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DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK 
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Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

Zapraszamy na nasze wyjazdy na 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

do Wrocławia 
Terminy: 7.12 / 21.12

Cena od 75 zł 
Wyjazd z Gostynia, Kościana, Grodziska 

i Nowego Tomysla

Szczegóły i zapisy:  www.tu-travel.pl
kontakt@tu-travel.pl

530 889 576
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Zarząd i członkowie Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom 
„SERCE” w Rakoniewicach 
składa serdeczne podziękowa-
nia za dokonane wpłaty z 1% 
- rozliczenia podatku docho-

dowego od osób fizycznych 
za 2018r. Stowarzyszenie z 
dokonanych wpłat będzie mo-
gła realizować dalsze zadania 
statutowe na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin.

SPD "Serce" dziękuje!

W niedzielę 10 listopada 
Leszczyński Okręgowy 
Związek Strzelectwa zorga-
nizował kolejne okręgowe 
zawody strzeleckie 2019. 
W ramach III Memoriału 
Bogdana Pokładeckiego, 
XIII Memoriału Karola 
Włodarczaka i Pucharu 
Narodowego Święta Nie-
podległości, reprezentanci 
klubów strzeleckich z woj. 
Wielkopolskiego rywalizo-
wali w siedmiu konkuren-
cjach. 

Karabin dowolny leżąc wygrał 
Marek Zimnoch z KŻR LOK 
Leszno, przed Andrzejem 
Pawlickim z KBS Tarnowo 
Podgórne i Romanem Wie-
czorkiem z KBS Opalenica. 
Karabin dowolny stojąc wy-
grał Mikołaj Sobota LESNA 
Leszno, przed Radosławem 
Królickim z KBS Tarnowo 
Podgórne i Rafałem Ciesiel-
skim LESNA Leszno. 

Pistolet sportowy wygrał 
Maciej Kandulski przed Julią 
Rejman i Pawłem Cichym 
wszyscy z GKS GRYF Gro-
dzisk Wlkp. 

Pistolet bocznego zapłonu 
oburącz wygrał Kacper Gor-
goń LESNA Leszno przed 

Romanem Bilskim GRYF 
Grodzisk Wlkp. i Robertem 
Kasprzakiem z KŻR LOK 
JASTRZĄB Swarzędz. 

Pistolet centralnego zapłonu 

wygrał Roman Bilski przed 
Marianem Zielińskim obaj z 
GRYF Grodzisk Wlkp. trzecie 
miejsce zajął Maciej Zarwań-
ski z LTS Leszno. 

Pistolet dużego kalibru 
oburącz wygrał Marian Zie-
l iński – GRYF Grodzisk 
Wlkp. przed Damianem Go-
łembskim LTS Leszno i Ro-
manem Bilskim – GRYG 
Grodzisk Wlkp. Pistolet woj-
skowy wygrał Ireneusz Erenc 
z KŻR LOK JASTRZĄB 
Swarzędz, przed Marianem 
Zielińskim - GRYF Grodzisk 
Wlkp. i Zenonem Demskim 
– BOCK Rawicz. 

Klasyfikację III Memoriału 
Strzeleckiego im. Bogdana 
Pokładeckiego wygrał Kacper 
Gorgoń przed Markiem Zim-
nochem i Romanem Bilskim.

Klasyfikację XIII Memo-
riału Strzeleckiego im. Karola 
Włodarczaka wygrał Marian 
Zieliński przed Romanem 
Bilskim i Damianem Go-
łembskim. 

Puchary Narodowego Świę-
ta Niepodległości zdobyli: 
Marian Zieliński, Roman Bil-
ski i Zenon Demski (byli 
zawodnicy LESNY Leszno 
reprezentujący obecnie inne 
kluby strzeleckie).

Zawody odbyły się na lesz-
czyńskiej strzelnicy dzięki 
wsparciu Miasta Leszna, za co 
bardzo dziękujemy.

Opr. Zimnoch Marek – LOZS

Zawody strzeleckie w Lesznie

m Kościan
Zakończyły się prace przy 
przebudowie drogi na odcinku 
granica powiatu kościańskie-
go -  Brońsko – Nowy Białcz 
do drogi wojewódzkiej nr 312 
w Czaczu. 

W ramach zadania Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
3584P na odcinku granica po-
wiatu kościańskiego – Broń-
sko – Nowy Białcz – droga 
wojewódzka nr 312 (Czacz), 
dofinansowanego z Funduszu 
Dróg Samorządowych, prze-
budowanych zostało blisko 6 
km drogi. Wartość inwestycji 
wyniosła ponad 5 mln złotych, 
z czego ponad 2,5 mln złotych 
pochodzi z FDS. Ponad 1,2 
mln dołożyła Gmina Śmigiel. 
Reszta kwoty to środki po-
chodzące z budżetu Powiatu 
Kościańskiego.

Na całej długości przebu-
dowywanej drogi położona 
została nowa nawierzchnia 
bitumiczna. Poza tym jezdnie 
poszerzono do 5,5 metra, a 
w Brońsku do 6 metrów. Na 
długości blisko 600 metrów po 
jednej stronie jezdni w Broń-

sku położony został chodnik 
o szerokości 2 metrów.

W Brońsku powstało wy-
niesione przejście dla pie-
szych, a wjazdy na posesje 
wyłożone zostały kostką beto-
nową. Na wjeździe do Brońska 
wybudowano wyspę dzielącą 
na jezdni wraz

z odgięciem toru jazdy. W 
Nowym Białczu i Brońsku 
wybudowano przystanki ko-
munikacyjne z peronami. W 
niebezpiecznych miejscach, 
na przepustach i przy wyspie 
dzielącej, ustawione zosta-
ły bariery energochłonne. 
Przebudowane zostały także 
cztery skrzyżowania z droga-
mi gminnymi i powiatowy-
mi. Ponadto pobocza zostały 
wzmocnione pofrezem, zjazdy 
na pola utwardzone, w Broń-
sku na długości 550 metrów 
wybudowano odwodnienie 
drogi poprzez kanalizację 
deszczową. Wykonane zostały 
także roboty mostowe, a w 
skrajni drogi obcięto gałęzie.

Wykonawcą prac przy 
przebudowie d rogi  było 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROGBUD” z Grabonogu. 

Nowa droga do granicy 
powiatu

W niedzielne popołudnie, 10 
listopada, w Centrum Kultury 
w Śmiglu odbył się koncert z 
okazji Święta Niepodległości. 
Występy rozpoczął chór „Har-
monia”, który zaśpiewał kilka 
pieśni związanych z naszą 
historią. Następnie dwa tańce 
narodowe „Krakowiaka” i 
„Mazura” zaprezentowały 
widzom pary taneczne z Wiel-
kopolskiego Klubu Tańców 
Polskich z Poznania. Koncert 
zakończył spektakl teatral-
ny „Legenda o poznańskich 
koziołkach” w wykonaniu 
grupy teatralnej „Małe Zwier-
ciadło” pod kierunkiem Kingi 
Kaźmierczak i Krzysztofa 
Chudaka. Imprezę prowadził 
Piotr Filipowicz, jednocześnie 
snując pomiędzy poszczegól-

nymi jej punktami, opowieści 
o walce Polaków o Niepod-
ległość.

Foto i tekst Magdalena Dymarkowska

Koncert z okazji Święta 
Niepodległości w Śmiglu
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Jak co roku mieszkańcy 
gminy Granowo obchodzili 
swoje uroczystości zwią-
zane z patronem gminy  
i  parafii  św. Marcinem 
oraz Świętem Niepodle-
głości.

W tym roku obie uroczysto-
ści zbiegły się z wizytą gości 
z Ukrainy z Obwodu Winnic-
kiego w Rejonie Niemirow, 

Wójt gminy Granowo Zbi-
gniew Kaczmarek razem 
z przedstawicielami władz 
samorządowych  w sobot-
nie popołudnie przywitał w 
granowskim pałacu delegację 
z Ukrainy. Gości podjęto 
uroczystą kolacją  w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Granowie. Po zakończeniu 
spotkania goście udali się 
na odpoczynek i nocleg do 
pobliskiego Dworku w Nie-
mierzycach.

W niedzielę 10 listopada 
mieszkańcy gminy Grano-
wo   oraz goście z Ukrainy  

uczestniczyli  w obchodach   
Święta Niepodległości na-
szej Ojczyzny, jak również  
gminno-parafialnych  „Mar-
cinkach”. W  niedzielę o 
godz. 16:00 przedstawiciele 
jednostek i organizacji sa-
morządowych oraz delegacji 
z Ukrainy złożyli kwiaty i 
zapaliły znicze przy Górze 
Zwycięstwa. Po części oficjal-
nej zgromadzona społeczność 
gminy pod asystą patrona św. 
Marcina wyruszyła ulicami 

Granowa do szkoły, aby dalej 
kontynuować obchody.

Zanim rozpoczęła się Wie-
czornica delegacja z Ukrainy 
przywitała się z mieszkańcami 
Granowa korowajem czyli 
tradycyjnym ukraińskim koła-
czem złożonym symbolicznie 
na ręce  Wójta.

W sali gimnastycznej ZSP w 
Granowie uczestnicy korowo-
du wraz z delegacją Ukrainy 
obejrzeli widowisko muzycz-
no-słowne przygotowane przez 
nauczycieli i uczniów . Patrio-
tyczny wydźwięk Wieczornicy 
wprowadził wszystkich w 
nastrój refleksji i zadumy. Mi-
łym akcentem na zakończenie 
uroczystości był poczęstunek 
tradycyjnymi rogalami mar-
cińskimi ufundowanymi przez 
władze gminy.

 Obchody granowskich 
Marcinek zakończyła msza 
odpustowa, która odprawiona 
została 12 listopada w kościele 
w Granowie pod wezwaniem 
św. Marcina.

Granowskie Marcinki 2019
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Materiał przygotował Wydział Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu

W czwartek, 7 listopada w stolicy powiatu nowotomyskiego gościliśmy delegację z Ukrainy, która 
na zaproszenie Senatora Jana Filipa Libickiego zwiedziła miejscowe firmy. Goście zapoznali się 
z funkcjonowaniem Aesculap Chifa oraz Berotu.

Starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński dziękuje w imieniu gości za miłe przyjęcie oraz 
zaprezentowanie nowatorskich metod produkcji.

W środę, 6 listopada oraz w czwartek 14, listopada w Powiatowym Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych w Nowym Tomyślu zakończyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych 
zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Centrum PISOP. Przedstawiciele 
organizacji z terenu Powiatu Nowotomyskiego zapoznali się z nowymi wzorami umów i sprawoz-
dań, które dotyczą realizacji zadań publicznych.

Zapoznali się z funkcjonowaniem 
nowotomyskich firm

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych

W sobotę, 9 listopada w Po-
wiatowym Centrum Sportu 
w Nowym Tomyślu odbyły 
się zawody o Puchar Polski 
mężczyzn w podnoszeniu 
ciężarów.

Nowotomyscy kibice podno-
szenia ciężarów po raz kolejny 
mogli oglądać najlepszych 
sztangistów w kraju. Tym 
razem do stolicy powiatu no-
wotomyskiego, walczyć o 
Indywidualny Puchar Polski, 
przyjechało 11 zawodników. 
Zmagania sztangistów trans-
mitowane były na żywo w 
telewizji TVP SPORT.

W Nowym Tomyślu wy-
stąpili: Adamus Bartłomiej 
(CWZS Zawisza Bydgoszcz), 
Zwarycz Krzysztof (Budow-
lani Opole), Grela Łukasz 
(Budowlani Opole), Izdebski 
Marcin (Budowlani Opole), 
Bęben Patryk (CLKS Mazovia 
Ciechanów), Badziągowski 
Kacper (MGLKS Tarpan Mro-
cza), Urban Kacper (Budow-
lani Opole), Barth Bartłomiej 
(Budowlani Opole) Zieliński 
Jakub, Węgrzyn Jakub (KS 
Wisła Puławy) oraz bardzo 
gorąco przywitany przez no-
wotomyskich kibiców – repre-
zentant LKS Budowlani Całus 
– Kudłaszyk Piotr.

Zawody toczyły się na wy-
sokim poziomie sportowym, 
co potwierdzić mogą także 
poprawiane Rekordy Polski. 
Do poziomu sportowego, w 
opinii wielu komentatorów, 
kibiców i samych zawodni-
ków, dorównała arena zmagań 
sztangistów. Młodzieżowe 
Centrum Podnoszenia Cięża-
rów stało się miejscem, które 

po raz kolejny budziło podziw.
O znakomitej organiza-

cji mówił na żywo w studio 
TVP SPORT Prezes PZPC 
– Mariusz Jędra – Gratuluję 
Bartkowi, startującym zawod-

nikom oraz gospodarzom, a w 
szczególności panu Jerzemu 
Nowakowi, szefowi nowoto-
myskich ciężarów. To była 
dobra promocja dyscypliny.

Licznie zgromadzona pu-

bliczność w hali Powiatowego 
Centrum Sportu cieszyła się 
mocniej, kiedy to wszystkie 
sześć podjeść zaliczał Piotr 
Kudłaszyk. Zawodnik LKS 
Budowlani Całus swój występ 

zakończył na podium, zajmu-
jąc trzecią pozycję.

Odrębny akapit należy po-
święcić wszystkim tym, bez 
których pomocy sobotnia im-
preza nie mogłaby się odbyć 

– samorząd gminny i powia-
towy, PZPC i zawsze wspie-
rający sponsorzy – którym z 
pomostu dziękował podczas 
rozpoczęcia i zakończenia – 
Prezes klubu – Jerzy Nowak.

Wyniki Indywidualnego 
Pucharu Polski:
1.  Ada mu s  Ba r t łom iej 
(CWZS Zawisza Bydgoszcz, 
waga ciała 90.80) 401,0 pkt 
Sinclaira – 348 kg (153 kg + 
195 kg);
2. Zwarycz Krzysztof (Bu-
dowlani Opole, 83.60) 390,2 
pkt – 326 (144 + 182);
3. Kudłaszyk Piotr (Budowla-
ni Całus Nowy Tomyśl, 73,20) 
389,0 pkt - 303 (133 + 170);
4. Grela Łukasz (Budowlani 
Opole, 96.90) 387,1 pkt – 345 
(155 + 190);
5. Izdebski Marcin (Budow-
lani Opole, 107.60) – 382,8 
pkt – 354 (164 + 190);
6. Bęben Patryk (CLKS Ma-
zovia Ciechanów, 77.70) 378,9 
pkt – 305 (135 + 170);
7. Badziągowski Kacper 
(MGLKS Tarpan Mrocza, 
86.80) 373,9 pkt - 318 143 + 
175);
8. Urban Kacper (Budowlani 
Opole, 64. 00) 362,5 pkt – 260 
(123 + 137);
9. Barth Bartłomiej (Budow-
lani Opole, 94.10) 357,6 pkt 
– 145 + 170);
10. Węgrzyn Jakub (KS Wi-
sła Puławy, 131,60) 353,4 pkt 
– 344 (157 + 187);
11. Zieliński Jakub (MAKS 
Tytan Oława, 127.00) 343,5 
pkt – 332 (147 + 185).

fot. Szymon Konieczny 
© Colorblind 2019

Puchar Polski mężczyzn w podnoszeniu ciężarów
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 października podjęto 
uchwałę w sprawie zmian warunków przyjęć do żłobka - decydujące 
będą między innymi: obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko 
chorobom zakaźnym oraz co najmniej 6 miesięczny meldunek na 
pobyt stały w naszej gminie przynajmniej jednego z rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka. 

Wtorkowy, jesienny wie-
czór, 5 listopada br., na 
pewno na długo zapamięta-
ją wielbiciele niezwykłego 
duetu muzycznego: Alicji 
Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza. 

Koncert w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury zgromadził 
prawdziwe tłumy. Nic dziw-
nego, bowiem nie co dzień 
gościmy tak wyjątkowych 
artystów. Ona -  niezwykły, 
niepowtarzalny głos, On - 
kompozytor, pianista, aranżer. 
Oboje łączy nie tylko muzyka 
i przyjaźń, ale też charyzma, 
poczucie humoru i ogromny 
dystans do siebie. To wszystko 
złożyło się na prawdziwą ucztę 
muzyczną. 

Nie zabrakło znanych od lat 
przebojów takich jak: „Być 
kobietą”, „ Jeszcze się tam 
żagiel bieli”, „Odkryjemy 
miłość nieznaną” czy „To 
nie sztuka wybudować nowy 
dom”, ale też utworów z naj-
nowszej płyty „Żyć się chce”. 
Owacje na stojąco i podwójny 
bis to najlepsza recenzja tego 
wydarzenia. 

Po koncercie artyści z przy-
jemnością podpisywali płyty 
oraz pozowali do zdjęć. 

18 października w Nowym To-
myślu odbyła się uroczystość 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Białej Laski, święta 
osób niewidomych i niedowi-
dzących. 

W wydarzeniu uczestniczył 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner, który 
złożył życzenia wszystkim 
członkom Polskiego Związku 
Niewidomych zrzeszonym 
w kole w Nowym Tomyślu. 
Prezeska koła Elżbieta Bram-
bor oraz dyrektor biura okręgu 

PZN w Poznaniu Jerzy Szulc 
podziękowali burmistrzowi 
za wieloletnie zaangażowanie 

oraz pomoc udzielaną nowo-
tomyskiemu kołu Polskiego 
Związku Niewidomych. 

30 października 2019 roku 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner odwie-
dził Ośrodek Szkolenia i Wy-
chowania OHP w Chraplewie. 
Okazją do spotkania była 
uroczystość 10-lecia istnienia 
placówki. OHP w Chraplewie 
pomaga młodzieży uzyskać 
bądź podwyższyć wiedzę oraz 
kwalifikacje zawodowe. 

Z okazji rocznicy burmistrz 
przekazał kadrze pedagogicz-
nej oraz wychowankom pla-
cówki życzenia wielu sukce-
sów na dalsze lata działalności 
ośrodka. Jubileusz był również 
okazją do spotkania z osoba-
mi, które zarówno pracują w 
ośrodku, jak i wspierają go w 
różnych zakresach.  

Meldunek i szczepienia warunkiem przyjęcia 
do żłobka

Niezwykły koncert

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

10-lecie istnienia placówki OHP w Chraplewie

11 listopada to szczególna 
data dla Polaków. W tym 
dniu obchodzimy bowiem 
Narodowe Święto Niepod-
ległości. Nowy Tomyśl rów-
nież świętował tak ważny i 
patriotyczny dzień. 

O godzinie 12:00 odbyło się 
wspólne odśpiewanie Hymnu 
Polski z udziałem mieszkań-
ców. O godzinie 14:00 w ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Nieustającej Pomocy, 

z udziałem Kompanii Ho-
norowej Wojska Polskiego z 
Międzyrzecza, odprawiona 
została uroczysta msza święta 
za Ojczyznę. Następnie odbyło 
się oficjalne otwarcie ulicy 
Marszałka Piłsudskiego, która 
w tym roku została gruntownie 
przebudowana i zmoderni-
zowana. 

Ulicami miasta przeszedł III 
Nowotomyski Marsz Niepod-
ległości, po którym na placu 
Niepodległości, przy pomniku 

Powstańców Wielkopolskich, 
odbyła się uroczystość patrio-
tyczna.

W przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości odbyło 
się rozpalenie Ognia Niepod-
ległości, połączone z apelem 
harcerskim. W podniosłą at-
mosferę zbliżającego się święta 
wprowadziło mieszkańców 
wspólne śpiewanie piosenek 
patriotycznych. W tym dniu 
rozdano również 100 f lag 
biało-czerwonych.

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości
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W dniu 6 listopada 2019 r. o 
godz. 12.00 w Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyła 
się uroczysta Gala XX jubi-
leuszowej edycji Konkursu 
pn. „Działania proekolo-
giczne i prokulturowe w 
ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopolskie-
go” organizowanej przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.           

Do konkursu przystąpić mo-
gły gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie i powiaty, 
podległe instytucje lub orga-
nizacje i podmioty gospodar-
cze zarejestrowane na terenie 
województwa wielkopolskie-
go. Do konkursu przystąpiło 
166 projektów, w tym Gmina 
Miedzichowo     z działaniem 
prokulturowym pn. „Gmina 
Miedzichowo na szlakach 
dziejów” – monografia.

Kapituła Konkursu w ka-

tegorii II (będąca promocją 
działania i inicjatyw społecz-
nych samorządów) wyróżniła 
projekty z 6 jednostek samo-
rządowych i przyznała nagrodę  
w wysokości 5000 zł. Wśród 
nagrodzonych znalazła się 
Gmina Miedzichowo. Nagrodę 
odebrali Wójt Gminy Miedzi-
chowo dr Stanisław Piechota 
oraz Kierownik Referatu In-
frastruktury Ochrony Środo-
wiska Bogusława Wajman. 

Ze względu na wyjątkową, 
XX jubileuszową edycję Kon-
kursu, podmioty szczególnie 
aktywne podczas 20 – lecia 
istnienia Konkursu zostały 
nagrodzone nagrodą specjalną 
„Laurem Dwudziestolecia”. 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego wyróżnił cztery 
gminy.

W tym wyjątkowym gronie 
znalazła się również Gmina 
Miedzichowo, która otrzymała 
nagrodę specjalną „Laur Dwu-
dziestolecia”.

W niedzielę 10 listopada 
w gminie Miedzichowo 
odbyły się uroczystości 
związane z 101. rocznicą 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Wydarzenie 
o tyle ważne dla mieszkań-
ców tutejszych wsi, gdyż 
ich przodkowie z Bolewic, 
Bolewicka, Grudnej oraz 
Krzywego Lasu walczyli 
o wolność i niepodległość 
podczas Powstania Wiel-
kopolskiego  oraz II Wojny 
Światowej.

Tegoroczne uroczystości roz-
poczęły się w Kościele Para-
fialnym pw. Chrystusa Króla 
w Bolewicach koncer tem 
patriotycznym w wykonaniu 
dzieci uczestniczących w 
warsztatach wokalnych w 
Bolewicach oraz Zespołu 
Śpiewaczego Bolewiczanie. 
Cały koncert poprowadziła 
Pani Cecylia Ślusarz.  Następ-
nie odbyła się Msza Święta w 
intencji Ojczyzny. Po wspól-
nym odśpiewaniu hymnu głos 
zabrał Wójt Gminy Miedzi-
chowo dr Stanisław Piechota, 
który przypomniał jak ważna 
i cenna powinna być dla nas 
wolność i niepodległość oraz 
jedność i zgoda w naszym 
kraju. Po przemówieniu nastą-

pił czas składania wiązanek 
kwiatów przez gromadzone 
delegacje.

Uroczystość uświetni ła 
obecność harcerzy z Hufca 
ZHP z Nowego Tomyśla oraz  
członków Towarzystwa Dzia-
łań Historycznych im. Feliksa 
Pięty z Bukowca. 

Każdy z uczestników mógł 
otrzymać w kancelarii przygo-
towanej przez TDH im. Feliksa 
Pięty przepustkę wojskową, 
wypełnioną na starej maszynie 
do pisania . Podczas obchodów 
wszyscy mieli możliwość za-
kupu rogali z białym makiem, 
które przygotowała Piekarnia 
Wiejska w Zębowie. 

Gmina Miedzichowo nagrodzona „Laurem Dwudziestolecia

Świętowali 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległosci
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Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a gwiazdy betlejemskie  a cyklameny

a choinki cięte i doniczkowe   a golterie 
i ciemierniki   a dekoracje świąteczne 

a sprzedaż hurtowa i detaliczna
a fachowa obsługa i doradztwo 

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / nd i święta nieczynne 

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

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

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

GMINA TRZCIEL

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Trzcielu 
wspólnie z Nadleśnictwem 
w Trzcielu zorganizowali 
lekcję historii na żywo w 
ramach akcji: „Przerwany 
marsz”. Gośćmi spotkania 
byli mieszkańcy powiatu 
międzyrzeckiego i Trzciela: 
Konstanty Wesołowski, 
Wanda Wodecka, Ludmiła 
Kłosowska i Albin Kłosow-
ski. Udział w tej żywej lek-
cji historii wzięli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w 
Trzcielu. 

Akcja „Przerwany marsz” 
miała nam przypomnieć o 
dzieciach, które miały iść 
1 września do szkoły, ale 
wybuch II wojny światowej 
na wiele lat zabrał im moż-
liwość legalnego kształce-
nia w naszym narodowym 
języku. Zaproszeni goście 
wspominali, jak wyglądało 
dzieciństwow tych tragicz-
nych czasach. Pan Konstan-
ty Wesołowski wspominał 
lata wojny, kiedy mieszkał w 
miejscowości Piątkowakoło 
Przemyśla. Państwo Ludmiła 

i Albin Kłosowscy wspominali 
czasy pod okupacją radziecką 
na wschodzie. Natomiast Pani 
Wanda Wodecka z całą ro-
dziną została wywieziona na 
Sybir. Te wszystkie historie, 
pomimo, że dotyczą różnych 
regionów, mają wspólne cechy. 
Wszędzie był strach, bieda, 
głód i lęk o bliskich. Pomimo 
tych przeciwności, dzieci mu-
siały sobie jakoś radzić, miały 
ulubione zabawy, zabawki 
były robione przez rodziców. 
Nie było dostępnych słodyczy, 
ale mamy potrafiły z niczego 

wyczarować jakiś przysmak, 
którego smak i zapach nasi go-
ście pamiętają do dziś. Dzieci 
zadawały wiele pytań dotyczą-
cych wojny, gdzie pracowali 
rodzice, skąd organizowano 
sobie żywność, jak po kryjomu 
dzieci się uczyły? Dzięki takiej 
żywej lekcji historii dzieci 
i młodzież poznają historie 
naszej ojczyzny.

Dziękujemy naszym go-
ściom za bardzo ciekawe spo-
tkanie.

