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BEZPŁATNY

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 - GRANO-
WO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl

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

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

FIRMA BUDOWLANA SPRZEDA 
ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 
I SPRZĘT BUDOWLANO- SAMOCHODOWY
TELEFON 604 425 597
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W środę 10 października w 
Zajeździe u Bogdana w Rako-
niewicach, odbyła się po raz 
kolejny niezwykła uroczystość 
dla Mieszkańców Gminy, 
którzy w tym roku obchodzili 
50-lecie pożycia małżeńskie-
go. Złote Gody świętowało 
tym razem 20 par. Ponadto na 
spotkanie zaproszono także 
siedem par, które obchodziły 
60-tą rocznicę ślubu! Uro-
czystość poprowadzili Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Magdalena 
Augustyniak wraz z Karoliną 
Fojud, zastępcą kierownika 
USC. Gościem wydarzenia 
był również Starosta Grodziski 
Mariusz Zgaiński. 

Najważniejszym punktem 
spotkania było wręczenie me-
dali w imieniu Prezydenta RP, 
którego dokonał Burmistrz 
Gerard Tomiak. Dla par, któ-
re obchodziły „Diamentowe 
Gody” przygotowania została 
z kolei mała niespodzianka 

w postaci bukietu kwiatów, 
okolicznościowego adresu 
oraz serdecznych życzeń. Po 
części oficjalnej oraz pamiąt-
kowym zdjęciu wszyscy goście 
uroczyście wznieśli toast i 
mogli oddać się rozmowom 
przy jedzeniu i dobrej muzyce, 
a później świetnej zabawie 
tanecznej.

Obecni na uroczystości Ju-
bilaci:

50-lecie
a Ast Bronisław i Gabriela
a Bernakiewicz Józej i Maria
a Fornalski Jan i Maria
a Gindera Stanisław i Cecylia
a Grzegorczuk Edward i Łucja
a Gwardzik Franciszek i Bar-
bara
a Horowski Kazimierz i Ma-
rianna
a Jarosz Stanisław i Zofia
a Jaśkowiak Kazimierz i Do-
rota
a  Kotkowiak Franciszek i 
Janina

a Nolka Zdzisław i Anna
a Nowak Zbigniew i Emilia
a Waszkowiak Marian i He-
lena
a Wieczorek Jan i Marta
a  Zgaiński Mieczyszław i 
Janina
a Zgrzeba Zygmunt i Irena
a Zwanzig Ryszard i Wanda

60-lecie
a Brudło Feliska i Marian
a Buda Krystyna i Franciszek
a Laskowska Danuta i Edward
a Rabiega Genowefa i Wła-
dysław
a Rzepczyńska Helena i Mi-
rosław
a Tomaszewska Aleksandra 
i Tadeusz
a Życzkowska Janina i Edward

Szanownym Jubilatom życzy-
my wielu długich, wspólnych 
lat życia, zdrowia, rodzinnego 
ciepła, miłości oraz wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata.

Magdalena Buchowska

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego
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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

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

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak 64-300 
Nowy Tomyśl, Paproć 79, 
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00  sob – niedz 10.00 – 15.00

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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Jak co roku, tradycyjnie 
w Warszawie odbyła się pod-
sumowująca miniony sezon 
gala żużlowej ekstraligi. Nie 
mogło być inaczej i w gronie 
nagrodzonych i wyróżnio-
nych znaleźli się przedstawi-
ciele Fogo Unii Leszno. 

Ta najważniejsza chyba nagro-
da drużyny sezonu też trafiła 
do Fogo Unii Leszno, zresztą 
sprawiedliwie i inaczej być nie 
mogło bo przecież to ekipa, 
która po raz trzeci z rzędu 
zdobyła złoty medal Druży-

nowych Mistrzostw Polski. 
Trenerem menadżerem roku 
został oczywiście prowadzący 
leszczyńskie Byki Piotr Baron.     
Nie było też żadnych wątpli-
wości w przypadku biegu se-
zonu. Jego autorem przy okazji 
meczu w Częstochowie był 
zawodnik Fogo Unii Leszno 
Emil Sajfutdinow. Zresztą ten 
bieg kibice zapamiętają na zde-
cydowanie dłużej. Juniorem 
roku został Maksym Drabik 
Sparta Wrocław, ale w gronie 
nominowanych były młode 
leszczyńskie Byki Bartosz 

Smektała i Dominik Kubera.
Tytuł najlepszego polskiego 

zawodnika trafił do Bartosza 
Zmarzlika, który otrzymał też 
nagrodę specjalną od PZM. 
Natomiast najlepszym zagra-
nicznym zawodnikiem wy-
brany został Martin Vaculik 
Falubaz Zielona Góra. Niespo-
dzianka sezonu to Mikkel Mi-
chelsen Motor Lublin, a kibice 
tego klubu uznani zostali za 
najlepszych w ekstralidze. Zło-
ty Szczakiel trafił natomiast do 
Zenona Plecha.

Radio Elka / (Fot. Rafał Paszek)

Leszczyńskie mażoretki 
wystąpiły na stadionie 
PGE Narodowym razem 
z najlepszymi orkiestrami 
służb mundurowych.  - Pę-
kam z dumy! Po 20 latach 
spełniło się moje marzenie 
- powiedziała Katarzy-
na Czyżak, założycielka 
i  trenerka  leszczyńskich 
mażoretek. Do udziału 
w festiwalu leszczynianki 
zaprosiła Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojsk Lądo-
wych z Wrocławia.

Z wrocławską orkiestrą lesz-
czyńskie mażoretki spotykały 
się wiele razy na uroczysto-
ściach wojskowych. Zaowoco-
wało to zaproszeniem na Festi-
wal Orkiestr w Mundurach w 
Warszawie. Radość dziewczyn 
była ogromna, mimo że czasu 
na przygotowania zbyt wiele 
nie było. 

- Jedziemy na festiwal, ma-
cie trzy tygodnie, co wy na 
to? - usłyszała od tamburma-
jora wrocławskiej orkiestry 
Katarzyna

Czyżak. Odpowiedź mogła 
być tylko jedna. - To było moje 
marzenie, które spełniło się 
po 20 latach pracy w środo-
wisku orkiestr - powiedziała 
K.Czyżak. 

Przygotowała choreografię 
i przez trzy tygodnie inten-
sywnie trenowała ze swoimi 
mażoretkami. Była nie tylko 
instruktorką, ale musiała także 
stanąć w szeregu z tancerkami, 
ponieważ jedna z dziewcząt 
doznała kontuzji. - My mia-
łyśmy swoje próby w Lesz-
nie, a orkiestra ćwiczyła we 
Wrocławiu. Potem podczas 
jednej wspólnej próby trzeba 
było wszystko zgrać, wiedzia-
łyśmy, że w Warszawie nie 
może być żadnych błędów. To 
było wyzwanie i niesamowite 
doświadczenie - opowiadała 
Katarzyna Czyżak. 

Do Warszawy pojechały 24 
seniorki i byłe wychowanki 
Katarzyny Czyżak. Leszczy-
nianki wspólnie z Orkiestrą 
Reprezentacyjną Wojsk Lądo-
wych z Wrocławia zaprezen-
towały musztrę, wystąpiły w 

wielkim finale ze wszystkimi 
uczestnikami, a na koniec de-
filadowały przed zgromadzoną 
na stadionie publicznością. 

- To był wielki zaszczyt. 
Wystąpiłyśmy ze wspaniałymi 
orkiestrami, dla takich chwil 
warto żyć - mówiła instruk-
torka. 

Na festiwalu zagrały: Orkie-
stra Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych z Wrocławia, Ma-
rynarki Wojennej z Gdyni, Sił 
Powietrznych z Poznania oraz 
Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego z Warszawy, 
a także Orkiestra Reprezenta-
cyjna Straży Granicznej z No-
wego Sącza, Orkiestra Repre-
zentacyjna Policji z Warszawy 
oraz Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Nadarzyna. 

Leszczyńskie mażoretki 
były jedną z dwóch grup ta-
necznych, które wzięły udział 
w festiwalu. 

Koncert na PGE Narodo-
wym został zorganizowany z 
okazji 20 rocznicy wstąpienia 
Polski do NATO. 

Radio Elka

Są nagrody dla Fogo Unii 

Mażoretki zatańczyły na 
Festiwalu Orkiestr w Mundurach

Wicewojewoda Aneta 
Niestrawska podpisała w 
poniedziałek w Lesznie 
umowy na dofinansowanie 
przebudowy dróg w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Łącznie opiewają one 
na prawie 13 milionów zło-
tych, które trafią do ośmiu 
samorządów południowo
-zachodniej Wielkopolski. 

Zazwyczaj umowy na dofinan-
sowanie inwestycji drogowych 
ze środków rządowych w 
Wielkopolsce podpisywa-
ne były w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu. Tym razem jednak 
szefowie administracji ruszyli 
w teren - wojewoda Zbigniew 
Hoffmann podpisywał umowy 
w Koninie, a wicewojewoda 
Aneta Niestrawska w Kaliszu, 

a następnie w Lesznie. 
Do leszczyńskiego Pałacu 

Sułkowskich, gdzie znajduje 
się delegatura Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
zaproszono włodarzy ośmiu 
samorządów południowo-za-
chodniej części Wielkopolski, 
czyli dawnego wojewódz-
twa leszczyńskiego. Anecie 
Niestrawskiej towarzyszył 
poseł Jan Dziedziczak. Jak 
podkreślili tegoroczne dofi-
nansowanie, przyznawane w 
nowej formie Funduszu Dróg 
Samorządowych, jest rekordo-
wo duże. -Podpisywane dziś 
umowy opiewają łącznie na 
prawie 13 milionów złotych - 
mówiła wicewojewoda. 

Łącznie podpisano dziewięć 
porozumień: 
a powiat leszczyński: prze-

budowa drogi Dąbcze - Nowa 
Wieś - Kąkolewo (2,5 mln PLN) 
a powiat gostyński: przebu-
dowa drogi Smogorzewo a 
Piaski (3,8 mln PLN) drogi 
Pogorzela -Kromolice - gra-
nica powiatu (1 mln PLN) 
a P o n i e c :  b u d o w a  u l . 
Szkolnej  (388 tys PLN) 
a Pakosław: przebudowa ulic 
Leśnej i Podgórze (664 tys PLN) 
a  Borek Wlkp.:  budowa 
drogi na Osiedlu Powstań-
ców Wlkp. (409 tys PLN) 
a Przemęt: budowa chodnika 
wraz z remontem części drogi 
w Siekówku (245 tys PLN) 
a  gmina Kościan: budo -
wa drogi Kościan - Piano-
wo, przebudowa drogi w 
Pianowie (1,2 mln PLN) 
a Święciechowa: budowa ul. 
Produkcyjnej (2,6 mln PLN)

Radio Elka

Odrobina wyobraźni i 
wyrozumiałości – to może 
być recepta na sprawniejsze 
poruszanie się po Lesznie 
podczas remontów dróg 
i skrzyżowań. Warto na 
przykład skorzystać z 
wypróbowanego sposobu 
jazdy „na zakładkę” albo 
wpuszczania samochodów 
wyjeżdżających z podpo-
rządkowanych ulic. 

Skrzyżowanie Alei Jana Pawła 
II z Alejami Krasińskiego 
zamknięte jest od dwóch dni, 
jednak wielu kierowców wciąż 
ma problem z przejechaniem 
przez ten fragment Leszna. 
-Mamy tu teraz więcej pracy - 
przyznaje komisarz Zbigniew 
Krawczyk z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Lesznie. Wielu 
kierowców nie zwraca uwagi 

na znaki drogowe, zwłaszcza 
znak zakazujący wyjazdu z ul. 
Norwida w lewo, w kierunku 
wiaduktu (tam skręcać mogą 
tylko autobusy MZK). 

Pol icjant przyznaje, że 
często brakuje zwyczajnej 
ludzkiej życzliwości, na przy-
kład przy wpuszczaniu aut 
wyjeżdżających z Norwida w 
Aleje Jana Pawła II. -W godzi-
nach szczytu można czekać tu 
przez wiele minut, aż się ktoś 
ulituje, a przecież to kwestia 
zaledwie kilkudziesięciu se-
kund -‘ mówi kom. Krawczyk. 
Innym problemem jest zjazd 
z wiaduktu w stronę centrum 
Leszna - tuż przed skrzyżo-
waniem dwupasmowa jezdnia 
się zwężą do jednego pasa, co 
często zaskakuje kierowców 
jadących prawym pasem - 
próbują oni „wcisnąć się” na 
lewy, zastawiony autami, któ-

rych kierowcy niezbyt chętnie 
ustępują miejsca. -Wciąż nie 
nauczyliśmy się jeździć na tak 
zwaną „zakładkę” - mówi Zbi-
gniew Krawczyk - wprawdzie 
wciąż nie ma w przepisach 
takiego obowiązku, ale na-
przemienne wpuszczanie się 
aut z dwóch pasów znacznie 
usprawniłoby przejazd przez 
„wąskie gardło”. 

Ostatnią ważną kwestią są 
piesi i rowerzyści. Na skrzy-
żowaniu pod wiaduktem wyłą-
czona jest sygnalizacja świetl-
na, tak więc żeby przedostać 
się na drugą stronę ulicy piesi 
także muszą liczyć na uwagę 
i życzliwość kierowców, z 
drugiej strony zaś muszą oni 
dać kierowcom szansę na ich 
zauważenie - dlatego zwłasz-
cza po zmroku powinni zadbać 
o to, żeby byli odpowiednio 
widoczni.  Radio Elka

13 milionów na drogi

Jak jeździć podczas remontów?

W gminie Śmigiel pary mał-
żeńskie świętowały złote gody. 
Medale przyznane przez Pre-
zydenta RP jubilaci odebrali 
z rąk burmistrz Małgorzaty 
Adamczak 2 października w 
Restauracji Poemat w Śmiglu. 
W dekoracji pani burmistrz 
asystowali: Wiesław Kasper-
ski – przewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla, oraz ksiądz 
dziekan Krzysztof Mizerski. 
Gratulacje dostojnym małżeń-
skim parom złożyła także Do-
rota Skorupińska - kierownik  
śmigielskiego Urzędu Stanu 
Cywilnego.

Medale Prezydent RP przy-
znał następującym parom:  
Jolancie i Zenonowi Brem-
borowicz, Zofii i Czesławowi 
Czapla, Halinie i Stanisławowi 
Danielczyk, Teresie i Stani-
sławowi Dolata, Urszuli i Ka-
rolowi Dorynek, Kazimierze 

i Zenonowi Dyrda, Teresie i 
Romanowi Jaworskim, Marii i 
Józefowi Kaźmierczak, Bogu-
mile i Henrykowi Kucharczak, 
Marii i Kazimierzowi Maćko-

wiak, Jadwidze i Brunonowi 
Majorek, Władysławie i Cze-
sławowi Mikołajczak, Marii 
i Ryszardowi Makowskim, 
Irenie i Bronisławowi Naskręt, 

Marii i Jerzemu Narożnym, 
Marii i Marianowi Rybakow-
skim, Marii i Janowi Stacho-
wiak, Annie i Antoniemu 
Szwarc, Teresie i Czesławowi 

Świniarskim, Anieli i Ada-
mowi Tomowiak, Renacie i 
Zbigniewowi Urban, Dorocie 
i Aleksandrowi Urbańskim, 
Marii i Antoniemu Woś, Wan-

dzie i Janowi Woźniak. Medal 
odebrali także ubiegłoroczni 
jubilaci Urszula i Henryk Wa-
sielewscy.

Fot. Anita Kasperska

Złote Gody par małżeńskich w Śmiglu
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Dzieci z Zespołu Szkół im. 
M. Konopnickiej w Kościanie 
mają plac zabaw. Uroczyste 
otwarcie placu z udziałem 
radnych z Komisji Spraw 
Społecznych Rady Powiatu 
Kościańskiego odbyło się w 
czwartek 10 października 2019 
roku. Plac zabaw poświęcił ks. 
Paweł Skrzypczak. 

Przed przecięciem wstę-
gi Magdalena Dyszkiewicz, 
dyrektor szkoły przywitała 
gości i poinformowała, że 
na stworzenie placu zabaw 
Starostwo Powiatowe w Ko-
ścianie przekazało środki w 
wysokości 27 891 złotych. 
Sprzęt na wyposażenie placu, 
który kosztował ponad 26 tys. 
złotych został sfinansowany z 
dwóch źródeł. Kwotę ponad 
22 tys. złotych przekazało 
Stowarzyszenie na rzecz dzieci 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Środki pochodziły 
od darczyńcy – Banku Spół-
dzielczego. Pozostałe prawie 
4 tys. złotych pochodziło z 
budżetu szkoły.

Otwarty plac zabaw

Autorka - Mariia Dubyna taki stwierdzeniem zaprasza na spotkanie: “Każdy kraj ma jakąś wizytówkę, którą odwiedzają miliony 
turystów: mauzoleum Taj Mahal w Indiach – symbol wielkiej miłości, Machu Picchu w Peru – majestatyczne miasto Inków, czy 
choćby starożytne Koloseum we Włoszech. A czy jest coś takiego w Bangladeszu? I czym w ogóle może zadziwić ten kraj? Nie da się 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego zapraszam na krótki foto spacer, w trakcie którego pokażę Wam ten Bangladesz, 
jakiego doświadczyłam podczas mojej podróży…”

Bartosz Jankowski <bar-
tekjankowski@powiat-
koscian.pl>Już po raz piąty 
Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych im. Franciszka 
Ratajczaka w Kościanie 
realizuje projekt „Mobil-
ność uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ko-
ścianie dobrym początkiem 
zawodowej przyszłości” nr 
18-1-PL01-KA102-048771. 

Projekt jest realizowany w 
ramach projektu ,,Staże zagra-
niczne dla uczniów i absolwen-
tów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia 
zawodowego” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
(POWER), współfinansowa-
nego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Realizacja 
projektu opiera się na zasadach 
programu Erasmus +.

Realizacja projektu roz-
poczęła się 17 września 2018 
roku i potrwa do 16 września 
2020 roku.

W ramach projektu w roku 
szkolnym 2018/19 uczniowie 
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych byli na stażach w 
Mediolanie i w Bristolu.

We Włoszech dwa tygodnie 
spędziło 16 uczniów III klasy 
technikum organizacji rekla-

my oraz 5 uczniów III klasy 
ZSZ, uczących się zawodu ku-
charza. Praktyka we włoskich 
restauracjach to dobra inwe-
stycja na przyszłość. Kolejna 
grupa 16 uczniów III klasy 
technikum ekonomicznego 
sprawdzało swoje umiejętno-
ści zawodowe i językowe na 2 
tygodniowych praktykach w 
Wielkiej Brytanii.

W roku szkolnym 2019/20 
szkoła planuje ponowne wy-
jazdy na praktyki zagraniczne. 
Podobnie jak w poprzednim 
roku szkolnym dla 16 ekono-
mistów praktyki zawodowe 
zostaną zorganizowane w 
firmach w Bristolu w Wiel-
kiej Brytanii, a dla techników 
organizacji reklamy i kucha-
rzy staż zagraniczny będzie 
odbywać się we Włoszech 

w Mediolanie. W sumie na 
staże zagraniczne do Włoch i 
Wielkiej Brytanii wyjedzie w  
ciągu 2 lat 74 uczniów.

Trwają już intensywne 
przygotowania tegorocznej, 
pierwszej grupy wyjazdowej, 
która rozpocznie staż  w Me-
diolanie już w połowie listo-
pada. Uczniowie ćwiczą język 
angielski, poznają tradycje i 
kulturę Włoch. Ponadto biorą 
udział w zajęciach psycho-
logiczno-pedagogicznych. 
Wszyscy z uśmiechem na 
twarzy odebrali kolorowe 
wyprawki składające się z 
materiałów biurowych oraz 
podręczników. Projekt koor-
dynują nauczycielki: Karo-
lina Brzozowska i Romana 
Woroch. Pomoc językową 
zapewnia Małgorzata Jaśniak.

Staże zagraniczne dla uczniów

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Kościanie otrzymał 
certyfikat potwierdzający 
fakt, że w szpitalu stosuje 
się zamknięty system linii 
naczyniowej. Kościański 
szpital jest pierwszym w 
Wielkopolsce i drugim w 
Polsce szpitalem, który 
otrzymał taki certyfikat 
potwierdzający tą procedu-
rę bezpieczeństwa. 

Oznacza to, że każdy pacjent, 
który ma podłączoną kro-
plówkę z płynem infuzyjnym, 
krwią, żywieniem pozajelito-
wym, czy też rozpuszczonym 
lekiem jest bezpieczny pod 
każdym względem. Bezpiecz-
na linia naczyniowa gwaran-
tuje pacjentowi, że nie jest on 
narażony na dodatkowe za-
każenia, daje bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne, chemiczne 
czy fizyczne. Pozwala uniknąć 
w procesie leczenia powikłań.

Certyfikat wręczyli dyrek-
torowi szpitala Wojciechowi 
Maćkowiakowi przedstawi-
ciele firmy B. Braun. Dyrektor 
Maćkowiak odbierając doku-
ment podkreślił, że szpital jest 
otwarty na wszystko co nowe 
i co podnosi bezpieczeństwo 
pacjentów. Podziękował tym, 
którzy w kościańskim szpitalu 
przyczynili się do wprowadze-
nia zamkniętego systemu do 
infuzji leków.

Wprowadzony w kościań-
skim szpitalu system uspraw-
nia podawanie leków i zapew-
nia większe bezpieczeństwo 
pacjentom. Uniemożliwia on 
kontakt płynu infuzyjnego, czy 
leku z otoczeniem. Proces ten 
przyczynia się do znacznego 
ograniczenia odsetka zaka-
żeń szpitalnych stanowiących 
ogromny problem, kliniczny i 
finansowy.

Obecna na spotkaniu Maria 
Budnik – Szymoniuk, Pre-
zes Stowarzyszenia Pielę-
gniarstwa Infuzyjnego, pod-
czas wystąpienia chwaliła 
kościański szpital – zawsze 
podziwiałam, że jesteście tak 
daleko do przodu. Mówiąc o 
zaletach zamkniętego systemu 
podawania leków przyznała, 
że pacjent nie powinien być 

materiałem do obróbki na 
szpitalnej taśmie. Wyjaśniała, 
że w szpitalu leki fabrycznie 
gotowe do podania pacjentowi 
mają pierwszeństwo przed 
lekami przygotowywanymi w 
żmudnym procesie, w trakcie 
którego istnieje wielkie ryzyko 
nadkażenia czystych chemicz-
nie preparatów.  - Pojemniki 
w systemie podawania leków 
– wyjaśniała -  mają takie 
właściwości, że są w pełni 
zapadalne bez potrzeby ich 
otwierania, napowietrzania, 
czy nakłuwania. Wszystkie 
te rozwiązania podkreślała – 
pokazując w swym wykładzie 
najczęstsze błędy – pozwolą  
zmniejszyć ryzyko w terapii 
infuzyjnej.

Za wprowadzenie zamknię-
tego systemu podawania le-
ków w kościańskim szpitalu 
odpowiadała Jolanta Gier-
czyńska, pielęgniarka epide-

miologiczna, która przyznała, 
że wprowadzenie systemu 
w szpitalu odbywało się w 
sposób ewolucyjny. – Zaczę-
liśmy nawy system i sprzęt 
wprowadzać od SOR -u i 
pogotowia.  Potem przyszła 
kolej na pozostałe oddziały.  
Na każdym etapie wdrażania 
procesu mieliśmy wsparcie 
i zrozumienie ze strony dy-
rekcji szpitala. System ten 
nie tylko chroni pacjentów i 
podnosi ich bezpieczeństwo, 
ale także jest całkowicie 
bezpieczny dla personelu 
medycznego. Dzięki nie-
mu mamy np. mniej zakłuć. 
Wprowadzone w jego ramach 
rozwiązania i wymuszona 
przez sprzęt technika pracy 
i obsługi sprzętu w znaczny 
sposób poprawia bezpieczeń-
stwo pacjentów – podkreśla 
J. Gierczyńska. - To sukces 
całego szpitala – dodała.

Drugi taki szpital w Polsce

Z okazji obchodów 100-lecia 
polskiej administracji powia-
towej oraz 20 lat współcze-
snego Powiatu Kościańskiego 
Zespół Szkół Specjalnych im. 
Marii Konopnickiej w Ko-
ścianie otrzymał od Starostwa 

Powiatowego w Kościanie 
dąb czerwony na pamiątkę 
jubileuszu. 

Drzewo zostało posadzone 
na terenie boiska szkolnego. 
Obok drzewa stanęła tabli-
ca informacyjna. Uroczyste 

sadzenie dębu okolicznościo-
wego odbyło się 25 września 
2019 roku. Nasadzenia do-
konała dyrektor Magdalena 
Dyszkiewicz, przewodniczący 
Samorządu Szkolnego oraz 
uczniowie szkoły.

Posadzony dąb przy szkole
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Na długo nim rozbrzmiały 
pierwsze dźwięki gitar, fe-
stiwal w Woodstock stał się 
legendarny. Nie było żadnej 
reklamy, promocji w me-
diach, do końca też nie było 
wiadomo, gdzie się festiwal 
odbędzie. Jednak wieść o 
tym, że w połowie sierpnia 
pod Nowym Jorkiem w 
plenerze wystąpią na jednej 
scenie wszyscy liczący się 
wykonawcy rozchodziła się 
błyskawicznie. Niewielka 
liczba plakatów jaka się 
pojawiła przed samą im-
prezą zadziałała skutecznie 
zaskakując samych organi-
zatorów. 

W późniejszych relacjach z 
festiwalu ujawnią się skrajne 
oceny; dla jednych, będzie to 
największa manifestacja ruchu 
hippisowskiego, dla drugich, 
przełomowy moment w histo-
rii rocka. W Polsce legenda 
rosła w latach siedemdziesią-
tych, w miarę pojawiania się 
kolejnych nagrań z festiwalu 
na antenie radiowej. Prezen-
terzy konsekwentnie unikali 
jakichkolwiek komentarzy 
ideologicznych, skupiając się 
na samej muzyce. To „nie-
doinformowanie” wpływało 
stymulująco na wyobraźnie 
rodzimych hippisów, tak więc 
powstał obraz mocno wyide-
alizowany.

W kolejne rocznice Wo-
odstock polscy hippisi or-
ganizowali własne zloty w 
Częstochowie.  

Czas i miejsce akcji 
Woodstock, odbył się w dniach 
15, 16, 17 i 18 sierpnia 1969 na 
farmie M. Yasgura w Bethel 
koło Nowego Jorku.

Jego hasłem było: Peace, 
Love and Happiness (pokój, 
miłość i szczęście).Pierw-
szy ii największy, a zarazem 
kończący dekade ruchu hippi-
sowskiego, zlot młodzieżowy.  
Przybyło pół miliona ludzi. 
Organizatorzy byli komplet-
nie nie przygotowani na taką 

liczbę uczestników. Brako-
wało wszystkiego; namiotów, 
kocy, sanitariatów, wody i 
jedzenia. Pierwszego dnia po 
polu namiotowym jeździli na 
motocyklach ludzie, którzy 
mieli sprzedawać bilety, ale 
nie miało to sensu i następnego 
dnia już się nie pojawili. Jak 
donoszą kroniki policyjne, nie 
odnotowano żadnych aktów 
wandalizmu, rozboju, czy kra-
dzieży. Powiedzmy szczerze, 
że policja i tak nie byłaby w 
stanie interweniować, zacho-
wała się rozsądnie i ograniczy-
ła się jedynie do patrolowania 
obozowiska ze śmigłowców 
i regulacji ruchu po festiwa-
lu. Odbyło się to wyjątkowo 
sprawnie i nikt nie użył ani 
razu klaksonu. Mieszkańcy z 
sąsiednich farm spontanicznie 
zaczęli organizować pomoc i w 
trakcie imprezy z policyjnych 
śmigłowców zrzucano paczki 
z jedzeniem i koce. Na doku-
mentalnych zdjęciach widać 
brudnych i zmęczonych ludzi, 
mało radosnych, czy szczęśli-
wych. Mimo to atmosfera była 
wspaniała, a zdjęcia pokazują 
tylko spartańskie warunki. 
Drugiego dnia ulewa zagroziła 
zniszczeniem estrady i sprzętu. 
Pogoda nie dopisała i przez 
resztę dni uczestnicy brodzili 
w błocie. Zawiodła też techni-
ka, kiepska widoczność sceny 
i słabe nagłośnienie nie były w 
stanie popsuć zabawy. 

Nie tylko rock`n`roll 
Na Woodstock wydarzyło się 
kilka rzeczy wcześniej nie 
możliwych. Na jednej scenie 
wystąpili artyści rockowi, 
popowi, bluesmani i folkowcy, 
grający muzykę psychode-
liczną i balladziści. Czarni 
muzycy wystąpili przed bia-
łą publicznością. Zniknęły 
wszelkie podziały.

W finale występu „The 
Who”, Peter Townshed po-
łamie gitarę I rzuci nią w 
publiczność. To nie był akt 
agresji, tylko wyraz ekspresji. 
Kiedy na scenę wyjdzie dziew-

czynka z gitarą Joan Baez, 
powita ją owacja, ale pieśni 
będą wysłuchane  w skupieniu, 
absolutnej ciszy. Joe Cocker z 
banalnej piosenki Beatlesów, 
„Z niewielką pomocą moich 
małych przyjaciół” zrobi so-
ulowy hymn. Do tej pory mało 
znany artysta stanie się gwiaz-
dą, mimo nagrania kilkunastu 
płyt, wszystkich znakomitych, 
to jednak to wykonanie do dziś 
jest sztandarowe. „Gwieździ-
sty sztandar” to improwizacja 
Jimi Hendrixa na motywie 
amerykańskiego hymnu. Tra-
westacja, która miała być 
muzyczną kontestacją symbolu 
państwa nie wywołała rozba-
wienia, publiczność przeszył 
dreszcz. Do historii przejdzie 
nie tylko gitara Jimiego, rów-
nież Carlosa Santany, wirtuoza 
aktywnego do dziś. Santana 
zaproponował żywiołowego 
rocka z latynoską ekspresją. 
Brzmienie gitary Santany 
jest nie powtarzalne i rozpo-
znawalne. ”Ten Years After” 
przerobi bluesowy standard 
„I`m going Home” na standard 
rockowy. Gitarowa solówka 
Alvina Lee będzie wzorco-
wa dla następnych pokoleń 
rockowych gitarzystów. Po 
Woodstock czarni bluesmani 
zaakceptują białą kapele blu-
esową „Canned Heat”. Ravi 
Shankar, mistrz gry na sitar 
swym występem sprawi, że 
instrument ten stanie się po-
pularny w muzyce Zachodu.  
Jenis Joplin to czarna perła 
wśród białych wokalistek. 
David Clayton Thomas woka-
lista o aparycji kanadyjskiego 
drwala zaśpiewał mocnym 
głosem z ekspresją i, a do tego 
z lekkością z towarzysze-
niem niemal jazzowego combo 
„Blood Sweat and Tears”. Dziś 
nie ma już tak wielu gitar i 
głosów rozpoznawalnych po 
kilku dźwiękach. 

Po latach krytyk Bil Joe 
Armstrong napisze: „Wood-
stock przeszedł do historii. Stał 
się wydarzeniem przełomo-
wym nie tylko dla muzyki roc-

kowej, stał się ikoną pokolenia 
dzieci kwiatów obyczajowości 
i kultury lat sześćdziesiątych. 
Symbolizował epokę hippisów, 
lecz równocześnie stanowił 
zapowiedź jej kresu.” 

Hasło festiwalu brzmiało; 
„Peace, love and happiness”, 
cóż za banał, powiedzieli-
byśmy dziś, a jednak wtedy 
hippisi pojmowali je całkiem 
poważnie, choć radośnie. W 
cytacie pojawia się modne 
współcześnie słowo ikona, 
stosowane jako etykieta w 
kulturze popularnej. Na festi-
walowych plakatach widnieje 
ikona, czyli znak tego zlotu, 
gołąbek pokoju, podrywają-
cy się do Lotu z gitarowego 
gryfu. Symbol zapożyczony 
od Picassa, choć nie przez 
niego wynaleziony. Połączenie 
muzyki z polityką, pokój z ro-
kiem, gitara jako oręż walki o 
pokój. Wszystko się tu miesza. 
Program hippisów choć amor-
ficzny i pozbawiony deklaracji 
programowych, manifestów 
i proklamacji, to jednak bar-
dzo czytelny. Pacyfizm był 
postawą obowiązującą, ale 
i manifestowaną w sposób 
naturalny. Jedno z haseł ruchu 
brzmiało; „Czyńcie miłość, 
zamiast wojny”, co pojmowano 
dość dosłownie. Metodą wpro-
wadzania hasła w życie była 
„wolna miłość”, bowiem tylko 
kochając drugiego człowieka 
można było ideały wcielić w 
życie. Wynikała z tego swobo-
da obyczajowa i wolne związki 
były czymś naturalnym. Póź-
niejsi epigoni zbanalizują to 
do formuły „Sex, drags and 
rock `ǹ roll”, sposób na życie 
zmieni się w prostą formułkę 
hedonistyczną. 

