodniej granicy
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To jest docenia-
ne w UE, że Pol-
ska tak sprawnie 
tym kryzysem 
zarządza

„
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Polska Królowa Driftu, 
Karolina Pilarczyk gościła 
w Poznaniu! Akcja Petro-
nas Syntium PIT STOP na 
stacji MOYA przy 
ul. Obornickiej

Utalentowana, odważna, uty-
tułowana – podwójna Mistrzy-
ni Europy w driftingu w so-
botę, 4 września, pojawiła się 
z wizytą specjalną w Poznaniu.

Z Karoliną można było po-
rozmawiać  na stacji MOYA 
przy ul. Obornickiej 263.

Karolina Pilarczyk jest am-
basadorką marki PETRONAS 
Syntium i gościem specjalnym 
akcji PIT STOP organizowanej 
przez sieć stacji paliw MOYA 
wspólnie ze znanym wszyst-
kim miłośnikom sportów wy-
ścigowych sponsorem teamu 
F1, w którym startuje Lewis 
Hamilton.

Była to jedyna okazja 
dla miłośników motoryzacji 
do spotkania i rozmowy 
o spor tach motorowych 
z Polish Drift Girl. Karolina 
Pilarczyk to jedyna polska 
licencjonowana zawodnicz-
ka biorąca czynny udział 
w zawodach driftowych. 
Dwukrotnie zdobywała Mi-
strzostwo Europy w Mo-
tosporcie – była pierwszą 

Polką, która sięgnęła po ten 
tytuł. Nazwana przez media 
Polską Królową Driftu, ale 

też Polish Drift Girl, jest 
dzisiaj jedną z kilku kobiet 
w Europie startującą na naj-

wyższym profesjonalnym po-
ziomie w międzynarodowych 
konkurencjach driftingowych.

Klienci robiący tego dnia 
PIT STOP na stacji paliw 
MOYA w Poznaniu mogli 
liczyć m.in. na sprawdzenie 
poziomu oleju w silnikach, 
umycie szyb, lusterek i tablic 
rejestracyjnych oraz nieod-
płatne uzupełnienie płynu do 
spryskiwaczy.

Partnerem akcji jest dosko-
nale znana wszystkim miło-
śnikom wyścigów międzyna-
rodowa firma PLI PETRO-
NAS produkująca niezawodne 
silnikowe oleje syntetyczne 
do wszystkich aut, będąca 
sponsorem zespołów i kierow-
ców sportów motorowych, jak 
AMG Mercedes PETRONAS 
Formula 1 Team – niepoko-
nanego od 7 sezonów i najbar-
dziej utytułowanego w historii 
Formuły 1 kierowcy – Lewisa 
Hamiltona.

Akcji towarzyszył konkurs 
dla najszybszych klientów 
stacji, w którym można było 
wygrać oryginalne gadżety 
Formuły 1. Wysokiej jakości 
koszulki, czapki i kubki cze-
kały na klientów, którzy wy-
pełnili zadanie konkursowe.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Karolina Pilarczyk Królową Driftu
Na wielkopolskich cmen-
tarzach znajduje się wiele 
zbiorowych mogił z okresu II 
wojny światowej, w których 
spoczywają ofiary hitlerow-
skiego terroru. Ich identy-
fikacja jest obecnie prawie 
niemożliwa, zwłaszcza, gdy 
z powodu braku źródeł urzę-
dowych, opieramy się wy-
łącznie na wspomnieniach 
lub zapiskach świadków nie-
mieckich zbrodni z lat 1939-
1945. Czasami to się udaje, 
a przykładem takiej historii 
stały się groby zlokalizowane 
w Gminie Jutrosin.

Na cmentarzu parafialnym 
w Dubinie (w Borku-Domara-
dzicach) znajdują się 2 mogiły 
zbiorowe z okresu II wojny 
światowej. Spoczywa w nich 
między 20 a 25 osób zamor-
dowanych przez hitlerowców 
w 1941/1942 r. Przez lata po-
zostawały one anonimowe 
i jedynie nieliczni znali ich 
personalia. Dzięki szerokiej 
współpracy, podjętej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Ju-
trosin Romualda Krzyżosiaka, 
poznański Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej (repre-

zentowany przez dr. Tomasza 
Ceglarza), Muzeum Ziemi 
Rawickiej (w osobie Dyrektor 
Adriany Miary), Archiwum 
Państwowe w Poznaniu oraz 
Urząd Wojewódzki w Po-
znaniu udało się potwierdzić 
tożsamość 20 z nich.

Punktem wyjścia dla badań 
stała się lista osób pochowa-
nych we wskazanych grobach, 
przechowywana w postaci 
skanu w zasobach Muzeum 
Ziemi Jutrosińskiej. Jej autorką 
była Pani Helena Ścielska (z d. 
Bilska), zmarła w 1991 r., córka 
grabarza z okresu II wojny 
światowej. Spisała ona pod-
stawowe dane o 20 osobach, 
których szczątki miały spocząć 
w dubińskich mogiłach. Klu-
czowe dla potwierdzenia tego 
stanu rzeczy stały się karty 
historii chorób więźniów z Ra-
wicza przechowywane w IPN 
(sygn. IPN BU 2535/1965). 
W przypadku poszukiwa-
nych osób jako miejsce śmier-
ci wskazano Spitzwald am 
Rawitsch (Dubin nieopodal 
Borku).

Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

Wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński przekazał 
na ręce wójta gminy Wapno 
symboliczną promesę na 
sfinansowanie dokumenta-
cji planistycznej niezbędnej 
do złożenia wniosku i otrzy-
mania dofinansowania na 
przeciwdziałania skutkom 
katastrofy w kopalni soli w 
Wapnie.

Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu zaplanował fundusze w za-
kresie działań planistycznych 
dla gminy Wapno na przedsię-
wzięcie pn. Przeciwdziałanie 
zagrożeniom geośrodowisko-
wym wywołanym katastro-
falnym zatopieniem kopali 
soli w Wapnie dla ochrony 
środowiska oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
i infrastruktur.

Wszystkie dokumenty opra-
cowane w ramach dofinanso-
wania z WFOŚiGW pozwolą 
gminie ubiegać się o pomoc 
finansową do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Pla-
nowany koszt przedsięwzięcia 
to 135 300 zł , kwota zaplano-
wana przez WFOŚIGW wyno-
si 108 240 zł co stanowi 80% 
kosztów kwalifikowanych.

Po powstaniu kolejnego 
zapadliska w lutym br. w 
miejscu, gdzie kilkadziesiąt 
lat temu mieściła się kopalnia 
soli i gipsu,  z inicjatywy wo-
jewody Michała Zielińskiego  
odbyło się szereg spotkań i 
wideokonferencji dotyczących 
bezpieczeństwa i sytuacji geo-
logicznej w rejonie wysadu 
solnego. Ich efektem było 
wypracowanie rozwiązań mo-
gących doprowadzić do zmi-
nimalizowania zaistniałych 

skutków katastrofy górniczej 
z 1977 r.

Podjęte dzia łania mają 
umożliwić władzom samo-
rządowym Wapna pozyska-
nie środków finansowych 
na przeciwdziałanie nieko-
rzystnym zmianom ukształ-
towania powierzchni ziemi na 
terenie gminy, ograniczenia 
powstałych zwałowisk, jak 
również przygotowania terenu 
dla nowych funkcji. 

W czerwcu br. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu ogłosił nabór na 
dofinansowanie w 2021 roku 
wniosków na przedsięwzięcia 
pozostałe w zakresie działań 
planistycznych w tym m.in. 
przygotowanie i opracowanie 
merytorycznym dokumentów 
ważnych w skali regionalnej 
(m.in. wymagane ustawowo 
programy, plany, mapy aku-
styczne i ich aktualizacje). 
W ogłoszonym naborze Wójt 
Gminy Wapno złożył wnio-
sek o dofinansowanie działań 
zmierzających do opracowania 
dokumentów związanych z 
rekultywacją wysadu solnego 
na terenie gminy Wapno. W 
wyniku rozstrzygnięcia nabo-

ru gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 108 tys. 
zł. Zakończenie prac projekto-
wych w zakresie rekultywacji 
wysadu Wapno planowane jest 
na I kwartał 2022 r. Uzyskanie 
wsparcia finansowego ze stro-
ny WFOŚiGW w Poznaniu, 
pozwoli gminie na pozyskania 
środków finansowych z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu 
Priorytetowego „Zmniejszenie 
uciążliwości wynikających z 
wydobywania kopalin”, któ-
rego celem jest ograniczenie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko wynikającego 
z wydobywania kopalin, li-
kwidacji zakładów górniczych 
poprzez m.in. rekultywację 
gruntów na terenach zdegra-
dowanych, zdewastowanych 
działalnością wydobywczą. 
Uzyskane środki finanso-
we mogą być przeznaczone 
na działania zmierzające do 
zmiany istniejącej i trudnej dla 
Gminy Wapno sytuacji zwią-
zanej z degradacją terenów 
gminy w związku z pokopal-
nianym wysadem solnym.

Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

Z inicjatywy wojewody wiel-
kopolskiego Michała Zieliń-
skiego zorganizowany został 
konkurs pn. „Bohaterowie 
walki z COVID-19”.

Podczas walki z pande-
mią wiele osób, często bezi-
miennych, angażowało się z 
heroicznym poświęceniem, 
aby nieść pomoc chorym. 

To właśnie takim bohaterom 
chcielibyśmy podziękować 
i uhonorować ich postawę – 
podkreśla wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński.

Konkurs dzieli się na czte-
ry kategorie: pielęgniarka, 
ratownik medyczny, strażak 
PSP i OSP oraz żołnierz wojsk 
obrony terytorialnej. Powołana 

komisja konkursowa dokona 
wyboru laureatów spośród 
zgłoszeń przedstawionych 
m.in. przez dyrektorów szpi-
tali, komendantów służb i 
wojska.

Zwieńczeniem konkursu bę-
dzie uroczysta gala finałowa, 
która odbędzie się 30.09.2021r.

Tomasz Stube

Jeszcze w tym roku szpitale, 
w tym także te wielkopolskie, 
w ramach podwyżki ryczałtu 
otrzymają ponad 730 mln zł. 
Pierwsza transza tych środków 
trafi do szpitali w paździer-
niku, z wyrównaniem od 1 
lipca 2021. 

O podwyżce ryczałtu PSZ 
dla szpitali poinformowali 
Adam Niedzielski, minister 
zdrowia i Filip Nowak, p.o. 
prezes NFZ, podczas Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu. 
Dodatkowe pieniądze zostaną 
przeznaczone m.in. na wzrost 

wynagrodzeń dla personelu 
niemedycznego. Więcej infor-
macji można uzyskać klikając 
w link: https://www.nfz.gov.pl/
aktualnosci/aktualnosci-cen-
trali/ponad-730-milionow-zlo-
tych-dla-szpitali,8050.html

Tomasz Stube

Mogiły ofiar terroru 
hitlerowskiego 

w Dubinie-Borku 

Promesa dla kopalni soliRuszył konkurs wojewody

Szpitale otrzymają 730 mln zł

Z inicjatywy Posła na Sejm 
RP Bartłomieja Wró-
blewskiego 15 września 
br. w Sejmie rozpoczęła 
się rocznicowa wystawa z 
okazji 100-lecia istnienia 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich: o tradycji, 
rozwoju i potencjale MTP. 
Ponadto, w sejmie złożony 
został projekt uchwały (nr 
druku 1573) dla odda-
nia hołdu Jarogniewowi 
Drwęskiemu, pierwszemu 
Prezydentowi Poznania po 
odzyskaniu niepodległości.

Dnia 14 września 2021 roku 
przypada 100. rocznica śmierci 
Jarogniewa Drwęskiego, praw-
nika, działacza społecznego, 
szermierza idei niepodległości 
Polski i polskości Wielko-
polski, pierwszego polskiego 
prezydenta Poznania w okresie 
II Rzeczypospolitej. 

Jarogniew Drwęski, uro-
dzony 6 grudnia 1875 roku 
w rodzinie ziemiańskiej, całe 
swoje życie związał z Po-
znaniem. Był absolwentem 
poznańskiego Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny.Po stu-
diach prawniczych w Berlinie 

otworzył w Poznaniu kance-
larię adwokacką. Należał do 
ostatniego pokolenia „wielkich 
organiczników”. Był prezesem 
Towarzystwa Prawno-Ekono-
micznego w Poznaniu iZwiąz-
ku Kół Śpiewaczych, a takżew-
spółtworzył polskie organiza-
cje sportowe w Wielkopolsce. 
Udzielał się politycznie, był 
członkiem konserwatywnego 
Związku Narodowego, a w 
latach 1904-1910 i 1917-1918 
zasiadał w ławach poznańskiej 
Rady Miejskiej. Podczas I 
wojny światowej należał do 
organizatorów tajnych komite-
tów obywatelskich, które przy-
gotowywały przejęcie władzy 
na terenie Wielkopolski przez 
Polaków. Po wybuchu rewolu-
cji w Niemczech w listopadzie 
1918 roku środowiska pol-
skie wysunęły Drwęskiego na 
stanowisko komisarycznego 
nadburmistrza Poznania. Po 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego i opanowaniu Wiel-
kopolski przez powstańców, 
w wyniku wyborów do władz 
lokalnych Jarogniew Drwęski 
został wybrany prezydentem 
miasta Poznania.

Jako prezydent Poznania Ja-

rogniew Drwęski zasłużył się 
szczególnie na polu skutecznej 
aprowizacji miasta i organizo-
wania robót publicznych dla 
przeciwdziałania bezrobociu, 
a zarazem polonizowania ad-
ministracji. Wielką zasługą 
Drwęskiego było wsparcie 
inicjatywy powołania do życia 
Uniwersytetu Poznańskiego 
w maju 1919 r. Stał na czele 
komitetu, który zorganizował 
I Targ Poznański – przedsię-
wzięcie, które przekształciło 
się z czasem w Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie. 
Wyrazem ogólnopolskiego 
uznania było wybranie go w 
1920 roku na prezesa Związku 
Miast Polskich.

Ciężka praca na rzecz Pol-
ski i Poznania odcisnęła swe 
piętno na zdrowiu prezyden-
ta Drwęskiego. Wyczerpany 
przepracowaniem zmarł 14 
września 1921 roku, w wieku 
niespełna 46 lat. 

Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej w 100. rocznicę śmierci 
prezydenta Drwęskiego składa 
Mu hołd, i wyraża przekona-
nie, iż swą wieloletnią pracą na 
rzecz polskości Wielkopolski 
dobrze przysłużył się Polsce. 

