„KUCHNIA PANA ADAMA” - opowieść obyczajowo-kulinarna s. 6

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW

Marzec 2014 nr 3 (159 ) Cena 1,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1641-6813

W numerze m.in.:

Darzybór i urzędnicy
Żelazna: wspólnoty i ceny
Antoninek dawniej i dziś
Życie w bloku nr 15
Kościół grecko-katolicki
Leszka: bez dużych zmian
Trudna walka z wilgocią

Kulturalna oferta
w lokalu pani Marii Graczyk s.16

SP 45 - BEZPIECZNA, PRZYJAZNA, NOWOCZESNA s.14

KURCZAK
Z ROŻNA

KEBAB, FRYTKI,
ZAPIEKANKI Z PIECA
ZESTAWY BIADOWE

ZAPRASZAMY

Chory, w kontenerze, bez prądu s. 16

PN. - PT. 10 -18 SOBOTA 10 -14
Ul. Małachowskiego/Tomickiego
NIEDZIELA 11-14
Ul. Łomżyńska (przy Carrefour)
ZAMÓWIENIA 695-295-758

2

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE NR 26
prowadzone przez
ZGROMADZENIE SIÓSTR
WSPÓLNEJ PRACY
OD NIEPOKALANEJ MARYI

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 22 mają
ambitny plan stworzenia historyczno-współczesnej monografii An-

SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI W WIEKU OD 2.5 DO 6 LAT
DO NOWO ROZBUDOWANEGO
PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA TRWA OD 1 MARCA
ul Tomickiego 3 Poznań
tel 61 87717 36 www.przedszkole.zsnm.pl

Harcerski Krąg Seniorów OWAR z Osiedla Warszawskiego przysłał
nam takie przypomnienie o Dniu Myśli Braterskiej.
Czynna do 27 kwietnia br. wystawa w Muzeum Wojskowym
na Starym Rynku o 15. Pułku Ułanów Poznańskich. s.17

Mały kościół na Os. Warszawskim został użyczony grecko-katolickiejParafii Opieki Matki Bożej (fragment gabloty). s.10

Nad bezcenną przyrodniczo pradoliną Cybiny w gminie Swarzędz
stoją liczne rezydencje. Czy ich właścicielom wszystko wolno?
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książę i jego dwór

Książę władający jednym z największych w kraju grodem nie
zamierza abdykować, bo i z resztą nie ma żadnego powodu, aby
miałby to zrobić. Rządzić jest zawsze bardzo przyjemnie, wręcz
rozkosznie, a poza tym obowiązkiem władcy jest dbanie o swój
wielki dwór. W czasie prawie dwudziestoletnich rządów służebne
otoczenie władyki rozrosło się ogromnie i stanowi już tysięczne
rzesze grodzian, których byt zależny jest wyłącznie i całkowicie od
władcy.
Nie może być inaczej, skoro wszystkie stoły stołki i stołeczki
opłacane z grodzkiej szkatuły obsadzane są zawsze za wiedzą,
z łaski i woli dobrego pana. Nawet sprzątające niewiasty nie zostaną dopuszczone do dworskich komnat bez polecenia i rekomendacji. Tym sposobem ludzie książęcego dworu stanowią obecnie
wielką liczbę głosów, najpewniejszych i niezawodnych w czasie
feudalnego, zwyczajowego święta zwanego wyborami władcy.
Cała dworska kamaryla, od najwyższych dostojników aż po najlichszych posługaczy, rozumie doskonale, że jej los jest względnie
pewny dopóty, dopóki grodem włada obecny książę. Kiedy jego
miejsce zajmie inny pomazaniec, wtedy nowe rządy zacznie niewątpliwie natychmiast od mianowania na podległe stanowiska
swoich i tylko swoich wiernych poddanych, a nie pozostawi tych,
których zastał. Po to przede wszystkim, aby jemu, a nie komuś innemu, dworzanie zawdzięczali byt swój i swoich rodzin.
Tak rządzący od zawsze kupowali i nadal kupują tzw. wdzięczność, wyrażaną w poddańczych głosach uwielbienia, z reguły nieszczerych, ale to już inna rzecz. W krótkim czasie więc grodzkich
stanowisk i apanaży pozbawieni zostają wszyscy mianowani przez
poprzednika, choćby nawet wykonywali wzorowo to, co do nich
należy. Widzimy zatem, że rządzącemu aktualnie księciu niełatwo jest zrezygnować z rządzenia grodem, nawet gdyby z jakichś
powodów tego nagle zapragnął. Żyjemy nadal w kraju, w którym
pozostał i świetnie funkcjonuje feudalny obyczaj rozdawnictwa
stanowisk. Nie ma zawodowych urzędników, którzy by pilnowali prawa, szanowali obywateli i nie bali się, że książę ich zwolni.
Marcin Dymczyk