Ruch hippisowski przypadł 
na lata największej aktywności 
Ameryki w Wietnamie, młodzi 
ludzie nie chcieli brać udziału 
w tej dwudziestowiecznej kru-
cjacie, stąd przekornie pewne 
sympatie, które mogły się 
kojarzyć z lewicą, czy wręcz 
z komunizmem. Modny był 
plakat przedstawiający Che 

Gevarę na krzyżu. Nie słusz-
nie przypisywano hippisom 
anarchiczne skłonności. Anar-
chia jest metodą rewolucyjnej 
walki. Zburzenie starego po-
rządku miało się dokonać na 
drodze rewolucji obyczajowej, 
, kontestacji obowiązujących 
norm i reguł społecznych. 
Zbiorowej fraternizacji mia-
ło sprzyjać palenie „trawy”, 
dlatego nie oficjalnym „logo” 
festiwalu był liść Marihuany 
(konopi indyjskiej). Szczęśliwi 
byli ci, którzy mogli wprawić 
się w transowy stan pod wpły-
wem muzyki w połączeniu z 
narkotykami. Pamiętać trzeba 
jednak że to był stan ekstre-
malny i przymusu nie było. 
Nie każdy długowłosy był 
hippisem i nie każdy hippis 
narkomanem. Wielu młodych 
ludzi przyjmowało taki styl 
życia i filozofię, ale nie znaczy 
to, że natychmiast chcieli za-
kładać komuny i mieli ochotę 
na eskapizm. 

Woodstock miał taki sens, 
że młodzi ludzie przybyli tam 
z potrzeby zamanifestowania 
swojej obecności, „policzenia 
się” autoidentyfikacji. W rze-
czywistości ruch hipisowski 
miał więcej entuzjastów, niż 
gotowych do realizacji prze-
słania w praktyce, wystarczało 
to poczucie wspólnoty. Tu 
ujawnia się kolejna zasada, 
tolerancji i otwartości, to też 
odróżnia ruch od później-
szych subkultur i formacji w 
pewnym sensie ustrukturali-
zowanych, opartych na przy-
należności, rzeczywistej, czy 
deklarowanej. Pewien rodzaj 
hipisowskiej estetyki, długie 
włosy, swobodne stroje, były 
przejawem swobody, a nie 
uniformem. 

Festiwalowe pamiątki 
Wydarzenia związane z fe-
stiwalem dokumentują; film 
Woodstock M. Wadleigha 
(1970) oraz dwa albumy pły-
towe: Woodstock i Woodstock 
II .Oba albumy mają reedycje 
kompaktowe. Niektórzy wyko-

nawcy rejestracje swoich wy-
stępów umieścili na autorskich 
płytach. W tym roku „Warner” 
wydał album z dwoma płytami 
DVD, to najobszerniejszy do-
kument festiwalu. 

Powtórki 
W kolejne okrągłe rocznice 
pierwszego festiwalu:
a Woodstock ‘79 - koncert w
a Madison Square Garden

W Nowym Jorku Woodstock 
‚89 - odbył się w sierpniu 1989 
w miejscu pierwszego festiwa-
lu, rozpoczął się spontanicznie, 
a rozrósł się do festiwalu w któ-
rym wzięło udział 30 tys. osób.

Woodstock ‚94 - festiwal zor-
ganizowany w dniach 12 - 14 
sierpnia 1994 w miejscu pierw-
szego festiwalu.

Promowany był jako „2 
Więcej Dni Pokoju i Muzyki”. 
Słynny plakat wykorzysta-
ny do promowania pierw-
szego koncertu został zak-
tualizowany (dwa gołąbki 
na gitarze zamiast jednego).  
Wystąpili wykonawcy z ory-
ginalnego Woodstock; Band, 
Santana, Joe Cocker, Country 
Joe McDonald, Jana Sebastia-
na i Crosby, Stills, & Nash.  
Bob Weir z Grateful Dead, 
kolejny weteran Woodstock 69, 
pojawił się także z zespołem.  
A także Nine Inch Nails. 

Członkom zespołu Nirvana 
zaoferowano są wielkie pie-
niądze, aby wystąpić razem z 
dobranym wokalistą ale pro-
jekt upadł. Wystąpili też Bob 
Dylan i Peter Gabriel. 

Woodstock ‚99 - festiwal zor-
ganizowany w dniach 23 - 25 
lipca 1999 w miejscowości 
Rome. Zgromadził 200 tys. wi-
dzów dla których zagrali m.in.
Dave Matthews Band, Ae-
rosmith, Metallica, Alanis 
Morissette, Red Hot Chili 
Peppers, The Offspring, KoRn, 
Limp Bizkit, Kid Rock

Andrzej Wilowski
cd dalszy w następnym numerze

Festiwal Woodstock stał się legendarny

29 listopada ukaże się wy-
dawnictwo „Pink Floyd The 
Later Years”, na które złoży 
się 16 krążków (5CD, 6 Blu
-rayów, 5DVD) dokumentu-
jących działalność Davida 
Gilmoura, Nicka Masona i 
Richarda Wright od 1987 
roku. W tym czasie zespół 
sprzedał 40 milionów płyt 
za sprawą trzech studyjnych 
albumów - „A Momentary 
Lapse of Reason”, „The Di-
vision Bell” i „The Endless 
River” - oraz dwóch koncer-
towych wydawnictw - „De-
licate Sound of Thunder” i 
„Pulse”.

 Wydawnictwo, nad którego 
produkcją czuwali David Gil-
mour i Andy Jackson zawiera 
ponad 13 godzin niepubliko-
wanych materiałów audio i au-
dio-wideo, w tym z koncertów 
w Wenecji (1989) i Knebworth 
(1990). „Pink Floyd The Later 
Years” to bez wątpienia obo-
wiązkowa pozycja dla fanów 
zespołu. Multimedialny box 
„Pink Floyd The Later Years” 
przybliża historię Pink Floyd 
po 1987 roku, począwszy od 
wydania albumu „A Momen-
tary Lapse of Reason”, który 
ugruntował pozycję Pink Flo-
yd jako jednego największych 
zespołów na świecie.

 Zrealizowany w technologii 
5.1. materiał został zremastero-
wany i uaktualniony przez Da-

vida Gilmoura oraz Andy’ego 
Jacksona. Praca nad „The 
Later Years” była szansą, by 
świeżym okiem spojrzeć na „A 
Momentary Lapse of Reason”. 
Powrócono więc do niektórych 
klawiszowych partii Richarda 
Wrighta, a Nick Mason na 
nowo dograł niektóre perku-
syjne ścieżki. Tym samym 
Gilmour oraz producent Bob 
Ezrib przywrócili twórczą 
równowagę trójki członków 
Pink Floyd.

W 1987 i 1988 roku kon-
certy Pink Floyd złożyły się 
na największą w historii trasę 
koncertową, która uwiecz-
niono na nominowanym do 
Grammy, znakomicie ocenio-
nym albumie „Delicate Sound 
of Thunder”. Materiał nakrę-
cony w  Nassau Coliseum w 
Nowym Jorku ukazuje Pink 
Floyd w szczytowej formie. 
Na potrzeby nowego wydaw-
nictwa koncert został na nowo 
zmontowany, a jego jakość 
poprawiona. Pracowano na 
oryginalnej 3,5-milimetrowej 
taśmie dostarczonej przez Au-
brey „Po” Powell i Benny’ego 
Tricketta. Dźwięk na nowo 
zmiksowano do formatu 5.1. 
Ponadto utwory „Terminal 
Frost” i „Welcome To The 
Machine”, które nie trafiły na 
oryginalne dzieło, tym razem 
zostały uwzględnione w zesta-
wie. Koncert po raz pierwszy 
jest dostępny w formacie 5.1 na 

Blu-rayu i DVD.
 Jednymi z najbardziej pożą-

danych przez fanów dodatków, 
które trafiły na „Pink Floyd 
The Later Years” są koncert 
z Wenecji z 1989 roku, zorga-
nizowany na pływającej scenie 
przed placem świętego Marka 
oraz nagrodzony statuetką 
Sliver Clef występ na festiwalu 
w Knebworth z 1990 roku. 
Obydwa koncerty wcześniej 
nie zostały wydane, a teraz 
ukażą się zarówno na DVD 
jak i Blu-rayu (145 minut). 
Pink Floyd byli gwiazdami 
Knebworth, gdzie wystąpili 
również Paul McCartney, Dire 
Straits, Genesis, Phil Collins, 
Eric Clapton czy Tears For 
Fears. Dochód ze sprzedaży 
biletów zasilił fundację na 
rzecz Muzykoterapii Nordof-
fa-Robbinsa. David Gilmo-
ur i Andy Jackson na nowo 
zmiksowali materiał z tego 
kultowego występu. Wszystkie 
7 utworów, które zagrali (z 
gościnnym udziałem saksofo-
nistki Candy Dulfer, znanej z 
wokalizy w „The Great Gig In 
The Sky” Clare Tor-
ry, grającego  

na klawiszach Michaela Ka-
mena oraz Sam Brown wraz 
z matką Vicki) teraz po raz 
pierwszy ukaże się na CD.

 Wydany w 1994 roku album 
„The Division Bell” rozszedł 
się w nakładzie przekraczają-
cym 12 milionów egzempla-
rzy, debiutując na 1. miejscu 
w Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Australii i 
Nowej Zelandii. Towarzysząca 
płycie trasa została uwiecznio-
na na koncertowym wydaw-
nictwie „Pulse”. „Pink Floyd 
The Later Years” zawiera cały 
materiał z „Pulse” w nowo 
zmontowanej i poprawionej 
z oryginalnych taśm wersji. 
Koncert po raz pierwszy wy-
dany zostanie na Blu-rayu. 
Również po raz pierwszy 
fani otrzymają zapis z próby 
zespołu z 20 października 
1994 roku, gdy wykonywali 
„A Great Day For Freedom” i 
„Lost For Words”.

 W 2014 roku Pink Floyd 
wydali longplay „The Endless 
River” składający się głównie 
z instrumentali i ambiento-

wych kompozycji 

pochodzących z nagrań, które 
powstały przy okazji sesji do 
„The Division Bell”. Materiał 
zrealizowany przez David 
Gilmoura, Nicka Masona i 
Richarda Wrighta uzupełniony 
został o utwór „Louder than 
Words” ze słowami pisarki 
Polly Samson, która odpo-
wiadała za większość tekstów 
na „The Division Bell”. Al-
bum „The Endless River” 
pobił rekord pre-orderów na 
Amazon UK i zadebiutował 
na szycie notowań w kilku 
krajach. Winyl był najszybciej 
sprzedającym się analogowym 
krążkiem w Wielkiej Brytanii 
od 1997 roku. Na „Pink Flo-
yd The Later Years” po raz 
pierwszy zamieszczono nigdy 
niepublikowany, zrealizowa-
ny na specjalne zamówienie 
52-minutowy film „The En-
dless River” w reżyserii Iana 
Emesa, który pracował z Pink 
Floyd przy animacjach „One of 
These Days”, „Speak To Me”, 
„Time” i „On the Run”.

 Wydawnictwo „Pink Floyd 
The Later Years” uzupeł-
niają teledyski, materiały 
dokumentalne i nagrania 
koncer towe. W zestawie 
znalazł się opublikowany po 
raz pierwszy na Blu-rayu, 
DVD i 7-calowym winylu 
zapis ostatniego występu 
Pink Floyd w składzie Da-
vid Gilmour, Nick Mason 
i Richard Wright. Było to 

specjalne wykonanie utworu 
„Arnold Layne”, które mu-
zycy zaprezentowali 10 maja 
2007 roku podczas imprezy 
w hołdzie Sydowi Barrettowi. 
W zestawie zamieszczono 
niepublikowany lub na nowo 
zmiksowany materiał, w od-
świeżonej, zremasterowanej i 
na nowo zmontowanej wersji, 
a także promocyjne klipy.

 Z pomocą Nicka Maso-
na, sięgając do archiwów 
Pink Floyd, box uzupełnio-
no plakatami, programami 
i innymi grafikami z tras, 
książeczką z tekstami oraz 
innymi rarytasami, w tym 
7-calowymi singlami z wy-
konaniem numeru „Arnold 
Layne” podczas koncertu w 
hołdzie Sydowi Barrettowi 
oraz „Lost For Words” z 
próby w Earl’s Court podczas 
trasy „Pulse”. Fani otrzymają 
ponadto 60-stronicowy album 
ze zdjęciami, projektu Aubrey 
Powell z Hipgnosis i Petera 
Curzona z StormStudios. 
Pięć krążków CD zamknięto 
w 40-stronicowy album ze 
szczegółowym opisem zawar-
tości. W sprzedaży pojawią 
się również wydania: 2-LP / 
1-CD zawierające najważniej-
sze elementy „Pink Floyd The 
Later Years”, które dostępne 
będą z 24-stronicową ksią-
żeczką zawierającą niepubli-
kowane wcześniej zdjęcia.

Krzysztof Wodniczak

Pink Floyd The Later Years
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Zbliża się projekt, na który 
wszyscy miłośnicy kultury 
i sztuki czekają cały rok. 
Tegoroczna edycja projektu 
Off Opera Moniuszko: sceny 
domowe i operowe, to blisko 
80 wydarzeń kulturalnych, 
artystycznych i edukacyj-
nych, inspirujące warsztaty, 
wykłady i koncerty. 

Off Opera 2019 to już piąta 
edycja innowacyjnego 
projektu popularyzującego 
muzykę klasyczną oraz teatr 
operowy w otwartej prze-
strzeni miejskiej. Projekt 
wskrzesza ideę publicznego 
teatru operowego, dostęp-
nego dla każdego odbiorcy, 
a także realizowanego przez 
wykonawców amatorów. 

Organizatorzy projektu – 
Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury − od 
kilku lat aktywnie włączają 
się w działania na rzecz 
kultury, sztuki, edukacji i 
harmonijnej komunikacji 
społecznej, uwzględniając 
potrzeby i pomysły młodych 
ludzi oraz lokalnych wspól-
not. Na przestrzeni sierpnia 
i września 2019 r. na terenie 
Wielkopolski, już po raz 
piąty odbędzie się Off Opera 
– jedyne takie wydarzenie w 
Polsce!

 Działania tegorocznej 
edycji projektu skupione są 
wokół hasła: Moniuszko: 
sceny domowe i operowe. W 
2019 roku obchodzimy 200. 
rocznicę urodzin Stanisła-
wa Moniuszki, ojca opery 
narodowej. Mimo iż jego 
twórczość wydaje się nam 
dzisiaj nieco archaiczna, w 
XIX wieku odegrała ważną 
rolę w budowaniu tożsamo-
ści narodowej oraz “pokrze-
pianiu serc”.

Projekt obejmie swym zasię-
giem miejscowości oddalone 
od społeczno-kulturalnego 
centrum województwa wiel-
kopolskiego − realizowany 
będzie m.in. w:  Gnieźnie, 
Pleszewie i Pobiedziskach. 
 Tegoroczna edycja Off 
Opery składa się z trzech 

projektów: „Straszne obra-
zy”, „Co ludzie powiedzą?” 
oraz „W strasznym dworku”. 
Pierwszy z nich rozpoczął 
się już 11 sierpnia cyklem 
warsztatów streetarto-
wych dedykowanych 
wychowankom 
Domu Dziecka w 
Pleszewie, trze-
ci. Jako temat 
zajęć wybrano 
street art – 
sztukę tworzoną 
w przestrzeni 
publicznej, 
która, podobnie 
jak opera w XIX 
wieku, ma dużą po-
jemność znaczeniową, 
potrafi krytykować, ośmie-
szać, ale też pielęgnować 
wartości.  

Do stworzenia i przeprowa-
dzenia cyklu warsztatów 
„Straszne obrazy” zainspi-
rowała  jedna z najbardziej 
znanych oper Stanisława 
Moniuszki – „Straszny 
dwór”. Punktem wyjścia 
warsztatów stała się aria 
Skołuby z III aktu. Bohater 
śpiewa o starym, zepsutym 
zegarze, który zbudzony 
przez „obcych” wygrywa 
piekielne kuranty. Wtórują 
mu portrety prababek, które 
wyłażą z ram i toczą zacięty 
spór. Te dwa przedmioty 
− zegar i portret prabab-
ki − potraktowaliśmy jako 
symbole minionej epoki. 
Zderzyliśmy je ze współcze-
sną popkulturą – techni-
kami street artu i selfie. Do 
poprowadzenia warsztatów 
zaprosiliśmy artystów: 
Igora Rudzińskiego znanego 
jako Niebieski Robi Kreski 
(Warszawa) oraz Noriakiego 
(Poznań). 

W ciągu trzech dni uczest-
nicy zajęć zgłębili historię 
moniuszkowskiej opery, a na 
koniec streetartowe malo-
widła ozdobiły mury Domu 
Dziecka w Pleszewie. Druga 
część warsztatów „Straszne 
obrazy”: od portretu do selfie 
jest dedykowana mieszkań-
com poznańskiej dzielnicy 
Główna. Tym razem inspira-

cją stała się scena operowa, 
w której Hanna i Jadwiga 
przebierają się za portrety 
swoich praprababek. W trak-
cie zajęć uczestnicy poznają 
historię wizerunku w sztuce 

(wykład prowadzony przez 
Karolinę Brzezicką), a 

także nauczą się two-
rzyć autoportrety w 

ujęciu malarskim 
(warsztat pro-
wadzony przez 
Ize Sitarską). 
Ostatniego dnia 

podczas warszta-
tów fotograficznych 

z Darią Mielcarze-
wicz spróbują „prze-

brać się” za swoje prababki 
i odtworzyć archiwalne 
fotografie portretowe, a 
także stworzyć swoje zdjęcie 
z przyszłości.

Co ludzie powiedzą? to cykl 
działań warsztatowych 
inspirowanych fabułą jednej 
z oper autorstwa Stanisła-
wa Moniuszki – Strasznym 
dworem. Wielowątkowe 
dzieło ojca polskiej ope-
ry narodowej najczęściej 
bywało odczytywane jako 
aluzja do wydarzeń powsta-
nia styczniowego z 1863 
roku – było manifestem 
polskości. Z rzadka wspomi-
na się o Strasznym dworze 
jako dobrze napisanej 
komedii muzycznej, w której 
doskonale sportretowane 
psychologicznie postaci 
budują skomplikowaną sieć 
zależności rodzinnych i 
społecznych. 

Podczas dwóch wrześnio-
wych tygodni w Pobie-
dziskim Ośrodku Kultury 
realizowane będą powią-
zane ze sobą cykle działań 
edukacyjno-artystycznych 
dla młodzieży: warsztaty 
reportersko-literackie z 
Ewą Chylak-Wińską oraz 
warsztaty sztuki opowia-
dania prowadzone przez 
Evę Rufo. Efektem pracy 
będzie wieczór opowieści 
połączony z improwizacjami 
muzycznymi!

Krzysztof Wodniczak.

Felieton Wodniczaka

Absolutny kryształ wśród 
głosów, doceniana przez 
krytyków i publiczność 
Artystka wystąpi po raz 
pierwszy w Szczecinie!

Prawdziwe zjawisko muzycz-
nego świata, niezapomniany 
głos portugalskiej grupy Ma-
dredeus. To ona odpowiada 
w dużej mierze za renesans 
muzyki fado. Światową sławę 
zdobyła dzięki filmowi „Lis-
bon Story” Wima Wendersa.

Jedyny koncert w Polsce!
TERESA SALGUEIRO z 
zespołem,3 grudnia 2019, 
godz. 19.00
Szczecin, Filharmonia. Kon-
cert w ramach cyklu Morze 
Muzyki, www.morzemuzyki.
pl

To już 12 edycja imprezy na 
której w poprzednich latach 
wystąpili m.in.:
a Ketil Bjornstad, Mor Karba-
si, Asaf Avidan, Diego Cigala, 
Bilal, Fredrika Stahl,
a Lars Danielsson, Bren-
dan Perry, Basia, Omar Sosa, 
Youn Sun Nah, Yasmin Levy, 
Take  6.

Teresa Salgueiro jest bez wąt-
pienia jedną z najbardziej 
wyjątkowych artystek na mu-
zycznej scenie. Przez ostatnie 
trzydzieści lat jest uosobie-
niem muzyki fado i wize-
runku Portugalii na świecie. 
Muzyczną drogę rozpoczęła 
w 1986 roku (w wieku 17 lat!) 
kiedy to wraz z kolegami zało-
żyła grupę Madredeus. Zespół 
tworzył niezwykłą muzykę 
indspirowaną fado i uzyskał 
wielki światowy rozgłos dzięki 
filmowi „Lisbon Story” Wima 
Wendersa. Ówczesny skład 
zespołu obok Teresy Salgueiro 
tworzyli: Rodrigo Leão, Fran-
cisco Ribeiro, Gabriel Gomes 
i Fernando Júdice. Wspólnie 
nagrali aż dziewięć albumów 
oryginalnej muzyki, która 
stworzona została specjalnie 
dla jej wyjątkowego głosu. 
Tak właśnie zrodziły się: „Os 
Dias da MadreDeus” (1987), 
„Existir” (1990), „O Espiri-
to da Paz” (1994), „Ainda” 
(1995), „O Parasio” (1997), 
„Movimento” (2001), „Um 
amor infinito” (2004), oraz 
„Faluas do Tejo” (2005).

Madredeus był artystycz-
nym i komercyjnym fenome-
nem. W okresie 1987-2007 
sprzedało się ponad pięć milio-
nów płyt grupy! Obok legen-
garnej gwiazdy fado Amálii 
Rodrigues, zespół Madredeus 
stał się pierwszym, między-
narodowym przedstawicie-
lem muzyki portugalskiej na 
świecie, a Teresa Salgueiro - z 
jej dyskretną i delikatną obec-
nością była głosem tej muzyki.

Artystka w swojej karierze 
współpracowała z wieloma 
znakomitymi artystami, taki-

mi jak: José Carreras, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Carlos 
Núnez, Angelo Branduar-
di, Wim Wenders i wybitny 
polski kompozytor Zbigniew 
Preisner. Teresa zaliczana jest 
do grona największych współ-
czesnych śpiewaczek.

Kariera Teresy po opuszcze-
niu grupy Madredeus to dalszy 
rozwój Artystki i współpraca 
z artystami z całego świata. 
I tak, w 2011 roku artystka w 
poszukiwaniu spokoju, weny 
i inspiracji wycofała się do 
klasztoru Arrábida, gdzie na-
grała swój pierwszy, solowy al-
bum – „O Mistério”, wydany w 
2012 roku. Tym razem, oprócz 
produkcji, sama napisała rów-
nież całą muzykę i teksty. „O 
Mistério” zapoczątkował jej 
niekończącą się podróż do-
okoła świata. Teresa śpiewała 
na najważniejszych międzyna-
rodowych scenach, ale przede 
wszystkim dla publiczności, 
która po dziś dzień z entuzja-
zmem i ciekawością wychodzi 
na spotkanie z krystalicznym 
głosem artystki, bezwiednie 
oddając się jej pełnym pasji 
brzmieniom.

W Polsce artystka najbar-
dziej znana jest ze współpracy 
ze Zbigniewem Preisnerem. 
Nic w tym dziwnego, ponie-
waż ich wspólne kompozycje, 
takie jak: „Perchance”, „To 
Die”, „To Speak”, „To Know”, 
„To Find” – tak, jak sugeruje 
tytuł albumu „Silence, Night & 
Dreams” - naprawdę przenoszą 
słuchacza w krainę snu. Jest to 
jednak mroczny sen, w nocnej 
scenerii, pełnej emocji i żalu. 
Muzyka Zbigniewa Presinera 
z połączeniem głosu Teresy 
nie pozostawia żadnych pytań 
i wątpliwości: wspólna twór-
czość tej dwójki jest absolutnie 
przepiękna i naprawdę trudno 
się od niej oderwać.

- Kiedy otrzymałam od 
Zbigniewa Preisnera wstępne 
wersje nagrań, wiedziałam, 
że będę pracować z niezwykle 
inteligentnym kompozytorem, 
który napisał muzykę z myślą 
o mnie i moim głosie – po-
wiedziała Teresa Salgueiro 
podczas pracy nad albumem 
„Silence, Night & Dreams”.

Idealistyczne podejście do 
spektakli, techniczna dys-
cyplina i jakość jej interpre-
tacji zostały docenione za-
równo przez krytyków jak i 
publiczność. Podróż z płytą 
„O Mistério” ewoluowała i 
doprowadziła do stworzenia 
oryginalnych aranżacji serii 
meksykańskich i południo-
woamerykańskich piosenek. 
Ostatecznie przeobraziły się 
one w ekskluzywną płytę mek-
sykańską - „La Golondrina y 
El Horizonte”.

W swojej najnowszej płycie 
- „O Horizonte” - Teresa zapre-
zentowała nowy, różnorodny 
program, oryginalne aranżacje 
i interpretacje klasycznych 

portugalskich utworów, przez 
które prowadzi słuchaczy dzię-
ki rozbudowanej, delikatnej i 
głębokiej sieci emocji. „O Ho-
rizonte”, jest jedynie potwier-
dzeniem jej wielkiego talentu, 
jaki wykazuje w tworzeniu 
muzyki i umiejętności pisania 
tekstów. Całość tego oryginal-
nego repertuaru wyrażona jest 
w doskonałej interpretacji i 
napawa słuchacza spokojem, w 
całości skupiając jego uwagę.

Barwa głosu Salgueiro przy-
pomina słowika, którego śpiew 
niesie się w ciemności nocy. 
Wybudza śpiącego delikatnie 
i nie pozwala mu ponownie 
zmrużyć oka skupiając całą 
jego uwagę na poznaniu kie-
runku, skąd dobiega owa kry-
staliczna i nieznana melodia. 
Molowe i dyskretne tonacje 
stanowią doskonałe tło dla 
promiennego tembru. Sposób 
śpiewania wokalistki wydaje 
się przynosić świt i nadzieję, 
że kolejny dzień będzie lepszy 
od poprzedniego.

Magia Teresy Salgueiro 
osadzona jest w artystce wie-
lopłaszczyznowo. Nie można 
wybrać jednej cechy, która 
będzie świadczyć o jej wy-
jątkowości. Portugalka bez 
cienia wątpliwości pokazuje, 
jak można budować magiczną 
atmosferę, co podkreśla nie 
tylko jej głos, ale też ponad-
przeciętna uroda. Jej wyjątko-
wa barwa głosu, delikatność, 
wrażliwość, ale przede wszyst-
kim fakt, że śpiewa w swoim 
ojczystym języku sprawia, że 
całość jest niezwykle oryginal-
na i prawdziwa. I czuć to przy 
pierwszym kontakcie z Teresą.

Artystka preferuje nieko-
niecznie oczywiste połączenia 
dźwięków, mistycyzm, etnicz-
ne brzmienia, ludowe wpływy 
muzyczne. W jej twórczo-
ści nie ma niepotrzebnych 
dźwięków czy elektronicznych 
udziwnień. Krytycy mówią 
o głosie Teresy Salguiero, że 
przypomina słowika o pro-
miennej barwie. Wyjątkowy 
głos, delikatność i wrażliwość 
sprawia, że jej koncerty są 
magiczne.

5 października 2019 Teresa 
Salgueiro zaśpiewa w kra-
kowskiej Tauron Arenie na 
uroczystym koncercie z okazji 
40-lecia pracy twórczej Zbi-
gniewa Preisnera. Koncert ten 
jest szeroko reklamowany w 
telewizji i w innych mediach. 3 
grudnia 2019 Teresa Salgueiro 
zaśpiewa z własnym zespołem 
w szczecińskiej filharmonii. 
Miejsce to jest wręcz stworzo-
ne dla takich głosów i takiej 
muzyki.

Wydarzenie dofinansowa-
ne przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020.

Teresa Salgueiro w Szczecinie

Dnia 29 października 2019 
r. w Poznaniu odbędzie się 
koncert pt. „ Poznańska 
Muzyka Wolności”. Kon-
cert ten dedykowany będzie 
przede wszystkim potomkom 
powstańców wielkopolskich i 
poznaniakom, a główną ideą 
jest uczczenie setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego. 
Nazwa koncertu zawiera w 
sobie głęboki przekaz, który 
najlepiej wyjaśnia inicjator 
tego wydarzenia Krzysztof 
Wodniczak.

„W muzyce wolności autorzy 
tekstów nie tylko operują 
wariantami pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do tworzonych 
przez siebie niezależnych 
sekwencji. Nie są to jednak na 
szczęście symptomy kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na nawiązaniach do dzieł 
już stworzonych w celu dzie-
lenia się „własnością intelek-
tualną i prywatną”. Należy 
odnieść wrażenie, że istotnym 
elementem decydującym o 
wartości tego podejścia są 
barwy i różnorodna stylistyka 
dźwiękowa, konotująca wysu-
blimowane barwy i nowocze-
sne brzmienia. 

Warto też zauważyć, że 
interpretacja nie jest w 
istocie jednoznaczna. Staje 
się ona symptomatycznym, 
udźwiękowionym obrazem, 
opierającym się na pew-
nych, bliżej nieokreślonych 
podobieństwach, wpisując się 
w różnorodne nurty i mająca 
zdolność przełamywania 
ukrytego systemu. Pozwala 
to na stosowanie w niej z 
jednej strony dyscypliny, 
zaś z drugiej na angażowa-
nie woli twórczej, osobistej 
refleksji i czułej pamięci, 
niosącej wrażliwość, pamięć, 
refleksję, zachwyt, motywa-
cję do życia i wiele jeszcze 
innych cech i wartości po to, 
żeby zyskać poczucia dobra i 
szczęścia. Muzyka i semanty-
ka są tożsame od pierwszego 
dźwięku po ostatni akord.

Poznańskie środowisko 
muzyczne ma swoją wielolet-
nią historię (w tym pierwszy 
zespół big beatowy Rock 
Hall), a wraz z nią okresowe 
czy ponadczasowe przesła-
nia, które 
w wersji koncertowej zostaną 
zaprezentowane przez takich 
artystów jak: Małgorzata 
Ostrowska, Justyna Szafran, 
Ewelina Rajchel, Dominika 
Narożna, Marianna Ćwiąka-
ła, Piotr Kuźniak, Grzegorz 

Kupczyk, Piotr Schultz, 
Grzegorz Tomczak i Filip 
Popów, a także zespoły: 
Anno Domini, Konsonans, 
Sun Flower Orchestra oraz 
Orkiestra Zespołu Szkół 
Muzycznych p/d Wiesława 
Bednarka.

Reprezentację muzyki wol-
ności mamy zatem godną, 
jakiej nie powstydziłyby 
się inne miasta. Stąd już 
dzisiaj wiemy, że koncert 
w poznańskiej Auli UAM 
w dniu 29 października o 
godz.19.00 będzie ze wszech 
stron pozytywnie odebrany, 
bowiem „ciążyć” na nim 
będzie dodatkowy element 
- słuchaczami będą potomko-
wie Powstańców Wielkopol-
skich.”

Koncert wspólnymi siłami 
organizują Polskie Towa-
rzystwo Artystów, Auto-
rów, Animatorów Kultury 
PTAAAK, miasto Poznań, 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Zespół Szkół 
Muzycznych w Poznaniu, 
związek 2 Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego i inni. 
Bezpłatne wejściówki można 
odebrać w Centrum Infor-
macji Miejskiej przy ul. 
Ratajczaka.

Krzysztof Wodniczak.

Poznańska muzyka wolności 

Skończyły się wakacje, 
skończyły się podróże, 
skończył się Festiwal 
Akademia Gitary. Wy-
brzmiały ostatnie dźwięki 
i już tęsknimy za wszyst-
kimi wydarzeniami, które 
zrealizowaliśmy podczas 
tegorocznej edycji. 

To było kilka tygodni pełnych 
niepowtarzalnych wrażeń - 
dopisała publiczność, dopisali 
fenomenalni artyści, dopisała 
też pogoda! Ale dwunasta 
edycja była też niestety ostat-
nią. 

Podsumowując kilkana-
ście gitarowych lat przede 
wszystkim dziękujemy Pań-
stwu za tak ogromne wspar-
cie! Dziękujemy za bardzo 
ciekawe wywiady, rozmowy, 
artykuły, zapowiedzi, dzię-
kujemy też za pozytywne 
myśli na nasz temat i za 
Państwa obecność podczas 
festiwalowych wydarzeń. To 
dzięki Państwu udało się 
dotrzeć do tysięcy słuchaczy, 
a także zachować w archi-
walnych materiałach wiele 
cennych wydarzeń. 

To była niezwykła podróż 

po Wielkopolsce. Dziękujemy, 
że byliście z nami!

Pożegnaliśmy Festiwal w 
znanej formule, ale nie że-
gnamy się z publicznością. 
Mamy nadzieję spotkać się z 
Państwem w przyszłym roku, 
podczas nieco bardziej kame-
ralnego wydarzenia. Trzymaj-
cie za nas kciuki!! 

A za kilka miesięcy, piekąc 
pierniki na Święta, pamię-
tajcie, żeby zrobić też te w 
kształcie gitary ;)

Z serdecznymi pozdrowie-
niami - Festiwalowa Gitarowa 
Rodzina!

Festiwal Akademii Gitary



Str. 8 POWIATY-GMINY
15 października 2019MUZYCZNE BRZMIENIA

Legenda Woodstock za-
chęciła innych do naśla-
downictwa i organizowania 
wielkich imprez rockowych, 
jednak żadna z nich nie 
dorównała pierwowzoro-
wi. Nawiązywały do niej 
wszelkie późniejsze zbioro-
we manifestacje rockowe 
pierwszy był festiwal na 
wyspie Wight w 1970 roku. 

Impreza była organizacyjną 
i artystyczną klęską. Mimo 
dobrego przygotowania logi-
stycznego i zgromadzenia czo-
łówki wykonawców, założenia 
się nie sprawdziły. Przybyło 
więcej publiczności niż orga-
nizatorzy byli w stanie przy-
jąć, więc szybko przełamano 
barierki i sprzedaż biletów 
stała się fikcją. Atmosfera na 
koncertach nie była tak dobra 
jak w Woodstock. Tym razem 
wykonawcy podeszli do wy-
stępów profesjonalnie, zadbali 
o dobre nagłośnienie i efekty, 
ale dla publiczności była to już 
czysta komercja i nie ma się co 
oszukiwać, miała racje. 

Wyzwanie podjęli entuzjaści 
ruchu hippisowskiego i rocka 
w Europie. 

