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Rodziny witają hiszpańskich gości s. 2 i 6

Fot.
Krzysztof
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Wspólne zdjęcie przed kościołem św. Jana Jerozolimskiego s. 6
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Uczniowie SP55 podczas wycieczki
„Śladami Poznańskiego Czerwca 1956”. Str. 18

Grupom hiszpańskiej młodzieży towarzyszyli księża i siostry.

Jedno z powitań gości przez goszczących ich mieszkańców.

Poczęstunek dla gości przygotowany przez mieszkańców i parafię.

Niektóre rodziny przyjęły do siebie po kilka osób.

Fot. Hieronim Dymalski
Do zgody na aptekę i salę edukacyjną przekonywała mieszkańców
Zamknięcie dla samochodów ul. Ziemowita przywróci ją
kierownik przychodni Alterida pani Alicja Kaźmierska (z lewej) .
mieszkańcom i zlikwiduje udrękę na Pustej
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klasa rządząca

Imponujący wzrost liczby miejskich urzędników pod rządami
obecnego prezydenta Poznania jest widoczny wokół gołym okiem.
To po prostu prawdziwa erupcja. Jestem przekonany, że powodowane skromnością władze naszego grodu mocno zaniżyły ten
sukces, podając zwiększenie zatrudnienia w magistracie tylko
o 102 osoby za miniony rok. Osiągnięcie to okaże się znacznie większe jeśli weźmiemy także pod uwagę przyrosty nowych stanowisk
urzędniczych w licznych miejskich spółkach, zarządach, ośrodkach
i innych budżetowych placówkach. Śmiało panowie włodarze naszego grodu! I tymi dokonaniami na odcinku walki z bezrobociem
należy pochwalić się przed wyborcami!
Słychać malkontenckie głosy, że obecny prezydent w czasie wyborczej kampanii obiecywał wzięcie pod lupę racjonalność zatrudnienia w miejskich jednostkach. Według wiecznych krytykantów
podobno istnieje bardzo wiele zupełnie niepotrzebnych stanowisk
urzędniczych. Głoszona jest niechętna władzom teza o rzekomo
nierównomiernym i niesprawiedliwym obciążeniu obowiązkami
zatrudnionych w wydziałach i służbach, bo wielu zaangażowanych rzekomo po znajomości nic nie umie. Według złośliwie rozsiewanych przekazów, należałoby tylko wyeliminować niekompetentnych znajomków, a powstałoby mnóstwo wolnych biurek dla
solidnych i potrzebnych fachowców.
Te i inne nieżyczliwe opinie, wytykające rządzącym beztroskie
trwonienie publicznego grosza na opłacanie ciągle nowych i niepotrzebnych stanowisk, żadnego posłuchu nie znajdą i niczego nie
zmienią. Na pewno nie zareagują na nie zdecydowanie miejscy
radni, bo prawie wszyscy mają swój wymierny i niemały wkład
w budowaniu i umacnianiu obecnie najważniejszej klasy społecznej – klasy urzędniczej. Cóż to za śmieszne pretensje, że przerost
biurokracji za duzo nas kosztuje?! Na ten cel pieniędzy przecież nigdy nie zabraknie, bo w razie potrzeby miasto bardzo łatwo uzyska
kolejny kredyt z unijnych środków. Unia lubi i popiera biurokrację.
Nasz prezydent doskonale wie, co robi i jak umacniać swoje zaplecze.
Marcin Dymczyk

konsultacje na „nie”

Mieszkańcy Antoninka nie wyrazili zgody na zbudowanie w
pasie zieleni obok przychodni Alterida kontenerowego pawilonu z przeznaczeniem na salę edukacyjną i aptekę. Sprzeciw
wobec tego zamierzenia wyrazili głównie właściciele posesji w
pobliżu przychodni, ale większość uczestników spotkania zgodziła się z tą opinią. Przeciwnicy planowanej inwestycji obawiają
się wzrostu ruchu i liczby parkujących pojazdów na ulicy Haliny
oraz sąsiednich. Już obecnie tutejsi mieszkańcy mają często duże
trudności z wyjazdem i wjazdem, obawiają się o bezpieczeństwo
swoje oraz bliskich, a teren jest zaśmiecany przez przyjezdnych.
Padały zarzuty, że przychodnia rozrosła się nadmiernie (15 gabinetów specjalistycznych) i służy głównie przyjezdnym, w tym
wielu spoza Poznania. Mówiono, że niepotrzebna jest nowa apteka, bo działa kilka w okolicy, a w tej leki byłyby drogie, jak wszędzie w tego rodzaju małych placówkach. Stwierdzono, że zbędna
jest również sala edukacyjna, ponieważ dla szkoleń dzieci i dorosłych można z powodzeniem wykorzystywać pomieszczenia w
szkołach oraz przedszkolach. Postawienie nowego pawilonu przy
Alteridzie wymagałoby zajęcia 150 metrów kwadratowych terenu kosztem istniejącej, urządzonej zieleni.
Spotkanie konsultacyjne zorganizowała Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w udostępnionej po raz pierwszy
gościnnie sali Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cybinka”
przy ul. Pustej (fot. z lewej). Prowadzący trudne zebranie przewodniczący samorządu pan Krzysztof Bartosiak wykazał się niezwykłym talentem panując nad emocjami dyskutantów i umożliwiając wszystkim dokończenie wypowiedzi. Rada Osiedla zaopiniuje wniosek Alteridy w sprawie rozbudowy podczas sesji
dnia 11 sierpnia br. Zainteresowani mieszkańcy mogą w tym
zebraniu uczestniczyć. md
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staw jednak w sądzie

Najpierw przypomnijmy istotne fakty. Nasze artykuły o procederze wykradania dużych pieniędzy z miejskiej kasy przy okazji
„odmulania” Stawu Browarnego spowodowały, że poznański Polski Klub Ekologiczny (PKE) powiadomił o tym prokuratora. Ten
stróż prawa oddał sprawę policji, która jednak odmówiła wszczęcia dochodzenia, mającego ustalić popełnienie przestępstwa
i prokurator się z tym zgodził. Prezes PKE pan Jerzy Juszczyński
złożył zażalenie, które rozpatrywał Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda III Wydział Karny. Jednak i ta instytucja od pilnowania prawa podtrzymała odmowę wszczęcia dochodzenia.
W uzasadnieniu sędzia Agnieszka Parnowska napisała, że
prokurator słusznie nie przychylił się do zażalenia Jerzego Juszczyńskiego, ponieważ ani jego prawa, ani prawa Polskiego Klubu
Ekologicznego nie zostały tu naruszone. Zażalenie na odmowę
wszczęcia dochodzenia przysługuje pokrzywdzonemu. Prezes i
PKE żadnej krzywdy nie doznali, a ewentualnie poszkodowane
miasto pretensji nie zgłosiło.
Na tym się nie skończyło, bo prezes J. Juszczyński - zgodnie z
przysługującym mu prawem - zaskarżył to postanowienie. Tym
razem sprawą zajął się sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe
Miasto VI Wydział Karny Daniel Jurkiewicz. Uznał on w pełni
słuszność skargi prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu
Wielkopolskiego. Oznacza to, że Sąd Rejonowy powinien wszcząć postępowanie przygotowawcze.
MD

nowe przedszkole zaprasza

W Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego
przy ul. Leszka 42 od 1 września 2016 r. powstanie
nowe Przedszkole nr 192.
Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców,
mamy wolne miejsca.
Dzieci rozpoczną zabawę i naukę w nowo powstałych salach w wydzielonej części budynku. Na boisku czeka nowy
ogrodzony plac zabaw, przeznaczony dla dzieci młodszych
z piaskownicą i zjeżdżalnią. Czekają nowo wyposażone sale
z zabawkami i ciekawymi pomocami dydaktycznymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły, tel. 61 876 80 79
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warto rozmawiać
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Osiedlowy radny bywa często nagabywany na różne tematy. Dotyczą przeważnie spraw ważnych dla osiedla lub dla
kogoś osobiście. Tak musi być, lecz istotną staje się forma tego dialogu! Miniony
miesiąc pozwolił mi nabyć jakże cennego
doświadczenia w tej materii na podstawie
otwartej rozmowy z wieloma ludźmi. Tak
się akurat złożyło, iż kilka ważnych spraw Krzysztof Bartosiak
trzeba było omówić na zebraniach, konsultacjach z mieszkańcami.
Nigdy nie uchylam się od rozmowy, a zwłaszcza kiedy jej temat
ma istotne znaczenie dla mieszkańców. Na pierwszy ogień poszło Kobylepole i obiekt rekreacyjno-sportowy, którego ,,fundatorem” nie jest Rada Osiedla, lecz POSiR. Wymagane procedurą
konsultacje z mieszkańcami wzbudziły wiele emocji. Jak w wielu
tego typu inwestycjach są zwolennicy i przeciwnicy. Argumenty
nie zawsze przedstawiane były w formie kulturalnej i rzeczowej.
Dochodziło do agresji słownej i wrzawy obecnych.
Efektem tego zebrania jest opinia Zarządu Osiedla, dostępna w
gablotach ogłoszeniowych oraz w mediach Rady. Będą zapewne

tacy, których ona nie zadowoli, lecz jest ona obligatoryjna dla
inwestycji na naszym terenie.
Kolejnymi tematami konsultacji były: rozbudowa przychodni ,,Alterida” oraz zmiana układu komunikacyjnego ul. Pustej.
Dzięki uprzejmości ROD ,,Cybinka” spotkanie odbyło się na terenie tych ogródków działkowych. Dyrektor przychodni przedstawiła plany i zamierzenia związane z rozbudową obiektu, nie
przekonała jednak mieszkańców do tej inwestycji. Opinie i zdania były w większości przeciwne. Przy dyskusji o ulicy Pustej
obowiązywała ...lista i ona skutecznie hamowała niepotrzebne
emocje! Spotkanie przebiegło w kulturalnej atmosferze. Wnioski
i propozycje będą podstawą dla przedstawienia stanowiska Rady
Osiedla.
Kolejne spotkanie odbyło się w SP 55 i dotyczyło przebudowy
ul. Żelaznej. Ze względu na ,,ślimaczącą” się procedurę przejęcia
kanalizacji wodnej przez Aquanet, musiano zrezygnować w bieżącym roku z wykonania projektu modernizacji tej ulicy. Pod koniec sierpnia spotykamy się z prezesem Aquanetu. Jest natomiast
szansa na plac zabaw. ZKZL wyraził wstępną zgodę na urządzenie go na ich terenie, a RO przeznaczy fundusze.
Trzeba rozmawiać. Taki wniosek nasuwa się po tym ,,maratonie”. Tylko szczera i uczciwa rozmowa rozwiązuje problemy! Ludzie, którzy chcą się porozumieć zawsze znajdą drogę do siebie!
Krzysztof Bartosiak

W ROD „Cybinka” o planach Alteridy i problemie ul. Pustej

W SP55 o modernizacji ul. Żelaznej i nowym placu zabaw.