B.P.M. I G. w Trzcielu
Wioletta Fabian

Przerwany marsz
W październiku w Biblio-
tece Publicznej Miasta i 
Gminy w Trzcielu i Filii 
Brójce odbyły się warsztaty 
o uzależnieniu od alkoho-
lu z młodzieżą ze Szkoły 
Podstawowej z Trzciela i 
Brójec. 

Spotkania odbyły się pod ha-
słem: „Naucz się mówić NIE 
a przeżyjesz kolejny dzień”. 
Celem zajęć było poznanie 
problemu alkoholowego i form 
zapobiegania temu zagrożeniu. 
Prelekcje prowadziła Ewa 
Brankowska – Szarłan, która 
jest Specjalistą Psychoterapii 
Uzależnień. Uczniowie mieli 
okazję poznać różne drogi 
uzależnień od alkoholu i for-
my jak temu przeciwdziałać. 
Młodzież miała wiele pytań 
dotyczących tego problemu, 
na każde pytanie uzyskali 
odpowiedź, dowiedzieli się 
również w jakich ośrodkach 
należy szukać pomocy, kiedy 
w rodzinie pojawi się ten 
problem. Część warsztatów, 

była poświęcona zajęciom 
praktycznym z alkogoglami, 
w których człowiek widzi jak 
alkohol wpływa na koordyna-
cję całego ciała.

Musimy pamiętać, że alko-
hol to narkotyk bardzo niebez-

pieczny, który doprowadza do 
wielu tragedii rodzinnych i jest 
wszędzie dostępny, musimy 
mieć siłę mówić NIE. To nic 
nie kosztuje, a ratuje życie i 
rodzinę.

B.P.M. I G. W Trzcielu

W piątek, 8 listopada br., 
odbyło się uroczyste prze-
kazanie nowego średniego 
samochodu ratowniczo 
– gaśniczego marki Iveco 
dla OSP Trzciel. Burmistrz 
Trzciela Jarosław Kacz-
marek wraz z Prezesem 
Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP 
RP Edwardem Fedko prze-
kazali kluczyki do nowego 
auta Prezesowi OSP Trzciel 
Andrzejowi Kłosowskiemu. 

Auto zostało zakupione w ra-
mach projektu realizowanego 
przez Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Wojewódz-
twa Lubuskiego w Zielonej 

Górze pt. „Tworzenie systemu 
ratownictwa i ochrony przed 
pożarami, powodziami i in-
nymi zagrożeniami poprzez 

doposażenie OSP w średnie 
samochody ratowniczo-ga-
śnicze i specjalistyczny sprzęt 
ratowniczy – etap II”. Całko-

wity kosz samochodu to blisko 
750 tys. zł, w tym 600 tys. zł 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Lubuskie 2020, 
Oś   4 – Środowisko i Kultura, 

Działanie 4.1 – Przeciwdzia-
łanie katastrofom naturalnym 
i ich skutkom. 

Przedmiotem projektu była 
inwestycja służąca stworzeniu 
i wsparciu systemu przeciw-
działania katastrofom natu-
ralnym na terenie woj. lubu-
skiego (w tym w szczególności 
przeciwdziałania zagrożeniom 
związanym z powodziami). 
Celem głównym projektu jest 
wsparcie jednostek OSP w woj. 
lubuskim w zakresie ratownic-
twa przeciwpowodziowego 
oraz innych zagrożeń nadzwy-
czajnych poprzez doposażenie 
w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skut-
ków katastrof. 

Naucz się mówić „NIE” a przeżyjesz 
kolejny dzień

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP
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Poznańska Muzyka Wolno-
ści doczekała się premiero-
wego wydania. Zabrzmiała 
donośnie w Auli UAM dnia 
29 pażdziernika 2019r.

Okazja była podwójna. Kon-
cert był dedykowany przede 
wszystkim potomkom Po-
wstańców Wielkopolskich 
jak również dla uświetnienia 
setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości.

Tłumnie przybyli na koncert 
mieszkańcy Poznania oraz  
goście  z różnych miejsco-
wości wielkopolski, którzy 
owacyjnie przyjęli występy 
całej plejady znanych arty-
stów, muzyków. Wokalistki 
Halina Benedykt ,Marianna 
Ćwiąkała, Dominika Naroż-
na, Ewelina Rajchel, Julia 
Rosińska, Justyna Szafran 
oraz piosenkarze Grzegorz 
Kupczyk, Piotr Kuzniak, Filip 
Popów,  Dariusz Rennert, Piotr 
Schulz, Grzegorz Tomczak, 
zespoły Anno Domini wraz 
z chórem Arion,  Konsonans, 
Sun Flower Orchestra, Trio 
Piotra Kałużnego, Orkiestra 
Zespołu Szkół Muzycznych 
pod dyrekcją Wiesława Bed-
narka oraz chór szkolny z tej 
samej uczelni zaprezentowali 
w większości premierowy 
repertuar sprowadzający się 
do określenia z przesłaniem. 
Słowa i muzyka tego wieczoru 
płynęła wartkim nurtem wy-
pełniając nasze serca i dusze.

W trakcie przerwy w kon-
cercie dochodziło do licz-
nych wzruszających spotkań 
i rozmów z córkami i synami 
powstańców.

Trudno wymienić wszyst-
kich tych, którzy przyczynili 
sie do ziszczenia się tego  
patriotycznego wydarzenia. 
Odnotować należy głównych 
organizatorów -Polskie Towa-
rzystwo Artystów, Autorów, 
Animatorów Kultury PTA-

AAK, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 2 Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego, Sa-
morząd Miasta Poznania, 
Zespół Szkól Muzycznych w 
Poznaniu

Szczególne podziękowa-
nie,licznie zgromadzona pu-

bliczność,składała głównemu 
pomysłodawcy tego wspa-
niałego koncertu i spotka-
nia ,którym był niestrudzony 
Krzysztof Wodniczak. G R A 
T U L A C J E !!!

Lechosław Lerczak
fot. Hieronim Dymalski

„Poznańska Muzyka Wol-
ności” to muzyka wolności 
nas wszystkich – mówiła 
publiczność zgromadzona 
w Auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, 29 października 
br. Artyści legendarni i 
tacy wykonawcy, którzy 
najlepsze tradycje polskiej 
piosenki związanej z Gro-
dem Piastów traktują jako 
legendę – piszę o tym z peł-
nym przekonaniem, gdyż 
otrzymałem zaproszenie do 
zaśpiewani na tym koncer-
cie, a co się z tym wiąże – 
poznałem jego kulisy.

Chłodny dzień. Jasne Przedpo-
łudnie. Za oknem deszczu oraz 
tęczy brak… chwilowo… Kil-
ka minut później od Krzysz-
tofa Wodniczaka przyjmuję 
propozycję godną bezchmur-
nego nieba. Myślę jedynie jak 
oddać klimat piosenki, której 
teledysk został nagrany przy 
udziale reprezentantów 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich, 
nastroju Pałacu w Będlewie 
i… Gdy dowiaduję się, że wy-
stąpię z Sun Flower Orchestra, 
czuję się uspokojony. Potem II 
Skrzydło Lotnictwa Taktycz-
nego. Rozkładamy wspólnie 
skrzydła. Nucimy, gramy, 
aranżujemy emocje. Wiemy 
o co w tym chodzi. Pięć lat 
temu nagraliśmy wspólnie z 
Zespołem Autorskim Deli-
katni zaskakującą nawet dla 
nas samych wersję piosenki 
z moimi słowami pt.: „Trzy 
mosty” i „Stay Here One Day”. 
Teraz z zespołem Anno Domi-

ni przygotowujemy „List do 
Ojczyzny – Rzekę Nieba”. Już 
po paru próbach okazuje się, 
że to niebo może być niebem, 
a rzeka odnajduje swój nurt… 

Dopływamy do brzegu wie-
czoru, który gromadzi blisko 
800 nut – bo tak mówię o 
publiczności, która wtedy 
biła brawo. Pierwszy utwór 
koncertu wykonany z orkiestrą 
pod akordem pomysłowości 
Piotra Wizy oraz z Chórem 
Męskim C.K. Zamek ARION. 
Śpiewamy o wolności, która 
jest w nas… za którą tęskni-
my… Schodzę ze sceny wraz 
ze współwykonawcą Anną 
Hetmańską. Siadam wśród 
publiczności. Słucham kolej-
nych „pierwszych” w swojej 
ważności utworów moich sce-
nicznych przyjaciół: Haliny 
Benedyk, Eweliny Rajchel, 
Piotra Kuźniaka, Dariusza 

Reinerta, Piotra Kałużnego, 
Grzegorza Kupczyka… 

Po blisko dwóch godzi-
nach finał. Wszyscy artyści 
na scenie raz jeszcze i wielo-
głosowo, bo wolność nie jest 
jednotematyczna. Skandujemy 
pieśń zaintonowaną przez 
Grzegorza Tomczaka – „Ja 
to mam szczęście, że w tym 
momencie – żyć mi przyszło 
w kraju nad Wisłą”. Tak, to 
jest ten moment, by na refren 
przywołać słowa „Listu do 
Ojczyzny” – „Tradycja pieśnią 
jest dla odważnych / nieznany 
bohater ma imię prawdy / 
poznaj w niej nowych zdarzeń 
bieg / dom ojczyzny jak ten 
pewnik (…) Szukaj źródła, by 
znaleźć siebie / szukaj siebie by 
odkryć źródło”. Tego wieczoru 
je odkryliśmy. 

Dominik Górny
fot. Hieronim Dymalski

Poznańska Muzyka Wolności 

Muzyka wolności nas wszystkich

Poznańska Muzyka Wol-
ności. Brzmi dumnie. Bo i 
okazja, dla której zorgani-
zowano koncert pod takim 
hasłem była wyjątkowa. W 
taki sposób postanowiono 
uczcić pamięć Powstańców 
Wielkopolskich. 

To właśnie oni, niemal równe 
100 lat temu dokonali zrywu, 
dzięki któremu stali się dla kil-
ku kolejnych pokoleń Pozna-
niaków, szerzej – Wielkopolan 
synonimem skutecznej walki 
o wolność, godność i prawdę. 

Impreza zorganizowana w 
Auli Uniwersyteckiej w ostatni 
wtorek października miała kil-
kusetosobowej publiczności, w 
tym wielu potomkom powstań-
czej rodziny przywołać wspa-
niałe tradycje wielkopolskiej 
muzyki, przypomnieć pocho-
dzących z naszego regionu 
twórców. Klimat koncertu był 
daleki był od patosu, zadbano 
też o to aby stylistyka utworów 
była możliwie różnorodna.  

Za całość koncepcji arty-
stycznej ponad dwugodzin-
nego koncertu odpowiadali 
muzycy i kompozytorzy - Piotr 
Kałużny i Piotr Wiza. To oni 
zdecydowali się zmaterializo-

wać pomysł realizacji koncer-
tu, z którym od dawna nosił się 
znany poznański animator wy-
darzeń muzycznych, dzienni-
karz, prywatnie syn Powstańca 
Wielkopolskiego - Krzysztof 
Wodniczak. To oni też prowa-
dzili na scenie, towarzyszą-
ce kilkunastu występującym 
solistom zespoły: Sunflower 
Orchestra Piotra Wizy, a także 
Trio Piotra Kałużnego. Opra-
wę muzyczną tworzył również 
Chór i Orkiestra Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu pod 
dyr. Wiesława Bednarka. 

Owe połączenie rutyny i 
doświadczenia z młodością 
widać było wyraźnie na scenie. 
Obok mającego za sobą już 
grubo ponad 100 lat działalno-
ści Chóru Arion (utwór „List 
do Ojczyzny – Rzeka nieba”), 
pojawili się uznani, wywodzą-
cy się z Poznania, a obecni na 
afiszach od kilkudziesięciu 
lat artyści: Piotr Kuźniak 
(„Spoko”), Grzegorz Kupczyk 
(„Świece i deszcz”); Piotr 
Schulz („Czas uczy nas pogo-
dy”), czy Grzegorz Tomczak 
(„Rzeka”), Dariusz Rennert 
(„Komunia”), zespół wokalny 
Konsonans („Ojczyzna”), jak 
też nieco zapomniana już, nie-

gdysiejsza miss festiwalowych 
obiektywów, która zresztą nic 
nie straciła ze swego uroku, 
Halina Benedyk („Frontiera”). 
Z drugiej zaś strony, zebra-
ni zobaczyli przedstawicieli 
kolejnych pokoleń wokali-
stów z cenioną, występującą 
dziś we wrocławskim Teatrze 
Muzycznym Capitol, choć 
pochodzącą z Poznania Ju-
styną Szafran („Albatros”); 
Marianną Ćwiąkałą („Nim 
wstanie dzień”), Dominiką 
Narożną („Tęsknię chwilą”), 
Eweliną Rajchel („Tutaj jest 
dom”), Julią Rosińską („Dobre 
słowo”) czy Filipem Popówem 
(„Nad przepaścią”). Całość 
prowadził Andrzej Błaszczak.

Koncert był ciekawym i 
ważnym wydarzeniem arty-
stycznym, związanym wpraw-
dzie z rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
jednak w istocie przypomi-
nającym wspaniałe momenty 
i ciekawe osobowości po-
znańskiej wokalistyki. Usły-
szeliśmy zarówno te głosy, 
które towarzyszyły nam od 
lat, jak i artystów, przed 
którymi muzyczna przyszłość 
dopiero się 

(MJ)    

Każdy nowy pomysł, każda 
inicjatywa i propozycja  w 
sferze artystycznej nabiera  
właściwych barw po ostat-
nim akordzie.

Przekonujemy się o walorach 
pozytywnych i wartościowym 
przesłaniu i przekazie jaki 
oceniają słuchacze obecni 
na koncercie. Czy podczas 
dwugodzinnego koncer tu 
POZNAŃSKA MUZYKA 
WOLNOŚCI podczas którego 
na estradzie  przewinęło się 
dziewiętnaście  tzw. pod-
miotów wykonawczych (wo-
kalistki, wokaliści, zespoły) 
opisujący recenzent znajdzie 
taką perełkę, że  nad nią będzie 
się muzykologicznie rozkładał 
na części pierwsze, a może 
ostateczne. Nie chcę zabrnąć 
w „ślepą uliczkę’” i wracam 
na właściwy dukt muzyczny. 

Ten koncert miał swoją 
dramaturgię,i szczęśliwe za-
kończenie, które przygotował 
Grzegorz Tomczak zapra-
szając do finałowego utworu 
jakim było Tango na głos, 
orkiestrę i jeszcze jeden głos 
wszystkich wykonawców, a 
pojawiło się ich w kluczowym 
momencie około stu (soliści  
wokalistki, zespoły, chóry, 
orkiestra). Zaśpiewali refren, 
który okazał się nieskazitel-
nym,  ponadczasowym i war-
tościowym songiem pokolenia 
lat dziewięćdziesiątych. Utwór 
bowiem powstał w 1989 roku.

Wyróżniłbym jeszcze - z 
26 zaśpiewanych utworów 
- komplementując troje wyko-
nawców Mariannę Ćwiąkałę, 
Dominikę  Narożną i zespół 
Sun Flower Orchestra;  Ma-
rianna Ćwiąkala w tym gronie 
była najmłodszą, a szczególnie 
interesuje się polską muzyką 
rozrywkową lat 50 tych i 60. 
prezentując w różnych miej-
scowościach takie programy 
jak Lata 60. Akustycznie Ma-
ria Koterbska na jazzowo, W 

poznańskim koncercie dała 
próbkę swego nieprzeciet-
nego talentu śpiewając na 
jazzowo utwór z filmu Prawo 
i pięść, kompozycję Krzysz-
tofa Komedy Trzcińskiego do 
słów Agnieszki Osieckiej Nim 
wstanie dzień. oraz kompo-
zycję własną  Szukam. To, z 
jakim kunsztem i warsztatem 
podeszła do wykonania po-
zwala z nadzieją przyglądać 
się na jej drogę na estradowy 
parnas. Jest absolwentką wo-
kalistyki jazzowej w Akademii 
Muzycznej im.Ignacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu. 
Mając taki oręż w edukacji i 
dobrze postawiony głos nie-
jednokrotnie głosić będę po-
chwały pod jej adresem.

Dominika Narożna to nie 
tylko wokalistka, ale też pra-
cownnik naukowy UAM, cho-

ciaż ja ją cenię bardziej jaka 
śpiewającą  kompozycje Piotra 
Wizy. Jest osobą utalentowaną 
na wielu płaszczyznach, ale 
życie obraca się również w ar-
tystycznym  świecie. Jej frazo-
wanie tylko można porównać 
do Niny  Simone, a z krajo-
wych Ludmiły Jakubczak. 
Pisząc laurke o Dominice Na-
rożnej kierowałem się cechami 
jakie posiada - naturalnością i 
unikaniem szablonów i jakich-
kolwiek zapożyczeń.

Zalążkiem kompozycji Piotr 
Wizy jakie przygotowuje do 
recitalu Dominiki na podłożu 
której nadbudowane elementy 
jej  przeciwstawienia harmo-
nicznego.Już teraz stanowi ona 
totalną osobowość muzyczną, 

czekajmy aż rozwinie skrzydła 
- WOKAL i zastąpi niejedną 
krajową  divę  ze światka 
wokalnego.

Grupa o jakiej chcę wspo-
mnieć i ją delikatnie „rozpie-
ścić” to powstała w 2003 Sun 
Flower Orchestra przygoto-
wując program z repertuarem 
Electric Light Orchestra. Do 
tego „zmusił” muzyków Piotr 
Wiza zafascynowany smycz-
kowo - rockowym stylem i 
brzmieniem E.L.O. Łączenie 
elementów muzyki symfo-
nicznej z muzyka rozrywkową, 
przebogate aramże, znako-
mite partie   instrumentalne 
i wokalne stały sie już jego 
rozpoznawalną wizytówką. 
W opisywanym koncercie 
Sun Flower Orchestra czyil 
Słonecznikowa wystąpiła w 
podwójnej roli akompaniującej 

wielu solistkom i solistom ( 
Marianna Ćwiąkała, Domini-
ka Narożna,  Justyna Szafran, 
duet Halina Benedykt i Filip  
Popów, Dariusz Rennert), ale 
zaprezentowała z wysokiego 
C utwór skomponowany przez 
Piotra Wizę i dedykowany 
świętemu Janowi Pawłowi II 
Nie lękajmy się Tak monumen-
talno patetycznego songu daw-
no  w poznańskiej filharmonii 
nie słyszeliśmy.

Koncer t POZNAŃSKA 
MUZYKA WOLNOŚCI może 
zainaugurował nowy cykl, na 
który z utęsknieniem, a nawet 
z łezką w oku oczekują nie 
tylko poznańscy melomani...

Krystian Wagay

Klimatyczna i pokoleniowa 
muzyka

Koncert jakiego oczekują 
poznańscy melomani

Koncert POZNAŃSKA MUZYKA WOLNOŚCI 
może zainaugurował nowy cykl, na który z 
utęsknieniem, a nawet z łezką w oku oczekują 
nie tylko poznańscy melomani..

„Koncert POZNAŃSKA MUZYKA WOLNOŚCI „Koncert POZNAŃSKA MUZYKA WOLNOŚCI 
może zainaugurował nowy cykl, na który z „może zainaugurował nowy cykl, na który z 
utęsknieniem, a nawet z łezką w oku oczekują 

„
utęsknieniem, a nawet z łezką w oku oczekują 
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Miejsce tego koncertu Aula 
UAM było nieprzypadko-
we, gdyż choć główną ideą 
było świętowanie 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości i wspomnie-
nie bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego, to również 
100 lat temu powstał w Po-
znaniu pierwszy Uniwersy-
tet. Pierwszym wydziałem, 
który rozpoczął działalność 
dydaktyczną od razu po 
inauguracji, był wielokie-
runkowy, powołany do życia 
4 kwietnia 1919, Wydział 
Filozoficzny. W trakcie 
pierwszego posiedzenia Wy-
działu, 5 kwietnia 1919 r., 
spośród profesorów wybra-
no rektora, którym został 
prof. Heliodor Święcicki.

Utwory, jakie były wyko-
nywane podczas koncertu 
zarówno związane z tematami 
patriotycznymi, dojściem do 
niepodległości, jak i utwory 
będące efektem wolności, 
którą polscy artyści mogą się 
cieszyć od 100 lat (wiadomo, 
z wyjątkami). Ale ostatecznie, 
możemy szczycić się pięknymi 
utworami, wychodzącymi pro-
sto z serc artystów, utworami 
o różnych gatunkach, stylisty-
kach muzycznych, o różnej te-
matyce. Nie była to zatem tylko 
akademia ku czci, ale też zbiór 
poznańskich wykonawców, 
głos Poznania i ich utwory, 
które powstały przez ten czas.

Na estradzie w kolejności 
pojawiali się następujący wy-
konawcy:

Konsonans (piano: Dariusz 
Stocki, wokale: Katarzyna 
Stasik-Haze, Renata Kupsch
-Ponczek, Jerzy Plenzler, Sta-
nisław Joszcz, Dariusz Stocki), 
to kwintet wokalno-instru-
mentalny, uprawiający styl 
musicalowo-estradowy. W 
jego repertuarze znajdują się 
piosenki i przeboje z okresu 
zarówno przedwojennego, 
jak i współczesne. Wykonali 
patriotyczny utwór „Ojczyzna” 
Marka Grechuty.

Sun Flower Orchestra – 
zespół towarzyszący wyko-
nawcom podczas pierwszej 
części. Pod obecną nazwą 
zespół zadebiutował w 2003 
roku w utworach Electric Light 
Orchestra. Łączenie elemen-
tów muzyki symfonicznej z 
muzyką rozrywkową, przebo-
gate aranże, znakomite partie 
instrumentalne i wokalne… 
stały się już jego rozpoznawal-
ną wizytówką. Pianista Piotr 
Wiza to poznański muzyk, 
kompozytor, aranżer, pianista 
i pedagog. Poza nim w skła-
dzie Sun Flower Orchestra 

grają: Łukasz Kulczak (gitara 
elektryczna), Dariusz Rennert 
(gitara akustyczna), Szymon 
Frąckowiak (gitara basowa), 
Adam Komuniecki (perkusja), 
Zbigniew Reszka (trąbka).

Anno Domini - Dominik 
Górny i Anna Hetmańska za-
śpiewali wraz z chórem Arion 
„List do Ojczyzny - Rzeka 
nieba”. Duet śpiewający kom-
pozycje zarówno własne jak i 
covery powstał ze spotkania 
dwóch osobowości, które na co 
dzień działają w świecie kul-
tury i biznesu: Anny Hetmań-
skiej (wokalistki odznaczonej 
Medalem Młodego Pozytywi-
sty) i Dominika Górnego.

Filip Popów - absolwent 
poznańskiego Studium Pio-
senkarskiego im. Czesława 
Niemena. Wokalista i autor 
tekstów w wielu projektach 
muzycznych, a także organi-
zator konkursu Głos Warty 
Poznania, który promuje mło-
dych poznańskich wokalistów. 
Występował w wielu forma-
cjach muzycznych, a obecnie 
koncertuje ze swoim zespołem 
Ogień, z którym osiągnął naj-
większy sukces artystyczny w 
postaci 3 nagród na 54. KFPP 
w Opolu podczas koncertu 
Debiutów. Zaśpiewał utwór 
„Nad przepaścią”.

Kolejną wokalistką jaka 
pojawiła się na estradzie Auli 
UAM była Marianna Ćwiąka-
ła, która zaśpiewała utwór z 
filmu „Prawo i pięść” - „Nim 
wstanie dzień” oraz własną 
kompozycję „Szukam”. Ma-
rianna Ćwiąkała jest absol-
wentką wokalistyki jazzowej 
na Akademii Muzycznej im. I. 
J. Paderewskiego w Poznaniu. 
Śpiewa od dziecka i nie wy-
obraża sobie życia bez muzyki 
na eksponowanym miejscu. 
Już jako 15-latka wystąpiła w 
telewizyjnej „Bitwie na Głosy” 
w drużynie Libera, później 
próbowała swych sił w róż-
nych gatunkach muzycznych, 
co znajduje odbicie w cieka-
wych interpretacjach znanych 
coverów zamieszczanych na 
YouTubie.

Dariusz Rennert z Orkie-
strą Zespołu Szkół Muzycz-
nych pod dyrekcją Wiesława 
Bednarka zaśpiewał przej-
mujący utwór „Komunia”. 
Dariusz Rennert - wokalista, 
gitarzysta, kompozytor, autor 
tekstów. Brał udział w opol-
skich Debiutach w 1990 roku. 
Później udzielał się w różnych 
formacjach muzycznych i te-
matycznych imprezach. Często 
był zapraszany jako ceniony 
muzyk sesyjny do okazjonal-
nych nagrań. W Sun Fkower 
Orchestra spełnia rolę woka-

listy wiodącego, a jego wyko-
nanie utworu „Nie lękaj się”, 
który usłyszeliśmy pod koniec 
pierwszej części koncertu, 
może wejść do kanonu polskiej 
muzyki chrześcijańskiej.

Dominika Narożna z to-
warzyszeniem orkiestry swi-
ngująco zaśpiewała „Tęsknię 
chwilą”. Dr Dominika Narożna 
to adiunkt na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (WNPiD 
UAM). Absolwentka tej uczel-
ni, a zarazem Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w Łodzi. 
Obecnie członek zarządu Sto-
warzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej (oddział 
Poznań), kierownik Studiów 
Podyplomowych z zakresu me-
dia relations, a także członek 
zarządu Fundacji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza.

Justyna Szafran zaśpiewała 
zbliżony do piosenki aktor-
skiej utwór „Albatros”. Aktor-
ka i piosenkarka, absolwentka 
poznańskiego Studium Pio-
senkarskiego i wydziału wo-
kalno-aktorskiego Akademii 
Sztuk Wizualnych. Laureatka 
wszystkich nagród (I Nagro-
dy, Nagrody Publiczności, 
Nagrody Dziennikarzy) XVII 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu w 1996 roku. 
Uhonorowana Stypendium 
Artystycznym przyznanym 
przez władze miasta Poznania 
oraz Medalem Młodej Sztuki 
jako osobowość sceniczna. 
Na stałe związana z Teatrem 
Muzycznym Capitol we Wro-
cławiu. Ma na swoim koncie 
udział w wielu programach 
telewizyjnych, a także występy 
na największych festiwalach w 
kraju i za granicą.

