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Dlaczego rośnie
poparcie dla PiS???
Na temat przyczyn rosnącego poparcia dla Prawa i
Sprawiedliwości z bezpartyjnym czynnym biegłym
sądowym i ekspertem w zakresie: polityka, public
relations, dziennikarstwo śledcze, prawo prasowe,
prawo autorskie, etyka, etyka dziennikarska, prawa
człowieka (UE), manipulacja informacją, reklama,
prasoznawstwo, dr Ryszardem Milewskim rozmawia
inż. Cezary Sakra

Jaki wybrać system
powoływania sędziów
w Polsce???
Na temat wyboru systemu powoływania sędziów

Ciąg dalszy s.3

Ciąg dalszy s.42

WŁOCŁAWEK
Zamek w Kruszwicy
rys historyczny
Historia ludzkości składa się przede wszystkim
z ciągłych bitew i wojen, których cel był i jest ciągle
ten sam: Panowanie jednego człowieka nad jak naj

Co może robić prezes ROD
latem na działkach?
Na temat lata na działkach z prezesem ROD
im.Feliksa Nowowiejskiego w Szamotułach Tadeuszem Perz rozmawia dr Ryszard Milewski
Panie prezesie, latem prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych może na działkach tylko wypo-
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Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
cz.9

Ciąg dalszy s.28

Ciąg dalszy s.35
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w czasie wakacji?
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W jaki sposób wypoczywa dyrektor szkoły
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cena 2,50 zł

„Muzykę Panu nad Pany
niosły nieszawskie organy…”
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Premier Szydło u poszkodowanych
Ciąg dalszy s.13

Tradycja i nowoczesność w
Okręgu Poznańskim PZD

Zespół redakcji Wieści Światowe jest apolityczny, nie uprawia polityki i nie jest zależny w żaden sposób od jakiejkolwiek władzy, ale zobowiązany jest na podstawie ustawy prawo prasowe do służenia społeczeństwu i państwu, odpowiadając na listy i wyjaśniając sprawy dotyczące
Czytelników

Atrakcyjna oferta!!!
Sprzedam działkę o powierzchni od 2500m2 do
5000m2 położona w Szamotułach przy
ul. Powstańców Wlkp. 75
(droga wojewódzka nr 185)
obok stacji benzynowej LOTOS.
Działce przypisana jest decyzja o warunkach
zabudowy dla inwestycji handlowo-usługowej.
W/w działka leży bezpośrednio przy
drodze wojewódzkiej nr 185.
Kierunek Szamotuły-Obrzycko.
Posiada doskonały wjazd i wyjazd
związany z generalną przebudową
ul. Powstańców Wlkp. w ramach modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 185.
Dostęp do energii elektrycznej, gazu, wody oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
KONTAKT
Tel.612921003, 604570378
Cena 170zł m2
WIEŚCI ŚWIATOWE I Ns.Rej.Pr 11/17
Redaktor naczelny : dr Ryszard Milewski, z-ca red.nacz. mgr Agnieszka Sakra. Zespół redakcyjny: inż. Cezary Sakra, Marian Nowak. Adres redakcji: ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko. Kontakt : tel. 606559313, mail : milew@wp.pl Wydawca : Wydawnictwo STOKROTKA, mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko, tel. 606559313. Postanowienie SO : sygn.akt I Ns. Rej. Pr. 146/12. Druk wykonano : Wydawnictwo STOKROTKA, mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko.
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str. 2

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nr 09 (61) Wieści Światowe 01 września 2017r.

Ciąg dalszy ze s.1

Dlaczego rośnie
poparcie dla PiS???
Przeprowadziłem
kilka sond ulicznych i
badanie opinii publicznej. I okazało się,
że ciągle rośnie poparcie dla PiS. W jaki
sposób pan doktor
może
wytłumaczyć
rosnące poparcie dla
PiS?
Mamy
półmetek
kadencji parlamentarnej
a dokonania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość na korzyść
statystycznego Kowalskiego są znacznie
większe niż obecna
opozycja w czasie sprawowania władzy miała
w ciągu ośmiu lat. No i
nie da się ukryć, że PiS
jest pierwszą partią
rządzącą, która od
zmiany systemu politycznego w Polsce w
1989/1990
zamierza
zreformować wymiar
sprawiedliwości, mówimy w tym przypadku
przede wszystkim o
sądownictwie.
Albowiem, ta część wymiaru sprawiedliwości robi
przez
dziesięciolecia
największe
krzywdy
dla obywatela i państwa.
Dlaczego reforma
sądownictwa jest najważniejsza dla całej
gospodarki kraju?
Panie redaktorze,
reforma wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie
sądownictwa,
ma kluczowe znaczenie
dla całego państwa i
całej gospodarki w Polsce. Albowiem, to od
funkcjonowania sądów

Dr Ryszard Milewski pod
kierunkiem
naukowym
prof.zw.nauk prawnych dr
hab. Bogdana Michalskiego napisał i obronił rozprawę
doktorską
nt:
„Problematyka
prawnoprasoznawcza tzw. dziennikarstwa
śledczego”.
Przedstawił uwarunkowania prawne i metodologiczne dziennikarstwa śledczego, które w konstytucyjnym pojęciu sensu stricte
nie istnieje a jest kultywowane. Stopień naukowy
doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o
polityce – w specjalizacji
dziennikarstwo
śledcze
otrzymał 29 września
2004r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
A wcześniej pod kierunkiem
naukowym
prof.dr hab. Haliny Satkiewicz napisał i obronił pracę magisterską przedstawiając sposoby stosowania
manipulacji w przekazie
wiadomości w massme-
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diach i otrzymał na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego tytuł magistra dziennikarstwa.
Ukończył też różne
kursy, m.in. kurs przygotowujący do pracy w charakterze syndyka i nadzorcy
sądowego.
Cyklicznie
uczestniczy też w szkoleniach biegłych sądowych,
organizowanych
przez
prezesów sądów okręgowych.
Wykładał przedmioty:
dziennikarstwo
śledcze,
współpraca z mediami,
prawo autorskie, prawo
prasowe, public relations,
jest też biegłym sądowym i
wykonuje ekspertyzy dla
sądów i prokuratur w całej
Polsce z zakresu: dziennikarstwa śledczego, prawa
prasowego, prawa autorskiego, etyki dziennikarskiej, praw człowieka
(UE).
Ekspert w zakresie:
polityka, public relations,
dziennikarstwo śledcze,

prawo prasowe, prawo
autorskie, etyka, etyka
dziennikarska, prawa człowieka (UE), manipulacja
informacją, reklama, prasoznawstwo.
W redakcjach pracował
na wszystkich etapach
zawodu dziennikarskiego,
był: fotoreporterem, dziennikarzem,
redaktorem,
kierownikiem
Oddziału
Wielkopolskiego w Redakcji Gromada Rolnik Polski,
redaktorem naczelnym i
założycielem czasopisma
lokalnego w Czarnkowie –
dwutygodnika
„Nadnoteckie Echa”. Pracował w mediach: lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich.
01 września 2012
utworzył własne czasopismo: Wieści Szamotulskie;
i prowadzi jako redaktor
naczelny.
Czasopismo
wydawane jest w wersji
papierowej i internetowej
www.wiesciszamotulskie.pl

Jako dziennikarz czasopisma pt. „Forum Dziennikarzy”
wydawanego
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich w Warszawie
napisał
m.in.
teksty: Dziennikarstwo –
służba społeczeństwu i
państwu, Dziennikarstwo
śledcze a prawa człowieka,
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego podsłuchuje dziennikarzy? Prawo a
messmedia (w opublikowanym tekście przedstawił
propozycje
dokładnych
zmian
nowelizacyjnych,
które należy wprowadzić
niezwłocznie w ustawie
prawo prasowe).

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

(dop.red.)
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w przeważającej części zależy w jaki
sposób funkcjonuje całe państwo. A
pamiętajmy, że państwo tworzy społeczeństwo. A nie odwrotnie.
Sądy pogrążone są w zupełnej
patologii i pełnej samowoli sędziów
nie mającej nic wspólnego z prawem
ustanowionym przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego na reformę sądownictwa w Polsce czekały
miliony obywateli. I właśnie PiS jest
pierwszą partią polityczną, która postanowiła ucywilizować sądy, a mówiąc dokładniej postanowiła przypomnieć sędziom, że są w służbie NARODU, a nie są specjalną kastą społeczną za którą się uważają, która rządzi wszystkim i wszystkimi według
własnego kaprysu.
W jaki sposób pan doktor ocenia
istniejący stan prawny w Polsce?
Prawo jako normy prawne, to nie
mamy najgorsze. Ale katastrofę powoduje fakt, że sędziowie mają immunitety i są nieusuwalni z funkcji sędziego. I niektórzy wykorzystują to do
tworzenia swego własnego prawa na
przykład przy wszczynaniu procesów
sądowych i następnie w trakcie prowadzenia procesów sądowych i wydawania wyroków. Zachowują się jak właściciele w prywatnym sądzie. Postępują dokładnie w taki sposób jakby byli
sędziami wynajętymi do wydania wyroku na zamówienie, aby wyeliminować daną osobę z życia politycznego i
społecznego. Dotyczyć to może np.
dziennikarza zajmującego się wykrywaniem afer finansowych w miejscowych samorządach.
A kontrole sędziów?
Panie redaktorze, o jakich możemy
mówić kontrolach sędziów, skoro kolega sędzia kontroluje kolegę sędziego. Kontrole w trybie wewnątrzinstancyjnym nie są kontrolami.
Obecnie sędziowie mają władze
wprost nieograniczoną, władzę absolutną, i nie podlegają żadnej kontroli
społecznej. A władza wypacza, a władza absolutna wypacza absolutnie.
Fakty takie doskonale znamy z historii
i z dnia codziennego. Obecnie sędzia
może postawić w stan oskarżenia
praktycznie każdego na zasadzie swego kaprysu, czyli wystarczy wynająć
sędziego do wydania na przykład wyroku skazującego. I w zasadzie sprawa
jest załatwiona.
Oczywiście jak znamy życie to
wynajęcie sędziego kosztuje, dlatego
należy przeanalizować majątki po-
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szczególnych sędziów i ewentualne
ich rodzin.
To tak było za Stalina?
Dokładnie tak. W tym momencie
mówimy o systemie sądownictwa z
okresu stalinowskiego, bo ten model w
Polsce wciąż się utrzymuje. Dyspozycyjność sędziów była pełna i z historii
znamy wyroki na zamówienie polityczne wydawane przez sędziów wynajętych. I od tamtego czasu w sądownictwie nic szczególnego się nie zmieniło. System jest taki sam, w dalszym
ciągu w sądach jest polityka i dyspozycyjność sędziów, ludzie czyli sędziowie postępują tak samo, bo w imię
czego mają postępować inaczej skoro
chroni ich immunitet i nieusuwalność
z funkcji sędziego. I to właśnie pozwala na wydanie wyroków nie mających nic wspólnego z rozpoznawaną
sprawą. Wszczynanie spraw sądowych
przy absolutnym zakazie prawnym
ustanowionym w art.17. § 1. kpk. mającym brzmienie, cyt.: „Nie wszczyna
się postępowania, a wszczęte umarza,
gdy: 1) czynu nie popełniono (…).”
Na podstawie przywołanej normy
prawnej sąd z racji ustawy nie ma prawa wszczynać postępowanie przy braku przestępstwa, a tym samym sąd
(czyt.sędzia) nie ma prawa postawić
dziennikarza w stan oskarżenia. A
skoro mimo absolutnego zakazu ustawowego sędzia wszczyna proces sądowy i stawia dziennikarza w stan oskarżenia, to czyn sędziego wzbudza uzasadnione podejrzenie, że sędzia został
wynajęty do wydania wyroku skazującego. I wtedy na pewno należy przeanalizować m.in. stan majątkowy takiego sędziego i jego rodziny.
Ale wyrok można zaskarżyć do
wyższej instancji?
Teoretycznie tak. Ale to jest jednak tylko zapis, często pusty.
Dlaczego pusty?
A jeżeli w wyższej instancji jest
krewny sędziego którego wyrok zaskarżyliśmy, to jakiego wyroku możemy się spodziewać? Przecież stan sędziowski to jest kasta rodzinna, znajomościowa, itp. Do tej kasty społecznej
nie dostanie ktoś bez znajomości.
Tak?
Tak. Panie redaktorze, opowiadał

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

mi kiedyś historię swego życia aplikant pracujący u znanego poznańskiego adwokata.
I ten młody człowiek powiedział,
że jest aplikantem u adwokata z konieczności. Zapytałem: Jak to z konieczności? Jak mam to rozumieć?
Wtedy ten młody człowiek wyjaśnił
mi, że bardzo chciał być sędzią. I powiedział: Ale do egzaminu stawałem
razem z synem prezesa sądu. No i
niestety. Wybrany został syn prezesa
sądu, pomimo, że ja miałem w indeksie bardzo dobre stopnie a syn prezesa
sądu tylko dostateczne. I swoją wypowiedź podsumował: Panie doktorze,
jeżeli taki młody człowiek jak ja nie
ma poparcia w rodzinie, czyli nie ma
ojca, ciotki, kuzyna, itp. jako sędziego,
to nie ma szansy zostać sedzią. Chyba,
że ma wyjątkowe szczęście, i jest akurat wolne miejsce. A to można porównać do wygranej w totolotka.
Co to oznacza?
W finale większość społeczeństwa
straciła zaufanie do sądów i do państwa. W społeczeństwie od dawna
istnieje powiedzenie, że do sądu nie
idzie się po sprawiedliwość, tylko po
wyrok.
Ludzie stracili zupełnie wiarę w
sprawiedliwość wyroków sądowych i
w niezawisłość sędziów. Albowiem,
sędziowie wydają często wyroki nie
mające nic wspólnego z rozpoznawaną
sprawą. Wydają wyroki wywołujące
uzasadnione podejrzenie, że dany sędzia przyjął zlecenie na wydanie wyroku skazujące np. dla dziennikarza,
czyli, że jest sędzią wynajętym.
Są sędziowie którzy przeprowadzają przewody sądowe w sposób jakby byli właścicielami sądu i tworzą
fakty, zamiast rozpoznawać fakty, i
fałszują akta sprawy, itp., itd.
A na to wszystko pozwala sędziom
właśnie immunitet i nieusuwalność z
funkcji sędziego. I dlatego w obecnym
systemie prawnym trudno jest udowodnić, że dany sędzia przyjął zlecenie na wydanie wyroku skazującego,
czyli został wynajęty, bo sędziowie i
prokuratorzy wzajemnie się wspierają.
I właśnie PiS jako pierwsza partia
polityczna od 1990 chce to zmienić,
oczywiście przy bardzo dużym proteście społecznym wywołanym w bardzo umiejętny sposób przede wszystkim przez środowiska sędziowskie i
opozycji politycznej.
Znam adwokata, który z wielkim przekonaniem powiedział do
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mnie, że protesty były spontaniczne…
Panie redaktorze, wypowiedź pana
znajomego adwokata świadczy, że protesty były zorganizowane perfekcyjnie.
Oczywiście, że protesty nie były
spontaniczne. W wywiadzie z poprzedniego miesiąca zadałem pytanie na które
należy znaleźć odpowiedz: Kto płacił
pieniądze na organizowanie protestów
społecznych? A wtedy dowiemy się: Kto
za tym stoi.
Tak się składa, że w międzyczasie na
te pytania odpowiedział w programie
telewizyjnym red.Gadomski i wymienił
kwotę ponad ćwierć miliona złotych
przekazaną z trzech państw zachodnich.
Co może być z reformowania sądów skoro prezydent RP Andrzej Duda zawetował dwie podstawowe ustawy?
Zawetowanie ustaw bardzo źle
świadczy o prezydencie. Tym bardziej,
że w kampanii wyborczej obiecywał naprawę wymiaru sprawiedliwości; a przez
dwa lata prezydentury nie wykazał żadnej inicjatywy ustawodawczej w tym
zakresie.
Co oznacza niezawisłość sędziowska?
W art. 178. ust.1. Konstytucji RP
ustawodawca wprowadził pojęcie niezawisłości sędziowskiej ale nie zdefiniował
terminu, dlatego w tym miejscu należy
przywołać definicję niezawisłości sędziowskiej wskazaną przez Trybunał
Konstytucyjny.
Pojęcie niezawisłości sędziowskiej
zdefiniował Trybunał Konstytucyjny w
wydanym wyroku z dnia 24 czerwca
1998r. sygn. K. 3/98 i orzekł, cyt.:
<Pojęcie niezawisłości sędziowskiej zostało użyte w konstytucji z 1997 r. bez
bliższego zdefiniowania, ale nie ulega
wątpliwości, że ustawodawca posłużył
się tu “terminem zastanym”, którego
znaczenie uformowało się jeszcze w Polsce międzywojennej i które dzisiaj znajduje potwierdzenie w licznych dokumentach międzynarodowych. Jak wskazuje
się w polskiej doktrynie (zob. Z. Czeszejko-Sochacki: Prawo do sądu w świetle
Konstytucji RP, PiP 1997, Nr 11-12, s.99
-100 oraz powołane tam prace A. Murzynowskiego, A. Zielińskiego), niezawisłość obejmuje szereg elementów: 1)
bezstronność w stosunku do uczestników
postępowania, 2) niezależność wobec
organów (instytucji) pozasądowych, 3)
samodzielność sędziego wobec władz i
innych organów sądowych, 4) niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych, 5)
wewnętrzna niezależność sędziego. Po-