W październiku 1982 roku weszła w życie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od 1984
roku sierpień jest uznawany przez Kościół
katolicki jako miesiąc trzeźwości i abstynencji, a od blisko 50 lat ogłaszane są tygodnie
modlitw o trzeźwość narodu (na przełomie
karnawału i Wielkiego Postu). I co? I nic...
Wszelkie inicjatywy, zakazy i nakazy na nic
się nie zdają: Polacy piją coraz więcej, co
wykazują rozmaite policyjne statystyki.
Jakiś czas temu poznańscy rajcy pochylili się z troską nad tym
problemem, zwłaszcza w obrębie Starego Rynku, próbując uderzyć
w małe sklepiki - czasem całodobowe, handlujące alkoholem. Podniósł się krzyk, że to wręcz zamach na ,,spożywcze”, bo one bez tego
alkoholu po prostu upadną. No, pewnie – jaka gospodyni w środku
nocy będzie robić jakiekolwiek zakupy żywności.
Nadal obowiązuje zakaz picia ,,pod chmurką”, ale nie widziałam municypalnych, którzy by wyłapywali takich spragnionych
gdzieś na odległych od centrum miasta osiedlach. Pod chmurką
można spożywać alkohol nad Wartą. W tym ostatnim pomyśle jest
może jakiś (szatański?) zamysł, że taki delikwent jak się upije to
może się utopi – i o jeden problem mniej. Owszem, są schroniska,
ale dla bezdomnych i trzeźwych.
Nawiasem mówiąc wszelkie zakazy są chyba po to, aby je omijać
albo łamać. Czy ktokolwiek przejmuje się zakazem ,,picia alkoholu
w obrębie sklepu”? Co to jest ten ,,obręb”? A jeśli nawet szef sklepu

przegoni, to można znaleźć miejsce parę metrów dalej... ,,Nietrzeźwym alkoholu się nie sprzedaje”. Oj, sprzedaje się, sprzedaje! -A co
to ja alkomatem jestem? - argumentuje sprzedawczyni. Wezwana
ewentualnie policja nim przyjedzie to pijaczek się zdąży ulotnić i
kupić alkohol gdzie indziej. Czasem tylko jakiegoś młokosa ekspedientka poprosi o dowód osobisty.
Z jednej strony są jakieś niemrawe próby ograniczenia ,,spożycia” (przed laty dopiero od godz. 13. można było kupić alkohol, co
wszyscy obśmiali), z drugiej strony wręcz rozpasane akcje reklamowe piwa (jeśli kiedyś najwyższe instancje państwowe na to się zgodziły to dlaczego nie korzystać?!). Naturalnie, wszystkie promocje
zgodnie z literą prawa informują i ostrzegają: ,,1/2 litra piwa (czyli
jedna puszka – dop. E.K.) zawiera 25 gramów czystego alkoholu
etylowego”, ,,Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest
niebezpieczna dla kierowców”.
Nachalność reklam jest ogromna, pomysłowość jeszcze większa.
Jak tu nie przyklasnąć browarowi, który ,,wspiera GOPR”? Jak
można nie wykorzystać szansy na drugie piwo bezpłatne? Czasem
jednak oczy przecieram ze zdumienia. Oto do paragonu otrzymuję
bon rabatowy, za który przy jednorazowym zakupie 4,4 l określonej marki piwa, zapłacę o 4 zł mniej. Ale gdy kupię 6 l mleka, to
rachunek będzie tylko o 50 gr mniejszy... Pij mleko będziesz wielki
Niemal 12 proc. dorosłych Polaków nadużywa alkoholu, tzn.
pije go w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne. Już
dwa małe piwa dają 0,6 promila alkoholu we krwi, co powoduje
m.in. zaburzenia widzenia, obniżenie samokontroli. Z życia osiedlowego: w krótkim czasie zmarło dwóch bezdomnych mieszkańców osiedla. Zmogły ich alkoholizm w najgorszym stadium i inne
choroby. A kiedyś to były takie fajne chłopaki! Okrucieństwo alkoholu jest niewyobrażalne...
Ewa Kłodzińska

a reklamy piwa?
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Trzeba zamknąć ulicę ziemowita !

Tylko całkowite zamknięcie dla pojazdów ulicy Ziemowita
wyzwoli z udręki i zagrożenia ludzi mieszkających przy ul.
Pustej. Taki radykalny, ale jedynie słuszny pomysł został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników zebrania 7 lipca br.
w sali ROD „Cybinka”. Zrealizowanie tego pomysłu będzie
logicznym aktem sprawiedliwości wobec mieszkańców, czyli
przywróceniem stanu sprzed modernizacji wiaduktu w Antoninku.
To w związku z tą dużą i długotrwałą inwestycją ulicę Ziemowita wówczas zmodernizowano i puszczono tędy pojazdy z Warszawskiej do Browarnej, jako tymczasowe rozwiązanie na czas
trwania budowy. Do tego skrótu - obecnie już zbędnego - jednak się przyzwyczajono i ZDM nie miał dotąd odwagi go zlikwidować. Tymczasem ten absurdalny skrót zamienił w koszmar
życie mieszkańców Pustej. Skrót jest obecnie niepotrzebny, bo
do Browarnej można dojechać świetnie ulicą Warszawską i zmodernizowaną, jednostronnie tylko zabudowaną ulicą Bożeny.
Mieszkańcy domów przy wąskiej, pozbawionej chodników ulicy

Pustej mają pełne prawo odzyskać minimum spokoju i poczucia
bezpieczeństwa.
Całkowite zamknięcie dla samochodów i motocykli ulicy Ziemowita jest konieczne też z innego bardzo ważnego powodu.
Ulica ta stanowi jedyne, bardzo uczęszczane połączenie tras pieszych i rowerowych od Malty do uroczych terenów nad Cybiną.
I oczywiście w kierunku przeciwnym. Obecnie piesi i rowerzyści
na tym odcinku są pod ciągłym wielkim zagrożeniem ze strony
licznych i szybko jadących samochodów. Kierowcy aut traktują tu
niezmotoryzowanych jako kłopotliwych intruzów, a jest przecież
wręcz odwrotnie. Ulica Ziemowita zamknięta dla ruchu będzie
też znów bezpiecznym miejscem spacerów z dziećmi i psami dla
okolicznych mieszkańców.
Zamknięcia ul. Ziemowita mieszkańcy będą domagać się
stanowczo, do skutku, ze stosowaniem blokad włącznie. Mogą
tu z pewnością liczyć na poparcie środowiska poznańskich rowerzystów i biegaczy. Urzędnicy niech nie liczą, że problem da
się przeczekać. Nie tym razem, panowie!
md

Skrót ulicą Ziemowita jest dla kierowców wygodny, ale zupełnie niepotrzebny i drogo kosztuje mieszkańców Pustej.

Obszerna świetlica ROD „Cybinka” z trudem pomieściła
uczestników konsultacji w sprawie Pustej i Alteridy.

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

sunięcia na przyszły rok wykonanie remontu. Wpierw zostanie
udrożniona kanalizacja deszczowa Pojawiła się propozycja budowy placu zabaw. Zobowiązaliśmy się wnikliwie ją rozpatrzyć i
zwrócimy się do WGN o wskazanie odpowiedniego terenu.
Rada Osiedla wsparła, zorganizowaną przez Gimnazjum nr
22 im. D. Chłapowskiego, drugą edycję wakacyjnych warsztatów
twórczych dla dzieci i młodzieży z okolicznych osiedli. Wakacyjny wypoczynek młodzieży prowadzi też fundacja ,,ResTart”
działając w Kobylepolu we współpracy z RO. Nie zapominamy
o emerytach i rencistach. Dla nich zorganizowaliśmy wyjazd na
Lednicę. Celem wycieczki było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz wizyta na grobie ojca Jana Góry (fot. niżej).
Więcej: www.antoninek-zieliniec-kobylepole i facebook.
Radna Osiedla Magdalena Ziółkowska

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Rada Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole zorganizowała niedawno cztery spotkania z mieszkańcami, aby poznać
ich zdanie na różne tematy. Zaczęło się od zebrania w sprawie
budowy placu zabaw u zbiegu ulic Majakowskiego oraz Rysiej
w Kobylepolu. Następne odbyło się na Rodzinnych Ogródkach
Działkowych „Cybinka” w Antoninku, a dotyczyło rozbudowy
przychodni ,,Alterida” oraz zmiany ruchu na ulicy Pustej.
Ostatnia z konsultacji - w Szkole Podstawowej nr 55 w Kobylepolu (fot. niżej) – poświęcona była remontowi ulicy Żelaznej.
Dla uregulowania stanu prawnego zostaliśmy zmuszeni do prze-
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Przez Komandorię do Krakowa

nasi goście z hiszpanii

Viva Espania! - takie okrzyki rozbrzmiewały gdy grupa Hiszpanów dotarła do kościoła św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii, gdzie goszczono 50 osób w drodze na krakowskie Światowe

GOŚCILIŚMY CZTERY DZIEWCZYNY

- Byliśmy jedną z pierwszych rodzin w parafii, które pytałyo
możliwość goszczenia pielgrzymów zmierzających na Światowe
Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie – wspomina niedawne wydarzenia pani Klaudyna Lechowska z Komandorii.
- W 2005 roku uczestniczyłam w ŚDM w Kolonii. Teraz pomyślałam, że jest okazja oddać to co sama wtedy otrzymałam, będąc
goszczona przez tamtejszych parafian. Zdecydowaliśmy z mężem,
że mamy możliwości przyjęcia czterech Hiszpanek. Pielgrzymi
przyjechali w sobotę rano, ale aż do powitania w sobotę 23 lipca
po wieczornej mszy św. nic o tych dziewczynach nie wiedzieliśmy.
Okazały się nimi Lorena, Aqueda, Carmen i Raguel, uczennice w
wieku 16 – 18 lat. Bardzo sympatyczne. Porozumiewaliśmy się po
angielsku. Na kolacji poczęstowaliśmy je gołąbkami i pierogami,
białą kiełbasą, wędlinami i, naturalnie, naszym polskim chlebem.
Tu muszę wspomnieć o naszym zaskoczeniu, gdy na niedzielne
śniadanie Hiszpanki poprosiły o... chleb z masłem, posypany cukrem!
- Młodość ma swoje prawa – opowiada dalej pani Klaudyna.
- Po późnej sobotniej kolacji nasze dziewczyny z kolegami i pod
opieką ich gospodarza poszły zwiedzać miasto nocą! Wróciły po
północy. W niedzielę razem poszliśmy pod Katedrę, potem – na
Cytadelę. Byłam rozczarowana, że w sobotę pojawiło się tak mało
poznaniaków. Więcej osób przyszło w niedzielę.