niszczenie pradoliny cybiny

Czy ktoś panuje nad samowolą użytkowników działek
w dolinie Cybiny w gminie Swarzędz? (foto z lewej u dołu).
Z porównania mapy satelitarnej z 2009 r. i stanu dzisiejszego
widać, że zmieniono koryto rzeki, a nawet je zasypano dla powiększenia przylegających działek. Z punktu widzenia ochrony środowiska jest to niedopuszczalne!

Kto parceluje i sprzedaje te tereny? Kto daje zezwolenia na ich zagospodarowanie i eksploatację kopalin? Gdzie jest plan miejscowy
zagospodarowania przestrzennego? Kto nadzoruje ochronę środowiska naturalnego w tym miejscu?
Załączone zdjęcia w rejonie ulicy Torfowej w Swarzędzu pokazują
jakąś kopalnię, chyba torfu i urobek zepchnięty na łąkę i do rzeki.
Widać jak systematycznie plantowany i powiększany jest teren na
północnym brzegu i jak kiedyś przebiegało koryto rzeki. Powstały nowe nasypy, jakieś zabudowania i wykopano nowe stawy. Dziś
w tym miejscu rzeka jest już niespławna, bo zasypana, a woda szuka
ujścia przez szuwary i trzciny.
Panowie urzędnicy, to jest niebywała granda. Bardzo mi żal tego
miejsca, bo tu się wychowałem i pamiętam je jeszcze z lat 50-tych
ubiegłego wieku. Przepływałem kiedyś ten odcinek rzeki od Swarzędza do Uzarzewa i z powrotem. Dziś jest to już niemożliwe. Szlag
mnie trafia jak widzę, że co roku jest gorzej, bo to piękne, naturalne
i unikalne środowisko jest degradowane przez ludzką głupotę i zachłanność.
P.S. Napisałem o tym do Wydziału Środowiska Urzędu Gminy, do
Pani Burmistrz i Prokuratury Okręgowej.
Pozdrawiam Roman Bartkowiak
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Wokół planów budowy przy ul. Leszka

tak duże zmiany
niedopuszczalne

Właściciele kilku posesji w Antoninku są stronami toczącego się
postępowania w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy
dla zamierzonej inwestycji przy ul. Leszka 24, 26 i 28. Z wnioskiem o
wydanie tych warunków wystąpił Artur Gałka z Pobiedzisk, a wspomnianą inwestycją ma być budynek usługowo-handlowy z parkingiem. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi prawdopodobnie o supermarket jednej z sieci handlowych.

Po wyburzeniu widocznych na zdjęciu trzech pierwszych
domów miałby tu powstać supermarket z parkingiem.

Strony uczestniczące we wspomnianym postępowaniu zostały niedawno poinformowane, że prowadzone w Urzędzie Miasta Poznania
postępowanie dowodowe zakończono, a z wynikami można zapoznać
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Zainteresowanym udostępniono tam dokument nazwany „Wskazania dla ustalenia warunków i
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu”.
Z dwustronicowego dokumentu przytoczymy tylko kilka zdań jednoznacznie mówiących, że wnioskowana inwestycja w tym miejscu nie
może być realizowana.
„Niedopuszczalnym staje się rozbicie istniejącego kwartału zabudowy poprzez rozebranie trzech jednakowych budynków jednorodzinnych
wolnostojących (o cechach zbliżonych do sąsiednich), a w ich miejsce
usytuowanie wielkopowierzchniowego obiektu usługowego (po zmianie
wniosku ok. 940 m kw.) oraz utwardzenie terenu wokół na parking. (...)
Ponadto wnioskowane działki posiadają nachylenie terenu o ok. 3 m w
kierunku północnym (w kierunku ul. Zbyłowita) co może spowodować po
realizacji inwestycji i utwardzeniu terenu zalewanie wodami opadowymi
sąsiednich nieruchomości przy ul. Zbyłowita. (...).
Podsumowanie. W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja
nie spełnia warunków art. 61 ust. 1 pkt.1 ustawy ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.”.
Dokument sporządziła mgr inż arch. Teresa Turbańska-Maciejewska.
Urzędowa decyzja w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy
zostanie wydana do 21 marca br.
Tymczasem w Antoninku mają miejsce działania ze strony pewnych
mieszkańców opowiadających się za powstaniem nowego supermarketu
na tym osiedlu. Trudno ocenić, czy są to autentycznie spontaniczne inicjatywy, czy działania inspirowane przez zainteresowanych. Wcześniej,
jak wiadomo, wśród mieszkańców były szeroko kolportowane ulotki,
mówiące o korzyściach wynikających dla lokalnej społeczności z planowanej inwestycji. Popiera ją również wiele wpisów zamieszczanych
ostatnio w internecie.
md
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„Przystanek Folwarczna”

