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 Wizualizacja mających powstać winnic na południowym cyplu 
Zagórza (Ostrów Tumski). Czy ta piękna wizja się spełni?

Fot. Hieronim Dymalski

Budynek po byłym przedszkolu przy ul. Kutnowskiej na Os. War-
szawskim jest dewastowany, stanowi zagrożenie i powinien zniknąć.

Dzień odpustu w parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami za-
kończył się wspólnym piknikiem w ogrodzie księdza proboszcza. 

Rozległy pożar „Młyńskiego Koła” przy ul. Browarnej spowodował 
wielkie straty. Jeszcze nie wiadomo, co dalej będzie z tym obiektem.

Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych KAJ-
KA zorganizował piękny festyn dla dzieci i dorosłych.

 Nowo oddana do użytku siłownia zewnętrzna 
obok Gimnazjum nr 22 przy ul. Leszka w Antoninku
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zapłacą podatnicy

Trwa wyburzanie obiektów nad Maltą po byłym zakładzie firmy 
„Wyborowa” (wcześniej Polmos Poznań), która jest właścicielem tego 
terenu. Tajemnicą owiane są dalsze losy tego atrakcyjnego i bardzo 

drogiego terenu. Wygląda na to, że miasto raczej go nie zakupi i naj-
prawdopodobniej trafi on do rąk prywatnego inwestora.  

żegnamy śp. WacłaWa dudę
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na co czekają?
Już od półtora roku wiadomo, że w magazynie przy ul. św. Mi-

chała na Głównej groźnie tyka toksyczna bomba w postaci tysię-
cy ton niebezpiecznych odpadów chemicznych, a urzędnicy ciągle 
podobno szukają sposobu likwidacji tego śmiertelnego zagrożenia. 
Gdyby w tych obiektach wybuchł pożar - o co przecież nietrudno – 
wtedy mielibyśmy katastrofę olbrzymiej skali z tragicznymi niewąt-
pliwie skutkami. Urzędników to jednak bynajmniej nie mobilizuje 
do działania, stosują jałową spychotechnikę, nakładają nieścią-
galne kary na sprawcę zagrożenia, rzekomo liczą koszty. Jednym 
słowem tylko pozorują, że robią to, co należy do ich służbowych 
obowiązków, co powinni robić za pobierane wynagrodzenie. Nie 
widać ani śladu rzeczywistej odpowiedzialności.

Już od półtora roku wydział ochrony środowiska Urzędu Miasta 
pracowicie i mozolnie zbiera informacje „o poziomie kosztów, któ-
re musi zabezpieczyć w budżecie Poznania na wykonanie zastęp-
cze - usunięcie odpadów z magazynu”. Tak brzmią te „wyjaśnie-
nia”, które normalnemu obywatelowi niczego nie wyjaśniają. I o 
to chodzi. Ważne, aby urzędnik miał usprawiedliwienie dla swego 
nieróbstwa, asekuranctwa, swojej niekompetencji, indolencji, itd., 
itp. Urzędników w wydziale ochrony środowiska jest tak wielu, że 
nie wiadomo, co do kogo należy. Podobno kiedyś zostanie ogłoszo-
ny przetarg i wyłoniony wykonawca, który zutylizuje niebezpiecz-
ne składowisko przy ul. św. Michała. Tęgie urzędnicze głowy nad 
tym pracują, a prezydent z wiceprezydentami miasta przyjmują to 
za dobrą monetę. 

Już od półtora roku trwają urzędnicze dysputy - wspierane 
opiniami licznie zatrudnionych w Urzędzie Miasta prawników i 
ekspertów - kto w istocie powinien zająć się rozbrojeniem bomby 
tykającej przy ul. św. Michała. Głos zabierały odpowiednie służby 
marszałka, starosty, wojewody i oczywiście wojewódzkiego inspek-
tora ochrony środowiska. Ta ostatnia instytucja państwowa wprost 
wyspecjalizowała się w wydawaniu publicznych oświadczeń, za 
którymi nie idą czyny, czego dowodzi sprawa zatrucia Warty 
sprzed dwóch lat. Ostatnio Hanna Surma, rzecznik Urzędu Mia-
sta, uspokoiła mieszkańców zapewnieniem, że pieniądze znajdą się 
natychmiast, gdy w magazynie z truciznami dojdzie do ...„awarii”. 
Czy to jednak nie będzie trochę za późno?.       Marcin dymczyk

Wojewoda wielkopolski uznał, że wicemarszałek wojewódz-
twa Leszek Wojtasiak odwołał bezprawnie dyrektora szpitala 
dziecięcego jacka Profaskę. Mało tego, również nowa dyrektor 
medycznej placówki Izabela Grzybowska została powołana 
niezgodnie z przepisami, ponieważ nie ogłoszono konkursu 
na to stanowisko. Powołana nowa dyrektor szpitala dziecię-
cego była ostatnio prezesem spółki Szpitale Wielkopolski. To 
jak widać ta spółka to prawdziwa kuźnia kadr, bo prezesował 
tam również słynny zastępca prezydenta Poznania jakub ję-
drzejewski.

Jacek Profaska kierował szpitalem dziecięcym przez 25 lat, 
więc chyba jest dobrym fachowcem. Oficjalne powody jego od-
wołania to straty finansowe na działalności szpitala, brak zaan-
gażowania się dyrektora w budowę nowego szpitala dziecięcego, 
a także rzekomo wysoki czynsz, jaki szpital płaci za wynajem no-
wej części szpitala przy ul. Jarochowskiego.

J. Profaska uważa zarzuty za bezpodstawne, tendencyjne, a za-
łoga stoi murem za swoim dyrektorem. Ten sprawę skierował do 
Sądu Pracy i zapewne wygra z odpowiednim odszkodowaniem. 
Zapłacą niewinni podatnicy, a powinien pan Wojtasiak. jego 
mogą definitywnie odwołać tylko obywatele podczas najbliż-
szych wyborów samorządowych, bo z pewnością nie zrobią tego 
partyjni kolesie.                                                                              so

Pierwszy raz spotkaliśmy się 
ze śp. Wacławem Dudą kilka 
lat temu, podczas Jego spotka-
nia autorskiego w Klubie „Cy-
binka” na Komandorii. Pre-
zentował tam - w sympatycz-
nej asyście małżonki Jolanty 
-  swoją poezję i prozę, opu-
blikowaną w tomiku pt. „Mój 
świat”. W wielu wydaniach 
naszego miesięcznika dru-
kowaliśmy potem te wiersze 
i wspomnienia. Autor mówił 
w nich o rzeczach i wartościach dla człowieka najważniejszych. 
Wracał serdeczną pamięcią do dzieciństwa, rodzinnego domu, 
rodziców, rodzeństwa, dalszej rodziny. Szczególne miejsce w tej 
prozie i poezji zajmuje wieloletnia towarzyszka życia Autora, 
którą nazywał zawsze Joleńką. 

Wyrażał swoją głęboka troskę o ojczyznę, wiarę, wychowanie 
i kształcenie młodego pokolenia Polaków, o zgodne współżycie 
społeczeństwa i inne wartości podstawowe dla istnienia narodu. 
Śp. Wacław Duda był nauczycielem z zamiłowania i wykształce-
nia, był prawdziwym pedagogiem i wychowawcą. Poświęcił tej 
pięknej pracy całe dorosłe życie, również jako dyrektor szkół. Po-
zostawił bezcenny dorobek, wdzięczną pamięć wychowanków, 
przywiązanie i miłość. Niech spoczywa w pokoju.       Redakcja

co po „WyboroWej”?
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Wabienie letnika

ciągle pracoWicie

Mieszkańcami placówki Monar przy ul. Borówki 
interesujemy się nie tylko od święta, lecz na co dzień.  

Ledwo letni czas wakacyjny się zaczął, a 
już w polskich domach wczasowych, pensjo-
natach itp. wielka promocja, wyprzedaż... 
wypoczynku. Mamią wczasowicza zniżka-
mi, ale Drogi Wakacjuszu zdecyduj się teraz, 
zaraz, czekamy tylko 24 godziny, a zapłacisz 
nawet o 70 procent taniej. Pewnie pod ko-
niec sierpnia, gdy krótki sezon wakacji się 
kończy, będą nawet dopłacać...

Patrzę na oferty internetowe i w zdumie-
niu przecieram oczy. Jeszcze w maju jedno z biur podróży ofero-
wało ,,Boże Ciało za 69 zł/os.” Profanacja? Tymczasem w naszym 
kraju - od Bałtyku po gór szczyty, od jezior do puszcz pradawnych 
- mamy cały świat, a Europa jest w Starachowicach. Po co wyjeż-
dżać w ten świat daleki i się bać nie tylko chorób tropikalnych, sko-
ro mamy u nas i klimat Morza Martwego, i Saharę w Beskidzie, i 
polską Toskanię, i Neapol na Kujawach, a egzotycznie na swojskich 
Mazurach. Tu u nas są i Alpy i tyrolski klimat. Możemy wypocząć 
sielsko, anielsko, w nowoczesnym komforcie lub po designersku (co-
kolwiek to znaczy) albo zrelaksować się w... butikowym stylu (cóż 
to?). W Toruniu tylko we dwoje, gdzie indziej ,,dziecko do lat 7. 
gratis”, a w mniejszym dopisku informacja, że i owszem, ale musi 
spać z rodzicami. Ale atrakcja... Można odprężyć się luksusowo, po 
królewsku np. w Bieszczadach, z Batorym w Pieninach, a z królem 
Kazimierzem na Lubelszczyźnie. W łożu z baldachimem (no, i z 

tym dzieckiem za darmo), dać się wymasować gratis, dostać śnia-
danie do łóżka. Posłuchać... ciszy, spędzić chwile nastrojowo, pójść 
do spa, pobaraszkować w basenie wypełnionym wodą mineralną 
(gazowaną?), poszaleć w aquaparku... Wyjeżdżasz stary, wracasz 
młody z wakacyjnej kliniki młodości.

Można wyjechać na skraj puszczy, posłuchać co w trawie piszczy 
i jak przyroda gra... Wypocząć folkowo w starym skansenie, choć 
tak po prawdzie to hotel ze szkła gdzieś w pobliżu (może i parę ki-
lometrów?) od muzeum wsi regionalnej. Można orientalnie gdzieś 
we Wrocławskiem albo w domkach na plaży, a ta prywatna...

Zapraszają do skansenu, dworku czy pałacu (,,na wodzie”) lub 
do rezydencji, lub hotelu, gdzie nasi biało-czerwoni relaksu zaży-
wali przed wyjazdem do Francji. Do dyspozycji folwark i zamczy-
sko albo chata w tatrzańskiej ostoi. Jeśli wakacjusz zechce to i w 
dworskim stylu luksusu dozna albo wielu emocji po góralsku...

Mamią wakacyjnie Diva i Venus, Alexandrinum, polski St. Geo-
rge, a może Blue Diamond lub Blue Marine czy choćby Skalny 
Brzeg. Narcyz i Stokrotka. Zapraszają Doris i Carmen, Afrodyta 
a także Młyn Jacka i Magnat. Chce nas ugościć Neptun i... Tatra. 
Wypoczynek już nie tylko nad Bałtykiem czy na Mazurach. Każde 
miasto wabi atrakcjami i relaksem. 

Nikt już o turnusach ,,od-do” nie pamięta i trzech posiłkach ze 
skromną owsianką na śniadanie, obiadowym kotletem mielonym 
i zapiekanym makaronem na kolację. Teraz bufety, obiadokolacje 
w cenie lub za dopłatą. Gdzieś odleciały nadmorskie Mewy (obo-
wiązkowo Mewa I, Mewa II itd.), choć pewnie ich tupot o pusty 
pokład pobrzmiewać będzie jeszcze długo. I szum morza zaklęty w 
muszli...         Ewa Kłodzińska (na podstawie ofert z internetu)

Letni kalendarz pracy naszej Rady jest 
napięty. W czerwcu wspieraliśmy wyjazdy 
młodzieży z Antoninka do Kłodawy, Kór-
nika i Rogalina. Będzie przynajmniej jeden 
rajd rowerowy, dwa seanse ,,Kina Letniego” 
(po jednym w Antoninku i Kobylepolu) 
oraz dwa wyjazdy dla naszych seniorów na 
,,Pola Lednickie”. Wspomagamy festyn przy 
ul. Borówki, gdzie wraz z mieszkańcami 
Darzyboru, Pogotowia Społecznego oraz ,,Monaru” mieszkańcy 
bawili się świetnie w ubiegłym roku. Integracja jest naszym prio-
rytetem i na nią nie będziemy żałować środków. 

czy ZZM. Pewnie jesteśmy utrapieniem, lecz właśnie chyba po to 
zostaliśmy wybrani!

Są tematy spędzające sen z powiek naszych mieszkańców od 
lat. Parkowanie samochodów na ul. Miłowita, warkot silników 
samolotowych nad Antoninkiem,  nie rozwiązana kwestia ruchu 
na ul. Pustej. To są najczęściej zgłaszane tematy do załatwienia 
w najbliższym czasie. Mamy też gorące i wywołujące najwięcej 
emocji sprawy, z którymi zmierzymy się jeszcze tego lata: budo-
wa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kobylepolu, wniosek 
przychodni ,,Alterida” o rozbudowę, co może skutkować zwięk-
szonym ruchem samochodowym w dolnym Antoninku.

Krzysztof Bartosiak

Nie zapominamy o inwestycjach, lecz tu jesteśmy zdani nie-
stety na jednostki miejskie. Nie wszystko w tej materii idzie po 
naszej myśli, a procedury przetargowe spowalniają nasze ambit-
ne plany! Obiecaliśmy sobie, że przypilnujemy urzędników, by 
żadna złotówka nie wracała (jako niewykorzystana) z powrotem 
do miasta. Staramy się bywać zatem ,,ponadplanowo” w ZDM 

Mottem działania Rady Osiedla A-Z-K jest hasło: ,,Bliżej 
mieszkańców”. Starając się o tym zawsze pamiętać zapraszam na 
konsultacje. W sprawie ul. Pustej oraz przychodni ,,Alterida” spo-
tkamy się 7 lipca br. godz.18 w ROD ,,Cybinka” przy ul. Pustej. 
Dziękuję gospodarzom obiektu za gościnność. Jest pewnie jesz-
cze wiele tematów i spraw, które powinny ujrzeć światło dzienne. 
Proszę do nas pisać i dzwonić, spróbujemy pomóc. Nasze działa-
nia nie zawsze dają poczucie szczęścia, ale nie ma szczęścia bez 
działania! (Benjamin Disreali).          Krzysztof Bartosiak 

Rada Osiedla stara się rozmawiać bezpośrednio o aktual-
nych sprawach.  Spotkanie w Leśnictwie Antoninek.
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Okrzepliśmy już trochę w działaniu i potrafimy poruszać się w 
,,gąszczu” przepisów. Przedstawiamy sprawy, którymi zajmowaliśmy 
się w danym miesiącu.