Uchwała Sejmu RP w 100. rocznicę śmierci Jarogniewa 
Drwęskiego Prezydenta Poznania w latach 1919-1921

Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie zaprasza w 
niedzielę 3.10.2021 r. o godz. 
9.00 na AMATORSKI TURNIEJ 
w PIŁKĘ NOŻNĄ o PUCHAR  
DYREKTORA GOSiR w DO-
PIEWIE z udziałem drużyn z całej 
Wielkopolski! Turniej rozegrany 
zostanie na boisku ze sztuczna tra-
wą na Orliku 2012 w Skórzewie, 

a formuła rozgrywek uzależniona 
będzie od ilości zgłoszonych ekip. 

Chętne zespoły muszą po-
twierdzić swój udział w turnie-
ju e-mailem na adres: mariusz.
frackowiak@dopiewo.pl w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
29.09.2021 r., a wpisowe w wy-
sokości 100 zł od drużyny trzeba 
dokonać najpóźniej do 30.09.2021 

r. na konto GOSiR w DOPIEWIE - 
BS POZNAŃ O/DOPIEWO nr: 32 
9043 1012 2012 0027 5235 0002. 
Organizatorzy turnieju nagrodzą 
trzy pierwsze zespoły pucharami i 
nagrodami rzeczowymi. Szczegó-
łowe informacje dotyczące turnie-
ju można uzyskać pod numerem 
telefonu 500 580 960 i na stronie 
www.gosir.dopiewo.pl.

Zapisy do Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej
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Jeżyckie Centrum Kultury 
udziela gościny i wsparcia 
organizacyjnego w formie 
zaproszenia skierowanego do 
Klubów Seniora w Poznaniu, 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku oraz do mediów, na których 
obecność i żywe zainteresowa-
nie liczą bardzo organizatorzy 
wraz z Seniorami Poznania.
Tym razem Jeżyckie Centrum 
Kultury (ul. Jackowskiego 
5-7) wraz z gronem Senio-
rów-społeczników zaprasza 
na 30 września 2021 r.o godz. 
11:00 do swej siedziby. Przez 
dwa czteroosobowe Zespoły 
(Propozycji oraz Oponentów) 
podjęty zostanie temat: Poznań 
jest/powinien być wzorem dla 
innych miast/gmin w zakresie 
kreatywnej polityki senio-
ralnej.Celem debaty będzie 
wreszcie propagowanie już 
istniejących możliwości wspie-
rania Seniorów, gdyż mimo 
znacznego wysiłku włożonego 

w dotarcie z wiedzą o usługach 
do zainteresowanych 150. 
tysięcy starszych mieszkań-
ców Poznania ciągle czuje się 
niedosyt informacyjny, pogłę-
biony jeszcze ograniczeniami 
komunikacyjnymi w okresie 
1,5-rocznej pandemii.

Oksfordzka debata jest 
w środowisku poznańskich 
Seniorów stosunkowo nową 
formą dialogu społecznego, 
choć podjętą i dwukrotnie 
zrealizowaną jeszcze przed 
pandemią ogłoszoną w marcu 
2020 r. To rodzaj debaty pu-
blicznej mającej otwierać na 
dialog i promować szacunek 
dla oponenta. W pierwszej 
międzypokoleniowej z listopa-
da 2019 r. z udziałem Seniorów 
i młodzieży dyskutowano 
nad tezą: Rozwój nowych 
technologii komunikacyjnych 
jest rozwiązaniem problemu 
ludzkiej samotności.Organi-
zowanie senioralnych debat 

oksfordzkich, które mają wy-
dźwięk oceniający i opinio-
dawczy, jest rodzajem kry-
tycznych uwag (wskazaniem 
plusów i minusów) wobec 
stanu konkretnego zespołu 
spraw. W przypadku polityki 
senoralnej Poznania chodzi 
o zarysowanie działań na przy-
szłość.Debatować będą Se-
niorzy z Klubów Seniora oraz 
„niezrzeszeni“ posiadający 
stosowne doświadczenie w ak-
tywizowaniu osób starszych. 
Debata powinna wskazać 
głosami Oponentów miejsca 
wymagające udoskonalenia 
lub po prostu luki w dotych-
czasowej ofercie senioralnej. 
To może być także czas inspi-
racji dla różnych podmiotów 
(MRS, CIS, WZiSS, a przede 
wszystkim władz miasta) do 
wprowadzenia potrzebnych 
nowości w usługach dla osób 
starszych.

Roman Szymański

Oksfordzka Debata Seniorów 
– już wkrótce!

„Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej stanowi 
o mieszczańskiej obłudzie, o 
tym jak żyć według podwój-
nych standardów moralnych, 
rzecz do śmiechu, rzecz do 
płaczu, ot, tragifarsa kołtuń-
ska. Mówią, że dwulicowość 
i hołdowanie grze pozorów 
głównej bohaterki, to postawa 
bardzo negatywnie ocenia-
na, ale jak ocenić Felicjana? 
Jego postawę dobitnie ocenił 
Zbyszko słowami: „ojciec 
wybrał dogodniejszą drogę. 
Mama za niego łokciami się 
przez świat przepycha, a on za 
nią”. Jak oceniamy ich dziś? 
Jedną Dulską i tysiące cichych 
Felicjanów, którzy dają przy-
zwolenie na zakamuflowane 
zło? Jak dziś odbieramy treść 
i przesłanie utworu? Czy nie 
widzimy, nie dajemy nadal 
przyzwolenia…ku takiej re-
fleksji i własnego osądu dziś 
namawiamy.

Po m ick iewiczowsk im 
„Panu Tadeuszu”, „Lalce” 
Bolesława Prusa, „Ballady-
nie” Juliusza Słowackiego 
już po raz dziesiąty w od-
słonie Narodowego czytania 
po raz kolejny poległ mit o 

antypatii uczniów do lektur 
szkolnych. Tym razem czytano 
„Moralność pani Dulskiej”. 4 
września br. w zaimprowizo-
wanej kawiarence literackiej 
w Bibliotece Publicznej Po-
wiatowej i Miejsko – Gminnej 
w Grodzisku Wlkp, czytając 
tragifarsę Gabrieli Zapolskiej 
spotkali się i dorośli i młodsi 
czytelnicy. Z lekturą się zapo-
znali i przeczytali uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku; w rolę 
Anieli  Dulskiej wcieliła się 
polonistka Grażyna Wiśniew-

ska, Felicjana  Dulskiego 
odtworzył Miłosz Cecuła, 
kwestie pozostałych bohate-
rów utworu odczytali: Dawid 
Glapa, Weronika Michalak, 
Marta Rychły, Klaudia Werho-
wen, Kinga Kocoń i Kamil 
Koska, rolę narratora przyjął 
na siebie Adam Radajewski. 
Spotkanie uatrakcyjniły śpiew 
i muzyka w wykonaniu absol-
wentki szkoły Alicji Pasiciel 
i uczennicy klasy pierwszej 
Kingi Kocoń. Nad całością 
czuwały nauczycielki: Halina 
Klimaszyk, Katarzyna Rzanna 
– Piechota i Mirella Jany.

1 września 2021r. w Zespo-
le Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskie-
go odbyły się uroczystości 
związane z rozpoczęciem 
roku szkolnego 2020/2021.  
Pani dyrektor Anna Matysiak 
serdecznie przywitała wszyst-
kich zaproszonych gości, na-
uczycieli i uczniów. Szczegól-
nie ciepłe słowa skierowała 
do uczniów klas pierwszych, 
życząc im jak najlepszych ocen 
i wielu sukcesów. Ponadto pani 
dyrektor przekazała infor-
macje dotyczące wznowienia 
praktyk zagranicznych w ra-
mach Programu ERASMUS+. 
Zwróciła też szczególną uwagę 
na względy bezpieczeństwa w 
szkole i procedury związane z 
zapobieganiem rozwoju epide-
mii COVID-19. 

W inauguracyjnych uroczy-
stościach uczestniczył Starosta 
Grodziski pan Mariusz Zgaiń-
ski, który powitał wszystkich, 

życząc owocnej i wytrwałej 
pracy w nowym roku szkol-
nym.

Do k las mundurowych 
zwrócił się podpułkownik 
Mikołaj Górny, który przed-
stawił projekt Ministerstwa 
Obrony Narodowej „Kalen-
darz z mundurem”. 

W tym roku minęła 82 rocz-
nica wybuchu II Wojny Świa-
towej. Dla uczczenia pamięci 

bohaterskiej walki Polaków 
zaprezentowano słuchowisko 
radiowe, oraz przybliżono 
najważniejsze wydarzenia z 
lat 1939-1945.

Po części oficjalnej, ucznio-
wie udali się z wychowawcami 
do klas.

Wakacje za nami – czas za-
tem, znów zasiąść w ławkach 
szkolnych.

Wiesława Konieczna

Na początku przygody z foto-
grafią, będziemy „robić” zdję-
cia, które możemy zaliczyć 
do fotografii okazjonalnej. 
I nie ważne, czy to będzie 
dokumentacja rodzinna, np. 
„u cioci na imieninach”, czy 
zdjęcia naszych przyjaciół, 
pamiątek z wakacji itp., to 
jednak po pewnym czasie 
stwierdzimy, że „coś” w tych 
zdjęciach jest banalnego i nie 
różnią się niczym od tysięcy 
innych zdjęć, które kiedy-
kolwiek oglądaliśmy. Sami 
dojdziemy w końcu do wnio-
sku, że musimy zmienić nasze 
spojrzenie na dokumentowanie 
wszelkich zdarzeń. Niejedno-
krotnie proces „dojrzewania” 
potrwa dłużej, innym razem 
krócej, ale w końcu będziemy 
chcieli zostać „prawdziwym” 
fotografem (fotografikiem), a 
nie tzw. „pstrykaczem fotek”. 
Uświadomimy sobie, że każde 
zdjęcie, dzięki odpowiedniej 
sztuce oświetlenia, perspekty-
wie i odpowiedniemu skadro-
waniu sceny, posiadać będzie 
inną dramaturgię i.. zmieni 
całkowicie nasze podejście do 
fotografii. 

Będąc fotografem musimy 
się zastanowić, jak nasze prace 
będą odbierane przez widza. 
Zdjęcie może oglądające-
go zachwycić, zaszokować, 
względnie zostanie odebrane 
obojętnie. Wartość obrazu 
zależy od: wykorzystania 
umiejętności kompozycyj-
nych, zrozumienia ekspozycji 
i innych aspektów fotografii. 
Na obraz składa się temat, 
kompozycja i oświetlenie, ale 
należyte zharmonizowanie 
tych czynników zależy od 
twórczej pracy autora obrazu, 
a ich oddanie od umiejętności 
technicznych. Dzięki czemu, 
każdy człowiek posiadający, 
choćby minimalną wrażli-
wość artystyczną, może dzięki 
aparatowi tworzyć doskonałe 
obrazy. Aparat umożliwia 

połączenie techniki ze sztuką. 
Moim zdaniem,każde zdjęcie 
powinno mieć charakter fo-
toreportażu, czyli w sposób 
wizualny opowiadać jakąś 
historię, i to bez względu na 
temat ekspozycji zdjęciowej i 
ilość wykonanych zdjęć.

Robienie zdjęć nie polega 
tylko na wycelowaniu obiek-
tywu we właściwą stronę i 
naciśnięciu spustu migawki. 
Jednym z najistotniejszych 
elementów wyróżniających 
dobre zdjęcie jest jego kom-
pozycja. Obraz fotograficzny 
podlega tym samym prawom 
estetyki, co każde inne dzieło 
grafiki lub malarstwa. Treść 
obrazu powinna zainteresować 
widza nie tylko ze względu 
na przedmiot, ale również ze 
względu na myśl, jaką autor 
obrazu chciał za pomocą niego 
wyrazić. Pojęcia motywu i 
kompozycji są nierozerwal-
nie splecione. Kompozycja 
obrazu jest równoznaczna z 
podkreśleniem zasadniczego 
przedmiotu i podporządko-
wania mu reszty zawartości 
obrazu. Od tego, w jakich 
granicach zamkniemy uwiecz-
niony obraz, w dużej mierze 
zależy siła wyrazu zdjęcia. 
Zrozumienie zasad rządzą-
cych ekspozycją ma ogromny 
wpływ na wykonywane przez 
nas zdjęcia. Dlatego, jeżeli 
warunki pozwalają, zawsze 
przed tzw. „pstryknięciem”, 
spróbujmy dokonać analizy 
kardu, co już w pierwszej 
fazie zdjęciowej uzmysłowi 
nam, jak może wyglądać efekt 
końcowy i pozwoli jednocze-
śnie na pokazanie tematu w 
sposób najbardziej wyrazisty. 
Jeżeli chcemy by nasze zdjęcia 
miały jakąkolwiek wartość 
estetyczną, musimy jeszcze 
przed wykonaniem zdjęcia 
zdawać sobie sprawę z tego - 
co chcemy pokazać.

Każde zdjęcie to: ekspo-
zycja, która jest wynikową 

kilku parametrów fotogra-
ficznych, jak przysłona, czas 
naświetlania i czułość ma-
trycy światłoczułej, czyli: 
ekspozycja - to ilość światła, 
która pada na matrycę apa-
ratu cyfrowego. Oko ludzkie 
jest skomplikowanym instru-
mentem optycznym, które 
wykrywa wszelkie szczegóły 
obrazu z dokładnością niedo-
stępną nawet dla najdroższych 
aparatów. Ludzkie oko widzi 
wszystko ostro. Natomiast 
obiektyw aparatu widzi ostro 
obszar sceny, na którą został 
ustawiony. Poza tym zakresem 
obraz jest nieostry. Obszar ten 
nazywany jest głębią ostrości. 
W aparacie mamy możliwość 
wpływu na jej zakres. Głębia 
ostrościna zdjęciu zależy od: 
przysłony obiektywu, długo-
ści ogniskowej i odległości 
od fotografowanego obiektu. 
Jeżeli chcemy uzyskać dużą 
głębię ostrości musimy do-
konać zmiany wartości przy-
słony, ustawiając wartość na 
największą. Sprawdza się to 
szczególnie przy fotografo-
waniu pejzaży. Podobnie, jak 
wielkość otworu przysłony 
reguluje ilość światła docie-
rającego do aparatu, tak kolej-
nym parametrem naświetlania 
jest czas otwarcia migawki.
Im dłuższy czas, tym więcej 
światła dociera do aparatu, i 
odwrotnie, im krótszy czas 
otwarcia – tym mniej światła 
dociera do wnętrza. Poza wiel-
kością przysłony oraz czasem 
otwarcia migawki, na naświe-
tlanie ma wpływ czułość apa-
ratu, a właściwie ekwiwalent 
czułości matrycy. Pomiędzy 
tymi trzema parametrami 
zachodzi stała zależność, bo-
wiem każda z tych wartości 
ma wpływ na ekspozycję (np. 
wzrost czasu naświetlania 
zawsze wymusza odpowiednio 
większą przysłonę). 