Drodzy Współmieszkańcy! Po niespełna miesięcznej przerwie przeczytacie co słychać
na „przystanku”. Za oknem aura iście wiosenna,
przyroda budzi się do życia, a wraz z nią ludzie
nabierają werwy i świeżych sił. Lecz nie o przyrodzie będzie tym razem, a o ludziach, którzy posiadają jakieś prawa (choć niektórym zza biurka
wydaje się, że takowych mieć nie powinni). Zapytajmy więc samych siebie: czy czujemy się szczęKrzysztof Bartosiak
śliwi mieszkając w tej okolicy?
„Ojczyzna to ludzie, których rozumiemy i
którzy rozumieją nas” (Max Frisch). Czy jest coś, co spędza nam sen
z powiek? A może nie mamy żadnych zastrzeżeń do otoczenia? Problemy z sąsiadami czy drobne sprzeczki zdarzają się praktycznie wszędzie,
więc nie wyolbrzymiajmy ich znaczenia. Są z kolei sprawy, które potrafią
pojednać najbardziej nawet skłóconych sąsiadów. Wtedy - jak mawiają
historycy - objawia się nasz patriotyzm, czyli miłość do ojczyzny.
„Ojczyzna jest tam, gdzie dobrze”. (Pakuwiusz.). Lecz gdy próbuje ktoś lub coś nam ten sielski spokój zakłócić, wtedy rodzi się bunt i
powstaje konflikt. Takim buntem w naszej okolicy z całą pewnością
zaowocował pomysł budowy schroniska dla zwierząt. Ludzie kochają
zwierzęta nie tylko w centrum Poznania, lecz w Kobylepolu również.
Bywają domy, w których mają nawet po cztery psy czy koty.
„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.
(Seneka). Kiedy ludzi kupowali działki w tej okolicy, stawiali swoje posesje, nikt z ówczesnych włodarzy naszego kochanego grodu nie myślał
nawet przeznaczać tutejszych terenów na cele inne niż rekreacyjno-

mieszkaniowe. Dla przypomnienia: w okolicy Malta, cenne użytki ekologiczne, trwa budowa nowych osiedli mieszkaniowych. Na razie trochę
nie do końca wyszło z komunikacją (tramwaj do M1, a dalej zabrakło…
koncepcji), a jedyna ul. abp. W. Dymka też potrafi być zatłoczona i zakorkowana. Na szczęście przyroda wynagradza nam te mankamenty.
W wizję „raju dla zwierząt”, jaką roztaczają przed mieszkańcami
urzędnicy miejscy, nie wierzą chyba nawet oni sami. Snuto opowieści
z „Bajek tysiąca i jednej nocy” o „pałacu” dla naszych czworonogich
ulubieńców, który ma przypominać schronisko w Berlinie (proponowano wycieczkę dla mieszkańców celem zapoznania się z urokami tegoż
- jak na razie nie doszła do skutku), którego budowa kosztowała 40 mln
euro. Nasze ma natomiast powstać za ...1 mln PLN, które wyłoży miasto,
nie mające obecnie nawet na to środków w budżecie. Brakującą kwotę
zamierza się uzyskać w partnerstwie miejsko-prywatnym. Czytając to
chyba trzeba zacząć wierzyć w …bajki!!!
Mieszkańcy obawiają się więc licznych uciążliwości, takich jak hałasy
nocne spowodowane ujadaniem, wałęsające się po okolicznych lasach
bezpańskie psy podrzucane przez „troskliwych” miłośników zwierząt
itd. Należy nadmienić również, iż infrastruktura wodno-kanalizacyjna
nie jest przygotowana na dodatkowe obciążenia. Bardzo istotnym argumentem ekonomicznym jest spadek wartości nieruchomości w tym
rejonie.
W mediach próbuje się przedstawić mieszkańców w negatywnym
świetle. Nader często powtarza się, iż niechęć mieszkańców nie posiada
swego uzasadnienia. Takie zwyczajne: nie, bo nie! Drodzy urzędnicy!
Geneza sprzeciwu jest przecież bardzo prosta. To wy nie chcecie wysłuchać mieszkańców, a oni po prostu wam nie wierzą!!! Przestali wierzyć
w liczne zapewnienia bez pokrycia, uśmiechy, poklepywania po plecach
i tym podobne gesty.
A na koniec trzeba wam przypomnieć, że nie tylko zwierzęta, lecz
ludzie też mają swoje prawa. „Aby kraj mógł żyć, trzeba aby żyły prawa”
(Adam Mickiewicz).
Krzysztof Bartosiak