- Na pismo Zarządu w sprawie ,,cieku wodnego Darzynka”, Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta informuje: „...z powodu ogran-
iczonych środków finansowych oczyszczenie powyższego nastąpi w 
przypadku zaistnienia oszczędności finansowych, po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego”

- ZZM (Zarząd Zieleni Miejskiej) informuje, iż usunie suche, 
nadłamane gałęzie, zwisające z 42 drzew przy ulicy Browarnej oraz 
uporządkuje teren pomiędzy Browarną a Chocibora.

- ZKZL (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych) zabezpieczy 
teren przy bloku na Darzyborze (ogrodzenie wraz z otworami wenty-
lacyjnymi w bunkrach przy budynku) po wyłonieniu wykonawcy drogą 
przetargową.

- ZZM informuje, iż przedłuża okres przeprowadzenia prac 
pielęgnacyjnych przy ul. Dzieci Wrzesińskich do dnia 5 lipca br. (doty-
czy obrastających przez jemiołę okolicznych drzew).

- ZDM (Zarząd Dróg Miejskich) zamontuje kosz przy ulicy Rugi-
jskiej/Smołdzinowskiej z własnych środków. RO przeznaczy w 
przyszłorocznym budżecie środki na zwiększony zakres instalowania 
koszy na całym osiedlu.

- ZZM informuje, że zgodnie ze specyfikacją (dwa koszenia rocznie) 
do końca czerwca br. dokona pielęgnacji ulic: Piwna, Majakowskiego, 
Rysia, Darzyborska. 

Spotkania robocze. 24 maja br. w siedzibie Aquanetu przedstawiciele 
RO odbyli spotkanie w sprawie planów naszego osiedla. Wyjaśniano 
sprawy podłączeń do sieci oraz planowanych inwestycji. Uzgod-
niono między innymi: podłączenie do sieci sanitarnej mieszkańców 
ulicy Darniowej (od 2018 ruszy inwestycja), podłączenie do sieci 
wodociągowej działki przy ul. Sarniej wraz z rozwiązaniem kwestii insta-
lacji sanitarnej raz kilka nie mniej znaczących inwestycji. Szczegółową 
notatkę ze spotkania zamieścimy niebawem w gablotach RO .

Spotkanie w leśniczówce Antoninek dotyczyło koncepcji zagospo-
darowania terenów leśnych obejmujących nasze osiedle oraz część 
należącą do Chartowa i osiedla Pomet-Warszawskie-Maltańskie. W 
spotkaniu oprócz dyrekcji ZLP uczestniczyli przedstawiciele POSiR-u, 
radni miejscy (komisja polityki przestrzennej) oraz przewodniczący 
zainteresowanych Rad Osiedli. Podjęto decyzję o przygotowaniu doku-
mentacji szlaków pieszo-rowerowych wśród terenów położonych przy 
Stawach Olszak, Browarnym oraz ,,Nowym ZOO”. Na trasach będą usy-
tuowane różnego rodzaju tablice informujące o roślinności, zwierzętach 
tu bytujących. Planowane jest też wiele elementów rekreacyjnych (pow-
stanie siłowania zewnętrzna na ,,Olszakiem” –współfinansowana ze 
środków RO A-Z-K), mają powstać dwa tarasy widokowe wśród koron 
drzew oraz pływające pomosty. 

Ukończono siłownię zewnętrzną przy Gimnazjum nr 22. W tym roku 
powstanie jeszcze jedna przy ul. Wandy/Sabiny.

Podziękowania dla: Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
55 za zaproszenie na festyn szkolny; Dyrekcji i Radzie Rodziców Przed-
szkola nr 4 za udana imprezę połączoną z akcją charytatywną; uczniów, 
trenerów i rodziców drużyny piłki ręcznej z SP 87 za współtworzenie 
wspaniałej atmosfery podczas turnieju piłki ręcznej i zajęcie 3-go miejsca 
w tych rozgrywkach –gratujemy!!! Więcej na www.antoninek-zieliniec-
kobylepole      Grupa Informacyjna RO radna Magdalena Ziółkowska

Św. jan Chrzciciel - jerozolimskim w parafii na Komandorii 
zwany – był prorokiem zwiastującym nadejście Chrystusa. To 
jedyny święty, któremu szczególną cześć oddaje się w święto 
narodzin (przyszedł na świat wolny od grzechu pierworodne-
go), a nie śmierci. dlatego też parafialne święto na Komando-
rii ku czci Świętego to zawsze połączenie pełnej powagi mszy 
św. z radosnym piknikiem w ogrodzie proboszczowskim.

Tak było i w tym roku, 24 czerwca. Sumie odpustowej prze-
wodniczył ks. biskup Damian Bryl. Po nabożeństwie odbyła się 
uroczysta procesja z udziałem pocztów sztandarowych, dziew-
czynek sypiących kwiaty, gości i parafian. 

odpust na komandorii A po tej uroczystości wszyscy spotkali się w ogrodzie. Były 
kiełbaski z rusztu z pobliskiej restauracji, słodkości rozmaite wy-
pieczone przez parafianki, dużo spotkań i rozmów w miłej at-
mosferze. Gościnny gospodarz - ks. proboszcz dr Paweł Deskur 
- miał czas dla wszystkich.

Najwytrwalsi wrócili jeszcze późnym wieczorem do kościo-
ła, aby wysłuchać koncertu muzyki kameralnej. Śpiewała Mo-
nika Buczkowska (sopran), grali Eliza Schubert (koncertmistrz 
Teatru Wielkiego) na skrzypcach, a Rafał Sygnecki i Bartosz 
Wawrzyniak – na organach. Było m.in. Intermezzo z opery Ma-
scagniego ,,Rycerskość wieśniacza”, wspaniała Ave Maria, utwory 
Vivaldiego, Bacha, Pachelbela, Mozarta. Duże przeżycie... 

                                                   (E.K.) Fot. Waldemar Malicki 
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Główne wejście do kolorowych, zadbanych i estetycznych 
obiektów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego. 

można i W poznaniu! 

praWie jak W domu
Niegdyś potocznie mówiło się o tej placówce ,,dom starców”. 

I rzeczywiście, gdy w 1963 roku przy ul. Konarskiego 11/13 
powstał Państwowy dom Rencistów, przyjmując pod swój 
dach ok. 100 mieszkańców, byli to ludzie w podeszłym wieku, 
którym najbliższa rodzina nie mogła lub nie chciała dać na-
leżytej opieki. Czasem byli to ludzie po prostu samotni, któ-
rym wiek i choroby nie pozwalały zająć się samym sobą... Tak 
jak zmieniała się demografia społeczeństwa tak zmieniali się 
mieszkańcy tej placówki. 

- Mamy coraz więcej młodych i w średnim wieku mieszkań-
ców – mówi dyrektor domu Pomocy Społecznej pan jerzy 
dłużak, który tę placówkę poznał doskonale przez ponad 40 lat 
pracy, w tym ponad 20 dyrektorowania. - To ludzie schorowani, 
na wózkach, po amputacjach, czasem też dodatkowo bezdomni. 
Przy Konarskiego mieszka 96 osób, a w naszym drugim obiekcie 
(pozyskanym w 2005 r.) przy ul. Zamenhofa – 74. Profile obu pla-
cówek są takie same. Nie jesteśmy placówką leczniczą, mimo to 
sprawujemy opiekę nad 40 osobami przewlekle chorymi, leżącymi. 
Każdy mieszkaniec ma dostęp do lekarzy wszelkich specjalizacji: 
zawozimy na badania, gdy jest taka potrzeba. 

Wzmożona opieka i świadczenie usług związanych z leczeniem 
to  nasza domena. Taka jest po prostu potrzeba. Każdy może też 
korzystać z zajęć terapeutycznych, są też rozmaite... przyjemno-

ści: wycieczki, koncerty, festyny, spotkania z mieszkańcami innych 
domów pomocy. Koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć o oddziale 
dziennego pobytu, a więc bez noclegu, z jednym posiłkiem i gamą 
zajęć z terapeutą. Mamy własną kaplicę, kapelanem jest proboszcz 
tutejszej parafii ks. Paweł Deskur. W każdą sobotę odbywa się msza 
św. niedzielna. Korzystają z niej także seniorzy z Komandorii, bo 
choć kościół jest blisko, to jednak dojście do niego uciążliwe.

Dyr. Jerzy Dłużak wspomina też w naszej rozmowie o wielkiej 
chęci współpracy z radą osiedla, radnymi itd. Niestety, rzadko na 
zaproszenia ktoś odpowiada... Znacznie lepiej układa się współ-
praca z młodzieżą niesprawną intelektualnie, która tutaj odbywa 
praktyki. I przygotowuje się do swojej życiowej samodzielności.

W latach 2007 – 2008 w dPS miał miejsce generalny re-
mont, aby placówkę dostosować do standardów europejskich: 
bez barier architektonicznych. Zgodnie z normami unijnymi 
pokoje są 1-, 2- i 3-osobowe. Równocześnie rozbudowano bu-
dynek, nadbudowano drugie piętro. Kilka miesięcy wstecz 
wymieniono instalację elektryczną.

Pytam jeszcze o problemy. Pan dyrektor mówi o nich dyplo-
matycznie: -Nie mogę nikomu niczego zabronić ani kontrolować 
zakupów przynoszonych z zewnątrz.

30 czerwca na terenach należących do domu Pomocy Spo-
łecznej odbył się wielogodzinny festyn na powitanie lata. Fo-
torelację z tego wydarzenia zamieścimy w sierpniowym wyda-
niu MY.                                                                      Ewa Kłodzińska

„Bajkowa” wystawa pięknych prac plastycznych 
mieszkańców DPS przy ul. Konarskiego 

Nowa budowla na Górze Przemysła, nazwana królewskim 
zamkiem tego władcy, została wreszcie udostępniona zwiedza-
jącym i oby stała się kolejnym chlubnym symbolem Poznania. 

Dziedziniec Urzędu Miasta bez samochodów prezentuje się 
zdecydowanie lepiej, niż z samochodami. To jest bardzo wi-

doczny dowód słusznej decyzji prezydenta Jacka Jaskowiaka.
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Teatr Scena na Piętrze
do zobaczenia...

majóWka na Wybrzeżu
XXXII Harcerski Rajd RODŁO

Gdańska Chorągiew ZHP zaprosiła harcerzy w dniach 20-22 maja 
br na kolejny już – XXXII Harcerski Rajd ROdŁO. Na trasie seniorów 
– wśród około 150 jej uczestników byliśmy i my – seniorzy Chorągwi 
Wielkopolskiej, w tym druhowie z Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto. 
W trasę wyruszyliśmy wesołym autokarem prowadzonym przez na-
szego znajomego kierowcę – pana Leszka dąbrowskiego, a wyjazd jak 
zwykle zorganizował przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – hm. Paweł Napieralski.

Po dotarciu do Słupska zjedliśmy smaczną grochówkę, a następnie 
zakwaterowani zostaliśmy w bardzo wygodnym hotelu, w pokojach z 
pełnym wyposażeniem. Po apelu powitalnym i obiadokolacji odbył się 
kominek pod hasłem „Szlakiem Rodła”, na którym druhowie ze Śląska, 
Krakowa, Wielkopolski i Szczecina prezentowali swoje regiony. Późno-
wieczorne spotkania przyjaciół zakończyły pierwszy dzień Rajdu.

bardzo ciekawie wyjaśniła nam role pszczół w ulu, ilustrując to krótkim 
filmem. Zaopatrzyliśmy się miód, propolis, świece woskowe oraz de-
gustowaliśmy tutejszy miód. W Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie zobaczyliśmy jak dawniej wyglądało życie tutejszej wsi, a w 
czynnej kuźni kowal dał nam pokaz wykuwania podkowy. W Jarosław-
cu część druhów podziwiała widoki ze szczytu latarni morskiej, a część 
przechadzała się po jeszcze pustych uliczkach tego letniska. Później 
pojechaliśmy do Ustki, gdzie gospodarze przygotowali dla nas niespo-
dziankę – rejs pirackim galeonem. Pogoda była piękna, było cudnie!

Dzień drugi – to wycieczki na trzech zaproponowanych przez gospo-
darzy trasach – my wybraliśmy trasę „Kraina w kratę”, a opiekunka na-
szej grupy – hm. Danuta Parys-Siodelska wyjaśniła, że tą nazwą określa 
się niezwykle urokliwy obszar na Pomorzu Środkowym, rozciągnięty 
w pasie środkowego wybrzeża Bałtyku. Patrząc na obiekty tradycyjne-
go budownictwa pomorskiej wsi o konstrukcji szkieletowej (tzw. pruski 
mur) nie sposób oprzeć się wrażeniu, że elewacje przypominają efekt 
biało-czarnej kratownicy. Najpierw zagościliśmy w Krzemienicy, w go-
spodarstwie agroturystycznym Pasieka „Wędrowna Barć”.Właścicielka 

Po powrocie do Słupska i obiadokolacji część druhów pojechała do 
Bytowa na koncert zespołu harcerskiego, część zwiedzała miasto (Noc 
Muzeów) – między innymi Muzeum Pomorza Środkowego, w którym 
mieści się największa na świecie kolekcja prac Witkacego. Pozostali w 
tutejszej kawiarence śpiewali przy wtórze gitar. 

Niedziela - ostatni dzień rajdu to apel zamykający trasę seniorów, 
na którym każdy z druhów otrzymał potwierdzający udział dyplom, a 
następnie na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Bytowie polowa msza 
św. celebrowana przez księży filipinów, którzy kierowali do nas bardzo 
mądre i miłe słowa. Jednym z księży był były kleryk seminarium w Pel-
plinie, który w czasie zwiedzania na jednym z poprzednich Rajdów tego 
seminarium – oprowadzał nas po nim. Apel kończący Rajd, w którym 
wzięło udział około 500 harcerzy – od zuchów do seniorów, a którego 
najstarsza uczestniczka miała 94 lata – oraz tradycyjna grochówka za-
kończyły kolejne RODŁO. 

Czekamy na następne spotkanie druhów z całej Polski – w sierpniu 
na Złazie w Lublinie. Czuwaj! 

phm. Walenty Kupczyk, phm. Barbara Król KSH OWAR Poznań, 
zdjęcia W. Kupczyk, F. Jopek, P. Napieralski 

,,Sentymentalne pierdoły” tak mistrz Adam Hanuszkiewicz 
nazwał jedną z piosenek z repertuaru Roberta Kudelskiego. 
Ciekawe co by Hanuszkiewicz powiedział po wysłuchaniu re-
citalu tego aktora i wokalisty w Scenie na Piętrze?

