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BOGUSŁAW KAPCZYŃSKI
25 lat samorządności
w Mosinie
- prolog
III Rzeczypospolita powstała po latach okupacji hitlerowskiej, a następnie zniewolenia sowieckiego, po latach
wyniszczającego systemu totalitarnego
narzuconego przez Związek Radziecki,
systemu obcego naszej kulturze i tradycji.
Lata 1956, 1968, 1970, 1976 to daty
społecznych protestów i wystąpień
o wolność i chleb w czasach pogardy
dla polskiego patriotyzmu. Były to zawsze protesty lokalne, protesty krwawo
tłumione. Dopiero w lipcu i sierpniu
1980r. w Lublinie, na Wybrzeżu i Śląsku,
a następnie w całej Polsce doszło do masowych wystąpień, które objęły wszystkie grupy społeczne. Obok żądań socjalnych, pojawiły się żądania polityczne.
Powstały Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i NSZZ
„Solidarność” Rolników Indywidualnych
(przypominam wiec „Solidarności” na
stadionie mosińskim z płomiennym
wystąpieniem p. Zenona Pilarskiego).
Tworzył się masowy ruch obejmujący
wszystkie warstwy społeczne, którego
nie można było już zdławić żadnymi
metodami.
Po 16 miesiącach, 13 grudnia 1981r.
narodowi wypowiedziano wojnę. Wprowadzono stan wojenny na obszarze całego kraju. Zdelegalizowano niezależne związki zawodowe. Czołgi, wojsko
i milicja zawładnęły ulicami, ale już nie
umysłami ludzkimi, bo społeczeństwo
polskie było to samo, ale już nie takie
samo. Nadziei i woli przezwyciężenia…
już nie udało się zdławić.
Pierwszy raz od zakończenia II wojny
światowej wszystkie warstwy społeczne
były razem: robotnicy, inteligencja i rolnicy. Ogromna w tym zasługa kościoła
katolickiego: księży i biskupów, bowiem
Kościół jak zawsze był ostoją nie tylko
wiary i nadziei, ale również polskości.
Ogromny wpływ na kształtowanie
świadomości społecznej miały takie wydarzenia, jak wybór polskiego biskupa
Karola Wojtyłę na papieża, czy otrzymanie Nagrody Nobla przez Lecha Wałęsę.
W Polsce następował powolny rozkład
tzw. gospodarki socjalistycznej i nara-
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stała stagnacja gospodarcza. Zaczął się watelskich to czas przygotowań wraz
powolny demontaż systemu komuni- z „Solidarnością” kampanii związanej
stycznego w całym bloku państw na- z wyborami parlamentarnymi w 1989r.
szego regionu.
Wyłoniono wtedy swoich kandydatów
W grudniu 1988r. powstał Komitet na posłów i senatorów, w większości luObywatelski przy Lechu Wałęsie, który dzi o dużym autorytecie moralnym. Po
zgrupował czołówkę polskiej opozycji wyborach parlamentarnych i powstaniu
politycznej i intelektualistów. Była to koalicji sejmowej umożliwiającej powojedyna reprezentacja opozycji, która mo- łanie rządu Tadeusza Mazowieckiego,
gła podjąć rozmoprzy jednoczesnym
wy z komunistami.
gwałtownym spadW grudniu 1988r.
Skupiła działaczy
ku znaczenia Polskiej
o różnych, często powstał Komitet ObywaZjednoczonej Partii
sprzecznych pogląkontrakt
telski przy Lechu Wałęsie, Robotniczej,
dach politycznych.
zawarty przy okrągłym
Niedługo zaczęły który zgrupował czołówkę stole stał się nieaktualpowstawać lokalne
Część sił polityczpolskiej opozycji politycz- ny.
komitety obywatelnych zaczęła dążyć do
skie „Solidarność”, nej i intelektualistów. Była szybkiego przeprowapołączone pragniedzenia nowych, tym
to jedyna reprezentacja
niem zmiany systerazem wolnych wybomu. Taki komitet opozycji, która mogła
rów parlamentarnych.
powstał także
Tadeusz Mazowiecki
podjąć rozmowy z komuw Mosinie.
zaproponował tymStrajki w Gdań- nistami. Skupiła działaczy
czasowe przyspieszone
sku doprowadziły
samorządowe.
o różnych, często sprzecz- wybory
do zawarcia ugo8 marca 1990r. sejm
dy z rządem i roz- nych poglądach politycz„kontraktowy” przepoczęcia rozmów
głosował ustawę o sanych. Niedługo zaczęły
tzw. Ok rągłego
morządzie terytorialStołu od lutego do powstawać lokalne komite- nym, która stanowiła
kwietnia 1989r., po
„konstytucję” samoty obywatelskie
których nastąpiła
rządową, określającą
legalizacja NSZZ „Solidarność”.
zasady działania sa„Solidarność” oraz
morządu gminnego
w wyniku częściowo wolnych, tzw. kon- w wolnej Polsce.
traktowych wyborów do parlamentu
Zbliżające się wybory do samorządów
4 czerwca 1989r. – zmiana ustroju w gminnych w maju 1990r. spowodowały
Polsce. Wszyscy kandydaci, którzy wy- ponowne ożywienie ruchu komitetów
stępowali na plakatach z Lechem Wałęsą obywatelskich, celem których było wywygrali – 160 miejsc w Sejmie i 99 na 100 zwalanie i wspieranie inicjatyw lokalnych
miejsc w Senacie. Była to klęska komuni- oraz mobilizowanie ludzi do udziału
stów i zarazem zaskakujący sukces opo- w wyborach i wprowadzenie do rad gminzycji politycznej, który odbił się echem w nych możliwie wielu popieranych przez
krajach tzw. bloku wschodniego.
komitety i „Solidarność” przedstawicieli. 
„Jesień ludów” nastąpiła w krajach
Europy środkowo-wschodniej: CzechoFragment przemówienia wygłoszonego z okazji
słowacji, Bułgarii, Rumunii, NRD, na 20-lecia samorządu terytorialnego na uroczystej seWęgrzech. Padł również symbol Europy sji Rady Miejskiej w Mosinie, 22 maja 2010r. Autor był
– „mur berliński”.
członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz
Początek ruchu komitetów oby- ostatnim przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu
Samorządowego.
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JACEK SZESZUŁA
Narodziny mosińskiej
demokracji
Wczesną wiosną 1989r., z inspiracji
mieszkańca Mosiny Zbigniewa Miczko
– nauczyciela matematyki w Technikum
Rolniczym w Grzybnie – powstał w Mosinie Komitet Obywatelski „Solidarność”.
W skład Komitetu wchodzili m.in.: Wiktor Lisek, Bogdan Andrys, Juliusz Bogusławski, Stefan Parysek, Zenon Pilarski
Tadeusz Kubiak, Zdzisław Jurek, Joanna
Ziemska, Emilia Odważna, Jan Stark, Józef
Binkowski. Do Komitetu przystąpili również: Wiesław Tokarski, Jan Jankowski,
Jan Marciniaka, Bogusław Kapczyński,
Marek Łuczka, Edward Baraniak, Witold
Niedzielski.

Początek

W początkowej fazie działalności zebrania Komitetu, za zgodą księdza proboszcza Bernarda Kusa, odbywały się w salce
katechetycznej przy kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja. Celem tej pierwotnej
działalności była pomoc w uzyskaniu
największej ilości głosów dla kandydatów „Solidarności” wyborach do Sejmu
kontraktowego i Senatu – 4.06.1989r.
Po wyborach do parlamentu, Komitet
Obywatelski Solidarność w Mosinie, przekształcił się w Obywatelski Komitet Samorządowy w Mosinie, o czym 1.08.1989r.
Jan Jankowski, Juliusz Bogusławski i Wiesław Tokarski, zawiadomili ówczesne władze miejskie tj. Naczelnika Miasta i gminy
Jerzego Szyło i Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Zygmunta Marcinkowskiego. OKS na jednym ze swoich zebrań
wyłonił Radę Wykonawczą w składzie:
Jan Jankowski – przewodniczący; Marek
Ignaszewski – wiceprzewodniczący, szef
NSZZ Rolników Indywidualnych; Marek Łuczka – wiceprzewodniczący, szef
NSZZ „Solidarność”; Jan Bartoszewicz
(prawnik) – wiceprzewodniczący; Juliusz
Bogusławski – skarbnik.
Z końcem zimy 1989/90, akces do OKS-u
zgłosiło szereg osób, m.in. Piotr Buczkowski, Dionizy Piątkowski, Ryszard Szejner,
Romuald Szymkowiak, Józef Jakubowski,
Teresa Kurzawa, Marek Dudek, Danuta
Pruchnik, Maria Dahlke, Andrzej Ka-

sprzyk, Krzysztof ziemski, Józef Gonera
(Krosno), Stanisław Kaczmarek (Krosno),
Barbara Koralewska (Sasinowo), Zdzisław
Mikołajczak, Roman Jabłecki (Rogalin),
Stanisław Baraniok (Drużyna), Marian
Przybylski (Krajkowo), Adam Michałowski (Rogalinem), Zbigniew Szuman, Józef
Binkowski, Beata Dąbrowska, Jan Wechta,
Helena i Tadeusz Czarneccy. Deklaracje
wspierające OKS, złożyło ponad 250
mieszkańców miasta i gminy.
Podstawowe zadanie, jakie założył
sobie OKS, to wygrać wybory do rady,
które zostały wyznaczone na maj 1990r.
Najprawdopodobniej, pod koniec m-ca
lutego, wyszedł pierwszy numer „INFORMATORA MOSIŃSKIEGO”, gazetki
w formie ulotki, sygnowany przez OKS,
NSZZ „Solidarność” i NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność” (bez daty
dziennej i miesięcznej). Pismo to stało się
trybuną poglądów OKS-u wyrażanych
przez m.in. Zbigniewa Miczko, Juliusza Bogusławskiego, Ryszarda Szejnera,
Bogdana Andrysa, Piotra Buczkowskiego,
Dionizego Piątkowskiego. INFORMATOR
był kolportowany przez działaczy OKS-u
przed kościołem w Mosinie, po niedzielnych mszach św. Uzyskiwane dobrowolne datki, zasilały kasę OKS-u. Redakcja
INFORMATORA mieściła się w Mosinie,
przy ul. Świerczewskiego 23 (obecna ul.
Władysława Reymonta), natomiast siedziba OKS-u - przy ul. Wawrzyniaka 1,
w tzw. „kokotku”.