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za tekst na temat zbierania nakrętek. Mam jednak prośbę o to, aby podkreślić (jeśli to
możliwe) w następnym numerze, że tak naprawdę to wszystkim
mieszkańcom Osiedla Warszawskiego należą się słowa uznania
za to „zbieractwo”. Zresztą chyba nie tylko z Osiedla. Znam osobiście takie osoby, które mieszkają w innych dzielnicach Poznania i które przywożą tutaj zebrane w swoim kręgu nakrętki. To
jest np. pan Zenon z kiosku „Dorabianie kluczy”.
Również bardzo podziwiam pana Grzegorza Jóźwiaka, który
od początku naszej akcji przewozi systematycznie te worki z nakrętkami do Justyny, do jej domu. Pan Grzegorz jest pracowni-

kiem osiedlańskiej firmy
Roltech, która z kolei
użycza na ten cel samochodu. Tak więc widzicie
Państwo zrobił się z tego
„łańcuszek”
dobrych
chęci u ludzi, którzy rozumieją że to jest bardzo konkretna pomoc z
ich strony. A ja? No cóż,
ja to tylko rozkręciłam.
Pozdrawiam Barbara Stachurska

Na obrazie Pietera Bruegla post walczy z karnawałem (,,Walka postu z karnawałem”, 1559 r.,
olej na desce, 118x164,5, oryginał do obejrzenia
w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu). Grubas
Karnawał jedzie na beczce z rożnem pełnym przysmaków: głowa prosięcia, kaczka pieczona. Wychudły i ascetyczny Post zadowala się sucharami,
preclami i suszonymi śledziami. I choć siedzi już
na tronie, zdaje się, że rozochocony Karnawał
wcale nie chce mu ustąpić. I tak też było w naszej tradycji. Choć już Środa Popielcowa, choć żur na stole i śledź, i ziemniak z olejem, a jeszcze w
gospodach i oberżach hulanki męskie. Toć to tylko spłukiwanie gorzałką
tłustości ostatków, mówiono. Figle i psoty wyprawiały ówczesne małolaty,
naprzykrzając się nabożnym kobietom, wracającym z wczesnoporannych
nabożeństw z głowami posypanymi popiołem. Przyczepione cichcem gęsie szyjki i inne paskudztwa dyndały z ich palt. Ale uciecha była, nawet
ksiądz z ambony poskromić młodzieży nie mógł! Może się nawet trochę
bał, aby kto worka z popiołem nagle na głowę mu nie wysypał.
Cichły jednak wreszcie wszystkie odgłosy radosne. Post walkę z Karnawałem wygrywał corocznie. Dziś nie ma komu z kim walczyć, bo my,
współcześni tak uwikłani w problemach mnogości, zaabsorbowani tyloma

sprawami, często ani karnawału, ani postu nie dostrzegamy... No, może
jeszcze ktoś do dawnych wspomnień podkoziołkowych westchnie, może
gdzieś w tradycji domu ten popielcowy ziemniak z olejem się zachował
i wielkopiątkowy śledź bez śmietany i zupka bez tłustych oczek. Niegdyś
chude jadło bez omasty gotowane powodowało, że garnki rdzą ponoć się
pokrywały. Teraz nie ma na to szans, bo i tak jemy chudo (bo to zdrowo),
a garnki w technologii jakiejś kosmicznej produkowane tłuszczu nie potrzebują, rdzy się nie boją...
Ledwo przebrzmiały odgłosy tamtej walki karnawałowo-postnej, a marzec już się szykuje do następnej batalii. To Wiosna z Zimą taniec o prymat zaczyna. I choć Marzanna – kukła ludowa już utopiona, i chociaż
bałwan na krze do morza odpłynął, Pani Zima czasem nieoczekiwanie
sypnie śniegiem, mroźnym wiatrem nas przeszyje, na co Pani Wiosna
przebiśniegami odpowie i nam wzrok ucieszy, a sokom w uśpionych drzewach nakaże szybciej krążyć. I czasem ta walka Wiosny z Zimą trwa w
najlepsze, gdy pierwszy bocian-zwiadowca, nasz Wojtek polski (tak mówimy) klekotem swoje gniazdo od pokoleń rodzinne powita i porządki w
nim zaczyna, tęsknie żony wyglądając. Ta przyleci za dni kilka...
I choć jedna jaskółka wiosny nie czyni to kalendarz tę nową porę roku
nam obwieszcza. A potem już tylko na Wielkanoc czekać!
Ewa Kłodzińska
Małe kalendarium: 4 marca- Podkoziołek, koniec karnawału,
5 marca- Środa Popielcowa, początek postu,
21 marca- pierwszy dzień wiosny, 20 kwietnia- Wielkanoc