,,Co mężczyzna chce powiedzieć” - tak nazywał się koncert 
wieńczący 36. sezon teatru przy Masztalarskiej z Robertem Ku-
delskim w roli głównej. Nie wiem kto układał repertuar, ale było 
sentymentalnie, statycznie (nudno? - rzecz gustu). Nie ukrywam, 
że oczekuję, aby artysta miał więcej... sił witalnych niż ja, zwłasz-
cza gdy to zaledwie 40-latek. Tymczasem widzom było gorąco, 
aktorowi też, na co się skarżył raz po raz, choć czynił to z humo-
rem. Anegdoty też chwilami były zabawne. R. Kudelski zmierzył 
się ze standardami wielkich scen koncertowych, śpiewał piosenki 
m.in. z repertuaru m.in.  Aznavoura i Brela. To duża odpowie-
dzialność artystyczna. Ja swoje brawa kierowałam zwłaszcza do 
towarzyszącego zespołu muzycznego...

A potem był Zielony Ogródek pod Lampionami – świetnie 
zaaranżowana przestrzeń brzydkiego na co dzień podwórka. 
To tradycyjne spotkanie na ,,do widzenia” z poczęstunkiem 
(pyszne ciasta od Fawora), kieliszkiem wina. Fanki Roberta 

Kudelskiego ustawiły się w długiej kolejce po autograf aktora, 
który później cierpliwie pozował do licznych zdjęć.

MY nie rozstaje się ze Sceną na Piętrze. I choć Scena na lato 
zamknęła swoje podwoje, my wkrótce przedstawimy zapo-
wiedzi repertuarowe na 37. sezon.

                              Ewa Kłodzińska Fot. Krzysztof Styszyński
Dnia 6 czerwca br. w 80. rocznicę urodzin Romana Wilhelmiego 

na skwerze (nieopodal Sceny na Piętrze) Jego imienia, pod popier-
siem artysty odbyła się mała uroczystość. O innych wydarzeniach 
związanych z rozpoczętymi w mieście IX Dniami Romana Wilhel-
miego napiszemy w kolejnych edycjach MY.

Jakie niespodzianki i atrakcje przewiduje pan dyr. Romuald 
Grząślewicz w 37. sezonie teatru Scena na Piętrze? 
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pomnik zgody i pracy
Rodzinny Ogród Działkowy „Cybinka”

Społeczna praca przy utwardzaniu działkowej alejki.  

chWalimy się! 
Odbyła się Zbiórka Sprawozdawczo-Wyborcza Wielko-

polskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. W 
Radzie skupionych jest 45 Kręgów Seniorów z całej Wielko-
polski. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek 
Woźniak wręczył harcmistrzom Katarzynie Grążce (Szamo-
tuły), Aleksandrowi  Sekulskiemu (Gniezno) oraz przewod-
niczącemu Rady Pawłowi Napieralskiemu (Poznań) Odznakę 
Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. 

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Ku-
jaczyński odznaczył hm. Marka Urbanowicza (Wągrowiec) 
Złotym, a phm. Walentego Kupczyka (KSH OWAR) Brązowym 
Krzyżem za Zasługi dla ZHP, a ponadto wręczył druhom z KSH 

WIARUSY – pwd. Stanisławowi Gromadzińskiemu i pwd. Bog-
danowi Kramerowi Honorowe Odznaki Chorągwi Wielkopol-
skiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce”. Druhowie hm. Pa-
weł Napieralski i hm. Marek Urbanowicz otrzymali najwyższe 
odznaczenia TPD. Pamiątkowe medale „25 lat samorządności w 
Polsce” przyznane przez Burmistrza Miasta Wągrowiec otrzyma-
li phm. Barbara Król (OWAR), phm. Walenty Kupczyk (OWAR) 
i druh Jan Mróz (WIARUSY). 

W wyniku wyborów do Prezydium Wielkopolskiej Rady Krę-
gów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów nowej kadencji weszli hm. 
Paweł Napieralski – przewodniczący oraz hm. Gabriela Jaskulska 
(Czerwonak), phm. Walenty Kupczyk oraz dotychczasowi człon-
kowie prezydium phm. Barbara Król, hm. Aleksander Sekulski 
oraz hm. Marek Urbanowicz.                       Phm. Barbara Król 

         Zdjęcia phm. Walenty Kupczyk, hm. Gabriela Jaskulska

Nasz ogród powstał w roku 1971r. z inicjatywy dyrekcji, rady 
zakładowej i związków zawodowych Zakładów Metalurgicz-
nych POMET, zatrudniających wtedy kilka tysięcy pracowni-
ków. Z myślą o nich podjęto starania o pozyskanie od miasta 
gruntów na utworzenie miejsca wypoczynku i źródła uzyski-
wania ziemiopłodów dla rodzin pracowniczych. Owczesny 
przedstawiciel rady zakładowej i jeden z inicjatorów przedsię-
wzięcia podkreśla wielkie zaangażowanie wszystkich w dąże-
niu do zrealizowania tego pomysłu, do pokonania przeszkód, 
aby osiągnąć zamierzony cel. 

Pozyskano doskonale zlokalizowany teren o powierzchni 5,5 
ha, położony w obrębie ul. Pusta – Mogileńska - Czekalskie, w 
niedalekiej odległości od miejsc zamieszkania wielu pracowni-
ków Pometu. Wytyczono teren zgodnie z planami geodezyjny-
mi, zaprojektowano rozmieszczenie działek, alejek ogrodowych i 
działkowych terenów ogólnodostępnych. W fazie projektu ogród 
liczył 135 działek (obecnie jest 140), które z uwagi na ukształ-
towanie terenu miały zróżnicowaną powierzchnię od 320 – 400 
metrów kw. Teren ogrodu został ogrodzony, zainstalowano bra-

my wjazdowe, wykonano drenaż i oczyszczono grunt ze zbęd-
nych drzew i krzewów. 

Wszystko to możliwe było dzięki determinacji inicjatorów 
oraz załogi POMETU. Przydzielono działki starannie analizu-
jąc wnioski pracowników. Działkowcy przystąpili do intensyw-
nej pracy na własnych działkach i na całym terenie. Nawożono 
ziemię, sadzono kwiaty, krzewy, drzewa. Stawiano niewielkie al-
tanki, a dla pozyskania wody do upraw ręcznie kopano studnie 
– wiele z nich służy do dzisiaj. Każdy był chętny do niesienia 
pomocy sąsiadom. Działkowcy ofiarnie ponosili trudy nowych 
wyzwań. W kolejnych latach zelektryfikowano ogród i zbudowa-
no hydrofornię czynną po dziś dzień. 

Piękniał nasz ogród, dając doskonały wypoczynek po pracy i 
radość dla rodzin. Przez lata działki zmieniały swoich użytkow-
ników i wygląd .     Po 45 latach istnienia niewielu zastało tych, 
którzy pamiętają tamte jakże trudne, lecz niezapomniane czasy 
powstania i rozkwitu naszego ogrodu. Każdemu z nich należą się 
głęboki szacunek i wyrazy podziękowania za wszystkie dokona-
nia w okresie długich lat aktywności na rzecz naszego ogrodu. 

Chcąc uczcić przypadający w tym roku jubileusz 45-lecia 
ROd „Cybinka” zorganizowany zostanie 13 sierpnia 2016r. 
połączony festyn z okazji jubileuszu, dnia dziecka i dnia 
działkowca, na który już dzisiaj zapraszamy również miesz-
kańców okolicznych osiedli.                      Zbigniew Andrysiak

Początki zagospodarowywania jednej z działek.  
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                       Fragment ekspozycji tabliczek 
             poświęconych zmarłym druhnom i druhom.

dzień skupienia
20 lat Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku

dnia 11 czerwca 2016r. obchodziliśmy dwudziestą roczni-
cę powstania Wspólnoty Seniorów ZHP im. Księdza hm. An-
toniego Bogdańskiego w Skulsku. jej założycielami były dwa 
Kręgi: Instruktorski Krąg Seniorów im. Andrzeja Małkow-
skiego we Włocławku i Krąg Seniorów ZHP WARTA im. An-
toniego Studzińskiego w Koninie. Wspólnocie nadano imię 
Księdza hm. Antoniego Bogdańskiego, który w latach 1925-
1929 był Komendantem Chorągwi Harcerzy we Włocławku, a 
pochowany jest w Skulsku, gdzie zmarł jako proboszcz tutej-
szej parafii. 

Tegoroczne obchody Dnia Skupienia Wspólnoty, w którym 
wzięło udział około 450 osób, rozpoczęliśmy apelem prowadzo-
nym przez hm. Kazimierza Łukaszewicza (KSHiS Dziewiątacy z 
Poznania) na przykościelnym placu, z udziałem tutejszej orkie-
stry gminnej i licznych pocztów sztandarowych. Gośćmi naszy-
mi byli m. in. Naczelny Kapelan ZHP hm. Wojciech Jurkowski, 
komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński, 
komendant Hufca Konin – hm. Michał Kałużny, prorektor Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu hm. Zbigniew Pi-
larczyk, pierwszy kustosz Mauzoleum – ks. prałat Tadeusz Siero-
sławski, miejscowy proboszcz ks. Marian Kowalski, wójt Gminy 
Skulsk – pan Andrzej Operacz. 

Odczytany został rozkaz specjalny Komendanta Hufca ZHP 
Konin, po czym Naczelny Kapelan ZHP wręczył siedmiu oso-
bom srebrne Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Przewodni-
czący Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, a 
jednocześnie Zastępca Komendanta Wspólnoty Skulskiej – hm. 
Paweł Napieralski, przy aplauzie wszystkich druhów, otrzymał z 
rąk komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Odznakę Honorową 
„Harcerska Służba Wielkopolsce”. 

Współinicjatorem utworzonej w 1996 roku Wspólnoty Seniorów ZHP 
im. Księdza hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku, budowniczym Mau-
zoleum i jej pierwszym kustoszem był ks. prałat Tadeusz Sierosławski. W 
Mauzoleum Pamięci Harcerstwa umieszczane są co roku tabliczki epi-
tafijne harcerzy oraz portrety kapelanów harcerskich, którzy odeszli na 
wieczną wartę, a swą harcerską służbą zasłużyli na naszą pamięć. Do 
2016r. uhonorowano około 500 zasłużonych druhów – w tym między in-
nymi Naczelnego Skauta Świata generała Roberta Baden-Powella, hm. 
Floriana Marciniaka – współtwórcę i Naczelnika Szarych Szeregów, hm. 
Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na uchodźctwie i przewodniczą-
cego ZHP poza granicami kraju, Andrzeja i Olgę Małkowskich – twórców 
harcerstwa polskiego, ks. Antoniego Bogdańskiego, Prymasa Tysiąclecia 
hm. Stefana Wyszyńskiego, ks. phm. Wincentego Frelichowskiego – patro-
na polskich harcerzy oraz zmarłych Komendantów Wspólnoty Skulskiej 
– hm. Janusza Szymczaka i hm. Jadwigę. 

W Mauzoleum znajdują się również urny z miejsc pochówku oraz z 
miejsc w których polegli i ginęli Polacy – w tym z obozów w Stutthofie, 
Katyniu, Miednoje, Gross-Rosen, Fortu VII w Poznaniu, z cmentarzy na 
warszawskich Powązkach, na wileńskiej Rossie, Orląt Lwowskich we Lwo-
wie.

Od 29 października 2010r. Wspólnota rozkazem Naczelnika ZHP jest 
Ogólnopolskim Ruchem Programowo- Metodycznym, należą do niej 33 
Kręgi Seniorów z dziewięciu Chorągwi ZHP.

Przy wtórze orkiestry nastąpił przemarsz do kościoła para-
fialnego. Po wprowadzeniu relikwii błogosławionego ks. hm. 
Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich har-
cerzy rozpoczęła się msza święta w obecności szesnastu księży. 
Wspomniane zostały nazwiska druhów, którzy w ostatnim roku 
odeszli na wieczną wartę – w tym trzech druhów z KSH OWAR i 
sześciu druhów z KSH Wiarusy. Śpiewy – jak to stało się już tra-
dycją tego dnia – druhowie wykonywali na melodie harcerskie, 
przystosowane przez pwd. Stanisława Gromadzińskiego z KSH 
Wiarusy z Poznania. 

Przejście seniorów i gości pod Mauzoleum Pamięci Harcerstwa 
rozpoczęło kolejny punkt uroczystości. Po hymnie państwowym 
odczytano decyzję Kapituły Wspólnoty o umieszczeniu kolej-
nych 43 tabliczek zmarłych druhów oraz zdjęcia kapelana ZHP 
– ks. pułkownika Wojska Polskiego hm. Lecha Ziemskiego, wie-
loletniego komendanta Hufca Harcerzy w Ostrowie Wlkp. 

Po tych podniosłych chwilach wszyscy przeszli na harcerski 
piknik, gdzie pod wielkimi namiotami, siedząc wygodnie przy 
stołach, posilano się pyszną grochówką serwowaną z wojsko-
wej kuchni, a roznoszoną przez młodych druhów oraz uczyn-
ne druhny. Po posiłku, przy kawie i herbacie popłynęły w świat 
harcerskie piosenki zainicjowane między innymi przez dh. Jana 
Mroza z KSH Wiarusy. Pożegnalny krąg zakończył kolejny – 20 
już Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku.

W imieniu wszystkich uczestników uroczystości chcę podzię-
kować druhom, którzy miejsce naszego biwakowania przygoto-
wali oraz upiększyli Mauzoleum. Już w czwartek wyjechało w 
tym celu z Poznania 7 osób pod przewodnictwem hm. Pawła 
Napieralskiego i phm. Barbary Król. Wieźli namioty, stoły i ławki  
oraz kuchnię polową Ta sama ekipa zdemontowała miejsce pik-
niku po wyjeździe uczestników. Wszyscy wymienieni zasługują 
na wielkie uznanie z naszej strony – seniorów, którzy przyjechali 
„na gotowe”. 

                      Hm.Urszula Kocikowska – KSH OWAR Poznań 
Zdjęcia: phm. Walenty Kupczyk, parafia w Skulsku, 
ks. hm. Wojciech Jurkowski, hm. Władysław Szymański
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Wojna i poznańska rodzina

eWakuacja (3)

Polscy żołnierze przy armacie przeciwpancernej 
kalibru 37 mm podczas walk we wrześniu 1939 r.  

        NAjAZd SOWIETÓW
O świcie 17 września 52 wielkie 

jednostki Armii Czerwonej w sile 
620tys. żołnierzy, wyposażone w 
5000 armat, 4700 czołgów oraz 3300 
samolotów, przekroczyły na całym, 
przeszło 1500 km odcinku granicę 
Polski. Posterunek policji w Prze-
wałach został powiadomiony tele-
fonicznie o zaistniałej sytuacji. Po-
sterunkowy przybiegł na plebanię i 
ks. Kreweńczyk zaraz nas obudził. – 
Bolszewicy zaatakowali Polskę! Mu-
sicie natychmiast uciekać, bo oni was 
wszystkich wymordują! Wy nie wie-
cie jaka to dzicz! – wołał zdenerwowany. Nad Przewałami przele-
ciał sowiecki kukuruźnik i z samolotu zrzucono ulotki apelujące 
do polskich żołnierzy, aby nie walczyli z Armią Czerwoną, która 
niesie Polakom wolność i szczęśliwe życie (fot. niżej).

