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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

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

GMINA NOWY TOMYŚL
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Otwarcie nowego żłobka
„Złoty Promyk”
Z dyrektor Dorotą Tomaszewską– nowego i starego żłobka „Złoty Promyk”
w Nowym Tomyślu rozmawia Franciszek Gwardzik
Co można powiedzieć
o nowym żłobku?
Nowy żłobek jest na 80 dzieci
a cały żłobek będzie mógł
zmieścić 155 maluchów. Jest
to nowoczesny pięknie wyposażony żłobek. Mają wspaniałe
zabawki i aktywne „dywany”do intelektualnego rozwoju. Są
piękne urządzenia, klimatyzacja oraz ogrzewana podłoga.
Jest to nowoczesny żłobek na
najwyższym poziomie technicznym.
Czy personel jest też
na najwyższym poziomie?
Mamy sporo młodych adeptek,
ale są one pod nadzorem doświadczonych osób. Wspólnie

będą się opiekowały naszymi
maluchami Będą proponowały
zabawy i robiły zajęcia. Jeżeli
chodzi o aktualną epidemię to
będą zachowane procedury,
które będą przez nas przestrzegane.
Jak będzie wyglądało przyprowadzanie i odbiór dzieci
przez rodziców?
Jest osobne pomieszczenie
dla rodziców. Odbierając jest
zachowana odległość dwóch
metrów. Mycie rączek i uważać aby w łazience nie przebywało dużo osób. Jeszcze
można zauważyć, że są dwa
place zabaw wraz z bogatym
wyposażeniem dla dzieci.
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SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
Przedsiębiorstwo
zanęty, przynęty
Handlowo–usługowe
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

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

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO PASZKOWSKI
w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 540 zł /tona
a blacha 340 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Przygotowania do sezonu zimowego
Pasja receptą na długie
- o czym należy pamiętać
i szczęśliwe życie

Str. 4

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków
o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący istotnym elementem budynku, może też
być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru
sadzy w nieczyszczonym i
źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się
sadzy, przekracza wówczas
nawet 1000 stopni Celsjusza!
A taki stan jest ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców.
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów
kominowych grozi zatruciem
tlenkiem węgla - CZADEM.
Informujemy, iż z uwagi na
sytuację epidemiologiczną,
kontrole bezpośrednie pracowników Urzędu Miejskiego
zostały ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast
w najbliższych dniach nad nieruchomościami, w których w
poprzednich sezonach zostały
stwierdzone nieprawidłowości,
zostaną przeprowadzone kontrole przy użyciu drona.
Przypominamy również o
sprawdzonej metodzie rozpalania w palenisku „od góry”

Aktywne życie sprawia, że
wiek staje się tylko liczbą,
a sprawność pozwala na
realizowanie swoich pasji
przed długie lata. Dowodem
na tę teorię mogą być zawody wędkarskie dla seniorów
60+, rozegrane w sobotę
26 września 2020 roku na
stawie w Parku Miejskim w
Grodzisku Wielkopolskim.

dzięki której można:
- zaoszczędzić na opale (do
30%),
- w dużym stopniu przyczynić się do mniejszego zadymienia w naszej okolicy (do 90%),
- a także ograniczyć ilość
smoły i sadzy w kominie.
Krótka instrukcja jak rozpalić w piecu „od góry”:
a otwórz drzwiczki paleniska, załaduj opał (węgiel/
drewno/brykiet) na dół komory
pieca – ilość dostosuj do swojego doświadczenia w tej metodzie spalania, otwórz komin
a na wierzch ułóż drobne
kawałki drewna oraz rozpałkę,
a podpal rozpałkę,
a poczekaj aż drobne drewno w kotle się rozpali, do-

piero wtedy zamknij górne
drzwiczki,
a jeśli jesteś „wprawionym
palaczem od góry” - idź teraz
zajmij się tym co chcesz, masz
dużo czasu zanim wszystko
się wypali, jeśli natomiast są
to pierwsze próby, doglądaj
co jakiś czas czy udało Ci się
rozpalić i jak „zachowuje się”
Twój piec,
a poczekaj aż cały opał się
wypali i rozpal na nowo lub
jeśli chcesz kontynuować palenie – przegarnij żar na jedną
stronę komory i dołóż opał
obok (tzw. palenie kroczące).
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Zawody sędziowali sędzia
główny Krzysztof Nadobnik,
sekretarz zawodów Michał
Nadobnik i sędzia wagowy
Rafał Juchacz.
Zawody zorganizowano
dzięki środkom finansowym
pozyskanym z UM Grodzisk
Wielkopolski i Starostwa Powiatowego oraz koła PZW
nr14 Grodzisk Wielkopolski.
Puchary, nagrody i upominki wręczali uczestnikom
Burmistrz Piotr Hojan, Przewodniczący Rady Powiatu
Sebastian Skrzypczak, Vice
Starosta Sławomir Górny i
Prezes PZW Nr Grodzisk
Wlkp. Krzysztof Nadobnik.

Więcej informacji i rozszerzoną instrukcję znajdą
Państwo na stronie: www.
czysteogrzewanie.pl

Pchli targ

„Cztery żywioły”

Piękna słoneczna sobota 3
października przyciągnęła
na grodziski Stary Rynek
liczną grupę wystawców
oraz odwiedzających Pchli
Targ.
Była to druga, ale na pewno
nie ostatnia edycja nowego
wydarzenia, które pomimo
obostrzeń związanych z koronawirusem, udało nam się
przeprowadzić z sukcesem.
Pchli Targ, to szczególna
okazja do podarowania tzw.
„drugiego życia” przedmiotom, które z różnych powodów
nam już nie służą i chcemy
oddać je w dobre ręce na kolejne lata.
To również sposób na aktywne spędzenie przedpołudnia, inspirujące rozmowy
czy spotkanie z pasjonatami i
miłośnikami wielu dziedzin.
Serdecznie dziękujemy wystawcom, którzy odwiedzili
nasze miasto w minioną sobotę
i zaoferowali swoje skarby kupującym. Dziękujemy również
wszystkim, którzy odwiedzili
Pchli Targ w Grodzisku Wielkopolskim.

Do rywalizacji stanęło ponad
30 wędkarzy, którzy przez
4 godziny walczyli o miano
najlepszego.
Ostatecznie zwycięzcą został Stanisław Paszkowski z
wynikiem 5,590 kg ryb. II

miejsce zajął Marek Stefaniak
- 3,205kg ryb, a III miejsce
wywalczył Zbigniew Godziszewski z wynikiem 3,200kg.
Największą rybę zawodów
złowił Marek Stefaniak, był to
karaś o wadze 1,760kg. Zwycięzcy otrzymali puchary, a
wszyscy startujący upominki.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom wspaniałej
pasji i uzyskanych wyników
pogratulował również Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.
Przygotowaniem organizacją i przeprowadzeniem
zawodów zajęło się grodzisk ie koło PZW nr14.
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W dniu 4 sierpnia 2020
roku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr
Hojan podpisał umowę o
dofinansowanie Projektu
„Cztery żywioły - OGIEŃ,
WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań
edukacji ekologicznej w
gminie Grodzisk Wielkopolski” ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”,
Działanie 4.5 „Ochrona
Przyrody”, Poddziałania
4.5.4 dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego.

W bieżącym roku nie spotkamy się już, ale z pewnością
zaplanujemy kolejne wydarzenie wiosną przyszłego roku.

Będziemy z niecierpliwością
czekać i mamy nadzieję, że
ponownie będziecie Państwo
z nami.

Projekt polega na doposażeniu
Centrum Edukacyjno – Ekologicznego „Pod Chmurką”
w Grodzisku Wielkopolskim
i obiektów użyteczności publicznej wraz z prowadzeniem
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony
środowiska. Zostaną zrealizowane 4 programy tematyczne:
OGIEŃ, WODA, ZIEMIA,
POWIETRZE.
Programy zostaną przeprowadzone poprzez warsztaty,
lekcje, spotkania, kampanie
informacyjne, konkursy, imprezy masowe.
OGIEŃ: :pokazy prawidłowego palenia z detektorem
gazów i wilgotnościomierzem,
kampanie antysmogowe,
ZIEMIA: lekcje edukacji
ekologicznej o tematyce odpadowej
POWIETRZE: akcje sadzenia drzew, promocja gminnego
programu wymiany pieców na
ekologiczne;
WODA: lekcje przy ogrodach deszczowych, akcje ulotkowe dotyczące oszczędzania
wody i zagospodarowania
wody deszczowej.
Głównym miejscem działań
będzie Centrum Edukacyjno –
Ekologiczne „Pod Chmurką”,
ale programy będą realizo-

wane też poza nim (m.in. w
szkołach, przedszkolach, na
terenach otwartych podczas
imprez).
W ramach Projektu zostanie zakupione doposażenie:
ogrody deszczowe, kosze do
segregacji odpadów, tablice
edukacyjne, wyświetlacze
poziomu zanieczyszczenia
powietrza, czujnik wilgotności
drewna, detektor gazów, kubki

ekologiczne – biodegradowalne.
Efektami projektu będzie
zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Wa r t o ś ć projek t u: 161
060,24 zł, dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - 136
901,20 zł
Termin realizacji – lata
2020 - 2021
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Trwa nabór do programu
„Maluch+” 2021
m Warszawa
Dzisiaj już co czwarty maluch
objęty jest opieką żłobkową,
a dzięki programowi „Maluch+” w kolejnych latach
wskaźnik ten będzie jeszcze
wyższy. – Szeroka dostępność
miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi to spokojna
głowa rodziców i umożliwienie lepszego łączenia życia
rodzinnego z aktywnością
zawodową – mówi minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wciąż
trwa nabór do przyszłorocznej
edycji programu „Maluch+”.
Dzisiaj w całym kraju funkcjonuje ponad 6,4 tys. żłobków
i klubów dziecięcych oferujących blisko 192 tys. miejsc
opieki. To o prawie 100 tys.
miejsc więcej niż jeszcze w
2015 r. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest co czwarty
maluch.
– Zależy nam, by ta dostępność była jeszcze większa, by
rodzice zarówno w dużych
miastach, jak i mniejszych
ośrodkach, nie musieli martwić się o opiekę nad swoimi
pociechami. Dzięki programowi „Maluch+” miejsc opieki
nad najmłodszymi dziećmi
systematycznie przybywa.
To z kolei sprawia, że coraz
więcej rodziców może łączyć
wychowanie dzieci z pracą
zarobkową – mówi minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
W ra mach t egoro cz nej
edycji programu „Maluch+”
powstanie 20,5 tys. nowych
miejsc opieki, a blisko 90
tys. już istniejących otrzyma
dofinansowanie do dalszego
funkcjonowania.
Trwa nabór wniosków do
programu „Maluch+” edycja
2021
– Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane

z pandemią koronawirusa
chcieliśmy dać wszystkim
zainteresowanym – zarówno
jednostkom samorządowym,
jak i podmiotom niepublicznym, więcej czasu na zapoznanie się z zasadami programu.
Dlatego w tym roku wcześniej
niż zwykle, bo już 7 września,
ruszył nabór ofert – wskazuje
minister Marlena Maląg.
W 2021 r., tak jak w tym
roku, budżet programu „Maluch +” wyniesie 450 mln zł.
Oferty można składać w
formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze
względu na położenie gminy,
na terenie której prowadzona
jest instytucja opieki lub
planowane jest utworzenie
instytucji, lub w formie elektronicznej poprzez platformę
ePUAP.
Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu
terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w
2021 roku miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 (w
tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz
ich funkcjonowania.
Moduł 2 – adresowany do
jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 utworzonych przez jst
z udziałem wcześniejszych
edycji programu, w tym miejsc
dla dzieci niepełnosprawnych
lub wymagających szczególnej
opieki.
Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021
roku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)
oraz ich funkcjonowania.
Moduł 4 – dofinansowanie
do funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3

(w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających
szczególnej opieki).
Ważne terminy!
W przypadku modułu 1 oferty
można składać do 16 października br., w pozostałych termin
upływa 6 listopada br. Wyniki
konkursu zostaną podane do
publicznej wiadomości na
stronie internetowej MRPiPS
w następujących terminach:
a moduł 1 – do 27 listopada br.
a moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 roku.
Ułatwienia
w związku z pandemią
– Edycja 2021 programu „Maluch+” to m.in. uproszone
zasady składania ofert i rozliczania dofinansowania, a także
seria spotkań informacyjnych
w urzędach wojewódzkich.
W ramach tegorocznej edycji
przedłużyliśmy natomiast termin wykorzystania środków z
programu do 30 listopada 2021
r. dla beneficjentów, którzy
ze względu na epidemię mają
lub będą mieli trudności z dokończeniem tworzenia miejsc
opieki w 2020 r. – wylicza
minister Marlena Maląg.
W edycji 2020 beneficjenci
programu zwolnieni zostali
również z obowiązku dochowania minimalnego obsadzenia miejsc w okresie od 1
stycznia 2020 r. do 6 miesięcy
po odwołaniu stanu epidemii dla podmiotów, które w
latach 2017-2020 utworzyły
w ramach programu nowe
miejsca opieki. W przypadku,
gdy rodzice nie będą korzystać
z miejsc opieki, podmioty,
które pozostaną w gotowości,
zachowają przyznaną dotację.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Biuro Promocji,
Wydział Prasowy
www.gov.pl/rodzina

Wniosek o pieniądze na rozbudowę
obiektów Warty Poznań
Blisko 43 mln zł ma kosztować modernizacja stadionu
i obiektów Warty Poznań
przy Drodze Dębińskiej 12.
Wniosek w tej sprawie złożyły
do wojewody wielkopolskiego
Łukasza Mikołajczyka władze
Poznania w w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota, o którą stara
się miasto, wynosi 38 mln zł.
Dziś wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk, zastępca
prezydenta Poznania Jędrzej
Solarski oraz radna Lidia
Dudziak wizytowali tereny i
obiekty klubowe przy Drodze
Dębińskiej.
Podczas wizytacji zapoznali się z planami dotyczącymi zbudowania zadaszonej
trybuny wraz z zapleczem
socjalnym – wszystko po to,
żeby na obiekcie mogły się

odbywać mecze najwyższej
klasy rozgrywkowej. Plany
rozbudowy zakładają rozbudowę widowni i docelowo
stworzenia kameralnego stadionu w „Ogródku”. Planowane jest również zbudowanie
dwóch boisk treningowych, z
czego jedno z nich ma mieć
sztuczną nawierzchnię i zadaszenie.
- Potwierdzam, że miasto
już złożyło wniosek w tej
sprawie. Dofinansowanie byłoby wielką szansą dla Warty
Poznań. Na tym etapie trudno
jednak składać jakiekolwiek
deklaracje. Teraz kwestia dofinansowania zależy od przygotowanego wniosku, który
zostanie rozpatrzony przez
komisję powołaną przez premiera oraz od atrakcyjności
innych propozycji składanych
przez samorządy.
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W ramach drugiego naboru
w ramach Rządowego Fundusz
Inwestycji Lokalnych w skali
kraju do wydania jest 6 mld
zł. Przypomnę, że Poznań w
pierwszym naborze był największym beneficjentem w
Wielkopolsce. Miasto otrzymało 93 mln zł na inwestycje,
które z powodu COVID-19
mogły nie zostać zrealizowane. Rządowy Fundusz jest
odpowiedzią na sytuację finansową samorządów spowodowaną przez koronawirusa
– powiedział po wizycie przy
Drodze Dębińskiej 12 wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk.
Wniosek o dofinansowanie został złożony i czeka na
akceptację. Rozstrzygnięcie
konkursu jest planowane na
pierwszą połowę listopada.
Tomasz Stube