Mike Ibis na swoją far-
mę w Glastonbury w Anglii 
w 1971 roku zaprosił grupę 
zaprzyjaźnionych hippisów 
i muzyków. Zaczęło się od 
spontanicznego zlotu kilkuset 
osób. Impreza przetrwała do 
dziś i corocznie przyjeżdża na 
nią około 130 tysięcy fanów 
muzyki. Dawno przebrzmiała 
psychodelia i rock współcze-
sny brzmi zupełnie inaczej. 
Tradycją festiwalu jest każdego 
roku padający deszcz. Pod tym 
względem przypomina on 
Woodstock. Kalosze i peleryna 
przeciwdeszczowa to podsta-
wowy ekwipunek fana, a mimo 
to, kto raz na imprezę trafił, 
powraca tam w kolejnych 
latach. Glastonbury jest bodaj 
jedynym festiwalem, na który 
przyjeżdżają fani kilku poko-
leń, obok nastolatków, świetnie 
bawią się sześćdziesięciolat-
kowie. Ci ostatni mogli też 
usłyszeć gwiazdy z Wood-
stock. Prezentowana muzyka 
jest bardzo urozmaicona i nie 
tylko do rocka się ogranicza. 
Na tym festiwalu wystąpili z 
Polski; „Habakuk”,„Kapela ze 
wsi Warszawa”, „Daga Dana”. 
Rozmaitość artystycznych 
propozycji i atmosfera łączą 
Glastonbury z Woodstock. 

W Danii w Roskilde każ-
dego lata przez kilka dni na 
wielu scenach można zobaczyć 
i posłuchać wszystkiego, co 
jest modne w rocku i innych 
nurtach muzyki popularnej. 
Tu jednak każda scena ma 
swoją specyfikę, nie ma mie-
szania gatunków i pokoleń. 
Dbają o to same zespoły i ich 
menadżerowie. Organizatorzy 
wyciągnęli wnioski z błędów 
poprzedników i zadbali o 
organizacje. Dzisiejsi fani 
muzyczni są też całkiem inni. 
Upodobania muzyczne nie 
wiążą się z przynależnością do 
jakiejś subkultury, wspólnota 
sprowadza się do dobrej zaba-
wy w czasie koncertu i wraz 
z nim się kończy. Jeśli ktoś 
chce mieć przegląd tego co 
na topie w muzyce popularnej 
powinien udać się do Roskilde. 

Ambicją animatora „Open 
Air Festival” Mateusza Źół-
kowskiego jest dorównanie 
pod względem rangi i rozma-
chu Roskilde. Jest To całkiem 
realne, bo dziś to tylko kwestia 
pieniędzy. Warto Tu dodać że 
dziś żadna impreza nie zarabia 
na siebie i wymaga sponsorów. 
Oczekiwań artystów nie za-
spokoją wpływy z biletów. Na 

potrzeby festiwalu powstaje 
całe miasteczko. Trzy sceny 
uzupełniają dwa namioty na 
bardziej kameralne produk-
cje. Oto kilka przykładów 
rozwiązań organizacyjnych; 
miejsca na polu namiotowym 
są ściśle wyznaczone i należy 
je rezerwować przed impre-
zą. Wydawane są specjalne 
karty płatnicze, które można 
naładować wcześniej, co elimi-
nuje kolejki do bankomatów. 
Zamiast biletów, uczestni-
cy dostają specjalne opaski. 
Orientacje w programie kon-
certów zapewniają przewodni-
ki. Obowiązuje też regulamin 
imprezy. Zwrócę uwagę tylko 
na jeden punkt, który mówi o 
zakazie używania aparatów 
fotograficznych, czy urzą-
dzeń nagrywających i kamer. 
Na Woodstock nikomu nie 
przyszłoby do głowy wprowa-
dzanie takich restrykcji. „Gre-
ateful Dead” wręcz zachęcali 
swoich fanów do nagrywania 
koncertów, jeśli tylko mieli ta-
kie możliwości. Dziś komercja 
życie festiwalowe sprowadza 
do absurdu. „Open Air” roz-
szerza swą ofertę o spektakle 
teatralne i pokazy filmowe, ale 
też imprezy mające ze sztuką 
nie wiele wspólnego, na przy-
kład pokazy mody. 

Ogólnopolski Przegląd Mu-
zyki Młodej Generacji w Ja-
rocinie, który później przyjął 
nazwę Festiwal Muzyków 
Rockowych – powstał w naj-
bardziej popularnej formie w 
1980 r. z inicjatywy Waltera 
Chełstowskiego, chociaż festi-
wale muzyczne odbywały się 
tutaj już od 1970 roku. Dość 
długo był największym festi-
walem muzyki młodzieżowej, 
głównie rockowej w państwach 
Układu Warszawskiego.

Jego organizacja wzorowana 
była na festiwalu w Wood-
stock, a specyficzna atmosfera 
panująca podczas festiwalu 
powodowała, że nazywany był 
przez media polskim Wood-
stockiem. Za czasów PRL był 
rodzajem odskoczni od szarej 
rzeczywistości i oazą wolno-
ści, choć wielu uważało, że 
jest to celowo zorganizowany 
przez władze rodzaj wentylu 
bezpieczeństwa dla sfrustro-
wanej młodzieży z subkultur.

Na festiwalu grano punk 
rocka, rocka, heavy metal, 
bluesa, reggae. Uczestniczyły 
w nim praktycznie wszystkie 
czołowe zespoły grające tego 
rodzaju muzykę w Polsce, 
choć cechą charakterystyczną 
festiwalu była też scena „al-
ternatywna”, na której grały 
zespoły, które nigdzie indziej 
nie mogły liczyć na dużą wi-
downię.

W Jarocinie zyskały sławe 
zespoły: „Armia”, „Oddział 
Zamknięty”, „Kult”, „”De-
zerter”, „Siekiera”, „KSU”. 
Część z nich pozostanie kon-
sekwentnie „undergroundowa” 
i nie trafi na oficjalne estrady. 
„KSU” pierwszą oficjalną 
płytę wyda po trzydziestu la-
tach działalności. W Jarocinie 
pojawił się Jerzy Owsiak. Do 
legendy przejdzie jego inicja-
tywa powołania „Towarzystwa 
Miłośników Chińskich Ręcz-
ników”. W PRLu wszystko 
musiało być zorganizowane 
i kontrolowane, a hippisi nie 
prowadzili rejestru członków 
i nie wydawali legitymacji. 
Wiele pomysłów z tego czasu 
Owsiak będzie mógł zrealizo-
wać dopiero na „Przystanku 
Woodstock”. 

Początki festiwalu sięgają 
1970 roku, kiedy to debiuto-
wał jako skromna impreza 
muzyczna organizowana przez 
jarociński klub Olimp z inicja-

tywy Krzysztofa Wodniczaka. 
Organizowany był pierwotnie 
pod nazwą Wielkopolskie 
Rytmy Młodych i pod nazwą to 
występował aż do 1979 roku. 
Pierwsza edycja miała charak-
ter lokalny. W kolejnych latach 
festiwal zyskiwał rozgłos i po-
jawiało się coraz więcej grup z 
całej polski. Coraz częściej też 
pojawiały się o nim informacje 
w prasie. W 1973 roku po raz 
pierwszy zaproszono także za-
wodowych muzyków. Gwiazdą 
był wtedy zespół Anawa. Przez 
pierwsze lata festiwal nie miał 
charakteru czysto rockowego 
festiwalu. Na Wielkopolskich 
Rytmach Młodych można 
było usłyszeć Hannę Banaszak 
(debiut w 1974 roku pod nazwą 
Hanna i Piotr) obok Kasy 
Chorych, która debiutowała 
na festiwalu w 1978 roku. Na 
festiwalu zespoły rywalizo-
wały o złotego, srebrnego i 
brązowego kameleona. Przy-
znawana była także nagroda 
publiczności i dziennikarzy. 
Występowali także: Tadeusz 
Nalepa, Wojciech Gąssowski 
czy Marek Grechuta. Do 1975 
roku festiwal odbywał się w 
salach Domu Kultury. W 1976 
roku festiwal przeniósł się do 
nowo wybudowanego Jaro-
cińskiego Ośrodka Kultury, 
który z czasem zyskał również 
amfiteatr.

Wielkich imprez o prowe-
niencji rockowej jest coraz 
więcej, ale z Woodstock nie 
mają nic wspólnego. Z dobrej 
organizacji słyną Niemcy i co-
rocznie organizują kilka wiel-
kich festiwali, chociażby w 
Hoffbergu. „Hit Parade” oraz 
„Techno Party” biją wszelkie 
rekordy pod względem licz-
by uczestników. Początkowo 
organizowane spontanicznie 
pod hasłem dobrej zabawy, 
to z czasem ta anarchistycz-
na idea nabierała wymiaru 
politycznego, a manifestacja 
swobody obyczajowej i wol-
ności pozornie rymowały się 
z hasłami hippisów, są wyłącz-
nie współczesnym wariantem 
hedonizmu.

 Jednym z hippisowskich 
haseł było zbliżenie do natu-
ry, stąd częsty motyw kwia-
tów. Dziś popularny jest ruch 
ekologiczny i można by przy 
odrobinie dobrej woli uznać, że 
jest to jakaś kontynuacja hippi-
sowskiej tradycji. W Ameryce 
w stanie Montana, w miejscu 
zwanym „Black Rock” na dnie 
wyschniętego jeziora latem 
nagle wyrasta miasteczko, 
budowana jest wielka rampa, 
na której przez kilka dni od-
bywają się koncerty. Festiwal 
ma opinie najważniejszego 
spotkania miłośników muzyki 
elektronicznej. Jednak gatunek 
od natury dość odległy. Przez 
miesiąc po imprezie wolon-
tariusze przywracają miejscu 
pierwotny stan i nie znajdzie 
się tam ani jednej puszki, 
kapsla, czy peta. Zwracają to 
miejsce naturze. Niezwykłe 
ukształtowanie terenu zapew-
nia wyjątkowe warunki aku-
styczne, amfiteatr zbudowany 
przez naturę. 

Po wizycie na czwartym 
Woodstock Jerzy Owsiak po-
stanowił przenieść idee festi-
walu do Polski i od 1995 roku 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy organizuje festiwal 
„Przystanek Woodstock „. 
Miejscem pierwszych festi-
wali była miejscowość Żary, 
przeniesiony do Kostrzynia 
nad Odrą. «Przystanek Wo-
odstock» w założeniu jest 
podziękowaniem od fundacji 
dla wolontariuszy. Każdego 
roku przyjeżdża 200 tysięcy, 
dziesięć lat temu  przyjechało 

400 tysięcy, a w 2019 roku 
frekwencję obliczano na 850 
tysięcy nie tylko   młodych 
ludzi. Festiwal zyskał sobie 
międzynarodową sławę, jako 
jedna z najbezpieczniejszych 
imprez i perfekcyjnie zorga-
nizowanych. O porządek dbają 
„pokojowe patrole” składają-
ce się z wolontariuszy. Pole 
namiotowe i teren imprezy 
wyznaczają nie barierki i pło-
ty, ale wcześniej wysiany pas 
słoneczników. Każdy „Przy-
stanek” poprzedzają wielo-
miesięczne przygotowania, nie 
ma tu improwizacji. Jednak 
organizatorzy dbają o spon-
taniczny charakter imprezy, 
proste zasady i otwartość. 

Tradycją jest ruszanie każ-
dego „Przystanku Woodstock” 
od występu orkiestry dętej 
kolejarzy. Odjazd imprezy od-
gwizduje ostatni zawiadowca 
stacji w Kostrzyniu, Roman 
Polański. Ze sceny rozbrzmie-
wa nie tylko rock. Do wiernych 
uczestników festiwalu należą; 
Wojciech Waglewski, Jacek 
Kleyf, „Carabtuhil”, „Gang 
Olsena” i wielu rockmanów.
Każdy z wykonawców stara 
Się przygotować jakieś co-
very”. W 2009  roku były to 
tematyz Woodstock sprzed 
czterdziestu lat.  

Jerzy Owsiak konsekwent-
nie opowiada się za nie ko-
mercyjnym cha ra k terem 
„Przystanków Woodstock” 
i wykonawcy występują za 
darmo. Na początku udział 
w imprezie polscy rockmani 
traktowali honorowo i każdy 
chciał na „Przystanku” zagrać. 
Teraz coraz częściej zespoły 
pytają o kasę. 

„Przystanek Woodstock” to 
nie tylko muzyka. W ramach 
„Akademi Sztuk Przepięk-
nych” odbywają się wystawy, 
warsztaty i spotkania o roz-
maitej tematyce.Tegoroczny 
przystanek odwiedzili Lech 
Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. 
Czekały ich nie łatwe rozmo-
wy. Jednak wszyscy goście są 
zgodni że to ważne i budu-
jące dla nich doświadczenie. 
Gościem w 2009 był Mike 
Lang, jeden z organizatorów 
pierwszego Woodstock. Im-
preza zrobiła na nim ogromne 
wrażenie. 

Po Woodstock pozostała 
tylko legenda, bowiem dziś 
tego rodzaju wydarzenie jest 
nie do powtórzenia. Rock stał 
się przemysłem rozrywko-
wym, a idee hippisowskie o ile 
powracają, to wyłącznie w cha-
rakterze mody retro. Jednak 
pokolenie hippisów zmieniło 
świat. Bil Gates utworzył w 
Seatle muzeum Jimi Hendri-
xa. Twórcy Microsoftu były 
bliskie ideały pokolenia. Re-
alizacją pomysłu otwartego 
społeczeństwa jest Internet.Od 
epoki hippisowskiej zaczęło 
się zainteresowanie kulturą i 
filozofią Dalekiego Wschodu, 
zwłaszcza Indi. Nie zmiennym 
powodzeniem cieszą się kursy 
JOGI I filozofia Zen. . W 
pewnym sensie do ruchu hip-
pisowskiego nawiązuje ruch 
ekologiczny, bo życie zgodnie 
z naturą było najczęściej dekla-
rowanym celem hippisowskich 
komun.   Praktyczną realizacje 
ma też hasło obyczajowej tole-
rancji i dziś rozmaite subkul-
tury mogą istnieć obok siebie 
bezkonfliktowo. 

„Legendy rocka” to nazwa 
festiwalu, jaki organizowany 
jest w lipcu każdego roku na 
środkowym wybrzeżu w doli-
nie Charlotty. Pierwsza edycja 
w 2008 roku zgromadziła 
wielotysięczną publiczność. 
W pewnym sensie sukces był 
gwarantowany, bo zapowie-

dziano występy gwiazd, choć 
sprzed lat, ale z powodów po-
litycznych to był ich debiut na 
polskiej scenie. W 2019 roku 
były to, jak się dziś pisze ikony 
trzech pokoleń fanów rocka; 
Bryan Ferry, Billy Idol, John 
Fogerty. Ten ostatni debiuto-
wał w Woodstock. Wcześniej, 
dwukrotnie wystąpił Carlos 
Santana. 

Amfiteatr w plenerze, da-
leko od wielkich aglomeracji 
zapewnia niepowtarzalną at-
mosferę, połączenie filhar-
monii z polem namiotowym. 
Organizatorzy zadbali o do-
bre warunki pod względem 
technicznym i logistycznym. 
Publiczność jest specyficz-
na, przeważają rockfani w 
średnim wieku z rodzinami. 
Podkreślam profesjonalizm i 
komercyjny charakter imprezy, 
ale to nie zarzut, przejaw nor-
malności. Dziś klasyczny rock 
nie budzi już takich emocji, 
wyjazd do doliny Charlotty to 
podróż sentymentalna. 

Mike Lang przypomniał 
sobie o wizycie w Kostrzyniu, 
miało to dwie konsekwencje. 
Postanowił w 50 rocznicę 
Woodstock zorganizować po-
dobny festiwal raz jeszcze, a 
jednocześnie zastrzec prawa 
do jego nazwy. Spotkanie w 
Kostrzyniu nie może się już 
nazywać „Przystanek Wood-
stock”, będzie miało nazwę 
„Pol`ǹ rock”. Jak głosi legenda, 
przygotowania do pierwszego 
Woodstock były jedną wielką 
improwizacją. Jak w każdej 
legendzie jest sporo prawdy, 
ale ta improwizacja nie była 
zamiarem inicjatorów. Powsta-
ła w tym celu spółka, założona 
przez 13 hipisów. Musiał być 
jakiś podmiot reprezentujący 
organizatorów wobec władz, 
wystąpić o stosowne pozwo-
lenia, wydzierżawić teren, 
zaciągać zobowiązania i wiele 
innych czynności, których 
świadomości pomysłodawcy 
nie mieli, o czym pisałem na 
wstępie. Wydawało się, że 
tym razem wszystko pójdzie 
gładko. 

Pierwszym niepowodze-
niem była odmowa dzierżawy 
terenu na którym odbył się 
pierwszy festiwal. Nowa loka-
lizacja pozostawiała nadal do 
rozwiązania kolejny problem, 
związany z bezpieczeństwem 
uczestników. Dziś władze 
podchodzą do tego rygory-
stycznie. Organizator musiałby 
wygrodzić teren, zatrudnić 
odpowiednią ilość ochronia-
rzy, postawić bramki z wy-
krywaczami metali, prewencja 
antynarkotykowa. W tym kon-
tekście logistyka, sanitariaty, 
wydawały się drobiazgami. 
Oczywiście o tym wszystkim 
wiedzą organizatorzy wiel-
kich imprez plenerowych w 
Ameryce i wszystko byłoby do 
zrobienia, pod warunkiem, że 
potencjalni uczestnicy przysta-
liby na pokrycie tych kosztów 
w cenie biletów. Najtrudniejsze 
dla Mike Langa okazały się 
negocjacje z wykonawcami, 
którzy mieli określone wy-
magania nie tylko techniczne, 
ale i programowe. Przekonali 
się o tym wcześniej inni, kiedy 
okazywało się, że nie wszy-
scy chcą wystąpić na jednej 
scenie. Osobną kwestią były 
honoraria, nie możliwe do 
zapewnienia. Długo zwlekano 
z ogłoszeniem oficjalnej listy 
wykonawców, do końca lista 
nie była pewna. Ostatecznie 
w lipcu inicjator i organizator 
jubileuszowego Woodstock 
poddał się i zrezygnował z jego 
organizowania. Może Mikel 
Lang wróci do Kostrzynia? 

Owsiak ma też kłopoty i to 

od lat. Ataki prasy prawicowej 
nie mogły osłabić entuzjazmu. 
Prawdziwe problemy zaczęły 
się od czasu przejęcia władzy 
przez PIS. Władze uznały 
„Przystanek Woodstock” za 
imprezę „podwyższonego ry-
zyka”, wbrew faktom i do-
świadczeniom. W 2019 roku w 
trakcie festiwalu zmarły dwie 
osoby z „przyczyn natural-
nych”, biorąc pod uwagę liczbę 
uczestników można śmiało 
powiedzieć, że to przypadki 
losowe, nie do przewidzenia. 
Podobnie mimo instrukcji, 
policja nie mogła się wykazać 
spektakularnymi interwencja-
mi. Nawet wyjazd uczestników 
nie spowodował większych 
problemów. Problemem były 
przyjazdy, ponieważ początko-
wo PKP odmówiła podstawie-
nie dodatkowych pociągów, 
które dowiozłyby uczestników. 
Z pomocą ruszyły samorzą-
dy i zaoferowały pomoc ko-
lei regionalnych podległych 
urzędom marszałkowskim. Z 
właściwym sobie poczuciem 
humoru „woodstockowicze” 
ogłosili hasło; „Olej kolej” i 
zaczęli spontanicznie organi-
zować alternatywny transport. 

D a w n i  h i p i s i  M a r e k 
Kuchciński i Ryszard Terlecki, 
jako czołowi aktywiści PIS są 
dziś skrajnymi konserwaty-
stami, wrogami kontrkultury 
i samego Owsiaka. Czy bunt 
się ustatecznia, a może wtedy 
byli zwyczajnymi przebiereń-
cami. Wielu młodych ludzi w 
Polsce ulegało nowej modzie, 
co wcale nie oznaczało, że 
natychmiast zostawali konte-
statorami. To dla władzy sama 
odmienność w stroju i obycza-
ju oznaczała wrogość wobec 
systemu nie wartości, ale poli-
tycznego ustroju. Dziwnie się 
to rymuje z dzisiejszą sytuacją, 
klimatem politycznym, władza 
tak samo odmienność odbiera 
jako wrogość. 

Rok 1969 był przełomowy; 
człowiek wylądował na księ-
życu, latem do księgarń trafił 
album „The Beatles”, „Abby 
Road”, „rodzina Charlesa 
Mansona” dokona seri okrut-
nych zbrodni, a w Woodstock 
odbył się muzyczny festiwal, 
zapowiadający kontrkulturową 
rewolucję. Misja Apolo okaza-
ła się tylko kolejnym epizodem 
w zimnej wojnie, rezultatem 
rywalizacji USA w podboju 
kosmosu ze Związkiem Ra-
dzieckim, nasza wiedza o 
świecie nie zmieniła się tak 
bardzo, jak się spodziewano. 
Album „The Beatles” kończy 
nie tylko karierę zespołu, ale 
epokę radosnej, kolorowej, 
pokojowej kontestacji. Ikoną 
popkultury zostanie Charles 
Manson, jako wcielenie diabła, 
kogoś, kto przekracza granice, 
ale i fascynuje. Publiczność 
festiwalowa rozjechała się i 
kontrkulturowa rewolucja nim 
się na dobre rozwinęła, już 
się skończyła. Festiwalowicze 
nie zbudowali alternatywnego 
społeczeństwa, rock przestał 
być narzędziem politycznej 
ekspresji, wyznania wiary w 
nowe wartości. Samo słowo 
festiwal straciło pierwotny 
sens, dzisiejsze festiwale nie 
są „świętem muzyki”, ale 
zwykłymi imprezami, towa-
rem, przedmiotem komercyj-
nego obrotu. Autentyczność 
i spontaniczność, szczerość 
wypowiedzi zastąpiły; profe-
sjonalizm, produkcja i zysk. 

Jednak jest jeszcze miejsce 
na tej planecie, gdzie wspól-
notowość jest ważniejsza od 
stadności, a radość tworzenia 
od konsumpcji, dlatego legen-
da Woodstock przetrwa. 

Andrzej Wilowski 

Epoka wielkich festiwali rockowych 



Str. 9POWIATY-GMINY
15 października 2019 METROPOLIA POZNAŃSKA

W Poznaniu ruszyła budo-
wa największego w Polsce 
kompleksowego centrum 
senioralnego – w środę 9 
października uroczyście 
wmurowano kamień węgiel-
ny pod inwestycję. Na ternie 
dawnego szpitala miej-
skiego przy ul. Podgórnej i 
Szkolnej powstanie klinika 
rehabilitacyjna, rezydencja 
zapewniająca całodobową 
opiekę, apartamenty ze 
wsparciem medycznym 
oraz miejsce pobytu dzien-
nego dla seniorów. 

W Rezydencji będzie 166 
miejsc dla osób starszych 
wymagających całodobowej 
opieki i wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. W kom-
pleksie zaplanowano również 
Apartamenty dla Seniorów 
prowadzone w formule as-
sisted living. To mieszkania 
przystosowane do potrzeb 
seniorów z mniejszymi obcią-
żeniami medycznymi, gdzie 
można mieszkać i żyć samo-
dzielnie, mając jednocześnie 
fachową opiekę medyczną, 
techniczną oraz usługi dodat-
kowe dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb. Drugą, rów-
nie ważną częścią kompleksu 
będzie klinika rehabilitacyjna 
wyposażona w najnowocze-
śniejszy sprzęt. Będzie w niej 
działał profesjonalny basen 
rehabilitacyjny, w pełni dosto-
sowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami oraz wie-
loosobowa kriokomora i tzw. 
„kuchenki terapeutyczne”, w 
których pacjenci pod okiem 
specjalistów będą uczyć się 
zasad zdrowego odżywiania. 
Powstaną też sale gimnastycz-
ne ze sprzętem dostosowanym 
do poszczególnych rodzajów 
rehabilitacji, a także gabinety 
terapii zajęciowej, w których 
będą przywracane utracone 
w wyniku choroby umiejęt-
ności. W klinice będzie moż-
na skorzystać z rehabilitacji 
neurologicznej (wczesnej oraz 
wtórnej), rehabilitacji ogólno-
ustrojowej, kardiologicznej i 
ambulatoryjnej.

Powierzchnia całej inwesty-
cji będzie wynosiła około 21 
000 m2. W całym kompleksie 
(dom, klinika, apartamenty 
assisted living) przewidywane 
jest około 400 miejsc. Otwar-
cie kompleksu planowane jest 
na przełom 2020 i 2021 roku.  
Inwestycję zrealizuje ORPEA 
Polska, która za około 40 
mln zł kupiła nieruchomość 
od Miasta Poznań. Teren po 
byłym szpitalu miejskim obej-
mował 11 budynków u zbiegu 
ulic Szkolnej i Podgórnej. Taka 
lokalizacja domów opieki jest 
najbardziej pożądana przez 
seniorów i ich bliskich. Umoż-
liwia bowiem pozostanie w 
dotychczasowym miejscu za-

mieszkania, co ułatwia utrzy-
mywanie więzi rodzinnych i 
przyjacielskich. ORPEA Pol-
ska oferuje opiekę na oddzia-
łach rehabilitacyjnych oraz w 
ośrodkach opiekuńczo-leczni-
czych w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia lub w for-
mie komercyjnej.  Firma jest 
częścią największej w Europie 
sieci domów opieki i klinik 
rehabilitacyjnych ORPEA, 
obecnej w branży od 1989 r. 
z potencjałem blisko 87 000 
miejsc (ponad 850 placówek) 
w 10 krajach europejskich, a 
także w Brazylii i Chinach.

- To jedna z ważniejszych 
nieruchomości w centrum 
miasta - powiedział Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia. - Cieszę się, że poważ-
ny i doświadczony inwestor 
stworzy w tym miejscu cen-
trum dla osób starszych. To 
pokazuje, że miejska polityka 
senioralna jest impulsem dla 
sektora prywatnego. Lokaliza-
cja takiej inwestycji w samym 
centrum Poznania gwarantuje, 
że starsze osoby będą mogły w 
pełni korzystać z życia Miasta 
- społecznego i kulturalnego, 
będąc jednocześnie pod opieką 
specjalistów.

Cały obszar, na którym 
znajdzie się inwestycja, jest 
częścią zespołu urbanistycz-
no-architektonicznego Starego 
Miasta, wpisanego do rejestru 
zabytków. Najważniejszym 
elementem historycznym w 
kompleksie - oprócz pozosta-
łości murów miejskich - jest 
skrzydło dawnego klasztoru 
sióstr Karmelitanek Bosych. 
Wszystkie działania w jego 
obszarze są poprzedzone ba-
daniami oraz muszą uzyskać 

zgodę Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków. Przestrzeń, 
na której stanie kompleks, 
to niezwykle miejsce w Po-
znaniu. Mamy do czynienia 
z dużym terenem, zbliżonym 
powierzchnią do Starego Ryn-
ku, na którym można stworzyć 
ogród w samym centrum mia-
sta. Ogród będzie częściowo 
dostępny dla poznaniaków i 
dla zwiedzających miasto, w 
kompleksie znajdzie się rów-
nież kawiarenka.

Budynek klasztorny pozo-
stały po kasacie zakonu karme-
litanek został zaadaptowany w 
1854 roku. Po rozbiórce daw-
nego piętra nadbudowano trzy 
nowe kondygnacje, tworząc w 
ten sposób najstarsze skrzydło 
szpitalne, które dotrwało do 
naszych czasów. Na przełomie 
lat 70. i 80. XIX wieku na miej-
scu rozebranej partii kościoła 
i dawnych oficyn klasztor-
nych zbudowano nowy gmach 
szpitala wzdłuż zachodniej 
pierzei ulicy Szkolnej. Dalszą 
jego budowę zaplanowano 
wzdłuż nowo wytyczone-
go przedłużenia ul. Szkolnej 
w kierunku południowym. 
Nieopodal poklasztornego 
skrzydła szpitala wzniesiono w 
latach 1892-94 szereg budyn-
ków zaplecza gospodarczego 
i sanitarnego. Część z nich 
zmodernizowano około 1904, 
kiedy powstały nowe budynki 
kotłowni i kuchni. Na potrzeby 
szpitala zaadaptowano tak-
że wzniesioną w 1861 willę 
Hipolita Cegielskiego oraz 
szereg kamienic wzdłuż ul. 
Podgórnej, pochodzących z 
dwóch ostatnich dekad XIX i 
pierwszej dekady XX wieku.

Roman Szymański

Centrum Senioralne w Poznaniu

Paweł Domagała nie 
zwalnia tempa. Po wyda-
niu w listopadzie zeszłego 
roku krążka „1984”, który 
zdążył okryć się podwójną 
platyną, odbyły się już trzy 
tury trasy koncertowej. 
Tej jesieni rusza czwar-
ta odsłona #1984TOUR, 
Paweł odwiedzi Poznań, a 
w repertuarze pojawią się 
premierowo utwory z nad-
chodzącej płyty „Wracaj”. 

W przerwie między koncerta-
mi Domagała zagrał w serialu 
„Żmijowisko”. Po zakończe-
niu zdjęć powstała piosenka 
pod tym samym tytułem oraz 
reżyserowany przez Pawła  
teledysk z fragmentami seria-
lu, w którym wystąpili m.in. 
Agnieszka Żulewska, Cezary 
Pazura, Hania Koczewska, 
Wojciech Zieliński i Piotr 
Stramowski. 20 września pio-
senka pojawiła się w serwisie 
YouTube: 

https://youtu.be/W8K4XR-
4FWEs

Plik audio w formacie Wave 
można ściągnąć tutaj: https://
we.tl/t-F8KjaL84Qa

Powieść Wojciecha Chmiela-
rza połknąłem w jedną noc i do 
ostatnich stron nie domyślałem 
się zakończenia. Poza zajmują-
cą fabułą są tu ciekawe relacje 
między bohaterami i celne 
komentarze do rzeczywistości 
(również świata show biznesu). 
Propozycja zagrania Arka 
była dla mnie interesującym 
wyzwaniem, bo zazwyczaj 
pozwalałem sobie na sporo 
improwizacji, a tym razem 
musiałem być jak matematyk, 

chirurg czy architekt. Być pre-
cyzyjnym i konsekwentnym, 
by mylić tropy i trzymać widza 
w niepewności - mówi Paweł.

Czasem jestem pytany, 
czy wolę być aktorem, czy 
muzykiem i zawsze wtedy 
odpowiadam, że mam szczę-
ście mogąc spełniać się w 
dwóch zawodach, o których 
marzyłem od dziecka. Bardzo 
rzadko, zdarza się, że muzyka 
i aktorstwo przenikają się. Ta-
kim przypadkiem jest „Żmijo-
wisko”. Jako aktor odgrywam 
jedną z ról, a równocześnie 
z Łukaszem Borowieckim 
nagraliśmy piosenkę inspi-
rowaną książką i serialem. Z 
planu codziennie dzwoniłem 
do mojej żony Zuzanny Gra-
bowskiej i dzieliłem się z nią 
wrażeniami, pomysłami na 
rolę Arka, fizycznym zmęcze-
niem, poczuciem samotności z 
dala od niej i córek. Zuza pod 
wpływem lektury książki i 
naszych rozmów napisała tekst 
piosenki. Nigdy nie śpiewam 
cudzych tekstów, myślałem 
też, że nie potrafię, ale tekst 

Zuzy od razu zaadoptowałem. 
Odnajduję w nim znajome 
uczucia, atmosferę „Żmijowi-
ska” i intrygującą  grę z jego 
fabułą. - dodaje.

Serial opowiada historię 
grupy trzydziestoparoletnich 
przyjaciół ze studiów, którzy 
wyjeżdżają ze swoimi dziećmi 
na wakacje do letniska „Żmijo-
wisko”. Pewnego wieczoru, w 
trakcie zakrapianej alkoholem 
imprezy, znika 15-letnia Ada 
(Hania Koczewska), córka 
Arka (Paweł Domagała) i 
Kamili (Agnieszka Żulewska). 
Poszukiwania nie przynoszą 
efektu. Rok później jej ojciec 
wraca na miejsce tragedii i na 
własną rękę próbuje odszukać 
córkę. W trakcie prywatne-
go dochodzenia pojawiają 
się zaskakujące tropy i nowi 
podejrzani. Reżyserem se-
rialu CANAL+ jest Łukasz 
Palkowski odpowiedzialny za 
„Bogów” i sukces pierwszego 
sezonu „Belfra”. W serialu 
wystąpią również: Cezary 
Pazura, Piotr Stramowski, 
Wojciech Zieliński, Szymon 
Piotr Warszawski i Tamara 
Arciuch, Scenariusz napisali 
wspólnie Dana Łukasińska 
oraz autor powieści, Wojciech 
Chmielarz. 

Czwarta odsłona trasy roz-
pocznie się 29 września i 
potrwa do 20 grudnia 2019 
roku. W tym czasie Paweł 
Domagała z zespołem zagrają 
trzydzieści koncertów. W Po-
znaniu dwa z nich – 22. i 23. 
października. Część biletów 
jest już wyprzedana. Więcej 
szczegółów na stronie: https://
paweldomagala.pl/koncerty/ 

fot.Sylwia  Godowska

Podczas konferencji praso-
wej w poznańskiej „Arenie 
„zaprezentowano projekt mo-
dernizacji jej.Udział wzięli; 
prezydent m.Poznania Jacek 
Jaśkowiak ,prezes MTP Prze-
mysław Trawa i przedstawiciel 
firmy CDF Architekci- odpo-
wiedzialna za przygotowanie 
koncepcji i projektu budow-
lanego.Prezydent powiedział 
;że dzięki modernizacji Areny 
Poznań będzie miał nowocze-
sny obiekt widowiskowo-spor-
towy.Tutaj będą odbywać się 
ciekawe wydarzenia kultural-
ne i sportowe.Hala Arena to 
historyczny punkt na mapie 
Poznania,do którego wielu 
mieszkańców czuje senty-
ment.Wraz z przylegająca 
przestrzenią publiczną będzie 

tętniącym życiem miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców 
i turystów.