Wyjeżdżaliśmy z Przewał w wielkim pospiechu. Ks. Kreweń-
czyk żegnając nas powiedział: – Pojechałbym z wami, ale tutaj 
jest mój posterunek i muszę na nim pozostać. Pewnie mnie bol-
szewicy zamordują! Mój los jest w rękach Opatrzności! Niech was 
Bóg prowadzi. Gdy odjeżdżaliśmy stał na drodze przed plebanią 
i błogosławił nas znakiem krzyża.

Stanisław Kostka  
SZYMAŃSKI

Znowu jechaliśmy do Dubienki i znów musieliśmy przez wiele 
godzin czekać na przeprawę. Wyjechaliśmy z Przewał w wielkim 
pośpiechu, bez śniadania. Byliśmy głodni. Pan Marian Mnich 
zdobył gdzieś pełną miskę parowanych ziemniaków. Jedliśmy je 
na początku z wielkim apetytem, ale bez popijania szło nam to 
coraz gorzej. Opodal na trawie siedzieli trzej polscy żołnierze. 
Wyczerpani, brudni i zarośnięci, nie odrywali wzroku od nasze-
go jedzenia. Oddaliśmy im część ziemniaków. Byli tak głodni, 
że jedli je bez obierania. Zrewanżowali się kilkoma kostkami 
rozpuszczalnej kawy zbożowej. Tutaj spotkaliśmy naszego 18-
letniego kuzyna –Tadzia Skowrońskiego –  który z karabinem w 
ręku, zmęczony i zdenerwowany szukał jakiegoś oddziału WP, 
aby się przyłączyć i dalej walczyć z najeźdźcami. 

Dyrektor Kręglewski, tu na prawym brzegu Bugu, poprowadził 
ostatnią naradę kierownictwa ewakuacyjnego HCP. Wszyscy ro-
zumieli tragedię sytuacji. Wojna była przegrana, ale zastanawia-
no się co robić dalej? Czy jechać do Rzeszowa, czy wracać do 
Poznania? Ostatecznie ustalono, że kierownictwo ewakuacyjne 
firmy H. Cegielski zostaje rozwiązane i każdy musi sam zdecydo-
wać co dalej. Wszystkim pracownikom dyr. Kręglewski wypłacił 
trzymiesięczną odprawę. 

   POWRÓT dO POZNANIA
Rodzice postanowili, że wracamy do Poznania. Z Dubienki 

skierowaliśmy się do Lublina. Już w Drohyczy, na moście przez 
Wieprz, stał posterunek Wehrmachtu. Przepuszczono nas, ale 
zostaliśmy poinformowani, że po przyjeździe do Lublina, musi-
my na dalszą jazdę samochodem do Poznania uzyskać pisemną 
zgodę niemieckiej komendy wojskowej. Do załatwienia tej spra-
wy została wydelegowana mama. Biegła znajomość niemieckie-
go, umiejętność argumentowania oraz to, że była kobietą i matką 
trójki małych dzieci dawały jej większe szanse uzyskania stosow-
nego pozwolenia. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu otrzymaliśmy 
pisemną zgodę na dalszą podróż samochodem do Poznania. 

Musieliśmy jechać przez tę część Polski, która była już zajęta 
przez Niemców. Skierowano nas przez Kraśnik do Annopola, bo 
tam była najbliższa przeprawa promowa przez Wisłę. Czekaliśmy 
w długiej kolejce prawie cały dzień. Kiedy wreszcie znaleźliśmy 
się na lewym brzegu rzeki wydawało się, że jedynym problemem 
w drodze do Poznania będzie zdobycie benzyny. Wkrótce jednak 
okazało się, że nie był to jedyny problem. W Końskich mieliśmy 
wypadek. Zatrzymaliśmy się przed skrzyżowaniem i najechała na 
nas jadąca za nami niemiecka wojskowa ciężarówka. Zgnieciony 
został mocno tył naszego fiata i uszkodzony poważnie zbiornik 
paliwa. Mieliśmy szczęście, że wyciekająca benzyna nie spowo-
dowała pożaru. Nam – dzieciom – nic się nie stało, ale Zosia tak 
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się przeraziła, że po wyjściu z samochodu zemdlała. Mamę bola-
ła szyja – miała nadwyrężone kręgi szyjne. Ojciec i pan Włodzi-
mierz, z marnym skutkiem, próbowali łapać wyciekającą benzy-
nę. Dalsza podróż była niemożliwa. 

Znaleźliśmy gościnę w niewielkim domku – udostępniono 
nam tam werandę. Fiat wymagał porządnej naprawy, ale w Koń-
skich nie było takiej możliwości. Wymontowano tylko uszko-
dzony zbiornik i udało się go polutować. Musieliśmy rozbitym 
samochodem jechać dalej. Trzeba było zdobyć paliwo, a to nie 
było łatwe. Ojciec i pan Marian skupowali benzynę – nawet po 
pół litra. Uszkodzenia samochodu były jednak tak poważne, że 
dojechaliśmy tylko do Łodzi. 

Zatrzymaliśmy się u siostry ojca – cioci Janiny Łaszewskiej. 
Wujek Konstanty był lekarzem. W 1936 roku został dyrektorem 
szpitala gruźliczego w Chojnach i Łaszewscy przeprowadzili się 
z Poznania do Łodzi. Zastaliśmy tylko ciocię i kuzynostwo, bo 
wujek – podporucznik rezerwy – mimo tego, że nie został zmo-
bilizowany, 1 września ubrał się w mundur i poszedł szukać jed-
nostki, która przyjęłaby go jako lekarza wojskowego.

Fiat został oddany do naprawy. My mogliśmy się wreszcie wy-
kąpać i wygodnie  wyspać. Mama robiła zakupy. Kupowała dla 
wszystkich bieliznę i odzież. My – dzieci – dostaliśmy, między 
innymi, zimowe płaszcze i buty. 30 września wyjechaliśmy z Ło-

dzi. Nasz przyjazd do Poznania najbardziej zaskoczył gosposię 
Julę. Była przekonana, że nie wrócimy. Zaraz po naszym przy-
jeździe zabrała swoje rzeczy i bez pożegnania zniknęła. Później 
dowiedzieliśmy się od babci Witkowskiej, że w czasie naszej nie-
obecności Jula zachowywała się nie jak gosposia, ale jak właści-
cielka. Nie tylko nie słuchała poleceń, ale gdy babcia zjawiała się 
na Czerniejewskiej nie wpuszczała jej do domu. (koniec)  

                                                   Stanisław Kostka SZYMAŃSKI 

                       Postscriptum
Żaden z transportów ewakuacyjnych Cegielskiego nie prze-

kroczył Wisły. Jeden, z powodu zniszczonych przez niemieckie 
bombardowanie torów, utknął już między Wrześnią a Koninem. 
Dyrektor Kręglewski pojechał z Dubienki do Rzeszowa. Tam już 
od 9 września byli Niemcy. Na jego polecenie zniszczono doku-
mentację techniczną i to było wszystko, co jeszcze można było 
zrobić. Zbigniew Lutosławski po wojnie został pierwszym dy-
rektorem naczelnym firmy HCP – Przedsiębiorstwo Państwowe. 
Zbigniew Szymański po wojnie został dyrektorem Zjednoczenia 
Przemysłu Maszyn Rolniczych – zmarł nagle w 1947 roku.

Oddział I – fabryka na Głównej – został w 1951 roku wyłą-
czony z Zakładów Cegielskiego i od 1 stycznia 1952 roku działał 
jako Zakłady Metalurgiczne „Pomet”. Na terenie dawnej Fabryki 
Obrabiarek H. Cegielski, Oddział w Rzeszowie istnieje dzisiaj fir-
ma „Zelmer” SA – polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektro-
maszynowego – producent sprzętu AGD oraz komutatorowych 
silników elektrycznych małej mocy.

Z Ignacym Dziubałą pracowałem w latach sześćdziesiątych w 
Zakładach Metalurgicznych „Pomet”. W Dziale Głównego Me-
chanika on był mistrzem, ja świeżo upieczonym inżynierem. 
Zapamiętałem go jako znakomitego fachowca, bardzo cenione-
go pracownika, mądrego, wesołego i niezwykle sympatycznego 
człowieka. Opowiedział mi dużo ciekawych historii o Oddziale I, 
o moim ojcu i o swym pełnym przygód życiu.

Marian Mnich, narażając się na bardzo poważne konsekwen-
cje, nie oddał fiata Niemcom. Samochód został ukryty, ale pan 
Marian nie doczekał końca wojny. Zginął na ulicy 27 styczna 
1945 roku – był jedną z cywilnych ofiar walk o Poznań. Wła-
dysław Witkowski dostał się do niewoli niemieckiej nad Bzurą i 
spędził całą wojnę w oflagu. Oddział, w którym walczył Bernard 
Witkowski, na granicy polsko-rumuńskiej – w Kutach – złożył 
broń i osadzony został w obozie dla internowanych żołnierzy 
polskich w miejscowości Craiova. Tak jak wielu innych polskich 
żołnierzy internowanych w Rumunii, uciekł z obozu i przedostał 
się do Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie. Po wielu wojen-
nych przygodach wrócił do Polski we wrześniu 1946 roku. Kon-
stanty Łaszewski odnalazł się po wielu latach na liście oficerów 
polskich zamordowanych przez NKWD w Charkowie.

Rozbiór Polski przez Niemcy i Związek Sowiecki w 1939 r.  

Miejskie rowery do użytku publicznego stały się już normal-
nym elementem ulicznego krajobrazu Poznania.  

Pani Karina Kozanecka z Os. Warsz. została laureatką Retro-
weriady, zorganizowanej ostatnio po raz pierwszy nad Maltą . 
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jest się czego bać

Ul. Gdyńska od ul. Głównej w kierunku ul. Bałtyckiej. Oprócz 
szerokiej jezdni będą tu nowe chodniki i trasa rowerowa.

Wiadomo, że w magazynie przy ul. św. Michała nr 100 od 
2013 roku zalegają złożone tam nielegalnie wielkie ilości nie-
bezpiecznych odpadów chemicznych. Magazyn jest własno-
ścią firmy Chemia SA, ale został wydzierżawiony przez firmę 
Awinion z Budzynia. Przejmowała ona od kogo się dało kło-
potliwe odpady, pobierając za to wysokie opłaty przy zniko-
mych kosztach własnych. Była to prawdziwa żyła złota, eks-
ploatowana przy pobłażliwości i cichej zgodzie urzędników, 
którzy nie kontrolowali dalszej drogi „kupionych” odpadów 
chemicznych. 

Obrót nimi w Polsce to była i jest działalność w istocie prze-
stępcza, mafijna. Kwitła ona przy nieskuteczności prawa i służb 
powołanych do ochrony środowiska. Awinion instalował che-
miczne bomby gdzie chciał, wcale nie zamierzając zlecać kiedy-
kolwiek komukolwiek ich rozbrajanie, czyli utylizację groźnych 
odpadów. Takie rzeczy się działy i chyba dzieją, a my co rusz sły-
szymy od różnych dygnitarzy, że w naszym kraju wszystko jest 
pod kontrolą, że nie mamy się czego bać. Niestety, mamy.

Urzędnikom nie przeszkadzała świadomość, że zgromadze-
nie w jednym miejscu przy ul. św. Michała tak wielkiej masy 
najróżniejszych chemikaliów może doprowadzić do ogromnej 

katastrofy. Urzędnicy organizowali lustracje, inspekcje, wizje lo-
kalne, wizytacje w magazynie przy ul. św. Michała, poszukiwali 
pieniędzy, spierali się o to, kto powinien zapłacić za likwidację 
magazynu... Podobno teraz mają zrobić z tym problemem coś 
konkretnego, chociaż nadal nie wiadomo nawet, czy tykająca 
bomba to 5 tys. ton, czy może 10 tys. ton odpadów. Ale nie bójcie 
się Polacy, wszystko jest pod kontrolą?                                    md

Rada Osiedla przeznaczyła 6 tys. zł na zadania pod nazwą: 
„Utworzenie zieleni ograniczającej wjazd na chodnik u zbiegu 
ulic Smolnej i Głównej (od strony Rynku Wschodniego)” (fot. 
z prawej) Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Miejskich. Wymie-
nioną kwotę 6 tys. zł pozyskano przesuwając środki finansowe 
w wysokości 1.000 zł z zadania „Zakup nagród dla uczestników 
konkursu Zielony Poznań oraz 5 tys. zł z zadania „Utrzymanie 
Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke.” Ponadto 5,4 tys. zł 
przeznaczono na pielęgnację drzew i krzewów w parku.

Osiedlowy samorząd wyraził zgodę na lokalizację stoiska 
handlowego branży warzywa-owoce przy ul. Gdyńskiej 68. 
Postawiono warunek, że całkowita powierzchnia terenu użytko-
wanego przez najemcę nie będzie większa niż 9 m kw. Zobowią-
zano Wydział Gospodarki Nieruchomościami, jako zarządcę te-
renu, aby działka objęta umową najmu była utrzymywana przez 
najemcę w należytym porządku.

pieniądze na zieleń

Wkomponowany w teren zbiornik retencyjny nad  Główną 
będzie odbierał wodę opadową z nowej trasy komunikacyjnej.
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zdroWie i zabaWa 

dziękujemy!
gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

Dzień Dziecka. Hasłem przewodnim Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 
20 im. o. Mariana Żelazka było „Sport to zdrowie i zabawa”. W progra-
mie znalazła się zgadywanka terenowa - gra łącząca ćwiczenia umysłowe 
z ćwiczeniami fizycznymi oraz rozgrywki „dzikich drużyn” w piłkę noż-
ną. Jak co roku nauczyciele zmierzyli się z reprezentacją uczniów w grze 
w piłkę siatkową. Mecz wygrali uczniowie.  Gratulacje. Było też wspólne 
grillowanie oraz spotkanie przy stole pełnym zdrowych przekąsek, które 
przygotowali uczniowie.                                      Małgorzata Woźniak

W ramach rekreacji ruchowej zostało zorganizowane dla 
uczniów Gimnazjum nr 20 wyjście do Parku Linowego Pyrland 
Poznań. Młodzi ludzie korzystali z trasy średniej oraz z Tyrolki. 
Wrażeń było co nie miara. Polecam.         Małgorzata Woźniak

W poniedziałek 20 czerwca odbył się kolejny wieczór filmowy w na-
szej szkole. Miłośnicy dobrego kina tym razem mieli okazję obejrzeć dwa 
ciekawe seanse. Pierwszy wyświetlony film, „Ostatnia piosenka” okazał 
się niezwykle wzruszający i doprowadził niejednego uczestnika do łez. 
Natomiast hitem wieczoru była „Czarownica” z Angeliną Jolie w tytu-
łowej roli. Tradycyjnie już w przerwie nauczyciele zapewnili młodym 
kinomanom przekąski. Po zakończeniu uczniowie otrzymali plakaty fil-
mowe i rozlosowano wejściówkę do kina. Po wakacjach zapraszamy na 
kolejne wieczorne spotkania z filmem.                         B. Kierzkowska

Zakończenie roku szkolnego to czas pożegnań: żegnamy  uczniów 
klas trzecich. Bywa również tak, że szkołę opuszcza ktoś z grona pe-
dagogicznego. 