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.
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Sytuacja szpitali w Wielkopolsce
Wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk wspólnie z Agnieszką Pachciarz,
dyrektor wielkopolskiego
oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia w Poznaniu przedstawili podczas konferencji
prasowej aktualną sytuację
po wprowadzeniu nowej
strategii walki z koronawirusem oraz bieżący stan
łóżek i sprzętu, którymi
dysponują szpitale.
Zgodnie z nową strategią,
szpitale zostały podzielone na
trzy poziomy zabezpieczenia.
Na pierwszym poziomie mamy
w Wielkopolsce 43 szpitale,
głównie powiatowe. Drugi poziom to szpitale z oddziałami
zakaźnymi, do których trafiają
pacjenci wymagający leczenia
z powodu COVID-19 lub z
podejrzeniem tej choroby. Jest
ich 5 w całym województwie
i dysponują 435 łóżkami. Jako
jeden z 10 szpitali w Polsce na
najwyższym trzecim poziomie
zabezpieczenia w Wielkopolsce został wyznaczony

Szpital Miejski J. Strusia w
Poznaniu. Placówkę tę wspiera
na trzecim poziomie Ginekologiczno-Położniczy Szpital
Kliniczny w Poznaniu oraz
Centrum Medyczne HCP w
Poznaniu, które przyjmuje pacjentów wymagających opieki
psychiatrycznej.
Zgodnie z przyjętymi założeniami liczba miejsc jest monitorowana oraz zwiększana
w miarę potrzeb, a system cechuje się elastycznością. Wielkopolskie szpitale dysponują
631 łóżkami dla pacjentów
z COVID-19 na wszystkich
trzech poziomach zabezpieczenia. Zajętych jest 411 łóżek.
W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Miejskim przy ul.
Szwajcarskiej w Poznaniu
pacjenci zajmują 336 łóżek z
406 obecnie dostępnych.
- Na bieżąco, każdego dnia
monitor ujemy sytuację w
Wielkopolsce i gwarantuję,
że nie zostawimy żadnego
Wielkopolanina bez łóżka w
szpitalu, gdy zajdzie taka konieczność – mówił wojewoda.
Liczba łóżek może być sys-

tematycznie zwiększana na
podstawie decyzji wojewody.
Od 3 do 28 września w szpitalu
WSM w Poznaniu została ona
zwiększona o 140 z 225 do
365 (pozostała liczba łózek to
poziom III).
Jak poinformowała dyrektor
Agnieszka Pachciarz, w Wielkopolsce działa 37 punktów
pobrań materiału do badań
w kierunku koronawirusa.
Dzięki dobrej współpracy
WOW NFZ ze szpitalami, w
każdym powiecie w Wielkopolsce uruchomiony został
punkt pobrań. Do tej pory
zgłosiło się do nich prawie 20
tys. pacjentów. Próbki pobrane
w punktach pobrań są badane
w laboratoriach. Aktualnie
jest ich w Wielkopolsce 16. Od
początku pandemii przeprowadziły one ponad 308 tysięcy
testów. Na transport pacjentów
z podejrzeniem i zakażeniem
COVID-19 wielkopolski oddział NFZ podpisał umowy z
8 podmiotami które dysponują
9 zespołami. Poznańskie Izolatorium ma zajęte 32 miejsca
z puli 264 miejsc.  Tomasz Stube

Medal dla króla polskiego country!
Podczas imprezy pt. „Dzień
Muzyki Country” w Kadynach k/Elbląga wielkopolanin
Paweł Bączkowski - wokalista,
instrumentalista, kompozytor,
autor tekstów, trener wokalny
i redaktor muzyczny Radia
Poznań (którego biografia
artystyczna jest imponująca i
bardzo dobrze udokumentowana w internecie) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego został odznaczony medalem ZASŁUŻONY
DLA KULTURY POLSKIEJ
za całokształt pracy twórczej i
scenicznej.
Pawła Bą cz kowsk iego,
który w tym roku świętuje
35-lecie działalności artystycznej, można spokojnie
nazwać artystą uniwersalnym,
albowiem w swojej twórczości
i podczas koncertów nawiązuje
do country, bluesa, rock and
rolla, swinga, a nawet muzyki
gospel. Zgrabnie łączy te style
w jedną całość, opowiadając
przy tym ciekawe historie z
dawką humoru.
Paweł Bączkowski od kwiet-

nia 2016 r. współpracuje z Radiem Poznań. Oprócz audycji
Planeta Country prowadzi także Muzyczny Fyrtel i Grającą
Szafę Pawła Bączkowskiego.
Decyzja o przyznaniu artyście tego wyróżnienia zapadła
już 9 marca 2020 r., ale ze
względu na epidemię Covid
19, ceremonia wręczenia tego
zaszczytnego wyróżnienia

odłożyła się w czasie. Warto
dodać, że wcześniej (w 2018
roku) Paweł Bączkowski jednogłośną decyzją Kapituły
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego otrzymał Medal
Labor Omnia Vincit za swoją pracę organiczną i u tzw.
podstaw.

Opracował: Mariusz Frąckowiak
– Impresariat Artystyczny „IMAGE”,

Sytuacja pacjentów w Wielkopolsce
jest stabilna
Wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk rozmawiał dziś podczas wideokonferencji ze starostami
powiatów, które od najbliższej soboty znajdą się
w strefie czerwonej, żółtej
oraz zielonej. Ich wskazanie przez Ministerstwo
Zdrowia wynika z ostatnich danych dotyczących
wskaźnika zapadalności na
COVID-19.
Według rozporządzenia, czerwoną strefą objęte zostały
trzy powiaty z Wielkopolski: gostyński, krotoszyński
i międzychodzki. Do żółtej
strefy trafiły natomiast powiaty ostrowski i wolsztyński.
Zagrożony wprowadzeniem
dodatkowych obostrzeń, w
strefie żółtej jest natomiast
powiat pleszewski.
- Sytuacja pod względem
bezpieczeństwa pacjentów
jest stabilna w Wielkopolsce. Aktualnie na wszystkich trzech poziomach zabezpieczenia w szpitalach

mamy 210 łóżek wolnych
– mówił wojewoda. Zwrócił
tez uwagę, że zdecydowana
większość osób zakażonych
przebywa w domu.
- Widzimy jednak pewne
poluzowanie reżimów sanitarnych – w galeriach handlowych, transporcie zbiorowym.
Bardzo proszę o zintensyfikowanie działań, aby zasada DDM, czyli dezynfekcja,
dystans i maseczki stała się
powszechna – apelował.
Z przedstawionej oceny
sytuacji epidemicznej w powiatach wynika, że nadal
największe ogniska mają związek z zakażeniami w domach
pomocy społecznej. Jak mówił
starosta gostyński Robert
Marcinkowski, aktualnie ponad 60 osób z placówek na
terenie powiatu przebywa w
szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Zakażenia
koronawirusem dotyczą nie
tylko mieszkańców domów
pomocy społecznej, ale tez
rozproszonych zachorowań.
Wczoraj potwierdzony został

przypadek zachorowania pracownika UM w Gostyniu.
W domu pomocy społecznej w Baszkowie w powiecie
krotoszyńskim nadal blisko
90 osób – mieszkańców i
personelu - jest zakażonych.
W przyszłym tygodniu planowane są badania przesiewowe
w placówce. W przyszłym
tygodniu wymieniona zostanie
także kadra, która od tygodnia
opiekuje się starszymi osobami. W powiecie wolsztyńskim,
który znalazł się w strefie
żółtej odnotowano 40 aktywnych przypadków zakażeń.
Chorzy na Covid osoby z dps
w Wielkiej Wodzie przebywają
w szpitalu.
Według uczestniczącego w
spotkaniu komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu
nadinsp. Piotra Mąki funkcjonariusze oprócz rutynowych
działań cały czas prowadzą
m.in. działania związane z
kontrola osób poddanych kwarantannie. Aktualnie kontrolowanych jest 14 000 miejsc.
Tomasz Stube

ZDARZENIA
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Aktywny dzień mundurowych Za nami Otwarcie biblioteki
filii w Bolewicach

m Grodzisk Wlkp.

W środę 30.09.2020r. uczniowie klasy 3A Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wlkp. uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez
wychowawcę p. Marcina Łodygę. Rozpoczęliśmy od pętli
taktycznej, na którą składało
się: rzut granatem do celu,
strzelanie na polu walki, składanie karabinka AK na czas.
Po zliczeniu punktów wyruszyliśmy 3 grupami z opiekunami w teren .Każdy zespół
otrzymał mapę i kompas za
pomocą, których musieliśmy
znaleźć zaznaczone na mapie
punkty kontrolne. Jak się okazało marsz na orientację nie
jest taki prosty i łatwo było
się zgubić. Na trasie panowała
świetna atmosfera i każdy miał
okazję się wykazać swoimi
umiejętnościami nawigacyjnymi. Na koniec uczniowie
spędzili miło czas przy ognisku w Wigwamie.
Organizatorzy: Marcin Łodyga, Rafał Maluśki, Weronika Bereszyńska.

Finał w biegach sztafetowych
Dnia 25 września w ramach
Licealiady na rok szkolny
2020/2021, odbyły się zawody
sportowe w sztafetowych biegach przełajowych. Najlepsze
zespoły awansowały do finału
wojewódzkiego. Młodzież
startowała w sztafetach 6-osobowych w kategorii dziewcząt
i chłopców. Ostatecznie, na
drugim miejscu uplasowała się
drużyna z ZST -grupa dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja ZST wystąpiła w składzie:
Laura Poniży, Weronika
Szk la rska, Joanna Walkowiak,Martyna Franek,Nadia
Koshakov,Alicja Nowak,Amelia Nowak,Jagoda Moskaluk,Natasza Błażyńska oraz
Natalia Wróbel.
Mikołaj Piosik,Filip Wojciechowski,Miłosz Wojciechowski,Wiktor Blinkiewicz,Norbert Stawny,Mateusz Matuszewski ,Oskar Skrzypek i
Cezary Dziedzic.

Zakończono już remont
biblioteki filii w Bolewicach w ramach zadania pn.
Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku
filii w Bolewicach , które
dofinansowane zostały w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz budżetu
Gminy Miedzichowo.

Biblioteka w Bolewicach po
remoncie oraz rozbudowie
będzie miejscem integrującym i aktywizującym lokalną
społeczność oraz środowiska
kreatywne w naszej gminie
Miedzichowo. Planowane są
działania edukacyjne z zakresu nowych technologii w postaci warsztatów i wykładów.
Piętrowy budynek wybudowany w latach 70-tych został
kompleksowo wyremontowany, w części dobudowanej znajduje się m.in. dodatkowe biuro.
Biblioteka jest obecnie przestrzenią bezpieczną i przyjazną czytelnikowi w każdym
wieku, w nowej odsłonie przekształciła się w nowoczesną
placówkę kultury i dostępu
do wiedzy.
Przed wejściem do biblioteki ustawiony został Bibliobox dla zapracowanych, czyli
wrzutnia książek o nietypowych godzinach oraz platforma dla niepełnosprawnych z
dojazdem na parter.
Na ulicach Bolewic pojawiło się nowe oznakowanie,
które wskazuje kierunek w
jakim należy kierować się do
naszej biblioteki . Biblioteka

przez kolejne minimum 5
lat spełniać będzie kryteria
Biblioteki + .
- Mam nadzieję, że to miejsce bardzo szybko stanie się
wizytówką Bolewic. A my
-bibliotekarze będziemy starać
się, aby to było miejsce dla
wszystkich - dla mieszkańców,
młodzieży, dzieci, rodzin oraz
osób samotnych – mówiła
Anna Plewa, Dyrektor GBP w
Miedzichowie
Składam serdeczne podziękowania Panu Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotrowi Glińsk iemu oraz Dyrektorowi
Instytutu Książki Dariuszowi
Jaworskiemu. Jestem ogromnie wdzięczna Wójtowi Gminy
Miedzichowo Stanisławowi
Piechocie za potraktowanie
remontu naszego obiektu jako
swoistego priorytetu i zobowiązania wobec przeszłych i
przyszłych pokoleń. Biblioteka

to inwestycja w kulturę i rozwój intelektualny naszej gminy. Świadczy to o niezwykłej
mądrości i dbałości o ważne
potrzeby mieszkańców.
Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowych przestrzeni bibliotecznych jest
prezentacja części wystawy
I edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci
Wydawnictwa Dwie Siostry:
Jasnowidze
Inwestycja kosztowała 1 058
886 złotych, 730 511 złotych to
dotacja Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Pamiątkowego przecięcia
wstęgi dokonali: od lewej
Wójt Gminy Miedzichowo
dr Stanisław Piechota, Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoński, Poseł na Sejm RP
Marcin Porzucek oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w
Miedzichowie Anna Plewa.

Opiekunowie:
Anna Hoffman-Lusina,Jarosław Szulc

Fotorelacja z rajdu rowerowego z okazji
„Światowego dnia bez samochodu”

Spotkanie w Bibliotece
m Rakoniewice
29 września br. po kilkumiesięcznej przerwie, w rakoniewickiej bibliotece odbyło
się spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Na spotkaniu
omawiano trylogię „Wendyjska winnica” Zofii Mąkosy, w skład której wchodzą:
„Cierpkie grona”, „Winne
Miasto”, „Dolina nadziei”.
Zofia Mąkosa urodziła się
w Kargowej, a dzieciństwo
spędziła w Chwalimiu – wsi,
w której zaczyna się akcja
powieści, oraz historia rodziny Neumanów: Mar ty,
Waltera, Matyldy, kuzynki
Janki Kaczmarek i innych
rdzennych mieszkańców ówczesnego Altreben. Autorka
jest emerytowaną nauczycielką
historii i wiedzy o społeczeństwie. Czytanie książek to jej
największa pasja, zawsze też

lubiła pisać. Z racji miejsca
zamieszkania i zainteresowań
mówi o sobie, że jest kobietą
pogranicza. Na historię patrzy jak na źródło wiedzy
o przeszłości i teraźniejszości.
„Windyjska Winnica”, to epicka opowieść z czasów wojny,
o rodzinnych więzach, sile mi-

łości i determinacji kobiet. Autorka plastycznie i wiarygodnie
maluje przedwojenną, wojenną
i powojenną rzeczywistość, sugestywnie ukazując związane
z tym skomplikowane relacje
międzyludzkie.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rakoniewicach
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DDM – żółta strefa w Polsce
Zbliża się okres wielkiego
exodusu, masowych wyjazdów rodaków związanych
ze Świętem Zmarłych i
przemieszczania po kraju.
Święto Wszystkich Świętych jest w naszej kulturze,
zwyczajach i przyzwyczajeniach dniami odwiedzin
grobów i praktycznie każdy
nie wyobraża sobie spędzenia tego czasu w inny
sposób.
W dobie jednak szalejącej
pandemii, wzrastających statystyk zarażeń, a także poluzowania po początkowym
wprowadzen iu obost rzeń
związanych z pojawieniem
się koronawirusa reżimów sanitarnych w galeriach handlowych, transporcie zbiorowym
i w przestrzeni publicznej,
należy ze zrozumieniem podchodzić do wszelkich apeli

o stosowanie zasady: DDM
- czyli dezynfekcja, dystans
i maseczki. Jest to jedyne
rozwiązanie pozwalające,
żeby liczba nowych zakażeń
zaczęła spadać. Wirus jest
nieobliczalny, zaraża wszystkich, czego przykładem jest
prezydent największego mocarstwa światowego, który
trafił do szpitala po stwierdzeniu u niego kronawirusa.
Nie bez powodu cały kraj
został objęty strefą żółtą i
obostrzeniami wynikającymi z objęcia kraju reżimem
sanitarnym, między innymi
obowiązku noszenia maseczek w strefie publicznej.
Bagatelizowanie problemu
covidowego jest bezsensowne
i może doprowadzić do niewyobrażalnych skutków. Grozi
nam zapaść służby zdrowia,
która spowoduje nie tylko, że
nie będzie czym nas leczyć,

ale i nie będzie kto miał leczyć. Czy tego chcemy? Czy
chcemy powtórki sprzed 100
lat, kiedy grypa hiszpanka
zabiła co najmniej 50 milionów osób na całym świecie, a
zarażonych zostało ponad 500
mln ludzi? Była to najbardziej
śmiercionośna epidemia w najnowszych dziejach ludzkości
i… oby obecny patogen COVID-19 nie zebrał podobnego
żniwa. Oczywiście nie można
zamykać się w domu i zaprzestać wszelkiej aktywności.
Jak najbardziej wychodźmy z
domu, spacerujmy, spotykajmy
się z przyjaciółmi i rodziną,
jednak zasada DDM – musi
stać się powszechną i przestrzeganą przez wszystkich.
Tylko w ten sposób możemy
zahamować rozwój epidemii
oraz chronić siebie i naszych
bliskich.
Roman Szymański

Zdrowie seniorów
Kolejne posiedzenie
Miejskiej Rady Seniorów
odbyte online 8 października br. kolejny raz zajęło
się aktualnymi problemami
związanymi z pandemią.
Spotkanie z Miejską Radą
Seniorów w ramach „Senioralnych” było otwarte dla
wszystkich i umożliwiało
zapoznanie się szerszemu
ogółowi mieszkańców z pracami Rady. Poza członkami
Miejskiej Rady w spotkaniu
wzięli udział między innymi:
dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik-Adamska,
dyrektor Centrum Inicjatyw
Senioralnych Wojciech Bauer
oraz radna Ewa Jemielity.
Spotkanie prowadził przewodniczący MRS prof. dr hab.
Antoni Szczuciński.