szanowanie i obrona tych wszystkich
elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i
osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie
tego obowiązku przez sędziego oznaczać
może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.>
W wydanym wyroku TK określił
naruszenie niezawisłości sędziowskiej
przez
sędziego
słowami,
cyt.:
„Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie
się zasadzie niezawisłości sędziowskiej,
a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.”
A o jakiej możemy mówić niezawisłości sędziowskiej jeżeli sędzia w oczywisty i rażący sposób obraża ustanowione prawo i wprowadza prawo wymyślone przez siebie?
Może pan doktor podać przykład
oczywistego i rażącego sposobu obraża
ustanowionego prawa przez sędziego?
Oczywiście. Przykładów mogę podać
bardzo dużo.
Wystarczy jeden…
Strona zgłasza na rozprawie dowód
w sprawie na zasadzie art.167.kpk. a
sędzia odmawia przyjęcia dowodu. Czyn
w wykonaniu sędziego jest przestępstwem m.in. z art.212. § 1. Kk. Albowiem, sędzia nie ma prawa wymyślać
swoje prawo. Sędzia ma ustawowy obowiązek realizować prawo ustanowione
przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej. I każde odstępstwo od tej zasady
jest zaliczane do oczywistego i rażącego
obrażania ustanowionego prawa przez
sędziego.
To wystarczy zawiadomić prokuratora o fakcie przestępstwa popełnionego przez sędziego?
Panie redaktorze, to jest tylko teoria.
Natomiast w praktyce, to prokuratorzy
starają się nie podjąć sprawy dotyczącej
sędziego i dlatego też wymyślają prawo
swoje własne. I w finale taki prokurator
występuje w roli adwokata sędziego. I to
jest też oczywiście zakazane prawem.
Ale przy ochronie prawnej zapewnianej
prokuratorowi przez immunitet zarówno
sędzia jak i prokurator czują się zupełnie
bezkarni. To właśnie immunitet chroni
sędziego i prokuratora przed odpowiedzialnością karną przed prawem za łamanie prawa na którego straży ma stać wła-
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śnie sędzia i prokurator.
A może pan doktor podać przykład
łamania prawa przez sędziego?
Oczywiście. Poseł na Sejm RP Janusz Sanocki (NYSA) wydał broszurkę
pt.: Polsko! Nie umieraj! Zaprowadź
ustrój do lekarza!, wydawca Vektor
Press, wydanie I, Nysa 2017, s.11. cyt.:
„W moim mieście sędzia jeździł po pijanemu, przyjaźnił się z przestępcami, został zawieszony i aż 7 lat trwało postępowanie, podczas którego pobierał pensję.
W końcu go wydalono, ale po siedmiu
latach.
Inny sędzia nakłaniał rozwodzącą się
kobietę do fałszywych zeznań. Miał pecha, bo była to dziennikarska radiowa,
która nagrała rozmowę. Żadna krzywda
sędziemu się nie stała – przeszedł w stan
spoczynku.
W istocie w Polsce nie mamy wymiaru sprawiedliwości. Mamy jakąś jego
karykaturę. Konieczna jest więc radykalna reforma najważniejszej władzy w demokratycznym państwie. Konieczn jest
przywrócenie zasady suwerenności Narodu, czyli wybieralności sędziów.”
I właśnie partia PiS konsekwentnie
realizuje obietnice wyborcze dotyczące
reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli
partia PiS jest wiarygodna w ocenie społecznej, dlatego poparcie społeczne dla
partii PiS rośnie.
Co chciałby pan doktor jeszcze
dopowiedzieć, o co nie zapytałem?
Panie redaktorze, jeżeli chcemy mówić o faktycznej rzeczywistej reformie
wymiaru sprawiedliwości to musi być
wprowadzona w życie norma prawna
ustanowiona w art. 4. Konstytucji RP,
cyt.: „1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2.
Naród sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio.”
A to oznacza, że sędziów musi wybierać NARÓD w wyborach powszechnych, tak samo jak wybiera parlamentarzystów i samorządowców. I oczywiście
zniesione muszą być immunitety, bo
sędziowie są urzędnikami państwowymi
tak samo jak każdy inny urzędnik państwowy.
Panie redaktorze, jeżeli nie będzie
wyborów powszechnych na kadencję
czteroletnią dla sędziów i prokuratorów i
nie będą zniesione immunitety dla sędziów i prokuratorów, to nie możemy
mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. A możemy tylko mówić o mało
znaczącej kosmetyce.
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Ciąg dalszy ze s.1

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
cz.9

Publikujemy kolejny 9 odcinek z
książki
pt.
Haptenowe
(antygenowe) działania organizmów – przyczyna wielu zjawisk i
chorób, autorstwa p. Jerzego
Grzeszczuka eksperta inżyniera
haptenologa z Goleniowa. Książka
wydana była w roku 1998; a zainteresowanych zakupem książki informujemy, że nakład jest wyczerpany. Ale książka jest dostępna w
czytelniach następujących bibliotek: 1) Biblioteka Narodowa w
Warszawie, 2) Biblioteka Lekarska
w Warszawie 3) Biblioteka Pedagogiczna w Warszawie, 4) Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie, 5)
Biblioteka Wojewódzka w Szczecinie. A także w Bibliotekach Uniwersyteckich w: 5) Katowice, 6)
Kraków, 7) Lublin, 8) Łódź, 9) Toruń, 10) Wrocław.
W dzisiejszym odcinku przedruk rozpoczynamy od strony 143,
cyt.:
„OSIEM LAT EPILEPSJI
Pani Alicja K. w grudniu 1988
roku napisała do mnie list, że ma 16
-letniego syna Andrzeja, który w
wieku 8 lat zachorował na epilepsję. Ostatnio ataki miał częściej
niże jeden raz w tygodniu. Pytała,
czy mogę coś pomóc.
Wysłałem do pani Alicji zrobiony
na
powielaczu
skrypt:
„Chemiczne oddziaływanie organizmów ludzkich”.

Pani Alicja zakwaterowała chorego syna w oddzielnym pokoiku, a
rodzinę ostrzegła przed chorobotwórczym oddziaływaniem organizmów. Od tej pory zaczęto dobrze
wietrzyć całe mieszkanie. Uważano, żeby nie szkodzić chłopcu swoim zapachem.

krwi A1, bowiem najczęściej kierunek toksycznego działania jest odwrotny.

Na obecnym etapie badań zjawiska chemicznego oddziaływania
ludzi nie mam możliwości wykrywania w ślinie (pocie) antygenów
innych niż A, B i H. Być może w
przyszłości uda się wykryć hapteny,
Jak się okazało, te przedsię- które przez osiem lat powodowały
wzięcia dały efekt natychmiastowy. ataki epilepsji u Andrzeja.
Po upływie dwa i pół roku dowiedziałem się, że Andrzej nie miał ani
GRZYBY
jednego ataku epilepsji i czuje się
PRZYCZYNĄ EPILEPSJI
doskonale. Powiadomiłem o tym
prof. dra hab. n. med. Tadeusza
Grzyby pleśniowe mogą rozwiMarcinkowskiego, który zapoznał jać się na skórze, powodują rany i
się ze szpitalną dokumentacją z pęknięcia skóry, np. między palcaprzebiegu leczenia Andrzeja. Po- mi stóp. Przez rany grzyby pleśnionadto prof. Marcinkowski zlecił we przedostają się do krwi. Nastęwykonanie badań krwi oraz śliny puje immunizacja. Organizm wydwóch braci.
twarza coraz więcej przeciwciał,
które zlepiają się z antygenami
Po zbadaniu okazało się, że grzybów.
dawniej chory na epilepsję Andrzej
ma grupę krwi A1 i jest wydzielaNiekiedy rany powodowane
czem dużej ilości antygenów A grzybicą utrzymują się przez wiele
oraz małej ilości antygenów H.
lat. W tym czasie może nastąpić
bardzo silna immunizacja.
Zdrowy brat Jan ma grupę krwi
0. Z badań śliny wynika, że jest on
Rozpuszczalne w wodzie antywydzielaczem dużych ilości anty- geny grzybów, które są na skórze,
genów H.
przedostają się do powietrza, a z
powietrza podczas oddychania
Obecnie w roku 1998 pisząc tą przedostają się do krwi osoby zaksiążkę przypuszczam, że przyczy- grzybionej.
ną choroby Andrzeja mogły być
Obce hapteny we krwi mogą
jakieś niezbadane antygeny (Lea, powodować przemiany, które nie są
Leb, I, albo Sda) zawarte w zapachu widoczne przez obserwatora z zeniektórych osób, a w szczególności wnątrz, natomiast skutki ujawniają
w zapachu jego brata Jana.
się jako choroby haptenowe.

Po przeczytaniu skryptu pani
Alicja zorientowała się, że przyczyną choroby Andrzeja mogą być
Prawdopodobnie jest to jeden z
Jeśli grzybica występuje we
substancje w zapachu jego starsze- rzadkich przypadków, gdy człowiek włosach lub na skórze głowy, to
go brata, Jana, z którym Andrzej z zerową grupą krwi działa choro- wokół głowy tworzy się obłok hapmieszkał w tym samym pokoiku.
botwórczo na człowieka o grupie tenów wydalanych przez grzyby
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(jak na rysunku). Obłok ten jest
najgęstszy nocą, podczas snu, kiedy
słabną ruchy powietrza wokół głowy. Z powodu bliskości otworów
oddechowych, podczas oddychania
przedostają się do krwi duże ilości
Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenów wydalanych przez grzyhaptenolog z Goleniowa.
by. W takim przypadku leczenie
choroby polega na usunięciu grzybów pleśniowych ze skóry i z otoczenia. Jeśli zagrzybiona jest głowa, to należy ściąć włosy i zmyć
głowę środkami grzybobójczymi.
Należy też usunąć grzyby pleśniowe z pościeli, poduszki, odzieży,
kapci, butów, czapki. Oto dwa
Jerzy Grzeszczuk, rok urodze- Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń
przykłady:
nia 1939. Matura w 1957, Techni- 1990. 1, strony: 34-37.
kum Budowy Maszyn w Elblągu.
1) Dziewczyna lat 14, o grupie 1957-60 pomocnik tokarza w Za- 2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.:
krwi A1 Rh+, była leczona z rozpo- kładach Mechanicznych im. Gen. "Pathogenic Effects of the Huznaniem epilepsji. Gdy stan był Karola Świerczewskiego w Elblą- man Chemical Biofield". Medical
ciężki zdecydowano zrobić opera- gu. 1960-61 zasadnicza służba woj- Hypotheses. Churchill Livingstone
cję wymagającą otwarcia czaszki. skowa. 1961-1963 nauka w Oficer- of Edinburgh, London, New York,
Przygotowano dziewczynę do ope- skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, Philadelphia, San Francisco, Sydracji. Ogolono głowę i zmyto ją tytuł pilota w stopniu podporuczni- ney and Toronto. 1995; 45, 1: 94środkami dezynfekcyjnymi, ale z ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż- 98.
powodu trudności technicznych szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w
operacja nie mogła się odbyć w Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens
zaplanowanym terminie. W ostat- W roku 1983 zwolniony ze służby as a Possible Cause of Sudden
niej chwili odroczono o kilka dni wojskowej w stopniu majora.
Death of Previously Healthy
termin operacji.
Od 1981 zainteresowania biolo- Adults and Infants and of Diseasgią molekularną. Autor dwóch wy- es and Phenomena Linked to TisPo kilku dniach zamierzono nalazków (linijka z podziałkami sue Ischemia". Medical Hypotheprzystąpić do operacji, ale okazało krotności jednostek miary układu ses. Churchill Livingstone of Edinsię, że dziewczyna czuje się bardzo SI oraz podwozie do wózka dzie- burgh, London, New York, Philadobrze. Wyzdrowiała ku zdumieniu cięcego przystosowanego do jazdy delphia, San Francisco, Sydney and
lekarzy. Dziewczynę wypisano ze po schodach).
Toronto. 1997; 49, 525-527.
szpitala i od kilku lat jest zdrowa.
Udział w 24 konferencjach nauNatomiast rodzice dziewczyny żyli kowych w Polsce i za granicą. Au- 4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Reaw ciągłym strachu, że choroba mo- tor czterech publikacji naukowych son for the 'Fatal Vision' of the
że powrócić, dlatego w roku 1986 o toksycznym działaniu ludzi:
Famous American Surgeon Jefzapoznali mnie z tym przypadkiem.
frey MacDonald" w: Tymieniecka
1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.: A.T. (redaktor): „The origins of
Powiedziałem rodzicom, żeby "Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro- life”. World Institute for Advanced
w razie nawrotu choroby udali się syjskim). Chimija i Żizń. Akademia Phenomenological Research and
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do dermatologa, w celu leczenia Learning. Kluwer Academic Pubzagrzybionej skóry na głowie.
lishers. Dordrecht, Boston, London.
Analecta Husserliana LXVI, 349Ponadto grzyby mogą być w 355. 2000.
tapicerce, poduszkach, pierzynach,
czapkach i butach. Należy usunąć je
Wymienione trzy prace [2, 3, 4]
z tych przedmiotów.
opublikowane były w języku angielskim, bo naukowcy na całym świe2) Sportowiec silny, zdrowy, w cie porozumiewają się językiem
wieku 35 lat zachorował na epilep- angielskim. Dostęp do publikacji
sję. Gdy stan zdrowia był ciężki, jest przez internet.
zdecydowano zrobić operację wymagającą otwarcia czaszki. Zgolo- pleśniowe, które przetrwały w
no włosy na głowie i zmyto środka- czapce. Grzyby we włosach znów
mi dezynfekcyjnymi. Dokonano wydalały do powietrza swoje hapteotwarcia czaszki, przeglądnięto ny. Wokół głowy tworzył się obłok
mózg, ale w mózgu nic nie robiono. grzybowych haptenów, którymi ten
człowiek oddychał. Dlatego zmarł.
Po operacji chory wyzdrowiał.
Po krótkim pobycie w szpitalu zoPADACZKA
stał w stanie dobrym wypisany do
PO PRZETOCZENIU KRWI
domu. Widziałem go. Czuł się dobrze, był sprawny fizycznie i umyPoznałem człowieka, który miał
słowo. Po kilku miesiącach dobrego rozpoznaną padaczkę pourazową,
samopoczucia nastąpił nawrót epi- bowiem spadł z drabiny, doznał
lepsji zakończony zgonem.
licznych obrażeń i ratowano go
przetoczeniem krwi. Po leczeniu
Oto moja hipoteza przyczyn szpitalnym wrócił do domu w stanie dobrym, ale w domu pojawiła
tej choroby.
się padaczka. Z tego powodu przyChory przez wiele lat miał grzy- znano mu rentę inwalidzką. Leczył
bicę na stopach, gdzie występowały się, jednak żadne leki nie pomagarany i pęknięcia skóry między pal- ły. Ataki padaczki występowały
cami. Lekarze wcale nie zwracali dość często.
uwagi na zagrzybione stopy. Jest
prawdopodobne, że przez rany w
Zapoznałem się z jego dokuskórze grzyby przedostawały się do mentami z przebiegu choroby i lekrwi i powodowały immunizację czenia. Ma on grupę krwi A2 Rh+.
(silny wzrost uczulenia na antygeny
grzybów).
Powiedziałem jemu, że zgodnie
z zasadami współczesnej sztuki
We włosach na głowie także lekarskiej osobom z grupą krwi A2
mogły występować grzyby, które można przetoczyć grupę krwi A1. I
mogły wydalać do powietrza swoje tak się robi, bowiem czytałem o
hapteny. Gdy w mieszkaniu słabły tym w podręcznikach z hematoloruchy powietrza, to ten człowiek gii, a ponadto wiadomość taką przebył zmuszony używać do oddycha- kazał mi pewien profesor dr n. menia duże ilości haptenów, na które dycznych, który sam takie transfubył uczulony i dlatego chorował, a zje wykonywał, ale w swojej praklekarze nazwali jego chorobę epi- tyce zauważył przypadek, że po
lepsją.
udanym przetoczeniu krwi A1 dla
biorcy A2, po pewnym czasie pojaPrzed operacją czaszki zgolono wiła się padaczka.
mu włosy, zrobiono dezynfekcję
skóry i w ten sposób usunięto z
Ja jestem przeciwnikiem
głowy źródło szkodliwych dla nie- przetaczania krwi A1 dla biorcy
go haptenów. Dlatego wyzdrowiał. A2. Uzasadniłem to w rozdziale
„Lekcja immunologii”. Uważam, że
Po operacji włosy odrosły, a na do chwili obecnej lekarze nie zwragłowie znowu pojawiły się grzyby cają należytej uwagi na następstwa
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Poza tym, Jerzy Grzeszczuk
wydał kilka książek w języku polskim. Wszystkie są dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie
oraz w bibliotekach uniwersyteckich.
Od roku 2002 prowadzi własny
Instytut Haptenologii – pierwszy
w świecie.
(red.)
immunizacji. Hematolodzy wiedzą,
że krew A1 przetoczona dla biorcy
A2 może spowodować immunizację
i wytworzenie przeciwciał anty-A1.
Ale hematolodzy i lekarze nie wiedzą, że z chwilą silnej immunizacji
organizm A2 staje się silnie uczulony na antygeny w zapachu wydzielaczy z grupą krwi A1. Jeśli taka
immunizacja nastąpi, to należy zalecać życie na świeżym powietrzu i
unikać przebywania w bliskości
wydzielaczy haptenów, na które
jest się uczulony. Takiej rady udzieliłem temu choremu, o którym piszę
w tym tekście, i który zastosował
się do tej rady. Teraz on uważa,
żeby nie podchodzić zbyt blisko
osób, których zapach może mu zaszkodzić. Efekt tego jest taki, że
przestał doznawać ataków padaczki. Od kilku lat czasami spotykam
się z nim. On czuje się bardzo dobrze, pracuje „na czarno” jako introligator. Lekarzom nic nie mówił
o poprawie zdrowia, bo się obawia,
że mogą mu odebrać grupę inwalidzką i rentę. On wyraził gotowość
oddania swojej krwi do badań. Zapisałem jemu, jakie badania ma
wykonać. On chodził do kilku laboratoriów i w jednym zrobiono mu
badania antygenów Lewis na erytrocytach. Wynik: Lewis (a-b+)
świadczy, że jest wydzielaczem
swoich antygenów A oraz ma w
wydzielinach antygeny Lea oraz
Leb, dlatego te antygeny nie są dla
niego szkodliwe. Dał mi dokument
z tego badania.
W maju 1998 r. udałem się razem z nim do kilku laboratoriów,
żeby zbadać obecność przeciwciał
anty-A1. Straciliśmy kilka godzin
czasu. W państwowych laboratoriach potrafią wykonać takie badania, ale wszędzie nas zbywano,
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chociaż chciałem zapłacić za badanie. W owym czasie w uspołecznionej służbie zdrowia nie wolno było
robić badań prywatnie i pobierać
opłat, dlatego strajkują, protestują,
bo mało zarabiają.
Drugi przypadek padaczki
pourazowej dostrzegłem u człowieka, który ma grupę krwi 0 Rh+.
Po wypadku samochodowym był
przez wiele dni nieprzytomny.
W ratowaniu życia przetoczono
jemu 4 litry krwi. Wypisano go ze
szpitala w stanie dobrym, ale po
pewnym czasie pojawiła się padaczka. Żadne leki dotąd nie pomagały. Powiedział, że ataków epilepsji doznaje zawsze w źle wietrzonych i zatłoczonych pomieszczeniach --- nigdy na świeżym powietrzu.
Temu człowiekowi powiedziałem, że po przetoczeniu dużej ilości
obcej krwi prawdopodobnie uległ
silnej immunizacji jakimiś niezbadanymi antygenami. Mogą to być
antygeny Lewis a, Lewis b, I
(individuality) albo Sda. Z chwilą
immunizacji stał się silnie uczulony
na te antygeny, dlatego rozpoznano
u niego padaczkę. Powiedziałem
jemu, jak można bez leków zapobiec padaczce.
BIAŁACZKA
To było w 1977 r. Otrzymałem
list. Jakiś mężczyzna zwierzał się w
liście, że jego żona jest ciężko chora na białaczkę i lekarze już nie
podejmują się leczenia tej choroby,
a on chce zrobić dla niej wszystko,
dlatego pytał, czy ja mogę pomóc,
żeby ją przyjęto do jakiegoś dobrego szpitala.
Zapytałem znajomego lekarza,
co można pomóc w tej sprawie. Ale
lekarz powiedział mi, że białaczkę
zalicza się do chorób nieuleczalnych i w najlepszych szpitalach
chyba nie znajdę specjalistów, którzy podejmą się wyleczyć z tej choroby.
Smutno mi się zrobiło, że byłem bezradny. Wiadomość o mojej
bezradności wysłałem dla tego