OKS do samorządu

Dla sprawnej kampanii wyborczej,
w marcu 1990r. OKS powołał zespół
w składzie: Jan Jankowski – kierujący
i koordynujący pracę, Dionizy Piątkowski – propaganda, kontakt ze środkami
masowego przekazu,; Edward Baraniak
– kontakty z Komitetem Obywatelskim
w Poznaniu, Bogusław Kapczyński – kolportaż „cegiełek” wyborczych, Krzysztof Ziemski – sprawy Terenowej Komisji
Wyborczej; Ryszard Szejner – sprawy
finansowe, Piotr Buczkowski – sprawy
programowe.

Kryteria doboru kandydatów na przyszłych radnych były bardzo czytelne
i radykalne. Kandydatami OKS-u mogli
zostać np. ludzie: „ związani z SOLIDARNOŚCIĄ”, „uczciwi i prawi, nieskompromitowani”, „fachowcy – ludzie
wykształceni i światli, o doskonałym
przygotowaniu”, „dynamiczni i aktywni”. „INFORMATOR MOSIŃSKI” głosił:
„Zerwać chcemy z komunistyczną tradycją wybierania radnych-bezradnych(…).
Nie chcemy też ludzi z PZPR-owskim,
SD-owskim, czy ZSL-owskim garbem,
tych wiernych do końca.”
W kwietniu, z pracy na rzecz OKS-u
zrezygnował jeden ze współorganizatorów
tego ruchu społecznego – Juliusz Bogusławski. Do majowych wyborów, OKS
prowadził intensywną działalność programową i propagandową, np. od 19-22.03.
w Bunschoten (na zaproszenie tamtejszego
burmistrza), przebywali Piotr Buczkowski
i Dionizy Piątkowski, celem zapoznania
się z działaniem samorządu, pracą urzędu
i możliwością wykorzystania doświadczeń
wyborczych w Mosinie, 6.04. odbyło się
spotkanie w sali Banku Spółdzielczego,
tematem był program wyborczy i wybór
przedstawicieli OKS-u – kandydatów do
Rady. 13.04. zawarto umowę z Zarządem
Regionu NSZZ „Solidarność” – m.in. OKS
ma prawo używania nazw i symboli „Solidarność” w całej akcji wyborczej, m.in.
na kartach wyborczych przy nazwiskach,
nazwa Obywatelski Komitet Samorządowy (umowę podpisali Jan Jankowski,
Ryszard Szejner, Marek Łuczka, Józef Jakubowski). Zarząd Regionu zadeklarował
pomoc w zakresie prac poligraficznych.
Okres przed wyborami charakteryzował
się dużą ilością działań, m.in. 24.04.
w sali BS – spotkanie z senatorem R. Ganowiczem i posłem J. Piętą, 7 .04. – desygnowano do pracy w Terenowej Komisji
Wyborczej Jolantę Wójciak, Krzysztofa
Ziemskiego, Beatę Dąbrowska, Bogdana
Andrysa, Tadeusza Jungermanna, 3.05 –
msza św. polowa i poświęcenie pomnika
T. Kościuszki, 12.05. – sala BS – spotkanie
kandydatów na radnych z wyborcami.
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W zakresie działania finansowego, stan
kasy na dzień 26.05. 1990r. przedstawiał
się następująco: wpływy – 1.830.257 zł,
w tym m.in. dotacje Komitetu Obywatelskiego Województwa Poznańskiego 507
000, BS Mosina 200 000,00 zł, GS Mosina 200.000,00 zł, sprzedaż „cegiełek”
i INFORMATORA 366.655, 00 zł oraz
556.602,00 zł przekazana kwota przez
poprzedniego skarbnika Juliusza Bogusławskiego. Po stronie wydatków – 727.835
zł – poligrafia, materiały biurowe, znaczki,
telefon, plakaty(wg cen z 1990r.)

Wygrane wybory

Po wyborach 27.05.1990 do nowego Samorządu, OKS w 31 okręgach wyborczych
obsadził swoimi kandydatami 31 miejsc,
z tego mandat zaufania wyborców uzyskało 23 kandydatów, stając się
radnymi nowej rady I kadencji.
I sesja zwyczajna nowej rady
została zwołana na 6 czerwca
1990r. Sesję otworzyła Jolanta
Wójciak pełniąca funkcję Komisarza Wyborczego dla miasta
i gminy Mosina, a dalej prowadził ją do wyborów nowych władz radny senior Zbigniew Wojciechowski z Pecnej.
W tajnym głosowaniu na przewodniczącego Rady, radni wybrali Jana Jankowskiego z OKS-u
(30 głosów), na zastępców Zbigniewa Szumana z ZCHN (30
głosów) i Marka Ignaszewskiego
z NSZZ „Solidarność” RI (27
głosów). Delegatami do Sejmiku Samorządowego zostali
Piotr Buczkowski i Józef Gonera z Krosna. Kandydatów
na burmistrza było 3: Bogdan
Robakowski, Jan Kałuziński
i Jerzy Szyło. Po rezygnacji
z kandydowania przez Jerzego
Szyło, 31 radnych wybrało 25 głosami
Bogdana Robakowskiego na burmistrza
Miasta i Gminy Mosina. Na tej samej sesji
wybrano Jana Marciniaka (27 głosów) na
sekretarza Urzędu. Nowa Rada działała.
Już na II sesji 20. 06. przyjęła Tymczasowy Statut Miasta, uchwaliła nazwę
Rada Miasta i Gminy Mosina, powołała
Zarząd – Piotr Buczkowski, Edward Baraniak, Czesław Jencz, Dionizy Piątkowski,
Marian Walicki. Na III sesji 14.07. powołała skarbnika – Ewę Marciniak. Na IV
sesji, w dniu 24.08. powołała Doraźną
Komisję Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmieniła nazwy niektórych ulic, np. Armii Czerwonej
na Poznańską, Nowotki na Dworcową.
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Również trzeba wskazać, że radny Piotr
Buczkowski został wybrany Marszałkiem
Sejmiku Samorządowego Województwa
Poznańskiego. Zmiany nastąpiły też
w mosińskiej Radzie wykonawczej OKS,
ze względu na wybór Jana Jankowskiego na przewodniczącego Rady. 31.07.
powołano nową Radę Wykonawczą
w składzie: Ryszard Szejner - przewodniczący, Józef Jakubowski i Marek Łuczka
- wiceprzewodniczący, Bogusław Kapczyński i Romuald Szymkowiak – członkowie.
Od września zaczęła wychodzić niezależna
gazeta informacyjna „MOSINIAK”, którą redagowali: Beata Marciniak, Dionizy
Piątkowski, Arkadiusz Słomiński, Ryszard
Szejner, Irena Walkowska. Gazeta zajęła
miejsce „INFOMATORA MOSIŃSKIEGO”, co wcześniej zapowiadano.