Przewodni temat „Zdrowie
polskich seniorów podczas
pandemii” wniósł w dyskusji wiele przemyśleń oraz
wniosków, wskazujących, że
życie osoby starszej w obecnej
sytuacji należy do wyjątkowo trudnego okresu życia.
Największymi problemami, z
którymi muszą zmierzyć się
seniorzy, są obecnie utrudnienia z dostępem do opieki
medycznej, szczególnie do
lekarzy specjalistów, brak
rzetelnych informacji na temat SARS-CoV-2, a także
poczucie osamotnienia. Mimo
wielu pozytywnych opinii w
relacjach pacjent – poradnia,
szczególnie w zakresie wystawiania e-recept, wszyscy
biorący udział w spotkaniu
stwierdzili, że należy jak najszybciej przywrócić tradycyjną służbę zdrowia. Lekarz

pierwszego kontaktu, który
przyzwyczaił się do pracy z
teleporadą, powinien jak najszybciej wrócić do bezpośrednich spotkań z pacjentem, tym
bardziej że z punktu widzenia
opieki senioralnej najważniejsze są choroby przewlekłe,
które w dużej części dotyczą
właśnie osób w podeszłym
wieku. Konsekwencje braku
leczenia chorób przewlekłych
mogą skutkować pogorszeniem zdrowia.
Nie można odwlekać dostępu seniorów do podstawowej
opieki zdrowotnej, a kontrola
chorób przewlekłych, musi
przełożyć się na sukces. Inaczej może dojść do sytuacji,
że nieleczenie seniorów może
przynieść w konsekwencji
gorsze i większe następstwa
niż cała pandemia.
Roman Szymański

Polityka senioralna
Dane opublikowane przez
GUS pokazują, że choć liczba ogólna ludności w Polsce
spada, to odsetek osób w
podeszłym wieku rośnie.
Prognozy demograficzne pokazują, że w 2020 roku co
piąty Polak będzie w wieku
poprodukcyjnym, a za 6 lat
seniorzy będą stanowili jedną czwartą populacji kraju.
Eksperci wskazują, że Polska
jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Unii
Europejskiej. Do 2050 roku
ludzi powyżej 65. roku życia
będzie żyło na świecie 1,53
miliarda. Demografowie tłumaczą to zjawisko spadającą
liczbą urodzeń i nadchodzącą
falą emerytów z pokolenia
baby boomu. Ostrzegają jednocześnie, że USA, Chiny i inne
kraje mogą w najbliższych
latach stanąć w obliczu kryzysów finansowych w związku z koniecznością pokrycia
kosztów opieki zdrowotnej i
emerytur swoich starzejących
się gwałtownie populacji.
Również z tym problemem
będą musiały się zmierzyć
władze naszego kraju.
Nasuwa się automatycznie
pytanie: czy polityka społeczna wobec osób starszych
wystarczająco odpowiada na
wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa? Niestety na tak
postawione pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.
Wg. minister rodziny i polityki
społecznej Marleny Maląg
– seniorzy nie powinni się
martwić o swoją przyszłość,
polityka prowadzona przez
rząd, w pełni ukierunkowana

Blisko 43 mln zł ma kosztować modernizacja stadionu
i obiektów Warty Poznań
przy Drodze Dębińskiej
12. Wniosek w tej sprawie złożyły do wojewody
wielkopolskiego Łukasza
Mikołajczyka władze Poznania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Kwota, o którą
stara się miasto, wynosi 38
mln zł.
Wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk, zastępca prezydenta Poznania
Jędrzej Solarski oraz radna
Lidia Dudziak, podczas wizytacji terenów i obiektów
klubowych przy Drodze Dębińskiej, zapoznali się z planami dotyczącymi zbudowania
zadaszonej trybuny wraz z zapleczem socjalnym – wszystko
po to, żeby na obiekcie mogły
się odbywać mecze najwyższej

klasy rozgrywkowej. Plany
rozbudowy zakładają rozbudowę widowni i docelowo stworzenia kameralnego stadionu
w „Ogródku”. Planowane jest
również zbudowanie dwóch
boisk treningowych, z czego

jedno z nich ma mieć sztuczną
nawierzchnię i zadaszenie.
Dofinansowanie byłoby wiel-

ką szansą dla Warty Poznań.
Kwestia dofinansowania zależy od przygotowanego wniosku, który zostanie rozpatrzony przez komisję powołaną
przez premiera oraz od atrakcyjności innych propozycji
składanych przez samorządy.
W skali kraju do wydania jest 6 mld zł. Poznań
w pierwszym naborze był
największym beneficjentem
w Wielkopolsce. Miasto
otrzymało 93 mln zł na
inwestycje, które z powodu
COVID-19 mogły nie zostać zrealizowane. Rządowy Fundusz jest odpowiedzią na sytuację finansową
samorządów spowodowaną
przez koronawirusa. Wniosek
o dofinansowanie został złożony i czeka na akceptację.
Rozstrzygnięcie konkursu
jest planowane na pierwszą
połowę listopada

Roman Szymański

na potrzeby osób starszych, w
pełni zabezpiecza ich potrzeby.
Nadal obiecane są waloryzacje
emerytur i rent (podwyżki
emerytur w 2021 roku mają
wynosić 3,84 procent), oraz
jednorazowy dodatek roczny
w formie wypłaty tzw. trzynastej emerytury. Trzynasta
emerytura, która w ubiegłym
roku została wprowadzona
ustawowo na stałe, ma być
w y płacona przez Za k ład
Ubezpieczeń Społecznych w
kwietniu 2021 roku. Świadczenie w przyszłym roku ma
wynieść 1300 zł brutto, czyli
około 1021 zł netto. Ponadto
w listopadzie 2021 roku ma zostać wypłacona po raz pierwszy czternasta emerytura.
Jednak świadczenie nie trafi
do wszystkich seniorów jak w
przypadku trzynastki. W przypadku czternastki obowiązuje
zasada złotówka za złotówkę
- świadczenia powyżej 2000
zł na rękę będzie sukcesywnie
zmniejszane za każde przekroczenie progu. W rezultacie
osoba z 4 tys. emerytury netto
nie dostanie czternastki w

ogóle. Rządzący uważają, że to
właśnie trzynastki i czternastki
w znaczący sposób poprawiają
zasobność portfeli polskich
seniorów.
Szkoda, że nie uwzględniane są apele środowisk seniorskich w sprawie likwidacji
opodatkowania świadczeń
emerytalnych i pozostają niestety bez echa. Według badania opinii publicznej ok.
80% Polaków popiera pomysł
zniesienia opodatkowania
emerytur. Już dwukrotnie
obywatelski projekt ustawy,
znoszącej PIT od emerytur,
został przesłany do sejmu,
jednak nie znalazł poparcia
ekipy rządzącej. Emerytury
zwolnione z podatków są o
wiele bardziej opłacalne dla
emerytów niż wypłata 13. i
14. świadczeń. Zwolnienie
emerytów z podatku to pomysł opozycji, którego rząd
PiS-u nie chce wprowadzić, a
tego typu rozwiązanie byłoby
rzeczywistym wsparciem i
wzmocnieniem kondycji każdego seniora.
Roman Szymański

Oszustwa metodą
na „koronawirusa”
Epidemia koronawirusa
spowodowała, że ogromna
część społeczeństwa przeniosła się do świata wirtualnego. W dobie przenoszenia niemal każdej naszej
aktywności do cyfrowego
świata musimy uważać nie
tylko wirusa panoszącego
się na zewnątrz. Epidemia
to również żniwa dla wszelkiej maści oszustów, którzy
mają wszystkie potencjalne
ofiary w jednym miejscu.

Szansa dla Warty
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Bez wątpienia najpopularniejszym obecnie oszustwem jest
phishing – metoda oszustwa,
w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub
instytucję w celu wyłudzenia
poufnych informacji (np. danych logowania, danych karty
kredytowej, zainfekowania
komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych
działań). Przybiera on najróżniejsze formy, ale sprowadza
się do jednego. Oszuści na
różne sposoby chcą skłonić
swoją ofiarę do kliknięcia w

link, który przekieruje ich w
miejsce, gdzie sami podadzą
wrażliwe informacje na swój
temat. Najczęściej te linki
kierują do stron bankowości
internetowych lub przypominają strony do dokonania
płatności internetowej. Nie są
to prawdziwe strony banków,
a łudząco podobne do nich kopie, stworzone przez oszustów.
Nieświadoma niczego ofiara
poda swoje dane logowania,
które będą widoczne dla hakera. Ci z kolei wykorzystają
je, aby błyskawicznie wypłacić pieniądze z konta ofiary,
jeszcze zanim ta się zorientuje.
Trzeba przyznać, że oszuści mają ogromne pokłady
kreatywności, jeśli chodzi o
nakłanianie swoich ofiar do
klikania w podejrzane linki.
Bez wątpienia do najpopularniejszych należą maile i
wiadomości sms. Mimo kreatywności oszustów podstawowym sposobem ochrony
przed takimi atakami jest
przestrzeganie elementarnych
zasad bezpieczeństwa w sieci.
Pod żadnym pozorem nie

należy klikać w linki zawarte
w wiadomościach. W szczególności należy uważać na
wiadomości od nieznajomych
oraz te odsyłające do banków
lub wszelkich form płatności
elektronicznych. Sensacyjne
wiadomości warto potwierdzać w kilku źródłach. Do
tego dystans, chłodna głowa
i zdrowy rozsądek powinny
wystarczyć do odsiania tych
najprostszych metod oszustwa.
Musimy sobie uświadomić, że sprawa jest poważna.
Dlatego: Miej dobre nawyki i nie reaguj na linki w
niechcianych e-mailach lub
na Facebooku. Nie otwieraj
załączników w niechcianych
e-mailach. Ochraniaj swoje hasła i nie ujawniaj ich nikomu.
Nie przekazuj nikomu poufnych danych — przez telefon,
osobiście lub przez e-mail.
Sprawdzaj URL stron (adresy
stron). Chroń PESEL. Dbaj o
to, aby przeglądarka była cały
czas zaktualizowana i korzystaj z poprawek zabezpieczeń.
Roman Szymański
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MUZYCZNE BRZMIENIA

O muzyce przy muzyce
Kolejne spotkanie z cyklu
O Muzyce przy Muzyce ,
tym razem było poświęcone
nurtom piosenki Biesiadnej
czyli jak to określił kiedyś
Stanisław Wyspiański w
„Weselu” pokazuje :

blemu inności kulturowej takich studentów czy problemów
z innością poziomu społecznego w tym tolerancji i czy jej
braku takich ludzi w naszej
rodzimej polskiej kulturze.
W latach 70-tych minionego
stulecia w Zarządzie Głównym
ZMS powołano do życia Festiwal Piosenki Młodzieżowej
z którego wyszły takie postacie polskiej sceny muzycznej
jak Majka Jeżowska, Beata
Kozidrak, Zespół Bajm. Mieczysław Szcześniak. Efektem
tych działań było rozśpiewanie
młodzieży, która teraz jako
wcześniej urodzona uczestniczy aktywnie w cyklicznych
spotkaniach pt O Muzyce
przy Muzyce. W tym miejscu
nastąpiła zapowiedź występu
muzyka i wokalisty Wojciecha
Szopki, który w swoich licznych występach estradowych
wykonuje i preferuje znane hity

„

Dodatkowo organizatorzy zadbali o tak istotny element , tego wydarzenia jak zachowanie
zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony prze
Koronawirusem.
też wpływał na organizację
tego typu „ disco polowych”
imprez. Widoczny był odzew
między innymi poznaniaków,
których ilość wykupujących bilet na takie wydarzenia wahała
się od liczby 100 – 400 osób,
co zdaniem obserwatorów ,
dziennikarzy komentujących
było jednoznaczne z niechęcią do takiej muzyki. Dzisiaj
obserwujemy też siłowe albo
jak to określił prowadzący
red, K. Wodniczak , bezczelne
lansowanie pseudo artystów,
gdzie ważniejszym od poziomu muzycznego i wykonania
estradowego jest efekt finansowy. Jednym ze znaczących
muzyków i kompozytorów
poznańskich gwarantujących
wysoki poziom odtwarzania
i prezentowania tego i podobnych jemu nurtów muzycznych był Zbigniew Górny.
Uzupełnieniem tej ważnej
formy życia kulturalnego , było
naświetlenie przez prowadzącego znaczącej roli związków
młodzieżowych i organizacji
jak ZMS i ZSP, które w swoich
działaniach programowych w
zakresie kultury miały takie
akcje jak „Śpiewajmy razem”
czy Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. W tym
zakresie Poznań też odegrał
swoją rolę, mając jako pierwsi swój Festiwal Studentów
Zagranicznych i w tamtych
czasach nikt nie podnosił pro-
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Royal Blood wracają z nowym singlem

„Trouble’s Coming”
Pierwsza zapowiedź wyczekiwanego przez fanów
nowego albumu, który
planowany jest na wiosnę
2021 roku

„Co się komu w duszy
gra, co kto w swoich widzi
snach”.
Część pierwszą spotkania
o Muzyce przy Muzyce otworzył smaczny poczęstunek
serwowany przez kierownictwo Klubu Stara Prochownia
a firmowany przez Poznańska
Akademię Senioralną.
Część drugą spotkanie tradycyjnie otworzył red. Krzysztof Wodniczak witając powyższym cytatem zebranych na
kolejnym spotkaniu w Klubie
Stara Prochownia działającym przy Jeżyckim Centrum
Kultury. Wprowadzając w
temat spotkania wskazał , że
jedna z najpopularniejszych
form muzycznych jaką jest
Piosenka Biesiadna nazywana
była kiedyś pogardliwie muzyka chodnikową. Również
w tym pojęciu ukrywało się
odniesienie do dystrybucji tego
typu utworów sprzedawanych
na pirackich kasetach np. na
rynkach w miastach lub na
stoiskach usytuowanych na
ulicach czy tak zwanych deptakach. Prowadzący odniósł
się też w swej wypowiedzi do
kształtu kultury muzycznej
z tamtych lat , gdzie znaczącą
i pozytywną, upowszechniającą rolę odgrywał prof. Stefan
Stuligrosz ,przechodząc w
kolejności do udziału polityków w lansowaniu tego typu
utworów jak piosenka biesiadna. Znaczącą rolę w jej popularyzacji odegrał w tamtych
czasach premier Leszek Balcerowicz (słynne jego kultura
musi na siebie zarabiać), który
mając dobre relacje z biznesmenem Janem Kulczykiem