Kolejni wykonawcy to duet 
Halina Benedykt i Filip Popów, 
którzy zaśpiewali „Frontiera” 
(Granica). Halina Benedykt 
to nie tylko wspaniała wo-
kalistka, ale także święcąca 
słońcem osobowość. Może 
właśnie dlatego tak dobrze 
odnajduje się we włoskich 
klimatach. „Frontiera” to jeden 
z jej największych przebojów, 
który najczęściej wykonuje z 
włoskim piosenkarzem Marco 
Antonelli.

W 1984 roku na Festiwalu 
w Sopocie przebój ten zajął 
3. miejsce, wspólnie wydali 
również płytę o tym samym 
tytule. Debiutowała na Festi-
walu Piosenki Radzieckiej w 
Zielonej Górze 

Wejście połączonych chó-
rów z Zespołu Szkół Mu-
zycznych przy Głogowskiej 

(przygotowanie chórów Laura 
Stieler i Małgorzata Kwaśnik
-Chmielewska) zapowiadało 
coś intrygującego. I tak się 
stało. Dariusz Rennert wraz 
z orkiestrą i chórem zaśpie-
wał „We’re not afraid” (Nie 
lękamy się). Następnie konfe-
ransjer zapowiedział przerwę 
i po 15 minutach słuchaliśmy 
drugiej części koncertu „Po-
znańska Muzyka Wolności”.

Utwory w drugiej czę-
ści koncertu były zarówno 
związane z tematami pa-
triotycznymi, dojściem do 
niepodległości, jak i utwory 
będące efektem wolności, 
którą polscy artyści mogą się 
cieszyć od 100 lat (wiadomo, 
z wyjątkami). Ale ostatecznie, 
możemy szczycić się piękny-
mi utworami, wychodzącymi 
prosto z serc artystów, utwo-
rami o różnych stylistykach 
muzycznych, o różnej tema-
tyce. Nie była to zatem tylko 
akademia ku czci, ale zbiór 
poznańskich wykonawców, 
głos Poznania i ich utwory, 
które powstały przez ten czas.

Drugim składem muzycz-
nym, który towarzyszył wy-
konawcom był Piotr Kałużny 
Trio w składzie: Piotr Kałużny 
(fortepian), Bartosz Kucz 
(gitara basowa/kontrabas) i 
Andrzej Kubiak (perkusja). 
Jako pierwsza z Piotr Kałużny 
Trio wystąpiła Ewelina Raj-
chel, która zaśpiewała „Słowa, 
słowa” i „Tutaj jest dom”. 
Ewelina Rajchel naukę śpie-
wu rozpoczęła uczęszczając 
na zajęcia Studium Piosenki 
przy Estradzie Rzeszowskiej, 
jednocześnie ucząc się gry 
na gitarze.

Absolwentka Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu na kie-
runku „Edukacja muzyczna” 
oraz Dwuletniego Studium 
Piosenkarskiego im. Cze-
sława Niemena w Poznaniu. 
Laureatka programu „Szansa 
na sukces” z Anną Marią 
Jopek, a także uczestniczka 
„Szansy” poświęconej piosen-
kom Jana Pietrzaka. Od roku 
2009 współpracuje z pianistą 
Piotrem Kałużnym, z którym 
stworzyła wspólnie autorskie 
recitale pt. „Serce jak dia-
ment” oraz „Warm my heart 
with the blues”. W repertuarze 
posiada także program z pol-
skimi piosenkami lat 20-tych i 
30-tych, recital piosenek wło-
skich oraz program pt. „Close 
to you – największe przeboje 
Burta Bacharacha” (również w 
wersji filharmonicznej).

„Czas nas uczy pogody” 
wykonał Piotr Schulz, który 
karierę wokalisty i instru-

mentalisty rozpoczął współ-
pracując z Kabaretem TEY, 
Orkiestrą Zbigniewa Górnego 
oraz Alex Bandem Aleksandra 
Maliszewskiego. W swoim 
repertuarze ma liczne duety 
nagrane z Grażyną Łobaszew-
ską, np. „Może za jakiś czas” 
czy „Autostradą do słońca”.

Piotr Kuźniak to wokalista, 
kompozytor i multiinstru-
mentalista. Jako kilkuletni 
chłopiec był solistą orkiestry 
akordeonistów Woźniewicza, 
z którą nagrywał dla Progra-
mu II Polskiego Radia. Karie-
rę solisty rozpoczął w chórze 
„Poznańskie Słowiki” pod 
dyr. Stefana Stuligrosza. W 
1962 założył zespół „Szafiry”, 
do którego dwa lata później 
dołączyła Anna Jantar. Za jej 
namową wstąpił do zespołu 
„Waganci”, z którym nagrał 
jedyną płytę tego zespołu 
z przebojem „Co ja w tobie 
widziałam”. Po rozpadzie 
zespołu wyjechał na dwa lata 
do Finlandii, w międzyczasie 
przyjeżdżając do Polski gdzie 
występował z orkiestrami: 
Aleksandra Maliszewskiego i 
Zbigniewa Górnego.

W 1993 gdy wrócił na 
stałe do Polski, Ryszard Po-
znakowski zaangażował go 
do zespołu Trubadurzy, w 
którym zastąpił Krzyszto-
fa Krawczyka. W nowym 
składzie w 1998 roku zespół 
ten wydał płytę „Zagrajmy 
rock and rolla jeszcze raz”. 
W latach 2004–2005 Piotr 
Kuźniak odbył po Polsce trasę 
koncertową promującą płytę z 
nowymi interpretacjami pio-
senek swojego długoletniego 
kolegi Czesława Niemena. Z 
zespołem Trubadurzy gra do 
dzisiaj. W roku 2004 wraz z 
pozostałymi członkami zespo-
łu „Trubadurzy” został odzna-
czony przez Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego 
Złotym Krzyżem Zasługi. W 
koncercie zaśpiewał utwór 
„Spoko”.

Piosenkę „Twoje oczy, Two-
je ręce” zaśpiewała Julia Ro-
sińska. To wokalistka studyjna 
i estradowa, absolwentka Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, 
Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Ka-
towicach oraz Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu 
(arteterapia). Wykładowczyni 
w Akademii Muzycznej im. J. 
I. Paderewskiego w Poznaniu 
oraz w Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. S. Staszica w Pile.

Jej silny głos o charak-
terystycznym i ciekawym 
brzmieniu oraz wyjątkowa 
osobowość sceniczna spra-

wiają, że posiada wyjątkową 
łatwość docierania do pu-
bliczności. Płyta „Ciałem, 
słowem, gestem” to pierwsza 
solowa płyta artystki. Po bar-
dzo wielu latach działalności 
artystycznej i wspierania swo-
im talentem innych artystów, 
postanowiła nagrać „co jej 
w duszy gra” i zrobiła to 
znakomicie.

Grzegorz Kupczyk wyko-
nał utwór „Świece i deszcz”. 
Wokalista, muzyk i produ-
cent kojarzony głównie ze 
środowiskiem rockowym i 
metalowym. Absolwent szko-
ły muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Poznaniu, spe-
cjalności „śpiew solowy”. 
W latach 1980-1989 i 1995 
do 2007 wokalista legendar-
nej grupy Turbo, która swój 
najlepszy okres zawdzięcza 
właśnie udziałowi Grzegorza. 
Ogromne uznanie zdobył 
przede wszystkim niepowta-
rzalnym i oryginalnym głosem 
oraz osobowością. Wszyscy 
chyba znają nagraną w 1982 r. 
piosenkę pt. „Dorosłe dzieci”.

W latach 1988-91 związany 
także z zespołem Non Iron, 
a od 1989 roku założyciel i 
frontman CETI, z którą to 
formacją współpracuje do dziś. 
Uhonorowany w 2012 roku 
przez Prezydenta RP Złotym 
Krzyżem Zasługi za wybitny 
wkład w kulturę narodową.

Grzegorz Tomczak zaśpie-
wał na zakończenie dwa wła-
sne utwory „Rzeka” i „Tango 
na głos orkiestrę i jeszcze jeden 
głos”. W tym drugim utworze 
refreny wspólnie zaśpiewali 
wszyscy artyści, którzy wy-
stępowali wcześniej. Grzegorz 
Tomczak to bard, kompozy-
tor, artysta estradowy. Ab-
solwent polonistyki na UAM 
w Poznaniu. Laureat głównej 
nagrody na Studenckim Fe-
stiwalu Piosenki w Krakowie 
(1979) oraz nagrody publicz-
ności w koncercie „Premiery 
OPPA’99” w Warszawie. Z 
krakowskim Festiwalem zwią-
zany do dziś jako członek Rady 
Artystycznej. W 1981 wystąpił 
na legendarnym Festiwalu 
Piosenki Prawdziwej „Zaka-
zane Piosenki” w Gdańsku. Od 
połowy lat osiemdziesiątych 
współpracował z czołówką 
polskiej estrady – jego pio-
senki śpiewali m.in.: Maryla 
Rodowicz, Andrzej Zaucha, 
Ryszard Rynkowski, Zbigniew 
Wodecki. Od 2003 rok współ-
pracuje z „Teyatrem” Zenona 
Laskowika. Wydał do tej pory 
cztery płyty autorskie i trzy 
tomiki poetyckie.

Andrzej Błaszczak
fot. Hieronim Dymalski

Poznańska Muzyka Wolności – inne spojrzenie
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 Kargowa
Obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości rozpoczęły się 
od oddania hołdu Kapitanowi 
Więckowskiemu i jego żołnie-
rzom oraz złożenia kwiatów 
przez burmistrza i sekretarz 
gminy oraz przewodniczących 
Rady Miejskiej w Kargowej 
pod tablicą na ścianie ratusza 
upamiętniającą kargowskich 
bohaterów walczących o mia-
sto. Główne uroczystości pod 
pomnikiem bohaterów Po-
wstania Wielkopolskiego na 
Placu Berwińskiego rozpo-
częły się od wiersza „Kto Ty 
jesteś” w wykonaniu uczniów 
SP w Kargowej. Młodzież 
szkolna wokół pomnika eks-
ponowała biało – czerwoną 
flagę. Następnie wszystkich 
zebranych powitał burmistrz, 
który  nawiązał do historii na-
szego miasta i odzyskania Nie-
podległości. W uroczystości 
uczestniczyły poczty sztanda-
rowe: Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kargowej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Jaromierzu oraz 
delegacje: rady powiatu,  jed-
nostek organizacyjnych Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego, 

Gminnego Centrum Kultury,  
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Kargowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, DDS+, radni 
Rady Miejskiej, delegacje fir-
my WOKAR, Ubojni Drobiu 
Kul-Drób, Ubojni Drobiu 

Brychcy, Banku Spółdziel-
czego Kożuchów Oddział 
Kargowa, Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o., 
delegacja klubu piłkarskiego 
„Cargovia”, młodzież szkolna 
oraz  kombatanci.

 Kargowa
W dniu 28 października 2019 
r. w Mediatece w Kargowej 
odbyła się uroczysta XII se-
sja Rady Miejskiej, na której 
wręczono akt nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy 
Kargowa” dla śp. profesora 
Zbigniewa Horbowego – byłe-
go mieszkańca gminy Kargo-
wa. W spotkaniu uczestniczyli 
rodzina i znajomi zmarłego, 
Burmistrz Kargowej Jerzy 
Fabiś oraz mieszkańcy Kar-
gowej. Otwarcia sesji dokonał 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Pan Łukasz Pokorski, 
który  odczytał uchwałę z 
dnia 7 października 2019 
r. w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy 
Kargowa”, a następnie oddał 
głos Pani Jadwidze Onoszko, 
która dokonała prezentacji 
osoby profesora, przenosząc 

wszystkich do Jego młodzień-
czych lat. We wspomnieniach 
Zbigniewa Horbowego przy-
wołał również Z-ca Dyrektora 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze dr Longin 
Dzieżyc.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej wraz z Burmistrzem 
Kargowej na ręce małżon-
ki zmarłego profesora Hor-

bowego złożyli akt nadania 
„Honorowy Obywatel Gminy 
Kargowa” wraz z  medalem.

Podczas uroczystego spo-
tkania można było obejrzeć 
wystawę szkła wykonanego 
przez profesora Zbigniewa 
Horbowego udostępnioną 
przez Dyrektora Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze Pana Leszka Kanię.

101. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości 

Honorowy Obywatel Gminy

Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w poniedziałek 11 listopada br. 
o godz. 8.30 w Kościele Farnym została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
w której udział wzięli mieszkańcy Wolsztyna, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych 
oraz liczne poczty sztandarowe. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik 
Niepodległości, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.  autor zdjęć: Maciej Piotrowski

Narodowe Święto w Wolsztynie

Na początku maja tego 
roku odbył się, w ramach 
Międzynarodowych Tar-
gów Energetyki i Energii 
Odnawialnej – POZNAN 
DRONE SHOW. Projekt 
ten pokazał, jak duże może 
być zastosowanie tego 
wynalazku. 

Jak wszystkie innowacje tech-
niczne najpierw trafiają do 
wojska. Szybko zorientowano 
się jakie korzyści można osią-
gnąć przez zastosowanie ich do 
celów militarnych. Po latach, 
kiedy z kosmosu, za pomocą 

satelitów można prowadzić ak-
cje wywiadowczo-informacyj-
ne, pozwolono na przekazanie 
dronów do potrzeb cywilnych. 

Ta technologia może być 
wykorzystana do różnych ce-
lów; w ochronie środowiska, w 
rolnictwie, leśnictwie, ratow-
nictwie, policji, w gospodarce 
przestrzennej, filmie i telewizji 
(patrz transmisja z pożaru Ka-
tedry Notre Dame w Paryżu). 
Powoli zbliżamy się do sezonu 
jesienno-zimowego. A zatem 
zwiększy się zanieczyszczenie 
atmosfery. Powodem tego jest 
niska jakość opału węglowego 

oraz spalanie odpadów  drew-
nianych i niekiedy plastiku 
(przez komin wszystko przej-
dzie). Dochodzą do tego prze-
st arzałe piece, tzw. kopciuchy. 
I mamy nad naszymi głowami 
smog. Jednym z wystawców 
na POZNAN DRONE SHOW 
była firma z Poznania – AREO
-MIND, która w swojej ofercie 
ma szeroką gamę zastosowania 
dronów. 

Innowacyjność ta daje nam 
większe możliwości w walce 
z zanieczyszczeniem środo-
wiska. 

Tekst: Włodzimierz Brencz

Premier Mateusz Mora-
wiecki w poniedziałek 
11 listopada br. przyjął 
rezygnację, którą na jego 
ręce złożył wojewoda 
wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. Decyzja woje-
wody ma związek z obję-
ciem przez niego mandatu 
posła z okręgu konińskiego. 
Zbigniew Hoffmann w 
wyborach parlamentarnych 
był liderem listy Prawa i 
Sprawiedliwości – zdobył 
blisko 43 tys. głosów.

Zbigniew Hoffmann został 
powołany na stanowisko wo-
jewody wielkopolskiego w 9 
grudnia 2015 roku przez ów-
czesną premier Beatę Szydło. 
Jako przedstawiciel rządu w 
terenie swoją funkcję sprawo-
wał całą kadencję – do 11 li-
stopada 2019 roku. Jak ocenia 
minione cztery lata? 

- To niezwykle intensywny 
czas ze względu na realizowa-
ne przez wojewodów zadania. 
W Wielkopolsce udało nam 
się sprawnie wprowadzić wiele 
rządowych programów, które 
mają historyczne i przełomowe 
znaczenie dla mieszkańców 
naszego województwa. Po 
raz pierwszy po 1989 roku 
rząd dzięki takim transferom 

społecznym jak Rodzina 500 
Plus, Maluch Plus, wyprawka 
szkolna dla ucznia czy Senior 
Plus realnie pomógł polskim 
rodzinom – ocenia Zbigniew 
Hoffmann. – Z drugiej strony 
do gmin i powiatów płynęły 
setki milionów złotych na 
poprawę infrastruktury dro-
gowej – to prawdziwy skok 
cywilizacyjny, dzięki któremu 
poprawiły się standardy i bez-
pieczeństwo dróg publicznych. 
Nie możemy zapominać tak-
że o zastopowaniu pewnych 
złych tendencji, tzw. „zwijania 
państwa”. Przywracaliśmy 

komisariaty policji i przeka-
zywaliśmy znaczne środki na 
sprzęt i inwestycje dla PSP 
oraz OSP, stawiając na ich 
rozwój. Rządowe środki kie-
rowaliśmy również do szpitali, 
co pozwoliło na liczne inwe-
stycje w nowoczesny sprzęt i 
infrastrukturę – wyjaśnia. 

Zbigniew Hoffmann wspo-
mina także sytuacje kryzyso-
we w województwie. -  Były 
również sytuacje niespodzie-
wane wymagające bezpośred-
niej reakcji. Z jednej strony, 
np. w 2017 roku mieliśmy 
do czynienia z gwałtownymi 
nawałnicami, z drugiej – w 
tym roku z warunkami suszo-
wymi. Wszystkie te działania 
wymagały bliskiej współpracy 
z wielkopolskimi samorząda-
mi – z wójtami, burmistrzami, 
prezydentami i starostami. Tę 
współpracę oceniam bardzo 
pozytywnie, przede wszyst-
kim z zyskiem dla Wielkopo-
lan, którym również dziękuję 
za zaufanie i wiele wyrazów 
sympatii, z jakimi się spotka-
łem w trakcie całej kadencji 
– mówi Zbigniew Hoffmann. 

Do czasu powołania nowego 
wojewody wielkopolskiego 
jego obowiązki będzie wyko-
nywała wicewojewoda Aneta 
Niestrawska. 

Drony w walce ze smogiem

Premier przyjął rezygnację wojewody 
Zbigniewa Ho� manna 

 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy  wiadomość
o śmierci syna naszego przyjaciela

Sławomira Frąckowiaka
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

rodzicom 
 Halinie i Adamowi Frąckowiakom
Składają w imieniu dwutygodnika

„Powiaty- Gminy”
Redaktor naczelny Franciszek Gwardzik z żoną Barbarą

Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym 
nowotworem mózgu. 

Zebrane pieniądze umożliwią dalsze 
leczenie, rehabilitację i zakup leków.

KRS 0000249753 
Fundacja „NASZE DZIECI”
Tytułem: Grzegorz Schulz

Nr konta: 76 1240 1109 1111 
0010 1163 7630

Pomóż 
Grzesiowi
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We wtorek 15 października 
br. na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich w 
pawilonie nr 3 odbywały 
się Absolvent Talent Days, 
a więc targi pracy, których 
nie trzeba specjalnie niko-
mu przedstawiać. Absolvent 
Talent Days to bowiem 
największe i najbardziej 
prestiżowe targi pracy i 
praktyk dla studentów 
i młodych absolwentów 
w kraju. Była to już XII 
edycja tego największego 
wydarzenia karierowego w 
Polsce! 

W ciągu 6 godzin można było:
a skorzystać z wiedzy najlep-
szych ekspertów HR i skonsul-
tować swoje CV, 
a odświeżyć formalne zdjęcie, 
a poznać wymarzonych pra-
codawców, 
a zdobyć wartościowy certy-
fikat za udział w bezpłatnych 
warsztatach,
a ale przede wszystkim, zna-
leźć pracę!

Właśnie tyle trwały bowiem 
Absolvent Talent Days, naj-
większe targi pracy i praktyk 
w Polsce. Aplikować na po-
szczególne oferty można było 
wygodnie za pośrednictwem 
specjalnej, elektronicznej 
opaski e-CV, w związku z 
czym tradycyjne, papierowe 
CV można było ze spoko-
jem pozostawić w domu. Był 
też możliwy udział w tzw. 
MatchMakingu, czyli wstęp-
nych rozmowach kwalifika-
cyjnych w czasie wydarzenia!

Możliwości były zatem 
spore, ale to już od każdego 
uczestnika z osobna zależało, 
czy je wykorzysta w najbliż-
szej przyszłości.

Targi pracy w Poznaniu 
przygotowane zostały głównie 
dla studentów Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza 
(UAM), Politechniki Poznań-
skiej (PP), Uniwersytetu Eko-
nomicznego (UE), Wyższej 
Szkoły Bankowej (WSB), 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
(UP), ale nie tylko… Bo prak-
tycznie dla każdego chętnego. 
Niezależnie od tego, czy ktoś 
obecnie studiuje, czy w ogóle 
kiedyś studiował, a może też 
studia już dawno ukończył. 
Szeroka oferta warsztatów 
oraz pracodawców sprawiła, 
że każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Właśnie to wyróżnia 
Absolvent Talent Days - uni-
wersalność i profesjonalizm.

Na targi pracy, dzięki temu, 
iż odbywają się one już od 
dłuższego czasu na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, dogodnie do-
jechać można praktycznie z 
każdego miejsca w Poznaniu. 
Duża przestrzeń obiektu spra-
wia, że każdy może czuć się tu 
komfortowo. 

Uczestnicy wydarzenia mo-
gli spotkać tutaj topowych pra-
codawców z każdej pożądanej 
branży - od budownictwa po 
bankowość. Ponadto można 
było skorzystać z bogatego wa-
chlarzu warsztatów i szkoleń, 
po których wydawano bezpłat-
ny certyfikat, idealnie wzbo-
gacający każde CV. Skoro już 
o życiorysie mowa, dowiedzieć 
się można było, co warto w 
nim zmienić dzięki konsulta-
cjom z profesjonalistami. Przy 
okazji zawodowy fotograf 
wykonywał dla wszystkich 
chętnych profesjonalne zdjęcie 
według formalnych standar-
dów. Na Absolvent Talent Days 
działała bowiem specjalna 
Strefa Foto. Jej Partnerem 
była firma Deloitte. Chętnych 
do odwiedzenia jej stoiska i 
wykonania profesjonalnego 
zdjęcia do CV było mnóstwo. 
Ludzie ustawiali się w długich 

kolejkach już od wczesnych 
godzin porannych! Będąc na 
targach, przy okazji sprawdzić 
również było warto tzw. Job 
Wall z setkami ofert pracy.

Dzięki współpracy orga-
nizatorów z firmą Traficar, 
uczestnicy Absolvent Talent 
Days, mogli skorzystać z ich 
usług na wyjątkowych warun-
kach i na przykład przyjechać 
na targi autem na minuty. Pod-
czas targów można było zgar-
nąć także darmowy głośnik 
JBL oraz mnóstwo słodyczy 
od ETi Polska.

Jednym z ważniejszych go-
ści imprezy był zawodowy 
lektor - Łukasz Konopka – 
występujący zazwyczaj pod 
pseudonimem Knopek Pełną 
Gębą, którego głos często 
można usłyszeć wśród takich 
stacji radiowych i telewizyj-
nych jak: Eska Rock czy Eu-
rosport. Czyta on również na 
co dzień filmy dla Netflixa, 
Discovery Channel, National 
Geographic oraz PLL LOT. 
Dzięki jego obecności istniała 
możliwość wzięcia udziału 
w krótkim kursie lektorskim 
zupełnie bezpłatnie.

Na tegorocznej edycji Ab-
solvent Talent Days w Pozna-
niu gościła również Agencja 
Wywiadu. Warto było zajrzeć 
na jej stoisko, ponieważ każdy 
uczestnik targów mógł wziąć 
udział w wyjątkowej grze 
terenowej „Agent Wywiadu”, 
która gwarantowała dużą daw-
kę emocji, a dla najszybszych 
graczy-agentów czekały upo-
minki!

Na targach znalazło się 
też coś interesującego dla 
specjalistów w dziedzinie 
Java and Frontend Developer, 
Test Automation Engineer, 
kochających pracę z klien-
tem czy księgowanie. Topowe 
brandy technologiczne w Woj. 
Pomorskim czekały bowiem 
na utalentowane osoby na 
stanowisku Live more Pome-
rania, które w tym roku było 
patronem wspierającym całe 
wydarzenie na MTP.

Ciągły rozwój, czas na re-
alizowanie własnych pasji, 
a przede wszystkim stabilna 
praca i świetna atmosfera, 

którą tworzą ludzie to z kolei 
standardy typowe dla firmy 
Lidl Polska, która podczas 
Absolvent Talent Days w Po-
znaniu także miała swoje 
stoisko. To właśnie w strefie 
CV Lidl Polska podczas ATD 
w Poznaniu wykwalifikowa-
ni specjaliści podpowiadali 
wszystkim chętnym, jak na-
pisać CV, które przyciągnie 
uwagę podczas rekrutacji i 
zostanie zauważone przez po-
tencjalnego pracodawcę. 

Natomiast w Glaxo Smith 
Kline najlepsi kandydaci z 
branży finansowej przenoszą 
często swoją karierę poziom 
wyżej. To dzięki temu, że od 
kilku miesięcy działa nowy, 
międzynarodowy zespół GSK 
Finance Hub-Europe. Każdy 
może stać się jego częścią! Ak-
tualne oferty sprawdzać można 
na bieżąco na stronie interne-
towej: https://gskfinancehub.
com. Na stoisku GSK ponadto 
czekały na odwiedzających 
wyjątkowe balony z helem, 
które można było zabrać ze 
sobą, a następnie dać się po-
nieść karierze w finansach (w 
przenośni i dosłownie) i nie 
tylko – ofert pracy i staży w 
fabryce GSK, a także w zespo-
le Regulatory Affaris czekało 
(i nadal czeka) całe mnóstwo!

ABSOLVENT to grupa zajmu-
jąca się na co dzień rekrutacją, 
która łączy młodych kandyda-
tów z właściwymi pracodaw-
cami. Rozwija takie przed-
sięwzięcia, jak: Absolvent.pl, 
Absolvent Talent Days, Code 
Europe, Stypendium z Wyboru 
oraz Mentor Kariery.

