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Zgod nie z de cy zją wo je wo dy wiel ko -
pol skie go od 19 paź dzier ni ka kro to -
szyń ski szpi tal zo bo wią za ny zo stał
do re ali za cji świad czeń opie ki zdro -
wot nej w związ ku z za po bie ga niem,
prze ciw dzia ła niem i zwal cza niem
CO VID -19 po przez za pew nie nie 50
łó żek dla pa cjen tów z po dej rze niem
lub po twier dze niem za ka że nia wi ru -
sem SARS -CoV -2.

– W chwi li obec nej SPZOZ w Kro to -
szy nie go to wy jest na przy ję cie ta kich

cho rych, na zwięk szo nych stre fach czer -
wo nych szpi ta la przy ul. Mic kie wi -
cza – na pi sa no w ko mu ni ka cie SPZOZ. 

Szpi tal po in for mo wał też, że mi mo
trud nej sy tu acji epi de mio lo gicz nej w po -
wie cie na dal udzie la świad czeń me dycz -
nych na wszyst kich swo ich od dzia łach
w za kre sie: chi rur gii i or to pe dii, cho rób
we wnętrz nych, gi ne ko lo gii i po łoż nic twa,
cho rób dzie cię cych, neo na to lo gii, on ko lo -
gii, re ha bi li ta cji, in ten syw nej te ra pii, me -
dy cy ny ra tun ko wej.

(AN KA)

SZPITAL

50 łóżek dla pacjentów z koronawirusem

Pa mięć o św. Ja nie Paw le II wciąż
jest ży wa. Moż na się by ło o tym prze -
ko nać w pią tek, 16 paź dzier ni ka. To
wła śnie w tym szcze gól nym dniu,
w 42. rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty -
ły na no we go bi sku pa Rzy mu, Po la -
cy gro ma dzi li się przed po mni ka mi
czy ta bli ca mi upa mięt nia ją cy mi pa -
pie ża Po la ka. 

Nie ina czej by ło w Kro to szy nie. De le -
ga cja rad nych po wia to wych w Dzień Pa -
pie ski uda ła się przed ta bli cę znaj du ją cą
się na te re nie Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -

wo wych nr 3. Tym ra zem, ze wzglę dów
bez pie czeń stwa, w uro czy stym zło że niu
kwia tów nie uczest ni czy ła mło dzież. Nie
za pla no wa no tak że oko licz nych prze -
mów. 

Kwia ty zło ży li przed sta wi cie le sta ro -
stwa – wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
i Prze my sław Wój cik – na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu oraz
rad ni z ra mie nia Pra wa i Spra wie dli wo -
ści – Grze gorz Król i Ma rian Wło sik.
Szko łę re pre zen to wa ła dy rek tor Iza be la
Kos sa kow ska.

(PIK)

KROTOSZYN

42 lata temu Karol Wojtyła został papieżem
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3Temat Tygodnia

W mi nio ny pią tek rząd wpro wa dził
ko lej ne re stryk cje w związ ku z ro sną -
cą licz bą za ka żeń na wi ru sa SARS -
-CoV -2. Ogło szo no tak że, iż od na -
stęp ne go dnia ca ły kraj sta je się czer -
wo ną stre fą. 

W po nie dzia łek w po wie cie kro to -
szyń skim od no to wa no trzy no we
przy pad ki za ka że nia ko ro na wi ru sem,
we wto rek aż 117. 

W Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla
Dzie ci i Mło dzie ży w Zdu nach stwier -
dzo no przy pad ki za ra że nia ko ro na wi -
ru sem. Pla ców ka pro wa dzo na przez
Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier dzia Św.
Win cen te go a' Pau lo zaj mu je się oso -
ba mi nie peł no spraw ny mi in te lek tu al -
nie. Ośro dek jest ca ło do bo wą jed nost -
ką sta cjo nar ną, w związ ku z czym ko -
niecz ne by ło za sto so wa nie nie zbęd -
nych pro ce dur. – Stwier dzo no u nas
po zy tyw ne przy pad ki CO VID -19.
W po ro zu mie niu z kro to szyń skim sa -
ne pi dem wdro żo ne zo sta ły wszel kie
nie zbęd ne pro ce du ry, ma ją ce na ce lu
za pew nie nie bez pie czeń stwa i opie ki
za rów no miesz kań com, jak i pra cow -
ni kom – po in for mo wa ła przed ty go -
dniem Kin ga Błasz czyk z Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie -
ży w Zdu nach. De cy zją sa ne pi du pla -
ców ka by ła za mknię ta od 17 do 26
paź dzier ni ka.

W śro dę u ko lej nych 17 osób z na -
sze go po wia tu stwier dzo no za ka że nie
wi ru sem SARS -CoV -2. Bur mistrz
Kro to szy na wy dał ko mu ni kat o za -
wie sze niu dzia łal no ści nie któ rych
jed no stek po mo cy spo łecz nej. – Wo -
je wo da Wiel ko pol ski z po wo du pan -
de mii cza so wo za wie sił na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go dzia łal ność
pla có wek wspar cia dzien ne go, dzien -
nych do mów i klu bów se nio ra, śro do -

wi sko wych do mów sa mo po mo cy
oraz warsz ta tów te ra pii za ję cio wej.
Za wie sze nie obo wią zu je od dnia 20
paź dzier ni ka i trwać bę dzie do od wo -
ła nia. Oso by, któ re ko rzy sta ją z po -
wyż szych pla có wek, i opie ku nów
tych osób pro si my o wy ro zu mia łość.
Li czy my, że w krót kim cza sie sy tu -
acja epi de mio lo gicz na po pra wi się
na ty le, że Wo je wo da zno wu po zwo li
na dzia łal ność tych jed no stek. Pa mię -
taj my, że dzia ła nia te są pro wa dzo ne
w tro sce o na sze zdro wie – czy ta my
w ko mu ni ka cie.

Kro to szyń ski szpi tal po in for mo -
wał, że La bo ra to rium Cen tral ne
w na szym mie ście od po nie dział ku
do piąt ku wy ko nu je ba da nie po le ga -
ją ce na ozna cze niu we krwi obec no -
ści prze ciw ciał prze ciw ko ro na wi ru -
so wi SARS -CoV -2 (cał ko wi te – kla sy
IgG oraz IgM). – Do tych czas ba da nia
ta kie wy ko ny wa li śmy je dy nie raz
w ty go dniu. Na po bra nie krwi moż -
na zgła szać się do Punk tu Po brań

w szpi ta lu przy ul. Mic kie wi cza 21
od po nie dział ku do piąt ku,
w godz. 7.15-10.00. Od biór wy ni -
ków na stę pu je te go sa me go dnia po -
mię dzy 13.30 a 14.30 – na pi sa no
w ko mu ni ka cie SPZOZ. Koszt ba da -
nia to 80 zł.

Do Punk tu Po brań w szpi ta lu nie
po win ni zgła szać się pa cjen ci z ob ja -
wa mi su ge ru ją cy mi prze bieg cho ro by
CO VID -19 (wy so ka go rącz ka, ka szel,
dusz no ści, bó le mię śni, osła bie nie).
Ta kie oso by po win ny bez zwłocz nie te -
le fo nicz nie skon tak to wać się z naj bliż -
szą Po wia to wą Sta cją Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz ną w ce lu usta le nia dal sze go
to ku po stę po wa nia.

Ba da nie jest te stem se ro lo gicz -
nym. Je go ce lem jest wy kry cie prze -
ciw ciał an ty -SARS -CoV -2, któ re po -
wsta ły po kon tak cie z wi ru sem. Wy -
nik mu si być in ter pre to wa ny w po łą -
cze niu z ob ja wa mi kli nicz ny mi oraz
wy wia dem epi de mio lo gicz nym pa -
cjen ta i skon sul to wa ny z le ka rzem.