Pan Józef Kuriata przez wiele lat był pedagogiem szkolnym. Pracę 
rozpoczął jeszcze w Szkole Podstawowej dla Pracujących, która mieści-
ła się w budynku zajmowanym od 1999 roku przez Gimnazjum nr 20 
im. o. Mariana Żelazka. Spotkaliśmy się, by gratulować panu Józefowi 
Kuriacie długiej i owocnej pracy pedagogicznej i życzyć powodzenia i 
wszelkiej pomyślności z okazji przejścia na emeryturę.

Pedagog pan Józef Kuriata i dyrektor pani Mariola Głuszczak
Był uroczysty moment wręczania Nagrody Dyrektora Gimnazjum 

„Za całokształt pracy pedagogicznej”, były serdeczne słowa i podzięko-
wania. Dziękowaliśmy panu Józefowi, że na jego pomoc mogli liczyć 
uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wypełniał swoje obowiązki zachowu-
jąc przy tym uśmiech, serdeczność, otwartość. dziękujemy za wspólne 
lata i życzymy dużo zdrowia, satysfakcji i nowych wyzwań.  Społecz-
ność Gimnazjum nr 20 w Poznaniu                   Magdalena Żukowska

Stało się niepisaną tradycją Gimnazjum 20, że podczas zakończenia 
roku szkolnego występują przede wszystkim uczniowie klas trzecich. 
Przedstawienie było wesołe, ale na widowni i na scenie nie zabrakło i 
łez wzruszenia. Występ pokazał, że mamy młodzież zdolną, kreatywną, 
pełną zapału i radości życia. Młodzi ludzie znają teksty poetów, muzykę 
Kabaretu Starszych Panów, teksty Kaczmarskiego, ale i rockowe przeboje 
pełnych buntu lat 80-tych. Potrafią być doskonałymi aktorami, śpiewają 
i tańczą. A jeszcze umieją zadbać o stronę techniczną przedstawienia i 
wszystko świetnie przygotować. 

Wspaniałe zakończenie

Gala rozbawiła publikę i udowodniła, że mijający rok szkolny i lata 
poprzednie nie poszły na marne. Jako reżyser, scenarzysta, choreograf i 
charakteryzator w jednej osobie mogę nieskromnie powiedzieć, że Szy-
mon, Krystian, Oliwia i Weronika, Monika, Daniel, Kuba i Kuba, Bartek 
stanęli na wysokości zadania, podobnie jak ich młodsi koledzy z klas 
drugiej i pierwszej: Kamil, Dagmara, Roksana, Oliwia i Paulina. Powtó-
rzę za nimi: aż czasami uwierzyć trudno, że w innych szkołach może 
być nudno!

Żegnamy naszych absolwentów z żalem, z nadzieją patrzymy na ko-
lejne pokolenie i my, nauczyciele, zdajemy sobie sprawę, że poprzeczka 
została zawieszona bardzo wysoko. Życzymy już byłym klasom trzecim 
powodzenia w dalszym życiu, ale i udanych wakacji. Dziękujemy rodzi-
com za tak wspaniałe dzieciaki, naszą przyszłość. Dziękujemy naszej dy-
rektor pani Marioli Głuszczak, że pozwoliła na eksperymenty sceniczne, 
nawet najbardziej szalone pomysły, na kreatywność młodzieży, co dało 
tak doskonały efekt.              Beata Kucharska, Magdalena Żukowska

Wyczyny na linach 

Lip dub jest to rodzaj wideoklipu, w którym grupa ludzi porusza usta-
mi śpiewając z playbacku. Wiele szkół wykorzystuje lip dub, aby wypro-
mować swoją szkołę. Gimnazjum nr 20 w tym roku także postanowiło 
stworzyć taki klip.

Nauczyciele wraz z uczniami w ostatnich dniach czerwca nakręcili 
wideoklip wykorzystując do tego dwie piosenki popularnego zespołu 
Pentatonix: „Daft Punk” i „Cruisin' for a Bruisin'”. Było przy tym wie-
le zabawy, przebierania się i przede wszystkim przedstawienie naszego 
Gimnazjum z przymrużeniem oka. Jak obejrzeć klip? Wejść na stro-
nę YT i wpisać w wyszukiwarce „lipdub gimnazjum nr 20 poznan”. 
Pierwszy wyszukany wynik należy do naszej szkoły. Życzymy dobrych 
wrażeń.

mamy nasz lip dub 

kolejny Wieczór

Zrealizowaliśmy projekt edukacyjny ,,1050 – lecie chrztu Polski”. 
Uczniowie z wielką pasją i entuzjazmem zaangażowali się w organi-
zowanie zajęć w trakcie tych trzech dni. Podzieleni na zespoły gimna-
zjaliści wykonali m.in. makietę średniowiecznego grodu, przygotowali 
stroje z epoki oraz zaprezentowali inscenizację dotyczącą początków 
państwa polskiego. 

Drugiego dnia cała społeczność szkolna wybrała się do Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu na lekcje muzealne ,,Dziejowa moc chrztu 
Polski”. Wszyscy z uwagą wysłuchali interesującego wykładu, wzięli ak-
tywny udział w warsztatach przygotowanych przez pracowników mu-
zeum oraz zapoznali się z ekspozycją związaną z tematem. Trzeci dzień 
poświęciliśmy na podsumowanie naszych działań. Projekt edukacyjny 
zwieńczyła uroczysta Msza Św.           Agnieszka Rajniger-Łatkowska

projekt na 1050-lecie
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szkoła podstaWoWa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
        dZIEŃ CZYTELNIKA
 Podczas Dnia Czytelnika zespoły klasowe prezentowały projekty 

promujące książki, które zgodnie z rządowym  programem „Książki 
naszych marzeń” zostały wybrane przez dzieci. Poprzez inscenizację, 
często okraszoną humorem, co w książce jest interesujące. Dla wz-
rokowców młodzi aktorzy przygotowali plakaty i dużą ilość rekwizytów. 
Dołączyły się także kółko teatralne i świetlica środowiskowa. Wszyst-
kim dziękujemy za wspaniałe prezentacje.

   RECYTATOWANIE POEZjI
Tradycyjnie nasi uczniowie zmierzyli się z niełatwą sztuką deklamacji 

podczas szkolnego konkursu recytatorskiego. Rywalizowano w trzech 
kategoriach: „Wiersze Wandy Chotomskiej” dla klas 0-III, „Wiersze 
o morzu, łodziach, statkach i okrętach” dla klas 0-VI, „Wiersze, które 
bawią” dla klas IV-VI. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości 
poetyckiej wśród najmłodszych dzieci szkolnych, uwrażliwienie na 
piękno języka polskiego, a także rozwijanie umiejętności autoprezen-
tacji i interpretacji  tekstu zgodnie z jego charakterem, przesłaniem i 
wymową. Wyniki można znaleźć na stronie www.szp45.pl

        REKORd CZYTANIA
Aż 211 uczniów zebrało się w auli szkoły, by pobić rekord czytania w 

jednym momencie. Przez 10 minut uczniowie i nauczyciele zatopili się 
w swoich ulubionych książkach, a w auli zapanowała kojąca cisza. -Sz-
koda, że tak krótko - usłyszeliśmy tuż po zakończeniu akcji od jednego 
z chłopców. Na szczęście do książek możemy wrócić i to na znacznie 
dłużej niż tylko 10 minut. Społeczność szkolna przyłączyła się także do 
akcji Zaczytani.org – ogólnopolskiej kampanii społecznej, dzięki której 
tworzymy biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach oraz pro-
mujemy czytelnictwo. My przekazaliśmy 281 książek. Wszystkim ofi-
arodawcom bardzo dziękujemy. 

             GIGA ZABAWA
Pomimo deszczu za oknem zabawa kwitła w budynku szkoły. Wszyst-

ko zaczęło się od występu zespołu Hajdasz, który do tańca porwał wszyst-
kich. Niesamowite wrażenie zrobiło puszczanie baniek mydlanych, ale 
nie zwykłych, lecz takich w wersji giga- można w nie było wejść! Artyści 
rzeźbili i lepili w masie solnej. Odbył się turniej ,,Pierścieniówki”, które-
mu kibicowały całe klasy. W loterii fantowej każdy coś wygrał. Rodzice 
upiekli niezliczone ilości ciast. Bez ograniczeń korzystano z waty cuk-
rowej i popcornu. Rada Osiedla Główna ufundowała wszystkie atrakcje. 
Dziękujemy serdecznie!

        jEdYNA TAKA NOC!
Już kolejny rok szóstoklasiści uczestniczyli w „Angielskiej nocy w 

szkole”. Szkolne kółko teatralne zaprezentowało przedstawienie po an-
gielsku ”Cinderella”. Potem uczestnicy przekazali swoje bilety wstępu 
- czyli plakaty o krajach anglojęzycznych - i przeobrazili sale lekcyjne 
w sypialnie. W podchodach liczyła się spostrzegawczość i wiedza z an-
gielskiego, prezentowano scenki w angielskim na zadany temat. Były 
szaleństwa sportowe i nocne przemierzanie szkolnych korytarzy. Tylko 
spania nie było.

      BAL SZÓSTOKLASISTY
Odświętnie ubrani uczniowie klas szóstych wraz z rodzicami i nauc-

zycielami odtańczyli swojego (dla wielu pierwszego w życiu!) poloneza. 
Zabawa rozkręcała się z każdą godziną w rytmach disco i rock and rolla. 
Nikt nie był głodny ani spragniony. Dzięki rodzicom stoły pełne były 
pizzy, słodyczy, lodów. Zabawa była bardzo udana! Szkoda, że już więcej 
się nie powtórzy. Szóstoklasiści - powodzenia w gimnazjum!

      ZAKOŃCZENIE ROKU
Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym zakończeniu 

roku szkolnego 2015/1016. Uczniowie klas szóstych zaprosili nas w 
podróż sentymentalną, podczas której nie zabrakło łez wzruszenia. 
Dzieci z klas drugich radośnie wprowadziły nas w wakacyjny nastrój. 
Wzorowi uczniowie zostali wyróżnieni, a rodzice otrzymali gratu-
lacje i podziękowania. Miła niespodzianka spotkała pana Grzegorza 
Szałkowskiego, który w głosowaniu uczniowskim otrzymał tytuł Nauc-
zyciela Roku. Gratulujemy! Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i 
nauczycielom życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!
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Na spotkanie z papieżem Franciszkiem
W drodze do krakoWa

zasady dobrego WychoWania
nie zapominajmy

jest lato, może będzie upalne, kto to wie, a synoptycy różnie 
mówią. Nie wadzi jednak przypomnieć paru zasad o których 
wie(?) człowiek dobrze wychowany. Wie, ale czasem o nich za-
pomina. 

STRÓj. Nawet największe upały nie są usprawiedliwieniem 
dla krótkich spodni i innych ,,mini” gdy idziemy do kościoła, 
restauracji hotelowej, przybytku kultury. Warto też pamiętać, 
że żylaki urody nie dodają (są po prostu przykrą chorobą), więc 
po co je pokazywać. Lepiej założyć długie spodnie/spódnicę z 
odpowiedniej przewiewnej tkaniny. Przypominam ponadto, że 
sandały kłócą się ze skarpetkami: takie obuwie nosi się na gołych 
stopach.

CIAŁO. Jeśli chcemy je eksponować, np. na plaży, musi być 
idealnie wydepilowane. To dotyczy też panów! Gęstym owło-
sieniem na plecach, klatce piersiowej, ramionach nie musicie 
panowie przypominać o bardzo odległych przodkach. Panie od 
dekad już o tym pamiętają i zazwyczaj ich skóra jest gładka jak u 
niemowlęcia. Nie sądzę też, aby (sięgając do wiary w stworzenie 
człowieka) Pan Bóg powołał do życia w raju Adama i Ewę pokry-
tych grubym ,,kożuszkiem”, bo wtedy ów wstyd przed nagością i 
przykrywanie się listkiem figowym (po pierwszym grzechu) nie 
miałyby sensu!

SĄSIEdZI. Grillowanie to nasz stosunkowo nowy obyczaj. Na 
działce, przed campingiem, w miejscach wskazanych. Nie sadzę 
jednak, aby odpowiednim miejscem był... balkon w kamienicy! 
Dlaczego? A to dlatego, że mamy w pobliżu sąsiadów. A w ogóle 
to o nich pamiętajmy. Może podczas ich nieobecności (waka-
cyjnej, naturalnie) trzeba zaopiekować się roślinkami i je podlać 
(jeśli taka będzie sąsiedzka prośba)? Baczniej spojrzeć na obce 
indywidua kręcące się przed wyludnionym domem czy mieszka-
niem. Oczywiście, nic na siłę, aby nie być posądzonym o jakieś 
wścibstwo. A z drugiej strony, klucze od mieszkania czy domu 
(gdy wyjeżdżamy) powierzajmy tylko tym sąsiadom, do których 
mama bezwzględne zaufanie... No, i warto, aby sąsiad czy też ktoś 
z rodziny miał nasz adres wakacyjnego pobytu. To dla bezpie-
czeństwa.

PARAWANING. Plaża to miejsce publiczne, dostępne dla każ-
dego. Tak by się wydawało. Tymczasem polskim zwyczajem, bar-
dzo dziwacznym w gruncie rzeczy, stał  się ,,parawaning”, czyli 
stworzenie przy pomocy parawanu... pokoju na plaży. Widzia-
łam takie zdjęcie z lotu ptaka, pokazujące plażę we Władysławo-
wie. O przechadzkach brzegiem morza mowy nie ma, a co gorsze 
utrudnione jest nawet dojście do morza. Parawany do niedawna 
służyły do ochrony przed nadmorskim wiatrem, teraz służą... 
No, sama nie wiem czemu. I komu, bo za tak szczelną zasłoną z 
czterech stron musi być duszno i w sumie nieprzyjemnie. Może 
trzeba jakichś odgórnych nakazów (np. władz miasta czy gminy), 
aby zerwać z ta dziwną manią.                                               (E.K.)