Prezes Zarządu MTP Prze-
mysław Trawa zapoznał z 
koncepcja architektoniczną 
przebudowy Areny i jej oto-
czenia.Wnętrze Areny będzie 
spełniać wymagania,jakie sta-
wia się obiektom widowisko-
wo- sportowym.Najważniej-
sza jest jego funkcjonalność.
Po przebudowie w hali będą 
odbywać się ; koncerty,wyda-
rzenia teatralne,mecze sporto-
we gier zespołowych,zawody 
sportów walki.Zależało nam 
więc na maksymalnym zwięk-
szeniu pojemności widowni.
Projekt zakłada pozostawienie 
w niezmienionej formie ele-
wację budynku..Remontowi 

ulegnie tylko pokrycie da-
chowe.W zewnętrznym wy-
glądzie będzie dominować ; 
beton,szkło,stal.Całkowitej 
przebudowie ulegnie wnętrze 
hali.Modernizację zaplano-
wano na lata 2020,2021 roku.
Koszt planowany ca 100 mln 
złotych.Poziom podłogi zo-
stanie obniżony o 6 m .Nastąpi 
zmiana układu trybun.Nowa 
Aren w liczbach ;do 6400 
miejsc siedzących imprezy 
sportowe,wydarzenia koncer-
towe do 9 000 osób .

Należy przypomnieć że 
Hala Arena została oddana 
do użytku 24.06.1974 roku.
Będziemy kibicować przebu-
dowie Hali Arena i całemu 
otoczeniu wokół .

Zygmunt Tomkowiak

Premiera nowej piosenki Pawła Domagały „Nowa Arena „ w Poznaniu ?

Wyroby kulinarne nie tylko 
z Polski, ale z Turcji i Ar-
menii, herbaty ze Sri Lanki, 
przyprawy z całego świata, 
czarne chleby i kindziuki z 
Litwy, węgierskie papryko-
wane kiełbasy z mangalicy, 
gruzińskie koniaki - to tyl-
ko część propozycji, które 
oferował tegoroczny, XIII 
Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku w Poznaniu.

Jednym z ważniejszych ele-
mentów tegorocznej edycji fe-
stiwalu był konkurs kulinarny 
CHŁODNIKI 2019, którego 
jurorzy oceniali 30 chłodni-
ków zgłoszonych do rywaliza-
cji przez najlepsze restauracje. 
Trudna i odpowiedzialna praca 
czekała także jurorów konkur-
su Polska Nalewka Roku. Po 
ogłoszeniu wyników na scenie 
na Starym Rynku miało też 
miejsce specjalne spotkanie 
dla przedstawicieli mediów i 

uczestników konkursu Polska 
Nalewka Roku w Restauracji 
The Time przy ul. Młyńskiej 
12 w Poznaniu.

Tym razem w roli akcentów 
kulinarnych pojawiły się rów-
nież światowej klasy wypieki 
słodkie i wytrawne z powstałej 

niedawno na Młyńskiej 12 
piekarni Big Bonjour, która 
była też nowym wystawcą 
tegorocznej imprezy.  

W tym roku nastąpił powrót 
sceny muzycznej Festiwalu i 
wspaniałych festiwalowych 
koncertów muzyki bałkańskiej 
realizowanych we współpracy 
z Akademią Gitary.

Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku to jednak dużo 
więcej niż staromiejski Jar-
mark. Jak co roku organizato-
rzy zaprosili odwiedzających 
na warsztaty kulinarne pro-
wadzone przez prawdziwych 
mistrzów, laboratoria smaku, 
degustacje, koncerty, wykła-
dy (m.in. o tym jak wspólny 
czas spędzany w kuchni łączy 
pokolenia i integruje rodziny) 
oraz konkursy dla zawodow-
ców i amatorów. To wszystko 
znalazło się bowiem w progra-
mie tegorocznej imprezy.

Michał Szott

Smaki świata w Poznaniu
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Koniec września to jedno-
cześnie początek dziewiątej 
edycji imprezy „Senioralni. 
Poznań”. Tradycyjnego 
przekazania seniorom 
kluczy do miasta, a tym 
samym rozpoczęcia senio-
raliów dokonano w dniu 28 
września br. na Wolnym 
Dziedzińcu UMP, gdzie 
zebrało się ponad pół tysią-
ca osób. Jędrzej Solarski, 
wiceprezydent Poznania 
podczas inauguracji Senio-
ralni. Poznań 2019. powie-
dział m.in. „Dla Seniorów 
w Poznaniu zawsze będzie 
świecić słońce. To Wy jeste-
ście siłą tego miasta… 

Po raz kolejny przygotowano 
mnóstwo ciekawych wydarzeń 
dedykowanych najstarszym 
mieszkańcom Poznania. „Se-
nioralni” to cykl otwartych 
wykładów, warsztatów, kon-
certów i drzwi otwartych w 
przeróżnych miejscach posia-
dających ofertę skierowaną do 
seniorów. W trakcie spotkania  
na Dziedzińcu UMP można 
było wyrobić Poznańską Złotą 
Kartę oraz zagłosować na pro-
jekty w Poznańskim Budżecie 
Obywatelskim. Centrum Me-
dyczne Synexus, partner głów-
ny jesiennego cyklu wydarzeń, 
zaprosi seniorów do udziału w 
bezpłatnych badaniach kontro-
lnych, z których będzie można 
skorzystać przez cały czas 
trwania „Senioralnych”. 

„Senioralni” potrwają do 11 
listopada. Przez 6 tygodni w 
Poznaniu odbędzie się ponad 
180 wydarzeń. Seniorzy znów 
będą mieli okazję zajrzeć do 
miejsc znanych, ale też mniej 
oczywistych – odbędą się 
oprowadzania po ekspozycjach 
poznańskich muzeów i galerii. 
Będzie można zobaczyć od 
kuchni redakcje telewizji i 
poznać teatralne kulisy. W 
programie znalazło się też spo-
ro wykładów, seansów filmo-
wych, lekcji języków obcych 
oraz spotkań z ekspertami na 
temat emerytury czy rynku 
pracy. Seniorzy będą mogli 
wziąć udział w specjalnej 
ekolekcji, spotkaniu na temat 
jakości powietrza w Poznaniu, 
spacerze cyfrowym i Debacie 
Pokoleń. Będzie też coś dla 
tych z zacięciem artystycznym, 
czyli warsztaty dziergania oraz 
robienia czapek i maskotek na 

drutach, wypalania w drewnie 
oraz kurs portretowy. Piszący 
będą mogli wziąć udział w 
spotkaniu Klubu Literackiego 
Seniora. Nie zabraknie też 
muzyki – seniorzy wysłuchają 
m.in. koncertu papieskiego 
oraz koncertu akordeonowe-
go. Stawiających na dobrą 
nutę z pewnością ucieszy 
też potańcówka, a lubiących 
rywalizację – wieczorek gier 
planszowych. Okazją do za-
poznania się z najnowszymi 
trendami będzie z kolei pokaz 
mody Fashin60+. Tradycyjnie 
w programie „Senioralnych” 
znalazło się mnóstwo propo-
zycji na aktywne spędzanie 
czasu – to zumba, gimna-
styka, zajęcia z fizjoterapią, 
treningi relaksu, joga, a nawet 
warsztaty nirvana fitness. 
„Senioralni” będą również 
świetną okazją do tego, żeby 
pomyśleć o swoim zdrowiu 
i skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych m.in. 
wzroku, słuchu, stóp, wątroby, 
jelita grubego i pamięci. Drzwi 
otwarte zorganizują dzienne 
domy pomocy społecznej, 
przeróżne stowarzyszenia i 
fundacje działające na rzecz 
seniorów, a Miejska Rada 
Seniorów zaprosi do udzia-
łu w otwartym posiedzeniu. 
Podczas trwania imprezy se-
niorzy będą mogli też liczyć 

na zniżki m.in. w poznańskich 
teatrach, grotach solnych i na 
pływalniach.

Tegorocznej inauguracji 
towarzyszyła uroczystość 
wręczenia  kolejnych cer-
tyfikatatów w ramach akcji 
„Miejsce przyjazne seniorom”. 
Po części oficjalnej odbył się 
koncert Krystyny Giżowskiej. 
Inaugurację poprowadził już 
tradycyjnie Bartosz Kuczyk. 

Po raz kolejny integralną 
częścią „Senioralnych” będą 
targi VIVA SENIORZY! Ju-
bileuszowa, dziesiąta edycja 
wydarzenia odbędzie się w 
25 i 26 października na te-
renie MTP, w pawilonie nr 
3. Targi podzielone zostaną 
na cztery bloki tematyczne: 
aktywność, zdrowie, wiedza 
i otoczenie. Targi to również 
bardzo ciekawa propozycja 
artystyczna. Pierwszego dnia 
na targowej scenie wystąpi 
Grażyna Brodzińska, a dzień 
później pojawi się na niej 
Halina Frąckowiak. Podczas 
targów seniorzy będą mogli 
wziąć udział m.in. w warszta-
tach z obsługi komputera czy 
smartfona. Program przewi-
duje również zajęcia związa-
ne z aktywnością fizyczną i 
tańcem, warsztaty ogrodnicze, 
zielarskie i kulinarne oraz 
strefę kosmetyczną.

Roman Szymański 

Senioralia w Poznaniu 
Nowy Dom Pomocy Spo-
łecznej nr 1 stanie przy 
ul. Żołnierzy Wyklętych i 
będzie nową siedzibą istnie-
jącego już DPS-u przy ul. 
Bukowskiej. Za niemal 43 
mln zł zbuduje go firma Bu-
dopol, zwycięzca przetargu. 
W dniu 23 września w 
Urzędzie Miasta Poznania 
została podpisana umowa 
realizacyjna pomiędzy  
Zarządem spółki Poznań-
skie Inwestycje Miejskie a 
wykonawcą. 

W podpisaniu umowy wzięli  
udział zastępca prezydenta 
Poznania Jędrzej Solarski oraz 
dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Mag-
dalena Pietrusik-Adamska. 
Budowa ma trwać maksymal-
nie dwa lata i zakłada się, że 
zakończenie realizacji nastąpi 
nie później niż na koniec listo-
pada 2021 roku.  

Na parterze w jedno- i dwu-
osobowych pokojach zamiesz-
ka 40 osób. Znajdą się tam rów-
nież pomieszczenia biurowe i 
administracyjne oraz kuchnia. 
Będzie też pokój gościnny 
oraz dzienny, jadalnia, po-
mocnicza kuchnia i dodatkowa 
łazienka, pralnia z suszarnią 
oraz przestrzenie wspólne z 
pracowniami, dyżurką oraz 
gabinetem doraźnej pomocy 
medycznej i zapleczem higie-
niczno-sanitarnym. Na pierw-
szym piętrze przewidziano 
pokoje dla kolejnych 60 osób. 

Tu również do dyspozycji pen-
sjonariuszy będą też wspólne 
przestrzenie z pracowniami, 
a także dyżurka, gabinet do-
raźnej pomocy medycznej i 
kaplica. W piwnicy zapro-
jektowano zaplecze socjalne 
oraz higieniczno-sanitarne dla 
pracowników domu pomocy 
społecznej, pomieszczenia 
techniczne, magazynowe oraz 
7 garaży. Ta oczekiwana in-
westycja pozwoli nie tylko na 
zwiększenie komfortu pobytu, 
ale również zapewni lepsze 
warunki zatrudnionym tam 
pracownikom, co w konse-
kwencji przełoży się na opiekę 
na najwyższym poziomie.

W Poznaniu w domach po-
mocy społecznej mieszkają 
osoby, które nie mogą sa-
modzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu – z po-
wodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności i właśnie 
poznaniacy, którym nie można 

zapewnić usług opiekuńczych 
w ich miejscach zamieszkania 
w DPS-ach znajdują opiekę  i 
wsparcie. Domy pomocy spo-
łecznej to nie tylko miejsce, w 
który, mieszkają pensjonariu-
sze. Przez cała dobę pełnione 
są w nich usługi opiekuńcze, 
wspomagające i edukacyjne, 
dostosowane do indywidu-
alnych potrze mieszkańców. 
W Poznaniu funkcjonuje 7 
domów pomocy społecznej 
z 716 miejscami. Dla osób w 
podeszłym wieku jest w nich 
291 miejsc, dla przewlekle so-
matycznych chorych – 345, dla 
osób z niepełnosprawnością 
fizyczną  - 20 miejsc, dla dzieci  
młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną – 60 miejsc. 
Tylko w sierpniu 2019 r. w 
DPS-ach pomoc uzyskało 683 
mieszkańców w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycz-
nie chorych.

Roman Szymański

W muzyce wolności autorzy 
tekstów nie tylko operu-
ją wariantami pojęcia 
podmiotu, ale odnoszą się 
do tworzonego przez siebie 
jako niezależnej sekwen-
cji. Nie są to na szczęście 
wskazówki dotyczące 
kryzysu różnorodności 
indywidualnej. Wydźwięk 
utworów wpisuje się w pew-
ną strategię, opiera się na 
pewnym naśladowaniu już 
dzieł stworzonych w celu 
dzielenia się „własnością 
intelektualną i prywatną”.

Należy odnieść wrażenie, że 
istotnym elementem decydują-
cym o wartości tej stylistyki są 
barwy i różnorodna stylistyka 
dźwiękowa konotująca zapew-
ne w przeświadczeniu wy-
sublimowane barwy i nowo-
czesne brzmienia. Warto też 
zauważyć że i interpretacja nie 
jest w istocie jednoznaczna.

Symptomatycznym udźwię-
kowionym obrazem stworzo-
nym na pewne , bliżej nie okre-
ślone podobieństwa wpisując 
się wzajemny i tożsamy z kilko-
ma nurtami i mającą zdolność, 
by przełamać arkan w postaci 

ukrytego systemu. Pozwala 
albo powinno się ją stosować 
z jednej strony dyscyplinę z 
drugiej angażować motywy 
linię twórczą, osobistej reflek-
sji i czułej pamięci niosącą to, 
co ona ma czyli wrażliwość, 
pamięć, refleksję, zachwyt, 
motywację do życia i wiele 
jeszcze innych cech i wartości 
po to, żeby uzyskać poczu-
cia dobra i szczęścia. Muzyka 
wolności została utożsamiona 
z etykietą wielokulturowości 
( nie mylić z multikulti), stąd 
dodatkowe dodawanie znaczeń 
konotowanych. Muzyka i se-
mantyka wykazują swoją wła-
ściwą wspólnotę autorów słów, 
kompozytorów, wykonawców 
i ... odbiorców. Są tożsame od 
pierwszego dźwięku po ostatni 
akord. 

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoje wieloletnią 
historię ( od pierwszego zespo-
łu big beatowego Rock Hall) , 
a z nią i przesłania okresowe 
czy ponad czasowe, które za-
prezentują się w wersji koncer-
towej m.in. Halina Benedyk, 
Ewelina Rajchel,  Marianna 
Ćwiąkała, Dominika Naroż-
na, Justyna Szafran, Piotr 

Kuzniak, Grzegorz Kupczyk, 
Filip Popów, Dariusz Rem-
mert, Piotr Schultz, Grzegorz 
Tomczak, zespoły  Anno Do-
mini, Konsonans, Sun Flower 
Orchestra. Orkiestra Zespołu 
Szkół Muzycznych pod dy-
rekcją Wiesława Bednarka. 
Kierownictwo muzyczne spo-
czywa w rekach i uszach Piotra 
Kałużnego i Piotra Wizy.

Reprezentację muzyki wol-
ności mamy godną jakiej nie 
powstydziły by miasta. Stąd 
już dzisiaj wiemy, że ten kon-
cert w poznańskiej Auli UAM 
w dniu 29 pazdziernika o 
godz.19.00 będzie ze wszech 
pozytywnie odebrany, bowiem 
„ciążyć” na nim będzie dodat-
kowy element - słuchaczami 
będą potomkowie Powstańców 
Wielkopolskich. A  koncert 
wspólnymi siłami organizują 
Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK, miasto 
POZnań, Uniwersytet im.Ada-
ma Mickiewicza, Zespół Szkół 
Muzycznych, Zespół 2 Skrzy-
dła Lotnictwa Taktycznego, 
Koliber Poznań i firmy FOR-
com i MERAZET.

Krzysztof Wodniczak

Słowo to również dźwięk, 
który, w swej nie zawsze 
obliczalnej strukturze, nie 
dąży do intensyfikacji czy 
załamania się konsensusu 
muzycznego. 

W muzyce wolności autorzy 
tekstów nie tylko operują 
wariantami pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do tworzonych 
przez siebie niezależnych se-
kwencji. Nie są to jednak na 
szczęście symptomy kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na nawiązaniach do dzieł 
już stworzonych w celu dziele-
nia się „własnością intelektual-
ną i prywatną”. Należy odnieść 
wrażenie, że istotnym elemen-
tem decydującym o wartości 
tego podejścia są barwy i róż-
norodna stylistyka dźwiękowa, 
konotująca wysublimowane 
barwy i nowoczesne brzmie-
nia. 

Warto też zauważyć, że 
również i interpretacja nie jest 

w istocie jednoznaczna. Staje 
się ona symptomatycznym, 
udźwiękowionym obrazem, 
opierającym się na pewnych, 
bliżej nieokreślonych podo-
bieństwach, wpisując się w 
różnorodne nurty i mająca 
zdolność przełamywania 
ukrytego systemu. Pozwala to 
na stosowanie w niej z jednej 
strony dyscypliny, zaś z dru-
giej na angażowanie woli twór-
czej, osobistej refleksji i czułej 
pamięci, niosącej wrażliwość, 
pamięć, refleksję, zachwyt, 
motywację do życia i wiele 
jeszcze innych cech i wartości 
po to, żeby zyskać poczucia 
dobra i szczęścia. Muzyka 
wolności została utożsamiona 
z etykietą wielokulturowości 
(nie mylić z multikulti), stąd 
dodatkowe dodawanie kono-
towanych znaczeń. Muzyka 
i semantyka wykazują swoją 
właściwą wspólnotę autorów 
słów, kompozytorów, wy-
konawców i ... odbiorców. 
Są  tożsame od pierwszego 
dźwięku po    ostatni akord.

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoją wieloletnią 
historię (od pierwszego zespo-
łu big beatowego  Rock Hall), 
a z nią i okresowe czy po-
nadczasowe przesłania, które 
mogą zaprezentować w wersji 
koncertowej m.in. Hanna Ba-
naszak, Sylwia Grzeszczak, 
Małgorzata Ostrowska, Ewe-
lina Rajchel,  Zdzisława So-
śnicka, Halina Zimmermann, 
Sławomir Jaślar, Piotr Kuź-
niak, Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Schultz, Grzegorz Tomczak, 
Janusz Raptus Waściński, 
zespoły Affabre Concinui, 
Izotop, Andre, Sun Flower 
Orchestra, Turbo, Luxtorpeda 
itp. Sięgając do archiwum zna-
leźlibyśmy szeroki wachlarz 
solistów i zespoły, które przy 
odrobinie promocji mogłyby 
przygotować się do koncertu 
pod umowną nazwą POZnań-
ska Muzyka Wolności. Re-
prezentację muzyki wolności 
mamy tak godną, jakiej nie 
powstydziłyby się inne miasta.

Krzysztof Wodniczak

Nowy DPS na Strzeszynie

W muzyce też jest wolność

Słowo to również dźwięk

Przy ul. Przemysłowej 3 
w Poznaniu otwarto nowe 
biuro firmy Franklin 
Templeton, znajdującego 
się w kompleksie Nowy 
Rynek. 

W uroczystości wzięli udział: 
zastępca prezydenta Poznania 
Bartosz Guss, Jenny Johnson, 
prezes/COO spółki Franklin 
Resources oraz Katarzyna 
Zawodna-Bijoch, prezes spółki 
Skanska Commercial Deve-
lopment Europe.

Franklin Templeton to jed-
na z największych na świe-
cie międzynarodowych grup 
zarządzających funduszami 
inwestycyjnymi świadcząca 
wyjątkowej jakości usługi w 
obszarze finansów. Niestety 
cała ceremonia odbyła się w 

języku angielskim bez obec-
ności tłumacza, co wielu obec-
nych na miejscu osób, w tym 

dziennikarzy, wprowadziło w 
konsternację. 

Michał Szott / Foto: UMP

Otwarcie nwego biura Franklin Templeton
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Z inicjatywy Wójta Gminy 
Przemęt Janusza Frącko-
wiaka w poniedziałkowe 
przedpołudnie 7 paździer-
nika w Wieleniu odbyło się 
spotkanie podsumowujące 
zakończoną inwestycję na 
drodze wojewódzkiej nr 305 
w powiecie wolsztyńskim. 

Udział w nim wzięli Poseł 
Krzysztof Paszyk, Paweł 
Katarzyński Dyrektor Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, 
Waldemar Kalitka Zastępca 
Wójta Gminy Przemęt, Elż-
bieta Wita Przewodnicząca 
Rady Gminy Przemęt, Monika 
Maćkowiak sołtys Wielenia i 
Radna Gminy Przemęt oraz 
Bartłomiej Górny Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Buczu. 

Rozbudowa drogi nr 305 
na terenie powiatu wolsztyń-
skiego była realizowana w 
dwóch etapach. Pierwszy etap 
rozpoczął się w 2017 roku i 
zakończył w grudniu 2018 

roku. Inwestycja objęła od-
cinek od mostu na Południo-
wym Kanale Obry do Moch 
o długości 3,6 km. Obecnie 
zakończył się drugi etap tej 
rozbudowy na odcinku od 
Moch do granicy powiatu lesz-
czyńskiego o długości 6,4 km. 
Inwestycja pochłonęła łącznie 
ponad 45 mln złotych, w tym 

unijne dofinansowanie wy-
niosło ponad 35 mln złotych.
 Dodajmy, że w najbliższych 
dniach przewidziany jest od-
biór mostu przez Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego. Potem droga w całości 
zostanie oddana do użytku 
kierowcom.

Malwina Korzeniewska-Michalak

Dorota Michalczak swoją 
działalność na rzecz krwio-
dawstwa prowadzi od 2004 
roku. Początkowo wszystko 
organizowała sama.  Wraz 
z organizowanymi akcjami 
nabywała coraz większe 
doświadczenie. 

2 marca 2007 roku, z kil-
kunastoma krwiodawcami 
założyła w Zbąszyniu - Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
„Cenne Krople”, który wstąpił 
w struktury stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi 
RP. Od tego czasu pełni funk-
cję prezesa klubu i zasiada w 
Radzie Prezesów stowarzy-
szenia.

W okresie 15 lat zorga-
nizowała 111  akcji poboru 
krwi w:  Zbąszyniu, Babimo-
ście, Zbąszynku oraz Kotowie 
pow. grodziski. Współpracuje 
z RCKIK w Poznaniu, ze 
Szkołami Podstawowymi, 
Ponadgimnazjalnymi, Po-
nadpodstawowymi, Klubem 
Motocyklowym. Prowadzi w 
szkołach pogadanki, których 
efektem jest pozyskiwanie 
nowych krwiodawców i daw-
ców szpiku kostnego wśród 
młodzieży szkolnej.

W okresie piętnastu lat na 
wszystkich  zorganizowa-
nych przez panią Michalczak 
akcjach, udało się pozyskać 
ponad 2500 litrów tego cen-
nego leku, ratującego zdrowe i 
życie chorych przebywających 

na oddziałach szpitalnych i po 
wypadkach drogowych Wiel-
kopolski i woj. lubuskiego. 
Pozyskała sporą ilość nowych 
dawców, również wśród osób 
pracujących.

Sama jest krwiodawcą i do 
tej pory oddała ponad 15 litrów 
krwi. Obecnie stan zdrowia i 
osiągnięty wiek nie pozwala 
na dalsze dawstwo krwi.

Zorganizowała kilka Kon-
kursów Plastycznych w Szko-
łach Podstawowych oraz In-
ternecie. Każdy Pobór Krwi 
opisuje na portalu zbaszyn.
naszemiasto.pl oraz prasie 
papierowej.  Prowadzi  klu-
bowa kronikę, stronę www.
cennekrople.pl.tl oraz FB. Jej 
działalność została opisana 
w książce „Obywatelka po-

szukiwana”. Zawsze otwarta 
na współpracę i pomoc. Jej 
działalność jest godna uwagi.

Dotychczas została wyróż-
niona następującymi odzna-
czeniami:
a Odznaką za Zasługi dla 
Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi RP,
a Odznaką Zasłużony działacz 
Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi RP,
a Odznaką III stopnia – Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi,
a Odznaką II stopnia – Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi,
a Odznaką I stopnia – Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi
a Brązowym Krzyżem Za-
sługi, 
a Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Zakończona budowa drogi

Srebrny Krzyż Zasługi 
dla Doroty Michalczak

 Rakoniewice
Członkowie Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „SERCE” 
z Rakoniewic informują, że 
wspólnie z uczestnikami WTZ 
będą realizować kolejny pro-
jekt wprowadzający zmiany 
terenu zielonego przy siedzibie 
stowarzyszenia. Planowane 
zmiany dotyczą nie tylko sa-
mego terenu i stworzenia Sen-
sorycznego Ogrodu Marzeń, 
ale także dokonania zmiany 
społecznej. Naszym zamiarem 
jest zintegrowanie osób pełno 
i niepełnosprawnych dlatego 
zachęcamy do pomocy w 
realizacji projektu.  Kolejny 
projekt nosi tytuł: „Spotkajmy 
się na ścieżce w Rakoniewi-
cach”, który rozpoczyna się 
od 01.10.2019r., a zakończy 
31.05.2020r. Dotację otrzyma-
liśmy w ramach Konkursu pt. 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” 
ogłoszonego przez Fundację 
Santander. Dzięki pomocy 
Marcina Burzyńskiego oraz 
rekomendacji dyrektor Banku 
BZ WBK S.A 1 Oddział Gro-
dzisk Wlkp. udało nam się wy-
grać ten konkurs ogólnopolski. 

Zapraszamy do kontaktu 
z nami osoby chętne do 

pomocy w realizacji zadań. 
Pierwszym etapem będzie 
wykonanie tablic sensorycz-
nych, które stanowić będą 
w ogrodzie strefę słuchu, 
dotyku i wzroku. Podczas 
wykonywanych zadań w 
przyszłym roku będziemy li-
czyć na wsparcie przy dokoń-
czeniu rozpoczętej już ścieżki 
sensorycznej, która składać 
się będzie z różnych faktur 
(m.in. szyszek, kamyszków, 
trawy, piasku). Wspólna bu-
dowa ścieżki ma spowodować 
nawiązanie relacji, które 
dzięki współpracy będą mo-
gły rozwijać się. Współdzia-
łanie ma przełamać bariery 
i zintegrować mieszkańców 
Rakoniewic. Realizacja zada-
nia ma dostarczyć satysfakcji 
i zadowolenia. Planujemy 

wykonać drewnianą kładkę 
oraz pergole ogrodowe. 

Projekt zakończymy pik-
nikiem podczas którego od-
będzie się Otwarcie ścieżki. 
Sensoryczny ogród marzeń, 
którym opiekują się uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
będzie porozumieniu z nimi 
dostępny dla mieszkańców 
Rakoniewic. Ogród czyli miej-
sce rekreacji i wypoczynku, 
na którym jest już zadaszona 
altana z kompletem ławek                       
i stołów. Na wyposażeniu jest 
także palenisko do grilla, które 
można wykorzystać podczas 
spotkania przy ognisku. Na 
ogrodzie jest także strefa spor-
tu, gdzie jest możliwość gry w 
siatkówkę. Zainteresowanych 
projektem zapraszamy do od-
wiedzin naszego ogrodu.

 Rakoniewice
Dnia 25 września 2019 roku 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach gościła dzie-
ci z rakoniewickiego przed-
szkola. Okazją do spotkania 
był ,,Światowy Dzień  Morza", 
który obchodzimy 26 wrze-
śnia. Grupa przedszkolaków-,, 
Biedronki" świetnie się do tego 
dnia przygotowała, w ubiorze 
dominował kolor niebieski ,a 
dzieci dużo wiedziały o tema-
tyce morskiej. 

Przedszkolaki chętnie opo-
wiadały o swych morskich ma-
rzeniach ,zabawach w piasku 
na plaży, zbieraniu muszelek, 
nurkowaniu w morzu i wypa-
trywaniu w wodzie ryb. Dzieci 
oglądały książki o tematyce 

morskiej, mówiące o florze i 
faunie mórz i oceanów. Przed-
szkolaki podczas spotkania 
malowały i wycinały z papieru 
ryby, kraby, muszle oraz statki 

,a następnie wspólnie wyko-
nały plakat przedstawiający 
morze. Dzień ten upłynął nam 
w wesołej i miłej atmosferze.

Gminna Biblioteka Publiczna 

Senoryczny ogród marzeń

Przedszkolaki w Bibliotece
 Rakoniewice
We wrześniu w Gminnej  Bi-
bliotece  Publicznej w Rako-
niewicach, odbyła  się  prelek-
cja pt. „Krótkie  formy – wiel-
kie treści. Czego współczesny 
czytelnik dowie  się  z  nowel  
Orzeszkowej, Prusa i Żerom-
skiego”  z  dr  Emanuelą  Ta-
tarkiewicz. Prelekcja  nawią-
zywała  do  tematu  tegorocznej  
akcji  Narodowego  Czytania 
-  „Nowele Polskie  Lekturą  
Narodowego  Czytania  2019”.

Była to już ósma edycja  im-
prezy promującej czytelnictwo  
pod  honorowym  patronatem  
pary  prezydenckiej. Motywem  
przewodnim  były  polskie no-
wele  Marii  Konopnickiej, Eli-
zy  Orzeszkowej, Stefana  Że-
romskiego, Henryka Sienkie-
wicza, Bolesława Prusa, Bruno 
Schulza, Stanisława Reymonta 
i Henryka  Rzewuskiego.Ema-
nuela  Tatarkiewicz  -  doktor  

nauk  humanistycznych  w 
zakresie literatuznawstwa  
przybliżyła  nam  twórczość  i  
autorów polskich nowel. Jest 
to wybór tekstów, których 
wspólnym mianownikiem  
jest polskość w połączeniu  
z treściami uniwersalnymi, 
refleksją nad  człowiekiem i 
społeczeństwem, ich zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzo-
stwem stylu i plastycznością, 
która pozostawia w umysłach 

czytelników niezapomniane 
wrażenia. Dziś teksty te nie 
straciły nic ze swojej aktu-
alności, uczą nas, że w życiu 
powinniśmy kierować się szla-
chetnością i solidarnością, ze 
nie wolno nam stracić wrażli-
wości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii.

W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rakoniewicach i Szkoły 
Podstawowej w Łąkiem.

Narodowe Czytanie

Po zaciętej i bardzo wyrówna-
nej walce wgrywamy pierw-
szy mecz sezonu 2019/2020 
Zespół z Trzebini był dziś 
bardzo trudnym przeciwni-
kiem. Przez większą część 
pojedynku prowadziły rywal-
ki, jednak zawodniczki PKS 
MOS Zbąszyń doprowadziły 
do remisu. Dogrywka nie 
przyniosła rozstrzygnięcia 
więc o końcowym wyniku de-
cydowały rzuty karne. W tym 
elemencie nasze zawodniczki 
były już wyraźnie lepsze po-
konując PUKS Trzebinię 3:1. 
Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 4:3 Gratulujemy 
Najlepszą zawodniczką w 
PKS MOS Zbąszyń została 
Martyna Rzepa, która dzi-
siejszym meczem pożegnała 
się z zespołem, tym samym 
kończąc karierę sportową. 
Martyna dziękujemy za te 
kilka lat w zbąszyńskim klu-
bie . W zespole z Trzebini 
najlepszą zawodniczką była 
Magda lena Micha l iszyn.
Za tydzień dwumecz z zespo-
łem Gryf Rybarzowice.

Magdalena Michaliszyn -  
PUKS Trzebinia

W ubiegłą sobotę nasze 
seniorki rozegrały mecz w 
Zbąszyniu z tamtejsza dru-
żyna PKS MOS Zbąszyń. Po 
bardzo zaciętej walce i kon-
kursie rzutów karnych niestety 
ulegliśmy przeciwniczkom 
4:3. Spostrzeżeniami po tym 
spotkaniu podzieliła się z nami 
MVP tego meczu - Magdalena 
Michaliszyn:

„W minioną sobotę, roze-
grałyśmy mecz wyjazdowy 
przeciwko drużynie PKS MOS 
Zbąszyń. W pierwszych 2 ter-
cjach prowadziłyśmy z rywal-
kami 3:1, niestety dziewczyny 
ze Zbąszynia wyrównały na-
szą przewagę kończąc 3 tercje 
wynikiem 3:3. Po bezskutecz-
nej dogrywce zmierzyłyśmy 

się w rzutach karnych, które 
zakończyły się naszą przegra-
ną. Mecz był bardzo wyrówna-
ny i myślę, że zarówno my jak i 
drużyna ze Zbąszynia byłyśmy 
do niego odpowiednio przy-
gotowane fizycznie. Pomimo 
naszej dobrej kondycji, fakt 
gry na obcym boisku oraz nie 
wykorzystywanie wszystkich 
sytuacji strzeleckich  przy-
czyniły się do wyniku meczu. 
Myślę, że zagrałyśmy emo-
cjonujące, zacięte spotkanie, 
lecz brakowało nam skupienia 
i zimnych głów na boisku. Na 
pewno niedosyt po tym spo-
tkaniu przełoży sie na dalsze 
systematyczne trenowanie i 
coraz lepsze wyniki w roz-
grywkach.”