6
Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem. A w kościele na Komandorii niespodziewanie w spotkaniu uczestniczyła też
młodzież z Etiopii i RPA. 23 lipiec zapisze się w kronikach tej
parafii jako dzień wielokulturowej przyjaźni!
Radość to młodzież – podsumował ksiądz proboszcz dr Paweł
Deskur z Komandorii. 1,5-tysięczna gromada z Półwyspu Iberyjskiego zdominowała później spotkanie na Cytadeli. Hiszpanie
byli najbardziej rozśpiewani i roztańczeni.
(E.K.)
Fotografie na tej stronie, na okładce
i 4 fot. na stronie 2 wykonał Waldemar Malicki

- Czy był czas na jakąś refleksję, prywatne rozmowy?
- To był w ogóle za krótki czas, aby lepiej się poznać, ale dziewczyny zdążyły nawiązać świetny kontakt z naszymi małymi synkami – Julkiem i Fryderykiem. Gdy ja krzątałam się w kuchni,
mąż Wiktor rozmawiał trochę o muzyce. Szkoda, że nie można
było np. wspólnie pozwiedzać miasta czy okolic. Udało się nam
choć trochę opowiedzieć o zwyczajach, kulinariach. No, i już rozstanie (niedziela) – zbiórka przed kościołem o godz. 23.30, choć
wyjazd nastąpił dopiero o 2 w nocy. Hiszpanie jechali jeszcze do
Częstochowy...
- Dziękuję za spotkanie i opowieść.
Ewa Kłodzińska
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będzie 38. sezon

Nowy 38. sezonrozpocznie się dokladnie 18 września to data
rozpoczęcia 38. sezonu Sceny na Piętrze. ,,Sztuka pamięci –
świadectwem kultury” to nowy cykl programów wspomnieniowych, poświęconych wybitnym postaciom poznańskiej kultury. ANDRZEJ BOROWSKI IN MEMORIAM” to pierwszy
spektakl w tej edycji (zaproszenia imienne dla 200 widzów).
Andrzej Borowski – muzyk o złotych palcach, pianista, kompozytor, aranżer swój ostatni występ, grając na fortepianie kolędy,
miał właśnie w Scenie na Piętrze. Zmarł w sylwestra 2002/2003 r.
Teraz Scena uhonoruje Andrzeja Borowskiego wspomnieniami,
piosenkami, będą fragmenty filmów itp.
W następnym programie z tego cyklu artyści, przyjaciele
wspominać będą poetów Łucję Danielewską i Ryszarda Daneckiego.
Teraz latem Scena jest nieczynna co nie oznacza, że... wszyscy
pojechali na wakacje. Na stanowisku jest m.in. dyrektor Romuald Grząślewicz, który już teraz anonsuje i zaprasza na spektakl
(październik) ,,Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka.
O innych wydarzeniach 38. sezonu Sceny na Piętrze pisać będziemy w kolejnych wydaniach MY.
Ewa Kłodzińska
Pod koniec ubiegłego sezonu, 6 czerwca, w 80. rocznicę urodzin
Romana Wilhelmiego, na skwerze Jego imienia, pod popiersiem aktora, odbyła się mała uroczystość. W nowym sezonie 17 października zostanie ogłoszony werdykt konkursu literackiego dla młodzie-

lato w DPS

Przy popiersiu Romana Wilhelmiego, też zasłużeni dla kultury postacie Włodzimierz Łęcki i Romuald Grząślewicz
ży ponadgimnazjalnej ,,HOMO LOCUS ORNAT, NON LOCUS
HOMINEM” (współorganizatorem jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty), którego bohaterem ma być Roman Wilhelmi. Najlepsza praca zostanie nagrodzona Złotym Laurem (oraz innymi
nagrodami) wręczonym przed spektaklem 3 listopada ,,Miłość” na
podstawie poezji księdza Jana Twardowskiego z muzyką Janusz
Strobla.
Fot. Krzysztof Styszyński

Biedronki, bociany a nawet żaby opanowały w ostatni dzień
czerwca tereny wokół Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego, ubarwiając to miejsce dzięki pomysłowości pracujących tutaj plastyków.

Oj, działo się! I to przez kilka godzin! Bawili się mieszkańcy
DPS i zaproszeni goście podczas festynu ,,Biedronkowe lato”
na powitanie lata, oczywiście. Był poczęstunek (pyszny placek),
a po
nabraniuStyszyński
sił kto mógł i miał ochotę (niepełnospraw2 fot.
Krzysztof
ność nie była żadną przeszkodą!) ruszył w tany.

Muzyk-orkiestra nie szczędził sił i wielkich przebojów z minionych dekad. Słońce, zieleń i – może nawet jakieś wspomnienia – bo jakże nie wspominać dawnych prywatek? I gdzie się one
podziały? A że śpiewać każdy może, więc udostępniano mikrofon każdemu chętnemu. Były też próby śpiewów chóralnych...
Festyn ,,Biedronkowe lato” oferował również emocje podczas
zawodów zręcznościowych i prób strzeleckich.
Redakcja MY dziękuje za zaproszenie. I już... wpraszamy się
na kolejne imprezy.
Ewa Kłodzińska
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Gimnazjum nr 22

drzwi na warsztatach

Na przełomie czerwca i lipca br. odbyła się, zorganizowana
przez Gimnazjum nr 22 im. D. Chłapowskiego, druga edycja WAKACYJNYCH WARSZTATÓW TWÓRCZYCH. Jak w
roku ubiegłym, poprowadzili je artyści z Młodego Uniwersytetu Artystycznego, Pracowni Działań Twórczych i Edukacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uczestniczyli
uczniowie Gimnazjum nr 22, Szkoły Podstawowej nr 87,
Szkoły Podstawowej nr 55, a także dzieci i młodzież z okolicznych osiedli.

oznaczone” wejścia do pracowni
będą dobrą wskazówką nie tylko dla
nowych koleżanek i kolegów, którzy
przestąpią progi naszego gimnazjum w dniu 1 września, ale także
dla odwiedzających szkołę gości.
Dziękuję Radzie Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole za
ponowne sfinansowanie inicjatywy.
Dzięki temu uczniowie ciekawie i
twórczo spędzili pierwsze wakacyjne
dni, a wnętrze szkoły stało się jeszcze
bardziej przyjazne. Dziękuję Stowarzyszeniu „Wiedza, Kultura, Pomoc”
za wsparcie finansowe warsztatów.
Dzięki niemu młodzi artyści mogli
po zakończonych działaniach odpocząć przy małym, słodkim co nieco. Warsztaty nie odbyłyby
się bez życzliwości dyrektor Gimnazjum nr 22 pani V. Nowak.
Zapraszam do obejrzenia relacji z warsztatowych wakacyjnych
działań.
Elżbieta Witkiewicz, nauczyciel przedmiotów
artystycznych, inicjator i koordynator działań

W programie spotkań znalazły się warsztaty twórcze z elementami sensoplastyki, działania w przestrzeni, typografii. Finałem
było przygotowanie i wykonanie projektów drzwi poszczególnych pracowni Gimnazjum. Uczestnicy stawali codziennie przed
nietypowymi problemami, bez łatwych rozwiązań i schematów.
Inspiracji do własnej twórczości szukali, zwłaszcza w fazie projektowania drzwi, w pracach artystów działających w XX wieku.
Dzięki pomysłowości uczestników zwykłe białe drzwi stały
się zaproszeniem do odkrywania i zgłębiania coraz to nowych
tematów i zagadnień. Mamy też nadzieję, że tak „artystycznie

Apel w sprawie poznanianki

Rozpocznę od prostego pytania. Jaka postać najbardziej kojarzy
się Państwu z naszym miastem? Wystarczy, że wypowiem słowo
„Bamberka”, a od razu wszystkim poznaniakom przychodzi na
myśl jedyna taka postać kobiety w bamberskim stroju stojąca na
studzience na Starym Rynku w Poznaniu. Jednak w istocie nie jest
to kobieta wywodząca się z przodków pochodzących z okolic miasta Bamberg. Jest to rodowita poznanianka Jadwiga Gadziemska
z domu Jakubczak.
Dlatego zwracam się do wszystkich mieszkańców naszego
grodu z apelem: przywróćmy tej zacnej kobiecie tożsamość!
Nazywajmy od teraz pomnik, do którego pozowała w młodości
Jadwiga Gadziemska z domu Jakubczak, pomnikiem „Poznanianka w stroju bamberskim”, a nie jak dotychczas „ Bamberka”. Czy my poznaniacy nie mamy obowiązku podkreślać własnej
godności, dumy i ambicji? Nazywajmy wszystko po imieniu, ale
zgodnie z prawdą historyczną! Niedawno minęło 100 lat od odsłonięcia tego pomnika - odsłonięty został 9 sierpnia 1915 r. Szczycąc
się tym musimy głośno powiedzieć, że kobieta od wielu lat będąca
najbardziej rozpoznawalnym symbolem Poznania zasługuje na
taki dowód naszej wdzięczności! Zmieniamy nazwy ulic zmieńmy
i to!
I jeszcze jedno. Popieram w całości wypowiedziane (w „MY” ze
stycznia br.) przez Pana Krzysztofa Dymnego marzenie, aby na
grobie jego Prababci na poznańskim cmentarzu na Miłostowie
(tam spoczywa pani Gadziemska) mieszkańcy ufundowali minia-

turę pomnika „Poznanianka w stroju bamberskim” z informacją,
że to właśnie Ona była jej pierwowzorem. Mam ogromną nadzieję, że znajdzie się w Poznaniu twórca, który wykona to bezpłatnie
i będzie dumny i szczęśliwy, że tego dokonał.
Na zakończenia chylę czoło przed wszystkimi ludźmi, którzy od
wielu lat przebijają się z oczywistą prawdą o tej poznaniance i sądzę, że ich trud zostanie zwieńczony sukcesem. Na co z niecierpliwością czeka
Marek Knasiecki
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Wysokie czynsze i wielkie zaniedbania

chcą to zmienić

Lokatorzy trzech 10-piętrowych budynków u zbiegu ulic Łaskarza i Tomickiego na Komandorii płacą tak wysokie czynsze,
jakby mieszkali w pięknej oazie luksusu i wygody. Tymczasem
mają od dziesięcioleci nie remontowane klatki schodowe, w
fatalnym stanie windy, niebezpieczne balkony, a główne wejście przypomina skorodowane wrota zapomnianego bunkra.