człowieka, który sądził, że ja jeszcze mogą coś pomóc. Po dwóch
Z immunologii wiadomo, ze w
miesiącach otrzymałem wiado- takich przypadkach u wieloródek
mość, że żona zmarła.
może po kilku porodach pojawić
się immunizacja jakimiś antygenaMinęło kilka lat i w roku 1981 mi dzieci. Mogły to być rozpuszja zainteresowałem się sprawami czalne w wodzie antygeny Lea, Leb,
chorobotwórczego działania ludzi I, Sda albo H. Wiadomo, że immuza pomocą haptenów. Pomyślałem nizacja może też być powodowana
sobie, że białaczka u żony mogła antygenami płytek krwi, antygenabyć powodowana oddziaływaniem mi leukocytów lub antygenami
haptenami, które są w zapachu innych komórek. Jednak lekarze
męża i dzieci. Żona mogła ulec najczęściej nie zwracają uwagi na
silnej immunizacji podczas pięciu immunizację. W tym przypadku
porodów.
wieloródka podczas porodów moWiem, że to zwariowana hipo- gła ulec silnej immunizacji jakimiś
teza, ale dotychczas chyba nikt --- antygenami swoich dzieci. Od
za wyjątkiem doktora Janickiego z czwartego porodu źle się czuła,
Międzyzdrojów --- nie przewidy- dlatego udała się do lekarza, o
wał, że uczulenie na antygeny w czym świadczy wynik badań krwi
ślinie, pocie i zapachu bliskiego wykonany po siedmiu miesiącach
człowieka może być przyczyną od czwartego porodu: erytrocytów
białaczki.
3.530.000/mm3 co świadczy o niedokrwistości.
Postanowiłem zebrać dokumenty z badań tego przypadku i po
Niedokrwistość utrzymywała
sprawdzeniu przekonać się, co zo- się bez przerwy, natomiast często
stanie z mojej hipotezy. Pojechałem wzrastała powyżej normy ilość
do tego człowieka i poprosiłem go leukocytów i następowało pogoro dokumentację z przebiegu lecze- szenie samopoczucia. Mogło to być
nia jego zmarłej żony. On starannie powodowane uczuleniem na hapteprzechowywał tą dokumentację i ny, które występowały w jej środodał mi ją jak jakąś relikwię, która wisku. Ona pracowała w gospodarmiała dla niego wielkie znaczenie. stwie rolnym, stykała się ze zwieProsił mnie, żebym tej dokumenta- rzętami, paszami dla zwierząt, ptaccji gdzieś nie zgubił.
twem domowym, a podczas sporządzania posiłków zajmowała się
Ja tą dokumentację przejrzałem. przetwórstwem zwierząt i ptactwa.
Pokazałem ją znajomemu profeso- Podczas przetwórstwa mogła nie
rowi medycyny. Rozmawiałem jeden raz się skaleczyć i w ten spotakże z docentem doktorem, który sób mogła nastąpić immunizacja
leczył tą kobietę. Dokumentów jest antygenami zwierząt i ptaków, dla31. Są to papierki z podpisami leka- tego mogła chorować od zapachu
rzy i laborantów. Ustaliłem grupy zwierząt i ptaków. Powiedziano mi,
krwi wszystkich osób z tej rodziny, że nawet po skaleczeniu się sianem,
a także dałem do zbadania antyge- rany u niej bardzo długo się goiły i
ny A, B i H w ślinie pobranej od z tego powodu chorowała.
męża i wszystkich dzieci. Zmarła
miała grupę krwi A1 Rh+ i nawet
Po trzech latach od czwartego
miała zbadane dodatkowe antyge- porodu kobietę skierowano do szpiny: CC D e Kell (+). Mąż i troje tala, gdzie przebywała 10 dni. Rozdzieci mają grupy krwi 0, a badania poznano powiększenie węzłów
śliny wykazały, że są wydzielacza- chłonnych podżuchwowych, podejmi antygenów H, natomiast dwoje rzewano leukemię limfatyczną,
dzieci ma grupy krwi A1 i są wy- jednak nie ustalono dokładnie tego
dzielaczami antygenów A i H.
rozpoznania, bowiem chora nie
zgodziła się na dłuższy pobyt w
Kobieta po wyjściu za mąż była szpitalu.
początkowo zdrowa i rodziła dzieci, gdy miała lat 25, 27, 31, 35…
Zachowały się dokumenty z
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badań kontrolnych krwi po upływie
pół roku od wyjścia ze szpitala.
Kobieta w tym czasie prawdopodobnie źle się czuła i dlatego zwracała się do lekarza, który zlecił badania krwi.

Leukocyty biorą udział w produkcji przeciwciał, dlatego wzrost
ilości leukocytów może być sygnałem, że w organizmie pojawiły się
obce antygeny. Trudno zgadnąć
skąd się brały antygeny szkodliwe
dla tej kobiety. Mogły to być antyPo pięciu latach od czwartego geny wziewne, antygeny wprowaporodu kobieta urodziła piąte dziec- dzane z pokarmem, antygeny leków
ko. Licząc od piątego porodu, po albo jakieś inne antygeny.
sześciu latach pojawił się dokument
z badań krwi. Kobieta prawdopoZ ciekawostek przytoczę, że ta
dobnie od dawna czuła się źle, ale kobieta lubiła kwaśne potrawy. Dla
obarczona obowiązkami domowy- siebie często kisiła żurek, który jej
mi nie miała czasu na leczenie. Sta- bardzo smakował. Pozostałym
rała się prowadzić w miarę normal- członkom rodziny żurek nie bardzo
ne życie.
smakował.
W wieku 50 lat, w miesiącu
kwietniu przebywała 7 dni w szpitalu na oddziale ginekologicznym.
W wieku 51 lat w miesiącu lutym czuła się źle, udała się do lekarza i zachował się wynik badania
krwi.
W wieku 51 lat w miesiącu
marcu przebywała jeden miesiąc w
szpitalu. Skarżyła się na bóle w
jamie brzusznej bez ścisłej lokalizacji. Węzły chłonne, duża śledziona,
wątroba pozwoliły na rozpoznanie
przewlekłej leukemii limfatycznej.
Stwierdzono także kamicę pęcherzyka żółciowego i stan zapalny.
Leczenia nie zastosowano. Wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym.

potrawy mogły sprzyjać rozwojowi
tych grzybów, a inne potrawy mogły hamować rozwój grzybów.
Sprzyjanie i hamowanie rozwoju
grzybów mogło doprowadzać do
okresowych wzrostów i spadków
ilości leukocytów we krwi. Może
ten kwaśny żurek był potrzebny, bo
hamował rozwój grzybów w jej
organizmie.

Po wyjściu ze szpitala, co miesiąc robiono jej badania kontrolne
krwi. Na ogół czuła się niezbyt dobrze. Badania wykazywały wahania
ilości erytrocytów od 3.264.000 do
3.876.000 / mm3. W miesiącu
czerwcu wystąpił gwałtowny przyUważam, że każdy sam potrafi rost ilości leukocytów. Na wykresie
intuicyjnie wyczuwać, jakie pokar- podaję przebieg zmian ilości leukomy są mu w danej chwili potrzebne. cytów w ciągu jednego roku.
Odczuwa się wtedy smak, apetyt,
zapotrzebowanie, chęć zjedzenia
Sezonowy, gwałtowny przyrost
jakiejś „dziwnej” potrawy, na którą ilości leukocytów mógł być powoinne zdrowe osoby nie mają ochoty. dowany pojawieniem się w powietrzu antygenów wydalanych przez
Być może przyczyną choroby jakieś rośliny, na które była uczulotej kobiety były grzyby pleśniowe na.

Zachowały się wyniki kontrolnych badań ilości leukocytów podczas pobytu w szpitalu. Przedstawiam je na ryc. 30.
wewnątrz jej organizmu. Niektóre (zob.ryc. 31)
W wieku 53 lat w miesiącu styczniu przebywała
przez 18 dni w szpitalu z
powodu osłabienia, objawów uciskowych brzucha,
powiększenia wątroby i
śledziony. Wtedy po raz
pierwszy
zastosowano
transfuzję krwi. Wypisana
ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.
Po wyjściu ze szpitala
nastąpiło pogorszenie stanu
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zdrowia, na co wskazuje wynik krwi i dokonano przetoczenia. Uzybadania kontrolnego krwi.
skano znaczną poprawę i wypisano
do domu.
Po dziewięciu miesiącach od
wyjścia ze szpitala w wieku 53 lat,
Po powrocie do domu nastąpił
w miesiącu wrześniu czuła się fatal- nawrót choroby, dlatego po dwóch
nie. W dniu przyjęcia do szpitala miesiącach w wieku 54 lat kobietę
miała silną niedokrwistość --- znowu umieszczono w szpitalu z
2.490.000 erytrocytów / mm3. Prze- powodu osłabienia, kaszlu i zwyżki
bywała przez 22 dni w szpitalu na temperatury. Przebywała w szpitalu
oddziale płucnym, gdzie nastąpiła 26 dni. Rozpoznano zapalenie płuc.
poprawa zdrowia.
Uzyskano poprawę zdrowia i wypisano do domu, gdzie nastąpił naPo jednym miesiącu od wyjścia wrót choroby. Lekarze nie chcieli
ze szpitala ponownie została przyję- jej już leczyć w szpitalu, bo byli
ta do szpitala na oddział wewnętrz- bezradni. W domu podawano jej
ny z powodu ogólnego osłabienia, tylko leki na złagodzenie cierpień.
łatwego męczenia się, ucisku jamy W miesiącu sierpniu ta kobieta
brzusznej. Na leczeniu przebywała zmarła.
20 dni. W leczeniu oprócz leków
zastosowano transfuzję krwi. WyNa podstawie zebranych dokupisano w stanie ogólnej poprawy, mentów zestawiłem uzyskane inforale po powrocie do domu nastąpiło macje według kolejności zdarzeń,
pogorszenie zdrowia i szybkie po- które przedstawiłem graficznie na

stępy choroby.
Po czterech miesiącach od wyjścia ze szpitala, w wieku 54 lat w
miesiącu marcu została przyjęta do
kliniki endokrynologicznej, gdzie
przebywała 37 dni. W leczeniu
oprócz leków zdecydowano zastosować transfuzję krwi. Jednakże
okazało się, że kobieta była już
silnie immunizowana jakimiś antygenami erytrocytów i dlatego
były trudności ze znalezieniem
odpowiedniego dawcy krwi do
przetoczenia. Wykonano jej staranne badania innych antygenów i w
końcu znaleziono dla niej dawcę

Z tymi przewlekłymi objawami
trudno było żyć, dlatego szukała
pomocy u lekarzy. Być może samo
przebywanie w szpitalu dawało
poprawę zdrowia, bo zmieniła środowisko, oderwała się od źródła
antygenów, które występowały
obficie w jej stałym miejscu zamieszkania. Przykładem może być
przebywanie bez leczenia przez
jeden miesiąc w szpitalu, gdy miała
51 lat. Wypisano ją do domu w
stanie ogólnym dobrym.
Silna immunizacja ludzkimi
antygenami mogła pojawić się po
transfuzjach krwi, bowiem właśnie po transfuzjach występowały
coraz silniejsze ataki choroby. Po
kolejnych transfuzjach mogło wzrosnąć uczulenie na jakieś niezbadane
antygeny np.: Lea, Leb, I, albo Sda,
które były w wydzielinach dzieci i

ryc. 32.

męża. Kobieta mogła bardzo silnie
chorować w zetknięciu ze szkodliUważam, że ta kobieta miała w wymi dla niej haptenami w zapachu
swoim życiu wiele okazji do immu- męża i dzieci, którzy opiekowali się
nizacji: pięć porodów, skaleczenia nią po powrocie ze szpitala.
podczas przetwórstwa mięsa, skaleczenia sianem, transfuzje krwi. AnWnioskuję, że zamiast przetotygeny, którymi mogła być immu- czeń krwi można było uzyskać ponizowana, występowały obficie w prawę zdrowia poprzez radykalną
jej środowisku (mieszkanie i gospo- zmianę środowiska, oderwanie się
darstwo rolne). Każda immunizacja od haptenów ludzi, roślin i zwiemogła powodować nasilenie obja- rząt, np. wyjeżdżając w góry lub
wów chorobowych przy zetknięciu nad brzeg morza, gdzie oddziałyz antygenami, na które była uczulo- wanie antygenów roślinnych jest
na. Immunizacja mogła doprowa- znacznie słabsze.
dzić do pojawienia się objawów
przewlekłej białaczki limfatycznej.
Po przetoczeniach obcej krwi,
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gdy już nastąpi silna immunizacja
ludzkimi antygenami, wtedy może
pojawić się silne uczulenie na antygeny w wydzielinach i zapachu
niektórych ludzi, co może doprowadzić do rozmaitych chorób, a
nawet śmierci. Zapobiegać takim
przypadkom można unikając immunizacji oraz szkodliwych antygenów.

do tego lekarza, który powiedział,
że stan był beznadziejny, to ten
lekarz strasznie się zdziwił, że ona
żyje i jest zdrowa. Wtedy ten lekarz
zainteresował się ziołami, którymi
ją wyleczono.

STAN
„BEZNADZIEJNY”

Mistrz powiedział, że to możliwe, bo gdy jego żona była w beznadziejnym stanie, to teściowa opiekowała się dziećmi, a on wyjechał
do pracy na odległą budowę i bardzo długo mieszkał z dala od domu.
Teraz żona pracuje i jest zdrowa.
Mistrz bardzo często ma zapalenie stawów w nogach. Z tego powodu kuśtyka i chodzi z laską.

Podczas pisania tej książki sięgnąłem do starych notatek, gdzie
znalazłem opis rozmowy przeprowadzonej dnia 7 kwietnia 1986
roku. Rozmawiałem z pewnym
murarzem, którego w tym tekście
będę nazywał Mistrzem. Miał wtedy 66 lat i był od 13 lat na emeryturze. Gdy rozmowa zeszła na temat
chorób haptenowych, to Mistrz
powiedział, że on ma grupę krwi
AB Rh+, a jego żona ma 0 Rh
ujemny. Mistrz nie miał zbadanej
podgrupy A1 czy A2, ale grupa A1
występuje 4 razy częściej niż A2.

Ja powiedziałem, że tu mogło
nastąpić wyzdrowienie w wyniku
separacji małżonków.

Zapytałem, czy u niego na stopach nie występują grzyby pleśniowe, które powodują rany i pęknięcia skóry.

sowanych wpływem haptenów na
życie ludzkie informujemy, że temat haptenów wywołał duże zainteresowanie i dlatego we Francji została specjalnie utworzona strona
internetowa www.haptenes.fr poświęcona książce p. Jerzego
Grzeszczuka:
"Haptenowe
(antygenowe) działania organizmów-przyczyna wielu zjawisk i
chorób".
W książce autor przedstawił, w
jaki sposób odkrył przyczyny chorób przewlekłych i chorób zwanych
nieuleczalnymi oraz relacje osób,
które odzyskały zdrowie stosując
się do wskazówek i rad autora. Na
stronie internetowej, można znaleźć
też cześć teoretyczną, zaczerpniętą
z książki autora, pozwalającą lepiej
zrozumieć to tak ważne i niezwykłe
odkrycie w historii ludzkości.
Doświadczenia autora wykazują, jak prostym sposobem można
uniknąć wielu chorób powodujących problemy zdrowotne. W tym
miejscu sprawdza się stara maksyma: Łatwiej zapobiegać niż leczyć.
R.