Ba da nie za le ca się wy ko ny wać naj -
wcze śniej 2-3 ty go dnie od mo men tu
za ka że nia. Wy nik ujem ny nie za wsze
świad czy o bra ku in fek cji. Mo że wy -
stą pić np. u oso by za ka żo nej w tzw.
okien ku se ro lo gicz nym, czy li okre sie
po za in fe ko wa niu, kie dy or ga nizm nie
zdą żył jesz cze wy two rzyć prze ciw ciał
od por no ścio wych. Wy nik do dat ni
mo że na to miast świad czyć o ak tu al -
nym lub prze by tym za ka że niu i za -
wsze wy ma ga we ry fi ka cji ba da niem
mo le ku lar nym.

W czwar tek w na szym po wie cie
od no to wa no 53 no we przy pad ki za ka -
że nia ko ro na wi ru sem, a w pią tek 36.

W pią tek na spe cjal nej kon fe ren cji
pra so wej pre mier Ma te usz Mo ra wiec -
ki ogło sił, że od na stęp ne go dnia ca ła
Pol ska sta je się stre fą czer wo ną.
W związ ku z tym wpro wa dzo ne zo -
sta ły ko lej ne re stryk cje. Kla sy IV -
-VIII szkół pod sta wo wych, po dob nie
jak szko ły śred nie i wyż sze, prze cho -
dzą na zdal ne na ucza nie. W go dzi -

nach 8.00-16.00 oso by do 16. ro ku
ży cia mo gą prze miesz czać się tyl ko
pod opie ką do ro słe go. Na lo ka le ga -
stro no micz ne i re stau ra cje na ło żo no
za kaz dzia łal no ści sta cjo nar nej – do -
pusz czo no tyl ko usłu gi na wy nos
i na do wóz. Za wie szo no tak że dzia łal -
ność sa na to riów. W spo tka niach, ze -
bra niach, zgro ma dze niach mo że
uczest ni czyć do pię ciu osób, z wy jąt -
kiem spo tkań osób miesz ka ją cych ra -
zem bądź w ce lach za wo do wych. Po -
nad to ogra ni czo no prze miesz cza nie
się osób po wy żej 70. ro ku ży cia. Pre -
mier za ape lo wał do se nio rów o po zo -
sta nie w do mach i za po wie dział po wo -
ła nie „Kor pu su Wspar cia Se nio rów”,
któ ry ma po ma gać naj star szym oby -
wa te lom w co dzien nych spra wach. 

Je śli na to miast cho dzi o pla ców ki
han dlo we, to w skle pach do 100 m2
mo że przy pa dać pięć osób na jed ną
ka sę, a w skle pach po wy żej 100
m2 – jed na oso ba na 15 m2. 

W wy da rze niach spor to wych na -
dal nie mo że być pu blicz no ści. Z ko lei
w wy da rze niach kul tu ral nych wi dzo -
wie mo gą za jąć mak sy mal nie 25 pro -
cent miejsc. Po za tym wciąż za wie szo -
na jest dzia łal ność ba se nów, aqu apar -
ków i si łow ni.

W so bo tę w po wie cie kro to szyń -
skim stwier dzo no 50 no wych przy -
pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem,
w nie dzie lę 10, a w po nie dzia łek 4.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 26 paź dzier ni ka, go dzi na 12.00)
w po wie cie kro to szyń skim od po cząt -
ku pan de mii od no to wa no 1281 przy -
pad ków za ka że nia. W ca łym kra ju
do tej po ry za ra że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2 stwier dzo no u 263 929 osób,
zmar ło 4483, a wy le czo nych jest
już 115 302.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA

Pod czerwonym sztandarem!



Na Bieżąco4 WTOREK, 27 października 2020

W nie dzie lę, 18 paź dzier ni ka, w Ko -
ście le pw. Św. An drze ja Bo bo li od pra -
wio na zo sta ła Msza św. w in ten cji oj -
czy zny oraz z ra cji 36. rocz ni cy śmier -
ci bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki. W ten
spo sób przed sta wi cie le So li dar no ści
re gio nu Wiel ko pol ska po łu dnio wa
przy po mnie li o swo im ka pe la nie.

Eu cha ry stia od pra wia na w rocz -
ni cę za bój stwa J. Po pie łusz ki sta ła się
już tra dy cją w Kro to szy nie. Tym ra -
zem mia ła nie co skrom niej szy niż za -
zwy czaj cha rak ter. Ze wzglę du na pa -
nu ją cą epi de mię zre zy gno wa no z wy -
sta wia nia pocz tów sztan da ro wych So -
li dar no ści. Do świą ty ni nie przy by li
też po sło wie zwią za ni z tym ru chem. 

O tych wszyst kich ogra ni cze -
niach mó wił pro boszcz pa ra fii – ks.
kan. Sta ni sław Mie sza ła. Przy po mniał
tak że zgro ma dzo nym po stać bł. ks. Je -
rze go, je go ży cie i do ko na nia. Opo wie -
dział o ku li sach je go wy kształ ce nia
i otrzy ma nia świę ceń, jak i o szy ka -
nach ze stro ny ów cze snych ko mu ni -
stycz nych władz. Ka płan sku pił się
rów nież na je go tra gicz nej śmier ci. 

Z ko lei asy stent spo łecz ny po sła
Ja na Mo siń skie go, Łu kasz Star czew -
ski, od czy tał list prze wod ni czą ce go
NZSS So li dar ność, Pio tra Du dy.

Związ ko wiec na pi sał, że od pra wie nie
mszy w Ko ście le pw. Św. A. Bo bo li
i wspo mi na nie tu taj ks. Je rze go jest
sym bo licz ne. Przy po mniał praw dę,
iż krew mę czen ni ków bu du je na szą
wspól no tę, po czym wy mie nił in nych
bo ha ter skich księ ży cza sów PRL -
-u. – To dzię ki nim po wsta wa ła So li -
dar ność i to nie tyl ko w Gdań sku,
lecz w ca łej Pol sce, tak że w Kro to szy -
nie – pod kre ślił P. Du da. 

Z ra cji nie dzie li mi syj nej ka za nie
wy gło sił oj ciec Ma rian ze Zgro ma dze -
nia Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie -
po ka la nej. Na wią zu jąc do Ewan ge lii,
przy po mniał, iż Je zus każ dą praw dę
wy ja śniał wszyst kim słu cha czom bez

wy jąt ku. – By wy je chać na mi sje, nie
trze ba być sza leń cem, ale to sza leń -
stwo nie zwy kle po ma ga w co dzien -
nej pra cy. Obec nie po trze ba znów
Bo żych sza leń ców – gło sił. 

Po mszy, za koń czo nej uro czy -
stym za in to no wa niem pie śni „Bo że
coś Pol skę”, uczest ni cy uda li się
przed ta bli cę pa miąt ko wą, umiesz -
czo ną przy świą ty ni. Tam głos za brał
ks. Mie sza ła, któ ry mó wił o ko niecz -
no ści by cia wier nym ta kim war to -
ściom jak do bro i pięk no. Koń co wym
akor dem uro czy sto ści by ło zło że nie
sym bo licz nych wią za nek kwia tów
przez licz ne de le ga cje.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN

Krew męczenników buduje naszą wspólnotę

22 paź dzier ni ka bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek pod pi sał umo wę
na do fi nan so wa nie in we sty cji
pod na zwą „Mo der ni za cja in fra -
struk tu ry spor to wej – bo iska głów -
ne go, bo iska tre nin go we go oraz sta -
dio nu lek ko atle tycz ne go na kro to -
szyń skim Bło niu”.

Do ta cja po cho dzi ze środ ków Fun -
du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej w ra -
mach pro gra mu Spor to wa Pol ska – Pro -
gram Roz wo ju Lo kal nej In fra struk tu ry
Spor to wej – Edy cja 2020. Tak więc gmi -
na Kro to szyn otrzy ma z Mi ni ster stwa
Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go
i Spor tu do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 2,5 mi lio na zło tych.