POWIATY-GMINY

piosenki Biesiadnej. Wojciech
Szopka wywołany do tablicy
podziękował organizatorom
między innymi gospodarzom
Klubu Stara Prochownia jak
i Akademii Senioralnej za
wspaniała organizację tych
muzycznych spotkań. Podkreślił , że jego udział w wydarzeniach artystycznych z tamtych
minionych lat zawiera wręcz
oczekiwania, że będzie to
prezentacja muzyki i piosenki
biesiadnej gwarantującej dobrą
zabawę. W ten sposób uczestnicy zostali wprowadzeni w
nastrój zabawy przy dźwiękach
radosnej piosenki biesiadnej.
Aby udział obecnych w tym
wydarzeniu był pełen i owocował aktywnym uczestnictwem
w śpiewaniu, każdy otrzymał
zestaw tekstów piosenkę przewidzianych do śpiewania. Dodatkowo organizatorzy zadbali
o tak istotny element , tego
wydarzenia jak zachowanie zasad bezpieczeństwa w zakresie
ochrony prze Koronawirusem.
Każdy uczestnik otrzymał
papierową torebkę w której
znajdowało się pudełeczko ze
środkiem dezynfekującym jak
i najważniejszą rzecz jaką w
tych czasach jest maseczka.
Mini koncert rozpoczął się
od popularnej piosenki biesiadnej pt. Czerwone wino a
w repertuarze były jeszcze
takie utwory jak Gdybym miał
gitarę. Umówiłem się z nią

na dziewiątą, Szła dzieweczka ,Hej Sokoły, Marianna,
Głęboka Studzienka, Zimny
drań itp. Do wykonania tych
utworów dołączył znany nam
już z wcześniejszych spotkań
saksofonista sympatyczny
.Jerzy Konopa , który ubarwił
w sposób wyjątkowy brzmienia wykonywanych utworów
wykonując między innymi
takie utwory jak Serca dwa,
Tak bardzo się starałem, Wino,
wino, wino itp. po tych utworach nastąpił moment pełnego
zachwytu dla wykonawców
tych utworów Jurka, Konopy,
Piotra Kuhna i Wojtka Szopki ze strony prowadzącego
spotkanie red, K rzysztofa
Wodniczka. W słowach pełnych zachwytu odniósł się do
udziału trzech wymienionych
wyżej muzyków sugerując, że
powinny znaleźć się środki
finansowe na dokonanie nagrania w Studio Radia Poznań
chociaż dwóch utworów w ich
wykonaniu. Całość zakończył
utwór w ich wykonaniu pt.
Casablanka autorstwa dwóch
Andrzejów muzyka Andrzej
Mikołajczak, i słowa Andrzej
Sobczak. Zamykając spotkanie red. Krzysztof Wodniczak zapowiedział następujące
wydarzenia pt. Komeda nad
Poznaniem, Farida znana i
nieznana, Co łączy a co dzieli
Boby Dylana i Karola Wojtyłę, Lista nieobecnych itp.
Zmieniona została godzina
spotkań z tytułowej godziny
z Filmu w Samo południe do
kolejnej tytułowej formy filmowej „Piętnasta dziesięć do
Yumy „ Również uczestnikiem
jednego z kolejnych spotkań
ma być Senator Włodzimierz
Łęcki przybliży uczestnikom
spotkania z nim piosenkę
turystyczną, bo i taka miała
i ma nadal miejsce w naszej
kulturze muzycznej. Również
w jednym z kolejnych spotkań
ma uczestniczyć Bogdan Waligórski były Przewodniczący
ZG.ZMS oraz Przewodniczący
ZSP Eugeniusz Mielcarek,
którzy to liderzy organizacji
przedstawią różnice i wyższość swoich związków młodzieżowych w budowaniu młodzieżowej kultury muzycznej.
Red Krzysztof Wodniczak
stwierdził zamykając to spotkanie, że ten ostatni wątek ma
pokazać, która z tych organizacji przysłużyła się Polskiej
Kulturze nie tylko muzycznej
Na tym spotkanie , to kolejne
spotkanie O Muzyce przy
Muzyce w dniu 21.09.2020 r
zostało zakończone.
Zbigniew Roth
Zdjęcia Hieronim Dymalski

Wystarczyły zaledwie dwie
płyty, by Royal Blood stali się
jedną z największy, najbardziej
energetyzujących rockowych
kapel na świecie. Obydwa
albumy duetu z Brighton - pokryty platyną, imienny krążek
z 2014 roku oraz „How Did
We Get So Dark?” z 2017 roku
- dotarły na szczyt listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii, a
na całym świecie rozeszły się
w nakładzie przekraczającym
2 miliony egzemplarzy. Ich
pozycję ugruntowały nagrody, jak chociażby BRIT dla
Najlepszej brytyjskiej grupy
czy wyróżnienia od „NME”
i „Kerranga!” oraz nominacja
do Mercury Prize. Royal Blood
odnieśli też sukces poza Wielką Brytanią, gdzie ich płyta
dotarła do top 10 w 7 innych
krajach oraz do 2. miejsca
zestawienia US Alternative
Album.
To wszystko sprawia, że
trzeci album zespołu, który ma
ukazać się wiosną 2021 roku,
już jest jednym z najważniejszych wydawnictw. By podgrzać atmosferę, Royal Blood
wypuścili właśnie pierwszy
singiel „Trouble’s Coming”.
Jeśli myślicie, że wiecie,
czego się spodziewać po Royal
Blood, to jesteście w błędzie.
Ich ciężkie basowe drgania
i mocarna perkusja zostały doprawione świeżymi inspiracjami spod znaku Daft
Punk, Justice czy nieżyjącego
już Phillipe’a Zdara (połowy
duetu Cassius i producenta
nagrań Sébastiena Tellier czy
Hot Chip). W efekcie „Trouble’s Coming” to żywiołowa
energia Royal Blood podbita
elektronicznymi bitami.
„Trouble’s Com i ng” to
dobry wyznacznik tego, co
znajdziemy na trzeciej płycie

Royal Boood. Organiczną
mieszankę porywającego hard
rocka z rytmem disco, tworzącym raczej przyjemny groove
niż niemiłosierny łomot. Kiedy zespół zaczął pracować
nad płytą, którą w większości
wyprodukował sam w The
Church i Sleeper Sounds w
Londynie, ta piosenka okazała
się punktem zwrotnym.
„W tym momencie wszystko
zaskoczyło - gdy zacząłem
grać na tych tanecznych beatach. Przełom nastąpił, gdy
zrozumieliśmy, że istnieje
wspólny mianownik między
tym, co tworzymy, a tym, co
robiliśmy wcześniej. Trochę
jak w AC/DC - riffy wydają się
tak mocne, ponieważ oparte są
na beacie. Z pozoru może się
wydawać, że totalnie odeszliśmy od tego, co graliśmy do
tej pory. Nie było to jednak
nic sztucznego, ale raczej
jak powrót do muzyki, którą
kochaliśmy od zawsze - Daft
Punk, Justice i inne oparte na
groovie rzeczy. Kluczem okazał się beat. Poczuliśmy, że to
zawsze było w nas, ale sami się
ograniczaliśmy” - powiedział
wokalista i basista, Mike Kerr.
„Przebiliśmy się, grając
tylko na dwóch instrumentach.
Ja musiałem nie tylko odpowiadać za rytm, ale ubarwiać

przejścia. W kwestii brzmienia
spoczywał na nas obydwu
duży ciężar. Tym razem to
było innego rodzaju wyzwanie.
Może nieco mniej zróżnicowane, ale równie satysfakcjonujące dla perkusisty” - dodaje
bębniarz, Ben Thatcher.
Jeśli chodzi o tekst, „Trouble’s Coming” opowiada o
wejrzeniu wgłąb siebie, by
rozpoznać sygnały ostrzegawcze nim sytuacja zmieni się
w totalny chaos. Może być to
rozumiane również jako alegoria doświadczeń Royal Blood.
Sukces okazuje się bowiem
bardziej skomplikowany niż
się wydaje i wymaga czasu, by
odzyskać perspektywę.
Royal Blood to sceniczne
zwierzęta, czego dowodem
ostatnia trasa po Wielkiej
Brytanii i Irlandii, podczas
której zagrali dla 100 tysięcy
fanów, w tym 30 tysięcy podczas trzech wyprzedanych
koncertów w Alexandra Palace
w Londynie. Na koncie mają
także występy na czołowych
festiwalach, w tym Glastonbury, Radio 1’s Big Weekend czy
Reading i Leeds. W Stanach z
kolei odbyli trasę z Queens of
the Stone Age i Foo Fighters,
a ponadto byli headlinerami w
Los Angeles, Tokio i Sydney.
Krzysztof Wodniczak

Tiësto wraca z porywającym nowym
singlem „The Business”
Ikona sceny dance i muzyczny wizjoner, Tiësto,
wraca z nowym, świeżym
brzmieniem, prezentując
swój nowy hymn „The
Business” - pierwszy singiel
wydany w barwach Atlantic
Records.
Wraz z piosenką do sieci trafił teledysk, który wyreżyserował Christian Breslauer. W
klipie występuje popularny
komik Casey Frey. Klip miał
premierę po występie Tiësto
w Red Rocks Amphitheatre,
jednej najbardziej niezwykłych koncertowych lokalizacji. Na wirtualnej tanecznej
imprezie pojawiło się wielu
artystów, a komu umknęła
transmisja, może raz jeszcze
obejrzeć występ na kanałach
Tiësto oraz ekskluzywnie w
Polsce na fanpage’u Sunrise
Festival dzisiaj (25 września)
od godziny 16:45.
„Od dawna tworze muzykę, którą kocham, ale kiedy
pojawia się piosenka taka
jak ta, wiesz, że to coś wyjątkowego. Cieszę się, że w
końcu mogę się nią podzielić
ze światem. Jestem szalenie
podekscytowany, zaczynając
nowy rozdział kariery z
ekipą Atlantic Records. To

pierwszy z wielu nowych
utworów” - mówi DJ.
Tiësto - The Business
„Śledzę niezwykłą karierę
Tiësto od ponad 20 lat i od
dawna marzyłem, by dołączył
do Atlantic” - mówi prezes
Atlantic Records, Craig Kallman. „ Jest innowacyjnym
DJ-em i pionierem gatunku
EDM, który zrewolucjonizował scenę taneczną. Zawsze
patrzy w przyszłość i wciąż
rozwija swą sztukę, podążając

w nowych kierunkach i otwierając się na nowe muzyczne
widoki. Wszyscy w Atlantic
jesteśmy zachwyceni, że dołączył do naszej rodziny”.
Tiësto to artysta, którego nie
trzeba przedstawiać. Laureat
Grammy, zdobywca platynowych płyt i międzynarodowa
ikona. DJ i producent, który
otrzymał tytuł Największego
DJ-a wszech czasów w plebiscycie „Mixmaga”, trafił
na szczyt zestawienia DJ-ów
„Rolling Stone’a” i został
nazwany Ojcem chrzestnym
EDM przez „Billboard”. Od
podziemnych bangerów po
luksusowe występy w Las
Vegas, Tiësto stworzył patent
na bycie światową gwiazdą
współczesnej sceny tanecznej.
W swoim stylu, Tiësto nadal
przekracza granice gatunków
i wciąż rozwija się w swym
fachu. Zważywszy, że ma na
koncie ponad 36 milionów
sprzedanych albumów oraz
łącznie 8 miliardów streamów,
a także ponad 30 milionów
fanów w najróżniejszych zakątkach globu, śmiało można
uznać, że z singlem „The Business”, Tiësto jest gotów, by
zdominować listy przebojów i
radiowe rozgłośnie.
Krzysztof Wodniczak
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Felieton Wodniczaka
Wieści z PTAAAKowego
Gniazda Sytuacja w niektórych stowarzyszeniach
i fundacjach mających profil
kulturalny - szeroko pojęty
- zmienia się miesiąca na
miesiąc. Te które otrzymały
granty na swoja działalność
statutowa muszą dokonać
zwrotu pieniędzy. Inaczej
ma się sytuacja w Polskim
Towarzystwie Artystów,
Autorów, Animatorów
Kultury PTAAAK
Zaproszono
nas na kolejne
Walne Zebranie
tym razem tylko
Sprawozdawcze. Musimy
przestrzegać
pewnych procedur i wywiązywać
się wobec organów
kontrolujących. Zwołaliśmy
to Zebranie, aby przekazać
wiadomości i sprawozdania
o poczynaniach w 2019 roku.
Z wielkim zdziwieniem
zaobserwowaliśmy, że o
godz. 18tej przybyło już do
Jeżyckiego Centrum Kultury
czterdzieści osób członków
Polskiego Towarzystwa
Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. W
18 letniej działalności to jest
przypadek bezprecedensowy,
może na jednym z pierwszych spotkań pojawiło się
w klubie Blue Note przeszło
100 osób, ale to jak mówią
starzy górale, były inne
czasy. Poczuliśmy namiast-

kę wolności, chcieliśmy się
jednoczyć.
Ta frekwencja świadczy,
że - mimo zjawiska zwanego pandemią -, chcemy się
spotykać, nie tylko angażując
się w życie melomana, ale i
integracja jest dla Nas czymś
ważnym. Zresztą muzycy
skupieni w Towarzystwie
PTAAAK postanowili
stworzyć ansambl w składzie
Andrzej Brzeg, Irek
Wojciechowski, Kazimierz Miler, Jerzy
Konopa, Waldemar
Herczyński, Andrzej
,Bednarz, Ryszard
Małecki.
Po wyborze Przewodniczącego Zebrania,
którym został Roman
Klamecki, wysłuchaliśmy
sprawozdania merytorycznego za rok 2019 (prezes
Krzysztof Wodniczak), finansowego (skarbnik Włodzimierz Sładkowski) i reprezentanta Komisji Rewizyjnej
Włodzimierza Brencza .
O zgodności członków tego
zebrania niech świadczy fakt,
że wszystkie sprawozdania
zostały przyjęta
jednomyślnie.
Z protokołu wynika, że za
głosowało 40 osób, przeciw
- O, i nikt się nie wstrzymał.
Takiej jednomyślności dawno
nie było.
Kilku zasłużonym osobom
wręczono - na wniosek Zarządu - legitymacje CZŁON-

KA HONOROWEGO
Towarzystwa PTAAAK.
Otrzymali je Bogusław
Graliński - poeta i kronikarz,
Kazimierz Miler, muzykolog, prezes sceny Ludowej
(Kraków), Jacek Kulm fotografik, laureat nagrody
kulturalnej miasta Poznania,
Zbigniew Roth - poeta i kompozytor, Kazimierz Rafalik
- rzezbiarz,
dziennikarz oraz Bogdan
Waligórski ex działacz ruchu
młodzieżowego. 29 września
urodził się Krzysztof Wodnizcak i z tej okazji za jego
zdrowie i dalszą pomyślność
organizacji, którą kieruje
intonowano wielokrotnie sto
lat i szczerych życzeń nie
było końca.
Jeszcze tylko nastąpiło
dopełnienie uregulowania
składek członkowskich - mogliśmy się spokojnie rozejść,
mówiąc sobie do miłego widzenia. A kolejne spotkanie
będzie jeszcze w tym roku
kalendarzowym, bowiem
trzeba będzie wybrać nowy
Zarząd ( sekretarz śp. Tadeusz Kujanek zmarł, minutą
ciszy uczczono pamięć o
Nim)), a dwóch członków
Komisji Rewizyjnej ma problemy zdrowotne..

Krzysztof Wodniczak

P.S. skarbnik Włodzimierz
Sładkowski zebrał. 990 zł
składek członkowskich, co
pozwoli Towarzystwu PTAAAK na pewnego rodzaju
mini działania. K.W.

Blues to zawsze blues jest ...
W Jeżyckim Centrum
Kultury ul. Jackowskiego w
Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie O MUZYCE
PRZY MUZYCE. Temat
bardzo ciekawy – „BLUES TO ZAWSZE BLUES
JEST, NIGDY NIE ZAWIEDZIE”.
Po przywitaniu wszystkich
uczestników przez Krzysztofa
Wodniczaka, przypomnieliśmy sobie historię, źródła
bluesa. W swojej historii blues uległ przekształceniu z
wytworu kultury etnicznej
w wytwór amerykańskiej i
później światowej kultury.
Zachwycaliśmy się znanymi,
światowymi ikonami bluesa,
polskimi muzykami, również
tymi związanymi z Poznaniem, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój muzyki
bluesowej. Po obejrzeniu ciekawego filmu, koncertu w I
rocznicę śmierci Tadeusza
Nalepy jaki zorganizował duet
prof. Waldemar Łazuga - red.
Krzysztof Wodniczak rozpoczęliśmy blues sessions, który
miałem przyjemność prowadzić. Wszystkich wprawiliśmy
w dobry nastrój. Radosnego
muzykowania nie było końca.
graliśmy bardzo zróżnicowany
program, niekiedy ad hoc. Muzycy starali się zagrać takie
utwory jak Kiedy byłem małym chłopcem, Gdybyś kochał
mnie choć trochę, Hej, Marina,
Jambolaja, Hello Mary Lou,
Ramona, Cisza, melodie z filmów westernów Rio Bravo, W
samo południe - stylizowane
na triadę bluesową. Okazało
się, że znane melodie sprzed
pół wieku nie tylko wytrzymują próbę czasu, ale i podane w
bluesowej formie są nadal rozpoznawalne i miłe dla ucha.
Muzyka zawarta w systemie
dur - moll ma oprócz maniery
wykonawczej tez olbrzymi
ładunek ekspresji.