Pierwsza kadencja

Podstawowymi problemami do rozwiązania przez nowe władze były: wodociągowanie, gazyfikacja, kierunki rozwoju
przestrzennego gminy oraz oczyszczalnia ścieków i kanalizowanie, co m.in.
doprowadziło podczas realizacji kanalizowania miasta do poważnych perturbacji
i zawirowań.
Organizacyjnie cały czas trwały zmiany. W grudniu 1990r. z Zarządu ustąpił P. Buczkowski (Marszałek SSWP),
jego miejsce zajął Stanisław Łyczyński,
w lutym 1991r. powołano Mariana
Walickiego na zastępcę burmistrza.
Jego miejsce w Zarządzie zajął Jan
Wechta. W październiku 1992, Rada

odwołała z Zarządu D. Piątkowskiego
i na tej samej, tj. XXVIII Sesji 27 października 1992r., odwołała uchwałą
cały Zarząd Miejski oraz burmistrza
i jego zastępcę. Następnie Rada kontynuując XXVIII sesję, 29 października 1992r.,
stwierdziła wygaśnięcie mandatu Edwarda
Baraniaka (na jego wniosek), potwierdziła to także 8 grudnia 1992r. 5 listopada
1992r., Rada wybrała nowy Zarząd Miejski
w osobach: Marek Ignaszewski, Stanisław
Barć, Maria Dahlke, Witold Kugiejko
i Jan Marciniak.
18 stycznia 1993r. Rada Gminy podjęła
uchwałę o ogłoszeniu konkursu na wybór
burmistrza. Powołała komisję konkursową, której celem była ocena ofert konkursowych. Skład jej był następujący:
Marek Dudek, Józef Gonera, Czesław Jencz, Jan Jankowsk i , W itold Kug iejko
i Jan Wechta. Do 29 stycznia
1993r. – terminu składania
ofert – wpłynęło ich 7, z tego
1 odrzucono z powodu braku
zameldowania kandydata na
terenie gminy. Dwóch kandydatów Komisja postanowiła
przedstawić Radzie Gminy
celem dokonania wyboru burmistrza. Byli to: Jan Kałuziński
i Hubert Prałat.
Na sesji w dniu 18 lutego 1993r., w wyniku tajnego głosowania, uchwałą Nr
XXXIV/194/93 Rada Gminy
powołała dr. inż. Jana Kałuzińskiego na Burmistrza Gminy
Mosina.
W międzyczasie, tj. 14 lutego 1992r. odbyły się wybory
uzupełniające do Rady Gminy.
Były one wynikiem zrzeczenia
się mandatów przez radnych
E. Baraniaka, D. Piątkowskiego
i Kazimierza Piątka, co potwierdziła
uchwałami Rada Gminy. Nowymi radnymi do końca kadencji zostali: Leszek
Jakubowski, Maria Orwat i Henryk Rożek. Stąd też w Radzie Gminy I kadencji
zasiadało 34 radnych. Jesień roku 1994
zamknęła pierwszy okres mosińskiej władzy samorządowej. 
Autor był radnym Rady Miejskiej w II, V, VI kadencji,
jej v-ce przewodnicządym i przewodniczącym, radnym
Rady Powiatu III, VII kadencji. W artykule wykorzystał
następujące materiały: B. Kapczyński, Wystąpienie
z okazji 20-lecia powstania samorządu podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 22 maja 2010 r.;
Protokoły Rady Miasta i Gminy Mosina; INFORMATOR
MOSIŃSKI nr 1-8 1990, gazeta MOSINIAK 1990-93.
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Na zdj. Redakcja Biuletynu z b. Kaluzińskim
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ZBIGNIEW MICZKO (1920 - 2003)

- nauczyciel, inicjator Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mosinie
i Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, redaktor Biuletynu Mosińskiego.
O ZBIGNIEWIE MICZKO - CÓRKA
BARBARA MICZKO-MALCHER
Komitetów Obywatelskich, z całej Wielkopolski. Było tłoczno
i rozmowy rozpoczynały się
w gorącej atmosferze. Spotkałam
tam ojca. (Sama angażowałam
się w sprawy jako radiowiec,
współredagowałam audycję
„Wybiera Solidarność”). Wtedy nie mogłam być do końca
spotkania, ponieważ musiałam wrócić do domu, do małych wówczas dzieci. Po jakichś
dwóch godzinach pojawił się w
moim mieszkaniu ojciec. Był
zdenerwowany i powiedział:
„Basiu, wybacz mi, skompromitowałem cię.” I zrelacjonował to
co się zdarzyło.
Mówił, że ludzie, którzy
przyjechali na to spotkanie
czekali na konkretne plany działania, na program,
a tymczasem prowadzący skoncentrowali się na własnych
osobach i sporach o przywództwo.
Ojciec nie wytrzymał, wyszedł z siebie
i wykrzyczał, to co myśli o takiej postawie i o ludziach, którzy zapomnieli
o tym co jest wspólnym celem.
Po jakimś czasie spotkałam prof. Zofię
Trojanowiczową, współautorkę książki
„Poznański Czerwiec 1956”. Okazało
się, że była na tym spotkaniu u Dominikanów i powiedziała mi:„Wie pani,
na tej sali był jeden sprawiedliwy - to
był pani ojciec”.
Dziś już nie pamiętam czy powtórzyłam ojcu jej słowa, ale we mnie ugruntowały one przekonanie, że mogę być
z mojego ojca dumna. 
Fot. Z archiwum B. Miczko - Malcher

Ojciec należał do pierwszego pokolenia, które urodziło się w wolej, porozbiorowej Polsce. Z domu i szkoły
(gimnazjum św. Jana Kantego w Poznaniu), wyniósł miłość do ojczyzny
i świadomość, jak wielką cenę ma jej
wolność. Nic dziwnego więc, że tuż
po maturze, pod wpływem rozmów
z dziadkiem, który wyczuwał zbliżającą się wojnę, skończył podchorążówkę i jako dziewiętnastolatek
ruszył w 1939 roku, ze swoim plutonem z Rawicza na front. Walczył
pod Kutnem i tam został ciężko
ranny. Był młodym, ale lubianym
dowódcą. Jego chłopcy wynieśli go
spod kul. Im właśnie i żydowskiej
lekarce, która została przy żołnierzach, chociaż szpital wcześniej
ewakuowano, zawdzięczał życie.
Po miesiącach rekonwalescencji
znalazł się z matką na wysiedleniu
w Koprzy w nic y, pod Sando mierzem. Tam prz ystąpił do
Związku Walki Zbrojnej, a potem
walczył w szeregach Armii Krajowej. Posiadał londyński krzyż AK
i silne przekonanie, do końca życia,
o słuszności swoich wyborów, także
po wojnie.
Tata dużo czytał. Z upodobaniem
wracał do Trylogii, do powieści Karola
Bunscha, do poezji, w tym do Słowackiego i ulubionego Tuwima, którego
Kwiaty Polskie recytował z pamięci.
Kochał też sztukę i literaturę francuską. Był mądrym i silnym intelektualnie
człowiekiem. Jako matematyk myślał logicznie i trzeźwo oceniał rzeczywistość,
w której przyszło mu żyć po wojnie.

Pamiętam rozmowy jakie toczył z nami
i z przyjaciółmi. Pamiętam szaloną
radość po narodzinach Solidarności
i nadzieję, która się odrodziła. Kiedy
powstawały Komitety Obywatelskie zabrał się od razu do pracy. W jego domu
pojawiali się wówczas różni ludzie, podobnie jak on, od lat czekający na zmiany
w kraju. Co ich charakteryzowało? Absolutna bezinteresowność. Tu
nie chodziło o nich, a o kraj. Działali
w imię wspólnego dobra. W imię wolności.
I myślę, że dlatego wygrali.
Pamiętam taką historię . W Poznaniu,
w sali przy kościele ojców Dominikanów odbywał się zjazd przedstawicieli
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Członek Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność”,
Obywtelskiego Komitetu
Samorządowego, radny
Rady Miejskiej w Mosinie
I, II, V i VI kadencji,
sekretarz gminy w latach
1990-1998, zastępca
burmistrza w latach
1998 – 2002.
Na początku swojej działalności,
Komitet Obywatelski poszerzał swój
skład poprzez kontakty osobiste. Mnie
poprosił do udziału w jego spotkaniach
Zbigniew Miczko. To był początek 1989
roku. Pamiętam, że w komitecie były
rozmowy, by przyciągać następne osoby. Ja z kolei, ponieważ mieszkałem
w sąsiedztwie Edka Baraniaka, zaproponowałem mu, żeby i on przyszedł na
spotkanie.
Na początku komitet tworzyło może 10,
może 12 osób. Nie wszystkich znałem. Pamiętam panów: Miczko, Bogusławskiego, Liska, Paryska. Był Marek Ignaszewski, Tadziu
Kubiak, Marek Łuczka… Ta grupa mosińska
nie miała specjalnych kontaktów z Poznaniem. Dopiero Edek Baraniak został takim
„łącznikiem” z komitetem koordynacyjnym
„Solidarności” w Poznaniu. Jak trzeba było
jechać po jakieś ulotki, plakaty – jechał. Do
czerwca 89 r. byliśmy małą, ścisłą grupą. W
akcjach ulotkowych nikt nam nie przeszkadzał. W ogóle myśmy się nie przejmowali,
czy ktoś za kimś idzie, czy są jakieś podsłuchy. Zresztą tak zacne i poważane osoby, jak
Zbigniew Miczko, czy Wiktor Lisek, które tu
w Mosinie były autorytetami, tworzyły nad
nami jakby ochronną tarczę...
Po uchwaleniu przez Sejm ustawy
o samorządzie gminnym, trzeba było
przygotować się do wyborów i poszerzyć
Komitet o ciekawych ludzi. W tym czasie,
członkowie OKS-u bywali na sesjach Rady
Narodowej, by zdobywać informacje, na
jakim etapie jest Mosina. Nasz przewodniczący Jasiu Jankowski też chodził na
sesje i powiedział nam, że jest tam jedna
dość ciekawa osoba, która wypowiada się
i głosuje w sposób niezależny i warto by
było z nią porozmawiać. Był to Dionizy
Piątkowski, który był już wówczas znanym
dziennikarzem muzycznym i który został
zaproszony do OKS-u. Piotra Buczkowskiego, wówczas dra nauk socjologicznych,
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z tego co słyszałem, zarekomendował Romek Zwierzycki, też aktywnym działacz
OKS-u. Piotr Buczkowski - naukowiec,
bliskie kontakty z Poznaniem, angielski perfekt – niewątpliwie widzieliśmy
w nim lidera. Dionizy Piątkowski i Piotr
Buczkowski byli filarami OKS-u. Robili na
nas wrażenie ludzi z innego świata...
Konkretnego programu wyborczego sobie
nie przypominam. Wizja przyszłej władzy,
naszej władzy, zawarta została w treści
„Informatorów” OKS-u, które ukazywały
się od początku 1990r. Priorytetem była
oczyszczalnia. Przed rokiem 90., kanalizacja
w Mosinie, to był odcinek od bloków „Lubonianki” do oczyszczalni biologicznej na
Skrajnej oraz krótki odcinek w ul. Czarnieckiego. Teren wiejski zwodociągowany była
w minimalnym procencie, a miasto Mosina może w 10%. I to był nasz podstawowy
program: woda, kanalizacja, oczyszczalnia,
a jak z tym się uporamy, to deszczówka,
drogi, ulice, chodniki.
Kiedy nowa rada została już wybrana,
również i ja zostałem radnym, odebraliśmy
w urzędzie akty powołania na radnego. Gratulował nam osobiście naczelnik Jerzy Szyło.
Potem poszliśmy całą grupą, radni z OKS-u,
do „kokotka”. Ale tam okazało się, że nie ma
trzech ludzi: Buczkowskiego, Piątkowskiego
i Ignaszewskiego. Marek Ignaszewski był
figurą – szefem gminnej „Solidarności”
Rolników Indywidualnych. Ktoś powiedział, że widział ich, jak rozmawiali jeszcze
z naczelnikiem na korytarzu. Przyszli po
godzinie. Zaczęli mówić tak: „No słuchajcie,