Organizatorzy XXXI Światowych dni Młodzieży i wizy-
ty papieża Franciszka w Polsce przewidują, że do Krakowa 
w końcu lipca przybędzie ponad 2 miliony pielgrzymów ze 
184 państw. W drodze na ŚdM kilkaset młodych wędrowców 
przyjedzie do naszego miasta i naszych parafii.

Na Głównej w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP za-
mieszka 26 pielgrzymów z Etiopii, RPA, USA i Meksyku. Ugosz-
czą ich parafianie w swoich domach. Parafia św. Jana Jerozolim-
skiego na Komandorii ma przyjąć 50 Hiszpanów. Będą mieszkać 
w domach prywatnych, u sióstr Wspólnej Pracy i na plebanii. 
Parafia Chrystusa Odkupiciela na Os. Warszawskim jest przy-
gotowana na powitanie takiej samej grupy osób, także z Hiszpa-
nii. Podobnie ma być w parafiach Ducha Świętego w Antoninku 
(gospodarzami będzie 26 rodzin) i Wniebowzięcia NMP w Ko-
bylepolu. Ze względu na uroczystości odbywające się w związku 
z ŚDM w Katedrze, śródecka parafia pw. Św. Małgorzaty została 
wyłączona z przyjmowania pielgrzymów. Parafia MB Różańco-
wej w Zielińcu pozostaje ,,w rezerwie”.

Wiadomo, że w sobotę 23 lipca młodzi będą zwiedzać Po-
znań, wieczór spędzą w parafiach, wezmą udział w Euchary-
stii, ale będzie też czas na wspólną zabawę. W niedzielę wszy-
scy pojawią się pod Poznańską Katedrą, podczas Mszy Pojed-
nania odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Potem ma się odbyć 
,,Marsz dla jezusa” - do strefy pielgrzyma zlokalizowanej na 
poznańskiej Cytadeli. Poniedziałkowy poranek 25 lipca to 
będzie już czas pożegnań: jeszcze śniadanie, pewnie wymiana 
adresów, wspólne zdjęcia. I – w drogę do Krakowa na ŚdM  
i spotkanie z papieżem Franciszkiem.            

                                                                                Ewa Kłodzińska 
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
  dZIEŃ Z NIESPOdZIANKĄ
W Dniu Dziecka dyrekcja i nauczyciele przygotowali dla 

uczniów niespodziankę. W czasie dwóch godzin lekcyjnych każ-
dy mógł przyjemnie spędzić czas. Dla aktywnych niezwykłą grat-
ką okazał się trening zumby, bardzo żywiołowo przyjęty przez 
naszych uczniów, którzy przez 45 minut podskakiwali wraz z in-
struktorką. Wielbiciele łamigłówek grali w gry planszowe, mie-
rzyli się w quizach. Wszyscy najbardziej cieszyli się z porcji lo-
dów, wyprodukowanych przez Manufakturę Lodów- Krówkę Mu
uu.                                                                             M. Bobrowska

          ZIELONA SZKOŁA
Uczniowie klas czwartych z wychowawcami gościli w Ośrodku 

Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Przez trzy dni brali udział w 
warsztatach przyrodniczych oraz poznawali historię regionu w 
ramach Zielonej Szkoły. Zajęcia prowadzili pasjonaci przyrody, 
historii i muzyki pracujący w Nadwarciańskim Parku Krajobra-
zowym. Dzieci odwiedziły m. in. zabytkowy klasztor w Lądzie i  
Muzeum Regionalne w Pyzdrach, obserwowały zwierzęta w ich 
środowiskach, podziwiały krajobraz starorzeczy, łąk i malowni-
cze wydmy. Były warsztaty z garncarstwa, wikliniarstwa i zajęcia 
„Orkiestry Ceramicznej”. Wielką radość sprawiły uczestnikom 
dyskoteka i ognisko integracyjne.        Alina Foluszna i Violetta 
Palka

          SUKCESY KAROLA
Czwartoklasista Karol Musieliński brał udział w Międzyszkolnym 

Konkursie Ortograficznym pod patronatem prezydenta miasta w Szko-
le Podstawowej nr 18. Karol zdobył tytuł Laureata i znalazł się w ścisłej 
czołówce młodych, poznańskich polonistów. Kolejny duży sukces - tym 
razem na płaszczyźnie literac-
kiej – odniósł w Międzyszkolnym 
Konkursie Literackiej Twórczości 
Dziecięcej "Dokąd mnie wyobraź-
nia poniesie – ja i bohater mojej 
ulubionej książki" organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 34 w 
Poznaniu. Karol zdobył III miejsce 
na poziomie klas czwartych. W fi-
nale brało udział 78 uczniów z 22 
poznańskich szkół. Może kiedyś w 
księgarni zobaczymy książkę autor-
stwa Karola Musielińskiego? Ka-
rolowi i jego Rodzicom serdecznie 
gratulujemy! 

           BAL NA OLIMPIE
U progu wakacji każdy marzy o tym, żeby nie było lekcji! Okazja się 

nadarzyła. Uczniowie klasy VA (Maria Drozda, Iga Urbańska, Nadia 
Gąsior, Pola Palczewska, Ola Wiza, Patryk Ilkiw i Eryk Białczak) i VIB 
(Maksymilian Lisiecki i Sebastian Krajewski) wystąpili przed szkol-
ną społecznością w przestawieniu pt. „Bal na Olimpie”. Przepiękne, 
stylizowane na mitologii stroje, wymowne detale, sugestywne dekora-
cje, współczesna muzyka i ciekawa tematyka mitu o Korze i Demeter 
spodobała się uczniom i nauczycielom, wywołując żywiołowe oklaski.                                                                                                                                         
                                                                                       Monika Bobrowska

     PRZEdSMAK WAKACjI 
Po raz kolejny obserwowaliśmy górski krajobraz Kotliny Kłodzkiej w 

Różance. Zwiedziliśmy Twierdzę Srebrna Góra, strzelaliśmy z armaty i 
sztucera. Szukaliśmy „złotego pociągu” w kompleksie Riese - Włodarz i 
Rzeczka. Wspięliśmy się na szczyt Wielkiej Sowy, burzę przeczekaliśmy 
w schronisku „Orzeł” delektując się pysznymi goframi. W Jedlince oglą-
daliśmy piękny pałac. Tam odwiedził nas pan Łukasz Kazek - pisarz i 
współtwórca serialu „Twierdza szyfrów” – niesamowicie miły człowiek. . 
Zamek Grodno przywitał nas niesamowitą legendą o pięknej Małgorza-
cie. Ogromne wrażenie zrobiła na nas kopalnia węgla w Nowej Rudzie. 
Hotel Regle w Różance oferował nam super pokoiki i przepyszne jedze-
nie. Wieczorem robiliśmy sprawozdania z każdego miejsca. Każdy dzień 
kończył się dyskoteką lub piżama party! Wszyscy braliśmy udział w licz-
nych konkursach z nagrodami. Rodzice, którzy byli z nami zdali trudny 
egzamin na opiekuna naszej bandy! dorota Pich, jolanta Rożek-Rura

             NASZ SURVIVAL
Klasa 5b z wychowawczyniami p. Natalią Sieradzką i p. Aldoną 

Stam wybrała się na wycieczkę survivalową do Puszczykowa. Wy-
cieczka zaczęła się od podróży pociągiem. Na miejscu zostaliśmy 
przywitani przez „szefa”, który jasno określił panujące tu zasady. 
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: „Dzikusy” i „Niezwycięże-
ni”. Czuliśmy się jak na prawdziwym szkoleniu wojskowym: były 
przejścia po przeszkodach, wdrapywanie się na wysokie skrzynie, 
przejście tunelem podziemnym, po równoważni, czołganie się 
pod wojskową siatką, wejście po ściance wspinaczkowej. Praw-
dziwe wyzwanie czekało nas dopiero na „poligonie” - zadania dla 
prawdziwych „twardzieli”. Poznaliśmy nie tylko własne możliwo-
ści, ale i sprawdziliśmy się jako klasa. Jesteśmy bardzo zgrani, 
możemy na sobie polegać i potrafimy wzajemnie się wspierać!                                                                                                                                        
                                                                      Natalia Sieradzka i 5B
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mali kaWaleroWie maltańscy
są Wśród nas

pokazali co potrafią

10-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 85 na Komandorii

Szkoła nr 85 przy ul. Tomickiego obchodzi 10. rocznicę nada-
nia jej imienia Kawalerów Maltańskich. Z tej okazji Rada Ro-
dziców ogłosiła w 2015 roku konkurs „Mali Kawalerowie Mal-
tańscy są wśród nas”. W regulaminie zapisano, że dzieci będą 
oceniane przez swoich kolegów pod kątem: jak zachowują się 
wobec drugiej osoby, czy stają w obronie słabszych i młodszych, 
czy udzielają się w akcjach pomocy innym, czy potrafią używać 
zwrotów grzecznościowych i wzajemnie się szanować. W ten 
sposób wybrano po jednym uczniu/uczennicy w każdej klasie. 

Komisja Konkursowa w składzie Kawalerowie Maltańscy, 
dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie wytypowała dwóch 
uczniów (z klas I-III  i  IV-VI) do tytułu „Mały Kawaler Maltań-
ski” i „Mała Dama Maltańska”. 

W kościele pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego za Mu-
rami odbyła się uroczysta msza św. z okazji 10- lecia nadania 
szkole imienia Kawalerów Maltańskich. Mszę celebrował pro-
boszcz parafii ks. Paweł Deskur. Uczestniczyli szacowni goście: 
wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich pan 
Maciej Koszutski, Dama Maltańska pani Grażyna Zengteler, po-
czet sztandarowy szkoły, dyrekcję SP nr 85, grono pedagogicz-
ne, uczniowie i rodzice. 

Po nabożeństwie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, 
wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów i upominków 
wszystkim laureatom konkursu. Tytuł Małego Kawalera Mal-
tańskiego otrzymał Wiktor Drozda z kl. II b, tytuł Małej Damy 
Maltańskiej zdobyła Iga Urbańska z kl. V a. Wiktor i Iga stali się 
również posiadaczami pięknych rowerów, ufundowanych przez 
Radę Rodziców i parafię. Zwycięzcom konkursu i wszystkim 
laureatom gratulujemy.                              Monika Bobrowska, 

            Tatiana Mura – Waraczewska, fot. Karol Jeliński

Podczas niedawnego walnego zebrania użytkowników ogrodów dział-
kowych nad Kajką odwołano zarząd komisaryczny i powołano nowy z 
wyboru działkowców. Chociaż kasa ogrodowa jest pusta, a do zapłaty są 
rachunki, działkowcy żyją nadzieją na lepsze jutro. Aby scalić społecz-
ność działkową, a przede wszystkim dać choć trochę radości  dzieciom, 
zorganizowano Dzień Dziecka. Była to pierwsza impreza działkowa od 
ośmiu lat!

Uzyskano wszelkie wymagane zgody i pozwolenia. Działkowcy upo-
rządkowali teren i zwożąc ponad 35 ton piasku stworzyli boisko do…
piłki plażowej. Dzięki sponsorom, którzy bardzo hojnie wspomogli 
działkowiczów, można było każdemu z blisko setki dzieci podarować 
na koniec imprezy torbę z upominkami, a zwycięzcom licznych zabaw 
i konkurencji przekazać rowery górskie i zaproszenia do restauracji na 
desery lodowe. Dzieci raczyły się watą cukrową i popcornem, a doro-

śli ciastami upieczonymi przez działkowców oraz kiełbaskami z grilla, 
wiejskim chlebem ze smalcem oraz świeżymi surówkami i sokami.

Ogromnym wsparciem dla organizatorów okazała się firma WITO. 
Dzięki wspaniałej postawie wszystkich pracowników z panem Toma-
szem Zglinickim na czele, wszystkie dzieci bawiły się radośnie podczas 
festynu i mogły korzystać z wielu atrakcji. Poza występem profesjonal-
nego zespołu tańca ze Środy Wielkopolskiej, festyn uświetniła obecność 
zastępu Straży Pożarnej z JRG 3. Dzieci mogły z bliska zwiedzić wóz 
bojowy oraz spróbować swych sił w obsłudze dyszy strażackiej pod ci-
śnieniem. Dzięki ogromnej cierpliwości panów strażaków, każde dziec-
ko mogło przez chwilę poczuć się prawdziwym strażakiem.

Osiągnięcia działkowców są dobrym zwiastunem oczekiwanej zmia-
ny jaka nastąpi pod koniec roku w postaci wyodrębnienia ogrodu ze 
struktur PZD i poprowadzenie go przez stowarzyszenie, jakie chcą zało-
żyć działkowcy. Jest to szczególnie ważne zważywszy, iż działacze PZD 
nie ustają w dążeniu do wysiedlenia osób zamieszkujących na terenie 
ogrodu.                                  Przewodniczący Komiteu Organizacyjnego  

    Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych KAJKA jacek Kaczmarek,

Samorządni działkowcy nad Kajką
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z  kroniki  szkolnej  sp 55 
W pierwszym tygodniu maja br. grupa uczniów naszej szkoły wzię-

ła udział w warsztatach kulturowo - językowych, które odbyły się w 
Wielkiej Brytanii. Zorganizowała je pani Zofia Charłampowicz - ja-
błońska z Hello English Culture Centure. Ich celem była nie tylko 
nauka języka angielskiego w naturalnym środowisku, ale także zwie-
dzanie wybranych miast Anglii. 

W drogę wyruszyliśmy wygodnym autokarem, a ostatni etap podróży 
tj. Kanał La Manche pokonaliśmy morskim promem, co było dla uczest-
ników wyjazdu dodatkową atrakcją. Wczesnym rankiem dobiliśmy do 
portu Dover, skąd natychmiast udaliśmy się do Cantenbury, pierwszego 
miasta na naszej liście. Odwiedziliśmy w nim znaną na całym świecie 
gotycką katedrę oraz stary cmentarz, na którym znajduje się grób zna-
komitego polskiego pisarza - mistrza angielskiej literatury Józefa Korze-
niowskiego - Josepha Conrada.

Następnie pojechaliśmy do Londynu, gdzie podziwialiśmy Buckin-
gham Palace - siedzibę brytyjskiej królowej, symbole Londynu - Houses 
of Parliament ze słynną wieżą zegarową mieszczącą dzwon zwany Big 
Ben. Następnie odbyliśmy "lot" ponad miastem na wielkiej widokowej 
karuzeli - London Eye, odwiedziliśmy Shreka (Shrek's Adventure) i zje-
dliśmy obiad w China Town.

W drugim dniu naszego pobytu w Anglii pojechaliśmy do Eaton 
zobaczyć jedną z najbardziej znanych na świecie  szkół męskich z in-
ternatem, do której uczęszczali m.in. wnukowie panującej królowej, 
książęta William i Harry. Tuż obok, po drugiej stronie rzeki, znajduje 
się  zamek w Windsor, w którym najczęściej mieszka królowa Elżbieta 
II. Podczas jego zwiedzania obejrzeliśmy uroczystą ceremonię zmiany 
warty. Kolejnym celem podróży był Oxford i jego uczelnie współtwo-
rzące znany Uniwersytet. 