Autor „VADEMECUM FOTOAMATORA” – 
Roman Szymański

Życie według dwóch standardów moralnych

Szkolna inauguracja w ZST

Fotografujemy…

Obecny Szpital Uzdrowiskowy 
„Polonia” został wzniesiony w 
1906 roku. „FürstenHof” czyli 
„Książęcy Dwór” to budowany 
etapami dom zdrojowy ze 125 
pokojami, teatrem (obecnie 
siedziba Teatru Zdrojowego 
im. Stanisława Moniuszki), 
restauracją i nocnym klubem 
w podziemiach - pozostał do 
dzisiaj największym obiektem 
i głównym akcentem architek-
tonicznym uzdrowiska. 

Historia Sanatorium zwią-
zana jest ściśle z historią 
uzdrowiska Kudowa-Zdrój. 
Pierwsze wzmianki o wodach 
mineralnych w Kudowie po-
chodzą z 1580 r., a pierwsze 
lecznicze kąpiele w prowizo-
rycznych drewnianych baniach 
organizowano w latach 30. 
XVII w. Pod koniec XVII 
w. dr Kremer zbadał i opisał 
właściwości wód kudowskich. 
Mimo to dopiero sto lat póź-
niej, pod koniec XVIII w. 
powstała pierwsza pijalnia 
wód i pierwsze budynki słu-
żące kuracjuszom. XIX w. 
to największy okres rozwoju 
uzdrowiska. Powstał Dom 
Zdrojowy, hale spacerowe, 
wiele pensjonatów. W 1820 
r. założono Park Zdrojowy 
wokół którego zaczęło tętnić 

życiem kudowskie uzdrowi-
sko. W 1850 r. miasto zyskało 
miano Zdroju. W 1870 r. Kudo-
wa Zdrój stała się pierwszym 
niemieckim uzdrowiskiem 
kardiologicznym. Początek 
XX w. to kolejny dynamicz-
ny okres rozwoju. W 1905 r. 
miasto zyskało połączenie 
kolejowe. Wzrost kuracjuszy 
przyczynił się do budowy oka-
załego Domu Zdrojowego. Był 
to wielokondygnacyjny gmach 
o secesyjnym wyglądzie, na-
wiązujący do stylu górskiego. 
Na każdym piętrze znajdowały 
się łazienki do kąpieli mineral-
nych. W obiekcie znajdowało 
się 120 pokoi. Znajduje się 
tu również sala poświęcona 
wybitnemu politykowi brytyj-
skiemu, jakim bez wątpienia 
był Winston Churchill, który 
przebywał tu w 1921 r. co dzię-

ki pobytowi przyczyniło się do 
zwiększenia zainteresowania 
wśród kuracjuszy obiektem.

W czasie wojny miejsce 
rehabilitacji żołnierzy Weh-
r macht u .Dom Z d rojow y 
szybko stał się wizytówką 
całego uzdrowiska. Po II woj-
nie światowej obiekt został 
znacjonalizowany. Począt-
kowo przebudowano wnę-
trza, dzieląc apartamenty na 
mniejsze pokoje, aby móc 
przyjąć więcej osób. W latach 
60. i 70. XX w. postanowiono 
przywrócić część apartamen-
tów dla gości zagranicznych. 
W podziemiach utworzono 
jeden z najbardziej cenionych 
restauracji na Dolnym Śląsku, 
a w teatrze zainicjowano Mię-
dzynarodowy Festiwal Mo-
niuszkowski, który rozsławił 
Kudowę na świecie. W 1973 r. 
Dom Zdrojowy Polonia weszła 
w skład Zespołu Uzdrowisk 
Kłodzkich, do którego nale-
ży do dziś. Dom Zdrojowy 
obecnie ma status szpitala 
uzdrowiskowego z oddziała-
mi chorób narządów ruchu i 
kardiologicznych. W 2003 r. 
obiekt przeszedł modernizację 
stając się wizytówką nie tylko 
Kudowy, ale i całej Polski.

Roman Szymański

Kudowa Zdrój – Sanatorium Polonia
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W tym roku przypada 41. rocznica 
utworzenia NSZZ „Solidarność”. 
Tamte wydarzenia wpisały się także 
w dzieje Grodziska Wielkopolskiego 
i losy jego mieszkańców. Jedni ak-
tywnie uczestniczyli w zdarzeniach 
tamtych lat, inni byli biernymi ich 
świadkami. Bezsprzecznie okres 
legalnej działalności „Solidarności”, 
w latach 1980–1981, to walka narodu 
polskiego o prawo i wolność.

Miasto i gmina Grodzisk Wlkp. 
na początku lat 80. XX w. admini-
stracyjnie należały do wojewódz-
twa poznańskiego. Zespół miejski 
w tamtym okresie liczył ok. 10 tys. 
mieszkańców1. Życie gospodarcze 
w przeważającej mierze opierało 
się na funkcjonowaniu podmiotów 
przemysłowych, rzemieślniczych, 
a także dobrze rozwiniętym handlu 
i usługach.

W burzliwych latach 80. położony 
niespełna 50 km od Poznania Gro-
dzisk Wlkp. słynął jako producent 
piwa, wody mineralnej i wędlin. 
Miasto znane też było z produkcji 
tapicerki do samochodów marki Tar-
pan oraz wyposażenia do wagonów 
kolejowych.

Na ziemi grodziskiej (podobnie jak 
w innych miejscach) kluczowe zna-
czenie miały wydarzenia w Gdańskiej 
Stoczni im. Lenina w sierpniu 1980 
r., dlatego też kolejne miesiące stały 
się okresem tworzenia pierwszych 
struktur założycielskich NSZZ „So-
lidarność”. Grodziszczanie na wieść 
o powstających na terenie kraju struk-
turach „Solidarności” już wczesną 
jesienią zajęli się organizowaniem 
w miejscowych zakładach pracy KZ 
NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy komitet założycielski 
„Solidarności” powstał w Zespole 
Opieki Zdrowotnej na początku 
października 1980 r. Rejestracji w sto-
licy Wielkopolski dokonała Barbara 
Pietruszewska z mężem2. W skład 
komitetu założycielskiego weszli 
Wiesław Kieroński, Pietruszewska, 
Andrzej Borucki, Wojciech Gajdziń-
ski, Bolesława Domagała3.

Kolejne struktury Związku powsta-
ły w innych miejscowych zakładach 
pracy dzięki zaangażowaniu liderów 
m.in. Grodziskiej Fabryce Wyposa-
żenia Wagonów „Growag” (Włodzi-
mierz Kasperczak i Maria Dziurla)4, 
Państwowym Przedsiębiorstwie Pro-
dukcji Wód Mineralnych „Woda Gro-
dziska” (Ryszard Ziemek), Zakładach 
Mięsnych (Roman Chojnacki), Spół-
dzielni Inwalidów „Wielkopolanka” 
(Edmund Budych, Andrzej Piaskow-
ski i Ireneusz Poznaniak), Grodziskiej 
Spółdzielni Pracy im. gen. Karola 
Świerczewskiego (Kazimierz Wróbel 
i Irena Kucharczak) i Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Ptaszko-
wie (Jan Brzeziecki i Jan Nowicki)5. 
Szacuje się, że w szczytowym okresie 
do „Solidarności” zapisało się około 
3 tys. pracowników miejscowych 
zakładów pracy6.

W okresie formowania się miej-
scowych struktur „Solidarności” 
pracownicy niektórych zakładów 
domagali się polepszenia warunków 
finansowych i wolnych sobót, m.in. 
załoga Wytwórni Pasz „Bacutil” 19 
września 1980 r. przerwała pracę 
w godzinach 6.00–8.30. W tym sa-
mym dniu, popołudniem, odbyło się 
spotkanie z kierownictwem przed-
siębiorstwa, ale bez powodzenia. 
Do 30 września 1980 r. następowały 
codziennie kilkugodzinne przerwy 
w pracy. Dopiero akceptacja postu-
latów przez dyrektora doprowadziła 
do zaprzestania przestojów w pracy7.

Zdzisław Jankowski, który praco-
wał w Grodziskiej Spółdzielni Pracy 
(GSP) na stanowisku inspektora BHP, 
wspomina: „Doskonale pamiętam 
przekształcenia […] w nowy Związek 
«Solidarność». […] Spółdzielnia wów-
czas zatrudniała z pracownikami cha-
łupniczymi około kilkaset osób. Nie 
każdy z tych ludzi należał do związku 
zawodowego. Pamiętam jak wiosną 
1981 r., krótko przed świętem 1 Maja, 
do biura, gdzie pracowałem, zaczęto 
znosić dawne legitymacje związkowe 

i ci sami ludzie prawie wszyscy zaczęli 
się zapisywać do zarejestrowanej 
w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 
«Solidarności». Nasza nowa organi-
zacja nosiła nr rejestracji 7148.

Ten okres, według Wojciecha Gaj-
dzińskiego, był „spontaniczną, dość 
chaotyczną rewolucją, której celów 
nikt nie potrafił przewidzieć. […] 
«Solidarność» to siła dążąca do zmian 
[…], ale w ramach ustroju i sytuacji 
międzynarodowej. […] Tworzenie 
Związku przebiegało sprawnie. Pra-
cownicy zakładów pracy zapisywali 
się licznie i spontanicznie. Z rezerwą 
i strachem odnosiła się kadra kie-
rownicza. […] Ludzie realizowali się 
doskonale. Byli pełni entuzjazmu. 
Struktury nie zdołały skostnieć i zbiu-
rokratyzować się. […] O ambicjach 
politycznych trudno powiedzieć, 
ponieważ większość nie chciała rezy-
gnować z pracy, uważając działalność 
jako posłanie do jakiegoś momentu”9.

„Solidarność” to głównie ruch 
społeczny, dlatego zapisywali się 
również pracownicy miejscowych 
szkół. Pierwsi byli nauczyciele szkół 
ponadpodstawowych, którzy 24 li-
stopada 1980 r. założyli Koło NSZZ 
„Solidarność” przy Zespole Szkół10. 
Do Komitetu Założycielskiego we-
szli: Ewa Tomczak (przewodnicząca), 
Józefa Gąsior, Jadwiga Łacheta, 
Zachariasz Wojciechowski i Woj-
ciech Malkiewicz. Po kilku dniach 
od rejestracji w Poznaniu zapisały 
się kolejne osoby i nowo powstały 
Związek liczył 24 członków11. Z ko-
lei nauczyciele szkół podstawowych 
założyli Związek w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w lutym 1981 r. Stało się 
to możliwe dzięki zabiegom Andrzeja 
Matysiaka12.

Omawiając sytuację w szkolnic-
twie, I sekretarz Komitetu Miej-
sko-Gminnego (KMG) PZPR Józef 
Ziółkowski podkreślał: „Realizacja 
zadań dydaktyczno-wychowawczych 
przebiega prawidłowo, chociaż grono 
pedagogiczne pod względem zapa-
trzeń politycznych jest zróżnicowane. 
Szczególnie różnorodny jest stosunek 
do aktualnej działalności NSZZ 
«Solidarność», która zdaniem części 
nauczycieli zmienia swe oblicze. 
Współpraca między Dyrekcją, POP 
i kołem NSZZ «Solidarność» układa 
się dobrze z pełnym zrozumieniem 
aktualnej sytuacji społeczno-poli-
tycznej i gospodarczej. […] Od paź-
dziernika 1980 r. w placówkach 
oświatowo-wychowawczych działają 
dwa związki zawodowe: Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
«Solidarność», skupiający 78 człon-
ków. Do «Solidarności» należą wszy-
scy pracownicy Zespołu Szkół, część 
nauczycieli i wszyscy pracownicy 
obsługi zbiorczej szkoły gminnej – 
Szkoły nr 1 oraz część pracowników 
obsługi pozostałych placówek na 
terenie miasta. […] Łatwo daje się 
zaobserwować postępujące napięcie 
psychiczne wśród wszystkich pra-
cowników – głównie nauczycieli, 
co spowodowane jest znacznymi 
niedostatkami dotyczącymi warsztatu 
pracy nauczyciela i ucznia, jak braki 
i nieterminowy wpływ podręczników, 
zeszytów oraz innych artykułów 
szkolnych, niepewność co do zaopa-
trzenia szkół w opał”13.

Na przełomie października i listo-
pada 1980 r. odbyło się pierwsze ze-
branie międzyzakładowe na terenie 
gminy Grodzisk Wlkp. w sali GSP. Pod 
koniec listopada utworzono Między-
zakładową Komisję Koordynacyjną 
NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele 
kilkunastu zakładów pracy debatowali 
na terenie PPPWM „Woda Grodzi-
ska”14, gdzie jednomyślnie wybrali na 
przewodniczącego miejscowej „Soli-
darności” Wojciecha Gajdzińskiego, 
a na jego zastępcę – Jana Brzezieckie-
go. Funkcję sekretarza powierzono 
Zdzisławowi Jankowskiemu.

Działacze „Solidarności” byli pod 
stałą kontrolą MO i SB, ale również 
kierownictwo partii interesowało się 
opozycjonistami w poszczególnych 
zakładach pracy. Partia oficjalnie nie 
utrudniała działalności i większość 

członków Komitetu Miejsko-Gmin-
nego patrzyła na Związek bardzo 
przychylnie. Podczas posiedzenia 
egzekutywy sekretarz Podstawowej 
Organizacji Partyjnej Stanisław 
Golczak mówił o sytuacji w Warsz-
tatach Remontowo-Montażowych: 
„Nastrój wśród załogi dobry. Plan 
wykonano w 107% do sierpnia 1981 
r. Współpraca z dyrekcją i związkami 
zawodowymi w tym z «Solidarno-
ścią» dobra. Członkowie partii są 
członkami «Solidarności»”15.

W czwartek 5 czerwca 1981 r. przed 
kościołem pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa na Placu Powstańców 
Wielkopolskich została odprawiona 
msza św. za Ojczyznę, zamówiona 
przez „Solidarność”. Podczas nabo-
żeństwa poświęcono krzyże organiza-
cji zakładowych i Międzyzakładowej 

Komisji Koordynacyjnej. Nie było 
problemów z organizacją uroczysto-
ści, aczkolwiek niektórzy duchowni 
z grodziskich parafii odnosili się 
z rezerwą do Związku.