To osiedle powstało w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku głównie dla pracowników milicji. Obecnie
mieszkają tu jak wszędzie ludzie wszelkich zawodów i zajęć, ale budynki, administrowane przez ZKZL, pozostają
własnością resortu spraw wewnętrznych. W istocie nie widać tu prawdziwego gospodarza. Ludzie radzą sobie
doraźnie jak mogą własnymi siłami.
Na zdjęciu obok widać pękniety balkon podparty prowizorycznie przez
lokatora. Wszyscy boją się korzystać
ze starych i zdewastowanych wind
Mieszkańcy płacący miesięcznie za
lokale nawet 1100 zł i więcej od dawna domagają się poprawy jakości bytowania i bezpieczeństwa.
Odpowiedź jest zawsze jedna: nie ma pieniędzy. Ostatnio chyba miarka się przebrała i ludzie tym razem raczej nie ustąpią.
Zainteresowali swoim problemem niektóre poznańskie media i
domagają się rzeczowych negocjacji z właścicielem, z administracją.

Zachęcający jest przykład identycznego budynku obok, gdzie
powstała wspólnota i w krótkim czasie wszystko zmieniło się na
lepsze, a opłaty zmalały. Więc jednak można, tylko trzeba chcieć
oraz zadbać solidarnie o własne prawa i interesy.
md

z kroniki policyjnej

Ul. Łacina. Nieznany sprawca poprzez włamanie na teren budowy CH Posnania dokonał kradzieży mienia. Sprawę prowadzi
KP Poznań Nowe Miasto
Ul. Bałtycka. Jarosław O. zatrzymany za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Ul. Jana Pawła II. Bartłomiej Z. zatrzymany za kierowanie
pojazdem mechanicznym pomimo ciążącego na nim sądowego
zakazu prowadzenia pojazdów.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca dokonał poprzez tzw.
wyrwę dokonał kradzieży torebki wraz z dokumentami na szkodę Krystyny G. Sprawę prowadzi KP Poznań Nowe Miasto
Ul. Małachowskiego. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie
wkładki zamka dokonał włamania do posesji, a następnie kradzieży pieniędzy i biżuterii. Sprawę prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Gdyńska. Stefan B. kierował rowerem mimo sądowego
zakazu związanego z kierowaniem w stanie nietrzeźwości rowerem. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku.
Ul. Jana Pawła II. Notowany za włamania i przestępczość
narkotykową Marcin P. został zatrzymany na gorącym uczynku

za znieważenie i czynną napaść na funkcjonariuszy policji. Sprawę prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Warszawska. Dwóch nieznanych sprawców zaatakowało
Macieja C. i doprowadzając go do stanu bezbronności dokonało
rozboju dokonując kradzieży pieniędzy oraz dokumentów.
Ul. Bałtycka. Nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do lokalu gastronomicznego na szkodę Damiana K. Sprawę
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto
Ul. Bałtycka. Daria S. oraz Danuta S., w związku ze znieważeniem pracowników MOPR oraz usiłowaniem wpłynięcia
na odstąpienie od wykonania czynności, zostały zatrzymane na
gorącym uczynku przez funkcjonariuszy KP Poznań Nowe Miasto.
Rondo Śródka. Trzech nieznanych sprawców dokonało pobicia Tecława A.
Ull. Termalna. Z niezamkniętej szafki na terenie Term Maltańskich Krystian J. oraz Kacper M. dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego o wartości 1200 zł na szkodę Dariusza M.
Sprawcy zatrzymani przez policjantów na gorącym uczynku.
Ul. Krańcowa. Adam R. poprzez używanie słów niecenzuralnych dokonał znieważenia funkcjonariuszy publicznych - ratowników medycznych w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku.
(Wydarzenia w lipcu br.)
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Wojna i poznańska rodzina

wysiedleni (1)
PORZĄDKI OKUPANTA

Od pierwszych dni okupacji władze
niemieckie w Poznaniu ustalały nowe
porządki. Na potrzeby wojska i Gestapo
(Geheime Staatspolizei – hitlerowskiej
tajnej policji politycznej) zajmowano
wiele domów i mieszkań, z których Polaków wyrzucano często „na bruk”. Już 15
września wprowadzono godzinę policyjną, która obowiązywała od 19 do 6 rano.
Każda osoba przebywająca na ulicy po
godzinie 19.30 bez odpowiedniego Stanisław Kostka
SZYMAŃSKI
zezwolenia była aresztowana na okres
co najmniej dwóch dni i w tym czasie w więzieniu dostawała
tylko chleb i wodę.
Wydano zarządzenie wzywające Polaków do bezwzględnego i
niezwłocznego zdawania wszelkiego rodzaju broni oraz aparatów
radiowych. Zezwolono na odprawienie w kościołach nabożeństw
tylko w niedzielę między godziną 9 a 11. Na początku października Artur Greiser - namiestnik Hitlera i kat Wielkopolski - podjął decyzję o tworzeniu dla polskich dzieci szkół, z wykładowym
językiem niemieckim. Nauczanie miało się sprowadzać tylko do
podstaw czytania, pisania i rachowania.
Za najpilniejszą rzecz uważali okupanci jak najszybsze pełne
przejęcie przyłączonych do III Rzeszy ziem polskich. W związku z tym planowali wysiedlenie części ludności polskiej, a na jej
miejsce sprowadzenie Niemców z Rzeszy i państw bałtyckich. Te
plany w ogólnych zarysach opracowane zostały przez najwyższe
władze hitlerowskie już przed wojną. Do przeprowadzenia wysiedleń powołane zostały specjalne urzędy. Podlegały one szefowi hitlerowskiej służby bezpieczeństwa, a nadzorowane były
przez inspektora policji bezpieczeństwa.

Masowe wypędzenia Polaków z Wielkopolski.
Wysiedleniami, na najwyższym szczeblu, zajmował się Główny
Urząd Bezpieczeństwa w Berlinie, a personalnie – Adolf Eichmann. Na generalnego pełnomocnika wykonania tego zadania
Artur Greiser wyznaczył dowódcę SS i policji – Wilhelma Koppego. Aby zorganizować cały aparat administracyjny i przejąć
kontrolę nad kluczowymi zakładami przemysłowymi, Niemcy
musieli w pierwszej kolejności sprowadzić swoich urzędników
i różnego rodzaju specjalistów. W związku z tym najważniejszą
sprawą dla realizacji tego zadania było przygotowanie odpowiedniej ilości mieszkań.

Od początku okupacji Niemcy dokonywali wysiedleń Polaków, ale w połowie października 1939 roku podjęto intensywne przygotowania do wysiedleń na wielką skalę. Wybierano
najlepsze domy i mieszkania. Przy opracowywaniu imiennych
listy Polaków przewidzianych do wysiedlenia brano pod uwagę
takie względy jak: aktywna przeszłość polityczna, predyspozycje
do pełnienia roli przywódców w działalności konspiracyjnej,
przynależność do inteligencji, często też stosunek miejscowych
Niemców do poszczególnych osób. Poza ludnością miast wysiedlenia miały objąć również ludność wiejską. W pierwszej kolejności właścicieli majątków ziemskich, następnie chłopów – posiadaczy najlepszych gospodarstw.

OBÓZ NA GŁÓWNEJ

Tworzono specjalne obozy przejściowe dla wysiedlanych. W
końcu października 1939 roku decyzją niemieckiego nadburmistrza Gerharda Schefflera taki obóz utworzono na peryferiach
Poznania – na Głównej.

Usytuowanie obozu Lager Glowna.
Wybrano miejsce, na którym Prusacy na początku XX wieku
postawili magazyny amunicyjne. Po pierwszej wojnie światowej
obiekt należał do Wojska Polskiego i mieściły się w nim magazyny sprzętu wojskowego i amunicji. Teren otoczony był potrójnym
ogrodzeniem z drutu kolczastego, a w jego narożnikach znajdowały się wieże wartownicze wyposażone w reflektory. Po zajęciu
Poznania przez wojsko niemieckie osadzono tu, na pewien czas,
polskich jeńców.
Po wojskowych magazynach pozostało pięć pustych budynków. Dwa największe stanowiły przestronne, przewiewne hale
magazynowe - oznakowane jako Barecke III i Baracke IV. Jeden
miał około 50 m szerokości i 120 m długości, drugi odpowiednio 30m i 170 m. Trzy mniejsze były parterowymi drewnianymi
barakami. Ze stacji Poznań – Wschód dochodziła tu bocznica
kolejowa. Obóz na Głównej w niemieckich dokumentach do
połowy grudnia 1939 roku nazywał się: Lager Glowna, Sammellager Glowna (obóz zbiorczy) lub Internierungslager (obóz dla
internowanych), a później, aż do likwidacji w maju 1940 roku,
Durchgangslager Glowna (obóz przejściowy).
Według wyliczeń niemieckiej administracji, obóz mógł pomieścić od 4 do 4,5 tys. osób, ale komisaryczne władze miejskie były
świadome, że nie nadaje się do internowania w nim tak dużej
ilości ludzi. W sprawozdaniu komisarza miasta z dnia 1 listopada
1939 roku wyraźnie stwierdzono, że zatrzymać w nim można wysiedlonych tylko na krótko, w każdym razie nie w okresie zimy,
a ponadto zwracano uwagę na możliwość wybuchu epidemii i
rozprzestrzenienie się jej poza obóz. Nie chodziło oczywiście o
bezpieczeństwo internowanych. Bano się, aby jakaś zaraza nie
przeniosła się do miasta, w którym byli Niemcy.
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PRZYCHODZILI NOCĄ