W ra mach te go za da nia in we sty cyj -
ne go prze wi dzia no mo der ni za cję bo iska
pił kar skie go i na wierzch ni z tra wy na tu -
ral nej, bo iska tre nin go we go i na wierzch ni
ze sztucz nej tra wy, 6-to ro wej bież ni
okręż nej o dłu go ści 400 m i na wierzch ni
z po li ure ta nu oraz 6-to ro wej bież ni pro -
stej o dłu go ści 130 m i na wierzch ni z po -
li ure ta nu, sta no wią cej prze dłu że nie od -
cin ka pro ste go bież ni okręż nej; wy ko na -
nie sys te mu od wod nie nia i na wod nie nia
bo iska pił kar skie go, mon taż oświe tle nia
bo iska tre nin go we go, bu do wę skocz ni
do sko ku wzwyż, dwu ścież ko wej skocz ni
do sko ku w dal i trój sko ku oraz rzut ni
do pchnię cia ku lą, a tak że za go spo da ro -
wa nie te re nu.

(AN KA)

KROTOSZYN

Umowa na dofinansowanie
modernizacji stadionu podpisana
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W śro dę, 21 paź dzier ni ka, w jed nym
z bu dyn ków jed no ro dzin nych na uli -
cy Pu kac kie go w Kro to szy nie wy -
buchł po żar. Nie ste ty, w wy ni ku zda -
rze nia zgi nę ła jed na oso ba.

Zgło sze nie o po ża rze wpły nę ło
do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men -
dan ta Po wia to we go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie po go dzi -
nie 5.00 ra no. Na miej sce na tych miast
wy sła no trzy za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie

oraz po jed nym z OSP Be ni ce i OSP
Zdu ny. Do zda rze nia uda ła się rów -
nież gru pa ope ra cyj na pod do wódz -
twem ko men dan ta po wia to we go PSP.

Jak się oka za ło, pa li ło się po miesz -
cze nie ko tłow ni w piw ni cy bu dyn ku
jed no ro dzin ne go. Pa no wa ło du że za dy -
mie nie. – Od miesz kań ca do mu uzy -
ska no in for ma cję, że we wnątrz znaj du -
je się jesz cze jed na oso ba. Stra ża cy, za -
bez pie cze ni w sprzęt ochro ny ukła du
od de cho we go oraz wy po sa że ni w li nię
wę żo wą, we szli do piw ni cy, gdzie zna -
leź li nie przy tom ną oso bę, któ rą na tych -
miast ewa ku owa li na ze wnątrz – re la -
cjo nu je st. kpt. To masz Pa try as. Nie -
zwłocz nie przy stą pio no do re su scy ta -

cji krą że nio wo -od de cho wej z uży ciem
AED (au to ma tycz ne go elek trycz ne go
de fi bry la to ra). Gdy na miej sce do je -
chał Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go, w dal szym cią gu pró bo wa no przy -
wró cić po szko do wa nej czyn no ści ży -
cio we. Mi mo wy sił ku ra tow ni ków
i stra ża ków nie uda ło się ura to wać ko -
bie ty. 

Po uga sze niu po ża ru stra ża cy wy -
nie śli na ze wnątrz tlą cy się ma te riał
pal ny i do ga si li wo dą. Na ko niec dzia -
łań wszyst kie po miesz cze nia zo sta ły
od dy mio ne i prze wie trzo ne oraz
spraw dzo ne urzą dze nia mi po mia ro -
wy mi. Ak cja trwa ła po nad czte ry go -
dzi ny. (AN KA)

5Na Bieżąco

Od kil ku ty go dni rol ni cy w róż nej for -
mie wy ra ża ją swój sprze ciw wo bec
tzw. piąt ki dla zwie rząt. W śro dę
na uli ce na sze go po wia tu po raz ko -
lej ny wy je cha ły trak to ry. 

Pierw sze straj ki mia ły miej sce już kil -
ka ty go dni te mu. Za czę ło się od uło że nia
pod sej mem 356 głó wek ka pu sty, w któ re
wbi to ta blicz ki z na zwi ska mi po słów po -
pie ra ją cych usta wę o ochro nie zwie rząt.
Mia ły one sym bo li zo wać bez myśl ność

tych, co gło so wa li za zmia ną prze pi sów.
Zor ga ni zo wa no też marsz, któ ry w for -
mie kon duk tu po grze bo we go prze szedł
z pla cu Trzech Krzy ży w War sza wie
w oko li ce sej mu i da lej pod Pa łac Pre zy -
denc ki. Mia ła być to me ta fo ra śmier ci pol -
skie go rol nic twa. W tym pro te ście uczest -
ni czy li tak że rol ni cy i ho dow cy z po wia tu
kro to szyń skie go. Ko lej ny pro test w sto li cy
od był się 13 paź dzier ni ka. 

W na szym re gio nie straj ki rów nież
są wi docz ne. Na uli ce po łu dnio wej

Wiel ko pol ski wy je cha ły la we ty z po do -
bi zna mi par la men ta rzy stów z na sze go
okrę gu wy bor cze go, któ rzy gło so wa li
za „piąt ką dla zwie rząt”. W mi nio ną śro -
dę rol ni cy po raz dru gi wy ra ża li swo je
nie za do wo le nie, jeż dżąc trak to ra mi
na tra sach Ko by lin -Kro to szyn i Kro to -
szyn -Koź min Wlkp. Za cho wu jąc od stę -
py, z wy wie szo ny mi fla ga mi Pol ski, spo -
wal nia li ruch na tych dro gach kra jo -
wych. 

(LE NA)

ROLNICTWO

Protestów ciąg dalszy

KROTOSZYN

Tragiczny pożar na ulicy Pukackiego

F
O

T
. 

O
S

P
 Z

d
u
n
y



Na Bieżąco6 WTOREK, 27 października 2020

Za kil ka dni Wszyst kich Świę tych.
W tym dniu wspo mi na my tych, któ rzy
ode szli. Z tej oka zji po sta no wi li śmy
przy po mnieć śp. Fran cisz ka Kon ra de -
go, któ ry zmarł w tym ro ku. 

F. Kon ra dy był nie tyl ko uważ nym
ob ser wa to rem lo kal ne go ży cia, ale
i cier pli wym słu cha czem, mo bi li zu ją -
cym swo ich roz mów ców do po szu ki -
wań uni wer sal nej praw dy o świe cie
i ro li jed nost ki w nim. Po za tym za -
wsze wska zy wał na do bro miesz czą ce
się po dob no w każ dym czło wie ku.
Do sa me go koń ca był wier ny ta kim
war to ściom jak Bóg, ho nor, oj czy zna.

Przy po mniał o tym pod czas mo -
wy po grze bo wej 12 ma ja te go ro ku ks.
ka no nik Grze gorz Jóź wic ki, pro -
boszcz Pa ra fii pw. Św. Apo sto łów Pio -
tra i Paw ła w Kro to szy nie. – Był to
czło wiek o nie zwy kle bo ga tym wnę -
trzu, prze ni kli wy, mą dry i wraż li wy
męż czy zna, któ re go in te re so wał
szcze gół, pa trzą cy głę bo ko w ukry tą
po stać te go świa ta. O te przy mio ty
war to sta rać się każ de mu czło wie ko wi
w cza sie je go ziem skiej wę drów ki. No -
sił też cząst kę ta jem ni cy w so bie.
Zmarł, nie po znaw szy oj ca, któ ry zgi -
nął, bro niąc War sza wy w 1939 ro -
ku. I to wła śnie po stać oj ca nie po zna -
ne go bu dzi ła w nim za chwyt nad pięk -
nem ży cia – mó wił ka płan.