Zaufano mi i objąłem rolę
prowadzącego część teoretyczną i prowadzenie muzycznego
sessions. Mogę nieskromnie
napisać, że - zdaniem słuchaczy - sprostałem zadaniu. Tym
bardziej, że zagrałem z wybornymi muzykami Włodzimierzem Grycanem, Jerzym Konopą, Ryszardem Maleckim,
Zbigniewem Stróżyńskim,
Waldemarem Herczyńskim.
Zagraliśmy spontanicznie,
bez wielogodzinnych prób, z
pewną pozytywną celebrą tak
zagrać jak pozwalają w danej
chwili emocje, które w muzyce
szczególnie bluesowej są niezawodne. Opinie o tym muzycznym bluesowaniu od osób,
które już można określić jako
stali bywalcy są różne. Oto ich
wypowiedzi- Krzysztof Jakubik „ Jestem reprezentantem
siły młodych rąk i mądrości
srebrnych głów i w podobnych
spotkaniach uczestniczę i skupiam się na grającymi i wiem,
że oddają się oni całym sobą,
szczerze i to ich wyróżnia.
Jola Ofierzyyńska „Ten czas
podczas spotkania z bluesem
w tytule to czas refleksji i pięknych wypowiedzi z minionego
czasu. Spędzając czas w J.C.K
mamy możliwość słuchania
różnorodnej muzyki _ taki
jest BLUES - w miłym towarzystwie.” Kazimierz Miler
„ Rozpoczęcie spotkania od
referatu, który był ujętym w

symbiozę i podaniem niektórych ważnych koncertów wymieniając wykonawców i miejsca. Wspomniano, że blues jest
muzyką folkloru miejskiego,
który jest mi bliski. Muzycy
swoja grą zapłodnili uczestników spotkania tak dalece, że
wywołały gremialne śpiewy
i popis grających na różnych
instrumentach (gitary, harmonijki ustne, mandolina, trąbka,
saksofon) z pewnością to trzy
godziny spędzone w Jeżyckim Centrum Kultury będzie
długo zapamiętane bo miało
spontaniczny charakter.” Halina Owisikowska „ Jestem
najmłodsza w tym gronie, ale
jak mówi mój dziadek grający
na gitarze i śpiewający CZUJĘ
BLUESA. Muzyka z przeszłości jest utrapieniem na moje
życiowe niepowodzenia, takim
lekiem na cale zło tego świata.
Blues wyzwala i jest mi z nim
dobrze. Poszukuje nagrań bluesowych nawet z tak odleglej
epoki jaki blues archaiczny z
delty Missisipi. Będę bywała
na tych spotkaniach. Chce się
nieco dokształcić.”
16 września - dzień urodzin KRÓLA BLUESA - BB
KINGA i POLSKI DZIEŃ
BLUESA - święto wszystkich
czujących tę wspaniałą muzykę. Daliśmy dobry początek
bluesowego świętowania. Napiszę o nim pózniej.
Irek Wojciechowski, fot. H. Dymalski
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Popołudnie ze Stingiem
w Starej Prochowni
Popołudnie ze Stingiem to
wyjątkowe wydarzenie ,
choć w Starej Prochowni
podobnych nie brakuje.
Wyjątkowy wątek muzyczny jazzowy został zaakcentowany przez obecność wyjątkowego składu muzyków
seniorów.
Wszystkich tradycyjnie powitał red. Krzysztof Wodniczak
, który w ciepłych słowach
powitał nowych członków
PT PTAAAK, co było efektem wcześniejszych spotkań
kandydatów z działalnością
artystyczną, wspierana przez
kierownictwo Klubu Stara
Prochownia pod auspicjami
Poznańskiej Rady Seniorów.
W dalszej części spotkania zostały im uroczyście wręczone
Legitymacje Członkowskie.
Tym razem gospodarze serwując na powitanie tradycyjny
posiłek uczestnikom tego wydarzenia dołożyli szczególnej
staranności w porozumieniu z
prowadzącym wydarzenie red
.K.Wodniczakiem. Mianowicie zadbali o to aby mezalians
muzyki jazzowej z zaspokajaniem potrzeb nie tylko duchowych , podczas spożywania
posiłku nie wpływał negatywnie na wrażenia kulinarne jak
i estetyczne. Pozytywnie na
wrażenia obecnych zadziałał
wątek muzyczny jazzowy ,
który został zaakcentowany
przez obecność wyjątkowego
składu muzyków jazzowych
seniorów. Wystąpili w następującym składzie : Remigiusz
Kosmalski – bas , Michał
Szóstek – piano ,Jarosław
Radkowski – perkusja Jerzy
Konopa – sax, a ich repertuar
to: For Sentymental Reasons,
Te Ni Nee Nino, B.B. King,
The Thrill is gone Ten wyjątkowy skład występujący
pod nazwa J.R. Band zwrócił
na siebie uwagę zebranych
pieszcząc uszy pełna ulotności
formą brzmień, których kolejne dźwięki rozśpiewały się
błogo po zmysłach ucztujących
kulinarnie i duchowo. Nie
bez znaczenia była obecność
w tym składzie grającego
gościnnie Jarosława Radkowskiego, którego wykonywanie
utworów Stinga, brzmiało
wyjątkowo ciepło, pomimo
występujących fraz muzycznych ,podkreślonych ostrym
brzmieniem wokalu. Pan Jarosław Radkowski mieszkający
na stale w Norwegii odwiedza
z przyjemnością Poznań i
zadeklarował kolejne wizyty
w Klubie Stara Prochownia.
Ale to nie jedyny świetny
muzyk , ponieważ w tym składzie odegrali wspaniale swoje
role , wyjątkowi , żeby nie
powiedzieć wybitni muzycy.
Porywający swym brzmieniem bas w pełnej zgodzie z
klimatem utworów w rękach.
Remigiusza Kosmalskiego, nie
wspominając o imponującej
wirtuozerii klawisza pod palcami Michała Szóstek. Całości
krajobrazu muzycznego dopełnił wyjątkowy i stały bywalec
naszych spotkań , wirtuozerią
swojego saksofonu p. Jerzy
Konopa.
Aby lepiej zrozumieć i odebrać klimat muzyki rockowej a
w szczególności wyjątkowego
autora, kompozytora, miltiinstrumentalistę i wokalistę
trzeba poznać jego biografię,
która pozyskana ze źródła
jakim jest Wikipedia wygląda
następująco :Sting, właściwie
Gordon Matthew Sumne (ur.
października1951 w Wallsend)
– brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz

i kompozytor. W latach 70.
i 80. był liderem, głównym
kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The
Police. Odznaczony tytułem
komandora Orderu Imperium
Brytyjskiego. Swój pseudonim
otrzymał w czasach szkolnych,
gdy grywał z lokalnymi zespołami jazzowymi. Podczas
jednego z występów miał na
sobie sweter w czarno-żółte pasy. Koledzy z zespołu
Phoenix Jazzmen uznali, że
wygląda jak osa lub pszczoła
i zaczęli nazywać go Sting Od
najmłodszych lat chciał zostać
muzykiem. Interesował się
muzyką country, która w kolejnych latach często stanowiła
dla niego inspirację przy tworzeniu piosenek. Początkowo
grywał z lokalnymi zespołami
jazzowymi takimi jak Phoenix
Jazzmen, Last Exit czy The
Newcastle Big Band, którego
działalność zapoczątkowała
grupa studentów z miejscowego uniwersytetu pod koniec lat
sześćdziesiątych.
W 1977 wraz ze Stewartem Copelandem i Henrym
Padovanim (bardzo szybko
zastąpionym przez Andy’ego
Summersa) utworzył w Londynie rockowy zespół The Police.
Wydał z nim kilka albumów
studyjnych, z czego ostatni

pt. Synchronicity ukazał się
w 1983. Na początku lat 80.
zdobyli sześć nagród Grammy.
W 1986 ogłosili reaktywację
po kilkuletniej przerwie, by
nagrać nową wersję piosenki
„Don’t Stand So Close to Me”.
Niedługo później Sting rozpoczął karierę solową.
W 2003 wraz ze Stewartem
Copelandem i Andym Summersem byli nominowani do
Rock and Roll Hall of Fame.
Jednak te informacje byłyby
tylko suchym opisem faktów,
gdyby nie obecność na tym
spotkaniu redaktora ,znanego
publicysty Andrzeja Wilowsksiego, który wybitny znawca
tematów muzycznych i nie tylko , przedstawił od strony kulis
sylwetkę Stinga, który też ma
związki z Polską. Ponieważ
wielokrotnie u nas bywał i
między innymi wystąpił na
otwarciu Stadionu miejskiego
w dniu 20 września 2010 r. w
Poznaniu rozbudowanego w
związku z Euro 2012. Wszelkie informacje niezbędne do
bezpiecznej konsumpcji tego
tematu przedstawił .red A.Wilowski w artykule Stingowo
Smyczkowo opublikowanego
w czasopiśmie Brzmienia.
Rarytasem było udostępnienie przez red. Andrzeja Wilowskiego ponad dwugodzinnego filmu, który przedstawił
nam zebranym wspaniały
koncert Stinga w Berlinie z Orkiestra Symfoniczną w 2016r..
Zrobił on wielkie wrażenie na
słuchaczach i jednocześnie widzach tej filmowej prezentacji
Stinga. Po zakończeniu red,
Krzysztof Wodniczak pożegnał obecnych zaproszeniem
na kolejne spotkanie w dniu
12.10.2020r w Starej Prochowni na koncercie poświęconym
włoskiej miłości Niemena ,
wokalistce Faridzie.
Zbigniew Roth
Zdjęcia St. Wróblewski
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Aktywności skrajnej lewicy chcą
bezcześcić świętości
Aktywiści skrajnej lewicy
nie ustają w wysiłkach, by
bezcześcić to, co dla chrześcijan jest święte. Chcą,
żeby Polacy przywykli do
profanacji jako zjawiska
występującego na porządku
dziennym.
Przed kilkoma tygodniami
do publicznego znieważenia
świętości doszło na oczach
mieszkańców Słubic. Dopuścili się jej uczestnicy parady
LGBT. Wulgarnie ubrani i wykrzykujący hasła o „tolerancji
i równości” działacze nieśli
sztandar ze zbezczeszczonym
wizerunkiem Matki Bożej
Częstochowskiej.
W ostatnią sobotę podobny
akt przemocy symbolicznej
miał miejsce także w Gdańsku. Po raz kolejny doszło do
znieważenia Najświętszego
Sakramentu, którego imitacja
została zestawiona z żeńskimi
genitaliami. Chociaż wielu
oburzonych przechodniów
zgłaszało funkcjonariuszom
policji, że makieta narusza
prawo, żaden z przedstawicieli organów ścigania nie
zareagował.
To tylko niektóre spośród
wielu podobnych incydentów,
jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. Nie pozwolimy, aby sprawcy krzywdzili
ludzi wiary i to, co stanowi
dla nich świętość. Dlatego nasi
prawnicy niezwłocznie podjęli
k roki prawne w kierunku
ukarania winnych, zarazem
przypominając w mediach
o fundamentalnym prawie
do publicznego wyznawania
religii. Nie ograniczamy się
do składania w podobnych
sprawach zawiadomień, ale
reprezentujemy pokrzywdzonych, a jeśli prokuratura chce
uniknąć wszczęcia postępowań – skarżymy jej wadliwe
decyzje.
Bierne są nie tylko prokuratura i policja. Rok temu
profanacji dopuściła się prof.
Ewa Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prezentując
Najświętszy Sak rament w
postaci… organu płciowego.
Postępowanie wyjaśniające w
tej sprawie na Uniwersytecie
Gdańsk im zostało jednak
zawieszone do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego, które prowadzi
prokuratura.
W najbliższych miesiącach
czekają nas procesy sądowe,
które niedawno zapowiadałem: przeciwko Adamowi
D. „Nergalowi” w sprawie
profanacji wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa, przeciw
znieważaniu chrześcijan przez
zespół muzyczny Batushka,
przeciw Dominice K., autorce
wulgarnej figurki z wizerunkiem Maryi, oraz w postępowaniach przeciwko sprawcom
fizycznej napaści na księży
i demolowania kościołów.
Odpowiedzieliśmy też na zgłoszenie poznaniaka oburzonego symulacją zabójstwa abp.
Marka Jędraszewskiego, która
miała miejsce na imprezie
aktywistów LGBT.
Nadal aktualny jest problem
z realizacją prawa pacjentów
do opieki duszpasterskiej w
szpitalach i domach opieki
społecznej. Obok interwencji
w konkretnych sprawach, działamy na rzecz opracowania
jego systemowych rozwiązań.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom,
którzy zaangażowali się w
walkę o poszanowanie praw
osób wierzących w naszej Ojczyźnie. Tylko systematyczne
i konsekwentne działanie z
naszej strony może pozwolić
zapobiec sytuacji, w której
bezkarne profanacje i ataki na
chrześcijan staną się elementem naszej codzienności.
Aktywiści LGBT podczas
demonstracji w Słubicach, tuż
przy granicy polsko-niemieckiej, dopuścili się kolejnej
z długiej serii uderzających
w chrześcijan profanacji. W
wulgarnym happeningu obok
aktywistów z Polski brali
udział działacze z Niemiec.
Na czele pochodu skrajnej
lewicy niesiono sztandar budzący skojarzenia z katolicką
procesją. Umieszczony na
nim wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej był nie tylko
opatrzonym sześciobarwną
aureolą, ale również został
podpisany słowami gaychurch
Berlin, czyli „berliński kościół
gejowski”.
Z prośbą o pomoc prawną
zwróciła się do nas mieszkanka Słubic, która widziała ten
antychrześcijański happening.
Natychmiast skierowaliśmy
do prokuratury rejonowej
zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa z
art. 196 Kodeksu karnego, a
w dalszym toku postępowania będziemy reprezentowali
pokrzywdzoną.
Wrześniowy „marsz równości” w Słubicach niczym
nie odbiegał od innych tego
typu happeningów organizowanych przez aktywistów
LGBT. Profanacje symboli
wiary czczonych przez miliony
chrześcijan na całym świecie
to już niemal stały punkt ich
programu. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z
sześciobarwną aureolą bezczeszczono już wcześniej na
paradach w Gdańsku, Poznaniu czy Częstochowie.
Nie trzeba było długo czekać, by w ostatnią sobotę
doszło do kolejnej profanacji. Jak informują świadkowie sobotniej manifestacji z
Gdańska, zgromadzenie nie
zostało nawet zarejestrowane
w urzędzie miasta. W akt
profanacji była zaangażowana
uczestniczka ubiegłorocznego marszu równości, która
również wtedy brała udział
w wulgarnej parodii procesji
Bożego Ciała, ale do dzisiaj
nie poniosła jakichkolwiek
konsekwencji.