Organizatorzy znają się na 
rzeczy, co potwierdzają nastę-
pujące liczby:
a ponad 450 pracodawców w 
całej Polsce
a 3000 wypitych kaw od 
Green Caffe Nero
a 180 bieżących metrów na 
Job Wallu, co daje 3200 ofert 
pracy
a około 4000 nowych zdjęć 
do CV
a prawie 200 rozdanych bez-
przewodowych głośników JBL

Michał Szott

W stolicy Wielkopolski 
rozpoczęło się prawdziwe 
wielkie muzyczne święto - 
jubileusz 100-lecia Akademii 
Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w 
Poznaniu. Rok jubileuszowy 
upłynie pod hasłem „Nasi 
mistrzowie i ich sztuka”, a w 
jego trakcie zaprezentowane 
zostaną koncerty, konfe-
rencje, wykłady, warsztaty, 
sympozja. 

Oficjalna inauguracja obcho-
dów jubileuszu 100-lecia Aka-
demii Muzycznej im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu miała 
miejsce w połowie października 
br. W koncercie inaugurującym 
jubileusz można było usłyszeć 
m.in. utwory Krzesimira Dęb-
skiego.

W środę, 16 października 
2019, w Auli Nova Akademii 
Muzycznej Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu przy 
Placu Stefana Stuligrosza, od-
była się uroczysta inauguracja 
jubileuszowego roku akademic-
kiego 2019/2020. Uroczystość, 
na którą zaprosili Rektor i 
Senat Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu, rozpoczął hymn 
państwowy oraz przemówienie 
JM Rektor prof. AM dr hab. 
Haliny Lorkowskiej. Następnie 
odśpiewano „Gaude Mater Polo-
nia”, po czym miała miejsce im-
matrykulacja studentów I roku, 
którzy rozpoczynają edukację 
w Akademii. Z pewnością było 
to dla nich ważne wydarzenie 
– zwłaszcza w 100. rocznicę 
powstania uczelni. Chwilę póź-
niej przystąpiono do wręczenia 
dyplomów z wyróżnieniem i 
odznaczeń państwowych.  

Podczas uroczystości odbyła 
się także premiera jubileuszo-
wego filmu przygotowanego 
specjalnie na jubileusz 100-lecia 
poznańskiej Akademii Muzycz-
nej - można go obejrzeć m.in. 
w serwisie YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=-
G-9h9zDyPcs) oraz na stronie 
internetowej uczelni: https://
amuz.edu.pl/ 

Wydarzenie uświetnił wy-
kład inauguracyjny prof. dra 
hab. Waldemara Andrzejew-
skiego: „Misja poznańskiej 
Akademii Muzycznej – reflek-
sje w 100. rocznicę jej istnienia” 
oraz niespodzianka muzyczna. 
Na zakończenie odśpiewano 
wspólnie „Gaudeamus igitur”.

Tego samego dnia w godzi-
nach wieczornych odbył się 
również koncert inauguracyjny 
zatytułowany „Krzesimir Dęb-
ski i jego muzyka” otwierający 
jubileusz 100-lecia Akademii 
Muzycznej. Za pulpitem dyry-
genckim stanął jeden z najbar-
dziej wszechstronnych i roz-
poznawalnych współczesnych 
polskich muzyków. Pedagog i 
absolwent uczelni, kompozytor, 
skrzypek jazzowy, dyrygent, 
który poprowadził osobiście 
koncert monograficzny poświę-
cony swojej twórczości.

Aulę Nova wypełniła więc 
w całości muzyka Krzesimira 
Dębskiego - był to wieczór pe-
łen wzruszeń dla społeczności 
uczelni. Na program koncertu 
w wykonaniu Haliny Dubit-
skayi (sopran), Edyty Krzemień 
(wokal), Dawida Kostki (gitara 
jazzowa), Zespołów Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderew-

skiego w Poznaniu - Chóru 
Kameralnego (przygotowanie: 
Marek Gandecki) i Chóru Ogól-
nouczelnianego (przygotowa-
nie: Paweł Łuczak, Aleksandra 
Pałka) - i Orkiestry Symfonicz-
nej pod dyrekcją Krzesimira 
Dębskiego, złożyła się nie tylko 
znana szerokiej publiczności 
muzyka filmowa artysty, ale 
także jego dzieła symfoniczne, 
w tym prawykonania utworów 
skomponowanych specjalnie 
z okazji 100-lecia Akademii. 
Słowo o muzyce wygłosili Mał-
gorzata Pawłowska i Mikołaj 
Rykowski.

W programie koncertu znala-
zły się takie utwory Krzesimira 
Dębskiego, jak:

Bogurodzica (wersja śpiewa-
na w Katedrze Gnieźnieńskiej 
na początku XIX wieku, w opra-
cowaniu Krzesimira Dębskiego)

Polonez d-moll na orkiestrę, 
prawykonanie (utwór skom-
ponowany z okazji 100-lecia 
Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu)

Symfonia nr 1 „Nihil homine 
mirabilius est”

Koncert na gitarę i orkiestrę, 
prawykonanie (utwór skom-
ponowany z okazji 100-lecia 
Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu)

Fragmenty ścieżek dźwię-
kowych z filmów: „Stara baśń. 
Kiedy słońce było bogiem”, 
„Ogniem i mieczem”, „W pu-
styni i w puszczy”, „1920 Bitwa 
warszawska”

- Kiedy otrzymałem propozy-
cję przygotowania koncertu in-
augurującego Jubileusz 100-le-
cia mojej uczelni, byłem bardzo 
poruszony. Oznaczało to bo-
wiem, że w jakiś sposób, będę się 
musiał zmierzyć z historią tego 
miejsca i legendą ludzi, którzy 
ją tworzyli. Feliks Nowowiejski, 
Wacław Gieburowski, Tadeusz 
Szeligowski, Stefan Stuligrosz, 
Walery Bierdiajew, Antonina 
Kawecka, Jadwiga Kaliszew-
ska, czy mój profesor Andrzej 
Koszewski – to tylko niektórzy 
znakomici artyści, którzy przez 
dziesięciolecia tworzyli obec-
ną rzeczywistość poznańskiej 
Akademii Muzycznej. Czuję 
się spadkobiercą owej wiedzy i 
doświadczenia, i z radością po-
prowadzę koncert inaugurujący 
ten wspaniały Jubileusz – mówił 
Krzesimir Dębski.

Kilka dni wcześniej, jeszcze 
przed rozpoczęciem oficjal-
nych obchodów, miała miejsce 
uroczystość wprowadzenia do 
Uczelni zabytkowego fortepia-
nu, na którym gry uczył się I. J. 
Paderewski. Fortepian Bösen-
dorfer z 1882 roku, na którym 
Ignacy Jan Paderewski pobierał 
nauki gry u polskiego piani-
sty, kompozytora i pedagoga 
Teodora Leszetyckiego, został 
uroczyście zaprezentowany w 
trakcie koncertu, który odbył 
się podczas uroczystości prze-
kazania instrumentu w dniu 12 
października 2019 roku w Auli 
Nova Akademii Muzycznej w 
Poznaniu. W ramach programu 
owego koncertu zabrzmiały 
pieśni i utwory Paderewskie-
go, Chopina i Moniuszki w 
recitalowym wykonaniu prof. 
Huberta Rutkowskiego, prezesa 
Towarzystwa Muzycznego im. 
Teodora Leszetyckiego, oraz 
Tomasza Zagórskiego (tenor) i 
Jacka Kortusa (fortepian) – pe-
dagogów Akademii Muzycznej 

im. I. J. Paderewskiego.
Instrument, dzięki dofinan-

sowaniu z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego, został zakupiony przez 
Towarzystwo Muzyczne im. 
Teodora Leszetyckiego i był 
przechowywany w Hamburgu. 
Z inicjatywy ambasadora Polski 
w Berlinie prof. Andrzeja Przy-
łębskiego oraz kierownictwa 
PKN ORLEN i ORLEN Deut-
schland GmbH, fortepian został 
przewieziony z Hamburga do 
Poznania, gdzie podczas w/w. 
uroczystości został przekazany 
poznańskiej uczelni.

Od tego momentu wyekspo-
nowano go już na stałe w holu 
Auli. Wydarzenie zorganizo-
wali Wojewoda Wielkopolski, 
Zbigniew Hoffmann i Rektor 
Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu, 
prof. Halina Lorkowska. – To 
fortepian o nieocenionej war-
tości historycznej. Dla nas, 
Wielkopolan, ma on szczegól-
ne znaczenie, bo grał na nim 
Ignacy Jan Paderewski, czyli 
człowiek, który tchnął ducha 
zwycięstwa w uczestników 
Powstania Wielkopolskiego – 
mówił wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann. – Prace 
nad sprowadzeniem fortepianu 
trwały kilkanaście miesięcy. 
Szczególne podziękowania 
kieruję w stronę ambasadora 
Andrzeja Przyłębskiego oraz 
kierownictwa PKN ORLEN 
oraz ORLEN Deutschland. Bez 
ich udziału powrót fortepianu 
do Polski byłby niemożliwy. 
To również nasza misja jako 
państwa polskiego, by dbać o 
dobra narodowe, które są czę-
ścią naszej tożsamości i pięknej, 
choć trudnej historii – dodał 
Zbigniew Hoffmann.

Jeszcze jednym godnym uwa-
gi wydarzeniem towarzyszącym 
uroczystościom inaugurującym 
jubileuszowy rok akademicki 
2019/2020, był koncert w ra-
mach projektu „Paderewski Fe-
stiwal”, którego organizatorami 
byli: Instytut Adama Mickiewi-
cza, Teatr Muzyczny w Pozna-
niu i Miasto Poznań, a part-
nerem Akademia Muzyczna. 
Podczas uroczystego wieczoru 
zaprezentowana została opera 
kameralna „Three Paderewskis” 
– zwycięzca nagrody Opera 
America za rok 2018. Dzieło 
przedstawia postać Ignacego 
Jana Paderewskiego w trzech 
wyobrażonych wcieleniach, na 
trzy głosy (Alt, Tenor i Bary-
ton): jako młodego wirtuoza, 
dojrzałego męża stanu i kobietę 
prowadzącą wewnętrzny dialog 
z młodym i dojrzałym Pade-
rewskim. Czwarty głos solowy 
(Sopran) to widmo Antonii, 
pierwszej żony artysty, która 
umarła wkrótce po urodzeniu 
syna, zaledwie rok po ślubie 
z Ignacym. Organizatorem 
koncertu „Three Paderewskis” 
było Bona Fide. Stowarzyszenie 
Wielkopolan.

Patronat honorowy nad jubi-
leuszowymi obchodami 100-le-
cia AM w Poznaniu objęli: 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. dr hab. Piotr 
Gliński, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, a także Prezydent 
Miasta Poznania Jacek Jaśko-
wiak.

Oprac. red. i zdjęcia: Michał Szott
Źródło: AMUZ

Największe targi pracy Jubileusz 100-lecia Akademii Muzycznej
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- Jak seniorzy i uczniowie 
postrzegają samotność i 
w jakich sytuacjach się z 
nią mierzą? Czy upatrują 
w nowych technologiach 
remedium na ten problem? 
Odpowiedzi na te pytania 
poznaliśmy w czasie Debaty 
Pokoleń, która odbyła się 5 
listopada na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM.

Celem Debaty Pokoleń jest 
stworzenie przestrzeni wymia-
ny myśli i doświadczeń między 
najmłodszymi i najstarszymi 
mieszkańcami Poznania. Ten 
rodzaj debaty posiada swoją 
specyficzną strukturę, co spra-
wia, że dyskusja przebiegała 
inaczej i miała inny charakter 
niż zwykle. Przygotowując się 
do potyczki, uczestnicy nie 
tylko formułują argumenty 
wspierające lub obalające tezę, 
ale także poznają perspek-
tywę przedstawicieli innego 
pokolenia. 

W t rakcie debaty dwie 
4-osobowe grupy weszły w 
spór o to, czy rozwój techno-
logii komunikacyjnych jest 
rozwiązaniem problemu ludz-
kiej samotności. W obydwu 
drużynach wystąpili zarówno 
seniorzy, jak i młodzież. Obie 
strony reprezentowały od-
mienne spojrzenie szczególnie 
na problem relacji międzyludz-
kich za pomocą najnowszych 
osiągnięć technologicznych 
w dobie Internetu. Rzeczowe 
argumenty potwierdziły, że 
relacje w świecie tak wirtual-
nym, jak realnym są niezbędne 
i pomagają w dużym stopniu 
zmniejszyć poczucie samotno-
ści - i to bez względu na wiek. 

Zgodnie z formułą debaty 
oksfordzkiej głos w dyskusji 
mogły zabrać również osoby 
z publiczności.

Na debatę zaprosili: Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych, 
Fundacja Edukacyjna G5, Sto-
warzyszenie Oświatowe im. 
Dezyderego Chłapowskiego 
oraz Wydział Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM, 
a głównymi uczestnikami 
debaty byli m.in. ze strony 
reprezentujących seniorów: 
Zdzisław Szkutnik (Przewod-
niczący Miejskiej Rady Senio-
rów III kadencji) oraz Urszula 
Filimon-Kucharska (sekretarz 

Miejskiej Rady Seniorów IV 
kadencji). W debacie wzięli 
udział również prof. UAM 
dr hab. Andrzej Stelmach i 
prof. dr. hab. Jerzy Babiak, 
seniorzy reprezentujące różne 
środowiska oraz duża rzesza 
studentów i uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych, dla któ-
rych ten typ debaty był nowym 
doświadczeniem i przyczyni 
się zapewne do poznania no-
wych kierunków w relacjach 
międzyludzkich. 

Wydarzenie odbywało się 
w ramach jesiennego cyklu 
„Senioralni. Poznań” 2019.

Roman Szymański

Oksfordzka Debata Pokoleń

Przez dwa dni tłumy senio-
rów z całej Wielkopolski 
odwiedziły najstarsze i naj-
większe w Polsce targi ad-
resowane do osób starszych. 
Tym razem odbyła się ich 
jubileuszowa, dziesiąta 
edycja. Duże zainteresowa-
nie spowodowało, że już o 
godz. 10-tej przed wejściem 
tłoczyły się szerokie rzesze 
zainteresowanych wydarze-
niem. 

Uroczystego otwarcia dokonał 
zastępca prezydenta Poznania 
Jędrzej Solarski, Marzena 
Wodzińska Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskie-
go oraz Przemysław Trawa 
Prezes Zarządu MTP. Podczas 
targów wręczono nagrody w 
konkursie Viva Wielkopolski 
Senior zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
Laureatom III Konkursu Viva! 
Wielkopolski Senior, wręczała 
Marzena Wodzińska. Targi 
VIVA wizytowała Minister 
Jadwiga Emilewicz - Minister 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii, która podczas wizyty 
odwiedziła m.in. stoisko Miej-
skiej Rady Seniorów.

Wystawa była podzielona 
na 4 strefy tematyczne: zdro-
wie, aktywność, wiedza i 
otoczenie. Na stoiskach można 
było skorzystać z bezpłatnych 
badań i konsultacji ze specja-
listami, a także poznać nowo-
czesne rozwiązania specjalnie 
dostosowane do potrzeb senio-
rów i ułatwiające im codzienne 
życie. Targi były też okazją 
na poznanie oferty muzeów, 
uniwersytetów i szkół w celu 
dalszej edukacji rozszerzania 
zainteresowań i rozwijania 
różnorodnych pasji. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska ośrodków wypoczyn-
kowych, na których można 
było skorzystać ze specjalnej 
oferty wyjazdów do sanato-
riów, a także strefa zdrowia fir-
my Herbapol Poznań, na której 
można było poznać asortyment 
firmy, a także spróbować wielu 
rodzajów ziół. W tegorocznej 
jubileuszowej edycji wzięło 
udział blisko 100 liderów ryn-
ku senioralnego, udostępniono 
2 sceny na których cały czas 
odbywają się występy różnych 
grup tanecznych i gimnastycz-
nych, a także udostępniono 
5 sal warsztatowo-wykłado-
wych. W ramach programu 

unijnego Dostępność Plus, Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii zaprosiło do sali 
konferencyjnej na cykl wykła-
dów p.t. „Polska dostępna dla 
seniorów”, w trakcie których 
poruszano ważne dla osób 
starszych problemy związane 
z dostępnością architekto-
niczną obiektów użyteczności 
publicznej dla osób o ograni-
czonej mobilności, mówiono 
o nowoczesnych technolo-
giach wsparcia w opiece nad 
seniorami, czy prezentacji 
projektów zwiększenia udziału 
osób 60+ w rozwoju cyfrowej 
gospodarki. Wiele fundacji i 
stowarzyszeń biorących udział 
w Targach, zaprosiło senio-
rów na warsztaty związane z 
poprawą życia, aktywnością 
zawodową oraz zaprosiło na 
wykłady związane z medycy-
ną, ekologicznymi środkami 
czystości i ziołolecznictwem. 
W ciągu dwóch dni, w spe-
cjalnych strefach odbyły się 
dziesiątki warsztatów, które 
zgromadziły setki uczestni-
ków. W warsztatach brały 
udział zarówno Panie, jak i 
Panowie. Tegoroczna oferta 
warsztatowa była niezwykle 
bogata, od warsztatów ogrod-
niczych prowadzonych przez 
wykładowców Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, 
przez zajęcia z hortiterapii, 
po zajęcia językowe i pla-

styczne. Dodatkowo na scenie 
taneczno-sportowej można 
było uczestniczyć w zajęciach 
gimnastycznych, zumbie, a 
także licznych pokazach ta-
necznych.

Nowością targów Viva Se-
niorzy! był turniej szachowy. 
We współpracy z Wielkopol-
skim Związkiem Szachowym 
organizowane były Mistrzo-
stwa Wielkopolski 50+ w 
szachach. Zawody cieszyły 
się dużą popularnością wśród 
panów, którzy przez kilka 
godzin zmagali się w turnieju.

Tradycją targów są koncerty 
organizowane we współpracy 
z Teatrem Muzycznym w Po-
znaniu. Gwiazdy tegorocznej 
edycji to wokalistki absolutnie 
wyjątkowe. Pierwszy dzień 
targów zwieńczył koncer t 
Grażyny Brodzińskiej, drugi 
zaś koncert Haliny Frącko-
wiak. Oba występy cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
zwiedzających, którzy z dużym 
entuzjazmem wysłuchiwali 
kultowych utworów. Obie panie 
kilkukrotnie bisowały ku ucie-
sze zgromadzonych tłumów.

Fotoreportaż z VIVA SE-
NIORZY, oczywiście z uwa-
gi na możliwości publikacji 
bardzo ograniczony, nie od-
zwierciedla w pełni atmosfery 
wydarzenia. Nieobecni niech 
żałują…

Tekst i foto: Roman Szymański

Poznań „Miastem 
Przyjaznym Starzeniu”
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Witam Państwa po raz dru-
gi w tej sali, gdzie zwykle 
spotyka się Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego – 
zawsze jednakowo serdecz-
nie. Proszę się czuć jak u 
siebie, witam w imieniu 
własnym, współorganizato-
rów i prelegentów – powie-
dział Marszałek Marek 
Woźniak, rozpoczynając II 
Wielkopolskie Forum Se-
niora, które dzisiaj odbywa-
ło się w Urzędzie Marszał-
kowskim.  – Nasze drzwi są 
dla Państwa zawsze szeroko 
otwarte!

W ubiegłym roku odbyło się 
pierwsze takie forum adreso-
wane do seniorów i z ich licz-
nym udziałem,  organizowane 
przez Samorząd Województwa 
wraz z redakcją Głosu Wiel-
kopolskiego. Obecnie w dwu-
częściowym programie zna-
lazły się prelekcje o tematyce 
uwzględniającej potrzeby roz-
woju, bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia wielkopolskich 
seniorów, ale także praktyczne 
porady, konsultacje i badania 
profilaktyczne oferowane im 
w holu urzędu. Kilkuset przy-
byłych seniorów mogło zbadać 
słuch, wypróbować zabiegi fi-
zykoterapeutyczne o działaniu 
przeciwbólowym, zmierzyć 
ciśnienie krwi i poziom glu-
kozy, a także otrzymać porady 
na temat leków czy informacje 
dotyczące leczenia i ubezpie-
czenia w ramach NFZ.

Marszałek Marek Woźniak 
podkreślił także, jak ważną, 
coraz większą, grupę społecz-
ną stanowią osoby starsze, już 
nie pracujące zawodowo, a w 
związku z tym dysponujące 
dużą ilością wolnego czasu, 
a które są wciąż bardzo ak-
tywne. Ich potencjału – na 
płaszczyźnie zawodowej czy 

społecznej – nie wolno zlek-
ceważyć ani zmarnować. Jed-
nocześnie decydenci powinni 
zadbać o tych, którym – czy 
to na skutek doświadczeń  ży-
ciowych czy pogarszającego 
się stanu zdrowia – żyje się 
trudniej.

 –  Trzeba zrobić wszystko, 
aby poprawić ich jakość życia, 
aby częściej się uśmiecha-
li – do siebie nawzajem i do 
ludzi dookoła – powiedział 
Marszałek Woźniak i zachę-
cał uczestników Forum, aby 

podczas obrad włączyli się 
do dyskusji. – Jest to szcze-
gólnie ważne w czasie, kiedy 
trwają konsultacje dotyczące 
założeń polityki senioralnej 
w projekcie Strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego 
do 2030 roku. Stanowi ona 
fundament podejmowanych 
później decyzji, a na ich pod-
stawie planowania wydatków. 
Dobrze jest skonsultować je z 
tymi, których one dotyczą – 
podsumował Marek Woźniak.

 Anna Parzyńska – Paschke

Seniorzy u Marszałka Woźniaka
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Szlachetna Paczka to jeden 
z projektów Stowarzysze-
nia Wiosna, który po raz 
dziewiętnasty w Polsce oraz 
po raz ósmy w Grodzisku 
Wielkopolskim, organizuje 
pomoc dla rodzin żyjących 
w niezawinionej biedzie - 
osobom starszym, samot-
nym, niepełnosprawnym. 

O SZLACHETNEJ PACZCE 
mówimy, że jest to system 
pomnażania dobra, w którym 
konkretny człowiek pomaga 
konkretnemu człowiekowi – 
szanując go i wierząc w jego 
potencjał. Nie jest to więc 
tylko doraźna pomoc z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. 
Pomaga dostrzec człowieka, 
jego historię, często bohater-
ską postawę w zmaganiu się z 
problemami życia codzienne-
go. Ukryty w niej jest przekaz 
„jesteś dla mnie ważny, zain-
teresowałem się twoim losem 
i chcę ci pomóc”.

16 listopada na stronie in-
ternetowej www.szlachetna-
paczka.pl otworzy się baza 
z informacjami o rodzinach 
włączonych do Projektu. Przez 
trzy tygodnie każdy będzie 
mógł wybrać jedną z nich 
i specjalnie dla niej przygo-
tować wyjątkowy prezent. Do 
każdej rodziny przypisany 
będzie także opiekujący się nią 
wolontariusz, który doradzi, 
jak stworzyć paczkę, aby ta 
odpowiadała jej konkretnym 
potrzebom. 

Podstawowym z kryteriów, 
wedle których rodziny otrzy-
mają pomoc, jest bieda niezawi-
niona, ukryta, nie rzucająca się 
w oczy. Dlatego właśnie, jed-
nym z podstawowych założeń 
projektu jest to, że do Paczki nie 
można się zgłosić. Trzydziesto 
pięcio osobowa drużyna  wo-
lontariuszy Szlachetnej Paczki 
w Grodzisku Wielkopolskim,  
wiele miesięcy przed finałem 
nawiązywała współpracę z 

instytucjami oraz osobami 
prywatnymi, a następnie od-
wiedzała wskazane przez nich 
rodziny, dzięki czemu wśród 
gąszczu potrzebujących udało 
się odszukać te, w przypadku 
których pomoc byłaby mądra 
i zasadna, stanowiąca realne 
wsparcie.
Co wydarzy się w Kampanii 
SZLACHETNEJ PACZKI? 
a 16 listopada. Otwarcie in-
ternetowej bazy rodzin i event 
„Marsz na otwarcie bazy”  
w 16 miastach wojewódzkich 
w całej Polsce! W trakcie wy-
darzenia wolontariusze, muzy-
cy, tancerze i bębniarze oznaj-
mią całej Polsce, że można już 
wybrać rodzinę i przygotować 
Paczkę. Już 16 listopada marsz 
SZLACHETNEJ PACZKI 
także w Poznaniu. Startujemy 
o godzinie 12 z Placu Mickie-
wicza. Przychodzimy punk-
tualnie, robimy dużo hałasu i 
maszerujemy! 
a Czas na przygotowanie 
paczek. 
a 7 – 8 grudnia. FINAŁ 
SZLACHETNEJ PACZKI 
– weekend cudów, w trakcie 
którego zjednoczy się ponad 
milion Polaków -  darczyń-
ców, wolontariuszy, rodzin w 
potrzebie. Wspaniałej atmos-
fery będzie można doświad-
czyć odwiedzając Magazyny 
SZLACHETNEJ PACZKI w  
kilkuset rejonach w Polsce. 
a Relacje z FINAŁU SZLA-

CHETNEJ PACZKI z całej 
Polski m.in. w TVP i na ante-
nie radia RMF.
a 9 grudnia. RADOŚĆ PO 
FINALE – przekazujemy 
szacunkowe dane o pomocy. 
Od 2001 roku wsparcie otrzy-
mało ponad 150 tys. rodzin, a 
wartość pomocy przekroczyła 
ćwierć miliarda złotych!