F. Kon ra dy był fil mow cem-ama to -
rem, któ re go spu ści zna znacz nie wy -
kra cza po za ra my dzi siej sze go świa ta,
sku pio ne go zwłasz cza na kon sump cjo -
ni zmie, a po nad to mo że być wzo rem
dla in nych. Po ukoń cze niu tech ni kum
mię sne go w Kro to szy nie roz po czął
pra cę w ma ją cych mię dzy na ro do wą
re no mę kro to szyń skich za kła dach
mię snych. To tam dał się po znać ja ko
wy jąt ko wo życz li wy, a za ra zem do bry
czło wiek, od da ny pra cow nik oraz wy -
ro zu mia ły prze ło żo ny. Rów no cze śnie
od da wał się swo im pa sjom. 

W mło do ści, ma jąc nie ca łe 20 lat,
za li czył kurs spa do chro no wy w Mi -
chał ko wie. Speł nił w ten spo sób swo je
dzie cię ce ma rze nie. Ska kał z sa mo lo tu
z wy so ko ści oko ło 700 me trów. Wspo -
mi nał, iż to prze ży cie po zo sta ło na za -
wsze w je go pa mię ci. – Po dzi wia nie
i kon tem plo wa nie przy ro dy jest nie -
po wta rzal nym prze ży ciem – opo wia -
dał. By ło to o ty le cie ka we, że F. Kon ra -
dy przez ca łe ży cie zma gał się z lę kiem
prze strze ni. 

Ja ko czło wiek już doj rza ły, z po -
mo cą swo jej mał żon ki, a jed no cze śnie
mu zy, śp. Ja ni ny (1942-2005), mógł
po świę cić się two rze niu dzieł fil mo -
wych. To za przy go to wy wa ne z nie -
zwy kłą pie czo ło wi to ścią kart ki świą -

tecz ne, w któ rych obo je prze ra bia li na -
pi sy z za gra nicz nych na pol skie, ku pił
pierw szą ka me rę. Tak po wró cił
do swo jej dru giej pa sji – krę ce nia fil -
mów. W ki nie za ko chał się już w mło -
do ści. – W mło do ści uczęsz cza łem
do SP nr 1 w Kro to szy nie. Raz w mie -
sią cu przy jeż dżał do nas pan, któ ry
na pro jek to rze wy świe tlał nam fil my.
Cze ka łem z utę sk nie niem na ten
dzień. Fa scy no wał mnie wów czas
ruch – wspo mi nał F. Kon ra dy. Roz po -
czął wów czas od fil mo wa nia im prez
ro dzin nych i wy cie czek. Z in struk cji
na uczył się ob słu gi ta śmy 8 mm. Stał
się fil mow cem -ama to rem. 

Wkrót ce za czął krę cić co raz bar -
dziej am bit ne ob ra zy. Fa scy no wa li go
lu dzie, wkrót ce zo stał za uwa żo ny.
Two rząc dzie ło fil mo we, kie ro wał się
za sa dą, iż film ama tor ski mu si za wie -
rać pe wien ła du nek szcze ro ści i uczci -
wo ści. Wów czas pu blicz ność od czy ta
to pra wi dło wo. – Wkła da łem więc
w swo je dzie ła cząst kę sie bie. Nie
ustrze głem się przy tym błę dów,
za któ re prze pra szam. Wdzięcz ny je -
stem pu blicz no ści, że mi mo tych
man ka men tów nie od wró ci ła się ode
mnie – opo wia dał. 

Wraz z przy ja ciół mi za ło żył klub
fil mo wy. To wła śnie za ich na mo wą F.
Kon ra dy za czął wy sy łać swo je pro po -
zy cje na róż ne fe sti wa le. Wkrót ce po -
sy pa ły się na gro dy. Pierw szym na gro -
dzo nym dzie łem by ły „Wy ciecz ki
do ZSRR”. W swo im ży ciu F. Kon ra dy
stwo rzył kil ka dzie siąt fil mów. Każ dy
ma swo ją hi sto rię. 

Naj bar dziej dum ny był z na krę co -
nej pod czas sta nu wo jen ne go etiu dy
za ty tu ło wa nej ,,Zo stań cie jesz cze”. Te -
mat zda wał się być neu tral ny. Etiu da
opo wia da ła bo wiem hi sto rię koź miń -
skie go wia tra ka, któ ry chy li się ku
upad ko wi. Po mysł na ten ob raz zo stał
wy wo ła ny przez wła dzę. – Wów czas
wid nia ły wszę dzie zna ki z wy mow -
nym na pi sem „za kaz fo to gra fo wa nia”.
Wia tra ki zaś by ły jed ny mi z nie licz -
nych obiek tów, gdzie te go za ka zu nie
by ło – ob ja śniał F. Kon ra dy. Po wstał
ob raz pe łen me ta for z głę bo kim prze -
sła niem. Je go wir tu oze rię do ce ni li
człon ko wie ju ry. F. Kon ra dy otrzy mał
za nie go I na gro dę i na gro dę spe cjal ną
Ogól no pol skie go Prze glą du Ama tor -
skiej Twór czo ści Fil mo wej w Ja wo rze,
zło ty me dal na Mię dzy na ro do wym
Prze glą dzie Fil mów Nie pro fe sjo nal -
nych „Bał tyk” oraz Grand Prix Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Fil mów Ama -
tor skich w Po la ni cy. 

Dla F. Kon ra de go nie zwy kle waż -
na by ła pa mięć hi sto rycz na. II woj -
na świa to wa sta no wi ła dlań wiel ką
trau mę. Dla te go ce nił pa mięć.
Utrwa lił za tem spo tka nie swo je go
prze ło żo ne go, śp. Ma ria na Per skie go,
z mło dzie żą w kro to szyń skim LO. M.
Per ski dzie lił się wów czas z mło dym
au dy to rium prze ży cia mi z walk
o Mon te Cas si no. 

Po za tym F. Kon ra dy był przez ca -
łe ży cie wier ny uni wer sal nym war to -
ściom, wśród któ rych naj waż niej sze
by ły pa trio tyzm, służ ba Bo gu oraz
uczci wość i skrom ność. Ale za chwy cał
czymś jesz cze. Po mi mo po rzu ce nia
swo je go hob by wraz z po ja wie niem się
ka mer cy fro wych, do cze go przy czy nił
się – jak ma wiał – czyn nik eko no -
micz ny, nie po rzu cił swo ich ide ałów.
Wręcz prze ciw nie, pi sał wier sze, na zy -
wa jąc je żar to bli wie ry mo wan ka mi
i na dal ży wo in te re so wał się spra wa mi
ma łej oj czy zny. Do te go wy róż niał się
fe no me nal ną pa mię cią i na wią zy wał
wręcz mi stycz ną więź z każ dym spo -
tka nym czło wie kiem.

Szcze gól nie cie szył się na roz mo -
wy z dzien ni ka rza mi. Lo sy tych lo kal -
nych i re gio nal nych by ły mu do brze
zna ne, a każ dy ich suk ces go ra do -
wał. – Te raz to wy mu si cie prze jąć pa -
łecz kę po mnie i przed sta wić zmien ną
rze czy wi stość. Pa mię taj cie jed nak
o bez stron no ści, uczci wo ści i za chwy -
cie nad ota cza ją cym świa tem. Nie za -
po mi naj cie też o prze szło ści. Wów -
czas wa sza ro la w spo łe czeń stwie bę -
dzie do ce nia na we wła ści wy spo -
sób – mó wił przed sta wi cie lom me -
diów.

PA WEŁ KRA WUL SKI

WSPOMNIENIE

Filmowiec o bogatym wnętrzu

Franciszek Konrady podczas 
swojego benefisu w 2018 roku.