„Pamiętam, że do tej wielkiej uro-
czystości przygotowały się wszystkie 
«Solidarności» z Grodziska Wielko-
polskiego. Zrobiliśmy po zakładach 
zbiórki pieniędzy na zakup 3 ornatów 
i 3 kielichów mszalnych, które z kole-
gami zakupiliśmy u Św. Wojciecha16 
w Poznaniu. […] W dniu odprawienia 
nabożeństwa […] panie z Grodziskiej 
Spółdzielni Pracy […] ustawiły i ude-
korowały piękny ołtarz. Już na godzi-
nę przed Mszą Świętą zaczęło bra-
kować miejsc siedzących i stojących. 
Ludzi było kilka tysięcy, gdyż takiej 
uroczystości w Grodzisku Wielkopol-
skim nie było od kilkunastu lat. Po-

szczególne delegacje „Solidarności” 
zasiadły przed ołtarzem z krzyżami. 
Krzyże te zostały poświęcone i póź-
niej przeniesione do szkół, szpitali, 
zakładów pracy itp. Mszę Świętą 
odprawiło 4 kapłanów – ks. Kazi-
mierz Ciszewicz17, ks. Radzisław 
Nowicki18, ks. Jerzy Stachowiak19 
i o. Zdzisław Regulski20 z Woźnik21. 
Był również schorowany wówczas 
ks. kanonik Czesław Tuszyński22. 
Piękne kazanie patriotyczne o Oj-
czyźnie wygłosił o. Zdzisław. Było to 
naprawdę piękne i wzniosłe duchowo 
przeżycie. Zaprosiłem […] delegację 
«Ceglorza» – bastion wielkopolskiej 
«Solidarności». […] Wiemy dobrze, 
że całość uroczystości kościelnych 
dość pilnie była obserwowana zarów-
no z tylnych uliczek, jak i z budynku 
słodowni przy rynku przez milicję 

„Solidarność” 1980–1981 w Grodzisku Wielkopolskim

z Grodziska i Nowego Tomyśla. Tyl-
ko w tym czasie Grodzisk odważył 
się zorganizować na tak dużą skalę 
uroczystość religijną” – wspomina 
Zdzisław Jankowski23.

Transparent „Solidarności” wyko-
nał Józef Wasilewski z przyjaciółmi, 
który w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa był organistą. O oprawę 
muzyczną zadbali: zespół muzyczny 

kleryków ze gromadzenia oo. zmar-
twychwstańców z Poznania oraz 
Grodziska Orkiestra Dęta pod batutą 
Stanisława Słowińskiego, którzy za-
grali przepiękny koncert poruszający 
wszystkich obecnych na mszy św.

Należy dodać, że Grodziszczanie 
uczestniczyli miesiąc wcześniej 
w podobnej uroczystości w pobliskich 
Woźnikach, gdzie przyjechały dele-

gacje z niemal całego województwa 
do tutejszego kościoła i klasztoru oo. 
Franciszkanów. Na terenie Grodziska 
na każdym kroku przypominano 
o ważnych rocznicach, m.in. Konsty-
tucji 3 Maja (obchodzonej w 1981 r. 
oficjalnie) oraz – nieuznawanej przez 
władze PRL – rocznicy Bitwy War-
szawskiej 15 sierpnia 1920 r. (Cudu 
nad Wisłą). Organizowane koncerty 

Delegacja grodziskiej „Solidarności” z przewodniczącym Wojciechem Gajdzińskim (po lewej), Ireną Kucharczak 
i Andrzejem Boruckim podczas Mszy Św. „Solidarności”. (Ze zbiorów Wojciecha Gajdzińskiego)

Kapelmistrz Stanisław Słowiński z Grodziską Orkiestrą Dętą. (Ze zbiorów Kazimierza Wróbla)

Wierni podczas Mszy Św. „Solidarności”. (Ze zbiorów Wojciecha Gajdzińskiego)  Kapelan grodziskiej „Solidarności” o. Zdzisław Regulski (po prawej) z działaczami i sympatykami Związku; ze sztandarem Zdzisław Jankowski. (Ze zbiorów Zdzisława Jankowskiego)

Duchowni, którzy uroczyście odprawiali nabożeństwo „Solidarności” (od lewej) - ks. Radzisław Nowicki, 
ks. Kazimierz Ciszewicz, ks. Jerzy Stachowiak i o. Zdzisław Regulski. (Ze zbiorów Wojciecha Gajdzińskiego).

Wpinki grodziskiej „Solidarności”. (Ze zbiorów Kazimierza Wróbla)

Ks. kanonik Czesław Tuszyński (po lewej). (Ze zbiorów Wojciecha Gajdzińskiego).

Darowizna nauczycieli z Koła NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół na organizację Mszy 
Świętej „Solidarności”. Widoczne podpisy związkowców: Aliny Mindykowskiej, Jadwigi 

Lachety, Wojciecha Malkiewicza. Źródło: IPN Poznań
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6 Niepublikowane wspomnienia Wojciecha Gajdzińskiego, dz. cyt.
7 AIPN Po, sygn. 0186/916, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. 

„Wytwórnia” z 19 IX 1980 r.
8 Niepublikowane wspomnienia Zdzisława Jankowskiego, dz. cyt.
9 Niepublikowane wspomnienia Wojciecha Gajdzińskiego, dz. cyt.
10 Zespół Szkół Ponadpodstawowych został powołany 1 IX 1978 r. i 
należały do niego Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, 
Liceum Rolnicze, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa. Istniał do 1 IX 1986 r.
11 Dokumentacja dotycząca rejestracji NSZZ „Solidarność” w Zespole 
Szkół w Grodzisku Wlkp. z 27 XI 1980 r. udostępniona przez Ewę 
Tomczak.
12 Niepublikowane wspomnienia Andrzeja Nyszczyja (spisane 4 II 2009 
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13 APP, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Grodzisku Wielkopolskim, 

sygn. 10, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KMG PZPR w Grodzisku 
Wlkp. z 15 XI 1981 r., k. 2–3.
14 Miejscowy zarząd „Solidarności” spotykał się podczas zebrań w 
świetlicy m.in. Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka”, Zakładu 
Wyposażenia Samochodów „Polmo FSR”, Grodziskiej Spółdzielni Pracy 
im. gen. Karola Świerczewskiego i Państwowego Przedsiębiorstwa 
Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” (na podstawie wspo-
mnień W. Gajdzińskiego).
15 APP, KMG PZPR w Grodzisku Wielkopolskim, sygn. 10, Protokół z 
posiedzenia Egzekutywy KMG PZPR w Grodzisku Wlkp. z 1 IX 1981 r., k. 1.
16 Św. Wojciech – chodzi o (istniejący do dzisiaj) salon sprzedaży 
Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu, usytuowany na 
rogu Placu Wolności i ul. K. Marcinkowskiego, w którym można było 

nabyć literaturę religijną i dewocjonalia – przyp. red.
17 Ks. Kazimierz Ciszewicz – proboszcz Parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
18 Ks. Radzisław Nowicki – proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej.
19 Ks. Jerzy Stachowiak  - ksiądz z Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej.
20 O. Zdzisław Regulski – w okresie od 1 VI 1978 r. do 8 VI 1986 r. 
przebywał w Woźnikach. Był pierwszym po bardzo wielu latach 
gwardianem, który rozpoczął odbudowę obiektu klasztorno-kościel-
nego w Woźnikach. Ornat, w którym zakonnik celebrował mszę św. 
„Solidarności” w Grodzisku Wielkopolskim znajduje się w klasztorze 
oo. franciszkanów w Woźnikach.
21 Wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodzi-
skim, w gminie Grodzisk Wielkopolski.

22 Ks. Czesław Tuszyński – proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej 
w latach 1940–1978.
23 Niepublikowane wspomnienia Zdzisława Jankowskiego, dz. cyt.
24 Tamże.
25 „Wiadomości Dnia”, 2 VII 1981 r., s. 2, cyt. za: Wolne Słowo. 
Wydawnictwa Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” 1980–1981. 
Materiały źródłowe, red. B. Fabiańska, Poznań 2005, s. 561.
26 Niepublikowane wspomnienia Zdzisława Jankowskiego, dz. cyt.
27 B. Fabiańska, Być wolnym Polakiem. Kronika Wielkopolskiej Solidar-
ności 1980–1981. Część 1, Poznań 2000, s. 85–93.
28 „Solidarność” Wielkopolski z 15 VIII 1981 r., s. 4, cyt. za: Wolne 
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Lp. Zakład pracy/instytucja Liczba zatrudnionych Liczba członków NSZZ 
„Solidarność”

1 Browar 79 -
2 Elewator Zbożowy 38 33
3 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska”
115 114

4 Grodziska Fabryka Wyposażenia 
Wagonów „Growag”

530 522

5 Grodziska Spółdzielnia Pracy (GSP) 280 278
6 Kombinat PGR 1450 350
7 Kopalnia Gazu 70 33
8 Nadleśnictwo 230 -
9 Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcji 

Wód Mineralnych „Woda Grodziska”
223 223

10 PKP Stacja 54 48
11 Sad Rejonowy 31 30
12 Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopo-

lanka”
852 604

13 Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” 106 83
14 Spółdzielnia Kółek Rolniczych 64 62
15 Urząd Miasta i Gminy 46 -
16 Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny 34 -
17 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców 

„Społem”
305 216

18 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych (WPUK)

72 -

19 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 
Wewnętrznego (WPHW)

111 21

20 Wytwórnia Pasz „Bacutil” 100 69
21 Warsztaty Remontowo-Montażowe 75 73
22 Zakład Wyposażenia Samochodów 

„Polmo FSR”
135 124

23 Zespół Opieki Zdrowotnej (ZOZ) 295 291
Razem 5295 3174

patriotyczne w Parku Miejskim cie-
szyły się bardzo dużym poparciem 
społeczności lokalnej24.

W połowie 1981 r. z dnia na dzień 
pogarszała się sytuacja ekonomiczna 
w kraju, boleśnie odczuwano braki na 
półkach sklepowych. W atmosferze 
ogólnonarodowego niezadowolenia 
odbyły się wybory we wszystkich 
strukturach „Solidarności”, które 
miały okazać się chwilą prawdy dla 
przyszłości demokracji w Polsce, 
ponieważ miały uwierzytelnić dzia-
łalność związku. Wybory Zarządu 
Regionu odbyły się podczas I Wal-
nego Zebrania Delegatów 11–13 lipca 
1981 r. w hali Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Przed wybo-
rami w TVP Poznań nadawane były 
audycje prezentujące kandydatów do 
władz Związku w Wielkopolsce.

Grodziską „Solidarność” na zjeź-
dzie regionu reprezentowali Zdzisław 
Jankowski i Wiesław Kieroński, który 
kandydował do władz Zarządu Regio-
nu, jednocześnie będąc kandydatem 
na Zjazd Krajowy25. „Przez 3 dni 
braliśmy udział w obradach […] Było 
to dla mnie wielkie przeżycie, gdyż 
tam dopiero zapoznałem się z praw-
dziwą demokracją, której do tej pory 
w Polsce Ludowej nie było. Dużo się 
z tego pobytu w Poznaniu nauczyłem” 
– wspomina Zdzisław Jankowski26.

Zarząd Regionu łącznie liczył 

27 osób. Dokonano także wyboru 
delegatów na Zjazd Krajowy w Gdań-
sku27, który obradował w 5–10 
września 1981 r. (I tura) i 26 września 
– 7 października 1981 r. (II tura). Na 
Wybrzeże z Wielkopolski pojechało 
43 delegatów28, ale w tym gronie 
zabrakło Grodziszczan.

Od jesieni 1981 r. coraz intensyw-
niej władze prowokowały regionalne 
i związkowe organizacje w kraju, 
żeby ostatecznie w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r. siły milicyjno-woj-
skowe przerwały „festiwal wolności”. 
Działaczy „Solidarności” interno-
wano i przewożono do specjalnych 
ośrodków odosobnienia. W tym 
gronie nie znaleźli się mieszkańcy 
ziemi grodziskiej.

„Solidarność” – również w Gro-
dzisku Wlkp. – przetrwała stan wo-
jenny. W 1989 r. przedstawiciele 
Związku uczestniczyli w obradach 
Okrągłego Stołu. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i determinacji roz-
poczęła się transformacja ustrojowa 
PRL. Strona solidarnościowo-opo-
zycyjna doprowadziła do pierw-
szych częściowo wolnych wyborów 
w czerwcu 1989 r. Wyłonieni w wybo-
rach przedstawiciele Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” uzyskali 
realny wpływ na sprawowanie władzy 
i przyczynili się do obalenia systemu 
komunistycznego w Polsce.

Autor opracowania: Sebastian Antoni Tuliński
Grodziszczanin od urodzenia, propagator lokalnej historii, potomek powstańców wielkopolskich. 

Absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Autor/współautor licznych wydawnictw 
i publikacji regionalnych m.in. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim 1873-2013; Grodziski 

Słownik Powstańców Wielkopolskich z 1918-1919 roku; Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. 
Dzieje – ludzie – budowle; Synowie Grodziska Wielkopolskiego, Granowa, Kamieńca, Rakoniewic, 

Wielichowa w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje. Opublikował artykuły o tematyce 
historycznej m.in. w Kronice Wielkopolski, Przeglądzie Wielkopolskim i Przeglądzie Nowotomy-

skim. Nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Zestawienie wykonane na podstawie dokumentacji opracowanej 
przez Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Grodzisku Wielkopolskim 
dotyczący istnienia organizacji „Solidarność” w zakładach pracy 

na początku 1981 r.
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Kolejny poniedziałek w Je-
życkim Centrum Kultury, 
to spotkanie przy kawie 
i ciastku z red. Krzyszto-
fem Wodniczakiem, który 
wytrwale wprowadza nas 
w Brzmienia pełne wspo-
mnień. Istotą tych spotkań 
jest uzmysłowienie sobie 
przez nas słuchaczy, wagi 
czasu minionego, jego rangi 
w kontekście rodzących się 
w naszej młodości nurtów 
muzycznych i jej stopniowe 
ewoluowanie w kierunku 
cyfryzacji i elektronicznego 
warsztatu wykonawczego.