Jak dołączyć do Drużyny 
SZLACHETNEJ PACZKI?
a Wybierz rodzinę w potrzebie 
i zrób paczkę – baza rodzin 
dostępna będzie na www.
szlachetnapaczka.pl od 16 
listopada 2019 r.
a Wpłać darowiznę korzysta-
jąc z internetowego formularza 
na www.szlachetnapaczka.
pl lub na konto 21 1750 0012 
0000 0000 2060 1264, z tytu-
łem: DAROWIZNA - SZLA-
CHETNA PACZKA
a Przekaż donację na Face-
booku. Datki na Szlachetną 
Paczkę można wpłacać rów-
nież za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook!
a Przekaż 1% podatku. W ten 
sposób wspierasz kontynuację 
naszej walki z biedą w Polsce.  
KRS organizatora SZLA-
CHETNEJ PACZKI – Sto-
warzyszenia WIOSNA, to: 
0000050905.
a Zgłoś się, by zostać wolon-
tariuszem SZLACHETNEJ 
PACZKI w kolejnej edycji 
projektu: www.superw.pl

Darczyńcy do Szlachetnej 
Paczki!

Z okazji Święta Niepod-
ległości w Śmiglu tra-
dycyjnie odbył się apel 
pamięci przed pomnikiem 
hm. Łukomskiego, a tak-
że okolicznościowa Msza 
św. w kościele pw. NMP 
Wniebowziętej.

Uroczystość, poprowadzo-
ną przez hufiec ZHP w 
Śmiglu, uświetniły poczty 
sztandarowe, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta wraz z gru-
pą mażoretek Towarzystwo 
Śpiewu Harmonia oraz salwa 
honorowa oddana z histo-
rycznej armatki przez Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie w 
Śmiglu. W obchodach, obok 
mieszkańców gminy, wzięły 
udział delegacje samorządu, 
szkół z gminy Śmigiel oraz 
miejscowych organizacji i 
instytucji.

Dzień wcześniej mieszkań-
cy Ziemi Śmigielskiej mogli 
wziąć udział w niepodległo-
ściowym koncercie w Cen-
trum Kultury. Występ rozpo-
czął chór Harmonia, po któ-
rym zaprezentowały się pary 
taneczne z Wielkopolskiego 
Klubu Tańców Polskich z 
Poznania. Koncert zakończył 
spektakl teatralny “Legenda 
o poznańskich koziołkach” 
w wykonaniu grupy teatral-
nej “Małe Zwierciadło” pod 
kierunkiem Kingi Kaźmier-
czak i Krzysztofa Chudaka. 
Dopełnieniem całości były 

opowieści poświęcone walce 
Polaków o niepodległość, 
które przedstawił prowadzą-
cy koncert Piotr Filipowicz. 
Organizatorami obchodów 
w Śmiglu byli: Burmistrz 
Śmigla, Centrum Kultury 
w Śmiglu, Śmigielskie To-
warzystwo Kulturalne oraz 
Komenda Hufca ZHP w 
Śmiglu.

Fot. A. Jurga, A. Kasperska

Święto Niepodległości w Śmiglu

m Leszno
W rywalizacji o tytuł „Rowe-
rowej Stolicy Polski” miasto 
Leszno wywalczyło drugie 
miejsce. Mieszkańcy przeje-
chali w sumie ponad 79 tysięcy 
kilometrów. Dziś prezydent 
Łukasz Borowiak nagrodził 
tych, którzy „wykręcili” naj-
więcej. 

W zabawie, której głównym 
celem było propagowanie ak-
tywnego wypoczynku oraz 
promocja turystyki rowerowej, 

udział wzięły 23 miasta. Prze-
chodni puchar trafił do Nowej

Soli, która zdeklasowała 
inne samorządy zdobywając 
4751 punktów. Na drugim 
miejscu z wynikiem 1227 
punktów zmagania zakoń-
czyło Leszno. Mieszkańcy 
„wykręcili” ponad 79 tysięcy 
kilometrów. 

Jako jedyna granicę 2 tysię-
cy kilometrów przekroczyła 
Anna Szumna. Wśród nagro-
dzonych przez prezydenta 
znaleźli się także: Katarzyna 

Matusz, Ewa Kokot, Jerzy 
Nogała, Mariusz Biernaczyk 
i Mariusz Chyła. Cała szóstka 
przejechała wspólnie prawie 
9,5 tysiąca kilometrów. 

W Lesznie prowadzono 
jednocześnie rywalizację na 
najbardziej rowerową szkołę. 
Tytuł trafił do Zespołu Szkół 
Elektroniczno-Telekomunika-
cyjnych. Dla tej placówki ki-
lometry „kręciło” aż 139 osób. 

Radio Elka
(Fot. FB Łukasz Borowiak)

Rowerowa Stolica Polski

m Leszno
W Teatrze Miejskim w Lesz-
nie odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetowo-Finanso-
wej Rady Miejskiej Leszna. 
Kierujący od trzech miesięcy 
placówką Zbigniew Rybka 
przedstawił sytuację finanso-
wą. - Nie sądziłem, że jest tak 
niewesoło – powiedział.  

Zbigniew Rybka Teatrem 
Miejskim kieruje od trzech 
miesięcy - zastąpił Błażeja Ba-
raniaka, który był dyrektorem 
teatru od jego początku, czyli 
2016 roku. -Nie sądziłem, że 
jest aż tak niewesoło - przy-
znał, prezentując analizę funk-
cjonowania placówki. 

Dyrektor przedstawił rad-
nym budżet teatru oraz dane 
na temat jego wykonania. 
Jak powiedział, dotacja, jaką 
otrzymuje od samorządów 
Leszna i Województwa Wiel-
kopolskiego - 2,8 miliona 
złotych - wystarcza na pokry-
cie kosztów stałych. Problem 
jednak tkwi w tym, że dotacja 
nie uwzględnia zmieniających 
się kosztów osobowych.

-W 2017 roku weszła w 
życie 8-procentowa podwyżka 
wynagrodzeń, otrzymaliśmy 

wtedy wyrównanie, ale w 2018 
i połowie 2019 już nie - mówił, 
prosząc radnych o uwzględ-
nienie podwyżek w budżecie 
miasta. 

Gorzej wygląda sytuacja, 
jeśli chodzi o koszty zmienne, 
czyli działalność artystyczną 
teatru. Dyrektor przeanalizo-
wał produkcje, które były w 
repertuarze w poprzednich 
latach. -Niepokój budzą kosz-
ty spektakli - mówił. Rybka 
zaznaczył, że nie chodzi mu o 
koszt wyprodukowania sztu-
ki, ale jej eksploatacji, czyli 
grania w repertuarze. Wiele 

przedstawień grane było tylko 
kilka razy - najbardziej zdu-
miewający wydaje się przy-
kład sztuki „Przy drzwiach 
zamkniętych”, wystawionej 
w ubiegłym roku. -Jej wypro-
dukowanie kosztowało 150 
tysięcy złotych, koszty eks-
ploatacji to 20 tysięcy, wpływy 
z biletów 7 tysięcy, sztukę 
zagrano dwa razy - mówił dy-
rektor - naprawdę rozumiem, 
że premiery muszą kosztować, 
tak jak musi kosztować dobre 
auto, ale dobrym autem nie 
jeździ się dwa dni! 

Radio Elka

m Leszno
Poseł Lewicy Wiesław Szcze-
pański został przewodniczą-
cym sejmowej Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrz-
nych. Nadzoruje ona między 
innymi działalność policji, 
straży pożarnej i granicznej. 

Poseł Wiesław Szczepański 
zaraz po wyborze zadeklaro-
wał, że będzie chciał działać w 
dwóch sejmowych komisjach: 
infrastruktury oraz admini-
stracji i spraw wewnętrznych.

Dziś wybrano go na prze-
wodniczącego tej drugiej. 
Kandydaturę poparło 23 po-
słów, jeden był przeciw i jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Komisja Administracji i 
Spraw Wewnętrznych jest jed-
ną z najważniejszych komisji 
w Sejmie, zajmuje się między 

innymi działalnością policji i 
innych służb, takich jak straż 
pożarna i graniczna. -Będę 
musiał na co dzień współ-
pracować z panem ministrem 
Mariuszem Kamińskim - po-
wiedział Radiu Elka poseł. 

Wybór na przewodniczące-

go komisji oznacza, że Szcze-
pański musiał zrezygnować z 
pracy w Komisji Infrastruktu-
ry, która jest „konikiem” posła 
z Leszna. Jednak, jak zapew-
nił, będzie śledził wnikliwie  
jej prace.

Radio Elka

Dyrektor  uchyla kurtynę

Szczepański szefem Sejmowej Komisji
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Żyjemy w dość ciekawych cza-
sach, w których prawa autor-
skie przestają być abstrakcyjną 
konstrukcją prawną, a twórcy 
otrzymują coraz to nowsze 
narzędzia do zabezpieczania 
swoich uprawnień i egzekwo-
wania należnych wynagro-
dzeń. Lata 90-te (zwłaszcza 
w kontekście dynamicznego 
rozwoju dzikiego kapitalizmu) 
były idealnym inkubatorem dla 
nie do końca legalnych praktyk 
rozwijającego się wówczas 
przemysłu fonograficznego.

Pocztówka z PRL-U
Początków fonograficznego 
piractwa w Polsce, należy szu-
kać w latach 60-tych ubiegłego 
wieku. Wtedy to na rynek we-
szła pocztówka dźwiękowa - 
odmiana płyty gramofonowej, 
której nośnikiem była właśnie 
kartka pocztowa, zadrukowy-
wana rozmaitymi grafikami 
(od znaków zodiaku, przez 
motywy ludyczne, aż po zdję-
cia kotów czy samochodów), 
mieszcząca początkowo jeden, 
a w późniejszych latach mak-
symalnie dwa utwory. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, 
że były to czasy, w których 
dobrej jakości gramofony były 
absurdalnie drogie, a płyty 
praktycznie nieosiągalne - 
zachodni rock’n’roll był uzna-
wany za „produkt zgniłego 
kapitalizmu”. Wszechobecna 
cenzura oraz pragnienie ob-
cowania z zachodnią kultu-
rą doprowadzał do sytuacji, 
w której pocztówki, pomimo 
swoich ograniczeń technicz-
nych, zaspokajały potrzebę 
poznania twórczości artystów 
spod znaku big beat’owej re-
wolty - z The Rolling Stones 
i Jimim Hendrix’em na czele.

Mechanizm był prosty, żeby 
nie powiedzieć chałupniczy. 
Wystarczyło nabyć tradycyjną 
kartkę pocztową, pokryć ją 
folią, a następnie umieścić na 
„specjalnym gramofonie”, któ-
ry zamiast odtwarzać dźwięk, 
rysował rowki z zapisem ana-
logowym. Źródłem muzyki 

były oczywiście audycje Ra-
dia Luksemburg - i tak, co 
w nocy można było usłyszeć 
w eterze, rano trafiało już na 
bazarowe stoiska. Nic dziw-
nego, że pocztówki dźwiękowe 
cieszyły się taką popularno-
ścią - w połowie lat 60-tych 
kosztowały około 18 zł za 
sztukę, natomiast pod koniec 
i w początkach 70-tych ceny 
wahały się już od 2,50 zł 
(pocztówki legalnie wydawane 
przez wytwórnie płytowe) do 5 
zł (pocztówki pirackie).

Opisując historię polskie-
go piractwa fonograficznego 
nie sposób nie wspomnieć 
o magnetofonach szpulowych, 
ich następcach, czyli popu-
larnych „Kasprzakach” oraz 
magnetofonach kasetowych 
M531S, produkowanych przez 
Zakłady Radiowe. W okresie 
późnego PRL „czyste ka-
sety” odgrywały niezwykle 
istotną rolę. Brak dostępu do 
oryginalnych kaset czy płyt 
wykonawców spowodował, 
że powszechnym zwyczajem 
stało się kopiowanie kaset od 
znajomych oraz nagrywanie 
utworów prosto z radia czy 
z koncertu. Należy jednak 
pamiętać, iż cały czas porusza-
my się po czasach, w których 
pojęcie „prawo autorskie” nie 
było znane - ustawa regulują-
ca te kwestie weszła w życie 
dopiero w 1994 r., a praktyki, 
które dziś z miejsca zostałyby 

uznane za nielegalne lub co 
najmniej nieetyczne, wtedy 
były na porządku dziennym.

Transformacja
Okres przypadający bezpo-
średnio po upadku PRL-u, 
można śmiało nazwać czasem 
fonograficznej prosperity. Od 
wielkich wytwórni, nieśmiało 
stawiających pierwsze kroki 
w nowej Polsce, po bazaro-
wych przedsiębiorców - wszy-
scy chcieli zarobić, wyko-
rzystując mniej lub bardziej 
zgrabnie, otwarcie płynącą 
rzekę zagranicznych tytułów. 
W lata 1990-1993 szczyt popu-
larności osiągnęły nieoficjalne 
kasety magnetofonowe. Można 
je było kupić na każdym kroku 
- giełdy, bazary, kioski, spe-
cjalnie do tego przeznaczone 
budki (jak np. te znajdujące 
się kiedyś na Placu Defilad 
w Warszawie), a ich dystry-
bucją zajmowały się wydaw-
nictwa korzystające z braku 
regulacji prawno-autorskich. 
Taka a nie inna sytuacja była 
konsekwencją, wprowadzonej 
w 1988 r. Ustawy i działalności 
gospodarczej znanej szerzej 
jako „Ustawa Wilczka” - od 
nazwiska ówczesnego Mini-
stra Przemysłu Mieczysława 
Wilczka. Regulacja zalegali-
zowała prywatną działalność 
gospodarczą, która od tego 
momentu miała funkcjono-
wać według leseferystycznej 

zasady: „co nie jest zakazane, 
jest dozwolone”. I działała 
z pełną parą. Asta, GM Music, 
Boss Music Max Studio, Mag 
Magic, Music World, OK!, 
Orion, Takt - to nazwy dobrze 
znane kolekcjonerom kaset 
magnetofonowych. Oczywi-
ście, katalogi tych „wydaw-
nictw” były eksploatowane bez 
uprzedniego załatwienia licen-
cji, natomiast należy również 
podnieść, iż do 1994 r. - czyli 
do wprowadzenia do polskie-
go obrotu prawnego pojęcia 
„praw autorskich” - nikt takimi 
licencjami się nie przejmo-
wał, a rodzimi przedsiębiorcy 
zgarniali ogromne pieniądze. 
Wystarczyło zaopatrzyć się 
w „czyste” nośniki, ogarnąć 
poligrafię (ubogie, amator-
sko projektowane okładki, 
o wkładkach z tekstami czy 
zdjęciach należy zapomnieć), 
a następnie piracki produkt 
przekazać do dystrybucji. 
Proste?

Ciekawie ten okres wspo-
mina Krzysztof Kwiatkowski 
- prezes i współwłaściciel Takt
-u czyli firmy, która przetrwa-
ła do tej pory i przekształci-
ła się w legalnie działające 
przedsiębiorstwo. „Szczerze 
mówiąc, to mile wspomina-
my tamte czasy. Nie wiem 
czy wypada tak powiedzieć, 
ale to były dla naszej firmy 
dobre czasy. Było dużo mniej 
ograniczeń, rynek był chłon-
ny, była bardzo duża konku-
rencja. Praktycznie w każdym 
mieście były tzw. kopiarnie. 
W całej Polsce było ich mnó-
stwo. Dowcip polega na tym, 
że w momencie zmiany prawa 
część z nich została po tej 
ciemnej stronie, część została 
zlikwidowana, niektórzy nie 
wytrzymali konkurencji — 
już takiej prawdziwej. Po tej 
jasnej stronie pozostały firmy 
największe. (...) Nie było pra-
wa zakazującego takiej dzia-
łalności, więc raczej trudno 
powiedzieć, że wydawnictwo 
Takt było nielegalne. Teraz 
to się nazywa piractwo, nato-

miast wtedy to była działal-
ność gospodarcza.”

Zmiany, zmiany...
Walka o przepisy zabezpie-
czające interesy twórców była 
niezwykle ciężka. Wszak 
„ograniczanie” przedsiębior-
ców „jakimiś wymysłami na 
temat własności intelektu-
alnej”, nie były priorytetem 
wyznawców niewidzialnej 
ręki rynku i władz zachły-
śniętych neoliberalnym mo-
delem gospodarki. Wybitnie 
obrazuje to anegdota przy-
taczana przez Ian’a Haffey’a 
- szefa europejskiej komórki 
Międzynarodowej Federacji 
Przemysłu Fonograficznego 
(IFPI)[2], który przyjechał do 
Polski na początku lat 90-tych, 
aby rozmawiać o piractwie 
oraz o możliwości nawiąza-
nia formalnych kontaktów 
pomiędzy polskimi władzami 
a reprezentowaną przez niego 
organizacją. Haffey odwie-
dził Ministerstwo Kultury, 
jednak został odesłany do ów-
czesnego pełnomocnika do 
spraw integracji europejskiej, 
Jacka Saryusza-Wolskiego, 
który oświadczył, iż ma tylko 
15 minut, a następnie miał 
stwierdzić, że sprawa praw 
autorskich nie jest dla rządu 
priorytetem. Przypomnę tylko, 
że działo się to w czasie, w któ-
rym nielicencjonowane na-
grania zalewały polski rynek, 
generując ogromne zyski, któ-
rych podział omijał uprawnio-
nych autorów. W konsekwencji 
tych „rozmów”, amerykańskie 
Intellectual Property Associa-
tion, wnioskowało o objęcie 
Polski sankcjami gospodar-
czymi. IPA stwierdziła rów-
nież, że na polskim piractwie 
zarabia też ZAiKS. Pirackie 
wydawnictwa, które bez licen-
cji dystrybuowały zagraniczne 
albumy, bardzo często podpi-
sywały ZAiKS-owe umowy, 
zobowiązując się tym samym 
do wpłacania składek na konto 
tej organizacji.

Według szacunków IFPI 

w czasach, o których piszę 
powyżej, piractwo fonogra-
ficzne w Polsce osiągnęło 
zawrotny pułap 90% całego 
rynku. Jestem w stanie zary-
zykować stwierdzenie, że do 
wprowadzenia do polskiego 
ustawodawstwa przepisów 
prawa autorskiego, przyczy-
niły się głównie zagranicz-
ne korporacje fonograficzne, 
które chciały prowadzić u 
nas legalne i przede wszyst-
kim zabezpieczone interesy. 
Świadczyć o tym może fakt 
stopniowego przejmowania 
polskich, legalnie działających 
(bo takie oczywiście też były) 
wydawnictw, jeszcze przed 
rokiem 1994 r. Pomaton jesz-
cze w 1993 r. podpisał umowę 
z EMI (jego oficjalną filią stał 
się w roku 1995), Polton został 
wykupiony przez Warner Mu-
sic (1994 r.), w Izabelin Studio 
inwestuje z kolei Polygram 
(1994 r.), a następnie Universal 
Music Polska (1998 r.). Nawet 
takie przedsiębiorstwa jak 
TAKT zaczęły dogadywać 
się „legalnymi” podmiotami, 
takimi jak Izabelin czy w póź-
niejszym okresie niemieckie 
BMG. Niektóre firmy, które 
prawami autorskimi zbytnio 
się nie przejmowały, zaczęły 
rozumieć, że nie mają szans 
w starciu z wydawnictwa-
mi legitymizującymi swoją 
działalność odpowiednimi 
licencjami. Stąd też cieka-
wy proceder przekształcania 
profilu swojej aktywności na 
legalną dystrybucją. Zaplecze 
techniczne i logistyczne mie-
li - wystarczyło dogadać się 
z którymś z większych graczy 
i w spokoju, w zgodzie z nowy-
mi przepisami, dalej zarabiać 
ogromne pieniądze.

Autor: Paweł Kowalewicz, prawnik w 
Fundacji Legalna Kultura

https://www.legalnakultura.pl/
Publikacja powstała w ramach 

Społecznej kampanii edukacyjnej 
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roku – w Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego - w 
Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu przy ul. Św. Mar-
cin 80/82 w Sali Wielkiej 
zorganizowano konferencję 
pn. „ZROZUMIEĆ I PO-
MÓC - II Forum Zdrowia 
Psychicznego”. W progra-
mie znalazły się wykłady 
specjalistów, panele dysku-
syjne, kawa i lunch. 

Po wcześniejszej rejestracji 
udział w konferencji był cał-
kowicie bezpłatny, a każdy z 
uczestników  „Zrozumieć i 
Pomóc – II Forum Zdrowia 
Psychicznego - Co na to rodzi-
na”, otrzymał zaświadczenie 
potwierdzające udział w wyda-
rzeniu, certyfikat uczestnictwa 
i pakiet materiałów konferen-
cyjnych.

- W tym roku tematy kon-
centrują się wokół rodzin, 
opiekunów i specjalistów za-
angażowanych w proces zdro-
wienia osób doświadczających 
kryzysu psychicznego, dlatego 
tytuł forum – „Co na to rodzi-
na?”. Bardzo zależy nam na jak 
największej obecności na sali 
przedstawicieli tej grupy jak i 
samych osób, które doświad-
czyły problemów w sferze 
zdrowia psychicznego – mówił 
przed rozpoczęciem konferen-
cji w imieniu organizatorów 
Paweł Nyga ze Stowarzyszenia 
„Zrozumieć i Pomóc”.

Wśród prelegentów, biorą-
cych udział w konferencji, byli 
między innymi prof. Janusz 
Rybakowski – Konsultant 
Wojewódzki psychiatrii dla 
woj. wielkopolskiego, prof. 
Filip Rybakowski – Kierownik 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych, 
Anna Wilczyńska – lekarz psy-
chiatra w Poznańskim Ośrod-

ku Zdrowia Psychicznego oraz 
Justyna Świątek – reprezentu-
jąca Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu.

W trakcie „Zrozumieć i 
Pomóc – II Forum Zdrowia 
Psychicznego - Co na to rodzi-
na?” przyglądano się zdrowiu 
psychicznemu z perspektywy 
rodzin/opiekunów/specjali-

stów wspierających osoby 
doświadczające kryzysu psy-
chicznego. Poruszane zostały 
tematy:

Panel 1 - System – funda-
ment zdrowia psychicznego?

W panelu pierwszym zasta-
nawiano się nad rolą rodziny 
w procesie zdrowienia osób po 
kryzysach psychicznych.

Panel 2 - Współpraca czy 
rywalizacja?

W panelu drugim skupiono 
się na różnych perspektywach 
osób zaangażowanych w pro-
ces zdrowienia.

Panel 3 - Zadłużenie i co 
dalej …?

W panelu trzecim rozma-
wiano o problemach prawno
-finansowych osób po kryzy-
sach psychicznych.

Panel 4 - Nieobecni obecni
Panel czwarty poświęcony 

był tematowi osób samotnie 
zmagających się z kryzysem 
psychicznym.

„Zrozumieć i Pomóc – II 
Forum Zdrowia Psychicznego” 
to nie tylko panele dysku-
syjne i możliwość integracji 
środowisk zajmujących się 
wspieraniem osób doświad-
czających kryzysów psychicz-
nych. Forum łączy w sobie 
również działania z obszaru 
kultury i sztuki osób choru-
jących psychicznie. Stąd też 
dzień wcześniej, również w 
CK Zamek w Poznaniu, wy-
darzenie poprzedziła premiera 
spektaklu pt. „Grimm” w reż. 
Janusza Stolarskiego, w któ-
rym zagrały osoby z doświad-

czeniem kryzysu psychicznego 
związane ze Stowarzyszeniem 
„Zrozumieć i Pomóc”, a bio-
rące udział w projekcie „Teatr 
Powszechny” realizowanym 
przez CK Zamek we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Zro-
zumieć i Pomóc”, w ramach 
którego powstał właśnie w/w. 
spektakl.

Organizatorami „Zrozu-
mieć i Pomóc – II Forum Zdro-
wia Psychicznego - Co na to 
rodzina?” było Stowarzyszenie 
Osób i Rodzin na Rzecz Zdro-
wia Psychicznego „Zrozumieć 
i Pomóc”, we współpracy z Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej i Centrum Kultury 
Zamek. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: Pre-
zydent Miasta Poznania Jacek 
Jaśkowiak i Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak. Natomiast 
patronatem medialnym Fo-
rum otoczyło Radio Poznań 
oraz telewizja TVP3 Poznań, 
która przeprowadziła relację z 
wydarzenia.

Ogólnym celem działalności 
Stowarzyszenia Osób i Rodzin 
na Rzecz Zdrowia Psychiczne-
go „Zrozumieć i Pomoc”, jako 
organizacji pozarządowej, są 
oddziaływania profilaktyczne, 
psychoedukacyjne, terapeu-
tyczne i rehabilitacyjne wobec 
osób z problemami zdrowia 
psychicznego i ich rodzin.

Michał Szott
Zdjęcia: @zipomoc

Dyskusja jak zrozumieć i pomóc w kryzysie psychicznym
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Od zawsze mnie interesują 
historie o ludziach, którzy są 
poza nawiasem. Ciekawy jest 
dla mnie każdy, kto jest inny 
i społeczność go wyklucza. 
[…] Jeżeli ktoś potrafi, mimo 
swojej inności, przepro-
wadzić coś dobrego, to mi 
to imponuje w życiu i chcę 
o tym robić filmy - o najnow-
szych produkcjach, zbieżno-
ści filmu z rzeczywistością 
z Janem Komasą, reżyserem 
i scenarzystą rozmawia 
Joanna Sławińska.

Gratuluję statuetki za naj-
lepszą reżyserię na 44. FPFF 
w Gdyni dla filmu „Boże 
ciało” i kilku innych nagród, 
w tym nagrody publiczności. 
Twój film został też wybrany 
na polskiego kandydata do 
Oscara. Myślę, że historia 
Daniela ma sporo elementów 
uniwersalnych, liczysz na 
oscarową nominację w ka-
tegorii Pełnometrażowego 
Filmu Międzynarodowego, 
jak teraz nazywa się ta 
kategoria?
Bardzo się cieszę, że polska 
komisja wybrała ten film i jed-
nocześnie drżę, ponieważ cze-
ka nas teraz intensywny czas 
kampanii, aby dotrzeć do jak 
największej liczby osób, które 
pozwolą nam znaleźć się na 
shortliście - to pierwszy etap. 
Żeby mieć pewność, że nasz 
film zobaczy jak najwięcej 
członków komisji oskarowej 
- szukamy amerykańskiego 
dystrybutora oraz agencji PR, 
która poprowadzi kampanię. 
Powinniśmy zorganizować 
pokazy i poprowadzić wszelkie 
inne działania, aby jak najwię-
cej osób głosujących na w tej ka-
tegorii zobaczyło „Boże ciało”.