Najbardziej znanym miastem brytyjskim jest Londyn i jemu w 
całości poświęcony był kolejny dzień wyjazdu. Rozpoczęliśmy od 
Katedry św. Pawła, drugiej co do wielkości katedry na świecie. Później, 
po drugiej stronie Tamizy, zwiedzaliśmy teatr szekspirowski "Globe", w 
którym na zakończenie dnia obejrzeliśmy pierwszy akt sztuki "Sen nocy 
letniej" Szekspira. W tym dniu zwiedzaliśmy jeszcze British Museum, w 
którym oglądaliśmy jego słynne eksponaty.

WypraWa do anglii

Rok 2016 obchodzony jest jako Rok Szekspirowski z okazji czte-
rechsetnej rocznicy śmierci najwybitniejszego dramaturga świata 
Wiliama Szekspira. Nasza podróż nie mogła zatem odbyć się bez wi-
zyty w mieście mistrza - Stratford upon Avon. W rodzinnym domu po-
ety jest muzeum. W muzealnym ogrodzie wysłuchaliśmy fragmentów 
poematów oraz uczestniczyliśmy w zabawach grając w gry planszowe z 
epoki i "zakuwając" krnąbrnych kolegów w dyby. Po wzmożonym wysił-
ku intelektualnym, osłodą dnia stało się zwiedzanie fabryki czekolady 
znanej na świecie firmy Cadbury.

Ostatniego dnia wcześnie rano udaliśmy się do dover, miasta zna-
nego współcześnie jako główny port promowy w Wielkiej Brytanii. 
Okazuje się jednak, że ma ono także długą, ciekawą historię sięgającą 
średniowiecza, o czym świadczy między innymi największy w Anglii 
średniowieczny obronny zamek. Miasto znane jest także z wydrążonych 
w ziemi tuneli obronnych, w których onegdaj mieścił się podziemny 
wojskowy szpital. Największe wrażenie zrobiła jednak na nas piesza 
wycieczka na szczycie majestatycznych białych klifów Dover, których 
opiewany przez poetów widok wita i żegna każdego wędrowca przyby-
wającego morzem na wyspę.

Po tygodniowym pobycie w Anglii uczniowie pełni wrażeń wrócili 
do domów. Niech dobre wspomnienia z wycieczki pozostaną na długo 
w pamięci naszych uczniów i stanowią dla nich motywację do dalszej 
intensywnej nauki języka angielskiego.                     Agnieszka Czaczyk

Uczniów klas 0 -3 odwiedził sierżant Pyrek wraz z policjanta-
mi z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Poli-
cjanci uczestniczący w tym spotkaniu przeprowadzili z dziećmi 
prelekcję na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i na drodze. 
Poruszane były też tematy związane z zasadami bezpiecznego za-
chowania się nad wodą, postępowania z nieznajomymi osobami 
oraz w kontakcie z psem. Na zakończenie dzieci zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcia z sierżantem Pyrkiem.         jolanta Wysocka

Wizyta sierżanta pyrka
Uczniowie klasy 1a z nauczycielami przygotowali uroczystość 

„Dzień Rodziny”. Spotkanie odbyło się na terenie szkoły w zie-
lonym zakątku – w ogródku szkolnym. Wzruszające wiersze o 
mamie i tacie przeplatały się z wesołymi piosenkami. Rodzice 
gromkimi brawami nagrodzili występ swoich pociech oraz przy-
gotowali dla nich wspaniały poczęstunek. Było nawet ognisko i 
smaczne kiełbaski. Odbył się również mecz piłkarski, a bramki 
dzielnie broniła jedna z mam. W tym czasie dzieci bawiły się ze 
sobą, a niektóre biegały z latawcami. Przy dźwiękach muzyki i 
pięknej pogodzie szybko mijał nam czas rodzinnego świętowa-
nia.                                    Anna Płóciennik, Zofia Mroszyńska

rodzinne śWiętoWanie
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Czytajmy!
diabły, anioły, Wampiry 

z działań rady osiedla
OstrówTumski-Śródka-Zawady-Komandoria

,,Zerknęłam na lód. Lód, pod którym coś widziałam. A raczej 
nie widziałam nic.” Takich błyskotliwych zdań i pomysłów w 
powieści ,,ja, diablica” Katarzyny Bereniki Miszczuk jest, nie-
stety, więcej. Wyskakują wątki jak diabełki z pudełka, czasem 
(najczęściej) bez ładu i składu oraz kontynuacji. Czytając listę 
podziękowań pomyślałam, że może każda z tych wymienio-
nych osób dopisała coś swojego i stąd ten misz-masz... 

Zerknęłam na pierwsze zdania powieści i coś w niej ujrzałam 
– bohaterka trafia do piekła, które przypomina jakiś gigantyczny 
urząd, w którym petenta odsyłają z pokoju do pokoju. A potem, 
niestety, nie widziałam już... nic. No, tak – ja niczego nie widzia-
łam (oprócz piekła dobrymi chęciami wybrukowanego), tym-
czasem – jak mi uświadomiła kierownik naszej biblioteki przy 
Tomickiego, p. Beata Lewandowska – młodzi Czytelnicy (podej-
rzewam, że zwłaszcza Czytelniczki) są zachwyceni (jest już fan-
klub!) i – co więcej – K.B. Miszczuk poszła za ciosem i napisała 
dalszy ciąg przygód bohaterki p.t. ,,Ja, anielica”. Wyszło na to, że 
się nie znam... Mogę się jedynie usprawiedliwić, że mimo wszyst-
ko fantasy lubię (no, czasem) i ,,Harry Pottera” przeczytałam, na 

kolejne tomy czekałam niecierpliwie! Nawiasem mówiąc nasza 
młodzież jest już od jakiegoś czasu zafascynowana romansami 
wampirycznymi, z przystojnymi wampirami i zakochanymi w 
nich śmiertelniczkami. Taka moda – pewnie za jakiś czas minie.

Do powieści, w których nie wykorzystano pomysłu (wykopali-
ska archeologiczne w Syrii, miłość księcia syryjskiego do Amery-
kanki), sprowadzając wszystko do naiwnego romansu, dołączam 
też ,,Piaski miłości” jolanty Wesołowskiej.

Po tych chybionych (przypominam, że oceniam książki subiek-
tywnie) wypożyczeniach odetchnęłam, zabawiłam się, nawet ro-
ześmiałam raz i drugi, czytając powieść współczesnego czeskiego 
pisarza Michala Viewegha ,,Wycieczkowicze” (rzecz sfilmowa-
na kilka lat temu). I choć od napisania tej powieści mija właśnie 
20 lat nic nie straciła na aktualności psychologicznego portretu 
grupy obcych sobie ludzi, którym przychodzi spędzić wspólnie 
letni czas wakacyjny nad pięknym Adriatykiem. Gorzko-słodka 
to komedia z kapitalnym zabiegiem literacko-narracyjnym, bo 
do końca nie wiadomo, czy bohater-pisarz opisuje wakacyjne 
postaci, czy też, nie wychodząc z domu, tworzy je wykorzystując 
swoją wyobraźnię i doświadczenia życiowe! W każdym razie z 
portretów wycieczkowiczów tworzy się  wielobarwna mozaika, a 
powieść uatrakcyjniają zabawne cytaty, dylematy i przemyślenia 
pisarza, który zdradza niektóre tajniki warsztatu twórczego. 

                                                                               Ewa Kłodzińska

Przewodniczący Rady Osiedla Gerard Cofta przypomniał, że kon-
ferencja na temat Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp) „Śródka” wykazała powszechny brak zgody na uchwa-
lenie mpzp w obecnym kształcie. Konserwator zabytków też nie chce 
podziału planu na 2 części – tzw. starą i nową południową, do zabudo-
wy. To jest niesłuszne, bo nie będzie prowadzić do spójności tego obsza-
ru. Były rozmowy z zastępcą prezydenta Maciejem Wudarskim, jednak 
jego stanowisko w tej sprawie się nie zmieniło. Rada uchwaliła wniosek  
o odrzucenie mpzp w obecnym kształcie. 

Przewodniczący Rady poinformował o rozmowach zmierzających 
do utworzenia oddziału Muzeum Archeologicznego na Śródce. Czas 
przejść do konkretnych działań, w związku z tym skierowano odpo-
wiednie pismo do prezydenta Poznania. Dla zachęcenia, wypromowa-
nia pomysłu wskazane jest przygotowanie małej, skromnej wystawy, 
jako pokaz tego, co w tym miejscu może i powinno zaistnieć. 

Obecny na sesji Rady Osiedla „normalny” mieszkaniec zapytał, na 
jakiej podstawie Zagórze jest objęte zgodą na spożywanie alkoholu w 
miejscach publicznych. Odbywają się imprezy nad rzeką, bardzo blisko 
okien mieszkańców. Jest bałagan, pozostaje mnóstwo śmieci. Powinna 
się tym zająć Rada Osiedla. Należy wyłączyć obszar Ostrowa Tumskiego 
z zezwolenia na spożywanie alkoholu.

Winnice Poznania to projekt, który otrzymał w Poznańskim Bu-
dżecie Obywatelskim 500 tys. zł. Istotne jest, jak ten teren po obsa-
dzeniu winoroślą będzie zarządzany, co się będzie działo, na razie nie 
ma pomysłu na to, co tam ma być, tylko duże obietnice. Pojawiło się 
również pytanie o zdewastowany plac zabaw przy Wieżowej 71. Do 
kogo należy i czy można go zmodernizować - oraz o miejsca postojowe 
przy ul. Wieżowa 71 – czy można na tym terenie zrobić parking.

Radni nie wyrazili zgody 
na sprzedaż atrakcyjnej nie-
ruchomości po byłej zajezd-
ni przy ul. Świętojańskiej 
(fot. z prawej) i podtrzymują 
swoją uchwałę podjętą w tej 
sprawie w maju 2015 roku. 
Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta 
zmierza do sprzedania tego 
obiektu z działką. Zabudowa 
tego terenu jest niewskazana 

ze względów krajobrazowych/architektonicznych. Jest to rezerwa dla 
poszerzenia obecnego parkingu na rzecz mieszkańców Poznania korzy-
stających z Jeziora Malta i terenu Osiedla. Zarząd Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych zwrócił się o zaopiniowanie wniosku o sprzedaż alko-
holu w lokalu przy ul. Warszawska 25. Rada przychyliła się do wniosku

Właściciel lokalu gastronomicznego na Śródce chciałby zagospo-
darować część działki miejskiej przy ul. Ostrówek pod ogródek ga-
stronomiczny, a w okresie jesienno-zimowym zrobić w tym miejscu 
magazynek. Przewodniczący Rady rekomendował, aby zaopiniować 
pozytywnie zagospodarowanie nieruchomości na ogródek gastrono-
miczny, ale bez zgody na magazynek poza sezonem. Jest to zgodne z 
wytycznymi przekazanymi przez miejskiego konserwatora zabytków i 
plastyka miejskiego. Taki wniosek został przez Radę przyjęty.

Pozytywnie zaopiniowano też wniosek o zgodę na lokalizację sto-
iska handlowego przy ulicy Małachowskiego w okolicy Biedronki. 
Radni zajęli się tematem zmiany organizacji ruchu na ulicy Warszaw-
skiej, polegającym na wprowadzeniu buspasa. Zgłoszono obawy, że 
pojawi się duży problem z wyjazdem z terenu Osiedla oraz w związku 
z planowaną przebudową Ronda Śródka. Na razie nie powinny być pro-
wadzane takie zmiany. 

Poinformowano o postępach przygotowywania dokumentacji 
progów zwalniających na terenie Osiedla. Zbysław Jankowski i Karol 
Jeliński uzyskają dokumenty w tej sprawie i przedstawią je na kolejnej 
sesji. Radna Beata Urbańska zobowiązała się do kontaktu z osobą, 
która zajmuje się wolno żyjącymi kotami na Osiedlu. Chodzi o usta-
lenie potrzeb w zakresie domków dla kotów.

Omówiono remont ulicy Małachowskiego. Pojawił się pomysł aby 
wystartować z wnioskiem konkursowym na realizację zadania w 2017 
r. – być może uda się wykonać kompleksowy remont boiska szkolnego w 
SP85. Poinformowano o spotkaniu  „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny 
mieszkaniec”. (Na podstawie protokółów i uchwał)
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Spotkania z psychologiem 

napraWianie małżeństWa (2)
Ciąg dalszy rozmowy z psychologiem klinicznym i psy-

choterapeutą panią mgr Grażyną Kasprzyk ze Stowarzy-
szenia Psychologów Chrześcijańskich na temat psychote-
rapii małżeńskiej. (Pierwsza część rozmowy ukazała się w 
czerwcowym numerze MY).

- Skończyłyśmy poprzednią rozmowę na stwierdzeniu, 
że pójście na psychoterapię małżeńską jest również rodza-
jem ratowania związku...

- Tak, bo psychoterapeuta – neutralny, życzliwy, zacieka-
wiony i doświadczony może zadbać o to, by małżonkowie 
spokojnie nazwali swoje frustracje i oczekiwania, wyrazili 
swoje  i usłyszeli potrzeby partnera, nauczyli się w sposób 
konstruktywny rozwiązywać konflikty, dostrzegli wagę dba-
nia o relację i pogłębiania intymności w związku, przypo-
mnieli sobie, co ich połączyło i często nadal łączy, stopniowo 
odbudowywali więź emocjonalną – bliskość, zaufanie, zacie-
kawienie partnerem, zaangażowanie w relację i poczucie, że 
są dla siebie wzajemnie najważniejsi. 

- A jeśli tylko żona czy tylko mąż chce ratować małżeń-
stwo to czy może przyjść do psychoterapeuty bez tej ,,dru-
giej połówki”?

- Zdarzają się takie sytu-
acje, że z problemem mał-
żeńskim zgłasza się jedna 
osoba. Ważne jest jednak, 
by dostrzegać ograniczenia 
tej pracy ( mamy dostęp 
do hipotez, przypuszczeń 
tej obecnej osoby na temat 
opinii, emocji i możliwo-
ści reakcji tej drugiej  i jest 
to obarczone dużym ry-
zykiem błędu).  W takiej 
konfiguracji można jed-
nak skutecznie pracować 
nad problemem emocjo-
nalnym danej osoby, który 
rzutuje na jej małżeństwo. 
Np. osoba bardzo impul-
sywna, reagująca gwałtow-
nie i w sposób przesadzo-
ny złością w wielu, również małżeńskich sytuacjach – ucząc 
się radzenia sobie ze złością, pośrednio pracuje również nad 
swoim małżeństwem.  Osoba mająca problem z  bliskością i 
zaufaniem, traktująca świat jako zagrażający, pracując w tera-
pii indywidualnej nad doświadczeniami z wczesnego dzieciń-
stwa, które doprowadziły do takiej postawy –  ratuje również 
swoje małżeństwo, w którym zaufanie, bliskość i intymność 
są niezbędne, aby było satysfakcjonujące.