Mecz Ekstraligi Unihokeja Kobiet 
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Obwieszczenie

Starosty Grodziskiego

z dnia 27 września 2019r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.  11f ust.  3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474), zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że  dnia  09 września  2019r.  została  wydana  decyzja  Nr 640/2019 (znak:  AB.6740.417.2019)  o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pn.  „Rozbudowa  drogi  gminnej  nr  530531P  na
odcinku od skrzyżowania  z  drogą gminną nr  330533P do skrzyżowania  z  drogą powiatową nr
2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski, wraz z oświetleniem”, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. 

Strony  niniejszego  postępowania  mogą  się  zapoznać  z  treścią  decyzji  w  Starostwie
Powiatowym  w Grodzisku  Wielkopolskim,  Wydział  Architektury  i  Budownictwa,  ul.  Żwirki  i
Wigury 1, pok. 19 (tel. 61-44-52-528), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została również
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem
Starosty Grodziskiego,  w terminie  14 dni  od dnia  otrzymania  decyzji  przez  wnioskodawcę lub
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. l l f  ust. 3 ustawy, w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018r., poz. 2096 - ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po  upływie  14  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia  poprzez  obwieszczenie  w  Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  i  Urzędu  Miejskiego  w  Grodzisku
Wielkopolskim, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna  i
prawomocna. 

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od
decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. 

Z up. Starosty
/-/

Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału 

Architektury i Budownictwa

Julia Bugaj z Zespołu Szkół 
Technicznych w Grodzisku 
Wielkopolskim im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego na 
podium Pucharu Polski 
Carvingu Polagra 2019

3 października 2019 roku na 
poznańskich targach Polagra 
odbył się finał Pucharu Polski 
Carvingu. Konkurs ten był 
wieloetapowy, pierwszym 
etapem były eliminacje na 
podstawie nadesłanych zdjęć. 
W dwóch kategoriach: junio-
rów  po raz pierwszy znalazła 
się Julia Bugaj uczennica z 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Grodzisku wielkopolskim. Jak 
w roku ubiegłym zawodnicy 
startowali w dwóch konku-
rencjach, pierwszą z nich były 
przygotowane wcześniej i 
przywiezione gotowe prace z 
owoców i warzyw. Natomiast 
drugą konkurencją było pół-
toragodzinne rzeźbienie na 
żywo w dyni lub arbuzie. W 
tym roku każdy z zawodników 
sam wybierał temat pracy. 
Julka za przewodni temat wy-
brała fantastykę „KOBIETA 
Z OBCEJ PLANETY” oraz…
postać z Disneya –KRÓLEW-
NA ŚNIEZKA….. W jury 
konkursu zasiadali min. uty-
tuowani polscy carverzy a 
organizatorem był Grzegorz 
Gniech oraz Carving Team 
Poland. Po sędziowskiej  oce-
nie i ostatecznym podsumo-
waniu  punktów okazało się, 
że Julia Bugaj zajęła drugie 
miejsce. Oprócz ogromnej 
radości z miejsca na podium 
Julia  otrzymała pamiątkowy 
dyplom i puchar, książkę do 

nauki carvingu autorstwa 
Grzegorza Gniech oraz Sylwii 
Kruszyńskiej, bon o wartości 
300zl oraz voucher na kwotę 
1000 zł na kurs carvingu oraz  
rejs do Szwecji

. Julka od dwóch lat uczy 
się carvingu pod okiem  swo-
jej mamy Elżbiety Bugaj [ 
III miejsce w kategorii pro-
fesjolalistów –POLAGRA 
2019]. W szkole uczęszcza 
na zajęcia z carvingu pod 
k ierunk iem  nauczyciela 
przedmiotów gastronomicz-
nych  w Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych 
Małgorzaty Piaskowskiej. 
Juli podczas trwania konku-
rencji dopingowała klasa II G 
Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych wraz z 
nauczycielami przedmiotów 
gastronomicznych: Małgo-
rzatą Piaskowską i Marzeną 
Ankiewicz.

Małgorzata Piaskowska

W ostatnim tygodniu 
września uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Juliusza Słowackiego  
gościli troje nauczycieli i 15 
uczniów z włoskiej szkoły 
L.A. Muratori – San Carlo 
w Modenie w ramach wy-
miany między szkołami. 

Program spotkania przygo-
towany przez opiekunów p. 
Grażynę Skrzypczak i p. Ali-
cję Brembor-Kubacką był 
bardzo urozmaicony i pozwolił 
naszym przyjaciołom z Włoch 
poznać nie tylko szkołę, mia-
sto ale także Wielkopolskę. 
Podczas pobytu uczniowie 
mieszkali w domach swo-
ich gospodarzy poznając ich 
życie rodzinne oraz polskie 
obyczaje. Wielu z nich po raz 
pierwszy jadło polskie pierogi, 
gołąbki, bigos czy krokiety. 
Włosi uczestniczyli też w im-
prezie integracyjnej dla klas I 
w naszej szkole, odwiedzili 
Parowozownię w Wolszty-
nie, zwiedzili Poznań z prze-
wodnikiem oraz w drodze 
powrotnej na lotnisko poznali 

zabytki Wrocławia. Niesamo-
witą niespodziankę zrobiła dla 
włoskich uczniów p. Hanna 
Mańkowska wraz z grupą 
teatralną „Arlekin” wystawia-
jąc po raz 10-ty „Dziady” A. 
Mickiewicza w sali CK Rondo. 
Podczas spotkania uczniowie 
z Włoch i Polski pracowali 
wspólnie nad projektem „ Co 
sprawia, że Twoje miasto jest 
godne zobaczenia?” w języku 
niemieckim. Uczestnicząc w 
lekcjach poznali polski system 
szkolnictwa i mogli porównać 
go z włoskim.

To było miłych 7 dni, pod-
czas których poznaliśmy się 
wzajemnie zawierając przy-
jaźnie na lata, obaliliśmy ste-
reotypy oraz wykorzystaliśmy 
w praktyce umiejętności ję-
zykowe.

Projekt ten nie mógłby być 
zrealizowany gdyby nie za-
angażowanie rodzin naszych 
uczniów oraz wsparcie sponso-
rów – z tego miejsca serdecz-
nie dziękujemy.

Pełni wrażeń czekamy na 
kolejną edycję naszej wy-
miany.

Julia Bugaj z ZST na podium

Wymiana między szkołami
XIX edycja Grodziskiego 
Rajdu Rowerowego odbyła 
się w minioną niedzielę, 1 
września. Nawiązując do 
80. Rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej, zanim 
grupa blisko 100 osób wy-
ruszyła na trasę, odwiedziła 
miejsca w naszym mieście 
związane z losem naszych 
mieszkańców w czasie nie-
mieckiej okupacji.

Organizatorem rajdu było 
Grodziskie Stowarzyszenie 
Cyklistów, przy współudziale 
Urzędu Miejskiego.

Rajd swoim patronatem ob-
jął Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego. Uczestników 
rajdu na grodziskim Starym 
Rynku tradycyjnie przywitał 
Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan, życząc 
bezpiecznej drogi i samych 
dobrych wrażeń.

Po uroczystym przecięciu 
rowerowej dętki, grupa wy-
ruszyła w kierunku ulicy 3 
Maja, gdzie przed Pomnikiem 

Wdzięczności złożyli wiązan-
kę kwiatów i zapalili znicz. 
Dalej, grupa zatrzymała się 
przy pamiątkowej tablicy na 
murach budynku Starostwa 
Powiatowego, gdzie Sekretarz 
Gminy Artur Kalinowski opo-
wiedział o historii Kompanii 
Obrony Narodowej Grodzisk, 
której żołnierze stanowiący 
ludność przedwojennego Gro-
dziska Wlkp. polegli w Kam-
pani Wrześniowej 1939 roku. 

Kolejnym punktem był 
pomnik w miejscowości Mły-
niewo, gdzie w latach 1939 – 

1945 znajdował się niemiecki 
obóz kolejno dla wysiedlanych 
polaków, dla jeńców wojen-
nych, obóz karny, a także 
fabryka części do karabinów. 
O historii miejsca, które w 
listopadzie 2018 roku zostało 
zrewitalizowane, opowiedział 
znawca lokalnej historii An-
drzej Chróst.

Po pokonaniu swoich tras, 
grupa jeży i zajęcy bezpiecz-
nie dotarła na teren Centrum 
Ekologiczno – Edukacyjnego 
pod  Chmurką, gdzie mogli 
odpocząć i posilić się.

Cykliści uczcili 80. rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej
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W dniu 24.09.2019r. ucznio-
wie  Rafał Czekała z kla-
sy III L, Jakub Bendowski 
z klasy III L oraz Weronika 
Jarmuż z klasy III C, udali 
się wraz z opiekunem Panią 
Aldoną Starostą oraz Panią wi-
cedyrektor Aldoną Banaszak 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu, na uroczystość 
wręczenia nagród, za zajęcie 
III Miejsca w konkursie nagro-
dy młodzieżowej „Młodzież 
odkrywa swój region”.

Podczas uroczystości wiel-
kopolscy  laureaci prezentowa-
li swoją nagrodzoną pracę oraz 
musieli przedstawić przebieg 
jej tworzenia. 

W ramach pracy konkur-
sowej, uczniowie nakręcili 
film z elementami prezentacji 
multimedialnej, przedstawia-
jący najważniejsze miejsca 
i produkty, które ich zda-
niem są najciekawsze i godne 
uwagi w bogatym regionie 
Wielkopolsk i. Uczniowie 
wybrali  miejsca  i produk-
ty związane bezpośrednio 
z ich miejscem zamieszka-

nia oraz okolicą.  Na filmie 
prezentują między innymi  
Grodzisk Wlkp. i ściśle zwią-
zane z nim  piwo grodziskie, 
a także olej lniany. Kolejnym 
miejscem zaprezentowanym w 
filmie był Wolsztyn z zabytko-
wą, jedyną w Europie czynną 
parowozownią. Osobliwy, 
zdaniem uczniów jest również, 
milenijny kosz wiklinowy 
w Nowym Tomyślu, wpisa-
ny do księgi Guinessa. Film 
przedstawia również  pałac 
w Wąsowie, Kórnik, Rogalin 
z dębami, a także Poznań-
skie koziołki.   Aby sprostać 

wymaganiom konkursowym, 
który jest konkursem o zasię-
gu międzynarodowym, praca 
musiała zostać wykonana w 
języku polskim i niemieckim. 
Całość projektu uczniowie wy-
konywali pod opieką i wspar-
ciem językowym Pani Aldony 
Starosty, która wspólnie z 
uczniami zwiedziła region i 
czuwała nad przebiegiem prac. 
Komisja Konkursowa oceniła 
efekty pracy  na bardzo wyso-
kim poziomie czego efektem 
jest zajęcie III miejsce na 
szczeblu wojewódzkim.

Aldona Starosta

III Miejsce w Województwie 

Rozmowa z Rafałem Ja-
kubiakiem trenerem II- go 
ligowej drużyny kobiet w 
piłce nożnej z Grodziskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go.

W jaki sposób trwały przy-
gotowania do I-szej rundy 
piłkarskiej pana drużyny?
Przygotowania były standar-
dowe- między sezonami są 
przeważnie krótsze bo i prze-
rwa jest też krótsza. Tradycyj-
nym tokiem udało się zespół 
poskładać. Już w rundzie 
wiosennej odeszły Monika 
Krzyżańska i Karolina Wle-
kła. Udało się zatrzymać po-
zostałe zawodniczki i ładnie 
poukładać cały zespół.

Na dzień dzisiejszy jest 
komplet punktów i w tej 
chwili prowadzenie 3:0 
wskazuje, że w drugiej 
połowie ten wynik będzie 
zwycięski.
Nie chcę zapeszać ale rzeczy-
wiście ładnie to wygląda bo 
mamy już trzy bramki strzelo-
ne do przerwy i oby tak dalej 
było w drugiej połowie.

Jeżeli dalej będą zwycię-
stwa to „grozić” będzie 
awans do I ligi.
Polski Związek Piłki Nożnej w 
tym sezonie utrudnił i postawił 
bardzo wysoko poprzeczkę, 
ponieważ tylko trzy druży-
ny pozostaną w II lidze. Do 
pierwszej ligi awansuje tylko 

mistrz naszej ligi. Pozostanie 
w drugiej lidze wicemistrz a 
trzeci zespół będzie grał w ba-
rażu o pozostanie w drugiej li-
dze. Pozostałe zespoły spadną 
do trzeciej ligi, więc musimy 
skutecznie grać aby pozostać 
w drugiej lidze. W drużynie 
są młode dziewczyny, które 
muszą się zgrać i nabrać do-
świadczenia. Z meczu na mecz 
się przygotowujemy bardzo 
starannie. Cieszyć może po-
wrót do zespołu Sylwii Marek, 
która jest naszą podstawową 
piłkarką. Po kontuzji nie ma 
już śladu i to od jej postawy 
będzie zależeć sukces całego 
zespołu. 

Franciszek Gwardzik

Piłkarki Grodziska na fali

Tematem przewodnim warsz-
tatów był PIES. Uczniowie 
klasy III C pod opieką p. El-
wiry Borowczak przygotowali 
prezentacje multimedialne, 
w których przedstawili rasy 
psów, psa jako przyjaciela 
człowieka, a także na temat 
przedmiotowego traktowania 
zwierząt. 

Polscy i rosyjscy uczniowie 
po zapoznaniu się z tematem 
w pierwszej części warsztatów 
tworzyli plakaty tematyczne, 
natomiast w drugiej części 
szyli maskotkę, pluszowego 
pieska. Warsztaty przepro-

wadziły panie: Mirella Jany i 
Halina Klimaszyk

Grodziscy uczniowie wraz 

z gośćmi zwiedzili też Przy-
tulisko dla bezdomnych psów 
i Oczyszczalnię Ścieków.

Polsko–Rosyjska wymiana

 W piątek, 20 września 2019 r., 
odbyła się akcja zainicjowana 
przez prezydenta RP Andrze-
ja Dudę, pt. „#sprzątaMY”  
lasy, w której udział wzięli 
uczniowie klas mundurowych 
z Zespołu Szkół Technicznych 
w Grodzisku Wlkp. wraz z 
opiekunami.

Około godziny 9:00 ponad 
stu uczniów spotkało się z 
pracownikami Nadleśnictwa 
Grodzisk w Grąblewskim 
lesie, który jest jednym z naj-
bardziej zaśmiecanych miejsc 
w okolicy. Uczniowie wyposa-
żeni zostali w  worki, rękawice 
i mapy sprzątanego terenu. 
W ciągu kilku  godzin mło-
dzież spenetrowała kilkaset 

hektarów lasu, zbierając ponad 
40 worków śmieci o pojemno-
ści 120 litrów.

Akcja sprzątania lasu po-
kazała, jak traktowany jest las 
przez lokalne społeczeństwo.

Akcja prezydenta Polski

Pani Marta Rybarczyk z Gro-
dziska obchodziła w czwartek 
5 września jubileusz 90. uro-
dzin. Z tej okazji, Jubilatkę od-
wiedziła delegacja w osobach 

Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotra Hojana 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszki Maik.

Goście złożyli Pani Marcie 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności, dużo 
uśmiechu oraz radości i szczę-
ścia płynących z przebywania 
wśród najbliższych.

Jubileusz 90. urodzin

 Rakoniewice
Dnia 09 października 2019 
roku Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rakoniewicach 
gościła aktorów teatru 
KRAK-ART z Krako-
wa,którzy zaprezentowali 
dzieciom bajkę pt.,,Cyrk 
leśnych robaczków.”

Spektakl obejrzały dzieci z 
rakoniewickiego przedszkola.
Przedstawienie opowiadało 
o mieszkańcach leśnej po-
lany,którzy pewnego dnia 

zaniepokoili się dziwnym 
obiektem,jaki pojawił się na 
skraju lasu,jak się później 
okazało,był to pająk,któ-
ry otworzył cyrk i szukał 
wśród owadów uzdolnionych 
artystów.Biedne owady nie 
wiedziały jednak,że pająk wy-
myślił podstęp i w ten sposób 
chciał zwabić je w pułapkę.Z 
pomocą przybył niepozorny 
żuczek-poeta,który uratował 
mieszkańców łąki.Muzyczne 
i kolorowe przedstawienie 
przeniosło dzieci w świat 
maleńkich owadów.

Przedszkolaki miały okazję 
aktywnie w nim uczestni-
czyć,tańcząc razem z akto-
rami.W przedstawieniu po-
ruszane były takie tematy 
jak :bezpieczeństwo,współ-
praca,przyjaźń,a dzieci do-
wiedziały się,że nie ten jest 
bohaterem kto ma spryt,jest 
dobrze ubrany,lecz ten kto 
jest odważny i ma dobre serce.
Spektakl wszystkim bardzo 
się podobał,a oglądający na-
grodzili aktorów gromkimi 
brawami.

Gminna Biblioteka Publiczna

Teatrzyk w  Bibliotece

 W środowe przedpołudnie, 
2 października br., ucznio-
wie klas mundurowych Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Grodzisku Wlkp. mieli 
niebywałą okazję wziąć 
udział w spotkaniu edu-
kacyjnym prowadzonym 
przez przedstawicieli Agen-
cji Mienia Wojskowego. 
Organizatorami spotkania 
byli nauczyciele w/w szkoły: 
Rafał Maluśki, koordyna-
tor klas mundurowych oraz 
Anna Ledzianowska.

Podczas spotkania młodzież 
mogła dowiedzieć się czym 
zajmuje się AMW, jak wyglą-
dają zasady przydziału kwater 
wojskowym, poznać ofertę 
sklepu internetowego AMW, 
gdzie można znaleźć elementy 
umundurowania czy żołnier-
skiego wyposażenia. Ponadto 
w spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, z mjr. J. 

Biskupem na czele. Przybliżył 
on młodzieży możliwe ścieżki 
rozwoju związane z wojskiem 
polskim oraz zachęcał do kon-
tynuowania nauki w wybranej 
już dziedzinie.

Sportowcy Wojskowego 
Klubu Sportowego „Grun-
wald” w Poznaniu populary-
zowali z kolei sport w wojsku 
polskim. Ponadto przedstawili 

osiągnięcia wybitnych żołnie-
rzy – sportowców, pokazując 
tym samym, że działalność 
sportowa to mocna strona 
naszej armii. Uczniowie mieli 
okazję spotkać się z olimpijką, 
brązową medalistką igrzysk z 
Rio de Janeiro, kpr. Moniką 
Michalik oraz st. szer. Patry-
kiem Kuczyńskim, zawodni-
kiem WKS „Grunwald”

Mundurowi w Agencji Mienia
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W czwartek 26 września 
przy Schronisku Bolewicko 
odbyło się Miedzichowskie 
grzybobranie. Poza miesz-
kańcami gminy i słucha-
czami MUTW, gościliśmy 
u nas koleżanki i kolegów 
z zaprzyjaźnionego UTW 
z Opalenicy. Wszyscy z 
wielkim zapałałem ruszyli 
w las na grzyby, a swoją 
obecnością zaszczycił nas 
również sam nadleśniczy 
wraz z małżonką. Oboje do-
glądali, czy aby na pewno w 
koszyczkach nie zadomowił 
się jakiś niechciany okaz. 
Śmiało możemy przyznać, 
że zbiory się udały i humo-
ry uczestników dopisywały.

Na dzień 26 września bieżące-
go roku, wyznaczyliśmy sobie 
tegoroczne grzybobranie. Do 
towarzystwa zaprosiliśmy 
naszych przyjaciół, studentów 
i sympatyków Opalenickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. O wczesnej porze, bo mię-
dzy godziną ósmą a dziewiątą 
wyznaczone było spotkanie 
wszystkich chętnych przy 
schronisku młodzieżowym w 
Bolewicku. Wszystkim bardzo 
zależało na tym spotkaniu, 
bo stawili się punktualnie 
ażeby jak najszybciej ruszyć 

w las. Pogodę mieliśmy super, 
bo po rannym małym dżdżu 
pokazało nam się słoneczko 
i towarzyszyło do końca tej 
imprezy. Zapowiedzi, że uda 
nam się coś znaleźć były mało 
zachęcające, lecz pełni chęci 
i zapału poszukiwań szybko 
ruszyliśmy w las. O wyzna-
czonym czasie powrotu do 
schroniska zameldowali się 
wszyscy radośni i uśmiech-
nięci, że ten wypad nam się 
bardzo udał, nikt, bowiem nie 
wrócił z lasu z pustym koszy-
kiem – a były tam borowiki, 
podgrzybki, kozaki, maślaki, 
sowy i rydze i….. Tak, tak 
las nam w tym dniu bardzo 
darzył. Trochę zmęczeni, ale 

bardzo zadowoleni usiedliśmy 
wokół przygotowanego przez 
pana Jana, gospodarza tego 
schroniska, ogniska ażeby 
podreperować nadwątlone siły 
i podzielić się wrażeniami dnia 
przy pieczonej kiełbasce a po-
tem kawusi i dobrym cieście. 
Na ten moment mieliśmy nie-
spodziankę, bo przybył wraz 
z małżonką Pan Nadleśniczy 
Gaczyński ażeby  sprawdzić 
czy w lasach w których od nie-
dawna zarządza naprawdę ro-
sną grzyby. Tak więc wszyscy 
zadowoleni z mile spędzonego 
czasu wracaliśmy do domów 
by tam zagospodarować to 
cośmy uzbierali.

Relacjonował: M. Tybiszewski

Miedzichowskie grzybobranie
W dniach 13-14 września 
br. odbyły się pierwsze 
warsztaty rękodzielnicze 
pn. „Dawne dzieje z mie-
dzią, garnkiem i kamie-
niem” w nowo powstałym 
Skansenie w miejscowości 
Miedzichowo. Organizo-
wane przez Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 
Przyjaciół Ziemi Miedzi-
chowskiej. Całe wydarzenie 
odbyło się dzięki wsparciu 
finansowemu otrzymanemu 
z PROW na lata 2014-2020 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”

Każdy z Nas był kiedyś na 
wsi, widział zboża rosnące na 
polach, pasące się zwierzęta i 
krzątających się w gospodar-
stwach rolników.

Mało kto zapewne zastana-
wiał się jak wyglądało życie 
rolników u schyłku epoki 
kamienia i na początku epoki 
brązu. Podczas warsztatów 
chcieliśmy Was przenieść na 
chwile w prahistoryczne czasy 
oraz przedstawić wykonywa-
nie rożnego rodzaju przed-
miotów i narzędzi z kamienia, 
brązu, kości, gliny i drewna, a 
także codziennych czynności 
i zawodów.  

Na terenie Skansenu „Dy-
marki Miedzichowskie na 
Szlaku Wikliny” zlokalizo-
wano stanowiska, na których 
zaprezentowano dawne zajęcia 
ludności:

1.Obróbka Krzemienia i in-
nych kamieni
a wykonywanie krzemiennych 
wiórów, grocików strzał , dra-
paczy do skór siekier i wielu 
innych narzędzi wykorzysty-
wanych w życiu codziennym 
ludności kultury pucharów 
lejkowatych
2. Stanowisko obróbki kości 
i poroża 
a  obróbka kości, poroży i 
zębów zwierzęcych przy uży-
ciu narzędzi krzemiennych i 
kamiennych
a wykonywanie kościane szy-
dła, topory i motyki z poroża, 
dłuta i wielu innych przed-
miotów
3. Stanowisko ceramiczne
a wykonywanie naczyń, fi-
gurek i przęślików glinianych
4. Tkactwo
a czynności związane z przy-
gotowaniem i obróbką wełny
a  wykonywanie nici przy 
pomocy przęślika i wrzeciona
5. Obróbka drewna
a zapoznanie się z toporami, 
siekierami, krzemiennymi 
nożami i kościanymi dłutami
6. Rolnictwo w pradziejach
a zaprezentowanie narzędzi 
rolniczych używanych podczas 
uprawiania zbóż, ich ścinaniu 
oraz mieleniu mąki na kamie-
niu żarnowym
7.Garbarstwo
a obróbka skór za pomocą 
narzędzi krzemiennych i ko-
ścianych oraz naturalnych 
garbników
8. Myślistwo
a zapoznanie się z neolityczną 
i wczesno brązową bronią 
łowiecką
9.Metalurgia we wczesnej 
epoce brązu
a wytop brązu oraz wykony-
wanie różnego rodzaju form 
odlewniczych
a wykonywanie różnych na-
rzędzi brązowych
10. Budowa pieca dymarskiego 
i  wytapianie rudy żelaza

W dniu 13 września (piątek) 

uczestnikami warsztatów rę-
kodzielniczych były dzieci 
oraz młodzież  Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Miedzichowie oraz 
Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach. 
Łączna ilość osób, które wzię-
ły udział w wydarzeniu w tym 
dniu jest imponująca, a miano-
wicie ok. 500 osób. Do udziału 
mogły zgłaszać się również 
dodatkowe osoby. Ogłoszenie 
o rekrutacji zamieszczone było 
ze stosownym wyprzedzeniem 
na stronie internetowej.

Powitanie uczestn ików 
warsztatów rękodzielniczych 
przez Wójta Gminy Miedzi-
chowo dr Stanisława Piechotę

Dzieci, a także młodzież 
mogły zaczerpnąć wiedzy 
na temat dawnej h istor i i 
oraz przekonać się osobiście 
jak było kiedyś, a przy tym 
świetnie się bawić.  Zajęcia 
prowadzone były w profesjo-
nalny sposób wzbudzający 
ciekawość i chęć poznawania 
przez najmłodszych. Rzeczy 
powstałe podczas warsztatów 
uczestnicy mogli zabrać sobie 
na pamiątkę, co dawało dodat-
kową atrakcję.

W dniu 14 września 2019 
r.(sobota) odbyło się uroczy-
ste otwarcie Skansenu pn. 
„Dymarki Miedzichowskie 
na Szlaku Wikliny”. Uroczy-
stość rozpoczęła się występem 
Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
„Babrzysko” przy Zarządzie 
Regionalnym w Poznaniu. 
Uroczystego otwarcia dokonał 
pomysłodawca przedsięwzię-
cia Wójt Gminy – dr Stanisław 
Piechota, który w swoim wy-
stąpieniu przedstawił historię 
całej inwestycji od pomysłu do 
realizacji. Wójt Gminy nawią-
zał również do współpracy z 
Muzeum Narodowego Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie. Wójt 
podziękował wszystkim wy-
konawcom oraz osobom, które 
przyczyniły się do powstania 
Skansenu oraz przygotowania 
warsztatów – Kierowniko-
wi Referatu Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska Pani 
Bogusławie Wajman.

Po przemówieniu Wójta 
Gminy, rozpoczął się drugi 
dzień warsztatów rękodziel-
niczych. Mieszkańcy i goście 

mogli zwiedzać stanowiska  
oraz  brać aktywny udział za-
jęciach archeologicznych. Był 
to dzień otwarty, gdzie każdy 
mógł pogłębić swą wiedzę i 
uczestniczyć w zabawie. 

Stanowiska, które znaj-
dowały się na terenie skan-
senu przygotowane zostały 
przez geologów, etnografów 
i archeologów skupionych 
w grupę „Archeoreplica” ze 
Starego Górnika reprezentu-
jącego przez Pana Marcina 
Diakowskiego oraz Paw-
ła Maderę reprezentującego  
Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu, a także Muzeum 
Chmielarstwa i Wikliniarstwa 
w Nowym Tomyślu, które  
reprezentował  Kierownik Pan 
Andrzej Chwaliński. Swoje 
stanowisko  wyeksponował 
również Zespół Parków Kra-
jobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, który także 
zapewnił atrakcje dla biorą-
cych udział, przeprowadzał 
konkursy i zachęcał do ak-
tywnego poszerzania wiedzy 
w zakresie przyrodniczym i 
historycznym. Po oficjalnym 
otwarciu nadszedł czas na 
zwiedzanie stanowisk przez 
zaproszonych gości.

Punktem kulminacyjnym 
był wytop darniowej rudy 
żelaza.  Niezbędne w procesie 
przetapiania rudy darniowej 
było spalanie wysokokalo-
rycznego węgla drzewnego. 
Budowę pieca rozpoczynano 
od wykopania zbiornika na 
płynny żużel, tzw. kotlinkę. Jej 
głębokość i średnica wynosiła 
około 50 cm. Nad kotlinką, 
oblepiając gliną plecionkowy 
szkielet, wznoszono tzw. szyb. 
Do wnętrza powstałego pieca 
wsypywano naprzemiennie 
przygotowaną rudę i węgiel 
drzewny. Podsycany miechem 
płomień osiągał temperaturę 
od 1200 do 1300 stopni Cel-
sjusza. Pozwalała ona upłynnić 
wszelkie zawarte w rudzie 
zanieczyszczenia, które jako 
żużel spływały do kotlinki. 
Żelazo tzw. łupka, zbierało się 
powyżej żużla. Po ukończeniu 
procesu piec zostawał zburzo-
ny aby uzyskać żelazo.

Całe wydarzenie zostało ob-
jęte Patronatem Honorowym 
Marszłka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka 

Warsztaty rękodzielnicze 

W środę 9 października 2019 
roku w siedzibie Urzędu Wo-
jewódzkim w Poznaniu Wójt 
Gminy Miedzichowo dr Sta-
nisław Piechota podpisał przy 
kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Pani Mirosławy Kuryś 
umowę z Wojewodą Wielko-
polskim reprezentowanym 
przez Anetę Niestrawską Wi-
cewojewodę Wielkopolskiego  
przyznające dofinansowanie 
w kwocie 693.576,00zł z Fun-
duszu Dróg Samorządowych  
na zadanie pn.: „Remont pasa 
drogowego ul. Rzemieślniczej 
w miejscowości Bolewice”.

Dofinansowanie remont pasa 
drogowego Bolewicach

5 października 2019 roku 
Wójt Gminy dr Stanisław 
Piechota zorganizował 
wraz Gminą Biblioteką 
Publiczną w Miedzichowie 
drugą wycieczkę objazdową 
po Gminie Miedzichowo.  
Inicjatywa spotkała się z 
dużym zainteresowaniem i 
bardzo szybko zgromadziła 
komplet uczestników. Pre-
zentowana trasa poprowa-
dziła wycieczkowiczów po 
najciekawszych miejscach 
Gminy, leżącej w zachod-
niej części województwa 
wielkopolskiego, w powiecie 
nowotomyskim.

Wycieczkę rozpoczęto właśnie 
w miejscowości Miedzichowo, 
gdzie Wójt zaprezentował 
nowo powstały skansen pn. 
„Dymarki Miedzichowskie na 
Szlaku Wikliny” i opowiedział 
o całej inwestycji. Następnie 
udaliśmy się do wsi Toczeń 
oraz Łęczno, miejscowości 
pochodzenia olęderskiego, 
gdzie Pan Sołtys Andrzej 
Pasierbek wraz radą sołecką 
przygotowali dla uczestni-
ków wycieczki coś ciepłego i 
pysznego. Dalej udaliśmy się 
w kierunku Szklarki Trzciel-
skiej, miejscowość położona 
śródleśnej polanie. To osada 
olęderska. W kolejnym eta-

pie podróży udaliśmy się w 
kierunku Starego Folwarku, 
gdzie zwiedzaliśmy cmentarz 
ewangelicki, który mieści się 
w obrębie wsi na skraju lasu. 
Historię Starego Folwarku 
i cmentarza przybliżył Pan 
Radny Gminy Miedzichowo 
Kazimierz Kowalczyk.  

Z Starego Folwarku ruszy-
liśmy w kierunku Zachodzka, 
gdzie zwiedzaliśmy świetlicę 
wiejską, która została  wy-
remontowana i odnowiona z 
funduszu sołeckiego, o czym 
opowiedział Pan Edward Mar-
ciniak – Sołtys wsi Zachodzko. 
Na dłużej zatrzymaliśmy się 
we wsi Zawada, gdzie Sołtys 
Grzegorz Szczepaniak przy-
gotował dla wycieczkowiczów 
ognisko, kiełbaski, napoje oraz 
pyszną zupę dyniową, która 
wszystkim bardzo smakowała.

Dla wielu uczestników wy-

cieczki była to możliwość 
odwiedzenia poszczególnych 
miejscowości w gminie po 
raz pierwszy. Byli też tacy, 
którzy odwiedzali je po długiej 
nieobecności i to oni właśnie 
zauważali, jak wiele się zmie-
niło w przeciągu ostatnich 
lat. Powstają nowe inwestycje, 
remontuje się drogi, powstaje 
także wiele nowych, prywat-
nych zabudowań.

Warto wspomnieć, że gmina 
Miedzichowo jest największą 
gminą w powiecie Nowotomy-
skim. Całkowita powierzchnia 
to ok. 209 km2. Należy także 
do najbardziej zalesionych 
gmin w Polsce. Niemal 70 % 
terenu to lasy, w przeważającej 
części iglaste. Malownicze 
oraz rozległe połacie leśne 
to najbardziej wyraziste i 
atrakcyjne punkty na mapie 
turystycznej gminy.

Ze względu na ogranicze-
nia czasowe przebyta trasa 
zawierała tylko kilka miejsco-
wości ze wszystkich 21, które 
znajdują się na terenie gminy, 
dlatego już dziś myślimy o 
zorganizowaniu kolejnej wy-
prawy, odwiedzając pozostałe 
miejscowości.

Dziękujemy mieszkańcom 
za udział w wycieczce i ser-
decznie zapraszamy na ko-
lejne.

II wycieczka po Gminie
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25 września 2019 roku w 
naszej bibliotece odbyło 
się spotkanie z Michałem 
Szulimem - podróżni-
kiem, muzykiem, autorem 
tekstów zespołu Plateau, 
wokalistą, gitarzystą, 
autorem piszącym również 
teksty dla innych piosenka-
rzy. Prowadzi blog o swoich 
podróżach, pisze felietony, 
jest twórcą audycji radiowej 
„Miejsce za miejscem”, wy-
dał książkę pod tym samym 
tytułem, pisze o swoich 
podróżach, które są jego 
pasją. Możemy go usłyszeć 
w Radiu dla Ciebie i w 
telewizji śniadaniowej TVP. 
Na spotkanie z podróżni-
kiem przybyli „Trzcielscy 
Seniorzy”, członkowie DKK 
dla dorosłych i czytelnicy 
naszej biblioteki.