„Zimna wojna” miała w ubie-
głym roku ogromne pieniądze, 
niestety my takich nie mamy, 
natomiast zostaliśmy przy-
jęci z „Bożym ciałem” na 25 
festiwali tylko przez te 2-3 
miesiące, również w Stanach 
Zjednoczonych, więc liczymy 
na duży rozgłos.

Wróćmy do momentu, w któ-
rym zainteresowałeś się tą 
historią, która była najpierw 
tematem reportażu Mate-
usza Pacewicza, a później 
jego scenariusza.
Nie znałem reportażu, Krzysz-
tof Rak - świetny scenarzysta 
i producent kreatywny - przysłał 
mi scenariusz autorstwa Mate-

usza Pacewicza. Była to bardzo 
skromna opowieść o chłopaku, 
który udaje księdza, świetnie 
udokumentowana - na przykład 
bardzo dobrze pokazany był 
ten zbieg okoliczności, który 
się wydarzył w rzeczywistości, 
dzięki któremu chłopak bez 
święceń zaczyna być księdzem 
w małej społeczności w Pol-
sce. Zdobywa zaufanie ludzi, 
przeprowadza w miasteczku 
swoisty rodzaj terapii, stara się 
wyleczyć tę społeczność z jej 
traum. To mnie wciągnęło, ale 
miałem dużo uwag i zapropono-
wałem sporo zmian, ponieważ 
zależało mi na tym, aby scena-
riusz był jak najlepszy. Jakież 
było moje zdziwienie, gdy dwa 
miesiące później przyszła wer-
sja z wprowadzoną większością 
tych uwag.

I teraz scenariusz Mateusza 
Pacewicza nagrodziło jury 
festiwalu w Gdyni.
Wtedy, po tych zmianach, „zo-
baczyłem” film, który chcę zro-
bić, co mi się nigdy nie zdarzyło 
z cudzym scenariuszem, bo sam 
je sobie zazwyczaj pisałem. 
Chciałem poznać człowieka, 
który napisał ten tekst. Nie 
wiedziałem, że to chłopak 11 
lat młodszy ode mnie, więc po-
uczałem go w pierwszym mailu 
o tym, jak się porozumiewają 
dzisiaj młodzi ludzie, jakiej mu-
zyki słuchają, a okazało się, że 
scenarzysta to rocznik 1992. To 
było dosyć śmieszne, wspomi-
namy to miło do dzisiaj. Świet-
ne też było to, że Mateusz nie 
wziął tych uwag do siebie, lecz 
uznał, że wspólnym celem jest 
zrobienie możliwie najlepszego 
filmu. Byłem tak zadowolony, 
że kiedy spotkałem się z Mate-
uszem osobiście, praktycznie od 
razu zaproponowałem mu kolej-
ną współpracę, tym razem nad 
„Salą samobójców. Hejterem”. 
Jakimś cudem zrobiliśmy oba 
filmy w ubiegłym roku.

Jeśli chodzi o „Boże ciało”, to 
stanowimy team, w którym jest 
Krzysiek Rak, zarazem ojciec 
projektu i swatka - sam mówi, 
że zeswatał nas z Leszkiem 
Bodzakiem, który dołączył póź-
niej, i z Anetą Hickinbotham. 
Zaledwie kilka dni wcześniej 
dostali Złote Lwy za „Ostatnią 
rodzinę”, wtedy, w 2016 roku.

Nie obyło się bez problemów, 
ponieważ temat jest kontrower-
syjny i takie też jest jego ujęcie 
w scenariuszu. Za pierwszym 
podejściem komisja PISF skie-

rowała projekt do poprawek 
z tego powodu, że nie były 
znane nasze intencje, to znaczy 
czy chcemy działać dla Kościo-
ła, czy przeciw Kościołowi. 
No cóż, nie zamierzaliśmy być 
ani za, ani przeciw, po prostu 
chcieliśmy opowiedzieć tę hi-
storię i mam nadzieję, że to 
zostało w tym filmie. Według 
mnie zadaniem reżysera nie 
jest zajmowanie stanowiska, bo 
nie robię publicystyki. Po pro-
stu chcę robić film ukazujący 
rzeczywistość trójwymiarowo 
i tak, żeby ludzie wyciągali 
własne wnioski.

 
Czy spotkałeś się kiedy-
kolwiek z pierwowzorem 
postaci Daniela, którą zagrał 
Bartosz Bielenia?
W naszym filmie zostały do-
dane bardzo ważne elementy, 
których nie było w oryginalnej 
historii. Na przykład to, że nasz 
bohater pochodzi z popraw-
czaka, ta klamra w filmie jest 
strasznie ważna dla naszego 
bohatera. Druga rzecz to wy-
padek w tej miejscowości, otóż 
Daniel, którego prawdziwe imię 
to Patryk, trafił również do ma-
łej miejscowości, też chciał być 
księdzem, ale nie mógł nim być. 
Były powody, dla których to 
pragnienie się pojawiło, praw-
dziwy ksiądz proboszcz - tak 
jak w późniejszym scenariuszu 
- ze względu na chorobę nie 
domagał, więc nastąpił między 
nimi taki deal: zastąp mnie, ja 
się udam na leczenie, Kuria ni-

czego się nie dowie. Prawdziwy 
jest także sposób, w jaki Daniel 
wchodzi w społeczność i jak 
odnajduje niej pęknięcia, które 
stara się zaleczyć, w czym jest 
wyjątkowo dobry, ponieważ 
naprawdę zależy mu na tym, 
żeby pomóc ludziom.

Bartosz Bielenia, z tą twarzą 
anioła i wielkimi uduchowio-
nymi oczami, stworzył suge-
stywną postać tego bohatera, 
trochę „nie z tego świata”. 
Ale nie odpowiedziałeś mi 
czy spotkałeś się z tym praw-
dziwym, z Patrykiem.
Jak „zobaczyłem” tę historię 
uznałem, że nie ma potrzeby 
spotykać się z tym człowiekiem. 
To była sytuacja wyjątkowa, bo 
zarówno przy „Sali samobój-
ców”, jak i przy „Mieście ‘44” 
czy „Golgocie wrocławskiej” 
i przy dwóch dokumentach, 
które zrealizowałem, zawsze się 
spotykałem z ludźmi, którzy in-
spirowali mnie do tych filmów. 
Z prawdziwymi uczestnikami 
walk powstańczych przez 8 lat 
chciałem być jak najbliżej i jak 
najwięcej od nich wydobyć. 
W przypadku tej historii mia-
łem poczucie, że mam to wy-
starczająco zdokumentowane, 
ponieważ spotykałem się z wy-
chowankami rozmaitych Mło-
dzieżowych Ośrodków Socjote-
rapii i zakładów poprawczych. 
Obserwowałem ich, jak również 
ich stosunek do wychowawców. 
Nagle zobaczyłem to dokładnie 
odmalowane w scenariuszu 
Mateusza i to mnie uderzyło: 
aha, mamy osobę, która zrobiła 
tę całą robotę za mnie.

To, że ja ich też znałem po-
mogło mi ulepić całą tę relację 
bohater - ksiądz Tomasz.

Dodam, że Mateusz miał 
i ma kontakt z oryginalnym 
Patrykiem, są ze sobą w dosyć 
bliskiej relacji. Patryk napisał 
ostatnio do Mateusza, że trzyma 
kciuki za film. Nie widział go 
jeszcze, a ten film naprawdę 
mocno oderwał się od jego 
historii, zresztą historia samego 
tylko Patryka nie jest jedyną, 
którą poznał Mateusz. Był w tej 
parafii, w której to wszystko się 
wydarzyło, poznał też parafian, 
księży, pierwowzór księdza 
Tomasza.

To jest bolesna historia, dla-
tego nie chcieliśmy jej umiesz-
czać w tym samym miejscu ani 
podobnym, tylko w górach, 
przenieść ją w zupełnie inny 
region. To jest tak bolesne, bo 

ci ludzie naprawdę zaufali. Są 
mocno wierzący. A przyszedł 
ktoś, kto dał im nadzieję, pod-
czas gdy ten poprzedni ksiądz, 
z różnych powodów, jej im 
nie dał. I nagle się pojawił 
ktoś, kto im daje nadzieję i na 
koniec okazuje się, że to jest 
oszust. Oryginalnego Patryka 
spotkała ekskomunika, Kościół 
wyrzucił ze swojej społeczności 
jako kogoś, kto złamał zasady 
główne, fundamentalne. No, 
ale co zrobić z tymi wszystki-
mi ludźmi, którym on udzielił 
ślubów, ochrzcił dzieci? Nagle 
ci religijni ludzie pytają: to my 
jesteśmy małżeństwem czy nie, 
skoro zwykły facet udzielił nam 
ślubu? To było duże zagad-
nienie dla Watykanu, zebrała 
się komisja i zostało przepro-
wadzone śledztwo, które dało 
niezwykłe rezultaty - Watykan 
uleczył te sakramenty, co się nie 
zdarza i powiedział, że mimo, 
iż to nie było przeprowadzone 
w sposób godny (taka jest klau-
zula w prawie kanonicznym), 
to jednak w sposób autentycz-
ny. Te wszystkie sakramenty 
przeprowadzone przez osobę 
świecką, takie jak chrzty, spo-
wiedzi, śluby i pogrzeby, stały 
się legalne.

Dlaczego właściwie chciałeś 
opowiedzieć o Patryku - 
Danielu?
Od zawsze mnie interesują 
historie o ludziach, którzy są 
poza nawiasem, o ludziach, 
którzy się czują inni, tak jak 
było w „Sali samobójców”. 
Ciekawy jest dla mnie każdy, 
kto jest inny i społeczność go 
wyklucza. To jest nieustający 
konflikt życiowy, myślę, że 
dla większości artystów, nie 
jestem tu wyjątkiem, ale mnie 
to bardzo inspiruje. Jeżeli ktoś 
potrafi, mimo swojej inności, 
przeprowadzić coś dobrego, to 
mi to imponuje w życiu i chcę 
o tym robić filmy.

 
„Sala samobójców. Hejter” 
po sukcesie „Sali Samobój-
ców” to film bardzo wycze-
kiwany, w dodatku będzie 
niezwykle aktualny. Premie-
ra w styczniu.
To jest film, który myślę, że 
będzie bardzo mocny w Polsce. 
O ile „Boże ciało” jest filmem 
niezwykłym, bo jest trochę 
zawieszonym poza czasem 
i przestrzenią, o tyle „Sala 
samobójców. Hejter” dotyka 
rzeczy, które się u nas dzieją, 

ale nie tylko u nas: w Sta-
nach Zjednoczonych, w całej 
Europie. Będzie opowiadać 
o motywowanym politycznie 
hejcie, o hejcie społecznym, 
o niszczeniu ludzi.

Zdecydowanie jest odwrot-
nością „Bożego ciała”, które 
jest opowieścią o złożoności 
dobra. „Hejter” jest natomiast 
opowieścią o złożoności zła, 
jest historią człowieka, który 
staje się coraz skuteczniejszym 
hejterem, stacza się w absolutną 
otchłań i czerń, oszukuje widza. 
Mamy tu dokładną odwrotność 
procesu, który przechodzi Da-
niel. Będzie to bardziej gatun-
kowy film, thriller i wobec tego 
dla nieco starszych widzów, niż 
pierwsza „Sala samobójców”. 
I czuję, że będzie bardzo kon-
trowersyjny.

Przy okazji filmu „Sala sa-
mobójców. Hejter” wydarzyło 
się parę niezwykłych rzeczy… 
Zdjęcia zakończyliśmy 22 
grudnia 2018 roku i jedną 
z centralnych nici narracyjnych 
jest przygotowanie zamachu 
i zamach na prezydenta miasta. 
Trzy tygodnie później taki 
zamach się wydarzył (na prezy-
denta Gdańska, Pawła Adamo-
wicza – red.). Druga niezwy-
kła rzecz: imiona prezydenta 
i zamachowca w scenariuszu 
pokrywają się z tymi rzeczywi-
stymi, a przecież powstał dużo 
wcześniej. A data premiery, 
którą mamy wpisaną od dwóch 
lat w papiery dystrybucyjne - 
13 stycznia - pokrywa z datą 
zamachu. Dotknęło nas to, co 
się dzieje i wymyślaliśmy to 
jako political fiction i nagle się 
to wydarzyło! To jest bardzo 
ciężki dla mnie temat i myślę, 
że będzie to bardzo trudny, 
mocny film.

 
Dech mi zaparło, jak podałeś 
te wszystkie przypadkowe 
zbieżności między filmem, 
a rzeczywistością, jestem 
pod wrażeniem. Dziękuję za 
rozmowę.

 
Fot. Andrzej Wencel © Aurum Film

Rozmawiała Joanna Sławińska, 
dziennikarka Polskiego Radia

Fotografia tytułowa: Andrzej Wen-
cel (C) Aurum Film
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Jan Komasa: Historie o ludziach, którzy są poza nawiasem

W rozmowie Pani Alina Czapracka
-Bodus, właścicielka firmy Wasser 
Mann II  - Autoryzowany Koncesjoner 
Sofath na terenie województwa 
wielkopolskiego i lubuskiego.

 
W tym roku firma Wasser Mann II 
obchodzi 20-lecie działalności na 
rynku instalacyjnym. Co uważa Pani 
za swój największy sukces? 
20 - ty jubileusz działalności firmy Wasser 
Mann to sukces całego zespołu. Naszym 
największym sukcesem jest zadowolony 
Klient, który rekomenduje innym współ-
pracę z nami. Nie tylko wskaźniki sprze-
daży i korzyści finansowe są dla nas miarą 
sukcesu. Uruchomienie każdej kolejnej 
instalacji z pompą ciepła to satysfakcja, że 
firma Wasser Mann i użytkownik pompy 
ciepła przyczyniamy się do ograniczenia 
niskiej emisji, ochrony  środowiska i 
wpływamy na jakość życia w naszym 
otoczeniu.  Rozpoczynając działalność w 
1999 roku nasza firma świadczyła usługi 
przede wszystkim w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania oraz systemów 
uzdatniania wody. Nasi Klienci szukali 
rozwiązań, które zapewnią ekonomiczne 
i bezobsługowe ogrzewanie domu i c.w.u. 
Wzrastająca świadomość społeczeństwa 
o korzyściach płynących ze stosowania 
energii odnawialnej oraz popyt na tego 
typu rozwiązania grzewcze spowodowały 
poszerzenie oferty świadczonych przez 
nas usług. Już w 2000 roku w naszej 

ofercie znalazły się kolektory słoneczne 
wykorzystywane do ogrzewania wody 
użytkowej oraz wspomagania c.o. Oferta 
spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
nie tylko z powodu coraz większej dbało-
ści o środowisko, ale również z uwagi na 
niskie koszty eksploatacji systemów. Ceny 
tradycyjnych paliw rosną, za to urządzenia 
wykorzystujące energię odnawialną stają 
się coraz wydajniejsze i tańsze, przez co 
znajdują się w zasięgu cenowym większej 
liczby potencjalnych odbiorców. Z czasem, 
wśród naszych klientów obserwowaliśmy 
zapotrzebowanie nie tylko na ogrzewanie 
wody użytkowej, ale również na skutecz-
ne, ekologiczne i korzystne ekonomicznie 
rozwiązania w zakresie ogrzewania 
budynków. Rozwiązania zastosowane w 
instalacjach z pompami ciepła przekonały 
nas, lecz początki nie były łatwe. Nie 
posiadaliśmy listy referencyjnej Klientów, 
a Inwestorów nie łatwo było przekonać do 
tych nowatorskich rozwiązań. Jesienią 
2000 roku zamontowaliśmy pierwszą 
pompę ciepła i  z roku na rok montujemy 
tych instalacji coraz więcej. 

Wkład w sukces naszej firmy mają 
przede wszystkim Pracownicy. Wiem 
doskonale, że „wyniki firmy są tak dobre, 
jak dobrzy są ludzie, z którymi pracujesz”. 
Jako właściciel zdaję sobie sprawę, że 
pracownicy, to największy kapitał, jakim 
dysponuje moja firma. To doświadczeni 
fachowcy, zaangażowani w obowiązki, 
które wykonują. Jestem z nich dumna. Co 

ważniejsze, jestem przekonana, że two-
rzymy zespół, a każdy z nas ma poczucie 
odpowiedzialności za firmę i identyfikuje 
się z miejscem pracy. Za sukces uwa-
żam również to, że jako firma jesteśmy 
rozpoznawalni i doceniani w lokalnej 
społeczności. Wyrazem tego jest doce-
nienie naszych dokonań i uhonorowanie 
tytułem „Kreatywny Przedsiębiorca 2016” 
za osiągnięcia gospodarcze skutkujące 
modernizacją i unowocześnianiem Gminy 
Miedzichowo. 

Branża grzewcza jest bardzo wyma-
gająca. Jak na przestrzeni lat się ona 
zmieniła?
Chociaż obserwujemy wzrost świadomo-
ści z korzyści wynikających z zastosowania 
pomp ciepła, w moim przekonaniu, 
Polacy wciąż wiedzą zbyt mało na temat 
odnawialnych źródeł energii. Najczęściej 
szkolenia dotyczące pomp ciepła są 
skierowane do instalatorów i przepro-
wadzane są przez f irmy produkujące 
urządzenia. Niewątpliwie ważne jest 
przekonanie społeczeństwa – potencjal-
nych użytkowników tych systemów - do 
korzyści, jakie dają pompy ciepła: komfort 
użytkowania, korzyści dla środowiska i 
niskie koszty eksploatacji. W ostatnim 
czasie w środkach masowego przekazu 
podkreśla się znaczenie OZE, głównie 
ze względu na wysoką pozycję Polski 
w rankingach międzynarodowych, jeśli 
chodzi o złej jakości powietrze. Każdy z 

nas już pewnie odczuł zjawisko smogu, 
który ma negatywny wpływ na zdrowie. 
Często jednak informacje w mediach są 
bardzo ogólnikowe i nieprecyzyjne. Mam 
nadzieję, że wzrastające zainteresowanie 
tym tematem oraz rzetelny przekaz skłoni 
inwestorów do korzystania z energii z 
natury. W ostatnim czasie powstało wiele 
programów wspierających walkę z niską 
emisją. To oczywiście przekłada się na co 
raz większe zainteresowanie pompami 
ciepła. Montując w 2000 r. pierwsze 
urządzenie byliśmy jedną z nielicznych 
f irm zajmującą się pompami ciepła. 
Obecnie mamy większą konkurencję i 
bardziej wymagających klientów. Jeste-
śmy jednak przekonani, że wieloletnie 
doświadczenie, zdobyte podczas mon-

tażu już ponad 1000 instalacji, szacunek 
Klienta, poczucie odpowiedzialności i 
zaangażowanie pracowników oraz bardzo 
wysokiej jakości produkty marki Sofath, 
pozwolą nam utrzymać wysoką pozycję 
w tej branży.

Z marką Sofath współpracują Pań-
stwo od samego początku wpro-
wadzenia jej na polski rynek. Skąd 
dec yzja o promowaniu właśnie 
tych rozwiązań i jak ta współpraca 
przebiega?  
Współpraca z marką  Sofath rozpoczęła się 
już 2003 roku i trwa do dnia dzisiejszego. 
Pracownicy naszej firmy uczestniczyli w 
szkoleniach w zakresie doboru i montażu 
urządzeń we Francji i stale podnoszą 
swoje kwalif ikacje również podczas 
szkoleń w siedzibie we Wrocławiu. 
Uczestniczymy w corocznych spotkaniach 
Autoryzowanych Koncesjonerów Sofath. 
Codziennie efektywnie współpracujemy, 
aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom 
Klienta.  Marka Sofath zapewnia nam 
trzydziestoletnie doświadczenie w branży 
oraz sukcesywny rozwój marki. Daje nam 
gwarancję  współpracy z  liderem wśród 
firm produkujących pompy ciepła, jakość, 
niezawodność  i trwałość.  Nowoczesna 
konstrukcja urządzeń marki Sofath oparta 
jest o bogatą wiedzę z zakresu  geo-
termii i aerotermii, a stworzone na tej 
bazie instalacje zapewniają  ogrzewanie 
obiektów budowlanych oraz wody użyt-

kowej.  Dostępne w ofercie rozwiązania 
pozwalają na dopasowanie produktu do 
indywidualnych potrzeb klienta.

Czy w ostatnim okresie rosnącego 
zainteresowania pompami ciepła w 
technologii powietrze/woda łatwo 
przekonać Klientów do gruntowej 
pompy ciepła? 
Wybór odpowiedniej pompy ciepła 
zależy od wielu czynników, więc zawsze 
indywidualnie podchodzimy do potrzeb 
Klienta. Prostym i szybkim sposobem 
na podjęcie decyzji jest wykonanie kal-
kulacji i porównanie kosztów inwestycji 
oraz eksploatacji poszczególnych typów 
urządzeń. Jeśli dany budynek posiada już 
system grzewczy, a inwestycja w pompę 
ma być sposobem obniżenia kosztów 
ogrzewania budynku czy wody użytko-
wej, dobrym wyborem będzie pompa 
powietrzna. Jeżeli natomiast pompa 
ma być jedynym sposobem ogrzewania, 
niezawodnym bez względu na warunki 
panujące na zewnątrz i dysponujemy 
działką umożliwiającą montaż kolektora 
w gruncie - najbardziej satysfakcjonują-
cym rozwiązaniem będzie pompa grun-
towa.  Aby idealnie dobrać urządzenie 
do domu, konieczna jest więc staranna 
analiza budynku oraz przylegającego do 
niego terenu. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę Pani dalszych 
sukcesów we współpracy z marką Sofath.

20 lat z energią z natury 
P.H. Wasser Mann w Bolewicach

Autoryzowany Koncesjoner marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl
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Działania CBA pozwo-
liły zostawić w budżecie 
Skarbu Państwa ponad 100 
milionów złotych. Fikcyjne 
faktury wystawiono na bli-
sko 500 milionów złotych. 
Organizator, a zarazem szef 
grupy przestępczej i adwo-
kat z Warszawy zatrzymani 
przez agentów z białostoc-
kiej delegatury CBA.
Kolejna odsłona śledztwa 
związanego z próbą wyłudze-
nia setek milionów złotych 
nienależnego podatku VAT. 
Tym razem zostały zatrzyma-
ne dwie osoby. W ręce agentów 
CBA z Białegostoku wpadł 
organizator i jednocześnie kie-
rownik zorganizowanej grupy 
przestępczej i warszawski 
adwokat.

Kierujący  grupą przestęp-
czą sfinansował przejęcie 
spółki z koncesją na obrót 
paliwami płynnymi, tylko po 
to, by za jej pomocą wyłudzić 
wielomilionowy zwrot podat-
ku VAT. Prowadzący śledztwo 
funkcjonariusze ustalili, że 
fikcyjne faktury (tylko w tym 
wątku postępowania)  opie-
wały na blisko pół miliarda 
złotych. Fałszywe dokumenty 
były preparowane przez, już 
wcześniej zatrzymane oso-
by. Faktury dokumentowały 
fikcyjny obrót setkami tysię-
cy telefonów komórkowych. 
Wspólne działania Biura i 
prokuratury udaremniły nie-
legalny zwrot podatku VAT.

Nad procederem czuwał 
zatrzymany do sprawy war-

szawski adwokat. W zamian 
za korzyści finansowe płynące 
z nielegalnych działań zorga-
nizowanej grupy przestępczej, 
realizował zadania mające na 
celu legalizację bezprawnych 
posunięć grupy. Nadzorował 
także przejęcie spółki pali-
wowej.

Zatrzymani trafią do pro-
kuratury krajowej w Białym-
stoku, gdzie usłyszą zarzuty 
między innymi udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej.

To śledztwo ma swój począ-
tek w maju 2017 roku. Wów-
czas zatrzymano 3 osoby i 
zabezpieczono „lewe faktury” 
wystawione na ponad 300 ty-
sięcy telefonów komórkowych.

T. Brodowski, CBA

Trzy osoby uwik łane w 
korupcyjny proceder zatrzy-
mane przez funkcjonariuszy 
CBA.

Ustalenia poznańskich funk-
cjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wskazywa-
ły na istnienie przestępczego 
procederu polegającego na 
powoływaniu się na wpływy 
w instytucjach publicznych 
województwa lubuskiego oraz 
możliwości załatwienia okre-
ślonych korzyści w zamian za 
łapówki.

Czynności śledczych po-
zwoliły zatrzymać – bezpo-
średnio po przyjęciu 500 tys. 
zł - osobę powołującą się na 
wpływy u Burmistrza Szpro-
tawy. Pieniądze stanowiły gra-
tyfikację w zamian za pośred-
nictwo w załatwieniu pomocy 
w nabyciu nieruchomości 
stanowiącej własność gminy. 
Jednocześnie zatrzymany zo-
stał Burmistrz Szprotawy w 
związku z żądaniem pół milio-
na korzyści majątkowej. Ujęto 
także osobę powołująca się na 

wpływy i podejmującą się za-
łatwienia spraw urzędowych u 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, w zamian za obiet-
nice korzyści majątkowej w 
kwocie co najmniej 200 tys. zł.

Zatrzymani zostaną do-
prowadzeni do Prokuratury 
Regionalnej w Poznaniu.

Agenci CBA przeszukali 
także miejsca zamieszkania, 
pracy oraz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej celem 
zgromadzenia materiału do-
wodowego.

Były policjant zatrzymany 
przez CBA w chwilę po przyję-
ciu pierwszej transzy łapówki. 
Dzisiaj usłyszy zarzuty w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Gdańsku.