Tym razem spotkanie zainau-
gurowane kawą i słodkościami 
,zostało przeniesione do kame-
ralnego pomieszczenia gdzie 
za pomocą elektronicznego 
sprzętu, zostały odtworzone 
płyty DVD i CD . Zebranych 
powitał jak zawsze z serdecz-
nością tradycyjnie prowadzący 
red. Wodniczak. Pierwsza 
z prezentacja, to przywróce-
nie wspomnień, za pomocą 
obrazu z płyty CD .o aktyw-
nym buncie red. Wodniczaka 
z grupą członków i sympaty-
ków Towarzystwa PTAAAK. 
Rzecz dotyczy sprzedaży 
amerykańskiej firmie WAR-
NER MUSIC POLAND SP 
Z O O całego pakietu i dorobku 
Firmy Fonograficznej Polskie 
Nagrania „Muza” i płyt za-

wierających nie tylko materiał 
rdzennie polskich kompozyto-
rów , artystów, pisarzy i wyko-
nawców scenicznych. Ten fakt 
pozbawia nas jako społeczeń-
stwo dziedzictwa narodowego 
a autorów prawa do tantiem, 
których zapewne nabywca za 
skromne 8 mln zł , nie zechce 
wypłacać autorom. Publikacja 
polskiej kultury muzycznej, 
bez należytej dbałości o archi-
wizację wspaniałych dzieł ,ich 
udostępnianie w formie dzisiaj 
już archiwalnych nagrań , 
może bezpowrotnie pozbawić 
nas tych wiekopomnych i po-
nadczasowych dzieł, jak mu-
zyka Chopina, Moniuszki, No-
wowiejskiego, Lutosławskiego 
czy nawet współczesnych arty-
stów, wykonawców i zespołów 
zarówno profesjonalistów jak 
i amatorów wywodzących 
z wiejskiego i małomiastecz-
kowego folkloru. Ta część na-
szego spotkania obrazującego 
akcję sprzeciwu wobec faktu 
sprzedaży naszej rodzimej 
wytwórni fonograficznej i na-
szego dziedzictwa muzycznej 
kultury narodowej, która miała 
miejsce przed Ministerstwami 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Skarbu w 2015 roku 
w Warszawie pod Przewodnic-
twem Prezesa .Wodniczaka, 
ożywiła wyraźnie wszystkich 
zebranych. Pozostaje stwier-
dzić, że jest to ważne pod 

względem świadomości naro-
dowej , patriotycznym wyda-
rzeniem w edukacji młodego 
pokolenia, któremu jesteśmy 
winni pozostawić spuściznę 
intelektualną i dorobek ogrom-
nej rzeszy jej twórców w stanie 
nienaruszonym przy pełnej 
dostępności do jej zasobów 
całego społeczeństwa. Wyda-
je mi się, że mniej trafionym 
pomysłem prowadzącego było 
wplecenie wątku politycznego 
w rozważania nad zaistniałymi 
faktami, ponieważ w czasie 
„słusznie minionym” nasze po-
kolenie przeszło wystarczającą 
w tym zakresie edukację. Tym 
bardziej zwrócił na siebie uwa-
gę protest głośno wyrażony 
przez jednego z uczestników 
tego spotkania, że jeżeli mamy 
się spotykać , to nie w celu 
uprawiania polityki czy prak-
tyk wyznaniowych, ponieważ 
są to wątki w każdej dyskusji 
mocno dzielące różne warstwy 
społeczne. Tą część działań 
ludzi odpowiedzialnych za 
Kulturę i Ochronę Dziedzic-
twa Narodowego, w trakcie 
dyskusji szeroko omówionych 
przez red. Krzysztofa Wod-
niczaka. można by nazwać 
wręcz przykładem polskiego 
nieładu a nie ładu i za takie 
podsumowanie działań, tych 
konkretnych osób znanych 
z imienia i nazwiska , trudno 
się obrażać wzajemnie tylko 

należy takie postawy napiętno-
wać słownie w ramach dobrze 
pojętej kultury osobistej.

Kolejna pozycja naszego 
spotkania z muzyką elek-
troniczną , to prezentacja 
następnej płyty muzyki Mar-
ka Bilińskiego. Można po 
wysłuchaniu jego kompozycji 
powiedzieć, że muzyka elek-
troniczna, też może być przy-
swajalna dla słuchu, szcze-
gólnie gdy jest pozbawiona, 
tych dla mnie trudnych do 
akceptacji ostrych dźwięków 
i jednolitego basowego sche-
matu, zbyt często powtarzają-
cych się fraz i szumów  ponad 
akustycznych.

Prezentacja kolejnej płyty 
zespołu Erica Bella  założy-
ciela Thin Lizzy to wybrane do 
odtworzenia płyt utwory pod 
tytułem :On Pretty WomanBa-
by Please Don’t GoOn Water, 
Whiskey In The Jar

W dyskusji, która zamknęła 
to spotkanie , przewijały się 
wątki kolejnych tematów, które 
będą omawiane na kolejnych 
spotkaniach. Pojawił się temat 
stworzenia współczesnego 
POSNANIA SOUND, którego 
pomysłodawcą jest prowadzą-
cy Prezes Honorowy Polskiego 
Towarzystwa Artystów, Au-
torów, Animatorów Kultury 
PTAAAK w Poznaniu red. 
Krzysztof Wodniczak.

Zbigniew Roth

Za siedmioma górami za siedmioma lasami
ludzie też chętnie wspominają czasami

W niedzielę 5 września 
odbył się ostatni z cyklu 
koncertów pod nazwą  
„Poznańskie Muzykalia” 
przygotowanych dla miesz-
kańców Poznania przez  
Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury „PTAAAK” .  Pora 
więc na krótkie podsumo-
wanie. Nazwa cyklu została 
zaproponowana przez 
współzałożyciela i wielolet-
niego prezesa PTAAAK-a 
Krzysztofa Wodniczaka, 
który był inicjatorem kon-
certów o tej samej nazwie 
w latach 70-tych ubiegłego 
wieku.

Tegoroczny  cykl zaplanowany 
w okresie letnim obejmował 
pięć koncertów,  których ideą 
było przypomnienie utworów 
zmarłych w ostatnim  cza-
sie polskich  artystów.  Były 
to więc kolejno koncerty z 
utworami Kory Jackowskiej 
i zespołu „Maanam”, Marii 
Koterbskiej, Ewy Demarczyk 
i Krzysztofa Krawczyka. Je-
dyny wyjątek od tej zasady 
stanowił koncert z utworami 
Elvisa Presleya, który Towa-
rzystwo organizuje od lat w 
rocznicę śmierci „króla rock 
and rolla”, a w tym roku była 
to już 44 rocznica. Wszystkie 
koncerty odbywały się w uro-
czej scenerii Parku Wilsona w 
Poznaniu, a za scenę posłużyła 
zabytkowa już Muszla Kon-
certowa wybudowana w 1936 
roku, w ostatnich latach nieco 
zaniedbana i niezbyt często 
wykorzystywana..  Już w maju 
Towarzystwo ogłosilo na Fa-
cebooku nabór wokalistów  
zainteresowanych uczestnic-
twem w koncertach. Pozwoliło 
to na znaczące poszerzenie 
grona wokalistów współpra-
cujących z  PTAAAK-iem o 
wiele nowych twarzy, głownie 
młodych,  o dobrych warun-
kach głosowych, ale też często 
znaczącym już doświadczeniu 
scenicznym. Wśród nich moż-
na wymienić: Zuzannę Antos –

studentkę medycyny o zamiło-
waniu do piosenki aktorskiej, 
która zaprezentowała się na 
dwu koncertach w piosenkach 
Marii Koterbskiej i Ewy De-
marczyk, bardzo przekonującą 
wizerunkowo Nailah Vitha 
ze Stargardu, czy żywiołową 
Zuzannę Wiśniewką z War-
szawy, obie w utworach Ewy 
Demarczyk.  Wielokrotnie 
ujrzeliśmy na scenie związaną 
od lat z PTAAAK-iem Maria-
nę Ćwiąkałę, która trzykrot-
nie wystąpiła jako solistka, 
a w pozostałych koncertach 
śpiewała w chórkach. Była 
też dobrym duchem całego 
przedsięwzięcia organizując 
castingi i próby, opracowując 
harmonogramy koncertów i 

scenografie czy nagłośniając 
medialnie wydarzenia . Także 
trzykrotnie wystąpił mający 
już dużą rzeszę fanów Maciej 
Kocięcki w utworach Maana-
mu, Presleya i Krawczyka. 
Dwukrotnie w róźnych koncer-
tach brali udział wykonawcy 
związani ze środowiskiem 
poznańskim:  Dominika Do-
brosielska, Mewa Topolska, 
Natalia Mierzwa (woj.  ma-
zowieckie), Marcel Lelo,  a 
także przedstawiciel starszego 
pokolenia Maciej Piotr (w 
repertuarze Presleya i Kraw-
czyka). Z uznanych już woka-
listów poznańskich na scenie 
mogliśmy zobaczyć: Dominikę 
Narożną (w utworach Marii 
Koterbskiej) i Ewelinę Rajchel 

(w utworach Krzysztofa Kraw-
czyka).  Ta ostatnia w utworze 
„Rysunek na szkle” wystąpiła 
z liczną grupą dzieci z Ogniska 
Muzycznego przy Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Buku, dzięki czemu można 
powiedzieć, że różnice wie-
kowe między wykonawcami 
biorącymi udział w tegorocz-
nych „Poznańskich Muzyka-
liach” przekroczyły znacząco 
pięćdziesiąt lat. Dowodzi to, 
że prezentowa muzyka łączy 
co najmniej trzy pokolenia. 
Poza wyżej wymienionymi 
w kolejnych koncertach śpie-
wali : 1) w koncercie utworów 
Maanamu: Joanna Pawska 
(woj. opolskie),Katarzyna Sta-
rosta, Paulina Tarnowska, 
Anna Winkler;  2) w koncercie 
utworów Marii Koterbskiej: 
Aleksandra Gogucka (woj. 
mazowieckie), Zuzanna Wol-
ny;  3) w koncercie utworów 
Ewy Demarczyk: Julia Łuka-
szewicz, Joanna Suśniło; 4) 
w koncercie utworów Elvisa 
Presleya: Mariusz Koliński, 
Maciej Wojciechowski (obaj 
bardzo gorąco odbierani przez 
słuchaczy);  5) w koncercie z 
utworami Krzysztofa Kraw-
czyka: Julia Galin, Iga Lewan-
dowska i Przemysław Nagórny. 
Wokalistom podczas koncer-
tów towarzyszli wspaniali 

instrumentaliści:  Małgorzata 
Szczwany (pianino, 4 koncer-
ty), Piotr Wiza (pianino), Piotr  
Kałużny (pianino, wspaniały 
pedagog, kompozytor, aran-
żer wielu wczesnych utworów 
Krzysztofa Krawczyka), Ko-
sma Kowalski (gitara), Michał 
Rab (gitara), Marcin Wójcik 
(gitara), Flavio Gulotta (bas, 2 
koncerty), Dominik Tuchołka 
(bas, 2 koncerty), Wojciech 
Judkowiak (bas), Piotr  Jarasz-
kiewicz (perkusja, 3 koncerty), 
Benjamin Mbeda Ndege (per-
kusja), Kajetan Pilarski (per-
kusja). Ponadto w koncercie 
utworów Ewy Demarczyk wo-
kalistom towarzyszył kwartet 
smyczkowy w składzie: Agata 
Miłoś (skrzypca), Barbara 
Słomian (skrzypce), Marianna 
Kalicka (altówka) i Małgorzata 
Namiot (wiolonczela). Jako 
organizator tych imprez arty-
stycznych mogłem ponownie 
się przekonać,  jak wiele ele-
mentów składa się na efekt w 
postaci udanego koncertu, w 
którym wszystko dzieje się 
na żywo, bez playbacków i 
podkładów, a jedynie dzięki 
współpracy utalentowanych 
ludzi z kompetentną obsłu-
gą techniczną i organizacyj-
ną. Kolejne koncerty z cyklu 
„Poznańskie Muzykalia” ze 
względu na duży profesjona-
lizm wykonawczy i rozmaitość 
prezentowanych wokalistów o 
szerokim spektrum wiekowym 
zbudowały wokół całego cyklu 
dobrą atmosferę i rosnącą po-
pularność. Nie było więc dla 
organizatorów zaskoczeniem, 
że stopniowo rosło zaintereso-
wanie mieszkańców Poznania 
kolejnymi koncertami a na 
ostatnim z nich przypomi-
nającym utwory  Krzysztofa 
Krawczyka niemal wszystkie 
miejsca na parkowych ławkach 
przed sceną  i wokół niej wy-
pełniły się już  na poł godziny 
przed koncertem. Wyjątkową 
rangę temu wydarzeniu nadało 
ponadto uczestnictwo w nim 
Wicewojewody Wielkopol-
skiego – Pani Anety Niestraw-

skiej, która działając w imieniu 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu – prof. 
Piotra Glińskiego, w trakcie 
koncertu, odznaczyła Brązo-
wymi Medalami Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis dwie 
osoby ze środowiska poznań-
skiego. Pierwsza to Arkadiusz 
Kozłowski – dziennikarz mu-
zyczny, autor i prowadzący 
przez ponad 20 lat najpo-
pularniejszą audycję Radia 
Merkury „Radio Yesterday”, 
a od 2016 r. jej kontynuację na 
antenie Radia Poznań „Radio 
Satysfakcja”. Druga z kolei 
to Krzysztof  Wodniczak – 
dziennikarz, współzałożyciel 
i wieloletni prezes Polskiego 
Towarzystwa Artystów, Au-
torów, Animatorów Kultury 
„PTAAAK”, także organi-
zator pierwszych festiwali w 
Jarocinie oraz wielu innych 
wydarzeń muzycznych na 
ternie całego kraju począwszy 
od lat 70-tych ubiegłego wieku, 
wieloletni menager Czesława 
Niemena. Wszystkie koncert 
y cyklu prowadził w gawę-
dziarskim stylu redaktor Radia 
EMAUS – Andrzej Błaszczak. 
Podsumowując można powie-
dzieć, że cały cykl koncer-
tów „Poznańskie Muzykalia” 
znacząco „ożywił” Muszlę 
Koncertową w Parku Wilsona. 
Nie od rzeczy będzie w tym 
miejscu przekazać, że w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
dla rejonu Jeżyce i Św. Łazarz 
zgłoszony został w tym roku 
projekt na remont i moder-
nizację tego nadwyrężonego 
już zębem czasu obiektu oraz 
koncerty w nim organizowane. 
Głosowanie na projekty z tej 
puli (internetowo lub osobiście 
w Urzędzie Miasta Poznania)  
będzie możliwe w dniach  
1-22 października tego roku. 
Gorąco zachęcam miłośników 
muzyki i wspólnego spędzania 
czasu na łonie przyrody do 
oddania głosu na ten właśnie 
projekt.