Zaplanowane na wielką skalę wysiedlenia rozpoczęły się na
początku listopada 1939 roku – kilka dni przed polskim świętem
narodowym 11 listopada. Dokonywały ich, przeważnie w późnych godzinach wieczornych lub nocą, zespoły składające się z
kilku uzbrojonych Niemców – żandarmów i cywilów, którzy zachowywali się bardzo bezwzględnie i często brutalnie. Na ubranie się i spakowanie wyznaczano od 15 do 30 minut. Wysiedlani
mogli zabrać tylko ręczny bagaż zawierający odzież, koc, naczynia i sztućce. Waga bagażu nie mogła przekraczać 30 kg na osobę
dorosłą oraz 10 kg na dziecko. Wyposażenie domu lub mieszkania i przedmioty wartościowe, takie jak meble, dzieła sztuki,
podlegały konfiskacie. Początkowo zezwalano na posiadanie 200
zł na osobę, później tę kwotę ograniczono do 20 marek niemieckich, co równało się 40 złotym. Wymagano, aby wysiedlani ludzie wzięli ze sobą żywność na kilka dni.
Wysiedlanych z Poznania i okolic umieszczano w obozie przejściowym na Głównej. Mieszkańców z dalszych terenów województwa poznańskiego osadzano w różnych miejscach czasowego internowania, takich jak szkoły lub zabudowania klasztorne,
skąd wszyscy byli wywożeni do Generalnego Gubernatorstwa.
W Poznaniu wysiedlenia rozpoczęły się w niedzielę 5 listopada
1939 roku, o godzinie 5 rano. Wśród pierwszych wysiedlanych
znajdowała się przede wszystkim inteligencja: profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, prawnicy, lekarze, wysocy urzędnicy
państwowi, przemysłowcy, kupcy oraz nauczyciele. Planowano,
że po kilku dniach zostaną wywiezieni do GG. Tak się jednak nie
stało i przebywali na Głównej do końca listopada.

Tablice informacyjne na terenie obozu Lager Glowna.
Sytuacja wysiedlonych w obozie, szczególnie w pierwszym
okresie, była bardzo trudna. Komenda obozu miała charakter
polityczny, a nie administracyjno-gospodarczy. Wszystko musieli zrobić sami wysiedleni. Powołano komitet, rodzaj samorządu,
który był oczywiście pod ścisłą kontrolą komendantury obozu.
Zorganizowano kuchnię, kantynę, izbę chorych, pocztę obozową, która zajęła się przyjmowaniem i przekazywaniem wysiedlonym listów i paczek z żywnością, dostarczanych przez rodziny i
znajomych spoza obozu. Wykonano urządzenia sanitarne.
Warunki mieszkaniowe w obozie były nieludzkie. Wysiedlonych umieszczano w barakach na podłodze przykrytej niewielką
ilością słomy. Wiatr hulał we wnętrzu, a cztery żelazne piecyki,
jeden na około 1200 m2 powierzchni, niewiele pomagały, ponieważ na każdy z nich przydzielano tylko półtora wiadra węgla na
dobę.

NIELUDZKIE WARUNKI

Niemiecki regulamin obozowy (Lagervorschrift), miał 27
punktów. Nakazywał przebywanie w barakach i zachowanie
ciszy nocnej od 21 do 6, obecność podczas kontroli stanu licz-

bowego baraków, przeprowadzanej codziennie o godzinie 17;
utrzymywanie czystości w pomieszczeniach; oddawanie ukłonu
przedstawicielom władz obozowych – komendantowi oraz oficerom; zabraniał, pod groźbą surowych kar, podchodzenie do
bramy obozu i przekazywanie, poza oficjalną pocztą, jakiejkolwiek korespondencji, a także zabraniał wszelkiego rodzaju politykowania i podburzania, rozsiewania fałszywych wiadomości
i urządzania zebrań. Za wszystkie przewinienia przewidywano
kary, o których decydował komendant obozu. Należały do nich
dodatkowe prace, stawianie pod pręgierz oraz publiczna chłosta.
Wszyscy wysiedleni, z wyjątkiem dzieci, osób sędziwych oraz
kobiet w ciąży, musieli wykonywać różne prace porządkowe na
placu apelowym, w barakach, kuchni i w warsztatach obozowych. Pracowano od 8 do 12 i od 14 do 17. Chłopców od 14 roku
życia, a mężczyzn do 30 lat obowiązywała codzienna poranna
gimnastyka.

Okropne warunki egzystencji ludzi - najczęściej całych rodzin umieszczonych na posadzce w ogromnych, zimnych, brudnych,
zaszczurzonych i zarobaczonych barakach.
Warunki sanitarne były katastrofalne. Do mycia i prania służyły dwa długie koryta z zimną wodą. Dla wszystkich była tylko jedna latryna – dół kloaczny z umieszczonym nad nim poziomym drągiem, na którym się siadało. Oprócz zimna i brudu
dokuczały wysiedlonym grasujące, szczególnie w nocy, szczury.
W zimnych barakach ludzie chorowali. Były przypadki zgonów.
Zdarzyły się również urodzenia dzieci. Jeden z noworodków, z
powodu braku ciepłej wody, wykąpany został w kawie zbożowej,
którą kuchnia wystawiała w dużym kotle, w miejscu dostępnym
dla wysiedlonych.
Dzienne wyżywienie składało się z trzech posiłków. Rano
niewielka racja chleba i gorzka, czarna kawa zbożowa. Kuchnia
kolejno gotowała tylko trzy zupy. Jednego dnia z brukwi, drugiego dnia kapuśniak, trzeciego krupnik, a czwartego znowu brukwianka i tak dalej, w kółko. Na kolację kawałek chleba i kawa,
czasem trochę margaryny lub marmolady. Dla matek karmiących i dzieci do 6 lat dawano po pół litra mleka dziennie.
Poza fatalnymi warunkami bytowymi, na samopoczucie internowanych niemały wpływ miał także sposób traktowania
ich przez administrację obozową. Pierwszy komendant obozu – Hauptsturmfurer SS Sauer – do wysiedlonych zwracał się:
polnische Schweine (polska świnio) lub polnische Mist (polski
gnoju). Wielu ludzi nie wytrzymywało tego wszystkiego, przeżywało poważne kryzysy, popadało w głębokie depresje. Były próby
samobójstw. (cdn)
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI
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budujemy pomnik wypędzonych wielkopolan

Pierwsza połowa 2016 roku przyniosła istotny postęp
w przygotowaniach projektu, by w Poznaniu wybudować
pomnik upamiętniający wypędzenia Polaków z Wielkopolski w latach drugiej wojny światowej. Jak pisałem
wcześniej, w roku 2014 otrzymaliśmy działkę pod pomnik w prestiżowym miejscu u zbiegu ulic Towarowej
i Powstańców Wielkopolskich.

Na debatę publiczną w gmachu Urzędu Miasta Poznania
w dniu 10 marca br. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych przygotował model pomnika i kilka plansz z wizualizacjami. Zabierający głos w debacie zdecydowanie popierali
zarówno przekaz ideowy pomnika jak i przedstawiony projekt.
W podobnym tonie wypowiadali się internauci na forum dyskusyjnym. W konsekwencji Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników przy Urzędzie Miasta Poznania uznał, że należy zrezygnować
z rozpisywania konkursu i przygotować projekt artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi
do wystąpienia o pozwolenie na budowę. W chwili obecnej prace
te są na ukończeniu.
Czytelników „MY” nie trzeba przekonywać, że lokalizacja
działki pod pomnik jest dogłębnie przemyślana i spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wypędzonych Wielkopolan i ich
rodzin. Bliskie sąsiedztwo uczęszczanych szlaków komunikacyjnych (tramwaje, autobusy, ciągi piesze i rowerowe) zapewnia
walor edukacyjny pomnika. Przewidujemy ustawienie pulpitu
informacyjnego o wypędzeniach z Wielkopolski w trzech językach. Natomiast o największym w Wielkopolsce obozie przesiedleńczym na Głównej będzie przypominał głaz z tablicą informacyjną przy ulicy Bałtyckiej 7.
Jak potrzebna jest pamięć o polskich ofiarach niemiecko-sowieckiej napaści na Polskę świadczy kolejny krok „specjalistów”

od niemieckiej narracji historycznej. W RFN ostatnio weszła
w życie uchwała przyznająca Niemcom i Volksdeutchom (także
ich dzieciom!) odszkodowania w wysokości 2500 euro w przypadku jeśli w latach 1939-1956 byli zmuszani do pracy przez
władze innych państw (m.in. Polski). Chodzi o tych Niemców,
którzy napadli na Polskę, ograbili jej mieszkańców (wg wyliczeń
na sumę ok. 1000 mld dolarów), więzili w obozach koncentracyjnych, rozstrzeliwali, gazowali, wieszali, wypędzali, porywali polskie dzieci na germanizację itd.). To właśnie ci kaci i mordercy
dostaną odszkodowania!
Na taką wersję nazistowskiego myślenia decydentów w RFN
nie ma naszej zgody. Jeden z internautów napisał: „prawdopodobnie prędzej doczekamy się ponownego ataku na Polskę
niż odszkodowania za zbójecką napaść Niemców i Sowietów we
wrześniu 1939 r.”.
Wracając do rozpoczętego tematu o budowie pomnika Wypędzonych Wielkopolan trudno nie mieć głębokiego przekonania
o słuszności tej inicjatywy. O drugiej wojnie światowej, ich
sprawcach musimy wiedzieć i pamiętać. Niemiecka narracja
historyczna jest fałszywa, zbrodnie niemieckie zacierane, winy
najeźdźców przerzucane na ofiary. Niemcy uciekający przed
frontem ani przesiedleni administracyjnie z Ziem Zachodnich
na mocy układu poczdamskiego, nigdy nie byli „wypędzeni” jak
twierdzi Erika Steinbach.
To Niemcy wypędzali Polaków z ich domów grabiąc ich majątki w łupieżczej wojnie, dając 10-15 minut na spakowanie tobołków i popędzając wrzaskiem i kolbami karabinów. Te fakty
przypomni przyszły pomnik Wypędzonych Wielkopolan. Popierajmy tę inicjatywę, to nasz polski obowiązek.
Henryk Walendowski Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Wypędzonych, tel. 501 404 250
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Poznania
Paweł Łukaszewski oświadczył, że nie wyda zgody na uruchomienie spalarni śmieci w Karolinie przed całkowitym zakończeniem budowy wszystkich dojazdowych dróg i ulic. Ta zaskakująca informacja wzięła się stąd, że po prostu teraz przeczytano
dokument z 2010 roku pod nazwą decyzja środowiskowa. Jest
w tym dokumencie właśnie zapis, że przed oddaniem spalarni
do eksploatacji należy wybudować drogi dojazdowe do zakładu
oraz zmodernizować pobliskie ulice. Z kolei decyzja o lokalizacji
z tego samego roku nakazuje m.in. wybudowanie wiaduktu drogowego nad trasą kolejową do Wągrowca (fot. z prawej), drogi do
zakładu od ul. Bałtyckiej do Gdyńskiej, rozbudowę skrzyżowania
tych ulic, w tym wydzielenie dwóch pasów do skrętu w lewo.
Budowę dróg dojazdowych i związanych z nimi obiektów
prowadzi spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Jej prezes
Paweł Śledziejowski mówi, że zakończenie budowy było przewidziane na wrzesień br., ale jest opóźnienie szacowane na 2-3
miesiące. Zdumiewa niezwykłe wyjaśnianie tego „poślizgu” podane przez szefa PIM. Otóż zrzuca on winę na właścicieli jednej
z wywłaszczonych posesji, którzy długo nie chcieli jej opuścić.
Urzędnik odpowiedzialny za tak poważne przedsięwzięcie nie
wiedział, że może zażądać szybkiej eksmisjii?