Ucznio wie kla sy II Szko ły Pod sta wo -
wej w Ko bier nie uczest ni czy li w za ję -
ciach w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom”.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły Mar le na
Ka sprzak z fi lii nr 2 Kro to szyń skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
wraz z opie kun ką gru py – Iwo ną Fi lą.
W trak cie za jęć dzie ci wy słu cha ły „Baj ki
o je sien nym sza lu” Elż bie ty Ostrow skiej,
po czym za po zna ły się z po dzia łem barw.
Na stęp nie wy ko ny wa ły pra ce pla stycz ne
z wy ko rzy sta niem barw cie płych. Te ma -
tem by ły je sien ne drze wa.

OPRAC. (AN KA)

KOBIERNO

W barwach jesieni
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Przy dro dze w kie run ku Bia łe go Dwo -
ru (gmi na Koź min Wlkp.), za prze jaz -
dem ko le jo wym, po sa dzo no sto lip
drob no list nych. Gmi na bo wiem otrzy -
ma ła, już po raz dru gi, do fi nan so wa -
nie z Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go na za -
kup sa dzo nek drzew mio do daj nych. 

Sa mo rząd wo je wódz twa prze ka zał
na ten cel 18 ty się cy zło tych. Drzew ka do -
star czy ła i po sa dzi ła fir ma z Po zna nia.

War to przy po mnieć, iż przed dwo ma
la ty, rów nież dzię ki do ta cji z sa mo rzą du

wo je wódz kie go, po dob ną ale ję li po wą
utwo rzo no wzdłuż dro gi gmin nej Sa pie -
żyn – Pol skie Olę dry.

Sa dze nie drzew mio do daj nych ma
na ce lu prze ciw dzia ła nie wy mie ra niu

pszczół. Po nad to dzię ki te mu po pra wia się
struk tu ra i ja kość gleb. Skut kiem jest tak że
ła go dze nie ne ga tyw nych zja wisk zwią za -
nych z pro wa dze niem in ten syw nej go spo -
dar ki rol nej. OPRAC. (AN KA)

GMINA KOŹMIN WLKP.

Posadzili sto lip

Na ul. Spor to wej w Ko by li nie, od stro ny
bo iska Or lik, za mon to wa ne zo sta ły dwie
opra wy oświe tle nio we. Dzię ki te mu po -
pra wi ła się wi docz ność w tej oko li cy.

Lep sza ja kość oświe tle nia ma spra wić,
że pie si i kie row cy bę dą mo gli bez piecz niej
po ru szać się w tej czę ści mia sta. Pra ce kosz -
to wa ły nie ca łe 4 ty sią ce zło tych. O do ło że -
nie do dat ko wych punk tów oświe tle nia
wnio sko wa li m. in. miesz kań cy, a tak że
rad ny An drzej Waj dlejt oraz człon ko wie
Ra dy Osie dla. (AN KA)

W ca łym kra ju trwa ją pro te sty prze -
ciw ko de cy zji Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w spra wie abor cji eu ge nicz nej.
Licz ne gro no osób nie zga dza ją cych
się z ta kim orze cze niem wy ra ża ło
swój sprze ciw rów nież na kro to szyń -
skim ryn ku. Nie oby ło się bez kon tro -
wer syj nych ha seł i okrzy ków.

Wnio sek o zba da nie zgod no ści obec -
nych prze pi sów z usta wą za sad ni czą zło ży -
li do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po sło wie
PiS, Ku kiz'15, Kon fe de ra cji oraz PSL. Wal -

ka to czy się o ar ty kuł 38: ,,Rzecz po spo li ta
Pol ska za pew nia każ de mu czło wie ko wi

praw ną ochro nę ży cia”. TK miał orzec, czy
abor cja eu ge nicz na, opar ta je dy nie na po -

dej rze niach uszko dze nia pło du, jest zgod -
na z Kon sty tu cją. Od wie lu lat śro do wi ska
le wi co we i te cał ko wi cie im prze ciw staw ne
to czą spór o to, od któ re go mo men tu
w roz wo ju pło du mó wi my o czło wie ku. 

Kil ka dni te mu Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny orzekł, że pra wo gło si ochro nę ży cia
od mo men tu je go po czę cia. De cy zja ta spo -
tka ła się z ogrom nym nie za do wo le niem
wie lu osób twier dzą cych, że zo sta ły po zba -
wio ne wy bo ru. 

Przez ca ły week end w na szym kra ju
trwa ły pro te sty prze ciw ko de cy zji TK.

W Kro to szy nie pierw sza ma ni fe sta cja od -
by ła się w pią tek, jed nak nie zgro ma dzi ła
wie lu osób i ogra ni czy ła się do po zo sta wie -
nia przy biu rze po sel skim Pra wa i Spra wie -
dli wo ści kil ku zni czy. W na szym mie ście
głów ny pro test od był się w nie dzie lę. Jed -
nym z ini cja to rów wy da rze nia był Mar cin
Ptak z Par tii Zie lo ni. Kil ka set osób ze bra ło
się w tym sa mym miej scu co dwa dni wcze -
śniej. Pro te stu ją cy przy cze pia li do okien
biu ra PiS wie sza ki od ubrań i kart ki z roz -
ma ity mi na pi sa mi. Przy by li miesz kań -
cy – wie lu z nich mia ło trans pa ren ty – gło -
śno ma ni fe sto wa li swo je obu rze nie. Wy -
krzy ki wa no też wul gar ne ha sła, jak choć by
„je... ć PiS” czy „Ka ja Go dek wyp... aj”. 

(LE NA)

KONTROWERSJE 

Nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
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KOBYLIN

Jaśniej i bezpieczniej
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HUFIEC PRACY 15-2

Śpiewali pieśni patriotyczne

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no we wnętrz ny
etap V Prze glą du Pie śni Pa trio tycz -
nej Uczest ni ków OHP, or ga ni zo wa ne -
go przez Ma ło pol ską Wo je wódz ką
Ko men dę OHP w Kra ko wie i Hu fiec
Pra cy 6-36 w Sko miel nej Bia łej. 

Kon kurs ma na ce lu wspie ra nie wy -
cho wa nia pa trio tycz ne go mło de go po ko -
le nia, pro pa go wa nie po staw pa trio tycz -
nych oraz roz wi ja nie pa sji wo kal nych po -

przez umoż li wie nie pre zen ta cji tych
umie jęt no ści. 

Ko mi sja kon kur so wa zde cy do wa ła,
że naj le piej za śpie wa ła Ad rian na Bie der -
mann – uczen ni ca kla sy I Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie – i to ona zo -
sta ła zwy cięż czy nią huf co we go eta pu.
Dla uczest ni ków przed się wzię cia prze wi -
dzia no na gro dy, któ re ufun do wa ła Wiel -
ko pol ska Wo je wódz ka Ko men da w Po -
zna niu. 

(AN KA)

MUZEUM

Konkurs na temat wojny
polsko-bolszewickiej

W ra mach pro jek tu „Wiel ko po la nie
na woj nie z bol sze wi ka mi – cykl lek -
cji ob jaz do wych w szko łach gmi ny
Kro to szyn”, re ali zo wa ne go przez Mu -
zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni cza -
ka, we współ pra cy z Fun da cją Pro -
gres sus oraz Cen trum Kro to szyń -
skich Ini cja tyw, zor ga ni zo wa no kon -
kurs pla stycz ny na ko miks o te ma ty -
ce zwią za nej z woj ną pol sko -bol sze -
wic ką 1919-1920. 

Pro jekt sfi nan so wa no ze środ ków
Pro gra mu Do ta cyj ne go Biu ra Pro gra mu
Nie pod le gła „Ko ali cje dla Nie pod le głej”.