Okazało się, że Mistrz od bardzo wielu lat ma rany i pęknięcia
na skórze między palcami stóp. A
Wtedy ja powiedziałem, że żo- od stilonowych skarpetek doznaje Tłumaczenie:
na może chorować od jego zapa- alergicznej wysypki na nogach.
De nombreux lecteurs ont manichu.
festé leur intérêt pour le sujet des
Doradziłem mu leczyć zagrzy- haptènes, c’est pourquoi
On powiedział, że to się zgadza. bione stopy, bo one mogą być przy- un site internet à leur intention a été
Jego żona źle się przy nim czuje, czyną zapalenia stawów.
créé, et il est dédié au livre de Jerzy
natomiast na niego źle działa zaGrzeszczuk, intitulé „Les haptènes
pach żony. Z tego powodu od dawW tamtym czasie moja wiedza dans l’étiologie des maladies phyna śpią w oddzielnych pokojach.
o chorobach powodowanych przez siques, mentales et leur rôle dans
hapteny była bardzo uproszczona. des troubles du comportement”.
Żona trzy razy rodziła. Wszyst- Nie wiedziałem nic o haptenach
L’auteur y décrit son chemin
kie porody były cesarskim cięciem. Lea, Leb, I, oraz Sda, które mogą vers la découverte des causes de
Jedno dziecko zmarło podczas po- powodować choroby u osób mają- maladies chroniques et des malarodu. Dwoje dzieci miało transfuzję cych odpowiednie przeciwciała. dies dites incurables. Il présente
krwi po urodzeniu. Żona ciężko Taki przypadek może mieć miejsce aussi les récits de personnes qui ont
chorowała po porodach. Miała u Mistrza, który może źle się czuć retrouvé la santé grâce aux conseils
wrzody w przewodzie pokarmowy- podczas oddychania zapachem żo- de l’auteur. La partie théorique du
mi w żołądku. Lekarz, który ją le- ny.”
livre permet de bien comprendre
czył powiedział jej oraz rodzinie, że
l’importance de cette découverte
żadna operacja nie pomoże i stan Cdn.
pour l’humanité.
jest beznadziejny. Z tego powodu
L’expérience vécue par l’auteur
Zgodę na przedruk
Mistrz był bardzo oburzony i miał
wyraził autor książki: démontre qu’il est possible d’éviter
wielkie pretensje do lekarza, że
Jerzy Grzeszczuk de graves problèmes de santé en
poinformował żonę o jej stanie.
ekspert inżynier utilisant des moyens très simples. Il
haptenolog z Goleniowa ne reste plus qu’à suivre cette maxŻona bez przerwy szlochała,
Przygotował: ime: „Mieux vaut prévenir que
dlatego Mistrz zawiózł ją do jakieR. Milewski guérir”.
goś felczera, a ten jej zapisał zioła.
E. Pietruch
Żona zażywała te zioła i całkowicie PS
France
wyzdrowiała. Gdy drugi raz poszła
Czytelników bardziej zaintere-
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Ciąg dalszy ze s.1

Tradycja i nowoczesność w
Okręgu Poznańskim PZD
120 – lecie polskiego ogrodnic- skiego Związku Działkowców. 95 ogrodów, dziś już 35-latków,
twa działkowego jest uroczyście i Powstała też najliczniejsza grupa która swoje istnienie ścisłe wiąże z
szeroko obchodzone w Okręgu
PZD. Powstawały wtedy najwiękPoznańskim. W Wielkopolsce posze ogrody jak kompleks ogrowstawały pierwsze ogrody działkodów w Sierosławiu, czy poznańwe, tu rodził się przed 90 laty ruch
skie ogrody: ROD im. 2 Armii
związkowy działkowców, stąd poWP – tegoroczny zwycięzca konchodzą słowa i melodia hymnu
kursu „Rodzinny Ogród DziałkoPZD. Najstarszym ogrodem działwy roku 2017” , ROD im. Armii
kowym Okręgu jest założony w
Poznań i ROD Koninko a także
1902r. Rodzinny Ogród Działkowy
ROD Pomowiec w Kościanie,
im. K. Marcinkowskiego w GnieźJutrzenka w Gostyniu oraz ROD
nie. Swoją ponad 100-letnią tradyim. Gen Sikorskiego w Śremie.
cję mają niewiele młodsze ogrody:
Dziś Okręg Poznański obejROD im. Roosevelta, ROD Nowa
muje obszar Wielkopolski, na
Przyroda – obydwa w Poznaniu a
którym funkcjonuje 298 rodzintakże ROD im. Świtalskiego we
nych ogrodów działkowych, a
Lwówku. Mamy ogrody 90-cio
działki uprawia prawie 55 tys.
letnie jak np. ROD Bielniki i ROD
rodzin. Nowa ustawa o rodzinDr inż. Zdzisław Śliwa
Kolejarz Dębiec, 80-letnie jak .
nych ogrodach działkowych
Ukończył Wydział Chemii i
ROD im. Wł. Piocha w Śmiglu i
uchwalona w 2013r. stworzyła
Fizyki Technicznej w Wojskowej
ROD im. Króla Stanisława Leszdobre warunki do dalszego rozAkademii Technicznej w Warszaczyńskiego w Lesznie. Pierwsze
woju ogrodnictwa działkowego.
wie uzyskując tytuł mgr inż. chemiogrody zakładano głównie po to, aby
Ale sama ustawa nie jest tego
ka.
obok uzyskania produktów żywwystarczającym gwarantem. O
Przez ponad 30 lat był wykłanościowych zetknąć się z przyrorozwój dba przede wszystkim
dowcą, a po obronie pracy doktordą, mieć możliwość wypoczynPolski Związek Działkowców
skiej adiunktem, następnie szefem
ku, odzyskać utracony na skutek
przyjmując programy unowoczeWydziału Naukowo-Badawczego i
działań wojennych spokój i zdrośniania ogrodów, takie jak: ROD
dyrektorem Instytutu Nauk Podstawie. Od samego początku przy
XXI wieku czy też Otwarty Prowowych w poznańskiej uczelni wojzakładaniu ogrodów działkowych
gram Rozwoju Społecznego
skowej.
zwracano uwagę na sprawę wyROD. Programy wyzwalają nowe
Obecnie prowadzi wykłady w
chowania dzieci i młodzieży, urząinicjatywy, rodzą pomysły w zaWyższej Szkole Logistyki i w Unidzając place zabaw, boiska, półkokresie zagospodarowania ogrowersytecie Ekonomicznym w Polonie. Te i inne, niewiele młodsze,
dów, otwierania ich podwoi na
znaniu.
ogrody nadal funkcjonują i cieszą
potrzeby lokalnych społeczności,
Jego pasją stały się ogrody
swoich działkowców swoim uromodernizowania infrastruktury,
działkowe, gdzie od ponad 20 lat
kiem. Zachowały się też w niektóby lepiej służyła korzystającym z
kieruje Rodzinnym Ogrodem Działrych z nich elementy ogrodowej
działek i przebywającym na terekowym im. 2 Armii WP w Poznainfrastruktury z tamtych lat, np.
nie ogrodów. Dobra współpraca z
niu, który dwukrotnie został laureaaltanka w Gnieźnie, które są otolokalnymi samorządami owocuje
tem ogólnopolskiego konkursu
czone pieczołowitą opieką i traktopozyskiwaniem funduszy na roz„Rodzinny Ogród Działkowy Rowane jako świadectwa narodzin
wój ogrodowej bazy. Jest ona
ku”.
ogrodnictwa działkowego.
bowiem potrzebna, by zapewnić
Od 2009 r. pełni funkcję prezesa
Pamiętając o najstarszych ogrodobre warunki wypoczynku i reOkręgowego Zarządu PZD w Podach jeszcze z okresu II Rzeczpokreacji działkowcom i ich goznaniu, a w 2015r. Zjazd Delegatów
spolitej nie możemy zapomnieć, że
ściom.
Polskiego Związku Działkowców
najliczniejszy przyrost ogrodów
Dotacje samorządowe, pozypowierzył mu funkcję wiceprezesa
nastąpił po 1981r., już pod rządami
skiwanie środków z WFOŚ i GW
PZD.
ustawy o pracowniczych ogrodach
oraz korzystanie z pożyczek
(dop.red.)
działkowych i pod szyldem Poludzielanych przez Fundusz SamoCiąg dalszy s.21
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Ciąg dalszy ze s.1

Zamek w Kruszwicy
rys historyczny
większą liczbą ludzi i zagarniętego
obszaru, zdobytego terenu. A do
tego dochodziły i dochodzą jeszcze
bandyckie rozboje i kradzieże, czyli
tak zwane łupy wojenne.
To też ludzie zakładając swoje
stałe domostwa starali się wybierać
teren który w naturalny sposób ułatwiał obronę swojej siedziby.
Przyjrzyjmy się więc zapiskom
historycznym, jak to było na terenie
obecnej Kruszwicy. Na stronie internetowej https://pl.wikipedia.org/
wiki/Kruszwica można przeczytać,
cyt.: „Najstarsze ślady osadnictwa
pochodzą z neolitu – ok. 3900-1800
p.n.e., na ok. 500 rok p.n.e. datuje
się gród na Ostrowie Rzępowskim
(obecnie Półwysep Rzępowski).
Osadnictwo na tym terenie było
podyktowane żyznością gleb, bogactwami naturalnymi i dogodnym
położeniem geograficznym. Rozwojowi Kruszwicy sprzyjało położenie na "szlaku bursztynowym" i
na szlaku z Wielkopolski na Ruś.
Szlak wodny prowadzący od Warty,
poprzez jezioro Gopło do Wisły był
dodatkowym atutem Kruszwicy.” (…)
„Bujny rozkwit zachwiało spalenie miasta przez księcia Władysława Hermana w 1096, kiedy to
gród uwikłał się w konflikt, udzielając schronienia zbuntowanemu Zbigniewowi. Jednak w XII i do połowy XIII wieku następuje ponowny
rozwój miasta i wzrost liczby
mieszkańców. Od końca XII wieku
gród był siedzibą kasztelanii kruszwickiej.”
W tym miejscu trzeba ponownie

str. 14

zajrzeć do źródeł historycznym, aby
dowiedzieć się kto to był Zbigniew.
Otóż, na stronie internetowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbigniew_(polski_ksi%C4%85%
C5%BC%C4%99) można przeczytać, cyt.: „Zbigniew, właśc. Zbygniew[1] (ur. po 1070, zm. 8 lipca
1113?[2]) – książę Wielkopolski,
Mazowsza i Kujaw w latach 1102–
1107. Pierworodny syn księcia Władysława I Hermana i prawdopodobnie Przecławy z rodu Prawdziców
[3].”
A na stronie internetowej http://
www.polskatradycja.pl/historiapolski/pierwsi-piastowie/
zbigniew.html jest jakby bardziej
szczegółowe wyjaśnienie, cyt.:
„Książę Zbigniew był synem Władysława Hermana, nie ma jednak
pewności co do tego, kto był jego
matką. Zbigniew nie pochodził ze
związku uznanego przez kościół,
ponieważ Herman i jego żona pobrali się zgodnie z tradycyjnym
obrzędem słowiańskim. Ten brak
uznania ze strony Kościoła mocno
zaważył na pozycji Zbigniewa.
Brak prestiżu widać było nawet w
imieniu, ponieważ „Zbigniew” nie
było imieniem książęcym. Dopóki
żył dziadek księcia, Zbigniew mógł
cieszyć się pełnią książęcych przywilejów. Gdy jednak Herman objął
władzę, względy polityczne nakazywały zawarcie ślubu z księżniczką
według obrządku chrześcijańskiego.
Rozstanie Hermana z matką
Zbigniewa odbiło się na relacjach
księcia z Kościołem – był on traktowany jako nieślubny syn bez pełni
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praw do władzy. Jednak dostojnicy
świeccy przez cały czas traktowali
Zbigniewa
jako
prawowitego
członka dynastii. Zbigniew pobierał
nauki w krakowskiej szkole katedralnej, potem swoją edukację uzupełniał w klasztorze w Saksonii.”
Teraz można zadać pytanie co
było dalej na ziemiach obecnej
Kruszwicy? Odpowiedź jest bardzo
łatwa: Dalej tak jak wcześniej, były
ciągłe walki i wojny.
Z biegiem upływającego czasu,
ciągłych walk, bitew, wojen, silniejsi obejmowali panowanie nad pokonanymi, tworząc jeden wspólny
organizm nazywany państwem. I w
ten przybliżony sposób z biegiem
upływającego czasu powstawały
państwa. Podstawowa część definicji państwa jest w zasadzie taka
sama jak dawniej: Państwo jest
organizacją polityczną - wytworzoną przez społeczeństwo i jest
wyposażone przez to społeczeństwo w suwerenną władzę, istnieje
na określonym terytorium, składa
się z: społeczeństwa, terytorium,
władzy. Suwerenność oznacza
niezależność w sprawach zewnętrznych i wewnętrznych państwa; zewnętrzna dotyczy niezależności od innych państw, a wewnętrzna sprawowania władzy
ustawodawczej i wykonawczej
oraz sądowniczej na terytorium
państwa, czyli władzy nad społeczeństwem pełnionej przy pomocy aparatu przymusu i represji.
W historii rozwoju ludzkości
był taki czas, że celem ochrony
niezależności obronności przed
innymi państwami, dane państwo
budowało zamki obronne. I w przypadku różnego rodzaju najazdów,
wojen, itp. Walki odbywały się nie
tylko w szczerym polu ale również
na murach zamkowych.
Z biegiem rozwoju ludzkości
zamki zaczęły stanowić pamiątkę
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Wejście do zamku.
Rzeźbę wykonał
Stanisław Panfil.

Grota przy wejściu.
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Wieża z fragmentami murów i kioskiem z pamiątkami.

Część zrekonstruowanego zwodzonego mostu od strony wewnętrznej.
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Tym zwodzonym mostem wchodziło się i wjeżdżało do zamku, i również wychodziło.

Wejście do piwnic zamkowych.
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W piwnicach zamkowych zlokalizowana jest m.in. galeria przedstawiająca Kruszwicę w dawnych czasach. I właśnie
poniższe zdjęcie przedstawia zamek w Kruszwicy w czasach świetności.
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Tekst znajdujący
się pod zdjęciem
zamku.
Tekst ze zdjęcia przepisany jest poniżej.

„ZAMEK W KRUSZWICY
„Żyzne gleby wokół jeziora Gopło sprzyjało osadnictwu, które początkowo sięgało epoki kamienia. We wczesnym średniowieczu Kujawy były gęsto zaludnionym regionem. W IX w. Geograf Bawarski opisuje, że Kruszwicy podlegało 400 albo i więcej grodów. To tu swoja stolicę mieli Popielidzi, gdzie potem rozegrał się dramat władzy Popiela. Zdominowani przez Polan Goplanie
włączeni zostali w powstające państwo polskie.
W państwie pierwszych Polan Kruszwica była ważnym ośrodkiem administracyjnym. Gród rozwijał się szybko, aż do 1096r.,
kiedy to Zbigniew syn Hermana wywołał bunt przeciwko ojcu i skrył się w Kruszwicy. Bunt został stłumiony, a ojciec kazał spalić
miasto. Opis tych wydarzeń znajdujemy w kronice Galla Anonima.
Za czasów Bolesława krzywoustego i Bolesława Kędzierzawego gród ponownie się rozbudowuje. Z rozkazu Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1271 r. miasto zostało spalone, by nie dostało się w ręce Pomorzan. Po bitwie pod Płowcami Kruszwica zostaje zniszczona. Rządy Kazimierza Wielkiego bardzo dużo zmieniają, bo to z jego fundacji w miejsce starego grodu wybudowano murowany zamek, który miał być strategicznym punktem oporu.
Zamek wzniesiona na nieregularnym planie czworoboku z wysoką wieżą od strony zachodniej, która oprócz funkcji obronnych
(była strażnicą i miejscem ostatniego oporu) pełniła także rolę więzienia, które mieściło się w jej najniższych kondygnacjach. Ta
ośmioboczna wieża wysokości 32,6 m i szerokości ścian 4,8 m przykryta była pierwotnie hełmem stożkowym. Był to typowy stołp
– miejsce ostatniej obrony z wejściem prowadzącym bezpośrednio z ganku obronnego biegnącego wzdłuż murów na wysokości 11
m. Wjazd prowadził od północnego wschodu przez most zwodzony.
Po rozbudowie w XVI w. warownia zyskała murowane piętrowe budynki, wieża posiadała machikuły i spiczasty hełm. W latach 1519 i 1591 były pożary. W 1657 r. opuszczając Kruszwicę Szwedzi palą zamek. Do tego okresu mieściło się tam starostwo i
kasztelania kruszwicka. Widok zamku z 1655 r. na rysunku E.J. Dahlberga zamieszczony został w dziele S. Puffendorfa. Został
narysowany we Lwowie z pamięci, autor pomylił Gopło z Wisłą.
W XVIII w. mury zamku zostały prawie całkowicie rozebrane, a pozyskaną cegłę rozbiórkowa użyto do budowy obiektów w
kruszwicy i Inowrocławiu. Ocalała jedynie wieża zwana Mysia Wieżą wraz z pozostałościami murów obronnych. W 1802 r. przeprowadzono prace restauratorskie wzmacniające fundamenty wieży, a w 1896 r. wieżę odnowiono i przystosowano do zwiedzania.
Później zabezpieczono koronę murów od strony południowo-zachodniej i dostawiono do niej betonowe kręcone schody w miejsce
dawnych metalowych prowadzących do wejścia wzdłuż ściany.
W latach 2006-2011 prowadzone były prace renowacyjne murów obronnych, baszty oraz odkrytych piwnic zamkowych.”
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Rekonstrukcja zwodzonego mostu widziana z zewnątrz.
historyczną. Oczywiście nie wszystkie zamki przetrwały do naszych
czasów.
Pięknego lata 2017 odwiedziliśmy zamek w Kruszwicy; a raczej
to, co pozostało po zamku w Kruszwicy. Historia zamku w Kruszwicy
bogato przedstawiona jest na stronach internetowych. Przykładowo,
na stronie internetowej https://
pl.wikipedia.org/wiki/
Zamek_w_Kruszwicy można przeczytać, cyt.: „Zamek został wybudowany w latach 1350–1355 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego.
Do dziś przetrwała jedynie wieża,
obecnie zwana potocznie Mysią
Wieżą, wiązana z podaniem o Popielu, legendarnym władcy Polan
lub Goplan. Zamek został wzniesiony na nieregularnym planie z dwoma basztami po zachodniej stronie i

bramą od strony wschodniej.
Zamek został spalony przez
Szwedów w latach 1655 i 1657. Do
tego czasu mieściło się tam starostwo i kasztelania kruszwicka.”
Natomiast na stronie internetowej
https://zamki.res.pl/
kruszwica.php
można przeczytać, cyt.: „Zamek
wzniósł Kazimierz Wielki ok. poł.
XIV wieku. Wcześniej istniał tu
gród plemienia Goplan włączony w
IX wieku do państwa Polan. Szybko
stał się on ważnym ośrodkiem miejskim i rezydencją wczesnopiastowskich władców. Od końca XII w.
funkcjonował jako gród kasztelański, a zniszczony został przez Krzyżaków w roku 1331. Pierwszy zamek składał się z obwodu murów,
przylegających do niego budynków
drewnianych oraz zachowanej

ośmiobocznej wieży wysuniętej z
narożnika zachodniego.”
Na kolejnej stronie internetowej
http://www.polskiezabytki.pl/m/
obiekt/1104/Kruszwica/
możemy
dowiedzieć się, cyt.: „Kruszwica
jako ważny ośrodek średniowiecznej monarchii uzyskała prawa miejskie już w 1303 roku. W roku 1331
stary gród został zniszczony przez
Krzyżaków i później opuszczony.
W II ćwierci XIV wieku w pobliżu
starego grodu powstał ceglany zamek posadowiony na fundamentach
z kamieni eratycznych, fundowany
przez Kazimierza Wielkiego. W
latach 1519 i 1591 zamek był trawiony przez pożary. W między czasie był również odbudowywany
przez rezydujących tu starostów.
Ostateczny kres zadali warowni
Szwedzi, którzy w roku 1655 zdoCiąg dalszy s.22
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Tradycja i nowoczesność w
Okręgu Poznańskim PZD
pomocowy PZD tworzą warunki
poprawy ogrodowej infrastruktury.
Tegoroczne walne zebrania w
Okręgu podjęły liczne uchwały
inwestycyjne. Modernizuje się
Domy Działkowca, poprawia stan
ogrodowych dróg i alejek, remon
tuje się sieci energetyczne i wodociągowe, poprawia oświetlenie,
buduje się też w ogrodach kolejne
place zabaw z atestowanymi urządzeniami, wyposaża się ogrody w
siłownie plenerowe i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne, dba się
o podnoszenie poziomu wiedzy

ekologicznej. Za przykład tego
ostatniego działania niech posłuży
wybudowanie na terenie czterech
ogrodów działkowych: w ROD
im. 2 Armii Wojska Polskiego,
ROD Orkan w Jaryszkach, w ROD
im. Grodu Lecha w Gnieźnie oraz
w ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu ścieżek ekologicznych, sfinansowanych z dotacji
pozyskanych przez Okręgowy Zarząd PZD z WFOŚ i GW. Wszystko to prowadzi do podwyższania
standardów ogrodów, które stają
się bardziej nowoczesne, a tym

samym bardziej przyjazne dla
użytkowników i środowiska naturalnego. Można więc skonstatować, że sukces naszego poznańskiego ogrodu – ROD im. 2 Armii
WP w konkursie „ROD roku
2017” nie był przypadkowy i że w
Okręgu Poznańskim
nowoczesność wchodzi do ogrodów szerokim frontem.
dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD

SPRZEDAŻ
Drewno opałowe SOSNA pocięte na wymiar,

oraz bloczki betonowe M-6,
DOWÓZ DO KLIENTA

GRATIS !!!
Kontakt kom: 505214783
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Zamek w Kruszwicy
rys historyczny
byli zamek a w dwa lata później
podpalili go. Został doszczętnie
zniszczony i opuszczony. Wygląd
zamku znamy z przekazów źródłowych (opis lustracyjny z 1616 roku)
a także z ikonografii (ryciny E.
Dahlberga). W wiekach XVIII i
XIX mury zamku zostały prawie
całkowicie rozebrane.”
W tym miejscu należy też przywołać słowa prof.Mirosława Nagielskiego wypowiedziane na stronie
internetowej
http://
www.newsweek.pl/wiedza/historia/
miroslaw-nagielski-o-potopieszwedzkimwywiad,artykuly,402447,1.html
,
cyt.: „(...) wojska Karola X Gustawa zniszczyły Polskę bardziej niż
dwie wojny światowe razem wzięte
– powiedział prof. Mirosław Nagielski.”
Na tej samej stronie internetowej można też przeczytać, cyt.:
„Szwedzi stosowali zasadę, że wojna żywi się sama, a brak żołdu można zrekompensować grabieżą. Dzieła sztuki stanowiły ekwiwalent zapłaty dla najemników, bo wraz z
wojskami szwedzkimi przywędrowały oddziały brandenburskie, siedmiogrodzkie oraz kozackie. Warto
także podkreślić, że w skład nowych zaciągów szwedzkich począwszy od 1656 r. wchodzili
Niemcy, Szkoci, Irlandczycy. Zresztą i Wielkopolska, i Prusy Królewskie jako tereny najdłużej okupowane poniosły największe straty. Obrócono w popiół wiele rezydencji
magnackich, nie mówiąc o setkach
dworków szlacheckich.”
Na stronie internetowej https://
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pl.wikipedia.org/wiki/Kruszwica
można przeczytać, cyt.: „1332-1337
gród pozostawał we władaniu Krzyżaków.”
Natomiast na stronie internetowej http://
kruszwicahistoria.blogspot.com/2015/08/
wielkopolanie-w-czasiepotopu.html można przeczytać.
Cyt.: „Dnia 18 czerwca 1657 r. wojska szwedzkie wysadziły i spaliły
zamek w Kruszwicy. Szwedzi wycofywali się z miasta, które już właściwie nie istniało. W złupionym i
spalonym doszczętnie mieście ocalało zaledwie 8 mieszczan. Okupant
nie podarował nawet Kolegiacie,
którą także splądrował i ograbił ze
wszystkich skarbów. Kiedy po
dwóch latach okupacji Szwedzi
opuszczali Kruszwicę, aby zabezpieczyć tyły spalili również oba
mosty na Gople. Po drodze palili
wsie i folwarki. Ziemia wkrótce
porosła chwastami, po wiejskich
chałupach i wiatraku pozostały zaledwie ślady, ruiny i zgliszcza.
Wraz z opuszczeniem najeźdźcy
zniknęły lub zostały spalone niemal
wszystkie księgi i cała dokumentacja starostwa grodowego (ocalały
zaledwie dwie księgi). Potopowi
oparła się jedynie wieża.”
Oczywiście, że zamek w Kruszwicy ma też swoje legendy. Jedną z
legend opublikowanych na stronie
internetowej
http://
www.zamkipolskie.net.pl/zamki/
kruszwica/kruszwica_legendy.htm
publikujemy, cyt.: „O podziemnym
przejściu
Działo się to w końcu XI w. kiedy
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to Kruszwica była potężnym grodem, leżącym na uczęszczanym
szlaku handlowym. Mieszkańców i
wędrownych kupców strzegła dobrze wyszkolona drużyna rycerska
pod wodzą Zbigniewa syna króla
Władysława
Hermana.
Wraz z jedną kupiecką karawaną do
grodu przybyła grupa trubadurów.
Wśród nich uwagę zwracała piękna
córka żonglera Elwira. Jej uroda tak
oczarowała Zbigniewa, że ten cała
grupę ugościł na zamku i odtąd
biesiadom i hulankom nie było końca.
Wkrótce dowiedział się o tym król i
przybył do zamku by przekonać się
naocznie co się tu wyprawia. To co
ujrzał wywołało jego wielki gniew.
Rycerze zabawiali się, grodu nikt
nie bronił, bieżące naprawy wałów
zostały zaniedbane. Nie dość tego
Zbigniew miast pokajać się i o przebaczenie prosić wypowiedział ojcu
posłuszeństwo. Ten zaś natychmiast
ruszył do Gniezna po swoje hufce i
wrócił pod Kruszwicę porządek
przywrócić. Szybko pokonał rozochoconą drużynę syna i zdobył zamek. Zbigniew wraz z ukochaną i
kilkoma najwierniejszymi rycerzami przed gniewem ojca ukrył się w
podziemnym tunelu prowadzącym
na Ostrów Rzępowski. Złość króla
była jednak tak wielka, że widząc
uciekającego syna rzucił za nim
klątwę. Przejście natychmiast zawaliło się grzebiąc pod stertami gruzu
uciekających.
Wody jeziora w tym miejscu do
dziś inną barwę przybierają a w
czasie burzy, gdy pioruny w wodę
biją słychać ponoć jęki pogrzebanych.”
W piękny słoneczny dzień
lata 2017 zamek w Kruszwicy
odwiedził wraz z osobą
towarzyszącą
R.Milewski
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„Muzykę Panu nad Pany
niosły nieszawskie organy…”
11 sierpnia 2017 r. w kościele
farnym pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Nieszawie, wypełnionym po
brzegi publicznością (znacznie
ponad dwieście osób), w godzinach późnowieczornych odbył się
"IX Organowy Koncert przy
Świecach".
W tym roku przy zabytkowych
organach zasiadł Andrzej Szadejko, wirtuoz tego instrumentu, kolejny uczeń legendy polskiej organistyki prof. Joachima Grubicha,
który wystąpił cztery lata temu, i
który go polecił. Recital tegoroczny
także został nagrany. Celem jego
utrwalenia będzie płyta. Wydanie
krążka jest przewidziane na 2018 r.,
czyli dziesiątą, jubileuszową edycję
tej muzycznej imprezy. Dodatkową
„atrakcją” dla uczestników wydarzenia były wyładowania atmosferyczne, huragan, ulewny deszcz. Na
szczęście prądu nie zdmuchnęło i
koncert bez przeszkód mógł odbyć
się do końca (mury świątyni dawały poczucie bezpieczeństwa), chociaż nie wszyscy jego uczestnicy
bez przeszkód dotarli do domu.
Byli też tacy melomani, którzy słyszeli tylko muzykę i w ogóle nie
zwrócili uwagi na zmieniające się
warunki pogodowe za oknem.
Organowe Koncerty przy Świecach w Nieszawie mają tylko
dwóch bohaterów, organistę i organy. Taka jest ich formuła. Zawsze
też zaczynają się od zapalenia kaganka, który zanoszony jest na chór
przez niżej podpisaną.
Melomani zjechali z różnych
stron naszego województwa a także
spoza jego granic. Przybyli też licznie kuracjusze z Ciechocinka. Koncert przyciągnął również wielu muzyków, w tym organistów. Mimo
późnowieczornej pory, impreza
rozpoczęła się o godz. 21.00, w
wydarzeniu uczestniczyły, także
dzieci. Była obecna również mło-

dzież. Koncert zaszczycili swoją
obecnością m.in. Teresa Kudyba,
reportażysta, dokumentalista, producent tv, Sławomir Małecki, gitarzysta i współzałożyciel znanego
zespołu blues-rockowego „Zdrowa
Woda”.
Recitalowi do momentu pojawienia się nawałnicy, chociaż jej
efekty nie były aż tak mocno odczuwalne w grubych średniowiecznych murach, towarzyszył klimat
wyciszenia, skupienia. Sprzyjało
temu miejsce i czas. Fara w Nieszawie to majestatyczny gotycki kościół z XV wieku.
W nieszawskiej świątyni zabrzmiały utwory Fryderyka Wilhelma Markulla, organisty, kompozytora,
nauczyciela
muzyki,
.urodzonego w Rychlikach koło
Elbląga w 1816 r. a zmarłego w
Gdańsku w 1887 r. Był to drugi
koncert w dziejach nieszawskich
organowych
późnowieczornych
spotkań poświęcony wyłącznie jednemu kompozytorowi. W 2015 r.
Rościsław Wygranienko zaprezentował dorobek Jacquesa-Nicolasa
Lemmensa (1823-1881), belgijskiego kompozytora, organisty, pedagoga, działacza muzycznego.
Należy dodać, iż przez dziewięć
lat tego wydarzenia nie zdarzyło
się, żeby któryś z utworów powtórzył się. Po koncercie, jego uczestnicy podchodzili do artysty, prosili
o autografy, dzielili się swoimi
refleksjami. Były także wspólne
zdjęcia.
Andrzeja Szadejko jest gdańskim kompozytorem, dyrygentem,
organistą, organizatorem życia muzycznego. Studiował grę organową
w Gdańskiej Akademii Muzycznej
pod kierunkiem prof. Leona Batora,
ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, w
klasie organów prof. Joachima Grubicha i Hochschule für Alte Musik
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Schola Cantorum Basiliensis w
klasie organów Jean-Claude Zehndera. W Schola Cantorum Basiliensis ukończył także z wyróżnieniem
naukę śpiewu w klasie Richarda
Levitta oraz kurs kompozytorski u
Rudolfa Lutza.
Uczestniczył aktywnie w kilkudziesięciu mistrzowskich kursach
organowych, klawesynowych i na
pianoforte w Polsce i za granicą.
Jest finalistą i laureatem konkursów
organowych, m.in. w Odense/DK i
Brugge/B. Od roku 1994 regularnie
koncertuje w Polsce, Europie, a
także w USA. Oprócz organowej
działalności koncertowej zajmuje
się także komponowaniem. Obecnie
jest adiunktem w Katedrze Muzyki
Kościelnej Akademii Muzycznej w
Gdańsku. Przewodniczy pracom
nad odbudową historycznych organów w kościele oo. Franciszkanów
pw św. Trójcy w Gdańsku. Współpracuje z Biblioteką Gdańską PAN
jako koordynator projektu Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w
opracowaniu nagrań i druków muzykaliów gdańskich. Jest szefem i
założycielem zespołu wokalnoinstrumentalnego
GOLDBERG
BAROQUE ENSEMBLE, z którym
nagrywa premierowe wykonania
gdańskich kantat kompozytorów
osiemnastowiecznych. Jako solista i
dyrygent ma na swoim koncie 15
wydawnictw płytowych. Płyty z
serii „Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo
Kantat” były wielokrotnie nominowane do nagrody FRYDERYK i
SZTORM. Autor audycji Organy
Nieograne w Programie Drugim
Polskiego Radia.
Koncert na XIX w. organach
firmy organmistrzowskiej Schlag &
Söhne, działającej w latach 18311923 (swą siedzibę miała w Świdnicy na Dolnym Śląsku), pochodzących z nieistniejącego nieszawskie-
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Publiczność w oczekiwaniu na koncert. Fot. J. Wasicki

Publiczność w oczekiwaniu na koncert. Fot. W.Rosińska
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Koncert zawsze zaczyna się od
zapalenia kaganka na chór, który zanoszony jest przez Wandę
Wasicką, pomysłodawczynię
wydarzenia. Fot. W. Rosińska

Andrzej Szadejko podczas recitalu. Fot. W. Wasicka
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W imieniu organizatorów kwiaty
artyście wręczyła Władysława
Raszka. Fot. W. Rosińska

go kościoła ewangelickiego, to
zwrócenie uwagi na zabytkowy
instrument, wpisany w historię miasta. To również promocja muzyki
organowej w środowisku lokalnym
oraz regionalnym, zarówno poprzez
jej twórców z różnych epok, jak i
wykonawców, którzy są wirtuozami
tego instrumentu. Jest to jedyny, w
ciągu całego roku koncert organowy w Nieszawie, podczas którego
monumentalna nieszawska fara
oświetlona jest wyłącznie światłem
świec.
Wpisy do księgi pamiątkowej,
która została wyłożona w kruchcie
świątyni zawierają podziękowania
za koncert dla artysty i osób zaangażowanych w jego przygotowanie.
W odniesieniu do recitalu Andrzeja Szadejko, autorzy wpisów używali
określeń,
„piękny”,
„wzruszający”, "wspaniały ".
„Było mi bardzo przyjemnie
uczestniczyć w tym niezwykłym
wydarzeniu. To piękna inicjatywa,
piękni ludzie, piękne miejsce i nie-
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zapomniana atmosfera. Bardzo
dziękuję za miłe przyjęcie i życzę,
aby inicjatywa się rozwijała, ale
także by nie straciła swojej świeżości wynikającej z entuzjazmu
organizatorów i melomanów”. Taką oto refleksją podzielił się poprzez wpis do kroniki Andrzej Szadejko.
Z wypowiedzi uczestników
tego muzycznego wydarzenia:
„Jedenastego sierpnia mieliśmy
okazję zmierzyć się, w naszym
mniemaniu, z etosem muzycznym
według św. Augustyna. Nasze dusze odwróciły się na moment od
spraw ziemskich i zwróciły się ku
samemu Bogu. Takiego sensu muzyki się spodziewaliśmy - jako
stopnia wiodącego ku pięknu
wiecznemu i bezcielesnemu. Ascetyczny charakter przepięknego otoczenia, którego nie dostrzegaliśmy
w minimalistycznym oświetleniu
świec, pozwolił na
skupienie,
wręcz modlitwę oddziałującą na
zmysły i duszę”. Aleksandra i
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Włodzimierz Juśkiewiczowie.
„Przede wszystkim cieszę się,
że te koncerty się odbywają.
Udział w nich przeżywam bardzo
emocjonalnie, wręcz wpadam w
wewnętrzną euforię. Koncert przenosi nas w inne wymiary. Towarzyszy mu atmosfera skupienia, uduchowienia Jestem pod wrażeniem
gry mistrza, ale przyznaję, że w tym
roku zagrało także światło. To był
koncert dźwięku i światła. Patrząc
na witraże widziałam błyski burzy
oraz pochylające się pod wpływem
nawałnicy drzewa. Dawało to efekt
wręcz piorunujący. Te wrażenia
na długo pozostaną w pamięci”.
Danuta Wielgosz.
„Wydarzenie
niematerialne,
ulotne, ale bardzo wzbogacające
człowieka poprzez już sam udział
w nim, zasłuchanie, przeżycie.
Niewidzialna nuta muzyki potrafi
wywołać tak silne emocje, iż na
długi czas życia a może i do jego
końca pozostanie ona pięknym
wspomnieniem. Uczestnicząc w
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takim wydarzeniu a to już jest namacalne, stajemy się lepsi dla siebie nawzajem”. Andrzej Pachnicki.
„Po raz pierwszy uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Jako też
jedna z pierwszych przekroczyłam
próg świątyni po jej otwarciu. Zaskoczyło mnie to, że tak dużo krzeseł było przynoszonych, później
kiedy zobaczyłam jak publiczność
wypełnia kościół zrozumiałam, że
te dodatkowe miejsca siedzące były
konieczne. Wyraźnie tez było widać, że osoby wchodzące do świątyni są stałymi uczestnikami tego
muzycznego spotkania, czyli co
roku przychodzą, aby coś przeżyć,
zdystansować się do świata, który
nas otacza. To wszystko, co złożyło się tego pamiętnego wieczoru na
koncert, miejsce, atmosfera, muzyka, komentarze i to co działo się na
niebie, dało jedyną w swoim rodzaju, niesamowitą dawkę przeżyć”. Danuta Sobocińska.
„Ujęła mnie przede wszystkim
precyzja wykonania utworów, także i mnie mało znanego do niedawna kompozytora”. Podzielił się swoimi odczuciami Janusz Wasicki,
nieszawianin rodem z Torunia, od
początku zaangażowany w to przedsięwzięcie, także jeden z chórzystów, członków chóru parafialnego
im. Józefa Zborowskiego, który
śpiewał podczas pierwszej edycji

OŚRODEK

tego muzycznego wydarzenia
Z wpisów do kroniki:
„Dziękujemy za piękny koncert. Kuracjuszki z Ciechocinka
(podpisy)”.
„Wzruszający koncert. Bóg
zapłać! Artyści plastycy z Ciechocinka i Poznania (podpisy)”.
„Klimat fary wspaniale koresponduje z mistrzowskim wykonaniem muzyki organowej. Życzę
wytrwania w tym pięknym przedsięwzięciu! Elżbieta z Sopotu”.
„Dziękujemy za wspaniały koncert, piękne i wzruszające wykonanie trudnych organowych utworów. Podpisali
się nazwiskiem
uczestnicy ze Słupska i Łodzi”
„Niech muzyka trwa w pięknej
Nieszawie wśród dostojnych murów wyjątkowej świątyni. Danuta
Wielgosz Radziejów”.
„Nastrojowa muzyka, wspaniałe
wykonanie p. dr hab. A. Szadejko.
Życzę Nieszawie wielu tak zdolnych
wykonawców.
Gratuluję
organizatorom. Podpisały trzy osoby z Radzymina i Olsztyna”.
Dla mnie osobiście te koncerty
to spełnienie marzeń. Na organach,
które mi towarzyszą od najwcześniejszego okresu mojego życia,
nagle skupia się uwaga wszystkich
zainteresowanych. Cieszę się, że
koncert do cna wypełnił wszystkie
wrażliwe dusze.