Jeśli inspektor nadzoru Paweł Łukaszewski będzie konsekwentny, to listopadowy termin planowanego uruchomienia
spalarni nie zostanie dotrzymany, bo do zakończenia drogowej inwestycji jeszcze daleko. Będą zapewne różne próby obejścia zaistniałej przeszkody. Spalarnia może na przykład przedłużyć okres działania „na próbę”. - Będziemy sprawdzać, czy
przedłużenie okresu próbnego jest uzasadnione i czy nie mamy
do czynienia z nielegalnym użytkowaniem zakładu - zapewnia P.
Łukaszewski. Znów mamy na pewno przykład urzędniczego braku przewidywania, odpowiedzialności i kompetencji, ale przełożeni wniosków żadnych z tego znów nie wyciągną.
SO

Spalarnia śmieci, czyli Instalacja Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Na ul. Gdyńskiej powstanie m.in. dwupasmowy wiadukt
nad trasą kolejową w kierunku Wągrowca.

Rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych pani
Magdalena Gościńska poinformowała nas o planowanej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nadolnik. Na północnym skraju zbudowanego w ostatnich latach komunalnego osiedla (czyli od strony młyna) ma
powstać jeden 5-kondygnacyjny budynek z 60 mieszkaniami, z trzema
klatkami schodowymi, bez wind, z balkonami oraz pomieszczeniami gospodarczymi na dolnej kondygnacji. Na ostatnich piętrach będą
mieszkania dwupoziomowe. Na każde mieszkanie ma przypadać jedno
miejsce parkingowe. Budowa ma się rozpocząć w 2017 r.
Będzie to już ostatni element zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu. Obecnie ZKZL dysponuje ekspertyzą geotechniczną gruntu, na
którym posadowiony będzie budynek. Trwają kolejne procedury związane z przygotowaniem tej inwestycji. Budynek gotowy będzie do zamieszkania nie wcześniej niż w 2018 roku. Działka, na której wzniesiony
zostanie nowy blok należy do miasta Poznań. Miejskie mieszkania będą
miały status lokali komunalnych, gdyż plany inwestycyjne spółki nie
przewidują obecnie budowy mieszkań socjalnych.
Warto tu przypomnieć, że we wcześniejszych zamierzeniach rozbudowy komunalnego osiedla przy Nadolniku przewidywano, że po stronie wschodniej, bliżej rzeki Głównej, powstanie ponadto 6 budynków
mieszkalnych. Od tej koncepcji jednak definitywnie odstąpiono ze
względu na nieodpowiednie warunki geologiczne. ZKZL planuje też budowę w najbliższych latach bloków komunalnych blisko Głównej - przy
ul Zawady i ul. ks. Zdzisława Bernata.

Planowany nowy blok widoczny jest w prawem górnym narożniku makiety Osiedla Nadolnik. Nie powstanie 6 budynków
widocznych w dolnej części, w tym jeden wyraźnie przesunięty
wobec pozostałych. Pozostanie dzieki temu więcej terenu na
zieleń, rekreację, sport i zabawę.

nowy blok przy nadolniku
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
NA ORP "POZNAŃ"
wspaniały czas wycieczek
W STOLICY

Dla większości uczniów klas piątych i szóstych wycieczka była pierwszą w życiu wyprawą do stolicy. Mieliśmy ciekawy program, świetne zakwaterowanie w hotelu Sokrates, a Warszawa przywitała nas słońcem.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Placu Zamkowego i Zamku Królewskiego, przeszliśmy reprezentacyjną arterią miasta: Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. Słuchaliśmy ciekawych przekazów przewodnika na Rynku Starego Miasta. Niemałych wrażeń dostarczył nam pobyt
w Pałacu Kultury i Nauki oraz wjazd na trzydzieste piętro, skąd podziwialiśmy panoramę miasta. Popołudnie spędziliśmy w Łazienkach Królewskich – letniej rezydencji króla Polski. Największą atrakcją w drugim
dniu pobytu był Stadion Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernik

PRZYGODY Z PIRATAMI

Klasy 2a i 2b wybrały się do Kościana „Z PIRATAMI DOOKOŁA
ŚWIATA W POSZUKIWANIU BIAŁEGO NENUFARU”. Piraci ubrali
dzieci w kamizelki asekuracyjne i wszyscy zebrali się na tratwie, którą rozpoczęli podróż w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Po pewnym
czasie po dzieci przypłynęli Indianie, a podróż tratwą skończyła się w
głównej wiosce, gdzie ukryta była ostatnia informacja o ukrytym skarbie. W końcu grupa odnalazła skarb i mogła zatańczyć radosny taniec.
Nie zabrakło również pysznych kiełbasek z ogniska i lodów na ochłodę
w ten gorący dzień, a także szalonej zabawy na placu zabaw.

RAJD PIESZY 10 KM

Klasa 5a udała się na 10-kilometrowy rajd pieszy. Do Kobylnicy dojechaliśmy podmiejskim autobusem, a dalej szliśmy już tylko pieszo.
przez Wierzenicę, Mechowo, Kicin kończąc na szczycie Dziewiczej Góry.
Przyglądaliśmy się przyrodzie, słuchaliśmy „odgłosów lasu”, widziliśmy
dwór Augusta Cieszkowskiego, drewniany kościół w Kicinie. Nagrodą
za wysiłek było ognisko oraz zabawy u podnóża Dziewiczej Góry. Świetnie spisali się rodzice, którzy przygotowali kulinarne zaplecze oraz zapewnili transport potrzebnych do ogniska i zabawy materiałów.

Klasy IVa i IVb wybrały się na wycieczkę do Świnoujścia. Nie wszyscy
wiedzieli, że to miasto leży na wyspach Uznam, Wolin i Karsibór i trzeba
tam popłynąć promem. Była to duża atrakcja. Spacerowaliśmy brzegiem
morza, a piękna pogoda pozwoliła się wykąpać. Po kolacji pojechaliśmy
się zakwaterować na ORP,,POZNAŃ". Drugiego dnia z przewodnikiem
zwiedzaliśmy okolicę. Po przeszkoleniu wojskowym w Forcie Gerharda
zostaliśmy rezerwistami regimentu. Z latarni morskiej podziwialiśmy
piękne widoki. Nad morzem odbył się chrzest na "Wilczków Morskich".
Po kolacji oficer dyżurny umożliwił nam spacer po porcie. Ostatniego
dnia zwiedziliśmy okręt, następnie pożegnaliśmy Świnoujście i pojechaliśmy do Międzyzdrojów. Tam odwiedziliśmy odwrócony do góry
nogami "Magiczny Dom", pospacerowaliśmy po molo. Po obiedzie z
żalem musieliśmy opuścić nadmorskie tereny, by wieczorem wrócić do
naszych ukochanych domów.

W ZIELONEJ SZKOLE

Klasy 6a zakończyli edukację w Zielonej Szkole w Czaplinku. Nie żałujemy! Zaliczyliśmy rowery wodne, kajaki, wspinaczkę na ścianę, trudne wspinanie się na skrzynki z asekuracją linową, strzelanie z wiatrówki
i z łuku. Użyliśmy słonecznej kąpieli w jeziorze Drawskim. Przygodę w
Czaplinku zakończyliśmy paintbolowym torem przeszkód w hardcorowych warunkach. Bogaty program nie przeszkodził nam w obejrzeniu
meczu Polska-Niemcy. A cała nasza przygoda odbywała się pod okiem
doświadczonej, wyjątkowej, super przyjaznej kadry instruktorskiej.

PÓŁKOLONIE

Tuż po zakończeniu roku szkolnego uczniowie klas I - III rozpoczęli
półkolonie. Dzięki środkom finansowym z Rady Osiedla oraz współpracy z Akcją Katolicką szkoła przez pięć dni mogła zorganizować przedpołudniowe zajęcia. Pod opieką nauczycieli dzieci obejrzały ciekawy film
w kinie Malta, były w Fabryce Śmiechu Michałek, brały udział w warsztatach w Bramie Poznania oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych,
turnieju piłki nożnej i pikniku w Bogucinie. Na zakończenie zajęć każdy
zadowolony uczestnik otrzymał prezent w postaci wyprawki szkolnej.
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Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria

z prac rady osiedla

Rada Osiedla przekazała 74 tys. zł na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, który zmodernizuje za te pieniądze drogę dojazdową i uporządkuje park.
Realizacja tego zadania przysłuży się nie tylko podopiecznym
Ośrodka, ale także mieszkańcom Osiedla.
Rada postanowiła, że zamiast planowanych trzech progów
zwalniających na ul. Tomickiego powstaną tylko dwa. Zaoszczędzone w ten sposób 4 tys. zostaną w tym roku przeznaczone na
remont chodnika na ul. Małachowskiego.
Rada negatywnie zaopiniowała projekt nowego zarządzenia
prezydenta Poznania dotyczącego przyznawania tzw. grantów.
Uznano, że wymóg dołączenia do wniosku o grant pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej jest niesłuszny. Dokumentacja taka wiąże się bowiem z bardzo wysokim kosztem, który okazałby się bezcelowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania.
Ponadto, zdaniem radnych, wprowadzając konkurs tzw. dużych
grantów, projekt nowego zarządzenia obciąża Osiedla dużymi
inwestycjami, które powinny leżeć po stronie Miasta.
Ze względu na wysoki koszt najmu, pojawił się więc pomysł
odłączenia od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
lokalu Rady przy ul. Warszawskiej 25 i włączenie go do zasobu
lokali miejskich. Radna Beata Urbańska zapytała, czy lokal jest
w ogóle Radzie potrzebny. Czynsz kosztuje Radę Osiedla ok. 12
tys. zł rocznie, a stowarzyszenia, które chciały korzystać z lokalu,
z niego nie korzystają. W siedzibie, oprócz comiesięcznych sesji,
nic się nie dzieje. Radny Krzysztof Kałużny nadmienił, że można
by poprosić którąś ze szkół na terenie osiedla o udostępnienie
raz w miesiącu jakiegoś pomieszczenia. Przewodniczący Rady,
Gerard Cofta, zaproponował, aby najpierw podjąć rozmowy z