Tematem spotkania z gościem 
był Izrael i Jordania są to dwa 
kraje o różnych kulturach 
graniczące ze sobą. Państwo 
Izrael powstało w 1947 roku 
dzieląc Palestynę na Izrael i 
Autonomię Palestyńską. Nowe 
państwo żydowskie ma wiel-
kość naszego województwa 
wielkopolskiego i ma dostęp 
do Morza Śródziemnego oraz 
do Morza Czerwonego. Obo-
wiązuje tam język hebrajski i 
arabski, stolicą jest Jerozolima 
i jako taka nie jest uznana 
przez wszystkie państwa, jako 
stolica. Naród żydowski po XI 
wieku został rozproszony po 
całym świecie. Na terenie Pa-
lestyny zaczął osiadać w dwu-
dziestoleciu międzywojennym 
XX wieku i podczas II wojny 
światowej. Cały czas na tere-
nach tych trawa konflikt Izra-
ela z Autonomią Palestyńską, 
dochodzi do przemocy z obu 
stron i dlatego być może Izrael 
ma najlepszy kontrwywiad na 

świecie: Mosad. Wyznaniem 
dominującym w Izraelu jest 
judaizm i wiele jego odłamów, 
ale jest również religia ormiań-
ska, islamska, chrześcijańska. 
Od piątku, przed zachodem 
słońca zaczyna się największe 
święto żydowskie i trwa do 
soboty wieczór, jest to szabat. 
Zapalane są świece szabasowe, 
kuchnia musi być koszerna, je 
się 4 dania. Na ulicach miast 
Izraela widzimy modlących się 
Żydów ortodoksyjnych, którzy 
są charakterystycznie ubrani i 
widać ich pod Ścianą Płaczu. 
Ortodoksyjni Żydzi nie pracu-
ją, nie mają obowiązku służby 
wojskowej tylko się modlą i są 
finansowani przez państwo. Z 
roku na rok zwiększa się liczba 
członków tego wyznania. W 

takiej społeczności mężczyzna 
nie może pochwalić kobiety za 
urodę, śpiew, a kobiety mają 
ogolone głowy i chodzą w 
perukach całe życie.

Kuchnia izraelska musi być 
koszerna, potrawy mają cer-
tyfikat, jest zakaz spożywania 
mięsa wieprzowego, krabów, 
węgorzy, nie można równocze-
śnie spożywać mleka i mięsa. 
Krowy muszą być zabite zgod-
nie z religią judaizmu. Naro-
dowa potrawa żydowska to 
czulent, jest to gulasz wołowy 
z wołowiny, fasoli, ciecierzycy, 
kaszy jaglanej lub jęczmiennej 
i jajek. Jeżeli chodzi o słodycze 
muszą w nich być bakalie i 
miód. 

Zwiedzanie Izraela nale-
ży rozpocząć od Jerozolimy. 

W starej części tego miasta 
mamy cztery dzielnice: mu-
zułmańską, chrześcijańską, 
żydowską i ormiańską. Może-
my podziwiać Bazylikę Grobu 
Świętego, gdzie ukrzyżowano 
Pana Jezusa i stacje Drogi 
Krzyżowej, Ścianę Płaczu, XII 
-wieczną katedrę św. Jakuba. 
Niedaleko od murów Jerozo-
limy jest Góra Oliwna tam 
pojmano Jezusa i tam została 
pochowana Maryja. Natomiast 
w mieście tym symbolem isla-
mu jest Kopuła na Skale, pod 
nią ma się znajdować Arka 
Przymierza i jest to miejsce, 
gdzie Abraham chciał złożyć 
w ofierze Izaaka.

Betlejem, miejsce, gdzie 
przyszedł na świat Jezus znaj-
duje się na terenie Autonomii 

Palestyńskiej, 20 minut drogi 
od centrum Jerozolimy. Pale-
styńczycy kontrolują wszyst-
kich tak dokładnie, jak na 
lotnisku. Znajduje się tam Ba-
zylika Narodzenia Pańskiego.

Nowoczesnym miastem 
izraelskim jest Tel Awiw, 
który ma tyle lat co nasza 
Gdynia, ludność żyje tam 
według nowoczesnych zasad. 
Na ulicach jest bardzo mało 
ortodoksyjnych Żydów, młode 
miasto ma 400 tys. miesz-
kańców. Kolejnym pięknym 
zakątkiem z bardzo bogatą 
historią jest port Jafa, szcze-
gólnie starsza część miasta z 
piękną starówką i pięknymi 
uliczkami z dawnych czasów. 
Na terenie Izraela jest pustynia 
Negew, na której znajdują się 
gospodarstwa rolne zwane 
kibucu oraz piękny Czerwony 
Kanion. Znanym kurortem 
jest Ejlat, który jest położony 
nad Morzem Śródziemnym na 
granicy z Egiptem. Cały rok 
świeci tam słońce. Do atrakcji 
należy duża ilość hoteli, lotni-
sko, długa plaża, rafa koralowa 
i zatoka, gdzie pływają delfiny.

Jordania jest to kraj grani-
czący z Izraelem, religią obo-
wiązującą tam jest islam, języ-
kiem urzędowym jest arabski. 
Religia islamska wymaga, 
żeby się modlić 5 razy dzien-
nie i trzeba być zwróconym 
w kierunku Mekki. W czasie 
postu – ramadanu nie można 
publicznie jeść ani napić się 
wody. Raz w życiu należy 
odbyć pielgrzymkę do Mekki, 
pielgrzym musi dać jałmużnę 
biednemu. Obowiązuje zakaz 
picia alkoholu i palenia tyto-
niu. Tam również obowiązuje 
zakaz spożywania wieprzowi-
ny. Ulubionymi potrawami są: 
kebab, chleb pita, hummus, fa-
lafele, oliwa z oliwek, kuszami 
i bardzo dużo kiszonek z rzepy 

i ogórków. Ulubione napoje to 
bardzo słodka herbata i kawa z 
kardamonem. Pokarm spoży-
wamy tam prawą ręką. Stolicą 
tego kraj jest Amman, który 
ma 2,5 mln. mieszkańców. 
Zwiedzając to miasto odkry-
wamy pozostałości budowli 
z VIII wieku i amfiteatr z II 
wieku, z czasów panowania 
Rzymian. Kolejną perełką do 
zwiedzania jest miasto Petra, 
które powstało w III w. przed 
naszą erą i zostało wpisane do 
7 cudów świata. Jest to miasto 
wykute w skale, każde miej-
sce tam ma ogromną wartość 
historyczną. Opiekę nad tym 
miastem sprawują rodowi-
ci Beduini. Zobaczymy tam 
rzeźbione w skałach budynki, 
uliczki i inne budowle. Beduini 
organizują dla turystów zwie-
dzanie zabytków nocą i jest to 
dodatkową atrakcją dla gości. 
Do Petry prowadzi przepiękny 
wąwóz wśród skał As-Sik. 

Na granicy między Izra-
elem, a Jordanią jest rzeka 
Jordan, gdzie Jan Chrzciciel 
ochrzcił Jezusa. Dzisiaj odby-
wają się tam chrzty od czwart-
ku do niedzieli, największe 
tłumy są w soboty. Rzeka Jor-
dan przepływa przez Jezioro 
Galilejskie, w pobliżu na Gó-
rze Oliwnej powstała modlitwa 
„Ojcze Nasz”. Jordan dopływa 
do Morza Martwego, które jest 
tak zasolone, że nikomu nie 
grozi utonięcie. Po kąpieli tam 
należy się dokładnie umyć. W 
Jordanii usługa ta kosztuje 50 
zł, dlatego lepiej zrobić to w 
Izraelu, bo jest dużo taniej.

Bilet do tych dwóch krajów 
w obie strony można już nabyć 
za 160,- zł. Warto odwiedzić 
te przepiękne zakątki świata. 
Polecamy.

B.P.M. I G. W TRZCIELU
WIOLETTA FABIAN

„Miejsce za miejscem” 
– spotkanie z Michałem Szulimem

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, 

fuksje i wiele innych ciekawych gatunków 
i odmian a byliny i trawy a obsadzanie mis, 

donic i skrzynek balkonowych a fachową 
obsługę i doradztwo  a sprzedaż hurtowa 

i detaliczna

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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Nie milkną echa związane 
z kontrowersjami wokół 
organizacji zakończonego 
jakiś czas temu Festiwalu 
Pol’and’Rock. Ponad 130 
przestępstw zarejestrowała 
policja, która czuwała nad 
bezpieczeństwem uczest-
ników odbywającego się 
w Kostrzynie nad Odrą 
festiwalu Pol’and’Rock.

Festiwal nie uniknął kontro-
wersji. Odnotowano dwa zgo-
ny, nagi mężczyzna zaatako-
wał policjanta, a Kult pokazał 
wymowne wizualizacje, czym 
zdenerwował dyrektora TVP.

P r z e s t ę p s t w a  n a 
Pol’and’Rock Festival 2019

- Odnotowano łącznie 132 
przestępstwa. W tym: 82 osoby 
zostały zatrzymane za posia-
danie narkotyków, odnoto-
wano 22 kradzieże, kradzież 
rozbójniczą, dwie kradzieże z 
włamaniem, przywłaszczenie 
i nagrywanie wizerunku, znie-
ważenie funkcjonariusza, dwa 
nieumyślne spowodowania 
śmierci, dwa fałszywe alarmy 
bombowe, dwóch nietrzeź-
wych kierujących – mówi I 
Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gorzowie 
Wlkp. mł. insp. Bogusław 
Piotrowski. 

- Pol’and’Rock jest imprezą 
o bardzo wysokim ryzyku. Co 
do tego nie ma wątpliwości 
- powiedział podczas konfe-
rencji prasowej wicewojewoda 
lubuski Wojciech Perczak.

- Policjanci odnotowali łącz-

nie ponad 130 przestępstw, 
spośród nich najwięcej bo 83 
dotyczyło zdarzeń narkoty-
kowych, głównie posiadania 
narkotyków - poinformował po 
zakończeniu festiwalu rzecz-
nik Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wielkopol-
skim nadkom. Marcin Maludy.

Kolejne 22 przestępstwa to 
kradzieże, głównie dokumen-
tów i pieniędzy. Funkcjonariu-
sze interweniowali także m.in. 
przy trzech naruszeniach ogra-
niczenia lotów w przestrzeni 
powietrznej.

Podczas festiwalu doszło też 
do napaści na policjanta zabez-
pieczającego festiwal. 36-latek 
zaatakował funkcjonariusza, 
który kierował ruchem na ul. 
Gorzowskiej. Napastnik został 
obezwładniony i zatrzymany 
przez policjantów. Policjant 
ma uszkodzony bark. Męż-
czyzna był pod działaniem 
narkotyków. Sąd aresztował 
go na miesiąc.

Zatrzymany został też męż-
czyzna, który zadzwonił pod 
nr 112 i poinformował o ła-
dunkach wybuchowych w 
namiotach przed sceną. W 
jego odnalezieniu pomógł inny 
uczestnik festiwalu; alarm oka-
zał się fałszywy. 20-latkowi ze 
Śląska grozi do 8 lat więzienia.

Ponad 540 interwencji
Z informacji rzecznika wy-

nika, że policjanci odnotowali 
również ponad 130 wykroczeń. 
Najczęściej chodziło o zaśmie-
canie, spożywanie alkoholu, 
używanie nieprzyzwoitych 

słów, nieobyczajne wybryki, 
kradzieże, czy przewinienia 
drogowe, z których większość 
zakończyła się mandatami.

W czasie trwania festiwalu 
przeprowadzono ponad 540 
interwencji, a zatrzymanych 
zostało łącznie 105 osób.

Bezpieczeństwa uczestni-
ków festiwalu strzegło odde-
legowanych do tego zadania 
blisko 1,6 tys. policjantów. Z 
tego 200 to funkcjonariusze 
drogówki, a ok. 750 to poli-
cjanci z innych miast, m.in. z 
Katowic, Olsztyna, Krakowa 
czy Kielc – wszystko to oczy-
wiście z naszych podatków!

Dwa zgony podczas festi-
walu

Najpoważniejsze wydarze-
nia dotyczyły dwóch zgonów. 
Policjanci otrzymali sygnał 
od służb organizatora o tym, 
że na terenie festiwalu zna-
leziono ciało mężczyzny; był 
to 35-latek bez stałego miej-
sca zamieszkania. Niedługo 
później natomiast pogotowie 
przetransportowało do szpi-
tala w Kostrzynie 54-latka 
bez funkcji życiowych; mimo 
akcji ratunkowej mężczyzna 
zmarł. 

Kompromitacja Owsiaka
Sam organizator festiwalu 

wykazał się także wyraźnym 
brakiem kultury osobistej. 
Owsiak nie wytrzymał w 
Kostrzynie. „Możecie mnie 
zarąbać, ale nie zamknięcie 
mi mordy!” – krzyczał do 
zgromadzonych uczestników 
imprezy.

- Co wy k***a do nas ma-
cie? – grzmiał na scenie w 
Kostrzynie nad Odrą Jerzy 
Owsiak. Gorzkie i ostre słowa 
były skierowane pod adresem 
polityków partii rządzącej. 
Takiego zakończenia jeszcze 
w historii festiwalu nie było.

Owsiak tradycyjnie zakoń-
czył swoją imprezę przemo-
wą pełną przemyśleń i porad 
dla wielotysięcznego tłumu. 
Tegoroczna różniła się od 
poprzednich nagromadzeniem 
wulgaryzmów. Słychać było, 
że prezes fundacji WOŚP ma 
serdecznie dość tego, co robi 
PiS i ich sympatycy. Klął jak 
szewc.

– Wracamy do rzeczywi-

stości. A ta rzeczywistość 
rozszarpuje, nie dba, nie ma 
śmiałości, jest bolesna. To 
może coś k***a zmienimy? Po 
raz drugi to powiem. I od***r-
dolcie się w sądach, bo to jest 
utwór muzyczny. Żeby nie 
rządziło kłamstwo, pogarda i 
szczucie Polaków jednych na 
drugich, to może ku***a coś 
zmienimy? Bądźcie moimi 
obrońcami w sądzie w Słubi-
cach – mówił.

Owsiak nawiązał tym sa-
mym do pozwów za używanie 
przez niego wulgaryzmów. 
Na przykład, w zeszłym roku 
przegrał w sądzie z Krysty-
ną Pawłowicz. Posłanka PiS 
oskarżyła go o stworzenie 
obrażającej ją strony na Face-
booku oraz za wypowiedzi z 
2014 roku.

- Możecie mnie zarąbać, 
ale nie zamknięcie mi mordy! 
To wy trwonicie moje pienią-
dze. Zabieracie Westerplatte. 
K***a, po co?! Od***dolcie 
się od Westerplatte! Wsadzicie 
mnie za to do pierdla? To znaj-
dę tam kumpli i rozsadzimy to 
od środka - wrzeszczał Owsiak 
na koniec imprezy.

To wszystko świadczy tylko 
i wyłącznie o tym, że Owsiak 
powoli zaczyna być najwięk-
szą zakałą tego festiwalu. 
Przez cały rok powtarza, że 
to miejsce jest i zawsze będzie 
wolne od podziałów i polityki, 
a potem wychodzi na scenę i 
szczuje na polki rząd, klnie, 
obraża i narzuca poglądy. 
Miny ludzi były totalnie zmie-

szane, nie wiedzieli o co w 
tym chodzi, w dodatku masa 
dzieci z chóru Bukartyka na 
scenie, a Owsiak sobie rzuca 
mięsem w najlepsze. Każdy 
czekał na podsumowanie fe-
stiwalu, jakieś miłe słowa, a 
nie wywód o światopoglądzie 
kogoś, kto ma na pieńku z 
obecną władzą i chyba też 
trochę nierówno pod sufitem. 
Wyszło z niego po prostu 
wielkie dno.

Michał Szott
Foto: natemat.pl

Pol i c y jne  s t a t ys t yk i  z 
Pol’and’Rock Festival 2019

(źródło: „Gazeta Lubuska”)

a Łącznie zatrzymano 102 
osoby, w tym 3 osoby nieletnie
a ujawniono 34 wykroczenia
a zastosowano ponad 650 
pouczeń
a wniosków do sądu o ukara-
nie skierowano 16
a wystawiono 118 mandatów
a wylegitymowano ponad 
2300 osób
a przeprowadzono łącznie 
ponad 540 interwencji
a 16 policjantów pracowało 
wyłącznie nad kontrolą trzeź-
wości kierujących
a przeprowadzono ponad 33 
tysiące badania trzeźwości
a 774 policjantów spoza garni-
zonu lubuskiego brało udział w 
zabezpieczaniu Pol’and’Rock
a podczas festiwalu zmarły 
2 osoby: 36-latek (przedaw-
kowanie) i 54-latek (zawał 
mięśnia sercowego) 

Uchybienia na Festiwalu Pol’and’Rock

– Po porwaniu Jarosław Zię-
tara został przewieziony do 
Elektromisu i tam był bity. 
(...) „Lewy” przekazał mi, że 
Gawronik był tak mściwy, 
że też bił Ziętarę – zeznał w 
piątek Maciej B. ps. Baryła, 
kluczowy świadek w procesie 
ws. nakłaniania do porwania 
i zabójstwa poznańskiego 
dziennikarza Jarosława Zię-
tary. – Po kilku dniach (Zię-
tara) został zabity. Z tego, co 
mi mówili Roman i Darek, 
został uduszony i pchnięty 
jakimś szpikulcem w serce – 
powiedział.

Mija 27 lat od zaginięcia 
dziennikarza Jarosława Zię-
tary

Maciej B. ps. Baryła ze-
znał, że przed zaginięciem 
Jarosława Ziętary w połowie 
1992 roku doszło do spo-
tkania Gawronika z ludźmi 
powiązanymi z Elektromisem. 
Jak mówił, „w pewnej chwili 
padło sformułowanie: »ma 
być zajeb...y«; Gawronik miał 
zaciśniętą pieść, chodziło o 
Ziętarę. (...) Ja to słyszałem, bo 
stałem 3-4 metry dalej. Przy-
jechał Mariusz Ś., słyszał tę 
sytuację i był nią wystraszony, 
i ciągnął Gawronika, że mają 
wejść do środka”. 

Maciej B. powiedział też, że 
po porwaniu Jarosław Ziętara 
„został przewieziony do Elek-
tromisu przy ulicy Wołczyń-
skiej, tam był bity”. Dodał, że 
Dariusz L. ps. Lewy przekazał 
mu, iż „Gawronik był tak 
mściwy, że też bił pokrzyw-
dzonego”.

– Po kilku dniach (Ziętara 
- przyp. red.) został zabity. 
Wiem, że zabili go Rosjanie. 
Przekazał mi to „Lewy”. (...) 
Pokrzywdzony został zabity 
na terenie Elektromisu. Z 
tego, co mówili Roman i Da-

rek (Roman K., ps. Kapela, 
były ochroniarz Elektromisu, 
zmarły w 1993 r., Dariusz L., 
ps. Lewy), został uduszony i 
pchnięty jakimś szpikulcem w 
serce” – zeznał „Baryła”. 

Maciej B. powiedział też, że 
zwłoki Ziętary miały być prze-
wiezione do domu Marka Z. w 
Chybach, gdzie rozpuszczono 
je w kwasie. – Pamiętam, że 
Marek Z. mówił, że musi żonę 
z dziećmi wysłać na drugie 
wczasy. Po tym zdarzeniu Ma-
rek stał się bardzo majętnym 
człowiekiem – dodał. 

Biegły w procesie w sprawie 
zabójstwa Ziętary: „Baryła” 
wiarygodny, ale manipuluje 
Zmienny „Baryła” 

W piątek sąd odczytał także 
poprzednie zeznania Baryły, 
m.in. z 2012 i 2015 roku, 
dopytując o różnice z tym, co 
świadek mówił w piątek. Sąd 
zapytał m.in., dlaczego raz 
Maciej B. określił Aleksandra 
Gawronika i Mariusza Ś., jako 
zleceniodawców zabójstwa 
dziennikarza, a innym razem 
twierdzi, że Mariusz Ś. nie 
chciał śmierci Jarosława Zięta-
ry. – Według mnie Mariusz Ś. 
jednak nie był zleceniodawcą 
tego zabójstwa – zeznał Ma-
ciej B. Dodał, że wątpi, by 
Mariusz Ś. był obecny przy 
pobiciu dziennikarza w siedzi-
bie Elektromisu. Wątpliwości 
sądu budziły także m.in. róż-
nice w opisie roli Marka Z. 
w zabójstwie dziennikarza i 
rozbieżności dotyczące praw-
dopodobnego miejsca ukrycia 
zwłok Jarosława Ziętary. 

Maciej B., odpowiadając 
na pytania sądu, tłumaczył, 
że różnice w jego zeznaniach 
wynikały m.in. z upływu cza-
su, złego stanu zdrowia i sa-
mopoczucia, zmęczenia oraz 
branych przez niego leków. 

– Dzisiaj czuję się normalnie, 
mogę się nawet skupić – za-
pewniał. 

Maciej B., gangster odsia-
dujący dożywocie, zeznał w 
śledztwie, że był obecny przy 
rozmowie, podczas której 
Gawronik polecił „zlikwido-
wanie dziennikarza”. W sądzie 
w kwietniu 2016 r. odwołał 
jednak zeznania, wskazując, 
że „wszystko, co zeznawał 
przeciwko Gawronikowi, to 
konfabulacje instrukcyjne pro-
kuratora”. W lutym tego roku 
- kiedy Maciej B. był przesłu-
chiwany w odrębnym procesie 
o uprowadzenie, pozbawienie 
wolności i pomocnictwo w 
zabójstwie Jarosława Ziętary - 
powiedział jednak, że podczas 
rozprawy w kwietniu 2016 r. 
konfabulował. Tłumaczył, że 
był „zbulwersowany” tym, że 
nie otrzymał pomocy, jakiej 
oczekiwał od prokuratora”. 
W lutym Maciej B. po raz 
kolejny zeznał, że to Gawronik 
polecił „uciszenie pismaka”. 
Potwierdził to także na czerw-
cowej rozprawie w procesie 
przeciwko Aleksandrowi Ga-
wronikowi. 

Jarosław Ziętara urodził się 
w Bydgoszczy w 1968 r. Był 
absolwentem Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Pracował najpierw 
w radiu akademickim, później 
współpracował m.in. z „Ga-
zetą Wyborczą”, „Kurierem 
Codziennym”, tygodnikiem 
„Wprost” i z „Gazetą Poznań-
ską”. Ostatni raz widziano 
go 1 września 1992 r. Rano 
wyszedł z domu do pracy, ale 
nigdy nie dotarł do redakcji 
„Gazety Poznańskiej”. W 1999 
r. został uznany za zmarłego. 
Ciała dziennikarza do dziś nie 
odnaleziono. 

źródło:  PAP

Dzieci Jana Kulczyka 
uciekły z Polski: dzieci i 
jednocześnie spadkobiercy 
niedawno zmarłego Jana 
Kulczyka w tajemnicy 
wyprowadziły się z Polski. 
Wzorem swojego ojca, za-
mierzają przeczekać rządy 
Prawa i Sprawiedliwości w 
bezpiecznym miejscu – in-
formuje Gazeta Finansowa.

Wyprowadzka Dominiki i 
Sebastiana Kulczyków z Pol-
ski była owiana tajemnicą. 
Wiedzieli o niej tylko najbliżsi 
dzieci zmarłego w połowie 
2015 roku Jana Kulczyka. Mło-
dzi Kulczykowie byli świetnie 
przygotowani do opuszczenia 
Polski. Już wcześniej zapew-
nili sobie rezydencje w Lon-
dynie, Szwajcarii, na Sardynii 
i we Francji. Oficjalnie nic 
wielkiego się nie wydarzyło, a 
przeprowadzka ma pomagać w 
biznesowym funkcjonowaniu, 
ale zaskakujący jest fakt, że do 
tej pory głównymi adresami 
były te z ulic Parkowej i Wie-
niawskiego, a teraz oba są już 
nieaktualne – informuje „GF 
– tłumaczy ucieczkę młodych 
Kulczyków z Polski jeden z 
byłych pracowników holdingu 

Jana Kulczyka. Kulczykowie 
obawiali się, że wieść o ich 
nagłych wyjeździe może za-
szkodzić ich interesom. Dlate-
go cały wyjazd utrzymywano 
w tajemnicy.

Wyjazd Kulczyków z Polski 
to żadna nowość. Jan Kulczyk 
także wyjechał z kraju. Miało 
to związek z aferą PKN Orlen. 
Biznesmen prowadził tajem-
nicze interesy z Rosjanami, 
spotykając się chociażby z 
rosyjskimi szpiegami (m.in. 
Władimirem Ałganowem) 
oraz prezesem i właścicielem 
rosyjskiej kompanii naftowej 
Łukoil Wagitem Alekpiero-
wem. Kulczyk obiecywał, że 
pomoże Rosjanom przejąć 
polski sektor paliwowy, czyli 
PKN Orlen i obecną Grupę 
Lotos. Operacja miała odbyć 
się tak, że najpierw Rafinerię 
Gdańską miało kupić kon-
sorcjum brytyjskiego Rotch 
Energy i PKN Orlen, a na-
stępnie powstały w wyniku 
tej operacji podmiot miał być 
sprzedany Rosjanom, którzy 
mieli też przejąć Naftoport, 
dzięki któremu Polska może 
importować ropę inną niż 
rosyjską. W sprawę miał być 
zamieszany także prezydent 

Aleksander Kwaśniewski. się 
postępowanie prokuratorskie 
dotyczące prywatyzacji spół-
ki CIECH. Większościowy 
pakiet udziałów giganta z 
branży chemicznej został 
sprzedany należącej do Kul-
czyk Investments spółce KI 
Chemistry. Znacznie poniżej 
wartości. Teraz cała transak-
cja badana jest przez CBA, 
które podejrzewa, że za-
rząd CIECH-u miał opóźniać 
dyskontowanie na giełdzie 
zakończonej z sukcesem re-
strukturyzacji spółki, aby nie 
zaczęła drożeć, zanim nie 
kupiłby jej Kulczyk. 

Ostatecznie akcje warte 
około 42 zł za sztukę zostały 
sprzedane za 31 zł, a po roku 
były warte już 76 zł. Śledztwo 
toczy się też w kierunki zmo-
wy biznesmenów, a mieli ją 
zawrzeć z Kulczykiem czeski 
miliarder Zdenek Bakala i 
rodzimi biznesmeni Zbigniew 
Jakubas i Michał Sołowow. 
Wszyscy obiecali Kulczykom, 
że nie będą mieszali się w spra-
wie CIECH-u. Na transakcji 
sprzedaży akcji suchej nitki 
nie zostawiła Najwyższa Izba 
Kontroli.

Wiadomości z Polski

„Ziętara zginął na terenie firmy 
Elektromis. Bił go też Gawronik”

Dzieci Jana Kulczyka uciekły...

WYKONUJEMY
profesjonalnie na zlecenie

GRAFikę RekLAM 
GaZEtowych oraZ plaKatów

TEL: 608 321 611

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
eUGeNiUSZA kOCikA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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W minioną sobotę 28 wrze-
śnia odbyła się XIV Śmi-
gielska Jesień Turystyczna. 
Miłośnicy jazdy na rowerze 
wyruszyli ze swoich miejsc 
zamieszkania aby spotkać 
się na mecie rajdu, która 
w tym roku mieściła się na 
boisku pomiędzy Nowym 
Białczem a Karśnicami. 

Po przyjeździe na uczest-
ników czekała  kiełbaska 
z bułką oraz ognisko. Po 
posiłku tradycyjnie pracow-
nicy Ośrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Śmi-
glu przeprowadzili zabawy 
rekreacyjno-sprawnościowe. 
Dzieci i dorośli zmierzyli się 
m.in. z takimi konkurencja-

mi jak: wyścig numeryczny, 
bieg z woreczkiem na bucie 
czy żółwia jazda rowerowa. 
Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali drobne 
nagrody rzeczowe. 

Poniżej lista zwycięzców.
awyścig numeryczny: Kacper 
Baranowski (szkoła Czacz)
Leszek Mikołajczak ( Stary 
Białcz)
a bieg kelnera: Oskar Nyczka 
( szkoła Stare Bojanowo)
Klaudia Baranowska ( Kar-
śnice)
arzuty piłką do kosza: Nadia 
Janicka ( szkoła Bronikowo)
Leszek Mikołajczak ( Stary 
Białcz)
abieg z woreczkiem na bucie: 

Bartosz Skrobała ( szkoła 
Bronikowo)
Leszek Mikołajczak ( Stary 
Białcz)
a żółwia jazda rowerowa: 
Kacper Baranowski (szkoła 
Czacz)
Leszek Mikołajczak ( Stary 
Białcz).

Po raz kolejny wspólnie spę-
dzony czas bardzo szybko 
upłynął na rozmowach, posił-
ku i zabawie więc do zobacze-
nia na kolejnym rajdzie.

Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu dzię-
kuje za pomoc w organizacji 
rajdu Radzie Sołeckiej oraz 
sołtysom z Karśnic i Nowego 
Białcza. 

XXI edycja Międzynaro-
dowej Wystawy Rolniczej 
AGRO SHOW już za nami. 
W imprezie organizowanej 
przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, która odbyła 
się w Bednarach koło 
Poznania, swoją ofertę 
zaprezentowało niemal 
730 wystawców z kraju i z 
zagranicy. W Bednarach 
w tym roku pojawiło się 
130 tysięcy osób, którzy na 
wystawienniczych stoiskach 
zajmujących ponad 130 
tys. m2 zapoznać się mogli 
z najnowszą ofertą firm z 
branży rolniczej. Liczby 
te potwierdzają, że AGRO 
SHOW to największa ple-
nerowa wystawa rolnicza w 
Europie i prawdziwe święto 
branży!

Dlatego nie dziwi, że AGRO 
SHOW to najbardziej oczeki-
wana impreza branżowa roku. 
Wiele firm właśnie podczas 
tej wystawy planuje premiery 
swoich nowych produktów. 
Wszyscy natomiast przywożą 
na AGRO SHOW najlepsze 
co mają. Bezpośredni kontakt 
przedsiębiorców z potencjal-
nymi klientami, daje szansę 
nie tylko prezentacji walorów 
produktów, ale też stwarza 
możliwość rozpoznania ocze-
kiwań rynku. Organizator 
dołożył wszelkich starań, by 
ta wymiana informacji między 
stroną podażową i popytową 
rynku odbywała się w jak 
najbardziej atrakcyjnej formie 
i otoczeniu. Przede wszystkim 
zadbano o bogate portfolio wy-
stawy. Dzięki temu zwiedzają-
cy mieli okazję zapoznać się z 
ofertą firm z każdego sektora 
branży rolniczej: począwszy 
od producentów maszyn rolni-
czych, przez przedsiębiorstwa  
sektora rolno-chemicznego, po 
firmy finansowe specjalizują-
ce się w obsłudze rolnictwa.

Znakiem rozpoznawczym 
AGRO SHOW stały się pokazy 
maszyn w trakcie pracy, pod-
czas których widzowie mogą 
przekonać się na własne oczy 
jakie są możliwości oferowa-
nego sprzętu. 

Organizator wystawy stara 
się, by pokazy odbywały się 
warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do polowych i do 
tego opatrzone były profesjo-
nalnym komentarzem. Pokazy 
maszyn na żywo to od lat naj-
bardziej oczekiwany i efektow-
ny element wystawy. Rolnicy 
bardzo sobie cenią taką formę 
prezentacji, bo mogą porównać 

osiągi techniczne prezentowa-
nych maszyn i urządzeń, a tak-
że porozmawiać bezpośrednio 
z producentami i dealerami. 

W tym roku po raz pierwszy 
zwiedzający mieli możliwość 
obserwowania pokazów z 
wygodnych trybun, które za-
pełniały się do ostatniego 
miejsca. Pokazy odbywały się 
w dwóch blokach. W pierw-
szym, prezentowano rolnictwo 
precyzyjne na przykładzie 
opryskiwaczy. W pokazie 
wzięło udział 11 maszyn. Dru-
gi, poświęcony był technice 
uprawy w systemie uproszczo-
nym i zaprezentowano w nim 
9 zestawów.

Po raz pierwszy Polska Izba 
Gospodarcza Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych zaprosiła 
na AGRO SHOW firmy de-
alerskie na zorganizowane 
Forum Dealerów Maszyn Rol-
niczych. Prezentacje wygłosił 
sekretarz główny europejskiej 
organizacji dealerów maszyn 
rolniczych CLIMMAR Pan 
Jelle Bertlema. Podczas Forum 
wystąpił także Michał Spa-
czyński, dyrektor zarządzający 
PIGMiUR, który zaprezento-
wał organizację. Uczestnicy 
Forum mieli także okazję 

wysłuchać panelu dyskusyj-
nego ,,Wpływ polityki rolnej 
Unii Europejskiej na kondycje 
dealerów maszyn rolniczych. 
Założenie wspólnej polityki 
rolnej w kolejnym okresie 
budżetowym”.

W dyskusji, którą poprowa-
dził Bartłomiej Mayer udział 
wzięli: Jelle Bertlema – sekre-
tarz organizacji CLIMMAR, 
dr hab. Wawrzyniec Czubak z 
Wydziału Ekonomiczno-Spo-
łecznego, Katedry Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej w 
Agrobiznesie, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, 
Mariusz Lęgowski – przed-
stawiciel Dyrekcji Generalnej 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w Komisji 
Europejskiej oraz Józef Dwo-
rakowski – prezes PIGMiUR.