bajki urzędników

nakrętki to pomoc

karnawał i post
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kogoś, zamieszkałego kilka metrów dalej, taka lokalizacja inwestycji
może nieść problemy, urzędników nie interesuje. Nie jest on w świetle
obowiązującego prawa sąsiadem przyszłego schroniska.
Chcieliśmy demokracji, to mamy
Właściciele i mieszkańcy domów w Kobylepolu poczuli się jak przedemokrację – urzędniczą. Kolejny raz
niesieni w czasie do poprzedniego systemu. Bez ich udziału zadecyprzez nas wybrani zarządcy Poznania
dowano o ich przyszłych warunkach życia. Do ich domów wkroczyła
udowodniają mięsu wyborczemu, że
polityka, może w zaściankowym wydaniu, ale weszła. Decyzja o budo czasu nowych wyborów nie jest im
dowie schroniska właściwie zapadła 3 lata temu. Pokazowo próbuje się
już potrzebne. Mają innych, lepszych
udowadniać, że mieszkańcy mają jeszcze coś do powiedzenia. Cicho
partnerów do podziału najcenniejszego
zorganizowano konsultacje, o których nie poinformowano nawet Rady
łupu, jakim są miejskie grunty. DeweOsiedla. Bez ogródek powiedziano na nich, że schronisko z ul. Bukowloperzy i przebiegli prawnicy mącą w
skiej ma być przeniesione w nasze okolice. Opuszczony przez nie teren
miejskim kotle tak długo, aż wypłynie
zostanie sprzedany deweloperowi. Część działek przy starym schronina wierzch jakiś smaczny kąsek, który
sku należy już do takiej firmy.
łatwo wyłowią. Ponieważ są blisko kotła
Nowe mieszkania w sąsiedztwie przytuliska dla zwierząt niełatwo
i mają dobre kwalifikacje, doświadczenie i refleks, łowią co chcą.
znajdą nabywców - chyba, że ich cena będzie niska. Nie jest to w interePrzepraszam za zbyt długi wstęp, ale jestem wkurzona! A domyśla- sie deweloperów. Lepiej więc pozbyć się problemu i podrzucić schronicie się jak wygląda „angry” wróbel. Ja, mały ptaszek z Darzyboru i inni sko nam, którzy w świetle uzasadnienia urzędniczej decyzji, nie są jego
mieszkańcy okolicznych fyrtli, musimy szybko stworzyć następne pismo, sąsiadami. Nie mają też więc prawomocnego głosu w dyskusji na ten
teraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dostaliśmy kolejny temat. Czy mieszkają w odległości 150 m od przyszłej inwestycji (jak
list od Pana Prezydenta Miasta Poznania, w którym informuje o wydaniu mieszkańcy bloku przy ul. Darzyborskiej, w tym ja stara wróblica), czy
„decyzji o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej” (fajnie to brzmi!) dalej (jak właściciele domów jednorodzinnych na ul. Borsuczej, Sępiej,
w sprawie wydanych w 2010 r. warunków zabudowy dla schroniska dla Żbikowej, Majakowskiego) nie są stroną w tej sprawie.
Nadesłane zdjęcia wTodniach
od konsultacje?
1-10(począwszy
kwietnia)
zwierząt w rejonie ul. Kobylepole.
po co w ogóle
Dla picu? Przyod
okazji
stwarzania poDla niewtajemniczonych: na nasz wniosek w listopadzie 2013 r., zo- zorów demokracji wysyła się pisma, decyzje, odmowy itp. Naszpikowakażdego
zostaną
zamieszczone
na większości
stronietakie małe ptaszki
