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Tradycja

Zryw powstañczy
w plenerze
nie chodz¹. Obecna zainaugurowa³a
30 maja obchody setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oci i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Na dwudziestu planszach pokazano najwa¿niejsze wydarzenia i postacie zwi¹zane z zakoñczonym
zwyciêstwem zrywem niepodleg³ociowym. Podzielono je tematycznie. Historyczne fotografie i pocztówki z tamtego okresu, a tak¿e plany i mapy uzupe³nia tekst. Dominu-

Wac³aw Mozol
(1936-2018)

j¹ twarze przywódców tamtych
walk.
Zachêcamy do powiêcenia czasu ekspozycji, chocia¿ co do po¿ytecznego zwyczaju mamy w¹tpliwoci. 1 lipca trzy plansze zosta³y
uszkodzone i znajdowa³y siê poza
ramami. Jeli powodem by³ silny
wiatr to  powiedzmy  pó³ biedy,
ale jeli zrobili to ludzie, oznacza to,
¿e Rynek nie jest w³aciwie nadzo(red.)
rowany.
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Do 28 wrzenia na krotoszyñskim
Rynku ogl¹daæ mo¿na wystawê plenerow¹ Powstanie Wielkopolskie na
ziemi krotoszyñskiej. Organizatorami przedsiêwziêcia s¹ muzeum regionalne i urz¹d miejski.
Wystawy planszowe na centralnym placu miasta staj¹ siê z wolna
po¿ytecznym zwyczajem. Daj¹
mo¿liwoæ poznania czy otarcia siê
o historiê osobom, które do Muzeum Regionalnego im. £awniczaka

Minuta ciszy
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Wacek Mozol przeprowadza wywiad z ministrem Leszkiem Balcerowiczem.
W g³êbi dyrektor WSM Krotoszyn Edward Bia³ek

Wystawa staæ bêdzie na Rynku do koñca wrzenia

Wieci z ubieg³ego wieku
Kupcy wybrali

sekretarza Stefan Wuttke, skarbnik
Tomasz Grzechowiak, bibliotekarz
Marian Oleszak.
Do zarz¹du wszed³ jeszcze delegat z Kobylina pan widerski. Do
komisji rewizyjnej wybrano: A. Antoszkiewicza, Micha³a Fibaka i Mariana Pitkê.

POLSKIE KRAJOBRAZY

W po³owie kwietnia 1936 r. w Krotoszynie odby³o siê walne zebranie
Towarzystwa Kupców Samodzielnych. Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano pana Antoszkiewicza,
a na sekretarza pana Wuttkego. Po
odczytaniu protoko³u z poprzednie-

Koció³ Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego w Wyganowie

go walnego cz³onkowie zarz¹du
przedstawili sprawozdanie z dzia³alnoci. Nastêpnie odby³a siê dyskusja
i udzielenie absolutorium.
Wybrano te¿ nowy zarz¹d, który
dzia³aæ mia³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes Kazimierz Bajerlein,
wiceprezes Alojzy Lusar, sekretarz
Stanis³aw Wrzeszczyñski, zastêpca

W³amanie do kocio³a

Do kocio³a w Wyganowie w³amano siê 16 marca 1935 r. Z³odzieje
rozbili kilka znajduj¹cych siê tam
skarbonek. Ich ³up by³ jednak ¿a³osny, bo wyci¹gnêli z nich w sumie
4 z³ote.
Nastêpnie próbowali rozbiæ tabernakulum, zostali jednak sp³osze-

ni i szybko z kocio³a uciekli. Przed
ucieczk¹ zabrali z zakrystii zegar.
Straty zwi¹zane z rozbitym tabernakulum by³y z pewnoci¹ wy¿sze
ni¿ owe 4 z³ote. Najbardziej odra¿aj¹cy by³ jednak wiêtokradczy charakter ich czynu.