Policja, która nie reagowała
na zgłaszanie zawiadomienia o
możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych, sprawnie jednak spisała
i wezwała na przesłuchanie
mężczyznę, który usiłował
odebrać gorszący transparent.
To niejedyny przypadek
stosowania różnych standardów przez funkcjonariuszy
publicznych. Jeden z pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, dr Andrzej
Kołakowski, pedagog, który
z odwagą wypowiada się na
temat postulatów neomarksistów, został w zeszłym roku
formalnie upomniany przez
pracodawcę.
Zarazem władze uczelni nie
wymierzyły żadnej sankcji
prof. Ewie Graczyk po tym,
jak podczas „marszu równości” niosła kartonową imitację
Najświętszego Sakramentu
parodiując procesję Bożego
Ciała. Inicjatywa oburzonego
studenta UG, którego obecnie
wspierają prawnicy Ordo Iuris,
spowodowała, że rzecznik uniwersytetu wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
Po naszym zawiadomieniu na
profanację zareagowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku,
która wszczęła w tej sprawie
postępowanie.
Tymczasem w sierpniu z
prośbą o pomoc prawną zwrócił się do nas Pan Krzysztof z
Poznania, mieszkaniec domu,
niedaleko którego w jednym z
poznańskich klubów odbyła się
coroczna impreza dedykowana
homoseksualistom – Mister
Gay. Pan Krzysztof zbulwersowany relacjami medialnymi z
tego wydarzenia poprosił nas o
reprezentowanie go jako osoby
pokrzywdzonej.
Sam nie mogłem uwierzyć
w to, co zobaczyłem na zdjęciach. Na scenie widać wulgarnie umalowanego mężczyznę
w kobiecym przebraniu – zwanego w środowisku gejowskim
drag queen „Mariolkaa Rebell” – z czerwonymi plamami
na białej sukience imitującymi
krew, który podcina gardło…
kukły z przyklejoną twarzą
metropolity krakowskiego,
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To reakcja na słowa,
jakie duchowny wypowiedział
na temat postulatów politycznego ruchu LGBT, odwołując
się przy tym do źródeł marksistowskiej ideologii.
Prokuratura już zajęła się tą
sprawą i skierowała przeciwko
mężczyźnie akt oskarżenia
do sądu. Prawnicy Ordo Iuris
będą wspierać merytorycznie

stanowisko Pana Krzysztofa
popierając żądanie ukarania
sprawcy.
Od kilku miesięcy do Instytutu docierają skargi od
chorych i ich rodzin oraz kapelanów z różnych szpitali i
domów opieki, gdzie utrudnia
się lub wręcz zakazuje kontaktu pacjenta z duchownym
w celu udzielenia Komunii
Świętej, odbycia spowiedzi
lub nawet przyjęcia Ostatniego
Namaszczenia.
W założeniu jest to podyktowane ryzykiem zakażenia
koronawirusem. Doskonale
jednak wiadomo, że zachowując wszelkie środki ostrożności
i zapewniając kapelanowi –
pracownikowi szpitala – środki
ochrony osobistej zgodne z
zaleceniami Generalnej Inspekcji Sanitarnej, można przy
odrobinie dobrej woli zrealizować prośbę pacjenta. Tym bardziej, że opieka duszpasterska
to jedno z podstawowych praw
chorego!
Trudno sobie wyobrazić,
jak wielki strach i bezradność
przeżywają osoby, którym w
ostatnich chwilach życia odmawia się spowiedzi, przyjęcia
Ostatniego Namaszczenia i
Komunii Świętej.
Dlatego z ogromnym smutkiem przyjąłem zgłoszenie od
zrozpaczonej kobiety, która
jest mieszkanką jednego z
warszawskich domów pomocy społecznej. Doświadcza
szykan ze strony personelu
opiekuńczego i dyrekcji ośrodka za to, że próbuje walczyć
o stały dostęp do posługi kapłańskiej dla siebie i innych
schorowanych pacjentów. Z
przykrością czytałem, że kapłan nie ma możliwości kontaktu z podopiecznymi od
chwili, gdy ogłoszono w Polsce
kwarantannę. Pomimo próśb
podopiecznych sytuacja nie
ulega zmianie. Kompromisowe
propozycje zmierzające do
spotkania pacjentów z kapłanem zostały nawet skwitowane
słowami dyrektor: „nie będzie
tu takich numerów”.
Proszę sobie wyobrazić, że
tej dzielnej kobiecie odmówiono nawet prawa do modlitwy
ze współmieszkańcami. Taka
próba skończyła się protestem
dyrekcji i jej ironicznym komentarzem. Pomimo obaw o
usunięcie jej z DPS-u, kobieta
nie ustaje w swoich dążeniach.
Teraz otrzyma wsparcie ze
strony prawników Ordo Iuris.
Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, aby uzdrowić tę trudną
sytuację i pomóc pacjentom
walczyć o ich prawo do wyzna-

wania swej wiary i korzystania
z sakramentów, również w
czasie epidemii.
Gdy sami księża zgłosili się
do Ordo Iuris z propozycją zorganizowania wykładu na temat
praw przysługujących pacjentom i kapelanom służby zdrowia, nie miałem wątpliwości,
że koniecznie musimy spełnić
tę prośbę. W częstochowskim
Wyższym Instytucie Teologicznym przeprowadziliśmy
prelekcję „Prawne uwarunkowania posługi duszpasterskiej
w placówkach medycznych.
Dobre praktyki i niedopuszczalne ograniczenia”.
Jak się okazało, zapotrzebowanie na taką wiedzę jest
bardzo duże. Nasz ekspert,
Łukasz Bernaciński, przekazał duchownym argumenty
pomocne w egzekwowaniu
od zwierzchników placówek
medycznych i opiekuńczych
realizacji konstytucyjnie gwarantowanego prawa pacjenta
do wolności religijnej, które
realizuje się także przez kontakt z kapłanem.
Odpowiedzieliśmy również
na wiele pytań i usłyszeliśmy
historie z codziennej pracy
księży, którzy robią wszystko,
aby służyć chorym i umierającym pacjentom. Dowiedzieliśmy się, że czasem muszą
długo przekonywać personel
medyczny, aby przy zachowaniu procedur chroniących
przed zakażeniem koronawirusem móc sprawować tak
bardzo potrzebną chorym i
starszym osobom posługę.
To tylko utwierdziło mnie w
przekonaniu, że potrzebny jest
specjalny poradnik prawny dla
duchownych, który pomoże im
zdobyć wiedzę, rozwiązywać
trudne sytuacje i uniknąć
konfliktu z kierownictwem
placówek medycznych. W
październiku opublikujemy go
na naszej stronie internetowej.
Już teraz dostępna jest na
naszej stronie internetowej
analiza stanu prawnego oraz
orzecznictwa sądów polskich
i międzynarodowych, która
potwierdza, że prawo stoi po
stronie pacjentów i osób duchownych.
Nasi eksperci pracują też
nad raportem, który pokaże
skalę ograniczenia posług
szpitalnych kapelanów. Chcemy w ten sposób naświetlić
opinii publicznej, jaka jest
skala zjawiska naruszania wolności religijnej w placówkach
medycznych. Te działania to
wstęp do opracowania najpierw wiążących wytycznych,
a następnie zmian ustawowych

dotyczących posługi duszpasterskiej w szpitalach i innych
instytucjach opiekujących się
chorymi.
Ich skuteczność w dużej
mierze zależy od zbudowania szerokiego forum debaty
nad pożądanymi kierunkami
zmian, do której chcemy
zaprosić przedstawicieli Kościoła i rządu. Trzeba pilnie
wypracować systemowe rozwiązania, które będą służyły
ludziom chorym, starszym
czy samotnym, nad którymi
opiekę sprawują instytucje
publiczne.
Nie mam wątpliwości, że
do opisanych spraw wkrótce dołączą kolejne. Liczba profanacji wciąż rośnie,
a zapewne przybędzie też
spraw, w których narusza się
prawa pacjentów w zakresie
dostępu do posług kapłanów.
Może zdarzyć się sytuacja,
że będziemy zmuszeni do
złożenia pozwu sądowego i
reprezentowania pacjentów
w postępowaniu. Zrobimy
wszystko, aby konstytucyjne
prawo do wolności religijnej
było faktycznie respektowane.
Bardzo ważne jest nasze
zaangażowanie w sprawach
profanacji i ataków na chrześcijan – na podstawie doświadczeń ostatnich lat widzimy,
że udział w postępowaniach
profesjonalnych pełnomocników jest konieczny, żeby
zawiadomienia nie zostały
zignorowane. Bez niego nie
uda nam się przezwyciężyć rosnącego poczucia bezkarności
twórców antychrześcijańskich
wybryków.
Wszystkie te postępowania
to dla nas poważne obciążenie
finansowe. Wydatki związane
z każdym postępowaniem o
ochronę uczuć religijnych to 4
tys. zł. Z podobnym kosztem
wiąże się pomoc profesjonalnego pełnomocnika w sprawach dotyczących fizycznych
ataków na chrześcijan, w tym
księży, oraz z demolowaniem
kościołów. Opracowanie, skład
graficzny i dystrybucja poradnika o prawie do opieki duszpasterskiej to koszt kolejnych
6 tys. zł.
Nasza szybka reakcja na
wszystkie te ataki wymierzone
w wiarę jest możliwa wyłącznie dzięki wsparciu naszych
Darczyńców, dlatego bardzo
Pana proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł
lub dowolną inną, która pozwoli nam na skuteczną ochronę najważniejszych wartości.
Z wyrazami szacunku
adw. Jerzy Kwaśniewski
- Prezes Instytutu na Rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jestem głęboko przekonany, że jeśli profanacje i
wulgarne akty nienawiści do
osób wierzących i duchownych
nie zostaną ukarane, ich liczba
będzie rosnąć. Nasze działania mają pokazać sprawcom
i popierającym ich osobom,
że nie ma przyzwolenia na
akty nienawiści i pogardy dla
chrześcijańskiego dziedzictwa
oraz dla osób wierzących, które szczególnie często widzimy
na paradach LGBT. Trzeba
skończyć z poczuciem bezkarności, które sprawia, że tak
łatwo jest uderzyć w to, co dla
chrześcijan jest święte. Bardzo
Pana proszę o włączenie się w
tę walkę!
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Festiwal Kultury Ludowej
Stowarzyszenie Miłośników
Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy” zorganizowało
Festiwal Kultury Ludowej
„Ignysiowy Laur”. Impreza odbyła się 19-20 września 2020 roku w Śmiglu i
Nietążkowie.
Pierwsza część festiwalu odbyła się w Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana
Kasprowicza w Nietążkowie.
Przeprowadzono warsztaty
dla młodych muzyków kapel
dudziarskich oraz Konkurs
Tradycyjnej Muzyk i Dudziarskiej. Oceniono występy
kilkudziesięciu muzyków z
całej Wielkopolski. W kategorii instrumentalistów do
15 roku życia w grupie dudziarzy zwyciężył Fryderyk
Jankowski z Kuźni Folkloru
(Poznań), drugi był Wiktor
Marszał ze Stowarzyszenia
Wsi Moszczanka-Skrzebowa,
a trzeci Maks Prajs z Kapeli
„Żeńcy Wielkopolscy”. W
grupie skrzypków pierwsze
miejsce otrzymała Jagoda
Pawlak (Kuźnia Folkloru –
Poznań), drugi był Cezary
Bednarczyk (Stowarzyszenia
Wsi Moszczanka-Skrzebowa),
a trzecia Martyna Żurek (Kapela „Żeńcy Wielkopolscy”.
W grupie sierszenkarzy zwycieżył Wojciech Ozóg (Kuźnia
Folkloru – Poznań), drugi
był Filip Jaśkowiak (Kapela
„Sokoły” - Kościan), a trzeci
Filip Frąckowiak (Kapela
„Żeńcy Wielkopolscy”). W
kategorii kapeli tradycyjnej
pomiędzy 15 a 21 rokiem życia
zwyciężyła kapela w składzie
Mikołaj Kozak i Aleksandra
Franek (Kapela „Żeńcy Wielkopolscy”), druga była kapela
Kacper Żurek i Weronika Buśko (Kapela „Żeńcy Wielkopolscy”), a trzecia kapela Bernart
Mateusz i Józefiak Katarzyna
(Kapela „Koźlary” – Stęszew).
W kategorii tradycyjnych kapel dorosłych powyżej 21 roku
życia równorzędne pierwsze
miejsca otrzymały kapele
w składach: Patryk Szulc i
Zbigniew Kasperski (kapela
„Manugi” Bukówiec Górny)
oraz Piotr Górecki i Maria
Przybylska. Drugie miejsce
zajęła kapela Andrzej Frankiewicz i Magdalena Zimowska
(kapela „Sokoły” Kościan),
równorzędne trzecie miejsce
przypadło kapelom: Łukasz
Kontek i Bogumiła Karolczak
oraz Krzysztof Baranowski i
Barbara Baranowska (Kapela
„Koźlary” Stęszew). Nagrodę
specjalną konkursu otrzymał
Bartosz Wilk za grę na sierszenkach (SzOK Szamotuły). Prezentację konkursową
oceniało jury w składzie: Jan
Prządka (prezes Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w
Zbąszyniu), Janusz Jaskulski
– kustosz Muzeum Instrumentów Ludowych w Poznaniu
oraz Tomasz Kiciński (muzyk
ludowy, wybitny dudziarz i
skrzypek). Uczestnicy konkursu uczcili pamięć Edwarda

Ignysia i Edmunda Wasielewskiego – nestorów wielkopolskiego dudziarstwa, składając
kwiaty i znicze na ich grobach
na śmigielskim cmentarzu.
W niedzielne popołudnie 20 września, laureaci
konkursu wzięli udział w
koncercie „Igbysiowy Laur
2020” w amfiteatrze w Śmiglu.
W koncercie wystąpiły, także
zaproszone kapele i zespoły
folklorystyczne: Zespół Regionalny „Nowe Lotko”, ZPiT
„Żeńcy Wielkopolscy”, Kapela
dudziarska „Manugi”, kapela koźlarska „Kotkowiacy”
kapela dudziarska Romulad
Jędraszak i Paweł Dukat oraz
kapela dudziarska „Żeńcy
Wielkopolscy”. Andrzej Men-

dlewski ze Stęszewa zaprezentował warsztat budowy dud,
kozłów i sierszenek. Koncert
poprowadziła Zofia Dragan
Festiwal Kultury Ludowej
„Ignysiowy Laur” otrzymał
dofinansowane z Narodowego
Centrum Kultury z programu
„EtnoPolska 2020” oraz był
współfinansowany z budżetu
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy
Wielkopolscy”, a współorganizatorami: Zespół Szkól
Ponadpodstawowych im. Jana
Kasprowicza w Nietążkowie i
Centrum Kultury w Śmiglu.