Zasady dobrego wychowania

w podróży

Nawet niedługa podróż autokarem czy pociągiem może być
wakacyjnym koszmarem. A wszystko przez niekulturalnych
czy po prostu nieuprzejmych współpasażerów. Pamiętajmy
tylko, że i my tym współpasażerem jesteśmy!
Zacznijmy zatem podróż. Po pierwsze: bagaż podręczny niech
zawiera to co rzeczywiście w podróży może stać się niezbędne,
aby zajął tylko tyle miejsca ile mu przysługuje. Po drugie: zajmijmy to miejsce (i tylko tyle!), które nam przysługuje (według np.
miejscówki) i nie wymuszajmy od współpasażera zamiany (bliżej/dalej od okna, zgodnie z kierunkiem jazdy itp. - to wszystko
trzeba było uwzględnić kupując bilet). Przemilczmy gdy współpasażer jest grubasem i jego tusza zajmuje jeszcze kawałek naszego miejsca. Nie dokuczajmy mu, pewno sam jest skrępowany taką
sytuacją... Po trzecie: miejsce w autokarze/pociągu to nie biuro,
w którym rozkładamy laptopy itp. (a te wydają rozmaite dźwięki,
drażniące innych) ani telefoniczna rozmównica (dzwoniące komórki, długie i głośne przez nie rozmowy to koszmar podróży).
Przydadzą się słuchawki. Jeśli podróżujemy z kimś znajomym to
niech rozmowa będzie cicha i dyskretna. Nie zmuszajmy obcego
współpasażera do dialogu. Po czwarte: kulturalny podróżnik nie
zdejmuje butów – i to nie tylko ze względu na zapachy, ale także
dla... własnego dobra: nabrzmiałe w czasie dłuższej podróży stopy mogą okazać się ,,za duże”, aby wcisnąć je ponownie do butów.
Po piąte: nasza przekąska nie może mieć intensywnego zapachu
(ser, ryba, jajko). Po szóste: dziecko w podróży może się znudzić,
trzeba zatem mieć pod ręką ,,arsenał” książeczek, drobnych zabawek itp., aby je zainteresować.

ZKZL w celu obniżenia ceny najmu lokalu. Jeśli to się nie uda, to
będzie można myśleć o ewentualnej wyprowadzce. Jeśli jednak
Rada postanowi zatrzymać swoją obecną siedzibę, trzeba będzie
znaleźć podmioty, które będą chciały z niej korzystać.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że
mimo negatywnego zaopiniowania przez Radę Osiedla projektu
zbycia nieruchomość przy ulicy Świętojańskiej 5, będzie przygotowywana jej sprzedaż.
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na rok
2017, zgłoszono do konkursu modernizację przyszkolnego
placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr
85 im. Kawalerów Maltańskich. Wkład własny Osiedla wynosić
będzie 70 tys. zł i zostanie zabezpieczony w projekcie planu wydatków na 2017 rok
Radna Patrycja Wosińska ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zrzekła się mandatu radnej. (Z protokólu)

Rada Osiedla przeznaczyla 74 tys. zł na modernizację dojazdu
do Ośrodka Szkolo-Wychowaczego i uporządkowanie parku.
No, i koniec podróży. Dobrze wychowany podróżny nie zostawia swoich śmieci. Rozejrzyjmy się czy wszystko zabraliśmy, aby
potem nie było przepychania ,,pod prąd”, bo dziecko zostawiło
ukochaną maskotkę, tatuś ważne dokumenty, a mamusia żakiet.
Pomagajmy sobie nawzajem przy wyjmowaniu bagażu, ale nie
oczekujmy, że rosły młodzian będzie naszym bagażowym/tragarzem. Stąd zresztą wniosek, aby na wakacje nie zabierać ,,całej
szafy” odzieży, butów itp. Pamiętajmy, że sami te bagaże będziemy musieli dźwigać! Przyjemnej podróży!
*
Letni okres w tv obfituje różnymi dziwnymi programami. Wspominam o tym w tej rubryce, bo oto pojawiła się ,,Lady” czyli jak
zostać damą. Co prawda mówi się, że damą/dżentelmenem trzeba
się po prostu urodzić. Nauka bon tonu może tylko szlifować to co z
domu wyniesione. Tutaj mamy jednak inny ,,telewizyjny” wymiar:
grupę dziewcząt (najstarsza ma 24 lata, więc już dawno powinna
być damą! Albo i nie...) zgromadzono w pięknym pałacu, przebrano w dziwne mundurki (wyglądają jak podrzędne hotelowe hostessy) i przydzielono im dwie srogie mentorki, które różne głupstwa
czasem opowiadają.
Ja wyłapałam dwa (program oglądam od przypadku do przypadku). Ponoć dama musi chodzić w szpilkach. Zupełnie nie wiem
skąd to założenie, w poradnikach dobrego tonu mówi się o obuwiu
odpowiednim do stroju i okazji. Druga ,,nauka” - ponoć dama siedząc, powinna założyć nogę na nogę. Mentorki nie przewidziały
sytuacji gdy owa dama ma długą wąską spódnicę lub... obfite uda!
A ponadto takie trzymanie nóg jest odradzane przez lekarzy. Wiem
natomiast, że dama powinna trzymać nogi złączone w kolanach i
kostkach, lekko przesunięte po skosie. Oczywiście, nie tak jak to
robi red. Jaworowicz (,,Sprawa dla reportera”), ale te jej wysunięte
w bok nogi (zgrabne i długie, nawiasem mówiąc) trzeba raczej potraktować jak... znak rozpoznawczy.
(E.K.)
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z kroniki szkolnej sp 55
śladami
poznańskiego czerwca

Klasa 6a z paniami Emilią Berus i Kozłowską wybrała się na wycieczkę śladami Poznańskiego Czerwca. Zaczęliśmy od zwiedzenia muzeum
w podziemiach Zamku. Otworzył się przed nami zupełnie inny świat
– świat komunistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W sali multimedialnej na ścianach wisiało wiele plakatów propagandowych z czasów PRL-u. Obejrzeliśmy krótki film o sytuacji w Poznaniu w dniach
28-30 czerwca 1956r. Był tramwaj, jaki wtedy jeździł po ulicach naszego
miasta. Mogliśmy do niego wsiąść i posłuchać nagrań o pierwszych godzinach robotniczego wystąpienia przeciwko komunistycznej władzy.
W jednej z gablot zgromadzono bron, jaką podczas poznańskich wypadków posługiwała się milicja. W drugiej znajdowały się pamiątki po
Romku Strzałkowskim, najmłodszej ofierze walk. Warto podkreślić, że
w muzeum upamiętniono wszystkie ofiary. Na ścianach wiszą ich zdjęcia, a w słuchawkach można posłuchać historii każdej z nich. W muzeum obejrzeliśmy salę sądową oraz celę więzienną. W celi stało łóżko
z siennikiem, stolik i dwa krzesła. Wysłuchaliśmy wspomnień dwojga
ludzi, którzy zostali skazani w procesach, wytoczonych robotnikom po
stłumieniu ich wystąpienia. W sali sądowej wyłożone były akta z zarzu-

piknik rodzinny
Dzięki Radzie Rodziców i pracownikom Szkoły, zorganizowano tra-

dycyjny Piknik Rodzinny dla całej szkolnej społeczności. Rozpoczęliśmy od występów naszych najmłodszych wychowanków - były tańce
grupy przedszkolnej i klasy 1a przygotowane przez nauczycielkę rytmiki panią Paulinę Kowalską Kroczek; był występ formacji tanecznej
„Hajdasz”; umiejętności instrumentalne zaprezentowali uczniowie klas
trzecich, którzy pod kierunkiem pań Magdaleny Andrzejewskiej i Lucyny Bojarskiej nauczyli się gry na flażolecie; a na boisku szkolnym swoje umiejętności sportowe zaprezentowali młodzi karatecy, trenujący w
Uczniowskim Klubie Sportowym „Szpaki”. Uczniowie wszystkich klas
mieli możliwość indywidualnie zaprezentować swoje umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne i gimnastyczne.

tami postawionymi uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Były archiwalne nagrania z procesów.
W jednym z pomieszczeń muzealnych pokazano miejsce pracy
uczestnika Czerwca Stanisława Matyi. Można tam zobaczyć i doświadczyć, jak ciężko pracowali robotnicy w Zakładach im. Stalina, na które
przemianowano dawne zakłady Cegielskiego. Po zwiedzeniu całego muzeum czekała nas miła niespodzianka – spotkaliśmy się z uczestniczką
poznańskiego powstania, tramwajarką, panią Stanisławą Mikołajczak.
Opowiedziała nam jak trudne było życie w latach pięćdziesiątych i wytłumaczyła, dlaczego brała udział w manifestacji.
Po wyjściu z muzeum udaliśmy się na Plac Mickiewicza, pod pomnik
Poznańskich Krzyży, symbol walki z komunizmem. Następnie przeszliśmy na ulicę J. Kochanowskiego pod pomnik Poległych w Powstaniu Poznańskim. Zjawił się kolejny uczestnik czerwcowych wydarzeń
i jednocześnie przewodniczący Związku Kombatantów i Uczestników
Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r pan Włodzimierz Marciniak
(fot. niżej). Opowiedział nam co działo się w dniach poprzedzających
manifestację robotniczą oraz szczegółowo przedstawił wydarzenia z 28
czerwca, pokazał też oryginalne wydania gazety i broń, z której strzelał.
Na koniec naszej wycieczki poszliśmy oddać hołd naszemu rówieśnikowi Romkowi Strzałkowskiemu, składając kwiaty pod jego tablicą.
Ta wycieczka była naprawdę wspaniała i uważam, że na zawsze zapadnie nam w pamięć. Mieliśmy wielkie szczęście i zaszczyt rozmawiać
z uczestnikami wydarzeń czerwcowych. Więcej się zapamiętuje, kiedy o
wydarzeniach historycznych opowiada ich uczestnik. Jest to też niezwykłe doświadczenie.
Konrad Krawiec, uczeń klasy 6a