W ka te go rii klas I -III zwy cię żył Woj -
ciech To ma szew ski (kl. II, Szko ła Pod sta -
wo wa w Or pi sze wie), a dru gie miej sce za -
jął An to ni Sro czyń ski (kl. II, Szko ła Pod -
sta wo wa nr 7 w Kro to szy nie). W ka te go rii

klas IV -VI pierw szą lo ka tę przy zna no
Mar ce lo wi Ple wie (kl. VI, Szko ła Pod sta -
wo wa nr 8 w Kro to szy nie), któ ry wy prze -
dził Pau li nę Igna siak (kl. VI, Szko ła Pod -
sta wo wa nr 4 w Kro to szy nie) i Mał go rza -
tę Ćwik (kl. VI, Szko ła Pod sta wo wa nr 4
w Kro to szy nie).

W gru pie uczniów klas VII -
-VIII trium fo wa ła Ka ro li na Ku cha rzak
(kl. VIII, Szko ła Pod sta wo wa nr 8 w Kro -
to szy nie), a dru gi był Emi lian Bi niek
(kl. VII, Szko ła Pod sta wo wa w Be ni cach).

W ka te go rii szkół po nad pod sta wo -
wych lau re at ką zo sta ła Mal wi na Wal dow -
ska (kl. IV, Ze spół Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2) i to ona zdo by ła na gro dę głów -
ną w kon kur sie.

Na gro dzo ne ko mik sy moż na zo ba -
czyć na stro nie in ter ne to wej Fun da cji Pro -
gres sus. (AN KA)

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no we wnętrz ny etap
wo je wódz kie go kon kur su li te rac ko -
-pla stycz ne go pod na zwą „Pon ty fi kat
św. Ja na Paw ła II”. Zwy cięż czy nią zo -
sta ła Alek san dra Chle bow ska.

Kon kurs ma na ce lu za chę ca nie mło dzie -
ży dopo zna nia ży cia idzia łal no ści za słu żo nych
Po la ków, w tym przy pad ku Ka ro la Woj ty ły,
roz bu dza nie pa sji pla stycz nych oraz li te rac -
kich, za chę ca nie uczest ni ków OHP dopre zen -
to wa nia swo ich umie jęt no ści twór czych.

Do huf ca wpły nę ło osiem ze sta wów
prac kon kur so wych. Ju ry wy bra ło trzy
naj lep sze. Zwy cięż czy nią oka za ła się
Alek san dra Chle bow ska z kla sy II Bran -
żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie. Jej
pra ca, zda niem ko mi sji, naj le piej speł nia -
ła kry te ria kon kur so we, a po za tym wy -
ma ga ła ogrom ne go za an ga żo wa nia oraz
cza su na wy ko na nie. Ko lej ne miej sca za -
ję ły tak że uczen ni ce ko by liń skiej szko -
ły – Ju lia Na bz dyk z kl. II oraz Zu zan na
Rze tel na z kl. I. 

(AN KA)

KONKURS

Pontyfikat św. Jana Pawła II
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17 paź dzier ni ka od by ło się 14.
Grand Prix Biel ska -Bia łej PO LISH
OPEN w Ka ra te WKF. W za wo dach
ry wa li zo wa li oczy wi ście re pre zen tan -
ci klu bów z po wia tu kro to szyń skie go.

Ze wzglę du na obec ną sy tu ację epi -
de micz ną w kra ju or ga ni za to rzy mu sie li
zmie nić do tych cza so wy for mat za wo -
dów. Osob no prze pro wa dzo no tur nie je
w ka te go riach ka ta i ku mi te.

Trzy me da le wy wal czy li re pre zen -

tan ci ASW Nip pon Kro to szyn. W ku mi -
te po zło to się gnę ła An na Chle bow ska
(U'14 -50 kg), a sre bro zgar nę li Ma ja Do -
la ta (U'12 -35 kg) i Pa tryk Ma ty siak
(U'14 -45 kg).

Dwa ra zy na po dium sta nę li za wod -
ni cy UKE MI Ko by lin. Ja kub Łęc ki oka zał
się naj lep szy w kat. -68 kg ju nio rów, a Ju -
lia Ma ślan ka by ła dru ga w kat. +50 kg
U'14. Po nad to pią te miej sce w kat. -35 kg
U'12 za ję ła Zo fia Ło pa czyk.

Z ko lei ka ra te cy UKS Sho dan Zdu ny

przy wieź li z za wo dów trzy brą zo we me -
da le. Na trze cim stop niu po dium w ku -
mi te sta nę li Ja kub For ma now ski (ju nio -
rzy – +68 kg), Mau ry cy Ma cia szek (ju nio -
rzy +68 kg) i Ma tyl da Ozga (U'14 -50 kg).
Na pią tej lo ka cie w ka te go rii U'14 +50 kg
upla so wa ła się Zo fia Ducz mal. Zdu now -
scy za wod ni cy star to wa li rów nież w ka ta.
Wy so kie pią te miej sca za ję li J. For ma now -
ski (ju nio rzy), M. Ozga (U'14) i Wik tor
Adam ski (se nio rzy).

(LE NA)

Różności12 WTOREK, 27 października 2020

17 paź dzier ni ka od by ły się V Otwar -
te Mi strzo stwa Mia sta Po zna nia
Szkół Pod sta wo wych w Su mo. Dzie -
więć ra zy na po dium sta wa li za wod -
ni cy z Ko by li na.

W szran ki sta nę ło oko ło 200 spor -
tow ców re pre zen tu ją cych 21 po znań -
skich szkół pod sta wo wych. Za wod ni cy
z Ko by li na mo gli wziąć udział dzię ki za -

pro sze niu przez wła dze KS So bie ski Po -
znań.  Na si su mo cy po ra dzi li so bie re we -
la cyj nie. Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nę li Ni ko la Pa ster niak, Ni ko dem Du -
rak i Fi lip Po spiech. Srebr ne me da le wy -
wal czy li Le na Kuś, Dag ma ra Du rak oraz
An to ni Cał ka, a brą zo we Ma ciej Po śled -
nik, Ma ciej Cał ka i Mi chał Kle jew ski.
W kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko by li nia nie za -
ję li dru gie miej sce. (LE NA)

SUMO

Kobylinianie rywalizowali w Poznaniu
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Przywieźli osiem medali z Bielska-Białej
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Nie zwy kle uta len to wa na za wod nicz -
ka, Mar ty na Kaj, po twier dzi ła, iż
cięż ką pra cą moż na zdo by wać
szczy ty. Kro to szyń ska ka ra tecz ka
przy stą pi ła do eg za mi nu na czar ny
pas, któ ry bez pro ble mu zda ła.

Dla ka ra te ków zdo by cie czar ne go
pa sa jest swo istym eg za mi nem doj -
rza ło ści. Dla te go, jak ob ja śnia tre ner
Kro to sza i jed no cze śnie rad ny miej -
ski – Da rian Pa szek, nie każ dy mo że
do nie go przy stą pić. Przede wszyst -
kim pra wo ta kie ma ją za wod ni cy peł -
no let ni, a trze ba pa mię tać, iż Mar ty -
na uro dzi ła się w 2003 ro ku. – Do te -
go trze ba mieć osią gnię cia i uczest ni -
czyć m. in. w sta żach oraz pre zen to -
wać od po wied ni po ziom spor to -
wy – tłu ma czy D. Pa szek. 

Gdy ktoś mo że po chwa lić się
zna czą cy mi osią gnię cia mi spor to wy -
mi, eg za min na czar ny pas umoż li wia
się mu wcze śniej. Tak by ło w przy -
pad ku 17-let niej Mar ty ny, któ ra pla -
su je się w czo łów ce pol skich za wod ni -
czek nie olim pij skiej for mu ły Ja pan
Ka ra te As so cia tion (JKA). 