Funkcjonariusze gdańskiej 
delegatury CBA zatrzymali 
przedstawiciela miejscowej 
firmy ochroniarskiej, byłego 
funkcjonariusza Policji tuż 

po przyjęciu przez niego 50 
tys. zł, które miały stanowić 
pierwszą ratę obiecanej ko-
rzyści majątkowej. Pieniądze 
zapakowane w reklamówkę 
przekazano na jednym z gdań-
skich parkingów. Jak ustalili 
agenci CBA zatrzymany po-
woływał się na wpływy w 
Komendzie Głównej Policji i 
w zamian za 100 tys. zł podjął 

się pomyślnego załatwienia 
spraw karnych.

Funkcjonariusze przeszuka-
li siedzibę firmy oraz miejsce 
zamieszkania zatrzymanego, 
gdzie zabezpieczono doku-
mentację oraz nośniki danych. 
Zgromadzone materiały do-
wodowe i zatrzymany trafią 
do Prokuratury Okręgowej w 
Gdańsku.

CBA zatrzymało radnego 
Rady Miejskiej w Oborni-
kach , na gorącym uczynku 
przyjęcia kolejnej tran-
szy łapówki w zamian za 
pośrednictwo w uzyskaniu 
pozytywnej decyzji ws. 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Funkcjonariusze Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
prowadzą pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej w Pozna-
niu postępowanie dotyczące 
korupcyjnego procederu oraz 
powoływania się na wpływy w 
instytucjach samorządowych 
w Obornikach. Do tej spra-
wy agenci Biura zatrzymali 
dwie osoby, w tym radnego 
Rady Miejskiej w Obornikach. 
Mężczyznę ujęto w chwilę po 
przyjęciu 20 tys. zł łapówki. 

Wcześniej przyjął 10 tys. zł, 
a docelowa kwota łapówki 
miała wynieść 110 tys. zł. 
W zamian za korzyść mająt-
kową podjął się załatwienia 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego w sposób umożliwiający 
przeprowadzenie inwestycji 
budowlanej przez firmę z wo-
jewództwa wielkopolskiego. 
Druga z zatrzymanych osób 
brała udział w procederze jako 
pośrednik.

Poznańscy agenci CBA 
przeszukali jednocześnie mię-
dzy innymi Urząd Miasta i 
Gminy Oborniki oraz miesz-
kania zatrzymanych.

Obaj mężczyźni trafią do 
prokuratury, gdzie usłyszą 
zarzuty.

Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne informuje, że osoby 

które dały się uwikłać w ten 
proceder i wręczyły korzyść 
majątkową mają możliwości 
skorzystania z tzw. klauzuli 
niekaralności wynikającej z 
art. 229 par. 6 kk

Zgodnie z kodeksem kar-
nym warunkiem uniknięcia 
odpowiedzialności karnej, 
jeżeli korzyść majątkowa lub 
osobista albo ich obietnica 
zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną, 
jest dobrowolne zawiado-
mienie organów ściągania 
– w tym przypadku Dele-
gatury CBA w Poznaniu 
lub Prokuratury Okręgowej 
w Poznaniu.  Sprawca musi 
przy tym powiadomić o tym 
fakcie zanim organ ten o 
nim się dowiedział i ujawnić 
wszystkie istotne okoliczności 
przestępstwa.

Podejrzenie przyjęcia 
łapówek w zamian za 
rozstrzygnięcie przetargów 
na rzecz firmy ze Śląska. 2 
kolejne osoby zatrzymane 
przez funkcjonariuszy CBA 
z Warszawy.

Funkcjonariusze warszawskiej 
delegatury CBA zatrzymali 
kolejne dwie osoby zamie-
szane w korupcyjny proceder 
dotyczący przyznawania kon-
traktów firmie ze Śląską w 
zamian za korzyści majątkowe. 

Tym razem wśród zatrzyma-
nych znaleźli się zastępca kie-
rownika ds. sieci kanalizacji 
sosnowieckich wodociągów 
oraz były kierownik działu sie-
ci kanalizacyjnej gliwickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. Obaj podejrzani 
są o przyjęcie co najmniej kil-
kudziesięciu tysięcy złotych.

Śledztwo prowadzone przez 
funkcjonariuszy CBA pod nad-
zorem Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie ma dynamiczny 
charakter. Do tej sprawy agen-

ci CBA zatrzymali we wtorek 
Dyrektora Pionu Wsparcia w 
Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Warszawie oraz dwóch przed-
siębiorców-wspólników spółki 
ze Śląska. Czynności przepro-
wadzono w związku z podej-
rzeniem przyjęcia co najmniej 
130 tys. zł przez zatrzymanego 
dyrektora. Chodziło o roz-
strzygnięcie przetargów na 
rzecz firmy śląskich przedsię-
biorców. Sprawa ma charakter 
rozwojowy.

Kielecki psychiatra zatrzy-
many przez funkcjonariu-
szy krakowskiej delegatury 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego. Śledztwo doty-
czy wyłudzania pieniędzy 
z NFZ.

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne prowadzi pod nadzorem 
Prokuratury Regionalnej w 
Katowicach śledztwo doty-
czące działania na terenie Kra-
kowa zorganizowanej grupy 
przestępczej składającej się z 
lekarzy i farmaceutów. Grupa 

na podstawie poświadczają-
cych nieprawdę dokumentów 
wyłudzała pieniądze znacznej 
wartości z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Do tej spra-
wy został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy krakowskiej 
delegatury CBA psychiatra 
pracujący w kieleckim Domu 
Pomocy Społecznej.

Mężczyzna podejrzewany 
jest o to, że w latach 2011 
– 2015 w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej doprowadził 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
do niekorzystnego rozporzą-

dzenia mieniem. Jak ustalo-
no w toku śledztwa lekarz 
wystawił recepty, w tym na 
osoby nieżyjące oraz pacjen-
tów DPS-u. ,,Współpracował” 
w tym zakresie z okolicznymi 
aptekami, które fikcyjnie re-
alizowały sprzedaż leków, a w 
ten sposób wyłudzały pienią-
dze z NFZ. Leki przepisane 
na pacjentów DPS-u nigdy 
do nich nie trafiły, ponieważ 
faktycznie nigdy nie były im 
zaordynowane.

Jest to czwarta osoba zatrzy-
mana do tego śledztwa.

Fikcyjne faktury na 500 mln. zł.

Pół miliona do ręki

100 tys. za załatwienie śledztwa

Radny z Obornik zatrzymany

Zatrzymani z wodociągów

Recepty wystawiane na nieżyjących

Zarzuty korupcyjne usłyszą 
zatrzymane dzisiaj przez 
CBA dwie osoby wśród któ-
rych jest były wiceminister 
Środowiska i przedsiębior-
ca z Włocławka.

Funkcjonariusze łódzkiej de-
legatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
byłego wiceministra Środo-
wiska oraz włocławskiego 
przedsiębiorcę z branży bu-
dowlanej. Śledztwo dotyczy 
powoływania się na wpływy 
w 2015 r. w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i podjęcia 
się załatwienia sprawy w za-
mian za korzyść majątkową w 
związku z realizacją projektu 

„Kompleksowa Ochrona Wód 
Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej”.

Jak usta lono w t rakcie 
prowadzonych czynności w 
ramach realizacji projektu 
spółka Wodociągi Kieleckie 
podpisała umowy na budowę 
systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej na terenie m. 
Kielce oraz w dwóch święto-
krzyskich gminach. Inwestycja 
była współfinansowana przez 
Unię Europejską. Natomiast 
instytucją wdrażającą projekt 
był Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Z uwagi na znaczne 
opóźnienia w realizacji umo-
wy na wykonawcę nałożo-
no kary umowne. Wszystko 

wskazuje na to, że zatrzymany 
przedsiębiorca obiecał wice-
ministrowi zatrudnienie w 
spółkach z zapewnieniem kil-
kunastotysięcznego miesięcz-
nego wynagrodzenia w zamian 
za ,,pomoc”, która miałby 
doprowadzić do odstąpienia 
Wodociągów Kieleckich Sp. z 
o.o. od naliczenia kar umow-
nych i przyjęcia bez zastrzeżeń 
wykonanych robót budowla-
nych. Jak ustalili śledczy CBA 
wiceminister przyjął obietnicę 
korzyści, a po dymisji z peł-
nionej funkcji podjął pracę w 
spółkach przedsiębiorcy.

Obaj zatrzymani mężczyźni 
zostaną przewiezieni do Pro-
kuratury Krajowej w Lublinie, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Informacje o przetargach 
w Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej za łapówki. 
Dwie osoby zatrzymane 
przez CBA.

Były zastępca dyrektora Biu-
ra Służb Technicznych ds. 
Łączności w Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej (obec-
nie szeregowy pracownik tej 

instytucji) oraz warszawski 
przedsiębiorca zatrzymani 
przez funkcjonariuszy war-
szawskiej delegatury Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. 
Mężczyźni podejrzewani są o 
udział w procederze korupcyj-
nym. Wszystko wskazuje na 
to, że były dyrektor w zamian 
za korzyści majątkowe w po-
staci sprzętu elektronicznego 

przekazywał w 2018 roku 
informacje dotyczące prze-
targów firmie, która później 
brała udział w prowadzonych 
zamówieniach. Mężczyźni zo-
staną przewiezieni do Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty. 

Są to pierwsze zatrzymania 
w tej sprawie. Śledczy nie 
wykluczają kolejnych działań.

Stworzyli korupcyjny proce-
der, już są w rękach katowic-
kich agentów CBA. Zorgani-
zowana grupa przestępcza, 
zmowy przetargowe, dopro-
wadzanie do niekorzystnego 
rozporządzania mieniem 
państwowym, fałszowanie 
dokumentów. Temu wszyst-
kiemu przeciwstawili się 
agenci Biura

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne zatrzymało 9 osób dzia-
łających w zorganizowanej 
grupie przestępczej. Podejrza-
ni reprezentowali szereg firm. 
Ich zadaniem było organizo-
wanie zmów przetargowych. 
W wyniku takich działań kilka 

gmin w Polsce zostało dopro-
wadzonych do niekorzystne-
go rozporządzania swoimi 
finansami.

Podczas śledztwa ustalo-
no, że zatrzymani oferowa-
li włodarzom gmin: Panki, 
Herby i Opatów pomoc przy 
zdobywaniu środków z Unii 
Europejskiej, w zamian za 
wygrywanie przetargów na 
tzw. projekty miękkie (szko-
lenia dla szkół i przedszkoli). 
Przestępcze praktyki osób 
zatrzymanych przez CBA 
naraziły samorządowców na 
starty sięgające blisko 3 mi-
liony złotych.

Prokuratura Regionalna w 
Katowicach przedstawi za-

trzymanym przez katowickie 
Biuro szereg zarzutów mię-
dzy innymi: prania pieniędzy 
pochodzących z przestępstwa, 
fałszowania dokumentów, 
a także działania na szkodę 
kilku gmin.

W wyniku postępowania 
agenci CBA przeszukali miej-
sca zamieszkania i zatrzyma-
nia sprawców przestępczego 
procederu. Tam zabezpie-
czono dokumentację, nośniki 
danych i kopie elektroniczne, 
które będą dowodem w spra-
wie. Funkcjonariusze z CBA 
w Katowicach nadal pracują 
nad tym śledztwem, niewyklu-
czone są kolejne zatrzymania.

T. Brodowski, CBA

Dwie osoby zatrzymane 
przez CBA. Nowe śledztwo. 
Szkoda na ponad 2 mln zł. 
Zmowa przetargowa na ko-
rzyść zielonogórskiej firmy.

Funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali pracownika Oddziału 
Gestorstwa i Rozwoju Zarządu 
Wojskowej Służby Zdrowia 
Inspektoratu Rodzajów Wojsk 
Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych oraz 
dyrektor do Spraw Klienta 
Wojskowego i Ratownictwa 
Medycznego zielonogórskiej 
spółki.

Czynności miały miej-
sce w związku z nowym 

postępowaniem prowadzo-
nym przez warszawskich 
agentów CBA. Śledztwo 
dotyczy nieprawidłowości 
w organizowaniu zamówień 
publicznych przez Wojskowy 
Ośrodek Farmacji i Techniki 
Medycznej w Celestynowie 
związanych z dostawą sprzę-
tu medycznego.

 Ustalenia śledczych wska-
zują, że zatrzymane osoby we-
szły w porozumienie w związ-
ku z organizowanymi przetar-
gami na sprzęt medyczny, w 
celu wyłonienia zielonogór-
skiej spółki jako wykonawcy 
zamówień. Wszystko wskazuje 
na to, że uzgadniali treść opisu 

przedmiotu zamówienia oraz 
odpowiedzi zamawiającego 
na odwołanie i zapytania do 
treści SIWZ, działając przy 
tym na szkodę w wysokości 
co najmniej 2 mln zł.

Zatrzymanym osobom zo-
staną przedstawione zarzuty 
w Wydziale do Spraw Wojsko-
wych Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie.

Śledztwo oparto na ustale-
niach własnych Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego przy 
udziale Żandarmerii Wojsko-
wej oraz Służby Kontrwywia-
du Wojskowego.

Sprawa ma charakter wielo-
wątkowy i rozwojowy.

Łapówka byłego wieceministra

Korupcja w Agencji Żeglugi

CBA przerywa przetargowe „ustawki”

Przetargi na sprzęt medyczny
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Wstając rano widzę znowu 
ten śnieg. A jest go dość 
sporo, bo około 10 cm. Na 
termometrze jest minus 2 
stopnie. Jest już godzina 8.00 
i najwyższy czas na wstawa-
nie. Po ogoleniu się i umyciu 
przyszedł do mnie Władek i 
mówi żeby przyjść do niego 
na śniadanie bo ma ciepło w 
swoim saloniku. Na śniada-
nie jemu już tylko resztki z 
naszych zapasów które nam 
jeszcze pozostały, czyli chleb 
turecki i nasz dobry smalec 
z cebulą oraz stary boczek. 

Podczas śniadania patrzyli-
śmy na mapę którędy i jak by 
było najbliżej do Probistypu. 
Według mapy wskazywało 
by, że najbliżej do Skopie 
było by przez Błagojewograd 
czyli drogą A3. Po rozmowie 
z kierowcą bułgarskim oka-
zało się że z Błagojewogradu 
do Skopje nie ma przejazdu 
dla samochodów ciężaro-
wych. Jest to przejście tylko 
dla samochodów osobowych. 
Natomiast my mamy załadu-

nek w Probistypie i mieliby-
śmy bardzo blisko bo około 
250 kilometrów. No i niestety 
będziemy musieli jechać do 
Dimitrowgradu, a następnie 
do Niszu i z powrotem w dół 
na Skopje. A to już będzie 
dodatkowo prawie 300 kilo-
metrów dalej. Jest to sporo 
kilometrów ale co zrobić, 
nie mamy innego wyjścia.  
Po śniadaniu pojechaliśmy 
taksówką do naszego przed-
stawiciela w Sofii aby zała-
twić ważne talony na paliwo. 
Po przyjeździe okazało się, 
że  sami musimy sobie to 
załatwić między kierow-
cami. Nasi przedstawiciele 
rozkładali ręce i po licznych 
telefonach nic nie załatwili. 
A więc znowu musimy radzić 
sobie sami. Wracając na par-
king zapłaciliśmy tylko 10 
lewa za taksówkę, co było 
dla nas miłą niespodzianką 
że tak tanio a było to sporo 
kilometrów i upłynęło prawie 
2 godziny. Na parkingu spo-
tykamy naszych kierowców z 

Błonia i ze Śremu. Na nasze 
szczęście mają talonów wię-
cej. Spisaliśmy mały protokół 
przekazania tych talonów no 
i po sprawie. Możemy więc 
jechać dalej. Wyjeżdżając z 
parkingu na polach leży jesz-
cze sporo śniegu. Natomiast 
drodze już go nie ma, ale 
śnieg nadal pada.     

Z Sofii do granicy w Dra-
gomanie jest tylko 35 kilome-
trów, dojeżdżając do granicy 
w tych bułgarskich górkach 
zrobiło się znów bardzo 
ślisko, bo na drodze leży 
ujechany śnieg. Przed wjaz-
dem na granicę tankujemy do 
pełnego zbiornika i wlewamy 
do pustych kanistrów. Wyko-
rzystaliśmy wszystkie talony, 
gdyż w Jugosławii nie hono-
rują żetonów DKV i trzeba 
płacić gotówką za pobrane 
paliwo. Po zatankowaniu 
wjeżdżamy na bułgarską gra-
nicę. Jest już godzina 14.00. 
Odprawa u Bułgarów poszła 
dość szybko gdyż przed nami 
nie było zbyt wiele samocho-

dów. Z granicy bułgarskiej 
do granicy Jugosłowiańskiej 
jest 5 kilometrów i znowu są 
te małe podjazdy i zjazdy po 
tej zaśnieżonej drodze. Ale to 
wszystko jest nic w porówna-
niu z zaśnieżonymi drogami 
w Turcji. No i wjeżdżamy na 
przejście graniczne w Dimi-
trowgradzie. Tutaj odprawa 
również idzie sprawnie. Po 
opłaceniu podatku drogo-
wego oraz podstemplowaniu 
zezwolenia mamy sprawy 
załatwione. Pytamy celni-
ków czy jest jakaś krótsza 
droga do Skopje? Celnicy 
nam odpowiadają że jest, ale 
bardzo wąska i wiedzie przez 
teren górzysty i odradzają 
nam jechać tą drogą. Była 
by ona krótsza o jakieś 100 
kilometrów. Ale nie warto 
ryzykować. Tak więc musimy 
jechać do Niszu, a następnie 
kierować się na Skopje, tak 
jak w zeszłym roku jeżdżąc 
do Iraku to w Niszu kierowa-
łem się na Skopje, Saloniki 
i do Volos, a dalej to już 

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 43)

promem przez Morze Śród-
ziemne do Lataki w Syrii. 
I niestety będziemy musieli 
nadłożyć te 300 kilometrów. 
Jest już po godzinie 15.00. Do 
Niszu powinniśmy dojechać 
jeszcze za dnia ale musimy 
uważać aby nie przekraczać 
dozwolonej prędkości czyli 
70 km/h, bo tutejsza Milicja 
znowu tylko na to czeka. Po 
ujechaniu około 100 kilome-
trów jedziemy ładną chociaż 
nie kiedy bardzo wąską drogą 
wzdłuż rzeki tak jakby na 
półce skalnej oraz przejeż-
dżamy przez wykute tunele 
w skałach wapiennych.   

Pogoda zrobiła się ładna, 
śnieg już tutaj nie pada, a 
droga jest sucha. Za małą 
miejscowością Bela Palanka 
stoi Milicja i zatrzymała 
nas do kontroli. Patrząc na 
tarczki nie wierzą, że jecha-
liśmy zgodnie z przepisami. 
Zaglądają w tachograf czy nie 
mamy pozakładanych gumek 
na rysikach. Ale nic z tego, 
więc nic nie zarobili a już na 
pewno myśleli że coś im się 
skapnie. Bo tutaj właśnie w 
tym miejscu jak jechałem do 
Iranu to wcisnęli mi mandat 
bardzo pognieciony za 100 
dinarów, a skasowali 200. 
Bo tachograf nie odmierzał 
czasu. Teraz nie wyłapali 
tego i tacy to są spekulanci Ci 
tutejsi Milicjanci. Jadąc przez 
te małe miejscowości gdzie 
jest ograniczenie prędkości 
nie kiedy do 30 km/h i nie 
wiadomo dlaczego to tak je-
dziemy. A to bardzo wydłuża 
czas przejazdu. 

Zbliżając się do Niszu robi 
się już ciemno. Jugosłowiań-
scy kierowcy samochodów 
osobowych też jeżdżą bardzo 
nie odpowiedzialnie i nie 
kiedy wpychają się na trze-
ciego lub jadąc nie kiedy na 
czołowe zderzenie. Jeżdżą 
podobnie jak kierowcy w Ira-
nie. Jak zacznie wyprzedzać 
to już nogi z pedału gazu nie 
zdejmie. I dlatego jest tyle 
krzyży stojących przy drodze, 
ale tutejszym kierowcą nic 
to nie mówi i nie wyciągają 
z tego żadnych wniosków. 
Przed Niszem zjechaliśmy 
na parking, aby coś zjeść. 
Po krótkim posiłku ruszamy 
dalej. Jest już ciemno, a ruch 
na tej drodze jest już duży. 

Do Skopje pozostało jesz-
cze 220 kilometrów. Chcemy 
dzisiaj zajechać pod załadu-
nek, aby jutro się załadować 
i wrócić jak najprędzej do 
kraju i domu. Na pewno nasze 
żony i dzieci z utęsknieniem 
czekają na nasz powrót. Na 
pewno się martwią, że nas 
tak długo nie ma. No i tak 
dojechaliśmy do Skopje i za-
trzymujemy się na jednej ze 
stacji benzynowych, aby zapy-
tać się jak najlepiej dojechać 
do Probistypu. Niestety stacja 
jest już nie czynna, a my już 
jesteśmy trochę zmęczeni i co 
najgorsze, że nie ma się kogo 
zapytać o drogę. Stoimy przy 
stacji i się zastanawiamy jak 
jechać dalej i w tym czasie 
podjechał jakiś samochód 
osobowy, był to kierowca Ju-
gosłowiański który wysiadł z 
samochodu i pyta się  nas jaki 
mamy problem. Pokazaliśmy 
jemu adres pod jaki jedziemy, 
a on narysował nam mapę i 
wytłumaczył jak i którą drogą 
mamy jechać, bo tą krótszą 
drogą było by bliżej o jakieś 
50 kilometrów lecz jest ona 
bardzo wąska i ma wiele 
zakrętów, a tymi samocho-
dami moglibyśmy mieć duży 
problem z dojechaniem. I tak 
z miasta Veles musimy kie-
rować się na Sztip, a później 

na Probistip. 
Do celu pozostało nam 

jeszcze około 130 kilometrów. 
Jest już po godzinie 22.00. 
Podziękowaliśmy życzliwemu 
kierowcy i dałem jemu paczkę 
papierosów która mi jeszcze 
została. Kierowca bardzo się 
ucieszył i ruszyliśmy każdy w 
swoim kierunku. Po ujechaniu 
kilku dziesięciu kilometrów 
zatrzymaliśmy się znowu na 
jednym z małych parkingów, 
aby trochę się orzeźwić na 
świeżym powietrzu. Władka 
już również morzył sen. Po-
gadaliśmy trochę i zastosowa-
liśmy trochę gimnastyki, po 
czym ruszyliśmy. Wjeżdżając 
do miejscowości Veles skrę-
camy na Sztip. Wyjeżdża-
jąc z miasta zatrzymuje nas 
Milicja. Jeden z milicjantów 
pyta się nas po polsku dokąd 
jedziemy? Zdziwiło to nas 
że tak ładnie mówi jugosło-
wiański milicjant po polsku. 
Po chwili okazało się że jest 
to Polak urodzony w Polsce, 
matka jest Polką, a ojciec Ju-
gosłowianinem i, że po wojnie 
wywędrowali do Jugosławii. 
Miło jest spotkać tak życz-
liwych ludzi i to tak daleko 
od kraju. Uzyskaliśmy szcze-
gółowe informacje, że droga 
będzie bardzo wąska i kręta. 
Adres do Probistipu to nie 
jest docelowy gdyż fabryka 
akumulatorów znajduje się w 
małej miejscowości Zletewo. I 
tam musimy się kierować. Do 
celu pozostało nam jeszcze 
50 kilometrów. Sen znowu 
trochę ustąpił. Dobrze że nie 
ma śniegu gdyż są ostre i 
duże podjazdy. Mamy znowu 
trochę szczęścia że droga 
jest czysta. Dojeżdżając do 
Probistipu sen znowu zaczął 
mnie mocno męczyć. Więc 
zatrzymałem się i wyszedłem 
z samochodu. Władek też 
skorzystał z okazji i chwilę 
żeśmy się rozruszali. Jest już 
po godzinie 1.00, a do celu już 
niedaleko. Dookoła nas dość 
wysokie góry i czyste niebo z 
roziskrzonymi gwiazdami. Po 
chwili ruszamy dalej. Ulice są 
tutaj bardzo wąskie, dobrze że 
nie ma poustawianych samo-
chodów osobowych. Teren jest 
tutaj bardzo górzysty. 

No i wreszcie jest znak 
kierujący do Zletewa. Do tego 
Zletewa pozostało już tylko 8 
kilometrów. Dobrze że spo-
tkaliśmy tak życzliwych mi-
licjantów i teraz nie musimy 
szukać po nocy tej fabryki, 
bo i tak nie było by się kogo 
zapytać, a na dodatek przy tak 
wąskich uliczkach gdyby się 
gdzieś wjechało to nie było 
by możliwości zawrócenia. 
Niby już tak nie daleko do 
celu a ten sen nie ustępuje i 
staje się bardzo natarczywy. 
Raz po raz wystawiam gło-
wę przez otwarte okno, aby 
powiew tego chłodnego po-
wietrza trochę odpędził sen. 
No i rzeczywiście droga jest 
tutaj bardzo wąska. Nie wiem 
jakby tutaj miały się minąć 
takie duże dwa samochody. 
Wjeżdżając do tej maleńkiej 
miejscowości widzę znak 
który wskazuje jak dojechać 
do tej fabryki. No i wreszcie 
dojechaliśmy na parking przy 
fabryce. Jesteśmy już bardzo 
zmęczeni. Robimy herbatę 
i zjadamy po dwie sznytki 
chleba. Jak na dzisiejszy dzień  
cel został osiągnięty a jutro 
zobaczymy co będzie dalej..

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.
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W poniedziałek 21 paź-
dziernika w Zespole Szkół 
Technicznych im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
po raz kolejny odbyła się 
honorowa akcja krwio-
dawstwa, przy współpracy 
z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu.  