Kolejna edycja tego wydarzenia
odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.
Przy nieszawskich zabytkowych
organach zasiądzie kolejny wybitny absolwent prof. Joachima Grubicha. Niebawem poznamy jego nazwisko.
W wydarzeniu będzie
uczestniczył również sam maestro.
Organizatorzy cieszą się, iż krakowscy i warszawscy studenci Joachima Grubicha spotykają się w Nieszawie. Zamiarem jest kontynuacja
prezentacji podopiecznych profesora i tym samym jego szkoły, i to z
różnych lat działalności pedagogicznej mistrza.
Po raz kolejny instrument do
koncertu przygotowali, Piotr Benk i
Łukasz Gunicki. Kwiaty, w imieniu
organizatorów wręczyła Władysława Raszka. Koncert poprowadzili,
ks. Grzegorz Molewski, proboszcz
parafii w Nieszawie oraz niżej podpisana nieszawianka, inicjatorzy tej
imprezy.
Organizatorem wydarzenia jest
Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie. „IX
Organowy Koncert przy Świecach”
współfinansowano ze środków
Marszałka Województwa Kujawsko
-Pomorskiego.

BIOVILLA

Wanda Wasicka

ZAPRASZA

Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze,
zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia,
konferencje, spotkania firmowe.
Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy
w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach.
Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny
sprzęt audiowizualny.

Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
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Włocławek
Prezydent Włocławka Marek
Wojtkowski zaprosił wszystkich
zainteresowanych na Koncert z
okazji upamiętnienia 97 rocznicy
„Cudu na Wisłą” i osobiście otworzył imprezę. Przed koncertem była
też prelekcja historyczna Tomasza

Wąsika kierownika Muzeum Historii Włocławka o wydarzeniach z
sierpnia 1920r. Kierownik Wąsik
przybliżył działania wojenne w
obronie Włocławka.
Koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystyczne-

go Wojska Polskiego, rozpoczął
się ceremonią otwarcia 20 sierpnia
2017 w niedzielę o g.16.00 w
Centrum Kultury Browar B i trwał
do g.19.00.
Był to przegląd piosenek i
pieśni żołnierskich od czasów
powstań w Polsce, przez powstanie
warszawskie, do czasów drugiej
wojny światowej. Soliści występowali w strojach odpowiednich do
daty wydarzeń wojennych - od kontusza, do stroju żołnierzy z opaską
biało-czerwoną AK, i do stroju

Kwartet Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.

Artyści w mundurach stylizowanych.
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Publiczność na stojąco wyraża najwyższy podziw dla artystów.

obecnego ubioru żołnierzy. Były też
stylizowane mundury z okresu
Księstwa Warszawskiego.
Widzowie byli zachwyceni,
odwdzięczając się gromkimi brawami w postawie stojącej. Widzowie
byli wszędzie, wykorzystywali nawet schody, boczne hole i przejścia,

aby przez głowy innych popatrzeć też współorganizatorzy w całej plena scenę. A o wykonaniu dobrych jadzie. Impreza odbyła się pod pazdjęć nie było mowy.
tronatem prezydenta Włocławka.
Następnie rozpoczęły się impreI wstęp był wolny.
zy programu ramowego i trwały do
godzin wieczornych 25 sierpnia.
Tekst i fot.
Oczywiście, że organizatorem
Elżbieta Wielgomas
był Urząd Miasta Włocławek i byli
Włocławek

Dereń w moim ogrodzie.
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LISTY
Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy
wyrażane przez ich autorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów.
Listy nie spełniające przyjętych norm społecznych i
prawnych nie będą publikowane.
(dop.red.)

WSPOMNIENIA
Wanda Chotomska
Lata naszego życia, które
przypadają na szkołę podstawową są niezwykle ważnym czasem.
Myślę, że uczniowie z Nieszawy i
Ciechocinka na Kujawach, któ-

rzy uczestniczyli 12 maja 1997 r.
w spotkaniach ze znaną pisarką
Wandą Chotomską, na wieść o
śmierci 2 sierpnia br. tej znanej
autorki wierszy i opowiadań dla
dzieci i młodzieży, przywołali w
swej pamięci tamte chwile spędzone w jej towarzystwie.
Autorka ponad dwustu książek,
chętnie słuchanych piosenek i słuchowisk oraz słynnej dobranocki
"Jacek i Agatka", przyjechała w
niedzielę 11 maja do Ciechocinka
wieczornym pociągiem z Warszawy. Jej przyjazd został poprzedzony licznymi zapowiedziami na antenie Radia „Las Vegas”, w tym w
prowadzonych przeze mnie autorskich audycjach, czwartkowej
„Kalejdoskop kulturalny” i niedzielnej „Podwieczorek nie tylko z
muzami”. Do spotkania z pisarką
przygotowano dzieci z podstawówek, w Nieszawie i dwóch ciechocińskich (nr 1 i nr 3). Oficjalnie
pisarka została zaproszona
do
Uzdrowiska przez ciechocińską

stację radiową, kierowaną przez
Janusza Ceglewskiego.
Niedzielny
radiowy
„Podwieczorek…” 11 maja, w
oczekiwaniu na gościa, w całości
poświęciłam Wandzie Chotomskiej. W audycji znalazła się także
relacja z konkursu wiedzy na temat
twórczości pisarki, który został
przeprowadzony w nieszawskiej
szkole podstawowej.
W. Chotomską przywitałam na
peronie ciechocińskiego dworca w
towarzystwie właściciela Radia
„Las Vegas” oraz swojego męża
Janusza. Oczekiwaliśmy z bukietem majowych kwiatów. Swoją
wizytę w Ciechocinku pisarka rozpoczęła od przejażdżki dorożką, w
której zasiadły dwie Wandy i
dwóch Januszów. Byłam jednym z
trzech przewodników. Patrząc z
perspektywy czasu, dzisiaj oprowadzam po kurorcie gości Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A, to mogę powiedzieć, że
przeszłam wówczas swój pierwszy

Od lewej: Wanda Wasicka, Wanda Chotomska, Janusz Ceglewski. Fot.Janusz Wasicki, 11 maja 1997. Ciechocinek
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chrzest przewodnicki po Uzdrowisku. Miłymi były spotkania na trasie przejazdu z czytelnikami książek, autorstwa niecodziennego dla
nas gościa. Udaliśmy się, m.in. w
pobliże tężni, aby pospacerować
wśród słynnych historycznych gradierni. Przemierzając dorożką ciechocińskie uliczki raczyliśmy panią
Wandę recytacją jej wiersza zatytułowanego „Legenda o Smoku Wawelskim". Cała nasza rodzina ten
utwór miała opanowany do perfekcji, dzięki córce. Wcielając się w
różne postacie, mówiąc i śpiewając
rozbawiliśmy pisarkę niemalże do
łez. Wspólny wieczór zakończyła
kolacja na pięknie oświetlonym
dziedzińcu „Amazonki”. Był to ten
czas, kiedy trzeba było się już pożegnać z dorożkarzem i jego końmi. Widząc, że pisarka bez lęku
zbliża się do dwóch pięknych ru-

maków i ja odważyłam się do nich
podejść a że fotograf był w pobliżu,
dzisiaj mam piękną pamiątkę.
W poniedziałek 12 maja W.
Chotomska najpierw spotkała się z
dziećmi z podstawówki w Nieszawie. Dostojny gość obejrzał występ grupy wokalno-tanecznej
„Szczęśliwa 13” i wziął udział w
konferencji prasowej z uczniami w
roli dziennikarzy. Pisarka wręczyła
także nagrody laureatom konkursu
poświęconego jej twórczości, mogła również posłuchać najlepszych
interpretacji wierszy i piosenek,
które stworzyła. Tego samego dnia
odwiedziła jeszcze uczniów ciechocińskich podstawówek. Wiele czasu
podczas każdego spotkania zajęło
gościowi podpisywanie książek,
wpisywanie się do pamiętników,
pozowanie do
zdjęć. Ostatnim
punktem pobytu w Ciechocinku

była audycja na antenie Radia „Las
Vegas”. Uczestniczyła w niej również Mirosława Kruczkiewicz z
toruńskich Nowości. Mojej córce
Agnieszce, która nam towarzyszyła
w tym przedsięwzięciu pani Wanda
wypisała własnoręcznie usprawiedliwienie do szkoły. Na pociąg
powrotny do Warszawy odwieźliśmy pisarkę do Aleksandrowa Kujawskiego.
Pozostały nagrania,
fotografie.
Mam jeszcze jedno wspomnienie związane z Chotomską. Przygotowując się w 1993 r. do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy w radiu, aby poprawić dykcję,
sięgnęłam po książkę jej autorstwa
pod tytułem „Moja babcia gra na
trąbie”. Do Radia „W” we Włocławku zostałam przyjęta.
Wanda Wasicka

Piękniejszy świat w skrzydłach motyla. Rusałka pawik na nieszawskiej łące pod nieszawskim dachem nieba.
Fot. Wanda Wasicka
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SPRZEDAM
atrakcyjną posiadłość wiejską w Zajączkowie
(gm.Pniewy, pow.Szamotuły)
powierzchnia 2.33ha, cena 585000zł do negocjacji

posesja z budynkami ogrodzona i oświetlona (0,92ha)
własna droga dojazdową długości ok. 300 m od drogi powiatowej
piętrowy budynek wolnostojący na wzgórzu częściowo podpiwniczony

z ogrzewaniem elektrycznym i kominkowym z płaszczem wodnym
(pięć pokoi, kuchnia, łazienka) 130 m2
z pełnym wyposażeniem

plus garaż z pomieszczeniem gospodarczym (ok.30m2),
stodoła ok.200m2, budynek gospodarczy ok.80m2
nieruchomość może być podzielona
tel.601577330
więcej zdjęć mogę przesłać po kontakcie telefonicznym lub z redakcją
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Ciąg dalszy ze s.1

Premier Szydło
u

poszkodowanych
Na temat ubioru premier Szydło
w trakcie wizyty roboczej na spotkaniu z poszkodowanymi przez
nawałnicę, z bezpartyjnym czynnym biegłym sądowym i ekspertem
w zakresie: polityka, public relations, dziennikarstwo śledcze, prawo prasowe, prawo autorskie, etyka, etyka dziennikarska, prawa
człowieka (UE), manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo, dr
Ryszardem Milewskim rozmawia
inż. Cezary Sakra
Jako specjalista od wizerunku
w jaki sposób ocenia pan doktor
ubiór premier Beaty Szydło na
spotkaniu z poszkodowanymi w
kataklizmie na Pomorzu, bo w
massmediach przelała się fala
głosów krytycznych dotyczących
ubioru?
Panie redaktorze, wpierw należy wyjaśnić jakimi kryteriami kierujemy się przy doborze ubioru.
Otóż, ubiór danej osoby zależy
od kilku podstawowych czynników
które zawierają się w zasadzie w
odpowiedziach na pytania: 1/. Kto
się ubiera? 2/. Gdzie zamierza wystąpić? 3/. Kiedy zamierza wystąpić? 4/. W jakim celu zamierza wystąpić? 5/. Dlaczego zamierza wystąpić?
Oczywiście, że odpowiedzi na
nasze akademickie pytania muszą
zawierać się w przyjętych normach
społecznych. A wymienione pytania są tylko podstawowymi, które
należy jeszcze rozbudowywać odpowiednio do planowanej sytuacji.
A może pan doktor szczegółowiej się wypowiedzieć?
Oczywiście. Odpowiadając na
pytania: Mówimy o pani premier,
czyli jednej z najważniejszych osób
w państwie, która wystąpiła w remizie strażackiej, w czasie pory
letniej, na spotkaniu roboczym z
poszkodowanymi przez nawałnicę,

str. 34

Dr Ryszard Milewski pod kierunkiem naukowym prof.zw.nauk
prawnych dr hab. Bogdana Michalskiego napisał i obronił rozprawę
doktorską nt: „Problematyka prawno-prasoznawcza tzw. dziennikarstwa śledczego”. Przedstawił uwarunkowania prawne i metodologiczne dziennikarstwa śledczego, które
w konstytucyjnym pojęciu sensu
stricte nie istnieje a jest kultywowane. Stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie nauk o
polityce – w specjalizacji dziennikarstwo śledcze otrzymał 29 września 2004r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
A wcześniej pod kierunkiem
naukowym prof.dr hab. Haliny Satkiewicz napisał i obronił pracę magisterską przedstawiając sposoby
stosowania manipulacji w przekazie
wiadomości w massmediach i
otrzymał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego tytuł magistra dziennikarstwa.
Ukończył też różne kursy, m.in.
kurs przygotowujący do pracy w
charakterze syndyka i nadzorcy
sądowego. Cyklicznie uczestniczy
też w szkoleniach biegłych sądowych, organizowanych przez prezesów sądów okręgowych.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Wykładał przedmioty: dziennikarstwo śledcze, współpraca z mediami, prawo autorskie, prawo prasowe, public relations, jest też biegłym sądowym i wykonuje ekspertyzy dla sądów i prokuratur w całej
Polsce z zakresu: dziennikarstwa
śledczego, prawa prasowego, prawa
autorskiego, etyki dziennikarskiej,
praw człowieka (UE).
Ekspert w zakresie: polityka,
public relations, dziennikarstwo
śledcze, prawo prasowe, prawo
autorskie, etyka, etyka dziennikarska, prawa człowieka (UE), manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo.
W redakcjach pracował na
wszystkich etapach zawodu dziennikarskiego, był: fotoreporterem,
dziennikarzem, redaktorem, kierownikiem Oddziału Wielkopolskiego w Redakcji Gromada Rolnik
Polski, redaktorem naczelnym i
założycielem czasopisma lokalnego
w Czarnkowie – dwutygodnika
„Nadnoteckie Echa”. Pracował w
mediach: lokalnych, regionalnych,
ogólnopolskich.
01 września 2012 utworzył własne czasopismo: Wieści Szamotulskie; i prowadzi jako redaktor naczelny. Czasopismo wydawane jest
w wersji papierowej i internetowej
www.wiesciszamotulskie.pl
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w celu zapewnienia poszkodowanych o udzieleniu pomocy ze strony
państwa, itp.
Z tego co pamiętam, to pani
premier miała jasną koszulę, granatową marynarkę, jeansowe spodnie
i półbuty. A wystąpiła w strażackiej
remizie w Chojnicach.
I teraz tłumacząc dalej. W naszej kulturze, naszej obyczajowości, powszechnie przyjęte jest, że
np. kobieta na zabawę idzie w
szpilkach, latem na plażę idzie w
płaskim odkrytym obuwiu, do lasu
idzie w półbutach, a na pole idzie w
butach gumowych.
Podobnie oceniamy: kiedy,
gdzie, do jakich okoliczności, kobieta ma założyć spodnie, czy spódnice (sukienkę), itd.
A wszelkie odstępstwa od przyjętych norm społecznych wzbudzają zainteresowanie i zdziwienie.
Mogą też demonstrować alienację
(wyłączenie, wyobcowanie) z danej
grupy społecznej.
Biorąc powyższe pod uwagę,
nasza pani premier przyjechała do
osób poszkodowanych, doświadczonych tragedią wynikłą z anomalii pogodowych i wystąpiła remizie
strażackiej.
To nie było studio telewizji w
Warszawie. To nie było wygłoszenie orędzia do NARODU. To nie
była wizyta u pana prezydenta, etc.

Jako dziennikarz czasopisma pt.
„Forum Dziennikarzy” wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w
Warszawie napisał m.in. teksty: Dziennikarstwo – służba społeczeństwu i państwu, Dziennikarstwo śledcze a prawa człowieka,
Agencja Bezpieczeństwa
We-

wnętrznego podsłuchuje dziennikarzy? Prawo a messmedia (w opublikowanym tekście przedstawił propozycje dokładnych zmian nowelizacyjnych, które należy wprowadzić niezwłocznie w ustawie prawo
prasowe).

To było spotkanie na miejscu
tragedii z najbardziej poszkodowanymi.
W związku z zaistniałą sytuacją
wyrażam pogląd, że pani premier
nie mogła być inaczej ubrana niż
była ubrana. A trzeba zaznaczyć
również, że gdyby pani premier na
tym roboczym spotkaniu w remizie
strażackiej wystąpiła np. w sukience i szpilkach, to m.in. oznaczałoby
również zupełną alienację, itp.
Proszę teraz spojrzeć na drugą
stronę, czyli na ubiór osób biorących udział na spotkaniu z panią
premier w remizie strażackiej. Czy
kobiety ubrane były w taki sposób
jakby przyszły na zabawę taneczną?
No nie. Ubrane były podobnie do
ubioru pani premier.
A czy głosy krytyczne powiedziały w jaki sposób ICH zdaniem
powinna być ubrana pani premier?
Jakoś nie słyszałem.
To dlaczego krytyce w mas-

smediach poddane były szczególnie półbuty pani premier?
Panie redaktorze, z tego wynika, że jakkolwiek pani premier byłaby ubrana, to i tak byliby tacy co
skrytykowaliby ubiór pani premier.
I na tej samej zasadzie, cokolwiek rząd zrobi, to i tak będzie
skrytykowany przez dane osoby,
które w krytyce upatrują swój własny interes. No bo cóż, najłatwiej
jest krytykować. Nie wskazując nic
w zamian.
Co pan doktor chciałby dodać, o co nie zapytałem?
Pani premier była ubrana stosownie do miejsca pobytu i spotkania.
Możemy być dumni, że pani
premier ma trafne wypowiedzi,
prawidłową dykcję, czyli właściwie
nas reprezentuje.

Ciąg dalszy ze s.1

Co może robić prezes ROD
latem na działkach?
czywać, prawda?
Panie redaktorze, w moim przypadku tak nie było.
A co pan mógł robić latem na
działkach jak wszyscy wypoczywali?
Tak. Zgoda wszyscy wypoczywali, ale mnie to akurat nie objęło.
Dlaczego?
Czas wakacji musiałem wykorzystać na przygotowanie ROD do:
podniesienia bezpieczeństwa, estetyki, funkcjonalności.