Rafał Rosolski
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Kornel Morawiecki jakiego nie znaliście – wspomnienia
Fotografia z Kornelem
Morawieckim zrobiona przed
Centrum Historii Zajezdnia
we Wrocławiu po Wielkiej
Paradzie Motocyklowej jest
od początku moim zdjęciem
profilowym na facebook’u i
zmieniać jej nigdy nie zamierzam.
Premier Mateusz Morawiecki,
prof. Andrzej Kisielewicz – najwybitniejszy polski matematyk
specjalizujący się w algebrze,
wybitny fizyk dr Wojciech Myślecki, Jerzy Pietraszko – jedyny
naukowiec na świecie, który
podważył teorię jedynki trygonometrycznej, Ludwika Ogorzelec
– światowej sławy rzeźbiarka,
Władimir Bukowski, Natalia
Gorbaniewska i Nikołaj Iwanow
– sowieccy dysydenci i rosyjscy
oraz białoruscy literaci, Alfred
Znamierowski – najwybitniejszy współczesny weksylolog i
heraldyk, przyjaciel prezydenta
Ronalda Reagana. Niezłomni
ludzie Solidarności Walczącej.
Przysięga
„Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną,
poświęcać swe siły, czas – a
jeśli zajdzie potrzeba – swe życie
dla zbudowania takiej Polski.
Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami.
Przysięgam rozwijać idee naszego
Ruchu nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w
nim zadania.”
Podziemnej przysięgi nigdy
nie składałem. W gorzowskich
strukturach panował zwyczaj,
że członkiem Solidarności Walczącej zostaje też ten, kto się
nim czuje.
Organizacja wzorowana na
Armii Krajowej odpokutowywała
grzechy dzieciństwa swego założyciela. Podczas okupacji letnie
miesiące spędzał w Rakowie na
Mazowszu. Był to teren działania oddziałów leśnych, którym
m ieszkańcy wiosk i ochoczo
pomagali. Pewnego dnia w domu
krewnych pojawili się Niemcy.
Jeden z oficerów skierował do
Kornela pytanie: „Czy byli tutaj
Jędrusie?” Ku przerażeniu obecnych malec odpowiedział twierdząco. „Jędrusiami” bowiem
nazywano tam pa r tyzantów.
Na szczęście udało się Niemców przekonać, że liczące trzy
lata dziecko nie miało na myśli
żołnierzy podziemia, ale rówieśników, z których jeden miał na
imię Jędruś.
Wujek Zdzisiek
Kornela Morawieckiego poznałem osobiście jako gorzowski licealista w czerwcu 1991r. Przyjechał na spotkanie z mieszkańcami
do Miejskiego Centrum Kultury
„Chemik”. Jeszcze w ubiegłym
roku zmuszony był… ukrywać
się. Za najzacieklej tropionym
przez bezpiekę opozycjonistą
wydany w stanie wojennym list
gończy cofnięto dopiero w lipcu
1990r. Miał ponad sto mieszkań,
w których się ukrywał, łącznie z...
naszym regionem. Bezpiecznego
schronienia udzielał mu w swym
domu w Popowie rolnik Alojzy
Weber.
Jednym z takich miejsc było
też wrocławskie mieszkanie rodziców Mateusz Jerzmański
. Dla późniejszego reżysera
był to... „wujek Zdzisiek”. Zakonspirowanie było tak silne,
że filmowiec dopiero jesienią
1991r., oglądając w telewizji
studio wyborcze Partii Wolności,
dowiedział się, kim tak naprawdę
był „krewny”. Sąsiadami zaangażowanymi w konspirację byli
wywiadowca i karateka gotowi
na wszystko.
Ja to studio wyborcze doskonale zapamiętałem. Zwrócił się
do telewidzów:
- Kornel Morawiecki. Po raz
pierwszy na antenie Telewizji
Polskiej.
„Raport z oblężonego
miasta”
W czerwcu 1992r. kolportowałem
„listę parlamentarzystów oraz
najwyższych urzędników państwowych, współpracowników
UB i SB w latach 1945-1990”.
„Oświadczam, że zamieszczony
tu spis współpracowników UB i

SB otrzymałem od osób godnych
społecznego zaufania. Warszawa
09.06.1992 Kornel Morawiecki”.
Dłuższą osobistą rozmowę
przeprowadziłem 4 czer wca
1993r. Wozy opancerzone, armatki wodne, broń gładkolufowa,
gaz łzawiący. Marsz na Belweder
w pierwszą rocznicę obalenia
rządu Jana Olszewskiego.
Trzymając się za ręce na czele
pochodu szli: Adam Glapiński,
Jarosław Kaczyński, Jan Parys,
Edmund Krasowski, Kornel Morawiecki, Wojciech Ziembiński,
Seweryn Jaworski.
Ze zrobionymi przeze mnie
zdjęciami łączy się historia cudownego ocalenia.
Odprawa w biurze Partii Wolności na ul. Smolnej w Warszawie. Kornel Morawiecki golący
się maszynką elektryczną. Profesor Romuald Kukołowicz, doradca prymasa tysiąclecia, oznajmił:
„Ucieknę przed ZOMO” .
Mi się ucieczka nie udała. Dopadli mnie na Placu na Rozdrożu.
Ale wtedy były już Jednostki
Prewencji Policji. Z sadystyczną
satysfakcją, wyraźnie pobudzeni
środkami psychotropowymi,
wlekli mnie bezwolnie po trawniku, by dokonać linczu. I wtedy
zdarzył się cud. Na trasie pojawiły
się starsze panie z parasolkami i
torebkami, które stanęły w mojej
obronie. Gdy kobiety ich niemiłosiernie okładały, działaczowi
NZS, który na bezpieczną odległość podbiegł i o to zapytał, zdążyłem wykrzyknąć, skąd jestem i
jak się nazywam. Bitwę przerwał
wbiegający w środek zmagań
starszy pan z okrzykiem „Dajcie
spokój chłopakowi! Przecież tylko robi zdjęcia.” Na szyi miałem
przewieszony poczciwy rosyjski
aparat fotograficzny zenit.
Wystraszony wracałem na
Smolną. I wtedy Kornel wysiadł
z miejskiego autobusu oblegany
przez tłum. Dalszą część trasy
pokonywaliśmy już tylko we
dwójkę.
Mezalians
W kwietniu 1994r., jako wyróżniający się słuchacz studium
turystycznego, pojechałem na
wycieczkę do Wrocławia. Postanowiłem choć na chwilę spotkać
się z Kornelem i zabrać do Gorzowa Wlkp. patriotyczne wydawnictwa. Było to jeszcze przed
epoką wszechobecnego dziś
Internetu i telefonii komórkowej.
W restauracji, w której zatrzymaliśmy się na obiad, poprosiłem o
dostęp do telefonu stacjonarnego. Zadzwoniłem na domowy
telefon Kornela. Umówiliśmy
się pod Panoramą Racławicką.
Czekał już tam na mnie ze stosem
czasopism. Odłączyłem się od
grupy. Myślałem, że poświęci
mi chwilę, a rozmawialiśmy tak
długo, aż prymusi nie wyjdą z
obiektu. Byłem zdziwiony jego
skromnym ubiorem. Zszokowało
mnie to, że legenda podziemia,
wybitny naukowiec, komuś takiemu jak ja zechciał poświęcić tyle
czasu. Z nieśmiałością podjąłem
polemikę.
- Panie Kornelu! Pańskie poglądy gospodarcze trącą etatyzmem, wręcz ocierają się o
socjalizm.
- Ale czy jak ktoś zarabia
tysiąc razy więcej niż ja, czy to
oznacza, że jest ode mnie tysiąc
razy zdolniejszy?
Powalił mnie tym argumentem, choć po latach paradoksalnie sam padł ofiarą własnych
słów. Jego syn oraz Zbigniew
Jagiełło, po jego śmierci nowy
przewodniczący Stowarzyszenia
Solidarność Walcząca, podziemny kurier, który woził Kornela po
Wrocławiu, za niebotyczne pensje
zostali prezesami ogromnych
banków.
Oszołom
W sierpniu 1995r. zaprosiłem go
na zorganizowany przez „Gazetę
Polską” II Zlot Młodzieży Prawicowej w Sopocie. Relację zdałem
we wrześniowym inauguracyjnym numerze Młodzieżowego Pisma poza Cenzurą „OSZOŁOM”,
którego przez najbliższe lata
miałem zaszczyt być redaktorem
naczelnym. W logo mieliśmy
kotwicę Solidarności Walczącej
i dewizę: Wolni i Solidarni.
Oto fragmenty artykułu:

„NOCNA ZMIANA TRWA DO
RANA
Z zapartym tchem oglądamy
kolejne sekwencje filmu Jacka
Kurskiego pt. „Nocna zmiana”.
Wypowiedzi kolejnych agentów
SB pokazywanych na ekranie w
czasie obalania rządu Jana Olszewskiego recenzowane są przez
zlotowiczów salwami śmiechu.
Jednak obecny również na tej
emisji, przybyły z Wrocławia
Kornel Morawiecki powie na
drugi dzień młodym ludziom:
„Sceny z „Nocnej zmiany” były
dla mnie w większości bolesne.
„A CO WYPRAWIA KANDYDAT Z WROCŁAWIA?”
- Żyjemy w niesamowicie
ważnych, ciekawych czasach,
takiego zakrętu ustrojowego,
cywilizacyjnego. Jeśli chodzi o
wiek XX, to nie ma on żadnych
precedensów, żadnych odnoszeń
do przeszłości – zwraca się do
młodzieży Kornel Morawiecki,
który zamierza ubiegać się o
prezydenturę.
- Politycy „naszej strony”
wykazali się brakiem wyobraźni,
woli i konsekwencji. Oni się bali,
aby nie posunąć się tak daleko,
żeby nie urazić układów sił dawnego reżimu.
Nawiązując do „Nocnej zmiany” mówi: Gdyby Olszewski
podał wówczas w telewizji te nazwiska, Polska dziś byłaby inna.
Były uczestnik mistrzostw
Polski w pływaniu zadziwia z
morzu swoimi umiejętnościami.
- Panie Kornelu, zostanie pan z
nami na demonstrację – dopytują
się organizatorzy.
- Muszę wracać na zebranie
Zarządu Partii Wolności-Solidarności Walczącej.
Przyjaciele
Od tego czasu zacząłem regular nie odwiedzać go w jego
wrocławskim mieszkaniu. Zostaliśmy dozgonnymi przyjaciółmi.
Mecenas sztuki. Córka Marta
i wnuczka Ula to pianistki, zaś
syn Mateusz gitarzysta. Gdy
podniosłem klapę pianina i zacząłem grać Polonez „Pożegnanie
Ojczyzny” Michała Kleofasa
Ogińskiego, wyraźnie urzeczony,
wszedł do pokoju i oznajmił: Jak
ty ładnie grasz.
Zaczął też składać rewizyty
w mym rodzinnym domu w
Różankach, jego młodsi członkowie rodziny spędzali u mnie
wakacje, wspólnie dorośli z
dziećmi graliśmy w podwórkową
piłkę nożną. W Sopocie, ku zaniepokojeniu wzmiankowanych
zlotowiczów, zniknął gdzieś na
horyzoncie w morzu. Gdy po
długim oczekiwaniu pojawił się
na plaży, odetchnęliśmy z ulgą.
Genialny pływak. Ku przerażeniu
obserwujących płynęliśmy ongiś
razem na odległy skrawek ziemi
za Różankami, który miejscowi
nazywają Jeziorem Wyspowym,
a w oficjalnej nomenklaturze to
Ostrowite.
Wracając z krakowskich Oleandrów z Sympozjum w Obronie
Ojczystego Domu zorganizowanym przez Annę Walentynowicz
zatrzymaliśmy się w Chrzanowie
u mojej siostry która podjęła
nas obiadem i kawą. Z nią i
szwagrem jadąc z Małopolski w
Lubuskie, gdy był w potrzebie,
podwieźliśmy go też z Wrocławia
do Lubina.
Pani Władzia
Z legendarnym założycielem Solidarności Walczącej spędziłem
Sylwestra 1995-1996, gościł mnie
w Nowy 1996 Rok.
Białym fiatem 126p (słynny
ongiś „maluch”) objechaliśmy
do również białego rana w Sylwestra cały Wrocław, odwiedzając
domostwa działaczy podziemia.
Zważywszy, że gospodarze byli
bardzo gościnni, a ja byłem pasażerem samochodu, noc spędziłem
w nastroju iście... szampańskim.
Kornel zaś szczególnie cieszył się
z przyjazdu do Ojczyzny wygnańców Solidarności z dalekiego
Sacramento.
Przed epoką wszechobecnego
dziś Internetu i telefonii komórkowej różnymi sposobami próbowaliśmy dostać się do domów
i mieszkań oraz obudzić tych,
którzy przedwcześnie położyli się
spać. Przed blokiem pod oknami
Kornel krzyczał:
- Władzia! Władzia!

Po chwili zacząłem mu gromko
wtórować:
- Pani Władziu! Pani Władziu!
Ostatecznie Panią Władzię
udało się obudzić, a wraz z nią
połowę osiedla.
Reprezentant
W 2010r. miałem zaszczyt być
jego pełnomocnikiem wojewódzkim w wyborach prezydenckich.
Kornel przyjechał na spotkania z
mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
i Krzeszyc. Specyfika regionów
Polski. Gdy w dużej podhalańskiej wiosce Ząb w wyborach
prezydenckich w 1995r. padł
jeden jedyny głos na Aleksandra
Kwaśniewskiego, bacowie chodzili po chałupach i robili dochodzenie, który to się wychylił. Gdy
w moim obwodzie, obejmującym
również Różanki-Szklarnię i
Zdroisko padł osamotniony głos
na Kornela Morawieckiego, cała
okolica wiedziała, że to ja.
Kurier z PKS
Przez lata był redaktorem naczelnym „Gazety Obywatelskiej”. 1
sierpnia 2016r. Kornel wydał okolicznościowy numer. Chwytający
za serce wstępniak. Pragnęliśmy,
aby trafił do rąk uczestników
gorzowskich uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego.
Poczta Polska ani żadna firma
kurierska na czas by już tego nie
dostarczyła. Zdeterminowany
pojechał na wrocławski dworzec
PKS i poprosił kierowcę rejsowego autobusu, by przekazał
przesyłkę. Później zadzwonił do
mnie i prosił, żeby podziękować
szoferowi.
Kilkaset egzemplarzy pisma na
Cmentarzu Komunalnym pod Pomnikiem ku Czci Armii Krajowej
rozeszło się lotem błyskawicy.
Ambasada w Berlinie, porwanie i snajper
Zostałem wyróżniony otrzymując zaproszenie od Ambasadora RP w Niemczech, prof.
Andrzeja Przyłębskiego, na promocję w Ambasadzie Polskiej
w Berlinie książki „Twierdza”
napisanej przez urodzonego w
Żaganiu redaktora Igora Janke, w
niemieckim tłumaczeniu dokonanym przez dr Hannę Labrenz-Weiss „Festung”.
Uzyskałem wzruszający wpis:
„Sławkowi, po długiej współpracy, z pozdrowieniem
Kornel Morawiecki
12.10.2018 Berlin”
Ale posiadam też wcześniejszą
dedykację. „Dla Pana Sławomira
i Pana MAMY z życzeniami
pięknej i silnej Polski
Mateusz Morawiecki”
Ten wpis od prezesa Rady
Ministrów w książce… „Kornel
Morawiecki autobiografia rozmawia Artur Adamski” uzyskałem
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tylko w tak pozytywnie zakręconej dla Ojczyzny
organizacji mogło się zdarzyć,
że zamiast bohatera z wpisem
spieszy syn.
Cytat z tylnej okładki:
„o kosztach walki:
Ciągła inwigilacja, śledzenie,
zatrzymania, przesłuchania, rewizje. SB często robiła je podczas nieobecności domowników.
Bywało, że np. któreś z moich
dzieci wracało do domu a drzwi
nie dawało się otworzyć, bo ktoś
włożył w zamek klucz od środka. W czasie takich przeszukań
straciliśmy m. in. wszystkie
fotografie rodziny czy znajomych. Najbardziej ucierpiał mój
syn Mateusz, przesłuchiwany,
szantażowany, zastraszany. Nie
miał czternastu lat, kiedy się to
dla niego zaczęło. Wspominał, że
najbardziej się bał, jak grozili, że
zgwałcą jego siostrę... Mówił, że
było to dla niego gorsze od tego
dnia, kiedy go porwali i wywieźli
do lasu”.
Po bestialskim porwaniu, gdy
był okrutnie torturowany i kazano
mu kopać grób, a dzielny chłopiec nie wydał ukrywającego się
ojca, Solidarności Walczącej w
sukurs przyszedł snajper. Gdyby
przyszłego premiera wolnej Polski wówczas zamordowano, ze
strychu wrocławskiej kamienicy
miał zostać zastrzelony pilnie
obserwowany szef dolnośląskiej
komunistycznej bezpieki.
Kornel zaś niezwykle dumny był z napisanych wiecznym
piórem złożonych mu w 1954r.