Zastrzelony bandyta

Jak czytamy w przedwojennej gazecie o Krotoszynie, w tutejszym miecie znani byli z czêstych awantur
i burd urz¹dzanych w rozmaitych lokalach
bracia
Augustyniacy.
W pierwszej po³owie sierpnia 1935
r. dosz³o najpierw do burd w jednej
z tutejszych restauracyj, gdzie awanturnicy zdemolowali urz¹dzenia lokalu, a nastêpnie wywo³ali zamieszanie na miecie. Po tych wyczynach obaj poszli do domu. Wkrótce
zjawi³ siê tam policjant, by ich aresztowaæ. Wtedy w³anie dosz³o do
dramatu.
Jeden z nich z³apa³ siekierê
i chcia³ siê z ni¹ rzuciæ na policjanta. Ten jednak nie zamierza³ daæ za
wygran¹, ani tym bardziej straciæ ¿ycia. Siêgn¹³ po s³u¿bowy pistolet
marki browning i wystrzeli³. Ciê¿ko
ranny Augustyniak upad³ i zmar³ po
kilku minutach.
Tylko tyle wiemy o tej dramatyczne interwencji poza koñcowymi
s³owami z ówczesnej gazety: za
mieræ p. Augustyniaka policjant
dzia³aj¹cy w obronie w³asnego ¿ycia
nie ponosi winy.
Na podstawie dawnych doniesieñ
prasowych opracowa³
Damian Szymczak

Z materialnoci pozostan¹ po Wacku Mozolu fotografie (w wiêkszoci
 w³aciwie fotoreporta¿e) z pierwszych lat istnienia Rzeczy. W czerni,
bieli i szarociach, zdobne przemylan¹ gr¹ wiat³a. Z zaanga¿owaniem pstrykane, a potem samodzielnie w redakcji wywo³ywane, zwykle
nocami, aby by³y gotowe na wczoraj. Niektóre stoj¹ przed oczyma do
dzi  ze wzglêdu na wagê uwiecznionych chwil, ale te¿ z racji kompozycji i innych, typowo artystycznych, walorów.
Gdy siê nimi zachwycano, Wacek
pomniejsza³ swoj¹ benedyktyñsk¹
pracê podkrelaj¹c, ¿e efekty to zas³uga jego ¿ony Ani, gdy¿ to ona
wprowadzi³a go w arkana sztuki fotografowania, co zreszt¹ nast¹pi³o
z potrzeby chwili  koniecznoci ilustrowania zaistnia³ej tu¿ przed wyborami samorz¹dowymi w 1990 r.
gazety, któr¹ wspó³zak³ada³ i wspó³tworzy³.
W³anie taki by³  nigdy nie stawia³ siebie na pierwszym planie. Pytanie, czy przypadkiem uczeñ nie

przerós³ mistrza, pozostawiê bez odpowiedzi...
Po raz pierwszy zobaczy³am Wacusia blisko rok wczeniej, na spotkaniu powstaj¹cego wówczas Komitetu Obywatelskiego. Bardzo
szybko da³ siê poznaæ jako cz³owiek
wielkiej ³agodnoci, wyj¹tkowo wywa¿ony, dziêki czemu wspó³praca
z nim by³a prawdziw¹ przyjemnoci¹.
Co pozostanie z niematerialnoci? Rozmowy. Na te powa¿niejsze,
wykraczaj¹ce poza gazetowe wspó³dzia³anie, w zabieganej redakcyjnej
codziennoci rzadko bywa³ czas, ale
niektórych nie da siê zapomnieæ. Na
przyk³ad tej o Wackowym ukochanym, rodzinnym Lwowie. I paru innych, jeszcze bardziej osobistych.
Przejmuj¹cych, bo ods³ania³y jego
g³êbokie cz³owieczeñstwo, w którym nie ma miejsca na ocenianie
blinich, a jest wielkie dla nich zrozumienie, czu³oæ, wybaczenie.
Za tê piêkn¹ naukê dziêkujê, Wacusiu...
Romana Hyszko

Z prawdziwym smutkiem i zadum¹ ¿egnamy

Wac³awa Mozola
z którym w latach 1989-1991 wspólnie dzia³alimy
w Komitecie Obywatelskim Ziemi Krotoszyñskiej,
d¹¿¹c do odrodzenia Wolnej Polski.
Tych piêknych wspomnieñ
nikt nam nie odbierze!
Odpoczywaj, Wacku, w pokoju!
Cz³onkowie b. Komitetu Obywatelskiego
w Krotoszynie
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