PIGMiUR od wielu lat kła-
dzie duży nacisk na edukację 
i szerzenie fachowej wiedzy 
branżowej. Podczas AGRO 
SHOW 2019 odbyły się finały 
organizowanych przez Izbę 
ogólnopolskich konkursów 
„Mechanik na Medal”, „Mło-
dy Mechanik na Medal”.

Oprac. red. Michał Szott
Źródło/zdjęcia: Polska Izba Gospodar-

cza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Najstarsza świątynia lewo-
brzeżnej części Poznania 
– kościół pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego i Matki 
Boskiej Pocieszenia, wraz z 
przylegającymi obiektami 
– zostanie poddana grun-
townej termomodernizacji. 
Poznański Dom Zakonny 
Towarzystwa Jezusowego 
otrzyma z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
ponad 4,7 mln zł dotacji i 
przeszło 524 tys. zł pożyczki 
na poprawę efektywności 
energetycznej zabytkowych 
budynków.

Udzielenie wsparcia finan-
sowego umożliwia program 
priorytetowy Poprawa jakości 
powietrza, Część 2) Zmniej-
szenie zużycia energii w bu-
downictwie. Umowę potwier-
dzającą przekazanie środków 
podpisali 9 października br. 
w Poznaniu Prezes Zarzą-
du NFOŚiGW Piotr Woźny 
oraz Przełożony poznańskiego 

Domu Zakonnego Towarzy-
stwa Jezusowego ks. Dariusz 
Michalski.

Wszystkie zabudowania 
przeznaczone do gruntow-
nego remontu znajdują się w 
Poznaniu w rejonie Starego 
Miasta. Termomodernizacja 
kościoła pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego i Matki Bo-
skiej Pocieszenia oraz Kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej wraz 
z kamienicą i oficyną zostanie 
przeprowadzona do końca 2021 
r. Koszt całkowity inwestycji 
sięgnie kwoty ponad 5,2 mln zł.

Celem projektu jest za-
stosowanie usprawnień ter-
momodernizacyjnych oraz 
wykonanie systemu zarzą-
dzania energią dla obiektów 
zabytkowych. Zakres prac 
t e r momoder n i zacy jnych 
obejmie: ocieplenie przegród 
budowlanych, wymianę i do-
cieplenie stolarki okiennej 
i drzwiowej, modernizację 
systemu grzewczego (źródła 
ciepła i instalacji ogrzewania) 
oraz modernizację systemu 

przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Powstanie instala-
cja OZE (fotowoltaika i pompy 
ciepła), wymienione zostanie 
także oświetlenie na LED. Po-
nadto uwzględniono działania 
związane z przygotowaniem i 
zarządzaniem przedsięwzię-
ciem, w tym wykonanie au-
dytu energetycznego ex-ante, 
wykonanie dokumentacji prze-
targowej, opracowanie opinii 
ornitologicznej, stworzenie 
dokumentacji technicznej i 
odbioru przedsięwzięcia.

Termorenowacja zabytko-
wych obiektów przyniesie 
wymierne efekty ekologiczne. 
Będzie to m.in. redukcja emi-
sji gazu cieplarnianego CO2 
(159,70 Mg/rok). Zmniejszy 
się również zużycie energii 
pierwotnej (3 431,47 GJ/rok). 
Co więcej, ilość wytworzonej 
energii ze źródeł odnawialnych 
sięgnie 207,07467 MWh/rok, 
przy czym energii elektrycznej 
– 36,99967 MWh/rok, a ener-
gii cieplnej – 612,27 GJ/rok.

Sławomir Kmiecik 

Śmigielska Jesień Turystyczna

AGRO SHOW 2019 
– podsumowanie wystawy

Termomodernizacja kościoła dzięki 
wsparciu z NFOŚiGW

Minęła wprawdzie już 27 
rocznica zamordowania 
przez bandytów dzienni-
karza śledczego Jarosława 
Ziętary lecz wracam do 
tego tematu po rozmowie 
z  Krzysztofem Kaźmier-
czakiem dziennikarzem zaj-
mującym się kulisami tego 
morderstwa.

Jak na dzień dzisiejszy ta 
sprawa przebiega?
Obecnie przed sądem okręgo-
wym w Poznaniu trwają dwa 
procesy. W jednym oskarżo-
nym jest senator Aleksander 
G.. Jest on oskarżony o podże-
ganie, czyli jakby zachęcanie 
do zabójstwa Jarka Ziętary. 
W drugim procesie oskarżeni 
są dwaj byli ochroniarze hol-
dingu Elektromisu nieistnie-

jącego już, którzy mieli brać 
udział według prokuratury 
w porwaniu Jarka Ziętary 
a potem doprowadzenia do 
zabójstwa. 

Te procesy senatora Alek-
sandra g. są na etapie bliskim 
końca a proces ochroniarzy 
Elekromisu raczej na etapie 
początkowym. 

Oprócz tego trwa prowa-
dzone przez prokuraturę kra-
jową  śledztwo dotyczące 
innych osób zamieszanych 
w zabójstwo Jarka Ziętary. 

To śledztwo obejmuje także 
znalezienia szczątków Jarka 
Ziętary. Na temat tego śledz-
twa nie otrzymujemy żadnych 
informacji. 

Mam nadzieje, że zakończy 
się ono także oskarżenie kolej-
nych osób, które brały udział 
w zbrodni na poznańskim 
dziennikarzu.  Fran. Gwar.

Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary
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m Poznań
Funkcjonariusze CBA i CBŚP 
zatrzymali siedem osób zamie-
szanych w proceder wyłudza-
nia podatku VAT przy obrocie 
paliwami. Szacowana kwota 
strat Skarbu Państwa wynosi 
ponad 33 mln zł.

Do zatrzymań doszło na 
terenie Poznania i okolic. 
Wśród zatrzymanych jest 
kierownik grupy przestępczej 
oraz jej członkowie. W trak-
cie prowadzonych czynności 
funkcjonariusze przeszukali 
miejsca zamieszkania i pro-

wadzenia rzekomej działal-
ności gospodarczej celem 
zabezpieczenia materiału 
dowodowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, 
że działalność grupy polegała 
na wykorzystywaniu krajo-
wych i zagranicznych firm do 
wystawiania poświadczają-
cych nieprawdę faktur VAT, 
dokumentujących rzekomy ob-
rót paliwami. Faktury te były 
następnie wykazywane w skła-
danych deklaracjach podatko-
wych i stanowiły podstawę do 
zwrotu nienależnego podatku 
VAT. Zgodnie z ustaleniami, 

pochodzące z przestępczej 
działalności zyski były następ-
nie transferowane do obrotu 
gospodarczego poprzez szereg 
innych nielegalnych działań. 
W wyniku działania grupy 
Skarb Państwa stracił ponad 
33 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzą funkcjonariusze wro-
cławskiego Zarządu CBŚP we 
współpracy z funkcjonariu-
szami poznańskiej delegatury 
CBA pod nadzorem Prokura-
tury Regionalnej we Wrocła-
wiu. Śledztwo ma charakter 
rozwojowy.

13 września 2019 roku w 
ramach prowadzonej operacji 
specjalnej funkcjonariusze 
rzeszowskiej Delegatury Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego zatrzymali 6 osób, w 

tym dwóch obywateli Ukrainy 
podających się za funkcjo-
nariuszy ukraińskich służb 
specjalnych.

Operacja specjalna prowa-
dzona przez CBA dotyczy 

przemytu na terytorium RP 
dużej ilości bursztynu.

Materiały CBA zgroma-
dzone w tej sprawie zostaną 
przekazane do Prokuratury 
Krajowej.

m Białystok
Co najmniej 96 mln zł wypro-
wadzone z majątku jednego 
z polskich przedsiębiorstw. 3 
osoby zatrzymane przez CBA.

Agenci białostockiej dele-
gatury Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego zatrzymali na 
terenie Dolnego Śląska i Ma-
zowsza trzy osoby związane z 
działalnością grupy kapitało-
wej, w skład której wchodzą 
spółki z branży biopaliw oraz 
spirytusowej. Wśród zatrzy-
manych osób znalazł się m.in. 
Prezes Zarządu całej grupy.

Jak ustalono w trakcie 
prowadzonego postępowa-
nia zatrzymani działali na 

szkodę akcjonariuszy i wła-
ścicieli grupy kapitałowej 
nadużywając udzielonych 
im uprawnień i doprowa-
dzając do wyprowadzenia 
składników majątkowych, 
w tym mienia ruchomego, 
nieruchomości, papierów 
wartościowych oraz praw 
majątkowych wielkiej warto-
ści. Wszystko wskazuje na to, 
że były one wyprowadzane 
do polskich i zagranicznych 
podmiotów kontrolowanych 
przez zatrzymanego Prezesa. 
Wstępne szacunki wskazują 
na powstanie w związku z 
tym procederem co najmniej 
96 milionów złotych szkody.

Funkcjonariusze CBA wy-

konują jednocześnie przeszu-
kania w 13 lokalizacjach na 
Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, 
i Mazowszu. Zabezpieczane są 
nośniki danych i dokumentacja 
niezbędna w toku prowadzone-
go postępowania. Czynności 
prowadzone są m.in. w sie-
dzibach spółek i kancelariach 
prawnych.

Zatrzymani zostaną prze-
wiezieni do siedziby Prokura-
tury Krajowej w Białymstoku, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Postępowanie prowadzone 
jest w całości przez Delegaturę 
CBA w Białymstoku. Są to 
pierwsze zatrzymania w tej 
sprawie. Sprawa ma charakter 
typowo rozwojowy.

m Białystok
Zawiadomieniem do prokura-
tury zakończyła się prowadzo-
na przez funkcjonariuszy bia-
łostockiego CBA kontrola w 
Szpitalu w Bielsku Podlaskim.

Wydział Postępowań Kon-
trolnych Delegatury Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
w Białymstoku przeprowadził 
kontrolę w zakresie podej-
mowania i realizacji decyzji 
dotyczących udzielenia przez 
Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w 
Bielsku Podlaskim zamówie-
nia publicznego pn. Dostawa 
implantów artroskopowych i 
endoprotez przynasadowych. 
Postępowanie kontrolne trwało 
od 13 lipca 2018 r. do 12 kwiet-
nia 2019 r.

W jego trakcie stwierdzono 
naruszenie zasady uczciwej 
konkurencji, równego trakto-
wania wykonawców, a także 
obiektywizmu i bezstronności, 
o których mowa w ustawie 
Prawo zamówień publicznych.

Wszystko wskazuje na to, 
że w opisie przedmiotu zamó-

wienia parametry techniczne 
sprzętów medycznych zo-
stały podane w taki sposób, 
że wskazywały konkretnego 
wykonawcę. W opisie zasto-
sowano także znak towarowy 
określonego producenta bez 
podania minimalnych parame-
trów sprzętu, który może zo-
stać zastosowany zamiennie.

Ustalono ponadto, że au-
tor załącznika zawierającego 
parametry techniczne za-
mawianego sprzętu, ściśle 
współpracował z podmiota-
mi dostarczającymi wyroby 
medyczne otrzymując z tego 
tytułu wynagrodzenie.

W oparciu o wyniki zakoń-
czonej kontroli CBA skierowa-
ło do Prokuratury Okręgowej 
w Białymstoku zawiadomienie 
o uzasadnionym podejrze-
niu popełnienia przestępstwa 
przez członka komisji prze-
targowej w zamówieniach pu-
blicznych przeprowadzonych 
w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Bielsku Podlaskim. Za-
wiadomienie obejmuje lata 
2015-2018.

Z ustaleń poczynionych w 
czasie kontroli wynika, że 
posiadał on kontakty i brał 
udział w szkoleniach, sympo-
zjach organizowanych przez 
podmioty, które dostarczyły 
wyroby medyczne ww. postę-
powaniach. Kontrolujący, nie 
negując zasadności bezpośred-
niego dostępu przez lekarza 
specjalistę do nowatorskich 
technik medycznych i ich 
praktycznego zastosowania z 
użyciem unikalnych materia-
łów i sprzętu, zwrócili uwagę, 
że jego współpraca z firmami 
medycznymi miała również 
wymiar finansowy. Ponadto 
w oświadczeniach o braku 
lub istnieniu okoliczności, 
powodujących wykluczenie z 
postępowania o zamówienie 
publiczne, zataił istnienie 
powodów do wykluczenia 
swojej osoby z udziału w po-
stępowaniach.

O nieprawidłowościach 
stwierdzonych podczas pro-
wadzonej przez Biuro kon-
troli powiadomiony został 
także Starosta Powiatu Biel-
skiego.

m Warszawa
8 osób zatrzymanych przez 
funkcjonariuszy CBA i Ma-
zowieckiego Urzędu Celno
-Skarbowego w Warszawie. 
Co najmniej 1 mln zł szkody w 
mieniu Skarbu Państwa.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
wspólnie z funkcjonariuszami 
Mazowieckiego Urzędu Celno
-Skarbowego w Warszawie za-
trzymali 8 osób, wśród których 
znajdują się dwaj przedstawi-
ciele kancelarii podatkowej, 
trzej przedsiębiorcy z Piotrko-
wa Trybunalskiego oraz trzy 

osoby powiązane z jednym 
z funduszy inwestycyjnych. 
Jednocześnie prowadzone są 
także przeszukania w kilku-
nastu miejscach w Warszawie, 
w tym w jednej ze stołecznych 
kancelarii podatkowych.

Wszystko wskazuje na to, 
że przedsiębiorcy w celu 
uniknięcia opodatkowania 
wykorzystywali fundusz inwe-
stycyjny, współpracując przy 
tym procederze z kancelarią 
podatkową. Jak ustalili śled-
czy działanie osób dzisiaj 
zatrzymanych wyrządziło 
co najmniej 1 mln złotych 
szkody w mieniu Skarbu 
Państwa. Postępowanie, w ra-

mach którego prowadzone są 
czynności dotyczy zorganizo-
wanych na dużą skalę oszustw 
podatkowych, poświadczenia 
nieprawdy w dokumentach 
oraz nieujawniania właści-
wym organom podatkowym 
przedmiotu oraz podstawy 
opodatkowania.

Zatrzymane osoby zostaną 
przewiezione do Prokuratury 
Krajowej w Gdańsku, gdzie 
usłyszą zarzuty.

Jest to nowe ś ledztwo 
prowadzone przez CBA i 
pierwsze zatrzymania w tej 
sprawie. Badane są kolejne 
wątki i niewykluczone kolejne 
realizacje.

m Gdańsk
Między innymi zarzuty wyłu-
dzenia 10 mln zł z PARP usły-
szały dwie osoby zatrzymane 
przez CBA.

Funkcjonariusze z gdańskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
dwie osoby, którym zarzuca 
się wyłudzenie 10 mln złotych 
z Polskiej Agencji Rozwoju 
i Przedsiębiorczości w War-

szawie. Śledczy CBA prze-
szukali miejsca zamieszkania 
zatrzymanych oraz miejsca 
przechowywania dokumenta-
cji firmowej. 

Jedna z podejrzanych to 
prezes spółki, która pod-
pisała z PARP umowę o 
dofinansowanie zakupu nie-
ruchomości z funduszu unij-
nego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w kwocie nie-

mal 39 mln złotych. Druga 
to jej prokurent.

Obie zatrzymane są podej-
rzane o wyłudzenie 10 mln 
złotych dotacji i doprowadze-
nie PARP do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem oraz 
usiłowania wyłudzenia kolej-
nych 28 mln złotych.

Zatrzymane przez CBA 
osoby usłyszały zarzuty w 
Prokuraturze Regionalnej w 
Lublinie.

Wspólna akcja CBA i CBŚP

6 osób zatrzymanych w sprawie 
przemytu na wielką skalę

Wyprowadzone z majątku 96 mln.

Kontrola w szpitalu

Oszustwa podatkowe
Wyłudzenie 10 milionów

m Poznań
Przedsiębiorcy z województwa 
wielkopolskiego zamieszani 
w fikcyjny obrót fakturami 
VAT zatrzymani przez CBA. 
Straty Skarbu Państwa sięgają 
10 mln zł.

Funkcjonariusze poznań-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali czterech przedsiębiorców 
z Wielkopolski zajmujących 
się usługami transportowymi 
i mechaniką pojazdową. Męż-
czyźni zostali zatrzymani w 

związku z postępowaniem 
prowadzonym przez CBA 
pod nadzorem Prokuratu-
ry Okręgowej w Poznaniu. 
Śledztwo dotyczy wystawiania 
fikcyjnych faktur VAT z tytułu 
rzekomego obrotu częściami 
samochodowymi, na łączną 
kwotę 10 mln zł.

Wszystko wskazuje na to, 
że jedna z wielkopolskich 
firm wystawiała na rzecz 
innych przedsiębiorstw fik-
cyjne faktury VAT, które 
następnie wykazywane w 

deklaracjach podatkowych 
doprowadzały do uszczuple-
nia należności skarbowych. 
Jak ustalili funkcjonariusze 
CBA proceder trwał od 2013 
do 2018 roku.

W toku prowadzonych czyn-
ności zarzuty usłyszała już 
osoba poświadczająca nie-
prawdę w fakturach.

Dzisiaj agenci CBA prze-
szukują także miejsca za-
mieszkania zatrzymanych 
oraz miejsca przechowywania 
dokumentacji firmowej.

m Warszawa
Warszawska delegatura Cen-
tralnego Biura Antykorupcyj-
nego pod nadzorem Prokura-
tury Krajowej we Wrocławiu 
prowadzi czynności w śledz-
twie dotyczącym przekro-
czenia uprawnień poprzez 
wyprowadzenie środków z 
mas prowadzonych upadłości, 
a następnie pranie pieniędzy 
przy użyciu szeregu fikcyjnych 
podmiotów gospodarczych. 
Zakresem śledztwa objęte są 
upadłości ośmiu warszawskich 
spółek m.in. przedsiębiorstwa 
z branży kolejowej, spółdzielni 
mieszkaniowej, firmy budow-
lanej modernizującej publicz-
ne szpitale.

Tym razem w ramach 
prowadzonych czynności 
funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali trzech przedsiębiorców 
z Warszawy, Lublina i Cho-
tomowa. Wszystko wskazuje 
na to, że działali oni na 
szkodę upadłego przedsię-
biorstwa z branży kolejo-
wej. Jak ustalili śledczy na 
podstawie szeregu pozornych 
umów i ustnych porozumień 
zawartych z syndykiem wy-
stawiali fikcyjne faktury na 
podstawie których wyprowa-
dzili z masy upadłość środki 
pieniężne. 

Łączna wysokość ustalonej 
dotychczas szkody w mieniu 
przedsiębiorstwa wynosi bli-
sko 29 mln zł.

Zatrzymane osoby zostaną 
przewiezione do Prokuratury 
Krajowej we Wrocławiu, gdzie 
usłyszą zarzuty.

Pierwsza realizacji w tej 
rozwojowej sprawie miała 
miejsce w 2017 roku. W bada-
nych przez śledczych wątkach 
przewijała się m.in. sprzedaż 
centrum hotelowo-konferen-
cyjnego w Warszawie warte-
go co najmniej 31 mln zł, a 
sprzedanego za niewiele ponad 
9 mln zł.

Dotychczas w śledztwie 27 
osób ma status podejrzanych, 
w tym syndyk działający na 
szkodę upadłych spółek. Pro-
wadzący postępowanie nie wy-
kluczają kolejnych zatrzymań 
i zarzutów.

m Poznań
2 osoby zatrzymane przez 
funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
związku ze śledztwem doty-
czącym działania piramidy 
finansowej. To kolejne wątki 
w tym skomplikowanym i 
rozwojowym postępowaniu. 

Funkcjonariusze poznań-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali dwie osoby w związku 
z ś ledztwem dotyczącym 
funkcjonowania w latach 
2012-2017 na terenie kraju 
zorganizowanej grupy prze-
stępczej. W toku postępowa-
nia ustalono, że grupa stwo-
rzyła i zarządzała na polskim 
rynku finansowym czterema 
funduszami inwestycyjnymi 
zamkniętych aktywów nie-
publicznych.

Śledztwo prowadzone jest 
w kilku wątkach. Dzisiejsze 

zatrzymania dotyczą wypro-
wadzania pieniędzy z jednego 
z funduszy, którego celem 
było wybudowanie luksusowe-
go ośrodka dla seniorów. Jak 
ustalili agenci CBA jedna ze 
spółek powiązana z podejrza-
nymi zakupiła nieruchomość 
położoną w Otwocku, aby 
następnie odsprzedać ją za 
kwotę dwukrotnie wyższą 
kolejnej powiązanej spółce. 
Celem takiego zabiegu było 
sztuczne zawyżenie ceny i w 
konsekwencji umożliwienie 
wyprowadzenia ze spółki 
blisko 6 mln zł. Zatrzymane 
dzisiaj osoby zostaną prze-
wiezione do Prokuratury 
Regionalnej w Łodzi, gdzie 
usłyszą zarzuty.

W toku prowadzonego przez 
agentów CBA postępowania 
zatrzymano do tej pory 24 
osoby, którym przedstawiono 
m.in. zarzuty udziału w zorga-

nizowanej grupie przestępczej, 
oszustwa, działania na szkodę 
funduszy. Wobec 7 podej-
rzanych nadal stosowany jest 
tymczasowy areszt.

Jak wynika z dotychcza-
sowych ustaleń przestępcze 
działanie grupy doprowadziło 
do straty co najmniej 600 mln 
zł przez ponad 2000 osób. 
Szkody w mieniu funduszy 
oszacowano na ponad 90 mi-
l ionów złotych. Wszystko 
wskazuje na to, że certyfikaty 
wskazanych funduszy ofero-
wane były za pośrednictwem 
banków. Pracownicy banków 
działając w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych świa-
domie wprowadzali nabywców 
w błąd. Przekonywali ich, 
że oferowane produkty są 
zabezpieczone gwarancjami 
bankowymi lub są po prostu 
zwykłymi lokatami banko-
wymi.

Straty Państwa na 10 mln zł.

Wyłudzenia na blisko 29 mln zł 

Straty na 600 mln zł
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Traf chciał, że ostatnio wpadła 
mi w rękę książka „Świat we-
dług Dziada”, którą zakupiłem 
niedługo po jej premierze 
mającej miejsce w 2002 roku. 
Tak się złożyło, że do dziś jest 
to jedna z nielicznych książek 
pisanych przez ex-gangsterów, 
jakie przeczytałem – np. do 
dzieł Masy nigdy nie zaj-
rzałem, choć może i sporo 
straciłem. Możliwe jednak, 
że nadrobię jeszcze kiedyś te 
zaległości, ponieważ z tego 
typu literatury prawie zawsze 
można wyłapać jakieś cie-
kawe fragmenty dotyczące 
przestępczości gospodarczej. 
I tak weźmy dla przykładu 
historię opisaną przez Henryka 
Niewiadomskiego pseudonim 
Dziad, która dotyczyła usta-
wienia przetargu na samochód 
ciężarowy marki Tatra:

„Szybko dogadaliśmy się 
co do sumy i pan kierownik 
zapewnił mnie, że tatra bę-
dzie moja. Dopiero w czasie 
przetargu miałem poznać, na 
czym polegał jego prosty plan. 
Otóż tego dnia, kiedy kasjerka 
przyjmowała wpłaty wadium, 
jakiś magazynier pilnował po-
rządku i każdemu oferentowi 
kazał wpłacać po 9000 zł. Tak 
też wszyscy zrobili. Ode mnie 
jednak kasjerka dwa dni wcze-
śniej przyjęła 9800 zł. Przetarg 
oczywiście prowadził mój 
znajomy kierownik. Kiedy na 
wstępie oświadczył, że mimo 
dużego zainteresowania na 
tatrę jest tylko jeden klient, na 
Sali podniósł się wielki szum. 
Kierownik wyjaśnił jednak 
spokojnie, że przystępujący 
mieli obowiązek złożyć wa-
dium w wysokości dziesięciu 
procent ceny wywoławczej. 
Tak było napisane w ogłosze-
niu, publikowanym w prasie. 
A dziesięć procent to jest ni 
mniej ni więcej tylko 9800 zł 
i nie chce być inaczej. Nikt, kto 
tego nie dopełnił, nie ma prawa 
głosu. (…) Jeszcze trochę i 
szoferaki wzięliby się do bicia. 
Wtedy kierownik ustąpił. Po-
tulnie wyznaczył dwadzieścia 
minut na dopłacenie brakują-
cej sumy i zaprosił chętnych 
do kasy. Kasa okazała się za-
mknięta. Była tam tylko kart-
ka z informacją, że kasjerka 
wyszła na pogrzeb. Do dzisiaj 
nie wiem, czy rzeczywiście 
był tam jakiś pogrzeb, czy nie. 
Całkiem możliwe, że kasjerka 
piła sobie kawę na zapleczu, 
ale jeśli ktoś naprawdę umarł, 
to świeć Panie nad jego duszą.”

Jeśli tak faktycznie było, 
to podziwiam prostotę tego 
„patentu” – proste rozwiązania 
są bowiem na ogół najlepsze. 
Dziś już ciężko byłoby to po-
wtórzyć, ale wtedy, w innych 
czasach… Idźmy dalej: Dziad 
w swojej książce opisuje kulisy 
przemytu – tutaj też wkleję 
fragmenty:

„Jeden litr spirytusu marki 
Royal kosztował za granicą 1 
dolara. W Polsce ci z „Góry” 
brali w sklepie 70 zł za litr, a to 
było 7 dolarów. Rachunek jest 
prosty – na każdej butelce za-
rabiali 6 dolarów. Ładunek tira 
to 24 tysiące litrów. 24 tysiące 
litrów razy 6 dolarów daje 
144 tysiące dolarów zysku” 
(…) „Do Polski wpłynęło w 
tych latach, jak później o tym 
pisano w prasie, co najmniej 
25 mln litrów spirytusu. Czyli 
ponad tysiąc tirów-cystern. 
Moim zdaniem było tego co 
najmniej trzy razy tyle.”

„Nam strzelać 
nie kazano…”
Czytając tę przemytniczą hi-
storię od razu przyszły mi 
na myśl akcje mafii paliwo-
wej sprzed kilku lat. I tu i tu 
ciężko nie odnieść wrażenia, 
że taka skala procederu była 
możliwa jedynie w przypad-
ku dania służbom jasnego 
sygnału z góry: nie mieszajcie 
się, przymykajcie oczy. Co 
więcej, w 1990 roku rozwią-
zano wydziały do zwalczania 
przestępczości gospodarczej, 
które zatrudniały ok. 5 tys. 
policjantów. W konsekwencji 
przez następne 2 lata białe 
kołnierzyki miały szerokie 
pole do działania – i to nie 
tylko w temacie przemytu spi-
rytusu. Chaos transformacji, 
czy przemyślane działanie…? 
Nie wiem na pewno, choć się 
domyślam. W każdym razie 
skutek był taki, że szara strefa 
rozrosła się do absurdalnych 
33,1% PKB w 1991 roku – 
dla porównania w 2015 roku 
było to 15,7% PKB (zgodnie 
z oficjalnymi danymi). Sy-
tuację starano się opanować 
tworząc w 1992 roku strukturę 
nazywaną K-17, liczącą 2,7 
tys. funkcjonariuszy, którzy 
mieli za zadanie zwalczanie 
przestępczości ekonomicznej. 
Potem przekształcono to w 
wydziały ds. przestępczo-
ści gospodarczej, podległe 
komendantom powiatowym 
policji, co jest już bliższe dzi-
siejszemu modelowi.

To jednak nie wystarczyło, 
aby zahamować rosnącą falę 
oszustw, choć w oficjalnych 
statystykach policyjnych teo-
retycznie nie było dramatu. 
Przykładowo według polskich 
danych szacunkowych, straty 
spowodowane przestępczością 
gospodarczą w naszym kraju 
w 1998 roku wyniosły 716 
milionów PLN. I ok – tyle, 
że Komisja Europejska oraz 
CIA podobno oszacowały je 
na kwotę blisko 20-krotnie 
wyższą! Kto więc był tu bliż-
szy prawdy…? To złożony pro-
blem, ponieważ w latach 90. 
wiele przestępstw tego typu 
albo nie było zgłaszanych, albo 
po prostu je bagatelizowano, 
aby nie psuły statystyk (wykry-
cie sprawców było stosunkowo 
czasochłonne i trudne). Do 
tego dochodził jeszcze jeden 
czynnik: wyjątkowa (i wielu 
przypadkach zapewne zamie-
rzona) pobłażliwość prokura-
torów oraz sądów. Cóż bowiem 
z tego, że policja zatrzymała 
bandytę, skoro w ślad za tym 
nie poszedł wniosek o areszt, 
albo wyznaczano poręczenie 
majątkowe w relatywnie ni-
skiej kwocie…? Przestępcy po 
prostu wychodzili na wolność, 
procesy ciągnęły się latami, 
w międzyczasie świadków 
zastraszano lub umierali… To 
nie zachęcało pokrzywdzo-
nych do składania doniesień.

No ok, policja – policją, ale 
co z ówczesnymi pitbullami 
ze skarbówki…? Przecież 
bandyci mieli znaczne mająt-
ki, z których w większości 
nie mogliby się wytłumaczyć 
podając wyłącznie legalne 
źródła dochodów! Cóż zatem 
prostszego, jak zrobić kontrolę, 
przeprowadzić konfiskatę i 
dowalić takie kary, że kamień 
na kamieniu by nie został? No 
więc właśnie wcale nie było 
to takie łatwe, co ciekawie 
wyjaśnił w jednym z wywia-

dów dziennikarz śledczy Rafał 
Pasztelański:

„ – Przy okazji „Prusz-
kowa” zainteresowałem się 
tym, jak wyglądały kontrole 
skarbowe członków tej grupy. 
Okazało się, że ich w ogóle 
nie było. Kiedyś zjawiłem się 
w urzędzie skarbowym na 
terenie, gdzie zameldowanych 
było pięciu bardzo groźnych 
przestępców. Szefowa urzędu 
potwierdziła, że są to bandyci. 
Na pytanie, czemu się nimi nie 
zajęła, zamiast odpowiedzieć, 
zaprowadziła mnie do poko-
ju, gdzie pracowały kobiety, 
które miałyby przeprowa-
dzić ewentualne kontrole. 
Nie musiała nic dodawać. 
Widok starszych pań wyjaśniał 
wszystko. Biorąc pod uwagę 
wspominane powyżej standar-
dy pracy policji i prokuratury, 
naprawdę trudno było się im 
dziwić. Kiedy kilka lat późnej 
powstały specjalne komórki 
zajmujące się tym tematem, 
napisałem list do Ministerstwa 
Finansów z pytaniem, czemu 
ten proceder trwa, pomimo 
nowego prawa pozwalającego 
na rekwirowanie majątków 
pochodzących z przestępstwa. 
Pozwala ono na zajęcie 70 
procent tego typu własności.

– Jaka była odpowiedź?
– Dowiedziałem się, że zaj-
mowanie tego typu majątków 
i pozostawienie 30 procent 
w rękach bandytów, byłoby 
legalizacją pieniędzy z prze-
stępstwa. Wygląda więc na to, 
że lepiej jest zostawić bandycie 
100 milionów, niż zabrać 70. 
Biorąc do tego pod uwagę śla-
dową liczbę tego typu kontroli, 
można zaryzykować stwier-
dzenie, że lata 90. trwają w 
najlepsze. Jedynie nikt już nie 
strzela na ulicach.”

Trzeba przyznać, daje do 
myślenia… Oczywiście nie w 
każdym przypadku musiało 
to tak wyglądać, ponieważ 
konfiskaty mienia od czasu 
do czasu wszak dokonywano. 
Mimo wszystko jednak zary-
zykowałbym stwierdzenie, że 
w porównaniu z dzisiejszymi 
czasami dawni bandyci mieli 
“podatkowe przedszkole”.

 
To były ciekawe czasy…
Już w latach 90. Richard Co-
ates, znany specjalista od tzw. 
księgowości dochodzeniowej, 
wyraził opinię, że szybko roz-
wijająca się Polska przyciągnie 
wkrótce najsprytniejszych na 
świecie oszustów i naganiaczy. 
Możliwe, że to się w pewnym 
stopniu sprawdziło, choć z 
drugiej strony ów miły Pan 
chyba nie docenił siły i pomy-
słowości naszych rodaków, or-
ganizujących chociażby mafie 
paliwowe, czy przejmujących 
w koncertowym stylu prywa-
tyzowane zakłady. Do tego do-
łączali jeszcze gangsterzy zaj-
mujący się początkowo typo-
wo kryminalną działalnością 
(napady, haracze, kradzieże), 
którzy w miarę pozyskiwania 
znacznych środków finanso-
wych zaczęli je inwestować 
w legalne biznesy. Co z tego 
wszystkiego wyszło…? Sami 
możecie zaobserwować to 
dziś, ponieważ do teraz zbie-
ramy pokłosie lat 90. – choć 
moim zdaniem nasze standar-
dy zwalczania przestępczości 
gospodarczej sukcesywnie się 
poprawiają. 

 #bialekolnierzyki

Białe kołnierzyki 
na dobre wchodzą 

do gry

Przez prawie 27 lat zrobio-
no niemal wszystko, żeby 
zniszczyć państwo polskie, 
zarówno ekonomicznie, jak i 
kulturowo. Polaków starano 
się sprowadzić do bezmyślne-
go bydła dbającego jedynie o 
przetrwanie „od pierwszego 
do pierwszego”.

Naszą wiarę; wrodzone: 
przyzwoitość, patriotyzm, 
tolerancję, gościnność i 
honor; inteligencję; pra-
cowitość; kreatywność; 
kindersztubę; klasę; wiedzę; 
pracowitość; poszanowanie 
godności człowieka; wartości 
chrześcijańskie i po prostu 
człowieczeństwo starano się 
wyplenić poprzez wymyśloną 
przez chazarski i turański 
pomiot „politykę wstydu” i 
degradację polskości.