byliśmy, naczelnik Szyło nas poprosił
i chcemy wam przedstawić lojalnie o co
nas poprosił.” A poprosił ich o to, aby
radni OKS-u rozważyli powołanie go
na stanowisko burmistrza. Szyło miał
rzekomo powiedzieć, że on chciałby na
okres przejściowy, żeby przy nim rada
zdominowana przez OKS okrzepła. Tak
więc starał się, choć na pewno nie nachalnie. Nie wiem, może nawet dostał
takie dyrektywy z województwa, żeby
próbować, dla „politycznego” dobra.
Ale my mieliśmy już karty rozdane. Burmistrzem miał zostać Ryszard Szejner,
jego zastępcą Bogdan Robakowski, Jan
Jankowski przewodniczącym rady, a ja
– z racji, że jako jedyny miałem do czynienia z pracą w administracji – miałem
zostać sekretarzem.
Piotr, Dionizy i Marek, przedstawiając
propozycję Szyły, nie skwitowali jej, nie
odcięli się od niej, że nie ma tematu.
Pozostawali jakby w oczekiwaniu: „co
wy na to?”. Wtedy Rychu Szejner wstał
i powiedział: „Dziękuję, już waszym
kandydatem nie jestem”. Wyszedł
z „kokotka” i poszedł, pamiętam, w kierunku wałów na Kanale Mosińskim.
Myślę, że uniósł się honorem. Tak więc
naszym kandydatem na burmistrza został
Bogdan Robakowski. Na pierwszej sesji,
6 czerwca, rada I kadencji wybrała go burmistrzem, mnie sekretarzem, a Jana Jankowskiego – przewodniczącym rady.
Pamiętam, że pierwszego dnia urzędowania
podjechaliśmy z Bogdanem Robakowskim
maluchem przed aptekę, zaparkowaliśmy
i tylko kątem oka widzieliśmy, że wszyscy stoją w oknach, ale nie z nosami przy szybie, tylko w lekkim oddaleniu. Wszyscy byli ciekawi
kto zacz, jak wyglądają, jak się prezentują,
a my - skromnizny takie, jakieś koszule, krawat jakiś gdzieś się poszukało, no
i weszliśmy do urzędu, do sekretariatu. Ówczesna sekretarka Aleksandra Tuliszka poinformowała naczelnika Szyłę, że przyszedł
pan Robakowski i pan Marciniak. Naczelnik do nas wyszedł, zaprosił do gabinetu,
za chwilę poprosił panią sekretarz Reginę
Kałek. Zdaje się, że zwołał również „załogę”,
by przedstawić nowego burmistrza. Pierwsze, o co poprosiliśmy, to likwidacja wszystkich pieczątek, poza pieczęciami okrągłymi
z godłem państwowym. Każdy pracownik
miał imienną pieczątkę z upoważnienia
naczelnika.
Wchodziłem do wszystkich pokoi
i zbierałem pieczątki do jednego woreczka.
Potem, z Frankiem Sołtysiakiem – takim
dzisiejszym Tadziem Waliszakiem – zszedłem do kotłowni. Franek rozpalił piec
i pieczątki uległy spaleniu. 
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BOGDAN ROBAKOWSKI
Członek Obywatelskiego Komitetu
Samorządowego, Burmistrz Miasta i Gminy
Mosina I kadencji (1990-1992), radny Rady
Miejskiej w Mosinie III kadencji, zastępca
burmistrza w latach 2002 - 2005.
W tym poprzedzającym przemiany okresie, każdy miał już jakieś swoje dokonania,
postawę społeczną i zawodową, które ludzie
obserwowali i zauważali. Nawet nie zaangażowanie ideologiczne było w tamtym
czasie ważne, ale ludzie skupiali się wokół
pewnej idei, że Małą Ojczyzną jest gmina
i trzeba wykorzystać ten komitet obywatelski i tych ludzi, żeby dalej ją poprowadzić,
skoro już zadecydowano, że nie przyjdzie
wojewoda, nie przyjdzie prezydent, my
mamy tutaj rządzić i tylko to, co my postanowimy, będzie wiążące. Mieszkańcy
sami się aktywizowali, żeby wreszcie swoje
prawo tutaj stanowić i w nim żyć.
Poszerzanie składu komitetu obywatelskiego opierało się na wzajemnym szukaniu. Ja funkcjonowałem tu,
w środowisku mosińskim od urodzenia,
a pochodzę z Krosinka. Od 67 roku pracowałem na stanowiskach kierowniczych,
a w latach 75 – 80 zajmowałem się, jako
inwestor, budową tego osiedla w Mosinie,
na którym mieszkam – była to spółdzielnia
mieszkaniowa, w której byłem prezesem ds.
technicznych. Osiedle to, które powstało
w krótkim okresie, wielu Mosiniakom,
na całe pokolenie dało dach nad głową.
Tak zapewne zostałem zauważony. Uważam, że dla mnie takim promotorem był
prof. Piotr Buczkowski, który mieszkał na
osiedlu i rozmawialiśmy wiele razy o tym,
o tamtym, co się robi, a co by można jeszcze zrobić. To sprawiło, że w tym ostatnim
okresie i ja trafiłem do komitetu i uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach, gdzie
były omawiane funkcje i snute plany na
przyszłość – budowy struktury samorządowej po zmianach systemowych. Tak zostałem kandydatem OKS-u na burmistrza.
Na pierwszej sesji, Rada dokonała takiego właśnie wyboru. Jan Marciniak został

wybrany sekretarzem, a Jan Jankowski
przewodniczącym rady. Także początek
był dla mnie zaskakujący, niezwykle dla
mnie ważny. Być burmistrzem w nowej
demokracji, to jednak po jakiś stanowiskach kierowniczych w zawodzie prestiżowe
i mobilizujące, żeby resztę życia i wiedzy
poświęcić temu miejscu gdzie się żyło
i mieszkało.
Po latach mogę ocenić, że samo przejęcie władzy w urzędzie było bardzo
sympatyczne. Naczelnik Jerzy Szyło był
osobą o wysokiej kulturze osobistej,

„Mieszkańcy sami się
aktywizowali, żeby wreszcie
swoje prawo tutaj stanowić
i w nim żyć.”
a sam wiedział, że czas przekazać tę
władzę, przygotował to i pamiętam, że
w rozmowie dość życzliwej, w gabinecie tę
władzę przekazał. To co było problemem, to
się przedstawiło że tak jest, bez utajniania.
Mosina miała w ogóle to szczęście, że tu
funkcjonował naczelnik Szyło, który był
człowiekiem pracowitym i na miarę swoich
możliwości nie zostawił zaniedbań, w które
musiałby mocno ingerować samorząd. Nie
zostawił też społecznych problemów.
Początki samorządowej pracy były zupełną nowością. Po pierwsze, trzeba było
dużo czasu spędzić na zapoznanie się
z samym ustawodawstwem, jak i ze strukturą samorządu, który miał realizować zadania na rzecz określonej społeczności. Czas
tworzenia samorządu trwał co najmniej
przez pierwszą kadencję, żeby uchwycić relacje między władzą centralną a gminą. Dzisiaj sposób działania tych struktur jest już
ugruntowany, ale wtedy nie do końca jesz-

Na zdj. B. Robakowski w Bunschoten - 1992r.