przez dziadków Morawieckich
jakże proroczych imieninowych
życzeń, by został „Bohaterem w
Ojczyźnie”.
Chwile grozy
14 września 2018r. w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu trwała
Konferencja Popularnonaukowa
IPN. W auli przemawiał premier.
Oczekiwaliśmy na przyjazd jego
ojca. Przed obiektem, po drugiej
stronie ulicy, zgromadził się
KOD. Przez uchylone okna i
drzwi słychać było głośne obelgi.
Wyszedłem na zewnątrz. Kornel,
jak to Kornel, jak zwykle przyjechał spóźniony. Ta niewątpliwa
przywara przez wiele lat pozwalała mu... nie dać złapać się
esbekom. Wysiadł z samochodu
kolegi (nigdy nie korzystał z
sejmowych limuzyn) i, ku naszemu przerażeniu, zamiast wejść
do budynku, wkroczył w sam
środek rozwścieczonego tłumu.
Funkcjonariusze Służby Ochrony
Państwa i Policji postawieni w
stan najwyższej gotowości. My,
skromni działacze z niepokojem,
również w bezruchu, obserwowaliśmy rozwój wydarzeń. A
Kornel... zwyczajnie uspokoił
wzburzonych demonstrantów.
Na sali obecna była mama
poznańskiego dawnego poznańskiego licealisty. Esbecy na przesłuchaniu wybili mu dwa zęby.
Popadając w depresję, do egzaminu dojrzałości już nigdy nie
przystąpił. Kornel opowiedział
historię, gdy obawiając się kolejnego porwania pod koniec szkoły
średniej zaprzyjaźnieni z Solidarnością Walczącą lekarze położyli
fikcyjnie Mateusza w szpitalu i
dowozili go na egzaminy.
Niewiele brakowało, a polski
premier nie miałby matury –
żartował.
Opłatek
Co roku jeździłem do Centrum
Historii Zajezdnia we Wrocławiu
na spotkania wigilijne środowisk Solidarności Walczącej.
Nie zapomnę, jak „borowiki”
szczelnie obstawiały premiera,
a Kornel uśmiechnięty szczerze
oznajmił: Proszę, pozwólcie mi
dojść do syna.
W grudniu ubiegłego roku
ja, Kazimierz Potyrała, represjonowany w stanie wojenym i
Piotr Żebracki wychowany już w
wolnej Polsce, obaj z Jasła oraz
aktor, Michał Kuźma, po opłatku
udaliśmy się na ul. Barlickiego,
gdzie mieści się biuro poselskie
Kornela Morawieckiego kontynuować spotkanie. Gdy po północy
dowiedział się, iż jeszcze nie wyjechaliśmy, poprosił Zbignie by
ten go zawiózł. Schorowany (był
już po zawale serca i miał założone by-passy) z ojcowską troską
odwiedził nas na biesiadzie.
Wnukowie „Klamry”
12 sierpnia odbył się pogrzeb
Romualda Lazarowicza. Kornel,
walczący już wtedy dzielnie z nowotworem, przyjechał na wózku
inwalidzkim, ale przy ambonie,
wygłaszając w świątyni płomienną mowę pożegnalną, znalazł siły,
by ustać! Przy grobie ofiarnego
dziennikarza i wydawcy znów był
na wózku inwalidzkim. Pierwszy
też raz widziałem go w okularach.
Wzruszające nagranie zdecydowałem się udostępnić dopiero po
śmierci. Wraz z premierem i jego
ojcem uczestniczyłem w stypie
w Restauracji Konspira, której
wystrój oddaje klimat walki
podziemnej. Zmarły był wnukiem
legendarnego „Klamry” - Adama
Lazarowicza - zastępcy Prezesa
IV Zarządu WiN, straconego
przez komunistów po brutalnym
śledztwie 1 marca 1951r. w więzieniu mokotowskim. „Klamra”
jest też dziadkiem Stanisława
Iwana, wojewody lubuskiego, w
którego gabinecie pracowałem i
senatora.
„Augustowskie noce”
Wpierw, usłyszawszy, że legendarny założyciel Solidarności
Walczącej ma kandydować na
północno-wschodnich rubieżach
Rzeczypospolitej, byłem przerażony. Ale okręg wyborczy nr
59 do Senatu to absolutnie wybieralny dla antykomunistów w
którym senatorem została Anna
Maria Anders.
Nie wyobrażałem sobie przyszłego Senatu bez takiego marszałka–seniora.

Miliony Polaków z utęsknieniem czekały, aż jej ojciec,
generał Władysław Anders, przyjedzie na białym koniu. Chciałem
wspólnie wypełnić testament
Polski Walczącej. Wsiąść na
konie mechaniczne. Zaapelowałem, by we właściwym urzędzie
pobrać kartę do głosowania upoważniającą do oddania głosu w
dowolnym miejscu w Polsce i sam
tak uczyniłem oraz w niedzielę
wyborczą udać się na Podlasie.
Już wtedy o godz.20.00 środowiska Solidarności Walczącej
w całym kraju organizowały
krucjatę modlitewną w intencji
schorowanego Kornela Morawieckiego. Najmłodszy doktor
fizyki w historii polskiej nauki
rozbrajająco oznajmiał, iż zawsze
staje przed tajemnicą niepojętego
Boga.
„A jeszcze wczoraj było wesele”
Piotr Żebracki zaprosił go na
swoje wesele, a Kornel potwierdził swą obecność. Kilkanaście
dni przed uroczystością zadzwonił do pana młodego i przeprosił,
że ze względu na stan zdrowia
raczej nie przyjedzie.
Podczas mszy ślubnej ksiądz
Gerard Stanula wzniósł piękną
intencję modlitewną o cudowne
uzdrowienie, jak to się ckliwie
wyraził, „tatusia premiera”. Wyciskacz łez.
Kornel miał siedzieć obok
kapłana, Kazimierza Potyrały
i mnie. Jedno miejsce w Restauracji Artis pozostało puste.
Zadzwoniłem do Marty Morawieckiej. Czuwała przy nim w
szpitalu. Każdemu ojcu życzę tak
kochającej córki!
Nadeszła tragiczna informacja. Kazimierz Potyrała wraz z
żoną, Anna Potyrala postanowił
mnie nie wypuszczać. Zdecydowano o wspólnym wyjeździe na
pogrzeb. Niestety Kazek, którego
Kornel nazywał jednym ze swych
najbliższych współpracowników,
zmarł niespodziewanie w tym
roku.
Z Jasła wykonałem telefony do
Andrzeja Serafina i księdza Henryka Grządki ze Stowarzyszenia
Pomocy im. Brata Krystyna. Lubomir Fajfer z Ruchu Młodzieży
Niezależnej zorganizował autokar
z Gorzowa Wlkp.
Ksiądz Gerard zapłakanego,
z rozbitym jestestwem, zaprosił
mnie do siebie na wykwintną kolację. Ikona Podkarpacia, kustosz
Sanktuarium na Górze Liwocz,
utulił mnie w bólu.
Andrzej Stachurski, wójt Gminy Osiek Jasielski, załatwił busa
na uroczystości pogrzebowe do
stolicy. W drodze odebrałem esemesa, że prezydent Andrzej Duda
zaprasza środowiska Solidarności
Walczącej na konsolację do Pałacu Belwederskiego.
Tydzień po śmierci Anna Morawiecka zaprosiła mieszkańców
Pęgowa, Zajączkowa, Golędzinowa, wszystkich tych, którzy znali
i cenili jej śp. tatę na spotkanie
do Kornelówki, by przy ognisku
powspom inać zma rłego, dla
którego dom w lesie był jednym
z ważniejszych miejsc na świecie.
Owiane magią miejsce w podwrocławskim gaju. W Kornelówce spotykali się opozycjoniści
jeszcze przed Sier pniem’80.
Zbudowana ofiarnie z poniemieckich bali. Podpalana przez Służbę
Bezpieczeństwa, troskliwie odbudowywana.
Msza święta w kościele pw.
św. Mikołaja w Pęgowie. I tylko
patron parafii mógł sprawiać
takie prezenty. Nocne Polaków
rozmowy z proboszczem ks.
dr. Wojciechem Gryglewiczem,
mieszkańcami, którzy pamiętali
Kornela Morawieckiego spacerującego po lesie z dziećmi.
Siostra premiera przygotowała przepyszny poczęstunek. W
przededniu pierwszej rocznicy
śmierci organizuje uroczystość
pod tablicą upamiętniającą Kornela na dworcu PKP w Obornikach Śląskich, a po mszy świętej
ponownie zaprasza na spotkanie
przy ognisku.
Wyśmienity pływak utonął po
śmierci! Jego mogiła zatonęła w
kwiatach, on sam zaś we wspomnieniach. Spoczął na Powązkach między grobami premiera
Jana Olszewskiego i generała
Ryszarda Kuklińskiego. Klamra.
opr. St. Mączkowski
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Nowy Tomyśl promuje sztukę
W Nowym Tomyślu odbył
się VIII Międzynarodowy
Konkurs Fotograficzny
„Portret Prawdziwy 2020”,
na który zgłoszono około 4
tysięcy zdjęć.
Głównym celem każdej edycji
jest wyłonienie 32 najlepszych
portretów na świecie; zdjęcia
te zostaną pokazane w wielu
miastach w Polsce, ale i poza
jej granicami.
Nagrodzeni autorzy zdjęć
w tegorocznej edycji to:
I miejsce Dariusz Baranowski
II miejsce Arkadiusz Kikulski
III miejsce Tomasz Kosiek
Wszystkie nagrodzone prace konkursowe z I-VII edycji
konkursu zostały przekazane
do Warszawy i zlicytowane
przez Jurka Owsiaka podczas
kolejnych Finałów Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.(Robimy to corocznie
jest to jedyny konkurs fotograficzny w kraju który oficjalnie Jurek Owsiak Licytuje

w WOŚP) do tej pory udało
się pozyskać poprzez licytacje
WOŚP prawie 90 tys. zł.
Kilka słów o konkursie
W roku 2016 medal pamiątkowy który jest zaprojektowany przez nowotomyślanina Krzysztofa Adamczaka
został wybrany najlepszych
projektem medalu w całej

Polsce w konkursach fotograficznych
M i n i s t e r s t wo K u l t u r y
i Dziedzictwa Narodowego
uznało konkurs „Portret Prawdziwy” za największy konkurs
w temacie portret – człowiek
w kraju.
Od roku 2017 patronat nad
konkursem objął marszałek
Województwa wielkopolskie-

Nowe formy wiklinowe
Już wkrótce w przestrzeni
miejskiej Nowego Tomyśla
pojawią się kolejne, artystyczne formy wiklinowe.

Dz ięk i st a r a n iom , do
współtworzenia konkursu
udało się zaangażować artystów, utytułowanych polskich
twórców oraz osoby ze świata
mediów.
Ważnym elementem jest
również pokazanie szerokiej
scenie fotograficznej, nie tylko
polskiej, ale i międzynarodowej, małej gminy Nowy To-

myśl i powiatu nowotomyskiego, jako niewielkich miejsc,
w których z powodzeniem
udaje się promować sztukę, nie
tylko lokalną.
Ale tak naprawdę to nie
wszystko – działając charytatywnie, pomagamy tym,
którzy naprawdę tego potrzebują. Ideą i zamysłem jest więc
pomoc chorym dzieciom

Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki
do Borui Kościelnej.
Ze strony gminy zostały na
inwestycję wykupione działki,
opracowany projekt a także
wpłacono połowę kwoty na
zamierzenie budowlane.
Budowa ma zostać zrealizowana w cyklu dwuletnim.
W tym roku mają być wykorzystane pieniądze przeznaczone przez gminę Nowy
Tomyśl, a w 2021 roku pieniądze przeznaczone przez
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Termin zadania został wyznaczony na 15 lipca 2021
roku, przy czym 50% wykonania, powinno zostać zrealizowane do 10 grudnia 2020 roku.

Dzieła te powstały podczas
XLI Ogólnopolskiego Pleneru
Wikliniarskiego, który odbył
się na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w
dniach 4 – 13 września br. Wydarzenie to było współfinansowane z budżetu Gminy Nowy
Tomyśl. Forma artystyczna pn.
„Zwinięcie”, autorstwa Anny
Grzyb (wykonanie Eugeniusz
Skrzypczak) zostanie zamontowana w centrum miasta,
natomiast instalacja wiklinowa
pn. „Okulary” autorstwa Eugeniusza Skrzypczaka (wykonanie Eugeniusz Skrzypczak
oraz Monika Kowalczyk) przyozdobi otoczenie Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Piłkarski turniej amatorów

Zajęcia edukacyjne w zoo
Od września br. do oferty
Ogrodu Zoologicznego zostały
wprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do przedszkoli i szkół podstawowych z całej
Wielkopolski. Tematem zajęć
są „Zwierzęta w służbie człowiekowi”. Dzieci dowiadują
się wielu ciekawych informacji
o życiu zwierząt o ich roli w
życiu człowieka.
Zainteresowanie zajęciami
jest ogromne. Do 12 października wszystkie terminy są już
zarezerwowane.
Pierwsze zajęcia odbyły się
24 września i były bardzo udane. Dzieci usłyszały nie tylko
informacje o zwierzętach,
ale także miały możliwość
je dotknąć, nakarmić czy też

go ,oraz Związek Polskich
Artystów Fotografików
Chciałbym powiedzieć Państwu – jaka jest idea konkursu?
To przede wszystkim promowanie fotografii portretowej, jako sposobu na przekazanie prawdy o człowieku,
jego historii, emocjach, zdarzeniach odciskających się na
jego twarzy.

25 września OSiR w Nowym Tomyślu zorganizował
turniej piłkarski amatorów.
Zawody odbyły się na Stadionie Miejskim w piątek
od godziny 20, a zakończyły
się o godzinie 23:45.
Turniej otworzył dyrektor
OSiR w Nowym Tomyślu pan
Artur Łoziński.
Udział w Mistrzostwach
wzięło 7 ekip o łącznej ilości 78 zawodników, którzy
rozegrali turniej w systemie
„każdy z każdym” rozgrywając w sumie 21 pojedynków na
dwóch boiskach jednocześnie.
Po rozegraniu wszystkich
pojedynków dokonano podliczenia punktów i bramek.

nauczyć się jak dbać o czystość
zwierząt. Zajęciom towarzyszą
również warsztaty plastyczne o
tematyce zwierzęcej a dodat-

kową atrakcją jest możliwość
przejazdu bryczką.
Zapraszamy do Nowotomyskiego Ogrodu Zoologicznego.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową Mistrzostw:
1. EXTALER LOGISTICS 
18 PKT.
2. SEDAN 
11PKT.
3. SENATORIUM SPURS 
10 PKT.
4. FC BUDOWLANKA 
7 PKT.
5. FC PONALEWCE 
5 PKT
5. NOWOTOMYSKA AKADEMIA BIEGOWA

5 PKT.
7. LA SONIA 
3 PKT.
Cała impreza przebiegała w
bardzo przyjaznej atmosferze, a drużyny prezentowały
bardzo przyzwoity poziom.
W czasie trwania imprezy
odwiedzili nas Przewodniczący Nowotomyskiej Rady
Sportu pan Krzysztof Szeffner, Przewodniczący Komisji

Oświaty Kultur y Spor tu
Zdrowia i Spraw Społecznych pan Adam Polański
oraz Vice Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury
Sportu Zdrowia i Spraw
Społecznych pan Henryk
Krzeszowski, którzy bacznie
przyglądali się zmaganiom
piłkarzy.
OSi R d la wsz yst k ich
uczestników przygotował
ciepły posiłek oraz gorące
napoje.
Tuż po rozegraniu ostatniego spotkania nastąpiło
uroczyste wręczenie pucharów i medali. W imieniu
OSiR dekoracji dokonał
menedżer ośrodka Tomasz
Radwan.
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Dzieci i Młodzieży w Judo
Dnia 26.09.2020r. na hali
sportowej im. Moniki Michalik w Trzcielu odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Judo.
Zaszczytem było gościć Pana
Burmistrza Trzciela Jarosława
Kaczmarka, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Trzcielu Jacka Marciniaka,
sędziów z Polskiego Związku
Judo z Wrocławia, trenerów
poszczególnych drużyn oraz
samych zawodników. W taki
trudnym czasie epidemicznym,
jaki panuje obecnie, udało się
nam przeprowadzić zawody.
Startowało 170 uczestników
z 8 klubów: Międzyrzecza,
Świebodzina, Jemiołowa, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry,
Rawicza, Nowego Tomyśla
oraz nasz zespół Dragon Trzciel. Zawody trwały 4 godziny,
zakończyły się wręczeniem
zdobytych medali, dyplomów
oraz słodkości.
Nasi młodzi zawodnicy pokazali na co ich stać zdobywając 1 miejsce w klasyfikacji
drużynowej. Pomimo zaledwie
rocznego stażu, jaki ma nasz
klub, na codzień trenujemy 50
zawodników z Trzciela i okolic.
Dragon Trzciel
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Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

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

nagrobki granitowe

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

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

P.H.U.

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

61 442 3638

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

”MARKPOL”

241 917

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

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

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

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

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,749,-

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

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

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

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

Edmund Bosy

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

A

Sklep Auto-części

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

Smektała Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6, 64-100 Leszno
tel. 65 529 43 35
www.smektala.pl
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