Tekst: Włodzimierz Sładkowski 
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Poznańskie Muzykalia 2021 -Podsumowanie

Paryski duet Ofenbach łączy 
siły z popową gwiazdą Ellą 
Henderson w nowym wspól-
nym utworze „Hurricane”.

Kiedy już myśleliście, że 
lato dobiegło końca, pojawia 
się „Hurricane”, który bez 
wątpienia szturmem zdobę-
dzie taneczne parkiety i im-
prezowe playlisty. W nagraniu 
słyszymy niepodrabialny głos 
Elli Henderson i wszystko to, 
za co pokochaliśmy pełne eu-
forii, dance-popowe szlagiery 
Ofenbach.

Choć są zaledwie 20-lat-
kami, Ofenbach już stali się 
ważną częścią światowej sce-
ny dance, tworząc unikato-
we brzmienie zainspirowane 
rockiem, popem 
i folkiem. Ten sty-
lowy paryski duet 
tworzą César de 
Rummel i Dorian 
Lauduique, którzy 
po ponad 6 latach 
współpracy i serii 
wydawnictw, we-
szli na kolejny po-
ziom swej kariery.

„Uwielbiamy głos Elli i je-
steśmy szalenie podekscyto-
wani, że w końcu udało nam 
się coś razem nagrać. Jej wokal 
idealnie pasuje do „Hurrica-
ne”. Nie możemy się doczekać, 
by grać ten numer na żywo na 
całym świecie” - wyjaśniają 
muzycy Ofenbach.

W krótkim czasie Ofenbach 
stali się najchętniej streamo-
wanym francuskim duetem 
na świecie, przekraczając 2 
miliardy odsłuchów. „Hurri-
cane” - który jest następca ich 

wcześniejszych 
h itów „Wasted 
Love” i „Heads 
Shoulders Knees 
& Toes” - bez wąt-
pienia będzie jed-
ną z najlepszych 
muzycznych pro-
pozycji tego roku.

Choć nie stro-
ni od kooperacji, 

Ella z wielką radością przyjęła 
propozycję Ofenbach. „Ależ to 
super sprawa - stworzyliśmy 
hymn końca lata. Współpra-
ca z Ofenbach była wielką 
frajdą. Są superutalentowani, 
a nagranie tej piosenki było 
przyjemnością” - podsumowa-
ła Henderson. KRYS

Ofenbach i Ella Henderson 
z hymnem końca lata! 
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Gmina Miedzichowo zakoń-
czyła termomodernizację bu-
dynku świetlicy wiejskiej w 
Lewiczynku. Prace zostały 
przeprowadzone dzięki pozy-
skaniu przez gminę grantu w 
wysokości 20 tys. złotych w 
dobrosąsiedzkim programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, 
organizowanego przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne.

W ramach projektu ocieplo-
no budynek i wykonano nową 
elewację. Świetlica zyskała 
nowy, estetyczny wygląd, a 
dodatkowo jej modernizacja 
pozwoli na stworzenie miejsca 
integracji i aktywizacji miesz-
kańców. Społeczność może 
prowadzić w niej zebrania, 
spotkania społeczno-kultu-
ralne czy edukacyjno-warsz-
tatowe dla dzieci i młodzieży.

Program „WzMOCnij swoje 
otoczenie” wspiera lokalne 

inicjatywy związane z akty-
wizacją społeczną, rozwojem 
wspólnej przestrzeni publicz-
nej, poprawą jakości życia i 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Więcej informacji o działal-

ności Polskich Sieci Elektro-
energetycznych i programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
przeczytać można na stronach 
www.raport.pse.pl i www.
wzmocnijswojeotoczenie.pl.

Odnowiony budynek świetlicy 
wiejskiej w Lewiczynku

6 września 2021 r. w bibliote-
ce filii w Bolewicach odbył 
się wernisaż wystawy Woj-
ciecha i Izabeli Teleszyń-
skich : Opowieści fotogra-
ficzne. To zbiorowa wystawa 
prac ojca i córki, która jest 
owocem wspólnej , rodzinnej 
pasji – fotografii.

Wernisaż rozpoczął się od 
spotkania on-line z Izabelą, 
która na stałe mieszka w Ho-
landii i nie mogła być obecna 
osobiście tego dnia w biblio-
tece.  Autorka wystawy opo-
wiedziała o kilku wystawach 
fotograficznych, które wcze-
śniej zorganizowane zostały  
w kraju w którym obecnie 
mieszka, miedzy innymi w 
Hoorn i Amersfoort.

Tym razem przyszedł czas 
na wspólną wystawę z tatą 
Wojciechem Teleszyńskim, 
którego wystawy fotografii 
prezentujemy już po raz trzeci 
w naszych bibliotekach. 6 Lat 
temu po raz pierwszy gościli-
śmy pana Wojtka z wystawą 
Kwiaty w bolewickiej biblio-
tece. Kolejny raz w 2019 roku 
prezentowaliśmy wystawę 
Kwiaty są piękne w bibliotece 
w Miedzichowie.

Pan Wojciech od wielu lat 
pasjonuje się fotografią, lecz 
to nie jedyne jego hobby , 
sporo czasu poświęca pracy 
w ogrodzie, interesuje się 
także bronią i strzelectwem 
sportowym.

Lubię swoje pasje, przyznaje 
pan Wojtek, pracę w ogrodzie, 
przebywanie na łonie natury, 
fotografowanie – to wszystko 
mnie bardzo cieszy, sprawa 

radość i daje satysfakcję.  Póki 
mogę będę to robił nadal.

Tradycyjnie i tym razem 
podczas wernisażu autor przy-
gotował niespodziankę ,orga-
nizując loterię . Wylosowano 
3 fotografie autora, które tra-
fiły do rąk uczestników tego 
wernisażu , oraz jedną , którą 
przyznał i wręczył dyrektor 
GBP w Miedzichowie Annie 
Plewie .

Fotografie pana Wojciecha, 
prezentowane w sali spotkań 
to zestawienie najlepszych 

prac z plenerów i sesji foto-
graficznych. Są tam zarówno 
portrety, pejzaże jak i ma-
krofotografia. Z kolei zdjęcia 
pani Izabeli prezentowane w 
pozostałych pomieszczeniach 
w bibliotece  to czarnobiałe 
zdjęcia wykonane metodą 
analogową.

Piękna i skłaniająca do my-
ślenia wystawa, zostaje w 
bibliotece filii w Bolewicach 
do końca października. Zapra-
szamy wszystkich pasjonatów 
fotografii i nie tylko.

Wernisaż wystawy „Opowieści 
fotograficzne”

OGŁOSZENIE / OBWIESZcZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Trzcielu Uchwały Nr   XXV/191/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do  sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzciel.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 i art. 46 pkt  1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 
1211, 1551) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko projektu zmiany studium w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 
ustaleń zmiany studium.

Zmianie podlega Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzciel (uchwalone uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. zmienione uchwałami Rady  
Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.  
i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r., NR XIV/115/2020 z dnia 21 maja 2020 r.) we fragmencie obrębu 
geodezyjnego Jasieniec.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium i  prognozy. Wnioski należy składać  
w terminie do 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 
nr 22, na piśmie, ustnie do protokołu w sekretariacie urzędu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres:  urzad@trzciel.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 
UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności 
osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku 
uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych 
jest Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  
za pomocą e-mail:  dpo@trzciel.pl.  
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania 
władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

        Burmistrz Trzciela
( - ) Jarosław Kaczmarek

m Nowy Tomyśl
Piątkowe popołudnie, 16 wrze-
śnia, na skwerze przy Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym Tomyślu 
upłynęło w radosnej, rodzinnej 
atmosferze. Tego dnia bibliote-
karki zachęciły dzieci i ich ro-
dziców do przyłączenia się do 
akcji Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu, 
organizowanej nie tylko w 
naszym mieście, ale również 
w całej Polsce i Europie. Jest 
to znacząca inicjatywa Komi-
sji Europejskiej, zachęcająca 
mieszkańców miast do zmiany 
niekorzystnych dla zdrowia 
przyzwyczajeń i wybrania al-
ternatywnych, ekologicznych 
środków podróżowania. 

Kampania ETZT trwa od 16 
do 22 września każdego roku. 
Ma na celu promowanie zrów-
noważonego transportu w mia-
stach i gminach oraz zmianę 
zachowań mobilnościowych 
mieszkańców. Nowotomyskie 

bibliotekarki postawiły tego 
dnia na aktywność fizyczną, 
kontakt z naturą i doskonalenie 
umiejętności programowania. 

Dzieci i ich rodzice wzięli 
udział w Rodzinnym Bie-
gu z Przeszkodami, uczyli 
się programowania robotów 
Photon, poznawali przyrodę 
na Eko-pikniku z leśniczym 
Leśnictwa Bolewice  - Zbysła-
wem Ludwiczakiem i tańczyli 
energetyczną zumbę z Maritą 

Piechowiak. Ekologiczna im-
preza była idealną sposobno-
ścią do znakowania rowerów 
i hulajnóg przez policjantów z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Tomyślu, a koń-
czące się lato było okazją do 
rozstrzygnięcia konkursu dla 
dzieci: „Wakacyjne domino” 
oraz wręczenia dyplomów dla 
dzieci, biorących udział w pro-
jekcje: „Mała książka - wielki 
człowiek”. 

Bibliotekarki w akcji Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu

W piątkowe popołudnie, 17 
września,  na Orliku przy hali 
rozegrany został Turniej o 
Puchar Burmistrza Zbąszy-
nia dla orlików. Tym razem 
pięć drużyn rywalizowało 
o zwycięstwo, grając mecze 
systemem każdy z każdym. 
Z zaproszenia Zbąszyńskiego 
Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji do wzięcia udziału 
w turnieju skorzystały zespo-
ły: Huraganu Łomnica, Błędna 
Nądnia, Wichra Strzyżewo, 
Płomienia Przyprostynia oraz 
Obry Zbąszyń. Turniej otwo-
rzył Tomasz Kurasiński, Bur-
mistrz Zbąszynia, który życzył 
wszystkim jak najlepszych wy-
ników oraz przede wszystkim 
dobrej zabawy.

Poza walką o punkty i miej-
sca w klasyfikacji końcowej 
tradycyjnie wybierani byli 
najskuteczniejszy strzelec, 
najlepszy bramkarz i najlep-
szy zawodnik całego turnieju. 
Dlatego zgromadzeni kibice 
nie musieli dodatkowo zachę-
cać zawodników do wysiłku, 
każdy zawodnik walczył z 
całych sił starając się jak naj-
lepiej zaprezentować się na 
boisku. Po rozegraniu dzie-
sięciu spotkań, w dużej części 

zaciętych i wyrównanych, 
wyłoniona została klasyfikacja 
końcowa. O kolejności miejsc 
od drugiego do czwartego 
decydowała dodatkowa tzw 
„mała tabela” ponieważ aż 
trzy zespoły zakończyły tur-
niej z identycznym dorobkiem 
punktowym. Po dokładnym 
podsumowaniu wyłoniła się 
ostateczna tabela końcowa.  
Ostatnim akcentem wydarze-

nia była dekoracja pucharami 
oraz wyróżnieniami indy-
widualnymi, której dokonali 
Marek Orzechowski Zastępca 
Burmistrza Zbąszynia oraz 
Tomasz Szczechowicz Dyrek-
tor Zbąszyńskiego Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji. 
Dziękujemy wszystkim za 
wspólnie spędzone popołu-
dnie. Dziękujemy opiekunkom 
zespołów, sędziemu, Panu An-
drzejowi Wachowskiemu oraz 
animatorowi sportu Łukaszo-
wi Woźnemu, który prowadził 
turniej. To nie ostatnie spo-
tkanie z orlikami w tym roku, 
mamy bowiem zaplanowane 
jeszcze dwa turnieje dla Was. 
Dbajcie o formę i skuteczność, 
widzimy się wkrótce.
Klasyfikacja i wyróżnienia indy-
widualne. 
Najlepszy strzelec – Aleksander 
Patrzała, Huragan Łomnica 
Najlepszy bramkarz – Patryk Kaczma-
rek, Błędno Nądnia 
Najlepszy zawodnik – Wojciech 
Bordych, Obra Zbąszyń
Klasyfikacja końcowa 
1/ Obra Zbąszyń 
2/ Wicher Strzyżewo 
3/ Błędno Nądnia 
4/ Huragan Łomnica 
5/ Płomień Przyprostynia.

Komunikat z Turnieju Piłki Nożnej Orlików 
o Puchar Burmistrza Zbąszynia
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Decyzją Komisja Europejska 
rozpoczęła brutalny atak na 
Polskę, wtrącając się w proces 
sprawiedliwości i ustawodaw-
czy suwerennego państwa 
członkowskiego w bezprece-
densowy sposób. Procedura 
jest nie tylko skandaliczna, ale 
też zupełnie nieakceptowalna.

Varsó poinformował Komi-
sję w dobrej wierze i w imię lo-
jalnej współpracy, że zgodnie 
z letnią decyzją Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości 
zamierza uchylić sprzeciw 
wobec działania polskiej Rady 
Konsolidacji Sądu Najwyż-
szego, Komisja zignorowała 
jednak polską obietnicę i zobo-
wiązanie polskiego rządu Bez 
bezpodstawnych wątpliwości 
zaczęła już nakładać obowiąz-
kową grzywnę.

Tym skandalicznym i aro-
ganckim krokiem Komisja 

przekroczyła granicę, którą 
wcześniej uważamy za nie do 
pomyślenia.

Stoimy z Polską pełną klatką 
piersiową i solidaryzujemy 
się z naszymi polskimi przy-
jaciółmi, dlatego zbadamy 
możliwości węgierskiego sto-
iska przeciwko Warszawie w 
europejskim postępowaniu 
sądowym.

W żadnym państwie człon-
kowsk im sprawiedl iwość 
narodowa nie może stać się 
ofiarą budynku imperium w 
Brukseli!

Warszawa wskazała Komisji 
w dobrej wierze i wierząc w 
lojalną współpracę, że zamie-
rza zawiesić kwestionowany 
przepis o funkcjonowaniu 
Izby Dyscyplinarnej Polskiego 
Sądu Najwyższego zgodnie z 
letnim orzeczeniem Europej-
skiego Trybunału Sprawie-

dliwości Komisja, z drugiej 
strony, zlekceważyła obietnicę 
Polski, jednocześnie niesłusz-
nie kwestionując zobowiąza-
nie polskiego rządu, zainicjo-
wała nałożenie przymusu kar 
finansowych.