mosina.pl

cze było wiadomo, czy to jest dobrze robione. Nie mogliśmy się jednak zatrzymywać
w miejscu, trzeba było realizować kolejne
zadnia. Najważniejszymi w tym pierwszym okresie były: zbilansowanie pewnych
spraw finansowych, ocena jakie to są kwoty
i na co nas stać, później przejęcie oświaty,
służb komunalnych, porządek publiczny
- w 91r. we wrześniu została powołana
straż miejska. Ale priorytetem była gospodarka wodno-ściekowa, żeby to jak
najszybciej rozwiązać, bo wody brakowało
i rozpoczęto budowę kanalizacji. Następne
lata przynosiły jeszcze zwiększenie tych zadań, aż do momentu powstania powiatu.
W tym pierwszych okresie budowy
demokracji na poziomie samorządu,
ciekawostką były kontakty z holenderską gminą Bunschoten. Pamiętam, że
Piotr Buczkowski z Dionizym Piątkowskim, mieli kontakt z gminą w Holandii,
z Bunschoten, wynikający chyba z samorządowych struktur wojewódzkich
i myśmy ten kontakt kontynuowali jako gmina. To był taki miły akcent
i cenne doświadczenie, gdzie ta dojrzała
demokracja samorządowa na zachodzie
była zdeklarowana nam pomagać. Tam
mogliśmy podpatrzeć jak tę demokrację
tworzyć. Byliśmy uznawani jako nowi
demokraci, gmina Bunschoten nie miała
tajemnic. Korzystaliśmy też z ich wsparcia.
Ja patrzyłem na samo wyposażenie urzędu, na funkcjonowanie burmistrza, jak oni
mieli to dopracowane, a myśmy to dopiero
zaczynali, więc każdy kontakt był dla nas
dobry i cenny i myślę, że jeszcze następni
gdy to kontynuowali, też robili dobrze.
Z tego co wiem te kontakty przerodziły się
w kontakty prywatne, dorosłych i młodzieży, to też miało swój plus, otwarcia się na
innych, na coś nowego. 
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Członek Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Rolników
Indywidulanych w gminie
Mosina, członek
Obywatelskiego Komitetu
Samorządowego,
wiceprzewodniczący Rady,
członek Zarządu Miasta
i Gminy w Mosinie
I kadencji.

Związek „Solidarność” Rolników Indywidulanych był bardzo mocny na terenie Gminy Mosina, miał większe możliwości niż „Solidarność” robotnicza, która działała tylko
i wyłącznie w Swarzędzkich Fabrykach Mebli.
Myśmy jako „Solidarność” rolników spotykali się z naczelnikiem Szyło już wcześniej
i domagaliśmy się różnych inwestycji na terenie gminy. W ten sposób na przykład powstała ta słynna błyskawiczna telefonizacja,
dlatego, że to było już rozkręcone. Szyło, jak
go oceniam, był to poczciwy facet i dobrze
się z nim współpracowało.
Inicjatorem komitetu obywatelskiego był
Zbigniew Miczko, który przybrał sobie do
współpracy Jana Jankowskiego. Oni obydwaj
to ciągnęli. Potem, po jakimś czasie Miczko
złożył rezygnację i przekazał to Jasiowi. Także
najpierw był komitet obywatelski, a potem –
„Solidarność” robotników i „Solidarność”
rolników – spotykaliśmy się z tym komitetem
i weszliśmy w jego skład. Jak kojarzę, takie
osoby jak Bogusław Kapczyński, Jan Marciniak, Piotr Buczkowski, byli od początku.
Przed wyborami, było trochę kombinacji,
żeby tych ludzi wyszykować jako kandydatów, na wioskach. Myśmy się tym zajmowali jako „Solidarność” rolników, która

MAREK
IGNASZEWSKI
była dosyć aktywna, przygotowywaliśmy
tych kandydatów. Bernard Szyk, Marian
Przybylski, Stanisław Barć, Jan Wechta, Roman Jabłecki, Barbara Koralewska, Adam
Michałkowski, ZbigniewWojciechowski,
Stanisław Baraniok. Nie wszędzie byli kandydaci od nas, ale kilka nazwisk tak. Razem
z OKS-em to analizowaliśmy i nie było specjalnych kłótni o tych kandydatów. Staraliśmy się o ludzi nie z przeszłością PZPR-u. PSL
też wystawiał swoich kandydatów, myśmy
specjalnie im nie przeszkadzali. Oni wystawili
Stanisława Łyczyńskiego z Daszewic, Czesława Jencza z Pecnej, którzy też znaleźli się w radzie. Nasi kandydaci wygrali prawie wszyscy.
Było już ustalone, że Jan Jankowski zostanie
przewodniczącym. Zbigniew Szuman został
jego zastępcą, jako reprezentant miasta, ja
byłem jako z grupy typowo rolniczej, to też
było wcześniej ustalone. Bogdan Robakowski
został wybrany na burmistrza i przybrał sobie
jako zastępcę Mariana Walickiego.
Czym się zajmowała pierwsza rada – było
tej pracy dużo. Ludzie przyszli i za bardzo

Burmistrz Gminy Mosina
1993 – 2002, Radny Rady Miejskiej
w Mosinie II i III
kadencji,
laureat Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Jana Kałuzińskiego
wspominał Bogdan Koralewski na łamach
„Czasu Mosiny” nr 4(10)13:
Miałem przyjemność poznać pana Jana Kałuzińskiego dopiero, gdy został powołany
na stanowisko Burmistrza. Kontakty moje
z nim wynikały z racji pełnienia przeze mnie
funkcji sołtysa wsi Sasinowo i cieszyło mnie,
że nie traktuje naszego sołectwa jako małego, słabego. Pamiętam, gdy z wielką radością
w głosie poinformował mnie – udało się! – (po
wielu jego staraniach) udowodnić, że kanalizacja Sasinowa jest niezbędna w celu ochrony
ujęcia wodnego, co pozwoliło sfinansować
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KAŁUZIŃSKI
(1941-2013)

się nie znali na tym wszystkim. Jan Marciniak był urzędas, bo gdzieś tam pracował
w urzędzie powiatowym, zresztą rodzina
prawnicza, więc doradzali, jak czegoś nie
wiedział. Prawne sprawy Jasiu troszeczkę
nam wyjaśniał, ale był też zatrudniony
radca prawny, który nam doradzał. Potem
powstały komisje, ja byłem przewodniczącym komisji ochrony środowiska i rolnictwa.
Rozpatrywaliśmy różnego rodzaju skargi,
pisma, bo gdzieś tam był bałagan, bo Luboń
i zakłady ziemniaczane, podziały gruntów,
opiniowanie wniosków na ulgę podatkową.
Mieliśmy główną rolę podziału gruntów
w Krajkowie pod dzierżawę. To była nasza
rola, żeby dograć to, że jeśli jakieś pole duże,
a było chętnych iluś, podzielić uczciwie i żeby
te chłopy się nie pozabijały.
Dla nas, wtedy, to była misja. W pierwszej
kadencji po wyborach, nikt z radnych nie
pobierał diety - honorowo nikt nie chciał.Mówiło się, że kraj jest biedny, to jak będziemy
brać pieniądze, chociaż radni też byli biedni.
Tak było przez dwa lata pierwszej kadencji.
W rolnictwie, w tym okresie przejściowym,
to była tragedia. Co drugi rolnik niedługo by
zbankrutował. Potem ustawowo zostało określone, że te pieniądze za diety trzeba pobierać,
to myśmy je pobierali. Ale te diety były takie
wtedy małe, bo to rada je ustalała, że wtedy
starczały kiepsko na taksówkę do Mosiny
w jedną stronę, ale nadal było honorowo.
Pamiętam dobrze, że było dwóch radnych,
o tych samych imionach, którzy pobierane
diety przekazywali na cele dobroczynne. Tę
kadencję rady oceniam dobrze, czas nie został
stracony. Dwa lata pracy w zarządzie Gminy
z Burmistrzem Janem Kałuzińskim układały
się bardzo dobrze. 

tę inwestycję ze środków pozabudżetowych
gminy. Powiedział – wygraliśmy! – my, nie
on. Był jedynym człowiekiem w moim życiu, który niezwykle często używał słowa –
przepraszam. Przepraszam – nie udało się, nie
byłem w stanie, musimy jeszcze wytrwać itd.
W sytuacjach konfliktowych był niezwykle
cierpliwy. Jego dewiza to: rozmowa, rozmowa i spokój w argumentach. Czuł i rozumiał
problemy rolnictwa. Mówił „ubolewam, ale
w tematach rolniczych nie mamy narzędzi,
by was wesprzeć”. Przeżywał, gdy pojawiła
się koncepcja likwidacji Zakładów Ziemniaczanych w Luboniu – „poprawia się
układ komunikacyjny, znikną ciągniki, ale
tragedią jest, ze rolnicy stracą przetwórnię
ziemniaka” – mówił zasmucony. Pamiętam,
jak zatrzymuje się przy rolniku, który przepędza stado bydła, by z nim porozmawiać –
o zwykłym życiu, o plonach, o suszy i o psie,
który pilnował bydła. 
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KADENCJA 1990 – 1994

JAN JANKOWSKI

Zastępca: Marian Walicki (od 7.02.1991r. do 27.10.1992r.)
Członkowie Zarządu Miejskiego: Stanisław Barć (od
5.11.1992r.), Piotr Buczkowski (do 19.12.1990r.), Edward Baraniak (do 27.10.1992r.), Maria Dahlke (od 5.11.1992r.), Marek
Ignaszewski (od 5.11.1992r.), Czesław Jencz (do 27.10.1992
r.), Witold Kugiejko (od 5.11.1992r.), Stanisław Łyczyński (od
19.12.1990r. do 27.10.1992r.), Jan Marciniak (od 5.11.1992r.),
Dionizy Piątkowski (do 27.10.1992r.), Marian Walicki (do
27.10.1992r.), Jan Wechta (od 24.04.1991r. do 27.10.1992r.)
Sekretarz: Jan Marciniak
Skarbnik: Ewa Marciniak

BOGDAN ROBAKOWSKI

Burmistrz: Bogdan Robakowski
(do 27.10.1992 r.), Jan Kałuziński
(od 18.02.1993 r.)