- Na czym polegają działania psychoterapeuty zmierza-
jące do ,,sklejenia” małżeństwa?

- Psychoterapia par to regularne spotkania obojga małżon-
ków z psychoterapeutą, które trwają ok.1,5 godziny i odby-
wają się raz na dwa tygodnie (niekiedy, jeśli para jest w głę-
bokim kryzysie co tydzień przez jakiś czas). Terapia polega 
głównie na rozmowie, niekiedy proponowane są ćwiczenia, 
gry i zabawy interpersonalne, z których następnie wyciąga-
ne są wnioski, dotyczące różnych aspektów relacji.  Pierw-
sze spotkania służą ustaleniu celów, jakie para chce osiągnąć 
(jaką relację chcą mieć) oraz obserwacji przez terapeutę po-
wtarzanego przez małżonków wzorca konfliktu. Stopniowo 
mąż i żona uczą się sami dostrzegać ten powtarzający się de-
strukcyjny wzór, przerywać go i nazywać otwarcie i odważ-
nie swoje głębokie potrzeby i emocje, leżące u jego podłoża. 

Terapeuta pomaga ludziom w ich wzajemnych interakcjach, 
aby próbowali zachowywać się w nowy sposób, inaczej niż 
dotychczas, by podejmowali ryzyko i obserwowali, co z tego 
wyjdzie. Każda para jest inna, każdy proces terapeutyczny 
jest zatem inny. Małżonkowie mają duży udział w przebiegu 
sesji, uczestniczą w decyzjach dotyczących ich terapii, mają 
również ogromny wpływ na jej efekty. Im bardziej są zmo-
tywowani do pracy nad sobą, wykonują zadania domowe, 
wdrażają nowe zachowania pomiędzy sesjami – tym szybsze 
są efekty i tym wcześniej mogą zakończyć spotkania z tera-
peutą. Jednak trzeba się liczyć z tym, że terapia musi trochę 
potrwać – od kilku miesięcy (  dla niektórych terapeutów  
minimum to osiem spotkań, inni umawiają się z parą na mi-
nimum dwanaście sesji) do kilku lat. Istnieje wiele sposobów 
terapeutycznej pracy z parą. Jednym z najbardziej efektyw-
nych jest Terapia Skoncentrowana na Emocjach. Badania jej 
skuteczności  potwierdzają, że 75% par kończy ją z poczu-
ciem sukcesu i pożądanej zmiany. Często proponuję tę meto-
dę parom, które zgłaszają się do mnie na terapię. 

- Czy występowanie konfliktów między małżonkami jest 
zawsze czymś złym? 

- Wbrew potocznemu mniemaniu konflikty są w życiu pary 
i rodziny nieuniknione, są oczywiście nieprzyjemne i bole-
sne, ale jednocześnie bardzo pożyteczne. Nieprzyjemne jest 
doświadczanie przez partnerów trudnych do zniesienia emo-
cji – jak rozczarowanie, gniew, złość, smutek, żal, przygnę-

bienie; oddalenie emocjo-
nalne i fizyczne obojga, 
słowa wypowiedziane czy 
wykrzyczane w gniewie, 
które zostają w pamięci.  
Pożyteczna jest informa-
cja, którą partnerzy prze-
kazują sobie wzajemnie 
(choć w nieprzyjemnej 
formie) na temat swo-
ich potrzeb, oczekiwań 
i wartości. Ważne jest, 
co okazuje się dla nich 
w tej sytuacji pomocne 
– to jest wiedza dla nich 
bezcenna, choć często jej 
nie doceniają (np. że w 
trakcie sprzeczki potrafili 
dostrzec komizm sytuacji 
i wybuchnęli śmiechem 
lub przestali krzyczeć na 

siebie, rozeszli się na trochę i po chwili uspokojenia  wrócili 
do rozmowy, szukając kompromisu itp.).

Nieporozumienia mogą pojawiać się z błahych powodów 
( przysłowiowa klapa od sedesu czy włosy w umywalce), są 
jednak momenty w życiu pary, w których występują częściej, 
z większą siłą i dotyczą wielu spraw, jak np. wychowania dzie-
ci, porządku, pieniędzy, sposobu spędzania czasu wolnego, 
wartości, władzy w związku, itd.  Ze zwiększoną siłą zdarza 
się to w okresach przejścia z jednego etapu rozwoju rodziny 
w następny, w okresach przejścia w kolejny etap rozwoju pary 
oraz w momentach przejść na kolejne etapy rozwojowe każ-
dego z partnerów jako jednostek. Na to nakładają się  wzorce 
wyniesione z rodzin pochodzenia małżonków. Do tych trud-
nych, ale naturalnych elementów życia dokładają się różne 
nieprzewidziane okoliczności typu choroba przewlekła czy 
utrata pracy. 

Nie ma się więc co dziwić, że tak wiele par przeżywa trud-
ności i momenty zwątpienia i warto, by wtedy poszukały po-
mocy zewnętrznej, by ktoś obiektywny i kompetentny przyj-
rzał im się z boku i wskazał możliwości wybrnięcia z impasu, 
w którym się znaleźli.

- dziękuję za rozmowę. 
                       Ewa Kłodzińska (wywiad nieautoryzowany) 
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 IMIENNIK LIPCOWY

BARAN - „Na cudzych nogach chodzić nie będziesz”. Czas na pokonanie wła-
snego lenistwa, a zwłaszcza wygodnictwa. Chyba odczuwasz, że druga strona ma 
dosyć takiej postawy. Zdesperowanie jest nieraz potężnym bodźcem, sytuacja 
może więc wymknąć się Ci spod kontroli. Nie przejmuj się tak popełnioną gafą. 
Odetchniesz wreszcie z ulgą - zbliża się koniec kłopotów.

BYK - „Szukać - nie zawsze znaczy znaleźć”. Niech to przysłowie pomoże Ci 
dojść do ładu z samym sobą. Daj spokój gdybaniu. Sytuacja nie jest przyjemna, 
ale ostatecznie nic takiego się nie stało. Zapowiada się emocjonujący przebieg 
wydarzeń. Twoje perspektywy rysują się wręcz znakomicie, ale z fanfarami lepiej 
poczekać do końca. Znakomity interes wcale się takim nie okaże.

BLIŹNIĘTA - „Choćbyś bardzo wysoko rzucił kamień, spadnie na ziemię”. 
Nie łudź się, nie uciekniesz od sprawy i problemów, jakie ze sobą niesie życie. 
Zastanów się więc czy lepiej wszystko wyjaśnić. Odwlekanie decyzji przestało być 
korzystne. Pojawiły się nowe możliwości. Uważaj, „wyjątkowość” nowo poznanej 
osoby może rychło okazać się mało ciekawą, poczekaj więc z jej oceną.

RAK - Prawda jest prosta i oczywista: - „Siedząc nie schwycisz zająca”. Czyżbyś 
wciąż wierzyła(rzył) w dobre krasnoludki, które sprawę załatwią? Nie ma innego 
wyjścia - trzeba zakasać rękawy. Zaczynasz sprawiać na otoczeniu wrażenie, że 
nie nadążasz za biegiem wydarzeń. Bierze się to stąd, że wolisz wygodną i bez-
pieczną pozycję. W ten sposób łatwo przegapić naprawdę dobrą szansę.

LEW - Gdzie się podziała Twoja bojowość (często zresztą niepotrzebna?). 
Ostatnio zamiast rozwiązywać problemy, uciekasz przed nimi. Nie zapominaj 
o afrykańskim przysłowiu: „Sęp nie dotknie koguta, który umie piać”. Za dużo 
wahań i refleksyjności w Twoim postępowaniu, za mało konkretnych decyzji i 
posunięć. Nic dziwnego, że sprawie wciąż daleko do końca. Z przeciwnikiem le-
piej nawiązać dialog.

PANNA - „Wynajmujący jest w potrzebie, ale i ten, który wynajmuje, też jest 
w potrzebie”. Niepotrzebnie więc męczą Cię różne skrupuły i wątpliwości. Nikt 
nikomu łaski nie wyświadcza, czas wreszcie poczuć się pewnie i skończyć z kom-
pleksami. I ta przezorność. Nie przesadzaj z obawami, inaczej zbrzydniesz do 
cna, nie tylko najbliższemu otoczeniu, ale samej (samemu) sobie.

WAGA - „Grzech jest brzydki, ale każdy go popełnia”. Stosujesz zbyt często 
tą maksymę w rozgrzeszaniu własnego postępowania. Popatrz na siebie oczy-
ma innych, a zobaczysz, że obraz wcale nie jest taki idealny, jak Ci się wydaje. 
Każdy wobec siebie stosuje taryfę ulgową, ale Ty jej  nadużywasz. Twoje racje są 
najważniejsze, ale racje innych też powinny się liczyć w Twoim postępowaniu. 
Zwłaszcza, że druga strona nie ma złych intencji.

SKORPION - „Leniuch mówi: zrobię to jutro”. A przecież potrzeba w sumie 
tak niewielkiej mobilizacji, aby zrobić to dzisiaj. Dopiero, gdy zostaniesz przy-
gwożdżona(ny) terminem, zabierasz się do działania, robiąc wszystko w sposób 
szybki i dobrze zorganizowany. Czyli Polak potrafi, żeby tylko mu się chciało. 
Pozbądź się tej fatalnej maniery, inaczej poniesiesz poważne straty.

STRZELEC - Dziwisz się, że druga strona nie chce Ci już wierzyć. „Jedno 
kłamstwo psuje tysiąc prawd”. Nie oszukuj siebie - zależy Ci, aby znowu być wia-
rygodnym. Więcej odporności na stresy. Nie bierz wszystkiego tak dosłownie, 
skończ wreszcie z szukaniem któregoś tam dna. Czasami lepiej udawać, że się 
mniej wie, niż się wie naprawdę. Nie denerwuj się. 

KOZIOROŻEC - „Bój się tego, co jest blisko Ciebie”. Lubisz zamartwiać się na 
zapas. I jeśli nie masz powodów, to je znajdziesz. Zastanawiałaś(eś) się, czy nie 
warto by było zaprzestać tych swoich poszukiwań? Zwłaszcza, że gonisz za mi-
tem. Sztuka tolerancji należy raczej do trudnych, ale warto ją opanować. Jej brak 
będzie źródłem Twoich kłopotów. Nie ma nieomylnych, nie próbuj dowodzić, że 
jesteś wyjątkiem.

WOdNIK - Zastanów się nad celowością swoich poczynań. Przeanalizuj spra-
wę, a wnioski nasuną Ci się 
same. Zbyt łatwo zrażasz 
się przeszkodami, a wów-
czas Twoja odporność i 
zaradność sprowadza się 
do zera. Do niedawna 
imponowałaś(eś) swoim 
spokojem i opanowa-
niem. Warto przywołać 
je z powrotem, są to 
przecież cechy, które były 
Twoim mocnym atutem. 
Spotkanie tyle emocjo-
nujące, co zagadkowe.

RYBY - „Kiedy idziesz 
za słoniem nie zaplą-
czesz się w sieci”. Idź po 
rozum do głowy, zostaw 
na boku wszelkie urazy i 
ambicje. Sprawa jest dla 
Ciebie zbyt ważna, aby ją 
przegrać przez błahostki. 

BOGdAN (17 lipca) ma bardzo zrównoważony charakter, jest 
opanowany. Żyć w jego towarzystwie, przebywać czy pracować z 
nim to prawdziwa przyjemność. Bogdan nie potrzebuje wiele do 
szczęścia: prosty i zrozumiały świat oraz miłość. W samotności 
jego energia jest uśpiona, budzi się (niczym nietoperz-wampir, 
który jest jego totemem zwierzęcym) gdy ma wokół ludzi – z nich 
czerpie swoją energię do działań. Posiada dużą siłę przebicia.

MARTA (29 lipca) jest silna jak siły przyrody, jak skowronek 
(jej totem zwierzęcy) o świcie. To kobieta despotyczna, zaborcza 
i przekorna, która lubi rządzić. Jest niezwykle aktywna, z uporem 
dąży do postawionego sobie celu. Wrogiem jest ten, który próbu-
je z Martą rywalizować. Wobec ludzi ostrożna, nie zaprzyjaźnia 
się od razu. Czasem trudno z nią wytrzymać, ale należy Martę 
podziwiać za skuteczne działania.

sprzedam
paWilon  handloWy

20 m kw. przy ul. tomickiego 
obok bloku nr 19, naprzeciwko szkoły 85.

tel. 609 509 100

BABA U dOKTORA 
Przyszła baba do swojego doktora, 

a ten ze ściereczką biega, drzwi myje. 
-O, pan doktor nową fuchę podłapał 
– zaśmiała się baba i poszła do pustej 
poczekalni. Doktor na pacjentów-bru-
dasów się trochę poskarżył i dalej drzwi 
do czystości doprowadzał, na babę 
uwagi nie zwracając. Po czym stwier-
dził, że w korytarzyku jakoś ciemno 
więc trzeba go rozświetlić. -Optymi-
stycznie się zrobi – stwierdził. Coś przy 
świetlówkach nie wyłączając prądu po-
gmerał narzędziem przypadkowym, bo 
śrubokrętu nie znalazł. Aż się baba za-
trwożyła, że prąd może doktora uniesz-
kodliwić. Doktor szczęście jednak miał 
i nieszczęścia uniknął. Zadowolony ze 
swojego dzieła, babą-pacjentką wresz-
cie się zajął... (e) 

www.facebook.com/rada.azk 
www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl

Szanowni Mieszkańcy
Rada Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
 wraz Radą Osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie 
i Miejskim Inżynierem Ruchu

zaprasza na zebranie z mieszkańcami 
w czwartek 07.07.2016 o godz. 18.00

w  sali "ROd Cybinka" przy ul Pustej.
Tematem przewodnim będzie

organizacja ruchu przy ul. Pustej, Wiesławy Ludmiły
 oraz Ludmiły, Zdzisławy i Haliny. 

(w związku z propozycją rozbudowy przychodni Alterida)
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tel. 61 879 25 48     kom. 507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też W sobot y

RESTAURACjA

 2016kołobrzeg
AtRAKCyjnE

niEKRęPująCE
b. tAniE POKOjE 
i APARtAmEnty

W DZiElniCy SAnAtORyjnEj
  waclaww@neostrada.pl

        Tel. 94 351 72 34

  505 155 276, 697 144 395

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

    BAdANIE WZROKU I MOdNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

Ul. jana Pawła II 26, 
Politechnika, dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17





      

      
Św. Kamila
apteKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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