A może pan prezes wypowiedzieć się bardziej szczegółowo?
Proszę bardzo.
To co pan prezes robił latem
na działkach, poza wypoczynkiem?
Wpierw były do załatwienia
wszystkie sprawy organizacyjne,
czyli tak zwane formalności. A w
drugiej połowie sierpnia postawiliśmy nowy betonowy płot na odcinku stu metrów. Płot oddziela działki
od budynków socjalnych urzędu
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(dop.red.)

Dziękuję za rozmowę:
C.S.

miasta.
Jak długo trwało stawianie
płotu?
Płot postawiła wyspecjalizowana firma w ciągu trzech dni.
To nie było w tym miejscu
płotu?
Płot był, ale był w takim stanie,
że nadawał się tylko do wymiany.
To wszystko?
Nie!
A co jeszcze?
Pod końcówkę sierpnia kolejną
inwestycją był zakup i postawienie
nowego magazynu jako pomieszczenia gospodarczego.
Mamy teraz bardzo ładny blaszany magazyn A postawiony był w
ciągu dwudziestu minut.
Tak szybko?
Tak, bo to były gotowe elementy i kolejna wyspecjalizowana fir-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Tadeusz Perz prezes ROD prezentuje jedno z wejść głównych na
teren ROD im.Feliksa Nowowiejskiego w Szamotułach.

Tadeusz Perz prezes ROD prezentuje budowę płotu betonowego.
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Tadeusz Perz prezes ROD prezentuje postawiony płot betonowy.

Tadeusz Perz prezes ROD prezentuje postawiony blaszany magazyn.
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ma.
A kiedy powstał ROD w którym pan jest prezesem?
Ogród powstał decyzją władz
miasta Szamotuły w 1978 roku, od
samego początku posiada 276 działek, jest to teren około 11ha gruntów. Działki mają w zasadzie po
trzysta metrów kwadratowych.
Działki otrzymywali pracownicy różnych instytucji m.in. urzędu,
olejarni, cukrowni, aresztu śledczego, nauczyciele, i.in.
To był gotowy ROD?
Nie! To był ugór i grunt ostatniej klasy, czyli V i VI. Wszystko
było otwarte.
Dopiero w trakcie użytkowania
ogród opłotowaliśmy, postawiliśmy
dwie bramy wjazdowe. A jeszcze
później doprowadziliśmy prąd elektryczny i wodę.
To co pan redaktor widzi, to
wszystko zostało zrobione rękami
działkowców.
A w jaki sposób działki są
wykorzystywane?
Działki przeznaczone były na
rekreację oraz drobną uprawę warzyw, drzew owocowych i również
drzew ozdobnych.
I pan jest od początku prezesem?
Nie. Pierwszym prezesem był
Ireneusz Poprawski, następnie był
prezesem Czesław Welter, następnym prezesem był Zenon Harski,
później Mieczysław Grupa. A od
stycznia 2007 ja zostałem wybrany
prezesem, czyli Tadeusz Perz.
Macie też swój sztandar?
W dn.25.08.2001r. został ufun-

HUMOR
Profesor nauk prawnych mówił do studentów. Kto odpowie na pytanie dostanie piątkę do
indeksu. Profesor kontynuował:
Powszechnie
wiadomo, że najgłupsze
dziecko na wsi rodzice
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dowany dla ogrodów działkowych
w Szamotułach sztandar Polskiego
Związku Działkowców.
A jakie konkursy odbywały
się na terenie ROD?
Nasi działkowcy brali też udział
w konkursach na najpiękniejszą
działkę. Pierwszy konkurs odbył się
w 1999r. i pierwszymi laureatami w
konkursie na najpiękniejszą działkę
zostali: Irena i Ryszard Konieczny.
W kolejnym roku 2000 ci sami laureaci również wygrali konkurs na
najpiękniejszą działkę.
A święta plonów?
Pierwsze Okręgowe Dożynki
Ogrodników w Szamotułach odbyły
się 19.08.2006, i odbyły się w Szamotułach na stadionie.
Były wręczane też odznaki dla
działkowców: Zasłużony dla PZD, i
Złota Odznaka PZD.
Czy ten budynek w którym
teraz jesteśmy jest siedzibą zarządu ROD od początku?
Nie!
A co było na początku?
Na początku siedziba zarządu
była w innym miejscu, i działka
oraz budynek siedziby zarządu były
mniejsze.
W roku 2008 z upoważnienia
zarządu odkupiłem działkę nr 268 z
przeznaczeniem na siedzibę zarządu. I obecna działka jest trochę
większa i budynek siedziby zarządu
też powiększyliśmy. A obok postawiliśmy teraz właśnie piękny nowy
blaszany magazyn.
A jaki wysoki jest tutaj poziom wody gruntowej?
Panie redaktorze, do czasu jak

nie było tutaj melioracji, to po każdym większym deszczu mieliśmy
działki systematycznie zalewane.
Zawsze była prawdziwa powódź.
Można powiedzieć działki były
podtapiane.
Dopiero wykonana melioracja
w latach 2012-2013 umożliwia odprowadzanie nadmiaru wody z
działek.
Panie redaktorze, to co pan teraz tutaj widzi, to jest bardzo duży
wysiłek pracy włożony przez nas
wszystkich, czyli działkowców.
Działki są naszym całym życiem. Spędzamy tutaj każdą wolną
chwilę. I oczywiście, że też wypoczywamy, bawimy się, przychodzimy z całymi rodzinami, organizujemy różne festyny, gry zabawy, itp.
Zna pan redaktor rozszyfrowanie nazwy RODOS? Oczywiście, że
nazwa jest piękna i kojarzy się z
grecką wyspą RODOS. Ale nasz
RODOS nazywa się: Rodzinne
Ogrody Działkowe Ogrodzone Siatką.
Co pan prezes chciałby dodać,
o co nie zapytałem?
Chciałbym dodać, że jako nagrodę specjalną w 2009r. za bardzo
dobre wyniku pracy zarządu ROD
im.Feliksa Nowowiejskiego w Szamotułach otrzymał od starosty Pawła Kowzana podkosiarkę spalinową,
która bardzo dobrze służy nam cały
czas.

zostawiają na gospodarstwie. A pytanie brzmi:
Co robią rodzice z najgłupszym dzieckiem w
mieście, skoro nie mają
gospodarstwa?
Profesor powtarzał
pytanie trzy razy i nie
uzyskał od studentów
odpowiedzi; dlatego sam
odpowiedział. Wyjaśnia-

jąc: W mieście najgłupsze dziecko kieruje się
na sędziego; bo sędzia,
nic nie musi umieć, nic
nie musi robić, wszystko
źle może robić, i do końca życia ma zawsze rację
i ma zapewnioną kasę, i
jest nieusuwalny.
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Dziękuję za rozmowę:
R.M.

***
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Zaproszenie na letnie spotkania weekendowe
w Galerii Live Plus
Pod patronatem
Redakcji Wieści Światowe, www.wiesciswiatowe.pl

PRACE MANUALNE – MOJE HOBBY
Agroturystyka RÓŻANA FARMA GAIL, 64-514 Przecław,
ul.Łąkowa 3, Barbara i Jochen Gail
Tel. 691594413
Jeżeli masz zdolności manualne rąk czy nóg, pokaż nam, jak tworzysz swoje dzieła, weż udział w kreatywnej zabawie.
Kategorie: rysunek, kaligrafia, malarstwo, rzeżba, garncarstwo,
gra na instrumentach, szycie ręczne, haftowanie, wycinanki, wyplatanie różnych form z wikliny lub sznurka, szydełkowanie, robienie na
drutach, florystyka itp.
Terminy letnich spotkań weekendowych od maja września 2017:
Wrzesień

9-10

Udział bezpłatny, wyżywienie własne (dostęp do kuchni), catering.
Materiał twórczy własny.
Noclegi płatne, konieczność rezerwacji (ilość miejsc noclegowych ograniczona), spanie pod namiotem w swoim śpiworze bezpłatne.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa e-mail: info.b.gail@gmail.com
lub listownie (z kopertą zwrotną ze znaczkiem).
Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
www.wakacjeznatura.com
Gospodarstwo: Barbara i Jochen Gail
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Ciąg dalszy ze s.1

Jaki wybrać system
powoływania sędziów
w Polsce???
w Polsce z bezpartyjnym czynnym
biegłym sądowym i ekspertem w
zakresie: polityka, public relations,
dziennikarstwo śledcze, prawo prasowe, prawo autorskie, etyka, etyka
dziennikarska, prawa człowieka
(UE), manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo, dr Ryszardem Milewskim rozmawia inż. Cezary Sakra
W jaki sposób pan doktor
ocenia obecnie funkcjonujący w
Polsce system powoływania sędziów?
Obecnie funkcjonujący w Polsce system powoływania sędziów
jest jednym z najgorszych w Europie. I jest zupełnie sprzeczny z normą
prawną
ustanowioną
w
art.4.Konstytucji RP, i oczywiście
nie ma nic wspólnego z demokracją.
Dlaczego należy do jednego z
najgorszych w Europie?
Albowiem pozwala sędziemu na
zupełną bezkarność i gwarantuje
brak jakiejkolwiek kontroli społecznej sędziego. Art. 178. pkt 1. Konstytucja
RP
stanowi,
cyt.:
„Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają
tylko Konstytucji oraz ustawom.”
W art. 179. Konstytucja RP jest
zapis, cyt.: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa, na czas nieoznaczony.”
Natomiast w art. 180. pkt 1.
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Konstytucja RP jest zaznaczone,
cyt.: „Sędziowie są nieusuwalni.”
Panie redaktorze, zgodnie z
przywołanymi zapisami w ustawie
zasadniczej sędzia w orzecznictwie
może zrobić dosłownie wszystko i
to według prawa wymyślonego
przez siebie. I oczywiście prawo
wymyślone przez sędziego jest pod
pełną ochroną prawną. I populistycznie nazywane jest niezawisłością sędziowską.
Dlaczego populistycznie nazywane jest niezawisłością sędziowską?
Panie redaktorze, wróćmy do
sytuacji sprzed kilku tygodni. Przypomnę: Sejm RP przygotował trzy
ustawy, dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. I co zrobiły środowiska sędziowskie i opozycja? Zorganizowały wielkie manifestacje
zmierzające do obalenia demokratycznie wybranego rządu. A podstawowym hasłem demonstrantów
było wykrzykiwanie, że PiS zamierza pozbawić sędziów niezawisłości
sędziowskiej i chce wprowadzić
politykę do sądów. A czy ktoś z
krzyczących wyjaśnił społeczeństwu, co należy rozumieć pod pojęciem – niezawisłości sędziowskiej.
Oczywiście, że NIE. Bo cały populizm demonstrantów ległby w gruzach.
To może wyjaśnimy, co rozumiemy pod pojęciem niezawisłości sędziowskiej?
Ustawodawca art. 178. pkt 1.
Konstytucji RP wprowadził pojęcie
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niezawisłości sędziowskiej ale nie
zdefiniował terminu, dlatego w tym
miejscu należy przywołać definicję
niezawisłości sędziowskiej wskazaną przez Trybunał Konstytucyjny.
Pojęcie niezawisłości sędziowskiej zdefiniował Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku z dnia
24 czerwca 1998r. sygn. K. 3/98 i
orzekł, cyt.: <Pojęcie niezawisłości
sędziowskiej zostało użyte w konstytucji z 1997 r. bez bliższego zdefiniowania, ale nie ulega wątpliwości, że ustawodawca posłużył się tu
“terminem zastanym”, którego znaczenie uformowało się jeszcze w
Polsce międzywojennej i które dzisiaj znajduje potwierdzenie w licznych dokumentach międzynarodowych. Jak wskazuje się w polskiej
doktrynie (zob. Z. CzeszejkoSochacki: Prawo do sądu w świetle
Konstytucji RP, PiP 1997, Nr 11-12,
s.99-100 oraz powołane tam prace
A. Murzynowskiego, A. Zielińskiego), niezawisłość obejmuje szereg
elementów: 1) bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, 2) niezależność wobec organów
(instytucji) pozasądowych, 3) samodzielność sędziego wobec władz i
innych organów sądowych, 4) niezależność od wpływu czynników
politycznych, zwłaszcza partii politycznych, 5) wewnętrzna niezależność sędziego. Poszanowanie i
obrona tych wszystkich elementów
niezawisłości są konstytucyjnym
obowiązkiem wszystkich organów i
osób stykających się z działalnością
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sądów, ale także są konstytucyjnym
obowiązkiem samego sędziego.
Naruszenie tego obowiązku przez
sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.>
W wydanym wyroku TK określił naruszenie niezawisłości sędziowskiej przez sędziego słowami,
cyt.: „Naruszenie tego obowiązku
przez sędziego oznaczać może
sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest
równoznaczne z bardzo poważnym
uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.”
Skupmy się teraz na przykład
na pierwszym punkcie wskazanym
przez TK, cyt.: „1) bezstronność w
stosunku do uczestników postępowania,(…).” I odpowiedzmy na
pytanie: O jakiej możemy mówić
bezstronności sędziego skoro sędzia
w czasie procesu sądowego tworzy
fakty zamiast rozpoznawać fakty,
jest jawnie stronniczy, itd. A do
tego zaciera ślady swego przestępstwa na zasadzie własnego kaprysu
ustawą dozwolonego, bo wyłączył
jawność procesu i nie wyraził zgody na wprowadzenie protokołu
elektronicznego z nagrywaniem
głosu i obrazu. Stan taki nie ma nic
wspólnego z niezawisłością sędziowską zdefiniowana przez TK, a
tylko wzbudza uzasadnione podejrzenia korupcjogenne.
I właśnie normalność w tym
m.in. zakresie chciał wprowadzić
Sejm RP wspomnianymi ustawami.
Panie redaktorze, skoro w obecnym systemie prawnym sędziowie
mają władzę nieograniczoną, nie
podlegają żadnej kontroli społecznej, sami nazywają się specjalną
kastą społeczną, itd. To czy można
się dziwić, że w obronie swojej

Dr Ryszard Milewski pod kierunkiem naukowym prof.zw.nauk
prawnych dr hab. Bogdana Michalskiego napisał i obronił rozprawę
doktorską nt: „Problematyka prawno-prasoznawcza tzw. dziennikarstwa śledczego”. Przedstawił uwarunkowania prawne i metodologiczne dziennikarstwa śledczego, które
w konstytucyjnym pojęciu sensu
stricte nie istnieje a jest kultywowane. Stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie nauk o
polityce – w specjalizacji dziennikarstwo śledcze otrzymał 29 września 2004r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
A wcześniej pod kierunkiem
naukowym prof.dr hab. Haliny Satkiewicz napisał i obronił pracę magisterską przedstawiając sposoby
stosowania manipulacji w przekazie
wiadomości w massmediach i
otrzymał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego tytuł magistra dziennikarstwa.
Ukończył też różne kursy, m.in.
kurs przygotowujący do pracy w
charakterze syndyka i nadzorcy
sądowego. Cyklicznie uczestniczy
też w szkoleniach biegłych sądowych, organizowanych przez prezesów sądów okręgowych.
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Wykładał przedmioty: dziennikarstwo śledcze, współpraca z mediami, prawo autorskie, prawo prasowe, public relations, jest też biegłym sądowym i wykonuje ekspertyzy dla sądów i prokuratur w całej
Polsce z zakresu: dziennikarstwa
śledczego, prawa prasowego, prawa
autorskiego, etyki dziennikarskiej,
praw człowieka (UE).
Ekspert w zakresie: polityka,
public relations, dziennikarstwo
śledcze, prawo prasowe, prawo
autorskie, etyka, etyka dziennikarska, prawa człowieka (UE), manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo.
W redakcjach pracował na
wszystkich etapach zawodu dziennikarskiego, był: fotoreporterem,
dziennikarzem, redaktorem, kierownikiem Oddziału Wielkopolskiego w Redakcji Gromada Rolnik
Polski, redaktorem naczelnym i
założycielem czasopisma lokalnego
w Czarnkowie – dwutygodnika
„Nadnoteckie Echa”. Pracował w
mediach: lokalnych, regionalnych,
ogólnopolskich.
01 września 2012 utworzył własne czasopismo: Wieści Szamotulskie; i prowadzi jako redaktor naczelny. Czasopismo wydawane jest
w wersji papierowej i internetowej
www.wiesciszamotulskie.pl
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bezkarności, wspólnie z opozycją
sędziowie podjęli protesty nazywane społecznymi? Krzycząc populistycznie, że chodzi o zachowanie
niezawisłości sędziowskiej?
A co nazywamy populizmem?
Populizm oznacza termin polityczny z wyraźnym skierowaniem
na socjotechnikę i odwołujący się
do woli ludu. Mówiąc inaczej: Nadawca (mówca) w taki sposób
przedstawia swoją wypowiedź, aby
uzyskać u odbiorcy (w masach społecznych) zamierzony przez siebie
efekt, cel. W omawianym przypadku chodziło o wywołanie wzburzenia społecznego mającego na celu
doprowadzenie do obalenia rządu
wybranego w demokratycznych
wyborach.
Czyli mówimy o manipulacji
informacją?
Tak można powiedzieć.
Czy prawdą jest, że PiS chciał
wprowadzić politykę do sądów?
Nie! Zupełnie nie! PiS chciał
wyprowadzić politykę z sądów.
To w sądach jest polityka?
Oczywiście. Przecież w systemie sądownictwa od czasów stalinowskich nic się nie zmieniło. A
pamiętamy procesy polityczne, z
wyrokami na zamówienie polityczne przy pełnej dyspozycyjności
sędziów.
W jaki sposób w Polsce powoływani są sędziowie?
Na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa daną osobę do pełnienia funkcji sędziego powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
A kto przedstawia Krajowej
Radzie Sądownictwa kandydaturę danej osoby?
Bardzo trafne pytanie. Panie
redaktorze sędziowie sami się wybierają, i dlatego najczęściej dzieje
się to w obrębie tzw. zamkniętej
kasty społecznej.
Czyli wybór zaczyna się od
krewnych i znajomych?
Oczywiście. Dokładnie tak.
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Jako dziennikarz czasopisma pt.
„Forum Dziennikarzy” wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w
Warszawie napisał m.in. teksty: Dziennikarstwo – służba społeczeństwu i państwu, Dziennikarstwo śledcze a prawa człowieka,
Agencja Bezpieczeństwa
We-

wnętrznego podsłuchuje dziennikarzy? Prawo a messmedia (w opublikowanym tekście przedstawił propozycje dokładnych zmian nowelizacyjnych, które należy wprowadzić niezwłocznie w ustawie prawo
prasowe).