Rada Miejska
Przewodniczący: Jan Jankowski
Zastępcy: Zbigniew Szuman, Marek Ignaszewski, Edward Baraniak (do 8.12.1992r.), Stanisław Baraniok, Stanisław Barć, Piotr
Buczkowski, Maria Dahlke, Marek Dudek, Józef Gonera, Roman Jabłecki, Leszek Jakubowski (od 14.02.1993r.), Czesław Jencz,
Stanisław Kaczmarek, Ewa Kapczyńska, Barbara Koralewska, Witold Kugiejko, Stanisław Łyczyński, Jan Marciniak, Ryszard
Małecki, Adam Michałkowski, Maria Orwat (od 14.02.1993r.), Kazimierz Piątek (do 28.12.1993r.), Przemysław Pniewski, Bolesława Prusak (do 3.09.1991 r.), Marian Przybylski, Danuta Pruchnik, Dionizy Piątkowski (do 8.12.1992r.), Henryk Rożek (od
14.02.1993r.), Piotr Szymański, Bernard Szyk, Marian Walicki, Jan Wechta, Zbigniew Wojciechowski

KADENCJA 1994 – 1998
Burmistrz: Jan Kałuziński
Zastępca: Stanisław Barć (od 27.06.1996r.), Hubert Prałat (od 27.06.1996r.),
Członkowie Zarządu Miejskiego: Stanisław Barć, Roman Dominiak, Józef Gonera, Barbara Koralewska, Hubert Prałat,
Mariusz Siwecki
Sekretarz: Jan Marciniak
Skarbnik: Ewa Marciniak

Rada Miejska
Przewodniczący: Tadeusz Szponar (do 21.09.1994r.), Marian Strenk (od 10.11.1994r.)
Zastępcy: Zofia Andrys, Jacek Szeszuła,
Radni: (od lewej) Bożena Dehmel, Roman Dominiak, Grzegorz Ograbek, Elżbieta Olszak, Tadeusz Olejniczak, Przemysław
Pniewski, Witold Wilhelm, Bronisław Rozmiarek, Roman Jabłecki, Genowefa Tomczak, Bronisław Sznura, Włodzimierz
Siwek, Józef Gonera, Mirosław Stawny, Piotr Adamczyk, Jerzy Pajzert, Tadeusz Szponar, Eugeniusz Zieliński (sołtys Świątnik, spoza rady), Jacek Rogalka, Jan Marciniak, Barbara Koralewska, Zofia Andrys, Marian Strenk, Jan Kałuziński, Hubert
Prałat, Jacek Szeszuła, na zdjęciu brak: Piotra Buczkowskiego, Mariusza Siweckiego, Stanisława Barcia.
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KADENCJA 1998 – 2002
Burmistrz: Jan Kałuziński
Zastępca: Hubert Prałat, Jan Marciniak
Członkowie Zarządu Miejskiego: Barbara Koralewska, Halina Labrzycka-Jankiewicz (od 1.02.1999r.), Zdzisław Mikołajczak, Zbigniew Teodorczyk
Skarbnik: Ewa Marciniak

Rada Miejska

KADENCJA 2002 – 2006
Burmistrz: Zofia Springer
Zastępca: Bogdan Robakowski (do 31.08.2005r.), Stanisław Dębiec, Jerzy Wroński (od 26.09.2005r.)
Sekretarz: Piotr Woźniak (od 28.11.2002r. do 31.05.2004r.), Maria Chodorowska (od 31.05.2004r.)
Skarbnik: Ewa Marciniak

ZOFIA SPRINGER

Przewodniczący: Przemysław Pniewski
Zastępca: Maria Witkowska, Marian Strenk
Radni: (od lewej na górze) Piotr Adamczyk, Stanisław Barć, Józef Gonera, Bożena Dehmel, Witold Wilhelm, Eugeniusz
Styła, Ryszard Rybicki, Bogdan Robakowski, Czesław Jencz, Włodzimierz Siwek, Małgorzata Twardowska, Maria Witkowska, Przemysław Pniewski, Marian Strenk, Jacek Rogalka, Danuta Białas, Jerzy Falbierski, Tomasz Żak, Hubert Prałat,
Bożena Jakś (do 18.08.1999r.), Zbigniew Teodorczyk, Maria Krause, Halina Labrzycka-Jankiewicz, Jan Kałuziński, Wojciech
Szlagowski, Barbara Koralewska, Zofia Andrys, Lechosław Szeszuła, na zdjęciu brak Romana Dominiaka (od 28.10.1999r.).

Rada Miejska
Przewodniczący: Przemysław Pniewski
Zastępcy: Jerzy Falbierski, Antoni Karliński, Tomasz Żak (do 30.10.2003r.)
Radni: (od lewej na górze) Leszek Dymalski, Jacek Rogalka, Jacek Bąkowski, Zygmunt Niemczewski, Jerzy Falbierski, Tomasz
Żak, Ryszard Rybicki, Stanisław Barć, Marek Klemens, Marian Sobecki, Jan Marciniak (do 12.2002r.), Antoni Karliński, Maria
Krause, Małgorzata Twardowska, Barbara Czaińska, (od prawej na dole) Danuta Białas, Halina Labrzycka-Jankiewicz, Dorota
Domagała, Krystyna Sakwa-Jakubowska, Przemysław Pniewski. W środku Burmistrz i z-cy: Zofia Springer, Stanisław Dębiec
i Bogdan Robakowski. Na zdjęciu brak Krzysztofa Rembowskiego (od 30.12.2002r.), Magdaleny Wojciechowskiej (od 30.12.2002r.).
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KADENCJA 2006 – 2010
Burmistrz: Zofia Springer (do 15.02.2007r. i od 13.06.2007r.), Edmund Nowacki
(od 23.02.2007r. do 16.04.2007r.), Piotr Janicki (od 17.04.2007r. do 12.06.2007r.)
Zastępca: Stanisław Dębiec (do 5.12.2006r.), Jerzy Wroński (do 15.02.2007r.), Przemysław Pniewski (od 7.12.2006r.
do 15.02.2007r. i od 19.06.2007r.), Witold Wiński (od 7.05.2007r. do 19.06.2007r.), Rafał Ścipniak (od 1.06.2007r. do
19.06.2007r.), Sławomir Ratajczak (od 3.09.2007r.)
Sekretarz: Maria Chodorowska (do 26.04.2007r.), Grzegorz Błażejczak (od 26.04.2007r. do 28.06.2007r.), Julia Olejniczak-Kowalska (od 12.09.2007r.)
Skarbnik: Ewa Marciniak (do 31.12.2007r.), Maria Borowiak (od 1.01.2008r.)

Rada Miejska
Przewodniczący: Jacek Szeszuła
Zastępcy: Barbara Czaińska, Małgorzata Twardowska (do 25.10.2008r.)
Radni: (od lewej na górze) Marian Kunaj, Marek Klemens, Antoni Karliński, Jerzy Falbierski, Marian Jabłoński, Waldemar
Wiązek, Tomasz Żak, Leszek Dymalski, Ryszard Rybicki, Waldemar Waligórski, Jan Marciniak, Stanisław Mikołajczak,
Kordian Kleiber, Wiesława Mania (od 14.12.2006r.), Maria Krause, Barbara Czaińska, Krystyna Szczygieł-Nowak, Danuta
Białas, Jacek Szeszuła,Paweł Przybył, (na zdjęciu brak) Małgorzaty Twardowskiej.