Na szczęście nie udało się i 
to doprowadza do wściekło-
ści ten „turańsko-chazarski 
ściek obywateli polskich” 
oderwanych od możliwości 
wykorzystywania Polaków i 
ich deprawacji, oderwanych 

od rządzenia przesiąkniętego 
michnikowszczyzną i jej nie-
nawiścią do Polski i Polaków.

Powiedzieliśmy NIE i po-
wiemy też tak w przyszłości. 
Tego Wy nienawistni Targo-
wiczanie możecie być pewni. 
I nic Wam nie da szukanie 
pomocy wśród waszych ko-
munistycznych lewacko- troc-
kistowsko- -demoliberalnych 
elit światowych i Waszych 
lichwiarzy międzynarodo-
wych. I jeżeli Wam się nie 
podoba to droga wolna: jest 
Izrael, USA, Rosja, Mada-
gaskar czy Amazonia. Tutaj 
swojej Judeopolonii nigdy nie 
zbudujecie i o tym wiecie, 
dlatego szukacie nowej ziemi 
obiecanej na Ukrainie.

Nie uda się też podporząd-
kowanie naszego narodu 
germańskim lub rosyjskim 
planom zniszczenia naszej 
państwowości. Przetrwali-
śmy zabory a teraz jesteśmy 
dumni z tego, że jesteśmy 
Polakami i unijno-niemiecka 
gawiedzi wraz z Moskwą - 

musicie się z nami liczyć! A 
z a’la polskim targowickim 
szambem sobie poradzimy 
sami.  Zajmijcie się sobą, 
własnym bezpieczeństwem, 
islamistami, kryzysem 
finansowym, Waszą UE a 
nie nami! A poza tym nie 
jesteśmy sami!

I też zwracam się do złodziei, 
morderców, przestępców i 
ich obrońców, zdrajców, ludzi 
bez honoru, pożytecznych 
idiotów, TW, KO, żydo-ube-
cji wraz z potomkami, anty-
polaków i kanalii z „totalnej 
opozycji” - uciekajcie póki 
czas bo my-Polacy jesteśmy 
naprawdę miłosierni, ale 
zdrajcy i szubrawcy są w na-
szej mentalności najgorszym 
sortem ludzi, co pokazaliśmy 
w czasie II WŚ i później. 
Wasz D. Tusk o tym od daw-
na wiedział, wiedzieli też o 
tym żydo-komunistyczni kaci 
Polski w stylu Heleny Woliń-
skiej czy Stefana Michnika i 
inni... weźcie z nich przy-
kład... póki czas.

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

Zdrajcy i szubrawcy! Uciekajcie póki czas!

Poranną pobudkę o godzinie 6 
z minutami zrobił mi Władek. 
Gdyż trzeba  jak najprędzej usta-
wić się w kolejce ustawiających 
się samochodów  oczekujących 
na odprawę graniczną. No, teraz 
to już przed nami prawdziwa 
Europa,  na dodatek dzisiaj 
jest piękna pogoda. Gdybyśmy 
się tak dzisiaj jeszcze zdążyli 
odprawić to było by wspaniale. 
Do granicy mamy około jednego 
kilometra.   

A więc zdążę się ze spokojem 
umyć i ogolić oraz zjeść śnia-
danie.  Ale znając tutejszych 
urzędników tureckich którzy są 
bardzo dokładni i nadzwyczaj 
skrupulatni, wstawiając im tylko 
wiadomy znaczek lub parafkę 
na dokumencie, to wiadomo, 
że zanim dojedziemy na Urząd  
Celny to trochę czasu minie. Na-
tomiast przy wyjeździe przez tą 
ostatnią bramę z tzw. półpiekła 
jak my to nazywamy, i  nie kiedy 
gdy zabraknie chociażby jedne-
go podpisu, gdyż tutejsi wartow-
nicy też są bardzo skrupulatni i 
je liczą to trzeba zostawić samo-
chód i wracać na Urząd Celny 
po podpis lub znaczek niby 
nic nie znaczący, ale jednak  
gdyż bez nich się nie wyjedzie 
z Turcji. A takich podpisów 
i znaczków trzeba było mieć 
aż 19. Tutejszym urzędnikom 
widać nie zależy tak naprawdę 
ile odprawią samochodów po-
nieważ  panuje tutaj olbrzymia 
biurokracja. Nawet ten cieć 
który chodzi po placu i zbiera 
papierki czuje się tutaj bardzo 
ważny i  mrucząc sobie coś pod 
nosem oraz gestykulując rękoma 
patrząc  w naszą stronę. Ale co 
zrobić, co kraj to inny obyczaj. 
Podjeżdżając co raz bliżej  gra-
nicy zaczynają pojawiać po obu 
stronach drogi  wiele straganów 
z różnymi artykułami, począw-
szy od owoców cytrusowych, 
po trąbki, piszczałki, gwizdki, 
długopisy, grzebienie, lusterka, 
okulary słoneczne, czapki, kurt-
ki skórzane, kożuchy, ciepłe rę-
kawice, szale, koce no i turecka 
bielizna od wyboru do koloru, 
a przy następnym straganie są 
już akcesoria samochodowe, 
takie jak: klucze, lewarki, klak-
sony o przeróżnych dźwiękach, 
akumulatory, opony, dętki i 
wiele jeszcze innych artykułów 
do samochodów. Ja akurat tak 
stanąłem, że po mojej prawej 
stronie był stragan z pieczywem. 

Nasz najlepszy polski chleb 
już mi się dawno skończył  a 

więc aby żyć musiałem kupować 
tutejsze pieczywo. Po podejściu 
do straganu z pieczywem który 
miał wiele różnych wypieków  
dochodził wspaniały zapach 
świeżego tutejszego pieczywa. 
Patrząc  na te tureckie wypieki 
aż ślinka leciała, bo zapach był 
niesamowity. Kupiłem jeden 
mały  pszenny chleb gdyż żyt-
niego tutaj nie mają, oraz pięć 
bułek i sznekę z glancem. Za te 
zrobione zakupy dostałem gratis 
ciastko z kokosem tak jakby 
wiedział, że ja to bardzo lubię. 
Po chwili doszli jeszcze Władek 
i Zygmunt oraz krzykacz robiąc 
również podobne zakupy. Twarz 
tureckiego sprzedawcy była 
uśmiechnięta, że zrobił od rana 
już mały interes i coś na tym 
znowu zarobił. 

Był to człowiek o solidnej 
posturze, rzadko tutaj spotyka-
nej oraz o sumiastych czarnych 
wąsach i czerstwej twarzy. My-
śmy również byli zadowoleni  z 
dokonanych zakupów. Zapach 
tego pieczywa był niesamowity 
i zaraz przypomniałem sobie jak 
byliśmy w cukierni w Teheranie 
gdzie kupiliśmy te smaczne 
wypieki. Po wejściu do kabiny 
rozłożyłem moje zakupy i po 
chwili poczułem ponownie ten 
niesamowity unoszący się za-
pach tego pieczywa w kabinie. 
Po chwili przyszedł do mnie 
Władek przynosząc cebulę. 
Ja natomiast miałem smalec i 
resztki polskiej herbaty. Uszy-
kowaliśmy sobie pachnące, 
świeże bułki ze smalcem i ce-
bulą. Ach, co za pychota. 

W między czasie znalazłem 
jeszcze boczek. Nieco już wy-
suszony ale to nic, smakował 
również wyśmienicie popijając 
ciepłą herbatą. Śniadanie było 
wspaniałe i zjedzone w spokoju. 
Natomiast w radiu choć jeszcze 

nie tak wyraznie było słychać 
polską muzykę,  bo w dzień 
tak dobrze jeszcze nie słychać. 
Ale mamy już kontakt z Polską. 
Władek i ja jesteśmy już bardzo 
stęsknieni za swoimi bliskimi. 
Do upragnionego rodzinnego 
domu już nie daleko, to tylko 
taki mały żabi skok – około 
1700 kilometrów. Pogoda dzisiaj 
jest piękna. Świeci słoneczko, a 
na niebie tylko nie liczne białe 
chmurki. Robi się coraz cieplej.  
Na drodze są olbrzymie kałuże 
mazi wodno-błotnej po nocnych 
opadach. Wygląda to tutaj tro-
chę inaczej niż u nas na przej-
ściach granicznych. Myśmy się 
już do takich warunków przy-
zwyczailiśmy jeżdżąc na bliski 
wschód. Natomiast na drodze 
dojazdowej pojawili się mali 
chłopcy z taboretami i przyrzą-
dami do czyszczenia butów. Są 
to chłopcy w wieku około 7-10 
lat, zwani po naszemu czyścibu-
tami. Czyścili zabłocone buty 
za drobne pieniądze, czyli za 10 
lirasów – przeliczając na dolary 
było by to kilka centów. W ten 
sposób zarabiali na swoje lub ro-
dzinne życie. Całe wyposażenie 
małego czyścibuta to taborecik, 
szczotka, pasta, szmatka i do 
tego własna ślina. Czyszczone 
buty i to te najbardziej zabło-
cone po chwili  wyglądają jak 
nowe. Jest to niesamowite. 

Wierzyć się nie chce, że taki 
mały czyścibut jest takim fa-
chowcem. Przyglądając się z 
boku przez dłuższy czas robiło 
to na mnie niesamowite wra-
żenie.   

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 41)
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„Unijna polityka spójności 
odpowiada na problemy na 
poziomie samorządów w 
sposób holistyczny, innymi 
słowy horyzontalny, od 
kwestii infrastrukturalnych 
aż po kwestie socjalne” - 
powiedziała unijna komi-
sarza Elżbieta Bieńkowska 
w trakcie inauguracji sesji 
plenarnej Europejskiego 
Komitetu Regionów rozpo-
czynającej 17. Europejski 
Tydzień Regionów i Miast, w 
której uczestniczy Marszałek 
Marek Woźniak. 

W obradach udział wzięło wielu 
kluczowych przedstawicieli 
instytucji UE: oprócz komi-
sarz ds. rynku wewnętrznego, 
także komisarz ds. budżetu 
Günther H. Oettinger, wice-
przewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego Klára Dobrew, 
oraz przewodniczący komisji 
REGI Parlamentu Europejskie-
go Younous Omarjee.

Debaty toczone podczas sesji 
plenarnej koncentrowały się 
w dużej mierze wokół kwestii 
związanych z polityką spójno-
ści: jej znaczeniem dla rozwoju 
Unii Europejskiej i samorządów 
oraz możliwych cięć kolejnego 
budżetu unijnego, co może 
przełożyć się na zmniejszenie 
finansowania unijnej polityki 
regionalnej. „Polityka spójności 

powinna uwzględniać zasadę 
solidarności społecznej, dlate-
go w następnej perspektywie 
finansowej powinniśmy skupić 
się na kwestiach socjalnych. 
Kraje, gdzie ludzie są wykształ-
ceni, zdrowi i mają poczucie 
bezpieczeństwa, są najbardziej 
konkurencyjne w Europie” - po-
wiedziała wiceprzewodnicząca 
PE Klára Dobrew. Z kolei Ko-
misarz Bieńkowska wskazała na 
zależności między wspólnym 
rynkiem a polityką spójności, 
zaznaczając, że głęboko wierzy, 
że „tak jak europejski rynek 
wewnętrzny potrzebuje silnej 
polityki spójności, tak samo 
Europa jako całość potrzebuje 
silnych regionów, miast i samo-
rządów”. Komisarz podkreśliła 
także wagę decentralizacji za-

rządzania funduszami polity-
ki spójności dla zwiększenia 
efektywności ich wdrażania. 
„To ja byłam autorem decentra-
lizacji funduszy europejskich w 
Polsce” - przypomniała Bień-
kowska. „Samorządy wdrażają 
teraz większą część funduszy 
strukturalnych, i mam nadzieję, 
że nadal tak pozostanie” - pod-
kreśliła w kontekście przygoto-
wań do kolejnej perspektywy 
finansowej 2021-2027.

Szeroko dyskutowany był 
również European Green Deal 
– jedna z najważniejszych pro-
pozycji programowych Prze-
wodniczącej–elekt Komisji Eu-
ropejskiej Ursuli von der Leyen. 
„Dla przyszłej KE to kwestia 
najwyższej wagi” – podkreśli-
łaartykol foto 2 Komisarz Bień-

kowska, zwracając uwagę na 
to, że kwestie zmiany klimatu 
i ekologii znajdą dużo większe 
niż dotychczas odzwiercie-
dlenie w nowej perspektywie 
budżetowej na lata 2021-2027. 
Wiceprzewodnicząca Dobrew 
zaapelowała w tym kontek-
ście do samorządowców „od 
teraz Wasz mandat polityczny 
zależeć będzie od Waszego 
długoterminowego wkładu w 
kwestie klimatu”. Również w 
przeprowadzonej na sesji ple-
narnej ankiecie samorządowcy 
wskazali, że to właśnie kwestie 
klimatyczne są najważniejszym 
wyzwaniem przed jakim stoi 
w nadchodzących latach Unia 
Europejska.

W temacie unijnego budżetu 
na lata 2021-2027 głos zabrał 
Komisarz ds. budżetu Günther 
H. Oettinger. Wskazał on, że 
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej będzie skutkowało 
luką finansową w wysokości 
12 mld euro w 2021 roku, oraz 
13 mld euro w każdym z lat 
kolejnych. Komisja Europejska 
zaproponowała, aby połowę 
tej luki zlikwidować poprzez 
zwiększone wpłaty państw 
członkowskich do wspólnego 
budżetu unijnego, czemu sprze-
ciwiają się jednak Holandia, Da-
nia, Finlandia, Szwecja, Austria 
i Niemcy. Z kolei druga połowa 
tej luki - według propozycji 

KE - mogłaby zostać zlikwido-
wana poprzez cięcia w unijnej 
polityce rolnej w wysokości 5%, 
jednak jak podkreślił Komisarz 
„Francja, Irlandia, Hiszpania 
nie zgadzają się na jakiekolwiek 
cięcia w tej polityce”. Natomiast 
w kwestii proponowanych cięć 
w polityce spójności w wysoko-
ści 7% krytycznie wypowiada 
się grupa państw tzw. Przyjaciół 
Spójności.

3Kwestie związane z finanso-
waniem polityki spójności były 
również szeroko dyskutowane 
podczas innych spotkań zor-
ganizowanych w ramach sesji 
plenarnej. Komisarz Johannes 
Hahn, który obejmie tekę ko-
misarza ds. polityki regionalnej 
w przyszłej Komisji Europej-
skiej, goszcząc na wspólnym 
posiedzeniu komisji COTER 
(Europejski Komitet Regionów) 
– REGI (Parlament Europejski) 
zaznaczył: „polityka spójności 
jest bliska mojemu sercu. Jako 
komisarz ds. budżetu zrobię 
wszystko co w mojej mocy, żeby 
pogodzić różne interesy (…) 
Powinniśmy zdać sobie sprawę 
z potencjału polityki spójności, 
na którą obecnie przeznaczona 
jest 1/3 unijnego budżetu. To 
potencjał, który pozwala na wal-
kę ze zmianą klimatu, poprawę 
konkurencyjności i ochronę 
granic”. Z kolei Younous Omar-
jee, przewodniczący Komisji 

REGI, wskazał dodatkowo na 
znaczenie polityki spójności 
w przypadku załamania się 
gospodarki, przypominając, 
że „często zamyka się oczy 
na to, że polityka regionalna 
złagodziła efekty kryzysu go-
spodarczego. Wielu ekspertów 
wskazuje” – kontynuował – „że 
w najbliższych latach wybuch-
nie kolejny kryzys, dlatego to 
zły moment, żeby ograniczać 
politykę spójności, bo to ona jest 
źródłem inwestycji”. Na koniec 
zaznaczył, że „w takiej sytuacji 
cięcia budżetowe byłyby zwy-
cięstwem eurosceptyków”.

Europejski Tydzień Regio-
nów i Miast to największe i 
najważniejsze wydarzenie po-
święcone samorządom organi-
zowane w Unii Europejskiej. 
Każdego roku w Brukseli urzęd-
nicy reprezentujący regionalne i 
miejskie organy administracji, 
a także eksperci i naukow-
cy, mogą się dzielić dobrymi 
praktykami i wiedzą fachową 
w dziedzinie rozwoju regional-
nego i miejskiego. Wydarzenie 
współorganizowane jest przez 
Europejski Komitet Regionów 
i Komisję Europejską. Tego-
roczna 17. edycja zgromadziła 
prawie 7 tys. uczestników. Jak 
co roku Wielkopolska aktywnie 
włączyła się w tę inicjatywę.

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Unijna polityka spójności

„Europa wydawała się nam 
wtedy nieosiągalnym rajem. 
Oazą dobrobytu, ale także 
– może przede wszystkim 
– niebywałej wolności. Wol-
ności politycznej i wolności 
wynikającej z dobrobytu. 
Tak, dobrobyt daje poczu-
cie wolności. 

Ten dobrobyt Polacy wypra-
cowali w pocie czoła przez 
minione trzydziestolecie” – 
wspominała 1989 r. Premier 
Ewa Kopacz w przemówieniu 
otwierającym konferencję „30 
lat po upadku muru berlińskie-
go - 15 lat od rozszerzenia UE: 
Zjednoczone Niemcy - Zjed-
noczona Europa?”. Regiony 
partnerskie Wielkopolska, 
Hesja, Nowa Akwitania i Emi-
lia-Romania zorganizowały 
wczoraj (9 października) we 
wspólnej siedzibie konferen-
cję, by upamiętnić i wymienić 
się spostrzeżeniami na temat 
wydarzeń przełomu 1989 r. wi-
dzianych z perspektyw dwóch 
stron Żelaznej Kurtyny, dzie-
lącej Europę i same Niemcy, 
oraz największego rozszerze-
nia UE w 2004 r. O tym jakie 
były oczekiwania ludzi wtedy 
i jakie są dzisiaj, jak Europa 
radziła sobie i radzi z wyzwa-
niami oraz czy UE zmniejsza 
dysproporcje gospodarcze i 
społeczne między Zachodnią 
i Wschodnią Europą, dysku-
towali politycy i eksperci z 
Wielkopolski, Hesji, Nowej 
Akwitanii i Emilii-Romanii.

„Powiedzmy wreszcie o 
tym, jak pokojowy bunt i mą-
drość naszych negocjatorów 
doprowadziły do największego 
z naszych zwycięstw – obale-
nia komunizmu w Europie” 
- podkreśliła rolę Polski w 
Jesieni Narodów Ewa Ko-
pacz. Wiceprzewodnicząca 
Parlamentu Europejskiego 
wspominała sytuację Pola-
ków w poprzedniej epoce, 
ich dążenia do zmian ustrojo-
wych, a następnie do otwarcia 
się na Zachód i integracji z 
Unią Europejską i NATO. 
Do osobistych wspomnień z 
końca lat 80. nawiązał Mark 
Weinmeister, sekretarz stanu 

ds. europejskich Hesji. „Bez 
ludzi Solidarności, bez ludzi 
DSC04667protestujących na 
ulicach miast NRD, którzy 
przezwyciężyli własny strach i 
obawy, nie moglibyśmy razem 
dziś tutaj siedzieć” - zaznaczył. 
Przytoczył sukcesy polskiej 
Solidarności, które zainspi-
rowały Niemców z NRD do 
wyjścia na ulicę i doprowadzi-
ły pośrednio do niemieckiego 
zjednoczenia: „Patrzyliśmy z 
podziwem na Polskę, zarówno 
ci w RFN, jak i ci w NRD. 
We Wschodnich Niemczech 
rozdawano ulotki “Uczcie się 
polskiego!” aby czerpać przy-
kład z polskiej Solidarności”. 
W tym samym tonie wypowie-
dział się w trakcie debaty eks-
pertów prof. Paweł Stachowiak 
z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wy-
kładowca podkreślił, że Polska 
była jedynym państwem bloku 
wschodniego, w którym zrywy 
wolnościowe następowały 
cyklicznie i z coraz większą 
częstotliwością. Efektem tego 
przemiany ustrojowe w Polsce 
wpłynęły na ostateczny upa-
dek imperium sowieckiego: 
„Polska stanowiła wrzód na 
ciele sowieckiego imperium, 
które w końcu nie mogło tego 
wytrzymać”.

Piętnaście lat po tych wy-
darzeniach miało miejsce naj-
większe rozszerzenie Unii 
Europejskiej. 1 maja 2004 r. do 
Unii przystąpiła m.in. Polska. 
„To była gigantyczna, tytanicz-
na praca. To był wysiłek mi-
lionów obywateli. Po wejściu 

do Unii Europejskiej i NATO 
było już łatwiej” – wspominała 
proces akcesyjny Ewa Kopacz. 
Dołączenie do europejskiej 
rodziny wiązało się dla Po-
laków z nową perspektywą 
pokoju i przyszłości demo-
kracji, wolności i dobrobytu 
gospodarczego. Była premier 
podkreśliła rolę, jaką odegrała 
Unia Europejska w ostatnich 
15 latach dla rozwoju Polski: 
„Europa stworzyła ramy: pra-
wa, wolności, solidarności. 
Bez tych ram, bez społeczne-
go i technicznego know-how 
by nam się nie udało”. Prof. 
Stachowiak z kolei nawiązał 
do bezprecedensowego wy-
miaru tej nadzwyczaj udanej 
integracji: „Podział na dwie 
Europy na rzece Łabie istniał 
przez setki lat, a byliśmy w 
stanie zasypać tę różnicę w 
zaledwie 15 lat”.

WielkoZdjecieGoście starali 
się odpowiedzieć na pytanie, 
jakie wyzwania stoją przed Eu-
ropą dzisiaj. Eksperci zwrócili 
uwagę na rosnącą konkurencję 
gospodarczą ze strony Chin i 
USA, której rynek europejski 
musi stawić w najbliższych 
latach czoła. “Europa nie może 
być tylko obszarem między 
USA a Chinami” – przypo-
mniał prof. Patrizio Bianchi, 
minister ds. europejskich Emi-
lii-Romanii. Innym z wyzwań, 
do którego odniosła się prof. 
Anne-Marie Cocula z Nowej 
Akwitanii, stawiając diagnozę 
obecnej sytuacji w Europie, 
jest powracający w debacie 
politycznej pomysł Europy 
dwóch prędkości: “Gdybyśmy 
mieli wprowadzić Europę 
dwóch prędkości, to jaka to 
miałaby być prędkość? To 
najgorsze z możliwych roz-
wiązań”. Prof. Stachowiak, 
myśląc o przyszłości integracji 
Unii Europejskiej, wyraził z 
kolei przekonanie, że należy 
czerpać z historii, aby unikać 
błędów w przyszłości. “Celem 
powinna być praca nad naszą 
pamięcią” – powiedział. Na-
tomiast prof. Bianchi nawią-
zał do długofalowych celów, 
jakie wyznaczyła dla Europy 
Strategia Lizbońska i Strategia 
Europa 2020 - uczynienie Eu-
ropy najbardziej dynamicznym 
i konkurencyjnym regionem 
gospodarczym na świecie. 
Przypomniał, że w tym celu 
krajom europejskim potrzeba 
więcej demokracji, równości i 
sprawiedliwości. „Nasze dzieci 
nie mogą widzieć tych dekla-
racji tylko na piśmie” - zazna-
czył. Ewa Kopacz, myśląc o 
przyszłości Europy, apelując 
o wskrzeszenie entuzjazmu na 
miarę tego z 1989 r., zaalarmo-
wała: „Dziś albo zainwestuje-
my w Europę – podwójnie w jej 
wzmocnienie i w pogłębienie 
integracji, albo wypłyniemy na 
wzburzone wody globalnego 
nieładu pozbawieni realnych 
narzędzi wpływu”.
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W tym roku mieszkańcy 
Miasta i Gminy Swarzędz 
obchodzili Święto Plonów 
na boisku sportowym oraz 
świetlicy wiejskiej przy ulicy 
Kórnickiej w Zalasewie. 
Festyn rodzinny połączony 
z występami artystycznymi 
poprzedziły Polowa Msza 
Święta oraz tradycyjny 
obrzęd dożynkowy.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi: minister przed-
siębiorczości i technologii Ja-
dwiga Emilewicz, poseł na Sejm 
RP Bożena Szydłowska, poseł 
na Sejm RP Tadeusz Dziuba,  
poseł na Sejm RP Bartłomiej 
Wróblewski, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu 
Barbara Czachura, radni Rady 
Powiatu Poznańskiego, sołtysi 
oraz przedstawiciele rad sołec-
kich gminy Swarzędz.

Ważnym elementem obcho-
dów był tradycyjny obrzęd do-
żynkowy w wykonaniu Zespołu 
Tańca Ludowego „Poligrodzia-
nie” z Poznania. Artyści w 
barwny sposób zaprezentowali 
cały zakres prac polowych - od 
siewu aż do zbiorów. Były więc 
zwyczaje powrozowe, ośpiewa-
nie i otańczenie wieńca, dzie-
lenie chleba, sypanie ziarnem 
oraz pieśń rolników. Starościna 
i Starosta Dożynek w Zalasewie 
przekazali na ręce Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Ma-
riana Szkudlarka chleb wypie-
czony z tegorocznych plonów, 
którym następnie podzielono 

się ze wszystkimi uczestnika-
mi sobotnich obchodów. Nie 
zabrakło również uroczystych 
przemówień i podziękowań za 
obfite zbiory.

Po części obrzędowej rozpo-
częła się część artystyczna. Na 
scenie pojawił się m.in. woka-
lista Janek Zieliński, który za-
prezentował wiele wspaniałych 
znanych i lubianych piosenek, 
a wśród nich niezapomniany 
przebój „Daj mi tę noc”. Nato-
miast największą gwiazdą tego-
rocznych dożynek był Francesco 
Napoli. Tłumnie zgromadzona 
publiczność natychmiast zna-
lazła wspólny język z włoskim 
wokalistą śpiewając wszystkie 
piosenki, znane i kochane na 
całym świecie. Tegoroczne 
Dożynki Gminne zakończyła 
zabawa taneczna, którą popro-
wadził duet Mc Party z MC 
Radia, a wraz z nim Dj Thomas.

Wśród dodatkowych atrakcji 
przygotowanych dla miesz-
kańców gminy były między 
innymi: stoisko wyrobów regio-
nalnych LGD „Trakt Piastów”, 
strzelnica Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Swarzędzu oraz 
SZPOT Miasteczko Samocho-
dowe. Pojawił się również za-
bytkowy traktor - Ursus C4011 
z 1968 roku. Na najmłodszych 
czekał dmuchany plac zabaw 
i trampoliny. Dla smakoszy 
RSP Kruszewnia przygotowała 
poczęstunek pyszną grochówką.

Oprac. red. Michał Szott
Info/zdjęcia: OK./A. Młynarczak

Swarzędzkie dożynki 
w Zalasewie
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 
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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

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” 

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 480 zł /tona 
a blacha 330 zł/tona
a puszka 3,50 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

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.

Tel. 68-3860-966

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

W piątek, 20 września miała 
miejsce inauguracja tegorocz-
nej kampanii cukrowniczej. 

Po raz pierwszy, na zapro-
szenie zarządu opalenickiej 

cukrowni Nordzucker Polska 
S.A. w uroczystym wydarze-
niu wziął udział przedstawi-
ciel samorządu Opalenicy. 
Burmistrz Tomasz Szulc wraz 

z prezesem Marcinem Le-
chowskim, wiceprezes Mał-
gorzatą Leśniewską oraz 
dyrektorem surowcowym 
Adamem Kostrzewskim i 

dyrektorem technicznym Ja-
nuszem Nożewnikiem doko-
nali symbolicznego odpalenia 
pieca wapiennego.  
 TA

Odpalenie pieca wapiennego

W ostatnim czasie Sala Ślu-
bów w Urzędzie Miejskim 
w Opalenicy zmieniła swoją 
lokalizację i przeszła dużą 
metamorfozę. Została ona 
przeniesiona z piętra budyn-
ku na parter, do dawnej Sali 
Posiedzeń. Stało się tak, aby 
ułatwić dostęp osobom star-
szym i niesprawnym ruchowo. 

Ponadto dawna Sala Posie-
dzeń, a obecnie Sala Ślubów, 
przeszła gruntowany remont. 
Od teraz każda Para Młoda, 
biorąca ślub w opalenickim 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
będzie mogła uczynić to w 
eleganckim otoczeniu. Do-
datkowo Nowożeńcy, prze-
kraczając próg urzędu korzy-
stać będą ze zdecydowanie 
bardziej reprezentacyjnego 
wejścia głównego, w którego 
sąsiedztwie znajduje się od-
nowiona Sala Ślubów. 

PL

Nowa lokalizacja i godne oblicze

Z przyjemnością infor-
mujemy, iż dzięki zgo-
dzie Ministra Cyfryzacji 
w Urzędzie Miejskim w 
Opalenicy został otwarty 
Punkt Potwierdzania Profili 
Zaufanych. Znajduje się on 
na 1 piętrze – biuro nr 10 
(budynek A). Aby potwier-
dzić profil zaufany, wystar-
czy wcześniej założyć konto 
na stronie profilu zaufanego 
(www.pz.gov.pl). Proszę 
pamiętać, że do potwierdze-
nia profilu potrzebny jest 
tylko dowód osobisty lub 
paszport.

Punkt Potwierdzania 
Profili Zaufanych 
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

1 października to Mię-
dzynarodowy Dzień 
Muzyki. Z tej okazji 
Nowotomyski Ośrodek 
Kultury zaprosił miesz-
kańców Nowego Tomyśla 
na występ wyjątkowej 
artystki  Joanny Alek-
sandrowicz. 

Ta urodzona w Zduńskiej 
Woli aktorka i wokalistka 
występowała m. in. na de-
skach Teatru Muzycznego w 
Gdyni, Teatru Polskiego we 
Wrocławiu oraz Teatru Roma 
w Warszawie. 

Do naszego miasta zawitała 
z programem filmowo-mu-
sicalowym pt.: „Od nocy do 
nocy”, który regularnie gra od 
2015 r. Zgromadzona publicz-
ność mogła usłyszeć utwory z 
filmów Noce i Dnie, Ziemia 
Obiecana, Vabank, Trędowata, 
Halo Szpicbródka czy Polskie 
drogi.  

Na profesjonalny występ 
złożyły się ciekawe aranża-
cje, wartościowe teksty oraz 
wyrazista, emocjonalna inter-
pretacja. Wokalistce na scenie 
towarzyszyli:  pianista Marcin 
Jagiełło oraz Katarzyna Bar-
tecka na skrzypcach. Nie za-
wiodła również niezastąpiona 
publiczność, która aktywnie 
włączyła się do wspólnego 
śpiewu. 

Międzynarodowy Dzień Muzyki

W piątkowy wieczór, 26 
września 2019 r., w holu 
Nowotomyskiego Ośrodka 
Kultury odbył się wyjątko-
wy wernisaż zatytułowany: 
,,Zdzich i Przyjaciele’’. Jak 
sam tytuł sugeruje otwar-
ta oficjalnie wystawa ma 
charakter zbiorowy.  

Inicjatorem wydarzenia jest 
Andrzej Kurcewicz, z którego 
kolekcji pochodzi większość 
prac.  Swoje obrazy prezen-
tuje kilku nowotomyskich 
artystów: Zdzisław Połącarz, 
Katarzyna Kudełka, Ryszard 
Pozdrowicz, Henryk Fajfer 
oraz zaprzyjaźnieni:  Ivan 
Malinskyy, Józef Chrena, 

Janusz Sakowicz, Vasyl Stet-
sko, Edward Gałustow, Katia 
Sokołowa-Zyzak, Yury Ma-
karenko, Zofia Trzepióra-
Noga, Svetlana Shynkarenko, 
Anastazja Fietisowa, Roma 
Krysiak, Izabela Jamrozińska, 
Darja Kończye, Wadym Koń-
czye oraz Havartsou Henadzy. 
Na wernisażu nie zabrakło 
oczywiście akcentu muzycz-
nego. 

Przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiły dwie 
wokalistki: Aleksandra Patan 
i Lucyna Knop oraz pianista 
Jacek Szofer. Wystawę będzie 
można oglądać w Nowotomy-
skim Ośrodku Kultury do 18 
października br. 

Wernisaż - Zdzich i Przyjaciele

Komunikat
OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Dnia 6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), która weszła w życie 6 września 2019 r. 

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbiór kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów – Urząd 
Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 pok. 12 w godz. obsługi interesantów tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 
czwartek i piątek 7:30-15:30). 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych ww. ustawą podano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Nowym Tomyślu w zakładce mieszkaniec – podatki – opłata śmieciowa. 

Burmistrz Włodzimierz Hib-
ner 27 września spotkał się z 
prof. dr hab. Mikołajem Kna-
flewskim oraz z Prezesem Pol-
skiego Związku Producentów 

Szparaga Panem Marianem 
Jakobsze. Spotkanie dotyczyło 
konferencji szparagowej oraz 
powstania ,,szlaku szparago-
wego’’ w Nowym Tomyślu.

Powstanie "Szlaku 
Szparagowego"

Do 29 listopada wykonane zostaną roboty budowlane przy zbigu ulic: Szpitalnej i Świerkowej. Wykonawcą jest firma: „Całus” 
Sp. z o.o. spółka komandytowa, Boruja Nowa 47, 64-300 Nowy Tomyśl. Wartość inwestycji: 499.673,97 zł 

Długo wyczekiwana inwestycja

W najbliższym czasie prze-
prowadzane będą cykliczne 
kontrole smogowe posesji. 
Podejrzenie spalania niedo-

zwolonych substancji prosimy 
zgłaszać do Straży Miejskiej w 
godzinach 6:00 – 22:00 pod nu-
merem telefonu: 61 44 26 655. 

Informacja dla mieszkańców
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