Przez pierwszą godzinę pikniku można było odwiedzić „Małe zoo” wystawę domowych zwierzątek klatkowych naszych uczniów, braliśmy
udział w zabawach z wielkimi bańkami mydlanymi. Przez cały czas można było raczyć się kawą, ciastkami i konkretami oraz skorzystać z wielu
atrakcji przygotowanych przez rodziców naszych uczniów. Konkursy
sprawnościowe prowadzili wychowawcy. Na zakończenie Rada Rodziców oraz dyrekcja Szkoły przygotowali pyszną niespodziankę - wielki
tort owocowy z życzeniami bezpiecznych wakacji dla naszych uczniów i
powodzenia dla szóstoklasistów. Dziękujemy! Monika Baszczyńska

„Rodzinne świętowanie” - występ klasy 1a, notatka w lipcowym „MY” A.Płóciennik, Z.Mroszyńska.
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DZIAD U DOKTORA

Przyszedł dziad do doktora. Ledwo, ledwo przyczłapał, bo mu
coś w krzyżu łupnęło. A u doktora baba. Baba się ubierała, bo
pół naga była, a dziad się rozbierał. Razem pospołu. -Biegusiem,
biegusiem – doktor babę i dziada ponaglał, bo pacjentów pełna
poczekalnia. Nawet czasu nie było, aby drzwi od gabinetu doktora
zamknąć.
A dziad ledwo z tego bólu żywy. Doktor bardzo mądry jest, więc
skierowania do specjalisty nie dał. Sam diagnozę postawił, leki
drogie na ten krzyż przepisał.
Dziad jak człapał tak człapie, bo leków nie wykupił. Na wypłatę
bardzo już zaległą z szarej strefy czeka. Jak ją dostanie to leki wykupi. No, chyba, że choroba sama z siebie przejdzie. (e)

H O R O S K O P na sierpień

Krzak rosnący na Plantach przy ul. Kutnowskiej na Osiedlu
Warszawskim zajmuje całą szerokość chodnika.

BARAN - Twojemu znajomemu wydaje się, że może zawojować świat
i okolice, tak jak zeru stojącemu za cyfrą wydaje się, że może ją zastąpić.
Ktoś bardzo życzliwy usunie z Twojej drogi życiowej sporo absorbujących
Cię, nawet bezwiednie przeszkód. Niewątpliwie napotkasz na opory i wyraźnych antagonistów. Ostrzeżenie mędrca: Ludzie myślą, że słowa zawsze
ulatują w przestrzeń, ale czasem - zamiast ulecieć - spadają nam na głowę.
BYK - Kryzys, zwłaszcza w miłości, jest podobny do góry lodowej; zazwyczaj osoby postronne dostrzegają tylko jej wierzchołek. To jakby choroba, która wyłączyła Cię skutecznie z obiegu bieżących spraw. Nie przejmujesz się tym jednak zanadto i całkiem słusznie. W rodzinie spokój. Czyżby
posłuchano wskazania Wasilija Rozanowa: „Pięknie jest myśleć rzeczy
piękne, lecz jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić”. Za dużo chyba tej pięknoty naraz.
BLIŹNIĘTA - Ponoć najwierniejsi są przyjaciele oczekujący na wsparcie.
Tymczasem i Tobie dają się boleśnie we znaki spiętrzone nagle trudności.
Wybrniesz z nich właśnie teraz własnym sumptem, nie oglądając się bynajmniej na niczyją pomoc. Szczególnie miłe i nowe akcenty w życiu towarzyskim. Zadbasz o dawne wspaniałe układy i koneksje rodzinne. Poza
tym - jak głosi fraszkopis - „Na chwilę lenistwa powinniśmy solidnie zapracować”.
RAK - Częściej ponoć mamy ojczyznę w kieszeni, niż w sercu, zwłaszcza
w obecnych, jakby lekko zwariowanych czasach. Pewne posunięcie zaskoczy Cię początkowo mało przyjemnie. Wnet się jednak zdołasz opanować i
otrząsnąć ze zgoła niepotrzebnego zbulwersowania. Na list udzielisz w miarę możliwości i potrzeby obszernej odpowiedzi. Albowiem nawet „godziny
szczerości” - głosi się - przechodzą do historii.
LEW - Katon: „Nie obwiniaj okoliczności, gdy sam jesteś sprawcą swoich
nieszczęść”. A przecież masz ku temu skłonności. Twoja niesprawiedliwość
polega przede wszystkim na tym, że otrzymując od losu więcej niż można
się było spodziewać, masz ciągle pretensje, że to wszystko mało. Inna historia, że „człowieka prostego (jak właśnie Ty) - jak pisał Monteskiusz - który
umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju”.
PANNA - Bacon: „Są tacy, którzy umiejąc tasować karty, nie umieją grać”.
Twoje zmienne przy tym humory dają się ciągle wielu, nawet przyjaznym
Ci ludzim we znaki. Czasem Twoje postępowanie może doprowadzić do
przerwania przyjaznych węzłów z osobą, której bezgranicznie ufasz. Wiedz,
że „posłuszeństwo człowiekowi, którego władza nie poparta jest blaskiem
pracowitości - ostrzega Simone Weil - to koszmarny sen”.
WAGA - Zofia Kossak - Szczucka: „Do tego, by dobrze się nam działo,
potrzebne są młode ręce i stare głowy”. Z reguły przecież dysponuje się albo
jednym, albo drugim, tedy konieczne jest porozumiewanie się z innymi
ludźmi dla podejmowania działań życiowych. Przeciwko Tobie zawistni
wyzyskują Twoją szczerość. Błąd w gospodarowaniu budżetem naprawisz
szybko.
SKORPION - Einstein: „Szczęściem jest praca wraz z umiejętnością trzymania języka za zębami”. Na to drugie na pewno Cię stać, na to pierwsze

nie zawsze i nie bardzo. Na razie czeka Cię wspaniała, bo niespodziewana,
przygoda uczuciowa. Niby nic wielkiego, ale przejmiesz się nieoczekiwanie
potężnie i prawie bez reszty. Opanujesz się wkrótce i unikniesz nawet pozorów głębszego zaangażowania. I tak trzeba.
STRZELEC - Anatol France: „W miarę, jak się starzejemy, odkrywamy
i spostrzegamy, że najrzadsza jest odwaga myślenia”. I Ciebie nauczyło doświadczenie, że zarozumiałość prowadzi tylko do popełniania życiowych
błędów, które później bardzo ciężko będzie odrobić. Toteż spróbujesz dawno przez niektórych narzuconej postawy pokornej. Oby przy tym nie zapaść w chorobę, którą chińscy mędrcy określają tak: „Niewiedzę brać za
wiedzę to najcięższa choroba”.
KOZIOROŻEC - Paul Valery: „Polityka - to sztuka przeszkadzania ludziom, aby mieszali się do spraw, które ich najżywiej obchodzą”. Po latach
przypominasz sobie o dawnej, jakże pożytecznej przyjaźni. Spotkanie przy
obopólnej radości bardzo miłe i zobowiązujące do dalszych działań wspólnych. Interwencja w sporze rodzinnym.
WODNIK - Goethe: „Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą
pracę, jak wierzący grzech”. I Ciebie to dotyczy też. Najbliżsi przyjdą Ci z
pomocą. „Czym nas raduje przyroda ? - pyta mędrzec i od razu odpowiada
- Tym, że jest ciszą w rozkwicie, pełnią życia przy braku cierpień płynących
ze świadomości”.
RYBY - Zbigniew
Hołodiuk: „Jedni uczą
się na swoich błędach,
drudzy robią kariery na
cudzych”. Tobie po trosze zdarza się i to, i tamto. Pogorszenie samopoczucia nastąpi wskutek
egoizmu i samolubstwa
licznych krewnych, nie
baczących na nic, nastawionych wyłącznie
na osiąganie własnych
korzyści. W takich
sytuacjach stajesz się
człowiekiem nieobliul. Warszawska 27
czalnym. „Jest to ktoś
- twierdzi Kazimierz
Chyła - kto nie wyczuwa, że nadchodzi wybuch”.

JULIAN (18 sierpnia) to mężczyzna-rycerz, zawsze gotowy do
obrony słabszych. Można go spotkać na różnych demonstracjach
i manifestacjach, w których aktywnie uczestniczy, wykrzykując
hasła, niosąc transparent itp. I nie czyni tego dla jakiejś popularności, tylko z głębokiego przekonania! To też myśliciel, filozof
– bardzo chciałby ulżyć poszkodowanym. Prywatnie poszukuje
kobiety-ideału. W zaciszu domowym... gderliwy obrażalski.

PATRYCJA (28 sierpnia) jest nieufna, sprytna, potrafi uderzyć znienacka - jak lis – jej totem zwierzęcy. Zrobi wszystko, aby
ją zauważono – stąd ekstrawaganckie stroje i fryzura, po kilka
kolczyków w widocznych miejscach. Ma doskonałą pamięć, więc
potrafi zadziwić swoją wiedzą, choć nie zawsze rozumie o czym
mówi! W miłości bardzo niezdecydowana. Kocha, rzuca, aby
znowu pokochać! Życie z Patrycją jest urozmaicone i męczące!

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW

organizuje kursy na prawo jazdy kat. B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

Tel. 602 685 977

www. osk-majchrzak.vrs.pl

IMIENNIK SIERPNIOWY
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RESTAURACJA

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 61 870 80 49

SKLEP RTV-AGD

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

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

2016

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl

Tel. 94 351 72 34
505 155 276, 697 144 395

tel.618792548 kom.507047067

www.kamieniarz.org.pl

OPTYK PLUS MINUS
BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY
Karina Kozanecka tel. 604 138 262

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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Mieszkańcy na Lednickich Polach z Radą Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZE

ul. Toruńska 23
61-045 Poznań
tel. 61 879 26 99

WA
CO

AŃ
KR

WITKOWSKA

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:

My172.indd 26

pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30
2015-03-18 11:44:17