Pragnienie niesienia pomocy 
potrzebującym,  zachęciła  
47 uczniów naszej szkoły do 
wsparcia tych, którzy czekają 
na  krew w wielkopolskich 
szapitach.  Łącznie  zebrano 
ponad 13 litrów krwi. Orga-
nizacją całej akcji zajęła się 
Międzyszkolna Grupa Wo-
lontariuszy z Zespołu Szkół 
Technicznych pod opieką p. 
Marii Floraszek, p. Anny 
Majcherek oraz p. Aleksandry 
Żmidzińskiej. Uczniowie  z 
wolontariatu  jak co roku 
podzielili się na trzy grupy. 
Pierwsza z nich zajęła się 
częścią organizacyjną, przy-
gotowała plakaty informacyj-
ne, przyjmowała zgłoszenia i 
wpisywała osoby chętne na 
listę zgłoszeniową, pilnowała 

ankiet i współpracowała z 
grupą z Poznania. Druga 
grupa porządkowa, pomagała 
zorganizować punkt pobra-
nia krwi oraz przygotowała 
kawiarenkę . Trzecia  grupa 
zajęła się pomocą przy robie-
niu kanapek dla kolegów i 
koleżanek. Każdy z oddają-
cych krew musiał wypić co 
najmniej 1,5 litra płynów oraz  
koniecznie zjeść śniadanie. 
Akcja krwiodawstwa na stałe 
wpisała się w tradycję Zespo-
łu Szkół Technicznych. Nasza 
pełnoletnia młodzież w swoje 
dorosłe CV może śmiało dopi-
sać takie cechy jak: empatia, 
bezinteresowność, dbanie o 

potrzeby chorych i potrzebu-
jących.   Udział w akcji jest  
sukcesem wychowawczym  
nauczycieli oraz  rodziców.  
Szkoła to nie tylko przestrzeń 
do zdobywania wiedzy teo-
retycznej, ale także miejsce, 
gdzie zdaje się egzamin z 
człowieczeństwa: „Umrzeć ile 
konieczne, nie przebrawszy 
miary. Odrosnąć ile trzeba 
z ocalonej reszty.” („Autoto-
mia” ,W. Szymborska).

Dlatego jeśli tylko chcesz 
w przyszłości zostać dawcą, 
zgłoś się do nas  już za rok, 
Twoja krew  może uratować 
życie drugiej osobie!   

Anna Majcherek

Z okazji święta 5 Pułku 
Artylerii z Sulechowa 6 li-
stopada odbyły się zawody 
w biegach na orientacje dla 
szkół prowadzących klasy 
mundurowe. W zawodach 
uczestniczyła reprezentacja 
Zespołu Szkół Technicznych 
im E.Kwiatkowskiego w skła-
dzie: Skrzypek Wiktoria z 
klasy 2A,Walkowiak Joanna z 

klasy 1A,Zarabska Karolina z 
klasy 1A,Wasielewski Tomasz  
z klasy 1A,Drgas Mikołaj z 
klasy IV A, Grys Nikodem z 
klasy 2A. Opiekunami dru-
żyny  byli nauczyciele Rafał 
Maluśki i Marcin Łodyga. 
Trasa biegu znajdowała się 
na terenie jednostki i była 
jednakowa dla dziewcząt 
i chłopców. Reprezentacja 

szkoły zaprezentowała się z 
bardzo dobrej strony, pierwsze 
miejsce w kategorii chłopców 
zajął Nikodem Grys a trzecie 
Mikołaj Drgas. Wsród  dziew-
cząt trzecie miejsce zdobyła 
Wiktoria Skrzypek.

Podsumowania zawodów 
i wręczenia medali dokonał 
nowy zastępca dowódcy puł-
ku, ppłk Piotr Męczyński.

Zgodnie z zapowiedzią, firma 
Job Impulse, zaprosiła klasy 
4A i 4C do przeprowadzenia 
inwentaryzacji w sklepie bu-
dowlanym. Przyszli logistycy 
po raz pierwszy uczestniczyli 
w spisie z natury, przy pomocy 
czytników kodów kreskowych.  

Podczas wydarzenia ucznio-
wie, mogli na własne oczy 
zobaczyć, jak wygląda organi-
zacja i etapy przeprowadzana 
inwentaryzacji:
a etap pierwszy – przygoto-
wanie inwentury – podział 
jednostki na mniejsze obszary, 
przydział ludzi do odpowied-
niego działu , ustalenie me-
tody przeprowadzenia spisu 
czy wyznaczenie osób odpo-
wiedzialnych za prawidłowy 
przebieg;
a etap drugi – spis z natury – 
przeliczenie wszystkich rzeczy 

materialnych znajdujących się 
w sklepie;
a etap trzeci – kontrola roz-
bieżności – ponowne porów-
nywanie stanów rzeczywistych 
ze stanami systemowymi;
a etap czwarty – rozliczenie 
inwentaryzacji – ten etap nie-
stety odbywa się po zakoń-
czeniu fizycznego liczenia na 

magazynie i nie mogliśmy go 
już obserwować.

Poznanie praktycznego aspek-
tu przeprowadzania inwenta-
ryzacji na pewno zaowocuje 
w przyszłości, gdy nasi lo-
gistycy, będą samodzielnie 
organizować i przeprowadzać 
inwentaryzację. 

Uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #Mundurowa Pamięć. W dniu 26 października ucznio-
wie klasy IV  uporządkowali Pomnik  Kosynierów oraz wspólną mogiłę-miejsce spoczynku ko-
synierów którzy zginęli w walkach o niepodległość  w 1848 roku.31 października kadeci zapalili 
znicze przy pomnikach  oraz oddali cześć poległym.

Żywy Pomnik Jana Pawła II 

Sukcesy "mundurowych"

Doświadczenia Logistyków

Kadeci oddali cześć

Dnia 17 października 2019 roku 
w Zespole Szkół Technicznych  
im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go odbyło się spotkanie z oka-
zji Dnia Dawcy Szpiku, który 
obchodzony jest w Polsce od 
2002 roku. To święto jest okazją  
do uhonorowania bohate-
rów, którzy oddali szpik i 

komórk i  k r w io t wórcz e ,  
by dać szansę drugiej osobie 
na powrót do zdrowia. Z tej 
okazji uczniowie „Różowej” 
mogli spotkać się i poznać 
historię osób, które zostały 
dawcami szpiku kostnego, 
oraz z przedstawicielami Fun-
dacji przeciwko Leukemii.  

Już w wkrótce w naszej szko-
le odbędzie się rejestracja 
do banku szpiku. Wszyscy 
pełnoletni uczniowie, którzy 
chcą zostać potencjalnymi 
dawcami, proszeni są o  zgła-
szanie się do pani Anny Le-
dzianowskiej oraz pana Rafała 
Maluśkiego. Anna Ledzianowska  

W  dniu 30 października 2019 
roku w Grodziskiej Hali Spor-
towej odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Grodziskiego w  Dru-
żynowym  Tenisie Stołowym.

Zespół Szkół  Technicznych 
w Grodzisku Wielkopolskim  
reprezentowali: Martyna Fra-
nek, Julia Trzeszewska  Wik-
toria Jaskulska.

W zespole męskim: Miłosz 
Cecuła, Cezary Dziedzic i 
Marcin Nowak. Obie dru-
żyny wywalczyły pierwsze 
miejsce oraz, tytuł  Mistrza  
Powiatu Grodziskiego Tenisie 
Stołowym. Zwycięzcom  gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w rozgrywkach na 
szczeblu rejonowym.

Gospodarzami turnieju byli 
nauczyciele Rafał Maluśki i 
Marcin Łodyga.

Marcin Łodyga

Dnia 25.10.2019 roku klasa 
1GT, realizująca biologię 
na poziomie rozszerzonym, 
wraz z opiekunem Szkolne-
go Koła Ochrony Sala-
mandra, panią Magdaleną 
Zadoń udała się do stacji 
uzdatniania wody Miejskie-
go Zakładu Komunalnego 
w Grodzisku Wlkp. 

Na miejscu pracownik opro-
wadził wszystkich po stacji 
i szczegółowo przedstawił 
poszczególne etapy wydoby-
wania, oczyszczania i uzdat-
niania wody.
Szczególnie duże zaintere-
sowanie wzbudził wykres 
przedstawiający intensywne 

wzrastanie zapotrzebowanie 
wody w Grodzisku z ukaza-
niem, jak to rozkłada się w 
poszczególnych miesiącach. 
Dowiedzieliśmy się, że gwał-
towny wzrost zużycia wody 
ma miejsce w miesiącu lipcu, 
szczególnie w godzinach mię-
dzy 18 a 20. Myjąc się, czy 
podlewając trawę nie myślimy 
o tym, że woda jest tak cennym 
surowcem. W XXI wieku jej 
niedobór staje się poważnym 
światowym problemem.  Za-
soby zdatnej do picia wody 
bardzo szybko się zmniejszają, 
a ludzi na Ziemi jest coraz 
więcej. Młodzież dowiedziała 
się, że ostatnie upalne lata 
spowodowały spadek ilości 

wody i podczas upalnych dni 
zaczynało jej brakować. Na 
koniec pracownik stacji facho-
wo i rzetelnie odpowiadał  na 
nasze liczne pytania. 

Była to bardzo pouczająca 
wycieczka, nasuwająca bardzo 
ważny wniosek, że ilość wody 
ciągle się zmniejsza, dlate-
go  trzeba ograniczyć ilość  
jej bezsensownego zużycia. 
Pamiętajmy, że każdy z nas  
możesz skutecznie ograniczyć 
zużycie wody zwracając uwa-
gę na tak zwyczajne czynności 
jak kąpiel, spłukiwanie wody, 
czy zmywanie naczyń.  Pomo-
żemy nie tylko naszej Planecie, 
ale i zaoszczędzimy pieniądze.

Magdalena Zadoń

Dzień Dawcy Szpiku 

Mistrzostwa w tenisie stołowym

Lekcja biologii w naturze
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W środę 23 października Pani 
Prowidencja Łuczak z Ra-
koniewic obchodziła swoje 
101 urodziny. Z tej okazji 
Szanowną Jubilatkę odwiedził 
Burmistrz Rakoniewic, dr Ge-
rard Tomiak wraz z Magdaleną 
Augustyniak Kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego. Na 
ręce Pani Prowidencji przeka-
zane zostały list gratulacyjny 
oraz tort i kwiaty. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze 
i było okazją do rozmowy, a 
także licznych wspomnień. 
Wszyscy zebrani wyrazili na-

dzieję na ponowne spotkanie 
przy okazji kolejnych urodzin 
Pani Prowidencji za rok. 

Dostojnej Jubilatce życzymy 
mnóstwo zdrowia, ogrom-
nej pogody ducha oraz wielu 
szczęśliwych chwil spędzo-
nych w gronie najbliższych. 

Wydarzenie odbyło się 8 
listopada w Jabłonnej. Wspo-
mniana, pamiątkowa tablica 
powstała aby upamiętnić 
ofiary II wojny światowej 
pochodzące z miejscowej 
parafii. 

Uroczystość jej oficjalnego 
odsłonięcia rozpoczęła msza 
święta, w której udział wzięli 
przedstawiciele lokalnych 
samorządów, zaproszeni go-
ście z Dyrektorem Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 

w Poznaniu, Rafałem Recz-
kiem, licznie zgromadzeni 
mieszkańcy oraz rodziny po-
mordowanych. 

Urząd Miejski w Rakonie-
wicach reprezentowali Bur-
mistrz dr Gerard Tomiak, 

oraz Zastępca Burmistrza Ar-
kadiusz Pawłowski. Po mszy 
zgromadzeni przeszli pod 
pamiątkową tablicę, gdzie 
dokonano jej uroczystego od-
słonięcia i złożenia kwiatów 
oraz zniczy.

31 października w Urzędzie 
Miejskim w Rakoniewicach 
została podpisana umowa na 
wykonanie dokumentacji do-
tyczącej zadania „Rozbudowa 
kompleksu edukacyjno- spor-
towego w Rakoniewicach o 
basen przeszklony”. W pod-
pisaniu umowy uczestniczyli 
Burmistrz Rakoniewic dr Ge-
rard Tomiak, Skarbnik Gminy 
Teresa Kmiecik, Kierownik 
Wydziału Gospodarki Gmin-
nej Paweł Sobecki oraz Pan 
Rafał Deka Prezes Zarządu 
firmy Bud Serwis RDK z Gli-
wic, która będzie realizowała 
zadanie.

Przedmiot oraz zakres za-
mówienia obejmuje dwa eta-
py: I opracowanie koncepcji 
funkcjonalno- przestrzennej, 

które ma zostać wykonane 
do 30 listopada 2019 r. oraz 
etap II opracowanie projektu 
budowlanego oraz projektów 

wykonawczych wraz z doku-
mentacja przetargową oraz 
pozwoleniem na budowę- wy-
konanie do 30 listopada 2020 r.

101 urodziny Pani Prowidencji Łuczak

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Podpisanie umowy na wykonanie 
dokumentacji dla budowy basenu

GMINA RAKONIEWICE

Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości były bardzo 
uroczyste i wyjątkowe. 
Rozpoczęły się tradycyj-
nie mszą świętą w intencji 
Ojczyzny. 

Po mszy nastąpił uroczysty 
przemarsz ulicami miasta na 
rakoniewicki rynek, gdzie pod 
Pomnikiem Pamięci i Wolno-
ści delegacje złożyły kwiaty. 
Zgromadzeni na rynku mieli 
okazję posłuchać kilku pieśni 
patriotycznych w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Rostarzewa, co stanowiło 
przedsmak wieczornego kon-
certu. 

Punktualnie o godzinie 
17.00 w Sali Koncertowej 
Rakoniewickiego Ośrodka 
Kultury rozpoczął się uro-
czysty koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. W swojej 
przemowie Burmistrz Rako-
niewic podkreślił jak ważne 
jest uczestnictwo w takich 
patriotycznych imprezach, 

podziękował wszystkim, któ-
rzy poświęcili swój czas by 
spędzić go razem i uczcić 
Niepodległość Polski. Goście 
byli zachwyceni występem 
orkiestry wraz z solistami, 
była to prawdziwa uczta dla 
duszy. Na zakończenie Dyrek-
tor Rakoniewickiego Ośrodka 
Kultury zaprosiła wszystkich 
na tort i rogaliki, który został 
pokrojony przez  Burmistrza 
Rakoniewic. 

Obchody Święta Niepodległości
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Niepodległa do hymnu, 
Niepodległa Powstań, 
Niepodległa Trwaj…. - 
Tymi słowami przywitał 
Grodziszczan Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan. W poniedzia-
łek 11 listopada, mieszkań-
cy naszego miasta tłumnie 
stanęli na płycie Starego 
Rynku, by wspólnie uczcić 
Święto Niepodległości śpie-
wając Hymn Polski.

„Jeszcze Polska nie zginęła…” 
rozbrzmiało w południe w wy-
konaniu niecodziennego chóru 
mieszkańców.

Uroczystość uświetnili rów-
nież: Zespół Tańca Ludowego 
Cybinka Grodzisk oraz Chór 
Miasta Grodzisk Wielkopolski 
Ottimo.

Zanim Grodziszczanie ra-
mię w ramię, łącząc pokolenia, 
zaśpiewali wszystkie zwrotki 
Mazurka Dąbrowskiego, Bur-
mistrz Piotr Hojan podzięko-
wał za ten wspaniały wyraz 
patriotyzmu, prosząc przy 
tym, by każdy z mieszkańców, 
zawsze dumnie i z godnością 
reprezentował swój ojczy-
sty kraj. Byśmy codziennym 

życiem, swoimi wyborami, 
słowami i pracą, każdego dnia 
wyrażali szacunek dla minio-
nych pokoleń, które drogę do 
Niepodległości  przypłaciły 
własną krwią.

Serdecznie dziękujemy za 
liczny udział w uroczystości 
i zachęcamy do udziału w 
lokalnych wydarzeniach, które 
zaplanowaliśmy dla Państwa w 
najbliższym czasie.

W środę 6 listopada jubileusz 
65-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego obchodzili Pań-
stwo Teresa i Marian Dukarscy 
z Grodziska Wielkopolskiego.

W tym wyjątkowym dniu, 
Jubilatów odwiedziła z życze-
niami delegacja w osobach 
Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotra Hojana 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszki Maik. 
Goście złożyli parze najlepsze 
gratulacje oraz życzenia, by w 
zdrowiu, wzajemnej miłości 
i szczęściu obchodzili razem 
kolejne jubileusze.

W czwartek 31 paździer-
nika Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Ho-
jan gościł drużynę Grodzi-
skiego Klubu Strzeleckiego 
GRYF, która rozsławia 
nasze miasto licznymi 
sukcesami osiąganymi na 
regionalnej i ogólnopolskiej 
arenie.

Członkowie zespołu: Marian 
Zieliński, Maciej Kandulski i 
Paweł Cichy zdobyli Wicemi-
strzostwo Polski w klasyfika-
cji drużynowej z pistoletu do-
wolnego. Dodatkowo - Maciej 
Kandulski zajął II miejsce w 
Finale Pucharu Polski OPEN 
w Strzelectwie Sportowym.

Burmistrz pogratulował 
zwycięzcom sukcesów, życząc 
dalszego rozwijania pasji i 
niesłabnącej determinacji w 
zaszczepianiu ducha sportu w 
jak największej liczbie miesz-

kańców naszej gminy.
Kolejny sezon na grodzi-

skiej strzelnicy ruszy wio-
sną przyszłego roku, już dziś 
zachęcamy do poznania tej 
dyscypliny.

Z okazji 96. urodzin Pa-
nią Leokadię Woś odwie-
dzili goście w osobach 
Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr 
Hojana oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszki Maik. Dele-
gacja złożyła Jubilatce 
najserdeczniejsze życze-
nia, by dobre zdrowie 
pozwoliło jak najdłużej 
cieszyć się każdym dniem 
i czasem spędzonym 
wśród bliskich.

Pierwsze warsztaty zdo-
bienia dyni, które odbyły 
się wczoraj po południu w 
Centrum Kultury RONDO 
w Grodzisku Wielkopol-
skim cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Ponad 70 osób, od najmłod-
szych dzieci po seniorów, 
zgłębiało tajniki jesiennych 
dekoracji pod okiem instruk-
torów. Drążenie, wycinanie i 
malowanie dostarczyło wielu 
wrażeń i dobrej zabawy nie 
tylko najmłodszym uczest-
nikom.

Wspaniałe arcydzieła po-
wstawały przez blisko dwie 
godziny. Warsztaty zakończył 
niecodzienny koncert na nie-
zwykłym instrumencie hang 
drum, który umiejętnie doty-

kany dłońmi wydobywa poru-
szające dźwięki. Klimatyczny 
koncert zakończyły gromkie 
brawa jego uczestników.

Organizatorem warsztatów 

był Urząd Miejski w Gro-
dzisku Wielkopolskim. Ser-
decznie dziękujemy za zain-
teresowanie, udział i wspólnie 
spędzone popołudnie.   

Blisko 50 kolejnych drzew 
posadziła grodziska mło-
dzież w ramach tegorocznej 
akcji „Drzewa 18-latków”, 
która odbyła się w minioną 
sobotę 9 listopada.

Tym razem, młodzież spotka-
ła się w gościnnych murach 
Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Tam, 18-latków przywitali 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan i 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Gawron, gratulując 
osiągnięcia pełnoletniości i 
dziękując za udział w akcji, 
która od lat cieszy się niesłab-
nącą popularnością. W ramach 
corocznego sadzenia drzew 
przez grodziską młodzież, 
która osiągnęła pełnoletniość,  
posadzonych zostało już łącz-
nie blisko 900 drzew.

Podczas tegorocznej ak-
cji, wzdłuż ulicy Środkowej 
powoli rosnąć będą drzewa z 

gatunku: lipa i jarząb. Do każ-
dego z drzew, przytwierdzona 
została tabliczka z imieniem 
i nazwiskiem „właściciela” 
drzewka oraz datą przeprowa-
dzenia akcji.

Młodzież odsłoniła też pa-
miątkową tablicę, która przy-
pominać będzie jakie drzewa i 
kiedy zostały posadzone.

Na pamiątkę spotkania, 
każdy z uczestników otrzy-
mał symboliczne drzewko 

szczęścia.
Burmistrz Grodziska Wiel-

kopolskiego serdecznie dzię-
kuję młodzieży za odzew i 
liczny udział w akcji, będą-
cy wyrazem ich dojrzałości, 
przywiązania do lokalnej spo-
łeczności oraz świadomości 
ekologicznej, a także wszyst-
kim zaangażowanym w przy-
gotowanie i przeprowadzenie 
sobotniej akcji nasadzenia 
drzew.

W środę 6 listopada w Gro-
dziskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyły się praktyczne 
warsztaty dotyczące gro-
dziskiej młodzieży, proble-
mów tego środowiska, jego 
potrzeb i oczekiwań oraz 
koncepcji funkcjonowania 
młodych ludzi w przestrze-
ni miejskiej.

W dwóch odrębnych grupach 
pracowała reprezentacja gro-
dziskiej młodzieży oraz doro-
śli reprezentujący instytucje 
publiczne, służby munduro-
we, organizacje pozarządowe 
współpracujące z dziećmi i 
młodzieżą.

Obydwie grupy szukały 
odpowiedzi na pytania jaka 
jest młodzież, co determinuje 
jej zachowania, jak wspierać 
ludzi młodych, czego od nich 
oczekiwać, jakie powinny być 
warunki owocnej współpracy 
międzypokoleniowej.

W warsztatach udział brali 
również zaproszeni goście 
specjalni - Pani Magdalena 
Rożek, p.o. kierownika bi-
blioteki w Zbąszyniu wraz 
z grupą młodzieży, która od 
roku 2016 bierze aktywny 
udział w programie „Równać 
Szanse”, którego głównym ce-
lem jest wyrównywanie szans 
młodych ludzi na dobry start 
w dorosłe życie. Chodzi o 

to, by młodzież z mniejszych 
miast miała szansę nauczyć 
się samodzielnie i świadomie 
osiągać wyznaczone sobie 
cele, i odważnie, bez kom-
pleksów, realizować swoje  
marzenia. Goście, podczas 
warsztatów przedstawili swoje 
doświadczenia w zakresie 
współpracy, sukcesy, a także 
trudności, które taka współ-
praca niesie.

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

65 lat wspólnej drogi

Gratulacje dla Klubu Strzeleckiego

96. urodziny Pani Leokadii

Warsztaty ozdabiania dyni

18-latkowie posadzili nowe drzewa Równe szanse dla młodzieży
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

I. Z. Grześkowiak Stodolsko 23a k./Rostarzewa 
tel. 608 753 644  e-mail: bombki@o2.pl 

www.szklanebombki.pl

Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym 
asortymencie  i każdej ilości dla zakładów pracy  i osób prywatnych

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

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

meble młodzieżowe
meblościanki

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

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

Tel.  68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2



Str. 22 POWIATY-GMINY
14 listopada 2019

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 480 zł /tona 
a blacha 330 zł/tona
a puszka 3,10 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

Sprzedam 
pianino 

marki „Fazer”
 Stan bardzo dobry 
Tel. 605 203 302
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W niedzielę, 10 listopada 
2019 roku, w Grodzisku 
Wielkopolskim odbyły się 
powiatowe uroczystości z 
okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

Obchody zainaugurowane 
zostały uroczystą Mszą Świę-
tą w intencji Ojczyzny, w 
Kościele p.w. św. Jadwigi 
Śląskiej. Po Mszy Świętej, 
uczestnicy obchodów prowa-
dzeni przez Grodziską Or-
kiestrę Dętą oraz Kompanię 
Honorową 5 Lubuskiego Puł-
ku Artylerii, przeszli ulicami 
Grodziska Wielkopolskiego 
pod Pomnik Wdzięczności, 
gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.

Sekretarz Powiatu Tomasz 
Dolata przywitał zgromadzo-
nych gości oraz mieszkańców, 
a następnie dowódca Kompa-
nii Honorowej 5 Lubuskiego 
Pułku Artylerii, porucznik 
Krzysztof Biały, złożył mel-
dunek majorowi Wojciechowi 
Michalskiemu o gotowości 
wojskowej asysty honorowej 
do uroczystości.

Po podniesieniu Flagi Pań-
stwowej i wspólnym odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego, głos 
zabrał Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński, który powitał 
mieszkańców, zaproszonych 
gości oraz wspomniał wyda-
rzenia, które doprowadziły do 
odzyskania Niepodległości.

Podczas obchodów woj-
sko oddało salwę honorową, 
odczytany został także Apel 
Pamięci.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele samorządu 
powiatowego, samorządów 
miejskich i gminnych z terenu 
Powiatu Grodziskiego, przed-
stawiciele jednostek organi-
zacyjnych, szkół i placówek 
oświatowych, reprezentanci 

organizacji społecznych, go-
spodarczych i politycznych 
oraz kombatanci, harcerze 
i młodzież szkolna, a także 
mieszkańcy Grodziska i Po-
wiatu Grodziskiego, którzy 
złożyli wieńce i wiązanki 
kwiatów pod grodziskim Po-

mnikiem Wdzięczności.
Uroczystość zakończył kon-

cert Grodziskiej Orkiestry 
Dętej im. Stanisława Słowiń-
skiego która pod batutą pani 
Renaty Kubale zagrała wią-
zankę pieśni patriotycznych.

Serdecznie dziękujemy księ-

dzu proboszczowi Romanowi 
Gajewskiemu za ofiarę Mszy 
Świętej, 1 dywizjonowi artyle-
rii samobieżnej 5 Lubuskiego 
Pułku Artylerii w Sulechowie 
za uświetnienie uroczystości, 
Grodziskiej Orkiestrze Dętej, 
harcerzom, klasie mundurowej 

z Zespołu Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go, przybyłej młodzieży, a tak-
że: Grodziskiej Hali Sportowej 
za pomoc techniczną, policji za 
zapewnienie bezpieczeństwa 
oraz młodzieży i mieszkańcom 
za udział w uroczystości.

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

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

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

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