stało wznowione postępowanie administracyjne
odnośnie miesiąca
wydanych ne
są terminami
prawniczymi, których
warunków zabudowy dla tej inwestycji. Do czasu konsultacji społecz- jak ja nie rozumieją i chyba nie tylko ptaszki. Jak tu się nie wkurzać?
www.przystanekfolwarczna.pl oraz facebooku i poddane głosowaniu
nych pod koniec ubiegłego roku, mieszkańcy Kobylepola nie zostali Rozwinęliśmy więc kolejną, nową dyscyplinę sportową – latanie do
poinformowani o zamiarze budowy schroniska
w ich mieszkańców
okolicy. Nic nie znajomych
radców
i życzliwych
urzędników w celu otrzyprzez
celem prawników,
wybrania
zdjęcia
miesiąca.
wiedzieliśmy też o powziętej już decyzji o warunkach zabudowy i to było mania ekspresowych objaśnień sformułowań w kolejnych pismach od
podstawą dla naszego odwołania od jej wydania.
Panae-maila
Prezydenta Miasta
Poznania. Ja mam skrzydła, co prawda
Głosujemy wysyłając
lub „lajkujemy”.Można
oddaćniewielpo max
Przez moment poczuliśmy się jak partnerzy w dyskusji z urzędnikami. kie, i jakoś sobie z tym radzę. Ale jak muszą się namęczyć moi sąsiedzi,
dwa
na każde
ze skrzydeł
zdjęćnie
wmają?
danym
miesiącu
Dostaliśmy odpowiedź, z której dowiedzieliśmy
się o (2)głosy
wznowieniu postęktórzy tych
Za to łatwiej
im nosić! ciężkie koperty z
powania administracyjnego. Jednak po krótkotrwałej euforii otrzymali- kolejnymi pismami do urzędniczej niszczarki.
śmy pisemny policzek. W nowej/starej decyzji
odmówiono
nam prawa
Uprawiamy
więc dyscyplinę
formułowania
wysyłania odpowiedzi
Każde
zdjęcie
miesiąca
umieszczone
zostanie
w ikalendarzu
naszej
do wpływu na nasze nowe sąsiedztwo. Uzasadniono to faktem, że praw- na czas. Jaki będzie tego efekt - ten czas pokaże. Ale przecież „trening
nymi sąsiadami przyszłego schroniska na Kobylepolu
są tylko
okolicy
na właściciele
rok 2015
oraz
będzie
czyni
mistrza”!
W celu nagrodzone!
polepszenia bytu mieszkańców Kobylepola podziałek bezpośrednio przyległych do tego terenu. Ci nie protestują prze- łączyliśmy swoje siły w dwóch nowo powstałych stowarzyszeniach. Dla
ciw wydanym warunkom zabudowy.
wszystkich ludzi (i ptaków z okolicy - szczególnie dla pięknych bażanGłównym właścicielem tych terenów jest PKP, które też sprzedały tów,
zamieszkujących
obecnie teren
planowanego schroniska) jest w
Stowarzyszenie
„Przystanek
Folwarczna”
miastu teren pod schronisko. Nie mają więc interesu w podważaniu ja- nich miejsce i przyjazne serca prawdziwych sąsiadów. Bez względu na
kichkolwiek decyzji Prezydenta Miasta Poznania w tym zakresie. Nasy- to jaki będzie wynik zawodów, zbliżyliśmy się do siebie i jesteśmy sil„GdybyCzy
była
by było
namalować
pom i torom kolejowym schronisko nie będzie przeszkadzać.
dla tylko
niejsi. jedna prawda nie można Wróblica
z Darzyboru

DRODZY MIESZKAŃCY !
Organizujemy

KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod hasłem

„NASZA OKOLICA I ŻYCIE MIESZKAŃCÓW”
Od 1 marca 2014 do 31 października 2014

fotografujemy
przyrodę i ludzi
Drodzy
Mieszkańcy!