KADENCJA 2010 – 2014
Burmistrz: Zofia Springer
Zastępca: Przemysław Pniewski (do 28.07.2011r.), Sławomir Ratajczak, Waldemar Krzyżanowski (od 2.11.2011r.)
Sekretarz: Julia Olejniczak-Kowalska

Rada Miejska
Przewodniczący: Waldemar Waligórski,
Zastępca: Jacek Szeszuła
Radni: Barbara Czaińska, Jerzy Falbierski, Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Antoni Karliński (do 8.06.2014r.), Łukasz Kasprowicz, Kordian Kleiber, Maria Krause, Wiesława Mania, Jan Marciniak, Aleksandra Miedziarek-Rogal, Marian Osuch, Jacek
Rogalka, Ryszard Rybicki, Krzysztof Siestrzencewicz, Jacek Szeszuła, Małgorzata Twardowska, Waldemar Waligórski, Waldemar
Wiązek, Piotr Wilanowski, Tomasz Żak
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KADENCJA 2014 – 2018
JERZY RYŚ

Burmistrz: Jerzy Ryś

Zastępca: Przemysław Mieloch
Sekretarz: Julia Olejniczak-Kowalska
Skarbnik: Maria Borowiak

Rada Miejska
Przewodniczący: Małgorzata Kaptur
Zastępca: Maria Witkowska
Radni: Arkadiusz Cebulski, Zdzisław Gierek, Agnieszka Gorzyńska, Zbigniew Grygier, Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Łukasz
Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, Tomasz Łukowiak, Wiesława Mania, Dominik Michalak, Marian Osuch, Małgorzata Rajkowska, Mieczysław Rożek, Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak, Czesław Tomczak, Waldemar Wiązek, Maria Witkowska

Przewodniczący jednostek pomocniczych 1990 - 2015
SOŁECTWO BABKI, KUBALIN,
GŁUSZYNA LEŚNA: Witold Szyller,
Stanisław Pędzich, Krzysztof Kłak
SOŁECTWO BARANÓWKO: Janusz
Miedziarek, Maria Błaszyk
SOŁECTWO BORKOWICE, BOLESŁAWIEC: Michalina Glabiszewska, Aleksander Andruszko, Dariusz
Krym, Bożena Siekierska, Maciej
Patela
SOŁECTWO CZAPURY: Leon
Sosnowski, Edmund Gruszka, Janusz
Buła, Bożena Dehmel, Waldemar
Waligórski
SOŁECTWO DASZEWICE: Zdzisław Stefaniak, Elżbieta Jarecka
SOŁECTWO DRUŻYNA, NOWINKI: Erazm Walkowiak
SOŁECTWO DYMACZEWO
NOWE: Bolesława Prusak, Zenon
Nijak, Agnieszka Kasprowicz, Łukasz
Kasprowicz
SOŁECTWO DYMACZEWO STARE: Czesław Kaczmarczyk, Stefan
Jankowski, Szymon Łuczka
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SOŁECTWO KRAJKOWO, BARANOWO: Bronisław Rozmiarek, Stefan
Antkowiak
SOŁECTWO KROSNO: Józef Gonera, Ryszard Rybicki
SOŁECTWO KROSINKO, LUDWIKOWO: Zygmunt Stawny, Bernadetta
Borkowska
SOŁECTWO MIECZEWO: Paweł
Rozmiarek, Bronisław Sznura
SOŁECTWO PECNA, KONSTANTYNOWO: Czesław Jencz, Tomasz
Kukiełka, Kazimierz Wróbel
SOŁECTWO RADZEWICE: Henryk
Wawrzyniak, Aleksandra Kołutkiewicz
SOŁECTWO ROGALIN: Stanisław
Mullaniak, Mariusz Adamczak, Zbigniew Maciejewski, Maria Witkowska
SOŁECTWO ROGALINEK: Stefan
Hoffa, Zygmunt Anioła, Dorota
Domagała
SOŁECTWO SASINOWO: Zenon
Nowak, Bogdan Koralewski

SOŁECTWO SOWINKI, SOWINIEC:
Joanna Koralewska, Daniel Markowski
SOŁECTWO ŚWIĄTNIKI: Eugeniusz Zieliński, Beata Tomczak
SOŁECTWO WIÓREK: Sylwester
Krych, Antoni Nowaczyk, Marian
Osuch
SOŁECTWO ŻABINKO: Lech Szczepaniak, Andrzej Płócieniak, Marek
Borkowski, Leszek Tworowski
OSIEDLA:
Osiedle nr 1: Leokadia Bogusławska,
Agata Lubowicka
Osiedle nr 2: Kazimierz Woźniak
Jolanta Szymczak
Osiedle nr 3: Jerzy Falbierski
Osiedle nr 4: Jacek Rogalka, Tomasz
Łukowiak
Osiedle nr 5: Kazimierz Dobry, Marian Kunaj, Jerzy Ryś, Elżbieta Kunaj
Osiedle nr 6: Bogdan Fischer, Irena
Rybarczyk
Osiedle nr 7: Jerzy Król, Estera
Wekwert
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Uroczysta sesja z okazji 20-lecia Samorządu - burmistrzowie I kadencji (2010r.). Od lewej: Jan Kałuziński i Bogdan
Robakowski.

Samorządowy jubileusz na sesji 22 maja 2015r. Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur.
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MAŁGORZATA
KAPTUR

- PRZEWODNICZĄCA
RADY
MIEJSKIEJ
W MOSINIE
Z okazji 25 rocznicy odrodzonego Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom Gminy Mosina serdeczne gratulacje oraz
szczere wyrazy uznania za dotychczasowe
osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju
naszego regionu. Pragnę także serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy rozwijali
oraz tym, którzy nadal przyczyniają się do
rozwoju samorządu naszej Gminy. Dziękuję burmistrzom minionych kadencji za ich
wkład w zarządzanie Gminą, dziękuję Radnym minionych i obecnych kadencji za ich
wkład w rozwój prawa lokalnego, dziękuję
naszym Radnym powiatowym wszystkich
kadencji, którzy wspierali i nadal wspierają
rozwój mosińskiego samorządu na forum powiatu, dziękuję sołtysom i przewodniczącym
osiedli minionych i obecnych kadencji za ich
wkład w pracę ze społecznościami sołectw
i osiedli. Dziękuję także pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim obywatelom
miasta i Gminy Mosina, którzy swym zaangażowaniem i pracą czynnie wspierali rozwój
naszego gminnego samorządu.
25-lecie samorządu terytorialnego skłania
do refleksji i podsumowań, zachęca też do

szukania nowych rozwiązań.
Czy Mosina wykorzystała dobrze ten okres?
Zapewne można było zrobić więcej. Dzięki
funduszom unijnym mogliśmy przeprowadzić wiele ważnych inwestycji. Była to
szansa, której nie potrafiliśmy, jako wspólnota samorządowa, w pełni wykorzystać.
Jednak są także powody do zadowolenia.
Za największy sukces uznać należy rosnącą aktywność mieszkańców. Coraz więcej
osób działa w licznych stowarzyszeniach
czy grupach nieformalnych i współpracuje
z władzą lokalną na rzecz rozwoju swojej
miejscowości czy gminy.
Choć nie wszystkie problemy w ciągu 25
lat funkcjonowania samorządu w gminie
Mosina udało się rozwiązać, należy docenić
duży wkład pracy i zaangażowanie samorządowców minionych kadencji. Ich wiedza
i doświadczenie są gminie nadal potrzebne.
Rada obecnej kadencji jest otwarta na współpracę z byłymi samorządowcami.
Uważam, że w kolejnych latach niezbędne jest budowanie równowagi pomiędzy
władzą wykonawczą i uchwałodawczą,
dobra współpraca między Burmistrzem

a Radą Miejską, rozważne działanie obydwu
organów władzy z myślą nie tylko o dniu
dzisiejszym, ale także o przyszłości naszej
Małej Ojczyzny.
Nadszedł też czas na szersze włączenie
mieszkańców w decydowanie o losach gminy,
a tym samym na „uspołecznienie” władzy.
25 lat temu potrafiliśmy zaufać
samorządowcom, że poradzą sobie sami
z zarządzaniem gminą, teraz nadszedł czas
na kolejny krok – zwiększenie wpływu
mieszkańców na podejmowanie istotnych
dla przyszłości decyzji. Udział w wyborach
to za mało. Większy udział obywateli w demokracji lokalnej pozwala na wypracowanie
lepszych decyzji.
Od początku kadencji w porządku obrad każdej sesji jest punkt: Wolne głosy. Każdy może
przyjść i przekazać radnym i burmistrzom swoje
uwagi bądź propozycje. Zapraszam do udziału
w komisjach i sesjach. Zapraszam do stałego
kontaktu z radnymi.
Dziękuję byłym burmistrzom, radnym
i sołtysom, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej w dniu 22 maja
i na debatę w dniu 19 czerwca 2015r. Wspólna refleksja nad tym, jak tworzył się samorząd
w Mosinie, jakie były wizje, plany, co udało
się osiągnąć, jakich szans nie wykorzystaliśmy,
w jakim kierunku powinniśmy podążać - jest
nam obecnym samorządowcom i całej społeczności lokalnej bardzo potrzebna.
W związku z tym, że wspólnotę samorządową
z mocy prawa tworzą wszyscy jej mieszkańcy, składam mieszkańcom z okazji jubileuszu
25-lecia odrodzenia się samorządności najlepsze
życzenia wszelkiej pomyślności. 