Eg za min skła da się z kil ku czę -
ści. Na po cząt ku pre ten dent
przed za cnym au dy to rium, na cze le
z Ma riu szem Jew do ki mo wem (6
dan), pre zen tu je tech ni ki, a po tem
przed sta wia układ ka ta. Na koń cu
jest wal ka w ku mi te. – W tym ro ku,
ze wzglę du na epi de mię, z te go
ostat nie go punk tu zre zy gno wa -
no – mó wi D. Pa szek, któ ry wró ży

Mar ty nie świe tla ną przy szłość, je śli
na dal po świę cać się bę dzie ka ra te
tak jak do tych czas. – Cóż mam po -
wie dzieć? To za wod nicz ka o wiel -
kim po ten cja le. Do te go nie zwy kle
pra co wi ta – za zna cza, do da jąc, iż
jest pod wra że niem jej od da nia tej
dys cy pli nie spor tu.

D. Pa szek zdra dza, że przez 11 lat
tre nin gów nie zda rzy ło się, by za wod -
nicz ka opu ści ła świa do mie ja kieś za -
ję cia. Wręcz prze ciw nie – uczest ni -
czy ła w róż nych zgru po wa niach i to

na wet or ga ni zo wa nych przez za przy -
jaź nio ne z Kro to szem klu by. Ale to
nie je dy ny atut kro to szy nian ki. D. Pa -
szek wspo mi na, że dziś jest ona i dla
nie go, i dla dru gie go tre ne ra sek cji ka -
ra te, Ma riu sza Ka ja, pry wat nie oj ca
za wod nicz ki, ogrom nym wspar ciem.
Dziew czy na pro wa dzi bo wiem za ję -
cia dla młod szych adep tów ka ra -
te. – Mło dy na ry bek bar dzo ją sza nu -
je i lu bi, gdyż nie tyl ko ma ona wiel -
kie umie jęt no ści, za rów no w ka ta, jak
i w ku mi te, ale też chce się dzie lić

wie dzą z in ny mi – przy zna je tre ner.
Dla te go zdo by cie przez nią czar ne go
pa sa bar dzo go ucie szy ło. – Gra tu lu ję
Mar ty nie i trzy mam kciu ki za jej dal -
sze suk ce sy – do da je. 

Na ta len cie Mar ty ny już daw no
po znał się in ny ka ra te ka, Zbi gniew
Bro dziak. – Jest nie by wa le sys te ma -
tycz na i pra co wi ta. Nie bo ję się na -
zwać ją ty ta nem pra cy – stwier dza Z.
Bro dziak. Przy po mi na jed no cze śnie,
iż jej gwiaz da świe ci peł nym bla skiem
przede wszyst kim dzię ki po świę ce -
niu ro dzi ców – An ny i Ma riu sza Ka -
jów. – Nie tyl ko wpo ili Mar ty nie pra -
wi dło we za cho wa nia na ta ta mi, ale
i po za are ną ry wa li za cji spor to -
wej – oznaj mia. 

Co istot ne, Mar ty na, mi mo licz -
nych suk ce sów na are nach kra jo wych
i eu ro pej skich, po zo sta ła nor mal ną
dziew czy ną. Jest to wa rzy ska,
uśmiech nię ta, za wsze chęt na do po -
mo cy. Wo da so do wa nie ude rzy ła jej
do gło wy. Z. Bro dziak, ja ko uważ ny
ob ser wa tor, za uwa ża też u za wod -
nicz ki prze mia nę, je śli cho dzi o styl
wal ki. Dziś jest ona pew na sie bie,
a wy pro wa dza ne ude rze nia i cio sy są
prze my śla ne. – Wi dać, iż jest doj rza -
ła men tal nie. A to je den z fun da men -
tów, na któ rym moż na bu do wać suk -
ces w spo rcie – za zna cza Z. Bro dziak. 

A jak ten szcze gól ny dzień wspo -
mi na sa ma za in te re so wa na? Do Ba ra -
no wa po je cha ła, by uczest ni czyć
w zgru po wa niu. Jed nak po za ję ciach
pod szedł do niej pro wa dzą cy i za chę -

cił, by na dru gi dzień przy stą pi ła
do eg za mi nu. – Zgo dzi łam się i wraz
z sze ścio ma oso ba mi pod ję łam ten
trud – wspo mi na M. Kaj. – Uda ło
się, zda łam eg za min i jed no cze śnie
osią gnę łam cel, na któ ry pra co wa łam
przez 3/4 mo je go ży cia! Od ra zu pod -
bie głam do ta ty -tre ne ra, sie dzą ce go
na try bu nach. Bar dzo się cie szę, że
zda łam z wy róż nie niem, po nie waż
wraz z dwój ką in nych ka ra te ków zo -
sta łam po pro szo na o wy stą pie nie.
Usły sze li śmy, iż zda li śmy eg za min
naj le piej. Na dal nie do koń ca do wie -
rzam, że to już, że za słu ży łam so bie
na czar ny pas, że dzię ki wie lo let niej,
cięż kiej pra cy i sa mo dy scy pli nie oraz
wy trwa ło ści speł ni łam to ma rze nie.
Je stem wdzięcz na za wspar cie ze
stro ny lu dzi wo kół mnie, a naj bar -
dziej mo je mu ta cie, któ ry pro wa dzi
mnie dro gą ka ra te i za wsze jest
przy mnie. To dzię ki nie mu za czę -
łam ćwi czyć, a to by ła naj lep sza de cy -
zja w mo im ży ciu – pod kre śla 17-let -
nia za wod nicz ka. 

Mar ty na wy ja śnia przy oka zji, iż
czar ny pas nie świad czy o tym, że
sta łeś się nie zwy cię żo ny, lecz po ka -
zu je, że ni gdy się nie pod da łeś, po ko -
na łeś ból oraz upo ra łeś się z prze ciw -
no ścia mi, sta wi łeś czo ło swo im lę -
kom i na uczy łeś się wy star cza ją co
du żo, by zro zu mieć, jak nie wie le
jesz cze wiesz. War to tę na ukę przy -
swo ić i sto so wać w na szym co dzien -
nym ży ciu.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KARATE

Wielkie osiągnięcie Martyny Kaj



Łu kasz Wal czak z przy czyn oso bi -
stych zre zy gno wał z peł nie nia funk -
cji tre ne ra pił kar skiej dru ży ny Astry
Kro to szyn. Tym cza so wo ze spół pro -
wa dził bę dzie Łu kasz Ba ran,
przy wspar ciu Da riu sza Rey era i Szy -
mo na Jusz cza ka.

Ł. Wal czak tre no wał eki pę Astry
od czerw ca, kie dy to za stą pił na tym
sta no wi sku Krzysz to fa We wió ra. Po -
sia da ją cy li cen cję UEFA szko le nio -
wiec pra co wał w ta kich klu bach jak

Zjed no cze ni Pu dlisz ki, Kro bian ka
Kro bia, WKS Śląsk Wro cław, Po lo nia
Lesz no oraz KA 4 re sPect Kro bia.
Od był rów nież sta że tre ner skie w Le -
chii Gdańsk, Za głę biu Lu bin i Ślą sku
Wro cław. 

Trze ba przy znać, że pro wa dze nie
kro to szy nian nie by ło ła twe. Dru ży na
tre nu je na bo isku w Ko bier nie, któ re
nie jest do te go przy sto so wa ne. Nie -
ste ty, z po wo dów oso bi stych Ł. Wal -
czak zre zy gno wał z peł nie nia funk cji
tre ne ra kro to szyń skich pił ka rzy. 

– No we go tre ne ra bę dzie my szu -
kać na run dę wio sen ną. Te raz tre nin -
gi bę dzie pro wa dził Łu kasz Ba ran,
a wspie rać go bę dą Da riusz Rey er

i Szy mon Jusz czak – po wie dział Ma -
riusz Ra taj czak, pre zes Astry. 