To jeżeli w toku instancyjnym
statystyczny Kowalski zaskarży
wyrok i w wyższej instancji zaskarżenie trafi do sędziego będącego krewnym, sędziego niższej
instancji który wydał wyrok, to
jaki może być wyrok drugiej instancji?
Panie redaktorze, uznajmy to
pytanie jako pytanie retoryczne.
W jaki sposób przebiega obecnie kontrola sędziego?
Można powiedzieć, że jest to
fikcja dla fikcji. Panie redaktorze,
jaki może być wynik kontroli przeprowadzonej przez kolegę sędziego
w stosunku do kolegi sędziego, a do
tego jeszcze kontrolujący robi najczęściej to samo co kontrolowany?
A w ustawie jest zaznaczone, że
sędzia powinien mieć stabilność
orzecznictwa (wyroków). No to
najczęściej ma stabilność orzecznictwa. Kontrola taka jest fikcją dla
fikcji i oczywiście wszystko przebiega zgodnie z ustanowionym prawem.
To prezydent Rzeczypospolitej Polskiej względem wniosków
KRS dotyczących powołania sędziego pełni funkcję tylko wykonawczą?
No, tak prawie. Chociaż ma
prawo odmowy powołania danej
osoby do pełnienia funkcji sędziego.
A ile osób do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziowskim powołał prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa?
Według danych przekazanych

przez Biuro Prasowe Prezydenta
RP, prezydent Andrzej Duda wręczył 754 nominacji sędziowskich
do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziowskim.
A w ilu przypadkach prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda odmówił powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim osoby wskazanej we wniosku przez Krajową
Radę Sądownictwa?
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda odmówił
powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim tylko w
stosunku do 10 osób.
Na początku naszej rozmowy
powiedział pan doktor, że obecnie
funkcjonujący w Polsce system
powoływania sędziów jest jednym
z najgorszych w Europie i jest
zupełnie sprzeczny z normą
prawną
ustanowioną
w
art.4.Konstytucji RP i nie ma nic
wspólnego z demokracją.
Tak. I w pełni podtrzymuje
swoją wypowiedź.
Jakie ma brzmienie art.4.
Konstytucji RP?
Art.4. Konstytucji RP ma
brzmienie: „1. Władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej należy
do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli
lub bezpośrednio.”
A to oznacza, że sędziowie tak
samo jak parlamentarzyści i prezydent wybierani są w wyborach powszechnych na określoną kadencję,
na przykład czteroletnią.
Tak?
Oczywiście, że tak.
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(dop.red.)
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To w jaki sposób pan doktor
wytłumaczy treść normy prawnej
ustanowionej w art.173. Konstytucji RP, cyt.: „Sądy i Trybunały
są władzą odrębną i niezależną
od innych władz.”?
Panie redaktorze, zapis przez
pana przywołany jest sprzeczny
m.in. z art.2. Konstytucji RP, cyt.:
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” I sprzeczny jest również z art.1. Konstytucji
RP, cyt.: „Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli.”
I już wyjaśniam: Skoro sądy
(czyt.sędziowie) są wyłączone spod
wszelkiej kontroli społecznej, to nie
ma demokracji. A to oznacza, że
zapis w art.2.Konstytucji RP jest
fikcją. Albowiem, nie możemy
mówić o demokracji skoro mamy
sądy (czyt.sędziów) funkcjonujące
na zasadzie państwa totalitarnego,
nazywanego przez niektórych komunistycznym.
No i w związku z powyższym
zapis w art.1. Konstytucji RP też
jest fikcją. Albowiem, nie możemy
powiedzieć, że „Rzeczpospolita
Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli”; bo Rzeczpospolita Polska jest innym dobrem
dla przeciętnego obywatela, i jest
zupełnie innym dobrem dla sędziego też obywatela.
Mówimy w tym miejscu o
dwóch zupełnie różnych państwach, czyli o dwóch zupełnie
różnych dobrach; które na pewno
nie są wspólnym dobrem.
I to są właśnie powody, dla
których należy zmienić Konstytucję
RP.
I w tym miejscu należy bardzo
pochwalić prezydenta RP Andrzeja
Dudę za wystąpienie z inicjatywą
zmiany Konstytucji RP.
A jaki jest system powoływania sędziów w innych państwach

europejskich?
Według danych uzyskanych z
Ministerstwa Sprawiedliwości RP,
cyt. „W Niemczech, zgodnie z ustawą zasadniczą, sędziów federalnych mianuje (ernennt) i odwołuje
prezydent federalny. Sędziowie
najwyższych trybunałów są powoływani przez ministra federalnego
wspólnie z komisją ds. powoływania sędziów i są mianowani przez
prezydenta federalnego. Komisja
ds. powoływania sędziów składa
się w połowie z ministrów poszczególnych landów i członków powoływanych przez parlament. Kandydatów do komisji zgłaszają partie w
Bundestagu.
Są landy, jak Saksonia, gdzie
wpływ polityków na wybór sędziego jest jeszcze większy. Nie ma
tam komisji do wyboru sędziów, a
kandydatów opiniuje sędziowska
Rada Prezydialna, coś na wzór polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.
Minister nie musi jednak brać tej
opinii pod uwagę.
W Czechach kandydatów na
sędziów zgłaszają ministrowi prezesi sądów okręgowych. Minister
nie jest jednak związany wnioskami
prezesów. Sam decyduje, które
kandydatury przedstawi prezydentowi do mianowania.
W Austrii sędziowie są mianowani (ernannt) przez prezydenta
federalnego na wniosek rządu federalnego lub z jego upoważnienia
przez właściwego ministra federalnego.
W Danii sędziowie powoływani są przez monarchę na wniosek
ministra sprawiedliwości, który
odpowiada za nominacje sędziowskie przed parlamentem. Tradycyjnie od ponad dwustu lat sędziowie
rekrutują się z korpusu urzędników
Ministerstwa Sprawiedliwości.
W Hiszpanii główną rolę w
powoływaniu sędziów odgrywa
Naczelna Rada Sądownictwa. Rada
składa się z 20 członków wybieranych przez Kortezy Generalne na 5
letnią kadencję. Kongres Deputowanych i Senat wybiera po 10
członków w proporcji 6 sędziów i 4
prawników o uznanych kwalifika-
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cjach i dorobku zawodowym.
W Holandii sędziowie powoływani są na mocy rozporządzenia
królewskiego na wniosek ministra
sprawiedliwości. Kandydata na
wakujące miejsce wskazuje sędzia,
który opuszcza stanowisko. Jeżeli
jest więcej niż jeden kandydat, minister może wybrać jednego z nich.
W Szwecji sędziowie sądów
powszechnych wszystkich szczebli
powoływani są przez ministra sprawiedliwości na wniosek Rady ds.
Nominacji Sędziów. Rada składa
się z 9 członków i 9 zastępców
członków, w tym: 5 sędziów i byłych sędziów powoływanych przez
rząd (regeringen); 2 prawników
spoza systemu sądownictwa (w tym
jedna osoba wykonująca zawód
adwokata) wybieranych przez organizacje wskazane przez rząd; 2
przedstawicieli
społeczeństwa
wybieranych przez parlament.
We Włoszech główną rolę w
powoływaniu sędziów odgrywają
procedury konkursowe oraz Najwyższa Rada Sądownictwa, która
jest kolegialnym organem zarządzającym systemem wymiaru sprawiedliwości. W skład Rady wchodzi Prezydent Republiki, Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Republiki i 24 członków, których wybiera ogół sędziów, prokuratorów oraz parlament.”
A w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej?
Sędziowie wybierani są w wyborach powszechnych.
Co chciałby pan doktor dodać, o co nie zapytałem?
Chciałbym dodać, że tylko wybory powszechne sędziów zniosą
wśród sędziów: koterie, oszustwo
w orzecznictwie, niedopełnienie
obowiązków, przekroczenie uprawnień, pokrewieństwo, wyprowadzą
politykę z sądów, itp.
Wybory powszechne wprowadzą również do sądów niezawisłość
sędziowską, bo to co w tej chwili
nazywamy niezawisłością sędziowską jest jakąś odmianą karykatury
niezawisłości sędziowskiej.
Wybory powszechne spowodują również, że sędziowie nie będą
wymyślać swego prawa, tylko będą
orzekać zgodnie z ustanowionym
prawem i uzmysłowią sędziom, że
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sędziowie są w służbie społeczeństwa, czyli państwa.
I oczywiście tak jak w USA
prasa musi mieć pełen dostęp do
akt sprawy i mieć prawną możliwość wymieniać pełne nazwisko
sędziego i przedstawiać w jaki sposób dany sędzia prowadzi rozprawę
sądową.
Pamiętajmy, że sędzia jest tylko
urzędnikiem państwowym, którego
praca jest służbą względem społeczeństwa. A każdy urzędnik państwowy musi mieć kontrolę społeczną, bo jest na utrzymaniu społeczeństwa i jest w służbie społeczeństwa. A w Polsce jest dokład-

nie odwrotnie.
Panie redaktorze, chciałbym
jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze
jeden bardzo ważny element prawny.
Proszę…
Prokuratura jest organem który
w każdej chwili i w każdej sytuacji
ma ustawowy obowiązek podjąć
czynności, jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu zabronionego ustawą. A to
oznacza, że prokurator jest zobowiązany również do podjęcia czynności w przypadku sędziego który
w prowadzonym procesie sądowym
wprowadza swoje wymyślone pra-

wo i tworzy fakty, zamiast rozpoznawać fakty.
Ale niestety w takich przypadkach, polski prokurator najczęściej
występuje w roli adwokata sędziego. Zamiast prokuratora. Pomimo,
że pensję otrzymuje jako prokurator.
Pozostaje mieć tylko nadzieję,
że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypomni prokuratorom jakie jest ustawowe zadanie
prokuratora.
Dziękuję za rozmowę:
C.S.

Ciąg dalszy ze s.1

W jaki sposób wypoczywa dyrektor szkoły

w czasie wakacji?
Na temat reformy edukacji z
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Szamotułach Małgorzatą Jagiełłowicz rozmawia dr Ryszard Milewski
W jaki sposób wypoczywa
dyrektor szkoły w czasie wakacji?
Panie redaktorze, w moim przypadku trudno mówić akurat o wypoczynku w czasie wakacji.
Dlaczego?
Bo jako dyrektor szkoły w czasie wakacji też pracowałam, aby
szkoła na podstawie wprowadzonej
przez rząd reformy edukacji mogła
normalnie funkcjonować od nowego roku szkolnego.
Jakie zmiany z dniem 1 września 2017 wprowadza przygotowana przez rząd reforma edukacji?
Z założenia reforma ma wyjść
naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły
nowoczesnej, a jednocześnie silnie
zakorzenionej w naszej tradycji.
Zmiany jak zapewnia pani minister edukacji są przemyślane i
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zaplanowane na wiele lat. Ministerstwu zależy nam na tym, aby każdy
uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą
szkołę i dobrą edukację.
Reforma edukacji to nie tylko
zmiana ustroju szkolnego. To także
propozycja nowych rozwiązań
zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
A jakich zmian reforma dokonała w Szkole Podstawowej nr
2 w Szamotułach prowadzonej
przez panią dyrektor?
W naszej szkole przed czterema
laty przyjęliśmy koncepcje pracy
szkoły kultywującej tradycje, a
jednocześnie uczącej nowocześnie.
I skutecznie realizujemy przyjętą
koncepcję.
A dlaczego nie wcześniej?
Panie redaktorze, bo przed czterema laty zostałam powołana do
pełnienia funkcji dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Szamotułach.
O jakich mówimy zmianach
od 1 września 2017 w placówce
przez panią kierowanej?
Szkoła przejdzie ogromne

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

zmiany organizacyjne i programowe. Do Szkoły Podstawowej nr 2
zostanie włączone Gimnazjum nr 1.
Od 1 września 2017 Szkoła
Podstawowa nr 2 będzie jednym
organizmem funkcjonującym w
dwóch budynkach.
Czasu na przystosowanie budynków do zmiany mieliśmy niewiele. W okresie wakacyjnym
przeprowadzane zostały prace remontowe, konserwacje pomieszczeń, oraz prace polegające na adaptacji sal zajęć dostosowanych do
realizacji nowej reformy oświatowej.
W szamotulskiej ,,Dwójce”
zmiany są bardzo duże, gdyż od
września szkoła będzie realizować
programy szkolne na poziomie
czterech etapów edukacyjnych:
przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, podstawowa, i gimnazjum.
To gimnazjum nie będzie zlikwidowane?
Gimnazjum nr 1 Uchwałą Rady
Miasta i Gminy w Szamotułach
zostało włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach i zgodnie z prawem oświatowym za dwa lata ulegnie wygasze-
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niu, a szkoła stanie się ośmioletnią
szkołą podstawową.
Ilu uczniów pani obecnie ma
w szkole, a ilu będzie pani miała?
Do końca czerwca do szkoły
uczęszczało niespełna 300 uczniów
w tym 82 przedszkolaków. Teraz
przybędą nam 2 nowe oddziały
przedszkolne, 2 klasy VI i VII z
zajęciami sportowymi piłki nożnej
oraz 4 oddziały gimnazjum. W
sumie w 24 oddziałach rozpocznie
edukację 440 uczniów. W budynku
przy ulicy Kapłańskiej funkcjonować
będzie
6
oddziałowa ,,Akademia Przedszkolaka” i
klasy I-III, a w budynku po gimnazjum przy ulicy Piotra Skargi uczyć
się będą klasy IV-VII, oddziały
gimnazjum i ,,Akademia Sparty”.
To wszystkie prace są już zakończone?
Panie redaktorze, nic bardziej
mylnego. Obecnie w szkole trwają
intensywne prace do późnych godzin wieczornych, aby zdążyć do 1
września. W oddziałach przedszkolnych wymalowano sale, zakupiono pomoce i zabawki oraz piękne meble, które są aktualnie montowane.
Funkcje zmieniły pracownie
przedmiotowe, które zostały przeniesione do budynku dawnego gimnazjum, a na ich miejscu powstały
sale zajęć dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Sale są nowo
wymalowane i urządzone tak aby
pobyt uczniów w szkole był przyjazny. I to jest naturalne, bo uczniowie spędzają w szkole często cały
dzień.
Nauczyciele pomyśleli też przy
urządzaniu sal o sposobach różnego
rodzaju aktywizowania uczniów.
Powstały w ten sposób ciekawie
urządzone kąciki tematyczne, gier i
zabaw dydaktycznych, które stwarzają doskonałe warunki i formy
realizacji podstaw programowych i
jednocześnie umożliwiają rozwijanie zainteresowań.
W budynku obecnego gimnazjum (przy szpitalu) trwają obecnie
jeszcze prace przystosowujące budynek na potrzeby szkoły umożliwiającej przyjęcie uczniów szkoły
podstawowej. I właśnie w tym budynku od 1 września rozpocznie

naukę 230 uczniów.
Sale przedmiotowe są przygotowane do realizacji nowej podstawy programowej, a meble dostoso-

Małgorzata Jagiełłowicz jest
absolwentką Wydziału Pedagogiki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W czasie swojej pracy
zawodowej nieustannie podnosiła
swoje kwalifikacje: ukończyła pięć
kierunków studiów podyplomowych: 1/. Menedżer Oświaty. 2/.
Nadzór pedagogiczny. 3/. Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego w zreformowanym systemie edukacji. 4/.
Historię i wiedzę o społeczeństwie.
5/. Strategię pozyskiwania i zarządzania środkami Unii Europejskiej
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Jest specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Realizowała program
Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły.
(dop.red.)
wane są odpowiednio do wzrostu
uczniów.
Czekamy jeszcze na meble i
sprzęt wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych.
O jakiej mówimy kwocie?
W sumie jest to około 27 000
zł.
A skąd środki finansowe?
Środki te pochodzą z projektu ,,Gimnazjalista z pasją 2017”.
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Projekt ma na celu wsparcie
uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, kompetencji
kluczowych, oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
I to wszystko?
Nie!
A co jeszcze?
Kolejnym
działaniem
dla
sprawnego funkcjonowania szkoły
będzie zakup szafek szatniowych
dla uczniów. Indywidualne szafki
ucieszą nie tylko uczniów, przede
wszystkim poprawią higienę i bezpieczeństwo w szkole.
A budynek będzie odmalowany?
Oczywiście. Budynek od wewnątrz również zmieni swój wizerunek. Będziemy kontynuować
innowację pedagogiczną ,,Bardzo
młoda kultura SP2 Szamotuły” w
tym zakresie artyści już zabrali się
do pracy i na jednej ze ścian korytarza powstał artystyczny pejzaż
szamotulski. Wykonali go dwaj
artyści Danuta Krűger i Robert
Berlin. Zmiany będziemy wprowadzać stopniowo, zaraz po przejęciu
budynku dawnego gimnazjum - 1
września 2017 roku.
A biblioteka szkolna?
Aktualnie biblioteka szkolna
przyjmuje sukcesywnie podręczniki. Wydawnictwa zapewniają, że
zdążą zamówione w czerwcu podręczniki dosłać do końca wakacji.
Teraz nauczyciele i pracownicy
obsługi urządzają sale lekcyjne, a
za chwile rozpocznie się praca w
zespołach nad przygotowaniem
dokumentacji
dydaktyczno–
wychowawczej dostosowanej do
nowych programów. W tym zakresie wszyscy nauczyciele odbędą
szkolenie.
Do rozpoczęcia nowego roku
pozostało 7 dni roboczych, to niewiele, ale wypoczęta kadra pedagogiczna ochoczo przystąpiła do
przygotowań i z pewnością wszystko będzie dopięte na przysłowiowy
ostatni guzik. Już 31 sierpnia i 1
września ,,Akademia Przedszkolaka” rusza z zajęciami adaptacyjnymi dla przyszłych przedszkolaków.
Dziękuję za rozmowę:
R.M.
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DOM/SIEDLISKO NA SPRZEDAŻ
Przecław, ul. Łąkowa 3
Cena: 870 000 zł
Dom piętrowy, 6 pokoi, pow. 220 m², 1912 rok budowy,
po remoncie, 10 000 m² działki rolnej.
Funkcjonujące Gospodarstwo Agroturystyczne.
Pełna własność.
Opis szczegółowy: rosenfarm.jimdo.com
Kontakt:
Tel. 691594413

Róże ozdobne przed budynkiem
mieszkalnym.

Budynek rekreacyjny od strony szczytu.

Ogród w różach.
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