25 lat - podsumowanie
Rada I kadencji składała się z 31 radnych. W kolejnych dwóch kadencjach
liczyła 28 radnych. Do 2002 roku radni
wybierali burmistrza i zarząd. Burmistrz
i członkowie zarządu mogli być i często
byli jednocześnie radnymi. W trzech
pierwszych kadencjach Zarząd był organem wykonawczym gminy. W jego skład
wchodził burmistrz jako przewodniczący,
jego zastępcy i inni członkowie. Zarząd
w myśl ustawy liczył 4-7 osób.
Rada III kadencji liczyła najwięcej kobiet
w historii naszego samorządu. Mandat
w 1998r. zdobyło aż 9 pań –32%.
W 1998r. swoją przygodę z samorządem
rozpoczęli: Małgorzata Twardowska, Jerzy Falbierski, Maria Krause, Tomasz Żak,
Ryszard Rybicki, którzy pełnili mandat
radnego przez 4 kadencje i radna III, IV
i V kadencji Danuta Białas.
W 2002r. po raz pierwszy odbyły się
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bezpośrednie wybory burmistrza. Nastąpiło rozdzielenie władzy uchwałodawczej
- Rady Miejskiej od władzy wykonawczej
czyli burmistrza gminy. Liczba radnych
zmniejszyła się z 28 do 21. W okresie
25 lat funkcję burmistrza sprawowało
6 osób, funkcję zastępcy 10 osób. Mandat
radnego zdobyło w 7 kolejnych wyborach
108 mieszkańców naszej gminy, w tym 27
kobiet. Najdłużej mandat radnego pełni
Ryszard Rybicki – nieprzerwanie od 1998.
Czterokrotnie mandat uzyskiwali: Stanisław Barć, Jerzy Falbierski, Maria Krause,
Jan Marciniak, Przemysław Pniewski, Jacek Rogalka, Małgorzata Twardowska
i Tomasz Żak.
Najmłodszym radnym w historii mosińskiego samorządu jest Dominik Michalak
– urodził się w maju 1990, wtedy, gdy
tworzył się samorząd.
Radni obecnej kadencji zostali wybrani

w jednomandatowych okręgach. Aż 14
radnych mandat uzyskało po raz pierwszy. Po raz pierwszy w historii swojego
radnego mają wsie Żabinko, Sasinowo
i Mieczewo.
Najmniej zmian w 25 letniej historii
mosińskiego samorządu odnotowano na
stanowisku skarbnika gminy. Przez 17
lat skarbnikiem była p. Ewa Marciniak,
a od 2008 funkcję tę pełni p. Maria Borowiak. Samorząd to również jednostki
pomocnicze gminy. W okresie od 1990
do 2015r. funkcje sołtysa pełniło 45 osób,
a funkcję przewodniczącego zarządu
osiedla 13 osób.
Fragmenty prezentacji multimedialnej
przygotowanej z okazji 25 –lecia samorządu
terytorialnego przez Małgorzatę Kaptur –
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie
na uroczystą sesję w dniu 22 maja 2015r. 
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JERZY RYŚ

drogi rozwoju dla obecnych samorządów.
To dzięki ich wizji, odwadze i ciężkiej pracy staliśmy się beneficjentami pierwszych
wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
To dzięki temu, iż ludzie ci odważyli się
śnić o innej, wolnej i demokratycznej Polsce
i że sen ten potrafili przekuć w rzeczywistość, staliśmy się beneficjentami wszystkich zmian, jakie nastąpiły po pierwszych
wolnych wyborach z 27 maja 1990 roku.
Ten sen o innej Polsce przyśnił się
także wielu obywatelom naszego miasta i gminy. Także tutaj, podobnie jak
w całym kraju odwaga, wiara w konieczność postępowych zmian, intuicja
i powszechny entuzjazm sprawiły, że prace nad reformą samorządową zajęły serca
i umysły wielu samorządowców z ziemi
mosińskiej. Korzystając z ich dokonań,
pamiętamy ich wkład w budowę naszej
samorządności lokalnej. Doceniamy pracę

samorządowców, którzy z uporem zmierzali
do stworzenia struktur nowoczesnego i stabilnego samorządu gminy. Doceniamy ich
wysiłek i odwagę w kreowaniu nieznanej
dotąd rzeczywistości. 
Szanowni Państwo,
Z okazji 25 rocznicy odrodzonego Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom Gminy Mosina serdeczne
gratulacje oraz szczere wyrazy uznania za
dotychczasowe osiągnięcia w działalności
na rzecz rozwoju naszego regionu. Pragnę
także serdecznie podziękować wszystkim
tym, którzy rozwijali oraz tym, którzy nadal przyczyniają się do rozwoju samorządu
naszej Gminy. Dziękuję burmistrzom minionych kadencji za ich wkład w zarządzanie Gminą, dziękuję Radnym minionych
i obecnych kadencji za ich wkład w rozwój
prawa lokalnego, dziękuję naszym Radnym powiatowym wszystkich kadencji,
którzy wspierali i nadal wspierają rozwój
mosińskiego samorządu na forum powiatu,
dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli minionych i obecnych kadencji za ich
wkład w pracę ze społecznościami sołectw
i osiedli. Dziękuję także pracownikom
Urzędu Miejskiego oraz wszystkim obywatelom miasta i Gminy Mosina, którzy
swym zaangażowaniem i pracą czynnie
wspierali rozwój naszego gminnego samorządu. 

teresowania. Od wielu lat podejmuję
działania na rzecz lokalnej społeczności,
a moje hobby – jak na młodego człowieka – jest dość specyficzne, bo oprócz
sportu interesuję się polityką lokalną,
społeczną, rozwojem miast.
Mam pełne przekonanie, że przez 25
lat, samorząd stał się filarem polskiej
gospodarności i partycypacji społecznej. Pomimo wielu barier i ograniczeń,
wewnętrznych i zewnętrznych, samorządowcy starają się optymalnie wykorzystywać potencjał gmin, powiatów
i województw. Nie oznacza to jednak
pełnego sukcesu. Kolejne lata będą dużym wyzwaniem dla całej wspólnoty
lokalnej, związanym z narastającymi
obowiązkami, które są niewspółmierne
do posiadanych środków. Najważniejszym elementem w całej strukturze są
jednak ludzie.
To dzięki zaangażowaniu wielu osób,
które tworzą nasz samorząd jest możliwie osiągnięcie wyznaczonych celów.
Wierzę, że nadchodząca zmiana pokoleniowa w polskim samorządzie da nowe
spojrzenie na rozwój lokalny. Wierzę
również, że w kolejnych latach ludzie,
którzy będą decydowali o rozwoju np.

gminy, będą ciągle w pełni zaangażowani, myśląc o przyszłości, a nie tzw.
kadencyjności. Dlatego też uważam, że
największym determinantem rozwoju
naszej gminy, będą przedsiębiorczy
i kreatywni mieszkańcy posiadający
umiejętność otwartego i analitycznego
myślenia. Istotne w tym zakresie będzie
to, aby zaangażować jak najwięcej ludzi,
którzy swoim talentem i wykształceniem
będą kreować nasz rozwój. Musimy bezwzględnie pamiętać o tym, że samorząd
tworzy cała wspólnota lokalna – czyli
wszyscy mieszkańcy. Chciałbym zatem
zachęcić wszystkich do aktywnego włączania się w życie gminy, począwszy od
organizacji pozarządowych, jednostek
pomocniczych, do organów samorządu. Rozwój i przemiany można osiągnąć
tylko poprzez dialog i konstruktywne
działanie. Myśląc o przyszłości, chciałbym podkreślić, że w polskim samorządzie jest miejsce dla każdego tj. dla
młodości oraz doświadczenia, a dzięki
zintegrowanemu działaniu można osiągnąć więcej. Składam również serdeczne podziękowania dla wszystkich osób,
które były zaangażowane w budowanie
naszej Małej Ojczyzny od 1990 roku. 

- BURMISTRZ
GMINY
MOSINA

Minęło 25 lat od dnia, w którym z inicjatywy Senatu rozpoczął się proces odbudowy
polskiej samorządności. Koncepcje zrodzone
w umysłach postępowych obywateli na
niemal dziesięć lat przed debatami Okrągłego Stołu sprawiły, że nie było już odwrotu od budowy na nowo władz lokalnych
w kraju. W czasach, kiedy kształtowały
się zręby nowego państwa, nic nie było
ani takie oczywiste, ani takie proste.
Wiedzę zastępowała intuicja oraz wiara
w powodzenie zbiorowego wysiłku, entuzjazm w oczekiwaniu na demokratyczne
zmiany i solidarne działanie. Ćwierć wieku
minęło odkąd postępowe siły społeczeństwa polskiego, narażając własne życie
i zdrowie zaczęły cegiełka po cegiełce
budować podwaliny pod nowoczesną demokrację.
Dzisiaj to my korzystając z wysiłku i odwagi naszych poprzedników, układamy kolejne piętra samorządowego gmachu. Nasze
działania są obecnie znacznie prostsze niźli
praca samorządowców, którzy wytyczali

DOMINIK
MICHALAK
– radny Rady Miejskiej w Mosinie, urodzony 9 maja 1990r.,
równolatek Samorządu.
Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce jest dla mnie wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ jestem
równolatkiem polskiej samorządności.
Być może to wpłynęło na moje zain-

15

25-LECIE SAMORZĄDU
PIERWSZA DEKADA

Burmistrz Robakowski udziela cywilnego ślubu.

Otwarcie toru dla chartów w Mosinie - 1992r.

Wręczenie medalu Mieczysławowi Koniecznemu.

Burmistrz Jan Kałuziński na pogrzebie Prezydenta Raczyńskiego w Rogalinie - 1993r.

Przemawia przewodniczący Marian Strenk.

Fotografie w Dodatku Specjalnym ze zbiorów: Izby Muzealnej, Bogdana Robakowskiego, Małgorzaty Kaptur

Dożynki w Rogalinku 1991r.

Mosińska delegacja w Bunschoten.