– Astra to pił kar sko bar dzo cie ka -
wa gru pa. Do te go spo ra część chło pa -

ków lu bi po pra co wać in dy wi du al nie
na si łow ni czy w te re nie. Nie ste ty,
nie by ło mi da ne pro wa dzić dru ży ny
w nor mal nych wa run kach, co prze -
kła da ło się na fru stra cję ca łej na szej
eki py. Na pew no nie był to dla mnie
stra co ny czas. Szko da, że sy tu acja
zmu si ła mnie do re zy gna cji. Oprócz
bu do wy sta dio nu trze ba ca ły czas bu -
do wać klub i dru ży nę, a do te go po -
trzeb ne jest więk sze wspar cie mia -
sta. I nie mó wię tu taj o pie nią dzach,
lecz o więk szym za in te re so wa niu, by
po zy cja Astry w po wie cie kro to szyń -
skim by ła ta ka ja ka być po win -
na – sko men to wał Ł. Wal czak. 

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA

Trener zrezygnował

W 11. ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. po dej mo wał
Grom Go li na. Koź mi nia nie znów od -
nie śli zwy cię stwo. 

Grzą skie pod ło że utrud nia ło grę,
przez co dla obu dru żyn spo tka nie by ło
dość cięż kie. Trud no by ło kon stru ować
skład ne ak cje. Mi mo to w pierw szej po -
ło wie Or ły dwa ra zy zna la zły dro gę
do bram ki ry wa li. W 19. mi nu cie po do -
środ ko wa niu z rzu tu roż ne go pił ka spa -
dła wprost pod no gi Ma te usza Li sa,

a ten sil nym strza łem z 11 me trów nie
dał szans bram ka rzo wi Gro mu. Dzie -
sięć mi nut póź niej Da wid Do la ta ude -
rzył tak, że fut bo lów ka po szy bo wa ła
nad bram ka rzem wy su nię tym na 16.
metr i pró bu ją cy mi in ter we nio wać
obroń ca mi. 

Tuż przed koń cem spo tka nia D. Do -
la ta sfau lo wał w po lu kar nym jed ne go
z ry wa li i sę dzia po dyk to wał je de nast kę,
któ rą sku tecz nie eg ze kwo wał Adam
Bryll, usta la jąc re zul tat me czu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty zostały w Koźminie
BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.

- GROM GOLINA 
2:1 (2:0)

BRAMKI: 
1:0 – Mateusz Lis (19)

2:0 – Dawid Dolata (29)

2:1 – Adam Bryll (87' rzut karny)

BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Pijanowski (54'

Skowroński), Roszczak, Konopka,

Nowakowski (56' Hajdasz), Kamiński

(88' Maciejewski), Kaźmierczak,

Borowczyk, Lis, Dolata, Czabański 
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W 13. ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wy jeź dzie z Rasz ko -
wian ką Rasz ków. Go ście nie da li
szans miej sco wym, gro miąc ich
aż 6: 0. Nie la da wy czy nem po pi sał
się Ja kub Smek ta ła, któ ry w kil ka
mi nut skom ple to wał hat trick.

Przez ca ły mecz wyż szość ko by li -
nian nie pod le ga ła dys ku sji. Go spo da rze
wy pra co wa li so bie tyl ko jed ną sy tu ację,
kie dy to po sta łym frag men cie gry w po -
lu kar nym Pia sta do szło do za mie sza nia
i je den z za wod ni ków Rasz ko wian ki tra -
fił w słu pek. Wo rek z bram ka mi w 40.
mi nu cie roz wią zał Ma te usz Oli kie wicz,
któ ry po po da niu Raj mun da Siec li sta -
nął oko w oko z bram ka rzem i nie zmar -
no wał oka zji. 

W dru giej od sło nie praw dzi wy po pis
dał Ja kub Smek ta ła, któ ry w cią gu kil ku
mi nut trzy ra zy wpa ko wał pił kę do siat ki,

wy ko rzy stu jąc do gra nia Ma cie ja i Ma te -
usza Wa cho wia ków oraz M. Oli kie wi cza.
Ten ostat ni zresz tą nie dłu go po tem za li -
czył dru gie tra fie nie te go dnia, znów wy -
ko rzy stu jąc sy tu ację sam na sam z gol ki pe -
rem. Strze lec ki fe sti wal za koń czył To -
masz Ko kot, ude rza jąc cel nie gło wą po za -
gra niu z rzu tu roż ne go. 

(LE NA)

W so bo tę kro to szyń ska Astra ro ze -
gra ła pierw szy mecz pod wo dzą Łu -
ka sza Ba ra na, któ ry za stą pił do tych -
cza so we go tre ne ra – Łu ka sza Wal -
cza ka. Na te re nie SKP Słup ca nasz
ze spół wy wal czył cen ny punkt.

W pierw szej od sło nie gra by ła dość
wy rów na na. Go spo da rze otwo rzy li wy -
nik spo tka nia w 17. mi nu cie, kie dy to
po ro ze gra niu rzu tu roż ne go pił kę do siat -
ki skie ro wał Ja cek Mi ko łaj czyk. Do koń ca
tej czę ści me czu do god nych sy tu acji by ło
jak na le kar stwo.

Po zmia nie stron kro to szy nia nie się
oży wi li i za czę li ata ko wać z więk szym
ani mu szem. W 53. mi nu cie po wrzut ce
Ka mi la Czoł ni ka Ma te usz Mi zer ny umie -
ścił pił kę w bram ce miej sco wych. 

Po tem go spo da rze mie li dwie zna ko -
mi te oka zje, by po now nie wyjść na pro -
wa dze nie. Naj pierw jed nak Szy mon Maj

wy grał po je dy nek z jed nym za wod ni ków
SKP, a póź niej bram ka rza Astry ura to wał

słu pek. Mecz za koń czył się więc po dzia -
łem punk tów. (LE NA)

W Pel pli nie od by ły się Mię dzy wo je -
wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków
i Mło dzi czek w Za pa sach. UKS Olim -
pij czyk Sul mie rzy ce w za wo dach re -
pre zen to wa ło pię cio ro za pa śni ków.
Tro je z nich sta nę ło na po dium.

W mi strzo stwach ry wa li zo wa li za -

wod ni cy z 20 klu bów. Przed sta wi cie le
Olim pij czy ka wró ci li z im pre zy z trze ma
me da la mi. W ka te go rii 57 kg zło ty krą żek
wy wal czył Szy mon Gi ba sie wicz. Z ko lei
na trze cim stop niu po dium sta nę ły Do -
mi ni ka Gro bel na w kat. 65 kg oraz Ni ko -
la Kro ma rek w kat. 54 kg.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Piast rozbił Raszkowiankę

PIŁKA NOŻNA 

Cenny remis w Słupcy

ZAPASY

Sulmierzyczanie trzy razy na podium

SKP SŁUPCA 
– ASTRA KROTOSZYN 1:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Jacek Mikołajczyk (17)
1:1 – Mateusz Mizerny (53)
Astra: Maj – Nasalski (86' Skrzypniak),
Jankowski, Olejnik (46' Staszewski),
Ishchuk (46' Mizerny), Budziak (88'
Adamski), Powalisz (81' Łuczak),
Polowczyk, Reyer, Czołnik, Juszczak

RASZKOWIANKA RASZKÓW 
– PIAST KOBYLIN 0:6 (0:1))

BRAMKI:
0:1 – Mateusz Olikiewicz (40)
0:2 – Jakub Smektała (63)
0:3 – Jakub Smektała (65)
0:4 – Jakub Smektała (68)
0:5 – Mateusz Olikiewicz (73)
0:6 – Tomasz Kokot (88)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech (85'
Frąckowiak), A. Kurzawa, Wosiek (71'
Kokot), Siepa, Smektała, Siecla (80' K.
Snela), D. Snela, Ma. Wachowiak (83'
Lisiak), Olikiewicz, Mt. Wachowiak (75' K.
Wachowiak)