Zamierzeniem
i celem naszego
Stowarzyszenia
„Przystanek Folwarczna” jest działanie
dla dobra mieszkańców. Jedną z form tego
działania jest propagowanie i rozpowszechnianie jakże szerokiego wachlarza uroków
otaczającej nas flory i fauny. Nie tylko przyroda, z którą obcujemy na co dzień, stanowi o wyjątkowości tej
okolicy, lecz przede wszystkim ludzie będący zawsze życzliwi
wobec siebie i innych.
Zachęcamy Was do przyłączenia się do kolejnej naszej akcji!
Jeśli nawet nie jesteś pasjonatem fotografii, ale chciałbyś spróbować swych sił w tej dziedzinie, namawiamy Cię do włączenia się
w „pisanie historii naszej okolicy obrazem”! A więc Drogi Przyjacielu bierz aparat do ręki i... „Gdyby była tylko jedna prawda
nie można by było namalować stu obrazów na ten sam temat…”
(Pablo Picasso).
OBOK BLIŻSZE INFORMACJE O KONKURSIE

stu obrazów na ten sam temat „

DRODZY MIESZKAŃCY!
(Pablo Picasso)
Organizujemy
KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod hasłem

„NASZA OKOLICA I ŻYCIE MIESZKAŃCÓW”

Od 1 marca 2014 do 31 października 2014

Nadesłane
zdjęcia
w dniach
od 1-10 (począwszy od
kontakt
do nas :e-mail
przystanek.folwarczna@wp.pl
kwietnia) każdego miesiąca zostaną zamieszczone na
stronie www.przystanekfolwarczna.pl oraz facebooku
i poddane głosowaniu przez mieszkańców celem wybrania zdjęcia miesiąca. Głosujemy wysyłając e-maila
lub „lajkujemy”. Można oddać po max. dwa (2) głosy na
każde ze zdjęć w danym miesiącu!
Każde zdjęcie miesiąca umieszczone zostanie
w kalendarzu naszej okolicy na rok 2015
oraz będzie nagrodzone!
Stowarzyszenie „Przystanek Folwarczna”
„Fotografując staraj się pokazać to,
czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”
Kontakt do nas: e-mail przystanek.folwarczna@wp.pl
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Marzenia o własnym „M”

czas na wspólnoty

Mieszkańcy ulicy Żelaznej spotkali się z panią Agnieszką Niwald - zarządcą wspólnot mieszkaniowych
w Poznaniu. Spotkanie odbyło się
21 lutego b.r. w Szkole Podstawowej
nr 55 przy ul. Szpaków, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przystanek
Folwarczna”. Celem spotkania było
zapoznanie mieszkańców z tematem
„Wspólnot Mieszkaniowych”.

Obecnie właściciele lokali zrzeszają się
Katarzyna Czarnecka
we wspólnotach, a nie jak dawniej w spółdzielniach. Od niedawna rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w blokach
przy ulicy Żelaznej, do tej pory cztery osoby już wykupiły swoje „M” na
własność. Właściciele nabywają nowe prawa, ale też i obowiązki. Pani
Agnieszka przekazała wszystkim przybyłym w sposób dostępny informację o zawiązaniu i działaniu wspólnoty. Chętnie i wyczerpująco odpowiadała na pytania zainteresowanych. Podsumowując zapewniła, że
„temat nie jest trudny, jeżeli już na samym początku zostaną wypracowane pozytywne wzajemne relacje pomiędzy współwłaścicielami”.
Jak wiadomo, bloki przy ulicy Żelaznej są w stanie nadającym się do
kapitalnego remontu. Przy tej kwestii wywiązała się dyskusja dotycząca
wyceny lokali. Mieszkańcy nie ukrywali zdziwienia i oburzenia. Sprzeciw budzą wysokie ceny oszacowanych mieszkań. Bloki mające przeszło
pół wieku, wymagają remontu, w żaden sposób nie mogą porównywać
się do nowych, a jak wynika z operatów szacunkowych są niestety po-

kuchnia pana adama

OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (1)

Na swoim

Pan Adam, lat 32, z rozrzewnieniem rozejrzał się po swojej
sypialni. Nie tak dawno jeszcze siedział tutaj przy tapczanie odchodzącej pomału ciocio-babci Jadwini, wspominając wspólne
spacery nad Jeziorem Maltańskim czy w Parku Tysiąclecia, jej
wspaniałą kuchnię, z której specjałami dożywiała zmęczonego
po pracy w banku młodego krewniaka. Jeszcze czuł aromat nadziewanych owocami i serem naleśników cioci Jadwini.