Tym skandalicznym i aro-
ganckim posunięciem Komisja 
przekroczyła granicę, o której 
wcześniej myśleliśmy, że ni-
gdy nie będzie.

Szeroko popieramy Polskę 
i okazujemy solidarność z na-
szymi polskimi przyjaciółmi, 
dlatego zbadamy, jak to wę-
gierskie wsparcie dla Warsza-
wy może być zaangażowane w 
postępowanie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

W żadnym państwie człon-
kowskim krajowa admini-
stracja sprawiedliwości nie 
może paść ofiarą imperium w 
Brukseli!  Interia.pl

Niemcy znowu okazali wyż-
szość, pokazując innym na-
cjom co jest najważniejsze. 
Dantejskie sceny na lotnisku 
w Kabulu nie dotyczyły trans-
portu niemieckiego. Pod-
czas gdy inni ratowali ludzi, 
Niemcy uratowali 22 tysiące 
litrów piwa i wina. Strach 
pomyśleć co by się stało z 
tymi trunkami, gdyby dostały 
się w ręce Talibów. Ci absty-
nenci wylaliby wszystko do 
ścieków, niszcząc środowisko 
naturalne!

Nie samym trunkiem jednak 
człowiek żyje. Potrzebna jest 
jeszcze zagrycha. Kuchnia nie-
miecka, podobnie jak niemiec-
ki humor cieszą się powszech-
nym uznaniem. Przejdźmy 
zatem do dania głównego 
niniejszego felietonu.

Kucharze bywają dobrzy, 
lub kiepscy, podobnie jak 
politycy. Dobry kucharz przy-
rządza potrawę solą, pieprzem, 
cukrem w odpowiednich pro-
porcjach. Zły robi to samo, 
tylko źle. Potrawa pierwszego 
z kucharzy jest smaczna i 
zdrowa, drugiego niestrawna.

Pozostając przy tej me-
taforze – konkretne działa-
nia polityczne – to strawa 
codzienna, a przyprawy, to 
towarzyszące temu emocje. 
Zwolennicy takiej na przykład 
„opozycji totalnej” całkowicie 
zrezygnowali z potrawy, czyli 
jakiegokolwiek programu, na 
rzecz samych emocji, czyli 
solenia, pieprzenia i lukro-
wania pustego talerza. Ich 
zwolennicy nie są zachęcani 
do najmniejszego wysiłku 

intelektualnego. Wystarczy, 
żeby kochali wodza i niena-
widzili tych, których on wska-
że. Egzaltacje wspomagane 
odpowiednimi dopalaczami 
sięgają tam wyżyn nieznanych 
ludziom dobrze wychowanym.

Przestrzegałabym przed 
lustrzanym odbiciem takiego 
zachowania w obozie optu-
jącym za obecną władzą w 
Polsce. Popierajmy rząd ro-
zumnie, nie emocjonalnie, 
czyli bezkrytycznie. Wystar-
czy, że w większości krajów 
świata do kuchni politycznej 
dorwali się truciciele żerujący 
na emocjach specjalnie w 
tym celu wywoływanych. Nie 
dopuśćmy ich do dyktowania 
nam warunków jak mamy żyć, 
co pić i czym zakąszać.

Małgorzata Todd

Bruksela zaatakowała Polskę

Nie będą nam dyktować jak mamy żyć

14 września 2021 roku - je-
steśmy świadkami kolejnej 
próby ideologicznej koloni-
zacji Polski, tym razem ze 
strony Parlamentu Euro-
pejskiego.

Przy poparciu 12 polskich 
europosłów przyjmuje on re-
zolucję, w której nawołuje 
Komisję Europejską, by zdy-
scyplinowała Węgry, Rumunię 
i Polskę w dwóch sprawach:

a uznawania na swoich tery-
toriach małżeństw i związków 
partnerskich osób tej samej 
płci zawartych za granicą,

a uznawania za rodziców 
dziecka osób tej samej płci 
wpisanych do aktu urodzenia 
sporządzonego za granicą.

W rzeczywistości oznacza 
to bezprawną chęć wymusze-
nia na Polsce i pozostałych 
krajach, do których odnosi się 
rezolucja, uznania za ważne 
na terenie Polski małżeństw 
gejowskich i lesbijskich oraz 
akceptacji prawa do adopcji 
dzieci przez gejów i lesbijki.

Tego rodzaju rezolucja wy-
kracza poza kompetencje unij-
ne wobec krajów członkow-
skich, dlatego możemy śmiało 
nazwać ją próbą bezprawnego 
szantażu Polski, Rumunii 
i Węgier.

Szantażu tym bardziej pod-
łego, bo wymierzonego m.in. 
w dobro i prawa małoletnich 
dzieci.

Przyznanie bowiem bez-
względnego prawa do adopcji 
dzieci przez gejów i lesbijki 
unieważnia prawo każdego 
dziecka do wychowania w ro-
dzinie złożonej z mamy i taty 
(kobiety i mężczyzny), o któ-
rym wprost mówi między-
narodowa Konwencja Praw 
Dziecka

Oznacza to przedmiotowe 
traktowanie dziecka i jest 
jawną manifestacją, że ponad 
dobro młodszych, słabszych, 
zależnych (dzieci) stawiamy 
dziś prawa dorosłych, silniej-
szych i wyemancypowanych 
(gejów i lesbijek).

 Co więcej, robimy to tylko 
z tego powodu, że w mniema-
niu tzw. mniejszości seksual-
nych każde państwo powinno 
zapewnić im prawo do posia-
dania dziecka, skoro nie mogą 
stać się rodzicami w sposób 
zgodny z biologiczną naturą 
rozrodu wymagającą współży-
cia kobiety i mężczyzny.

Tak ie podejście czyni 
z dziecka przedmiot, którego 
dostarczenia można domagać 
się od Państwa, albo które 
prędzej, czy później staje się 
towarem w ramach handlu 
ludźmi nazywanego dziś su-
rogacją (odpłatne wynajęcie 
macicy kobiety, która donosi 
i urodzi dziecko poczęte 
z plemników homoseksu-

alnego zamawiającego tego 
rodzaju „usługę”).

Posłowie głosują dziś za 
prawami, które za chwilę 
konsekwentnie cofną nas do 
epoki niewolnictwa, kiedy to 
można było nabyć człowieka 
tylko z tego powodu, że nie 
posiadał żadnych praw, lub 
wręcz był traktowany jak 
zwierzę.

Polska jest dziś krajem 
w Unii Europejskiej, który 
stoi na straży podmiotowości 
i prawa każdego dziecka i kon-
sekwentnie odmawia uzna-
nia przepisów, które wbrew 
prawodawstwu krajowemu, 
prowadziłyby do legalizacji 
małżeństw jednopłciowych, 
w następstwie czego legalna 
musiałaby stać się homosek-
sualna adopcja dzieci i tym 
samym otwarta zostałaby 
droga do surogacji, czyli de 
facto handel ludźmi.

Więcej informacji na stronie:
https://citizengo.org/
autor: Paweł Woliński 

Polska nie będzie kulturową kolonią 
brukselskich biurokratów

Dlaczego Katolicy odchodzą od wiary?

Zbrodnia to niesłychana, Pani 
Żydem nazwała Pana. Do 
tego mniej więcej sprowadza 
się polski antysemityzm. Po-
wszechnie bowiem wiadomo, 
że antysemitą nie jest ten, kto 
nie lubi Żydów, a ten, kogo 
Żydzi nie lubią, a najbardziej 
nie lubią tych, którzy psują 
im interesy. Sentymenty 
pozostawiają Polakom, sami 
zaś używają ich, jednak 
jako szantażu. Płaćcie, albo 
będziemy was szkalować 
przed całym światem – na 
tym polega realizacja ge-
szeftu – holokaustu. Prawda 
historyczna nie ma tu nic do 
gadania. Jeśli jest inna od tej 
lansowanej przez usłużnych 
„historyków”, to tym gorzej 
dla prawdy. Chodzi wyłącznie 
o wywoływanie litości wyce-
nianej przez akt bezprawia 

nr 447 na niebotyczne sumy, 
które mieliby płacić Polacy 
jako zbrodniarze zastępczy 
za Niemców, faktycznych 
sprawców.

Na tym wywód można by 
zakończyć, bo lista zbrodni 
wynikających tylko z dbało-
ści o interesy jest zbyt długa, 
żeby udało się je choćby po-
bieżnie wymienić w krótkim 
felietonie. Bądźmy jednak 
świadomi zastawianych na 
nas sideł. W Internecie pełno 
jest alarmujących opowieści o 
tym, co już w Polsce należy do 
państwa Izrael. Nie podejmuję 
się sprawdzenia wiarygodności 
tych sensacji, dlatego ich nie 
przytoczę.

Tu mała ciekawostka – 
największymi antysemitami 
są murzyni, bo też pragną 
spieniężyć własne poczucie 

krzywdy. To im przecież na-
leży się litość całego świata, 
wymierna w dolarach, którą 
zagarniają im sprzed nosa 
żydowscy posiadacze mediów, 
nie tylko w USA – niestety. 
Nasze media też są prze-
wrażliwione szczególnie na 
punkcie antysemityzmu. Nie 
mamy wpływu na to, jak wy-
gląda promocja kultury (nie)
polskiej w Polsce. Może warto 
by wreszcie zacząć ujawniać, 
kto ten wpływ ma. My sami 
mamy bardzo wąski zakres 
działania, ale spróbujmy z 
niego skorzystać. Zacznijmy 
rozmawiać zrozumiałym dla 
Żydów językiem. Jest nim 
pieniądz. Każdy może zacząć 
od wstrzymania się przed 
kupowaniem produktów ozna-
czonych kodem 729.

Małgorzata Todd

Antysemityzm

Czasem się zastanawiam dla-
czego spada poziom religijno-
ści i dlaczego ludzie, zwłasz-
cza młodzi w przedziale 20- 30 
lat, odchodzą od kościoła. 

Patrząc przez pryzmat mojej 
parafii zauważyłem, że przed 
pandemią w kościele było 
dużo więcej uczestników mszy 
świętej. Wydaje mnie się, że 
ograniczenie ilości wiernych w 
kościele spowodował, że  msze 
oglądały rodziny w domu pod-
czas transmisji telewizyjnej. 
Przez kilkanaście miesięcy 
katolicy korzystali z dyspensy, 
ale ona już minęła i można 
uczestniczyć w obrzędzie reli-
gijnym w kościele. Jak wynika 
z mojej wiedzy i rozeznania 
dziennikarskiego duża część 

uczestników domowych mszy 
przyzwyczaili się do tego ro-
dzaju „oglądania” w telewizji 
i to jest jedna z przyczyn braku 
tych parafian w kościele. 

Nie przez przypadek napi-
sałem w cudzysłowie „ogląda-
nie” skoro w czasie transmisji 
rodzinka spożywa śniadanko  
rozmawiając przy stole o róż-
nych sprawach domowych, 
albo młodzież i nie tylko roz-
mawia w tym czasie przez 
komórkę ze znajomymi, czy 
krewnymi, a młodzi zajmują 
się grą w smartfonie. Przecież 
to nie jest ważna msza, bo 
gdzie jest uczestniczenie w 
modlitwie oraz gesty żegnania 
się oraz duchowa zaduma? 
Ta sytuacja pandemiczna do-

tknęła całą Polskę i inne kraje 
europejskie. 

Rodzi się pytanie dlaczego 
Polacy odchodzą od wiary 
i kościoła? Moim zdaniem 
jedną z przyczyn poczucie 
bezpieczeństwa, a mianowi-
cie jak straci pracę to z głodu 
nie umrze, jak zachoruje to 
będą go leczyć w szpitalu, jak 
wyjdzie wieczorem na ulicę  
to nie stanie mu się krzywda. 
Spada poziom religijności, ale 
dzieje się to z pokolenia na 
pokolenie. Jest takie przysło-
wie” Jak trwoga to do Boga” i 
kiedy czujemy się bezpieczni 
to wydaje się nam, że Pan Bóg 
już nam nie jest potrzebny. 
W ten sposób społeczeństwo 
staje się bardziej świeckie i 

nawet koronawirus nie wpły-
wa na zwiększenie wiary. 
Następną przyczyną są także 
przypadki afer pedofilskich  
przez osoby duchowne oraz 
protesty w sprawie zaostrzenia 
prawa aborcyjnego. W tym 
przypadku wiara w Boga jest 
słabsza przede wszystkim u 
ludzi młodych. Mimo to iden-
tyfikacja z wiarą i kościołem 
katolickim jest bardzo mocna 
w zależności od prowadzenia 
mszy i pielgrzymek przez 
proboszcza parafii. Trzecią jest 
materializm. Młodzi nie tylko 
małżeństwa, ale także single 
singielki, ponad wszystko chcą 
jak najszybciej kupić modne 
ciuchy, chcą mieć doskonały 
sprzęt komputerowy, nowo-

czesny telewizor i zautomaty-
zowany sprzęt AGD. W pogoni 
za własnym mieszkaniem a 
następnie urządzeniem miesz-
kania na wysokim poziomie. 
Ten pośpiech powoduje, że 
gonimy za pracą z wysokim 
zarobkiem lub dorabiamy jesz-
cze po godzinach. W weekend 
robimy zakupy i nie ma czasu 
na udział we mszy świętej i 
zapominamy o Panu Bogu. 
Dzieci które zdane są na brak 
uczestniczenia z rodzicami w 
rozmowie o szkole o pacierzu, 
modlitwie i kościele stają się 
tacy sami jak ich rodzice. Tak 
z pokolenia na pokolenie jest 
coraz słabsza wiara całych 
rodzin. Nasze prawie 40 milio-
nowe społeczeństwo kształtuje 

w ten sposób model liberalny i 
coraz bardziej świecki,a więc 
będzie się tworzyć sztuczne 
społeczeństwo komputerowe. 
Aby temu procesowi zapobiec  
nasze rodziny muszą postawić 
na większą więź z dziećmi 
rzetelną naukę swoich dzieci 
nie tylko fachową , ale także 
na tradycję naszegopaństwa 
polskiego oraz pamiętać o 
1000letnich korzeniach ka-
tolickich. Nie można brać 
przykładu z zachodniej Europy 
gdzie dominuje liberalizm i 
szeroko rozumiana „wolność” 
co można porównać w de-
monstracjach i protestach jako 
anarchię. Od tego są rządzący 
aby do anarchii nie dopuścić.

Franciszek Gwardzik

Cóż może być piękniejszego 
nad miłość dwojga ludzi? Mi-
łość dwojga narodów, przypie-
czętowana takimi aktami jak 
pakt Ribbentrop – Mołotow, 
czy Nord stream 2, o wcze-
śniejszych wydarzeniach ta-
kich jak rozbiory Polski nawet 
nie wspominając! Temu zbli-
żeniu kochanków sekunduje 
ze wszystkich sił Targowica 
Totalna. Pajace wykreowane 
na parlamentarzystów zleciały 
się na granicę z Białorusią, 
bronić „biednych afgańskich 
uchodźców”, maltretowanych 
przez polskich pograniczni-
ków, niepozwalających im 
przekroczyć nielegalnie pol-
skiej granicy. Bez znaczenia, 
oczywiście jest to, że tak 
wykreowana bujda nie trzyma 
się kupy. 

Pajace totalne kupy się trzy-

mają, bo za to są zapewne 
sowicie wynagradzane. Komu 
ten cyrk był potrzebny? Na 
pewno Łukaszence, jako pa-
chołkowi Putina. Polskoję-
zyczne pachołki pachołka, 
mimo iż żałosne, to jednak 
bardzo niebezpieczne, służą 
bowiem testowaniu naszego 
państwa przed następnymi 
wrogimi działaniami.

Destabil izacja państwa 
Polskiego leży zarówno w 
interesie Kremla jak i Ber-
lina. O tym przekonuje nas 
inna impreza zorganizowana 
za pieniądze i na zlecenie 
Prusaków. „Campus Polska” 
ma pokazać młodzieży jak to 
fajnie być sprzedawczykiem. 
Przemowy takich celebrytów 
jak Króla Europy, Szambo
-lenia, Kopertologa, postko-
munistycznego ekonomisty, 

który pokazał towarzyszom 
z PZPR jak rozkraść to, 
co po PRL zostało i paru 
pomniejszych zapewniały, co 
zrobią po dojściu do władzy. 
Zlikwidują szpitale, bo mło-
dzi ich nie potrzebują, ukarzą 
katolików za… za to, że są 
itd. Te popisy oratorskie nie 
były nawet skierowane do 
widowni. Miały upewnić 
wspomnianych wyżej moco-
dawców, że wiernie wykonają 
każde polecenie. 

Czy obydwa te wydarzenia, 
to sprawdzian poziomu głu-
poty Polaków? Tak, jeśli 25% 
z nas nadal popiera Targowicę 
Totalną, to widomy znak, że 
oblaliśmy egzamin zarówno 
z polskości, („polskość to nie-
normalność” wg Tuska) jak i 
ze zdrowego rozsądku.

Małgorzata Todd

Miłość rusko-pruska
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Kolejny ogromny sukces 
opalenickiej koszykówki. 
Trenowane przez Krzysz-
tofa Mądrego reprezen-
tantki MKS Opalenica U15 
wygrały finałowy turniej 
w Koszykówce 3×3. Tym 
samym możemy pochwalić 
się Mistrzyniami Polski w 
tej kategorii wiekowej!

 
Turniej finałowy Mistrzostw 
Polski w Koszykówce 3×3 
odbył się w Ostrowie Mazo-
wieckim. W zawodach wzięły 
udział dwie nasze drużyny, w 
dwóch kategoriach wiekowych 
– U15 oraz U17.

Drużyna U15 w składzie: 
Wiktoria Haegenbarth, Zuzan-
na Bręk, Woźna Iga, Zuzanna 
Sobańska oraz Lilia Maciejew-
ska wywalczyły złoto w finale 
pokonując drużynę ISWJ Wi-
sła 18:16.

Poniżej przedstawiamy dro-
gę Naszych Złotych dziewczyn 
po mistrzostwo:

FAZA GRUPOWA:
MKS – MUKS BYDGOSZCZ 20:7
MKS – ISWJ WISŁA 10:16
MKS – MUKS WIDZEW Łódź 14:6
MKS – ENEA AZS AJP II Gorzów 14:7
ĆWIERĆFINAŁ:
MKS – UKS TRÓJKA Żyrardów 13:4
PÓŁFINAŁ:
MKS – ENEA AZS AJP I Gorzów 20:5
FINAŁ:
MKS – ISWJ Wisła 18:16

Warto zauważyć, że w finale 
nasze reprezentantki wzięły 
rewanż za mecz grupowy, 
w którym z drużyną Wisły 
przegrały. I była to ich jedyna 
porażka w całym turnieju! Naj-
ważniejsze jednak, że mamy 
złoto – MKS Opalenica U15 
MISTRZEM POLSKI!

W tym samym turnieju 
ich starsze koleżanki z dru-
żyny również osiągnęły nie 
lada sukces, plasując się na 
czwartym miejscu mistrzostw 
w kategorii U17. MKS repre-

zentowały:
Agnieszka Bartczak, Aniela 

Fertig, Laura Kaminiarz i Julia 
Fabian. Do składu zaliczały się 
także Antonina Batura i Maria 
Borecka.

Oto wyniki spotkań dziewczyn:
FAZA GRUPOWA
MKS – MUKS Bydgoszcz 21:12
MKS – MKS MOS Wrocław 8:21
MKS – RMKS Rybnik 15:12
MKS – SPZ WJM I LO Rzeszów 20:7
ĆWIERĆFINAŁ:
MKS – KU AZS UMCS Lublin 21:12
PÓŁFINAŁ:
MKS – SPORTOWA POLITECHNIK A 
Gdańska 11:21
MEcZ O 3MSc:
MKS – RMKS Rybnik 14:20

Na turnieju obecna była tre-
nerka kadry Polski 3×3 U17- 
Agnieszka Szott – Hejmej, z 
którą za dwa tygodnie nasza 
kapitan Agnieszka Bartczak, 
jedzie do Wiednia reprezento-
wać nasz kraj.

Tydzień po sukcesie naszych 
reprezentantek, w sali widowi-
skowej w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opalenicy 
odbyła się miła uroczystość 
– podsumowująca turniej w 
Ostrowie Mazowieckim.

Burmistrz Opalenicy To-
masz Szulc nie krył radość z 
ogromnego sukcesu zarów-
no dziewcząt, jak i trenera 
Krzysztofa Mądrego. Złożył 
im wszystkim gratulacje i 
wręczył specjalne listy gratu-
lacyjne oraz nagrody. Specjal-
ne podziękowania otrzymali 
też rodzice, którzy wspierają 
młode zawodniczki, wożą na 
treningi i mecze – żyją razem 
z drużyną. Dodać też warto, że 
pamiątkowe statuetki młode 
zawodniczy dostały również 
od trenera, a zarazem dyrek-
tora Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Opalenicy Krzysztofa 
Mądrego.

„Złoty” t rener również 
sprawił wszystkim niespo-
dziankę. Tuż po uroczystości 
w auli, zaprezentował nową 
flagę – informującą o sukce-
sie w Mistrzostwach Polski. 
Na hali OSiRu flaga została 
podpisana przez wszystkie 
zawodniczki U15 i zawieszona 
w centralnym miejscu hali – 
gdzie prezentowana będzie 
w najbliższych miesiącach. 
Następnie przewieszona zosta-
nie na boczną ścianę hali – tuż 
obok innych, informujących o 
sukcesach naszej młodzieży.

MKS Opalenica U15 Mistrzem 
Polski w koszykówce 3×3!Jest w orkiestrach dętych jakaś 

siła! Pod tym, jakże znamien-
nym hasłem, w niedzielę 5 
września, odbył się pierwszy 
Opalenicki Przegląd Orkiestr 
Dętych. 

Zaprezentowały się cztery 
wspaniałe składy. Z Tarnowa 
Podgórnego, Świebodzina, 
Grodziska wielkopolskiego 
oraz gospodarze o Opalenic-
ka Orkiestra Dęta. Wystąpi-
ło niemal dwustu muzyków. 
Punktualnie o godzinie 15, 
burmistrz Opalenicy Tomasz 
Szulc zainaugurował prze-
marsz orkiestr ulicami miasta i 
już wkrótce charakterystyczne 
dźwięki dęciaków niosły się 
echem wśród okolicznych 
kamienic, przyciągając uwagę 
mieszkańców, którzy zebrali 
się na trasie przemarszu i 
oklaskiwali muzyków w rytm 
odgrywanych marszy. 

Godz i nę  późn iej ,  gdy 
wszystkie orkiestry zebrały się 
na trawniku przy CKiB rozpo-
czął się przegląd. Muzyka w 

iście mistrzowskim wykona-
niu. Piękna, wczesnojesienna 
pogoda sprzyjała imprezie, 
dzięki czemu zgromadziła się 
całkiem spora widownia. Gdy 
wybrzmiał już ostatni dźwięk, 
kapelmistrzowie otrzyma-
li pamiątkowe statuetki. Tu 
przyszedł czas na niespo-
dziankę. Grodziska Orkiestra 
Dęta zaprezentowała musztrę 
paradną! Była to uczta nie 

tylko dla ucha, ale też przede 
wszystkim dla oka. Mnogość 
figur była imponująca. Zebra-
ni nagrodzili popisy naszych 
sąsiadów gromkimi brawami. 
Był to pierwszy taki przegląd 
w Opalenicy, ale już dziś wie-
my, że impreza na stałe wpisze 
się on w kalendarz cyklicznych 
wydarzeń, które urozmaicają 
codzienne życie miasta.

Szymon Kandulski

Przegląd orkiestr dętych

Już po raz jedenasty Nadle-
śnictwo Grodzisk, a w tym 
roku razem z opalenickim 
Centrum Kultury i Biblio-
teką, zaprosiły do leśnego 
kompleksu w Porażynie na 
Piknik Historyczny.

Piknik rozpoczęły występy ta-
neczne w wykonaniu Opaleni-
ca Dance Studio. Po nich scenę 
przejęły Rudniczoki z muzyką 
ludową. Następnie odbyły 
się pokazy techniki leśnej w 
wykonaniu specjalistycznych 
maszyn obsługiwanych przez 
grodziskich leśników. Na sce-
nie pojawiły się także zespół 
Sounds Good i Opalenicka 
Grupa Wokalna. Zwieńcze-
niem sobotnich atrakcji była 
dyskoteka pod gwiazdami, na 
której wyśmienicie bawili się 
obecni na pikniku widzowie.

W niedzielę, jako pierw-

si na scenie zaprezentowali 
się młodzi tancerze z UKS 
Brawo Opalenica. Tego dnia 
za porażyńskim pałacem roz-
brzmiewały dźwięki kapeli 
koźlarskiej Kotkowiacy. Du-
żym zainteresowaniem cie-
szył się pokaz roty rycerskiej 
Lisowczyków. Widowisko 

było demonstracją kunsztu 
zarówno jeźdźców, jak i koni. 
Echem po porażyńskim lesie 
niósł się koncert Sygnalistów 
Myśliwskich Palatium i grupy 
Sounds Good. Piknik zakoń-
czył koncert Opalenickiej 
Orkiestry Dętej.

Szymon Kandulski

XI Piknik Historyczny w Porażynie

Podczas jubileuszowej, 10 
edycji Narodowego Czytania, 
czyli ogólnopolskiej akcji spo-
łecznej propagująca znajomość 
literatury narodowej, przypo-
mnieliśmy sobie kołtuńską 
tragifarsę Gabrieli Zapolskiej 
– „Moralność pani Dulskiej”. 
Aktorzy opalenickiej grupy te-
atralnej A_TO zaprezentowali 
swoją brawurową interpretację 
jej obszernych fragmentów na 
schodach przed budynkiem 
CKiB. Brawurowość występu 
wynikała nie tylko z walorów 
artystycznych, ale i okoliczno-
ści, w jakich przyszło wystąpić 
naszym aktorom. Na dosłow-
nie 2 minuty przed planowa-
nym rozpoczęciem, w całym 
mieście wysiadł prąd. Nie zra-
ziło to jednak ani zebranych 
mieszkańców, ani tym bardziej 
występujących. Wszyscy sta-

nęli na wysokości zadania i 
odegrali przygotowaną etiudę 
nie w blasku reflektorów, a o 
wątłych światełkach lampek 
w telefonach komórkowych. 
Było nie tylko zabawnie, ale 
przede wszystkim klimatycz-

nie i wyjątkowo – prawdziwie 
unplugged. Możemy być pew-
ni, że tegoroczne opalenickie 
Narodowe Czytanie na pewno 
na długo zapadnie wszystkim 
w pamięć.

Szymon Kandulski

W sobotę, 11 września w pod-
opalenickim Urbanowie ob-
chodzono okrągłą, 30 rocznicę 
powstania tamtejszego zespołu 
śpiewaczego Wiaruchna. Tuż 
przed 16 na uroczystość przy-
byli zaproszeni gości oraz 
delegacje zaprzyjaźnionych 
zespołów kultywujących lo-
kalny folklor. Członkowie 
Wiaruchny przedstawili – jak 
zawsze zabawne i błyskotliwe 
– wygłoszone gwarą scenki 
rodzajowe z życia wsi. Na 
benefisie wystąpiły zespoły z 
Nowego Tomyśla, Zbąszynia 
i Pniew. Nie zabrakło tortu i 
życzeń kolejnych tak znaczą-
cych jubileuszy. Gratulacjom 
i oklaskom dla jubilatów nie 
było końca.

Szymon Kandulski

W niedzielę 12 września w 
Warszawie odbyła się beatyfi-
kacja Prymasa Tysiąclecia ks. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Opalenickie liceum, 
jako jedno z niewielu w Polsce, 
nosi to zaszczytne imię. Z tej 
okazji, z inicjatywy burmistrza 
Opalenicy Tomasza Szulca i 
proboszcza parafii św. Mate-
usza ks. Antoniego Lorenza, 
zorganizowaliśmy wystawę 
plenerową poświęconą postaci 
prymasa Wyszyńskiego. Wer-
nisaż wystawy uświetniły wy-
kład profesora UAM i rektora 
opalenickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Stanisława 
Jankowiaka oraz koncer t 
muzyki nie tylko sakralnej 
w wykonaniu wspaniałego i 

znanego opalenickiej publicz-
ności kwartetu smyczkowego 
Classic Quartet.

Szymon Kandulski 

Czytanie o przy świetle latarek

30-lecie zespołu Wiaruchna

Wernisaż wystawy o Stefanie Wyszyńskim
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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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

OKNA INWENTARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPOdZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitowe
szeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOcIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUCHOWA 749,-799,-

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

Edmund Bosy

oKRĘGoWA sTACJA KonTRoLI PoJAZdÓW
dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATy!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 
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ul. Poznańska 6, Leszno, tel. 65 529 43 35, www.smektala.pl
Smektała Sp. z o.o. 
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