Zacnej staruszki już nie ma,
pozostało mieszkanko na Komandorii, które przypadło w
udziale panu Adamowi jako
scheda, ponieważ ciocia innych krewniaków nie miała.
Zresztą w chorobie nikt tak
wspaniale się nią nie zajmował
jak pan Adam właśnie. No, i
jego rodzice, z którymi wtenczas mieszkał. Nikt więc nie
zaprzeczał, że pan Adam do
tego mieszkania miał po prostu moralne prawo, prawem
potwierdzone.
W ten sposób pan Adam
opuścił dom rodzinny na posępnym Dębcu, choć było mu
tam po prostu wygodnie: ciepło, przytulnie jak to przy rodzicach i za nic miał koleżeńskie uśmieszki,
że tak się trzyma ,,maminej spódnicy”.

równywane. Nawet nie ma rozgraniczenia bloków starszych od nowszych, mieszkania do całkowitego remontu od wyremontowanych. Lokalizacja pod względem możliwości komunikacyjnych itd.
Czy godzi się więc „karać” mieszkańców za to, że odważają się decydować na wykup swoich mieszkań? Czy ludziom w podeszłym wieku,
ledwo wiążącym koniec z końcem, można odbierać wiarę w uczciwość?
Należy przypuszczać, że być może wliczono w wartość wyjściową ceny
mieszkań w „Warzelni” i średnia dla okolicy uległa znacznemu przeszacowaniu? Aby dociec prawdy mieszkańcy zwrócili się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Gronowej i czekają na odpowiedź!
Chcemy zatem poznać te szczegółowe kryteria, którymi kierowano się
przy wycenie naszych mieszkań.
Wielu mieszkańców pragnęło, by jesień życia spędzać u siebie. Być
może temat wspólnot trochę przeraża na początku, ale kierując się pozytywnym nastawieniem i wiarą w ludzi zadbajmy o naszą wspólną własność.
Katarzyna Czarnecka

Spojrzał przez okno swojego nowego dwupokojowego mieszkanka na Komandorii. Widok z okna miał przepiękny: i kawałek
ogródka (nieco może zaniedbanego) z kwaczącymi kaczkami,
i bielejący w dali jerozolimski kościółek, który przycupnął nieopodal migoczącej w słońcu tafli Jeziora Maltańskiego.
Przeszedł do kuchni i uśmiechnął się rozbawiony. Na ,,nową
drogę życia” wyposażono go doskonale. I jakby nieco złośliwie,
bo w akcesoria przede wszystkim kuchenne: piękne serwisy
i sztućce z domu rodzinnego, komplet do founde od siostry Ani,
rozmaite

Złośliwie, bo pan Adam, choć niezwykle inteligentny, miał jedną wadę
– nie umiał gotować. Poszedł w ślady swojego ojca Jana – obaj panowie należeli do grona tych co to nawet wodę na herbatę przypalą, wraz
z czajnikiem zresztą... Rozpieszczony przez ciocię Jadwinię i zacnych
rodziców, lubiący zwiedzać restaurację pan Adam gotować dotąd się nie
nauczył. Owszem, wiedział, że nastały takie czasy, w których mężczyzna
zgrabnie poruszający się wśród garnków i patelni wzmaga kobiece apetyty na różne smakołyki, a jednak znajome panie zapraszał do którejś
z restauracji staromiejskich czy hotelików zapoznańskich. Albo panie
owe zapraszały pana Adama do siebie. Na kolacyjki przy świecach. Połączone często ze śniadankami upojnymi, aby nocną energię uzupełnić.
Pan Adam, wychowany nieco może i staroświecko, kobiety admirował, ale i nowe smaki kulinarne poznawać też lubił. Nigdy jednak nie
zastanawiał się jak takie czy inne rączki wyczarowywały różne cuda na
talerzach i półmiskach. On po prostu nimi się się delektował.
Pan Adam raz jeszcze rozejrzał się po nieskazitelnie czystej w jasnych
kolorach pastelowych zaaranżowanej kuchni. Uśmiechnął się, ubrał
i wyszedł do pobliskiej, bo przy ulicy Warszawskiej restauracji ,,Maltańska”. Na pierogi smakujące tak jakby to ciocia Jadwinia własnoręcznie je
ulepiła. (cdn)
Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu powszechnie znanym, autor zazwyczaj zastrzega się, że postaci są fikcyjne, a wszelkie podobieństwo
do osób realnych jest przypadkowe. Ja takiego zastrzeżenia nie czynię. Jeśli
spotkacie pana Adama, zaproście go na małe co nieco...
Kinga Łada

restauracja zaprasza na pierogi
cioci jadwini,Ul. Warszawska 25
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gabinet przyjazny

Ulica Światopełka 8A, Antoninek. Duży napis na parterowym
budynku: STOMATOLOGIA. I mniejszy: GABINET PRZYJAZNY
DZIECIOM. Pani dr Kamilla Roj wprowadza mnie do tego gabinetu,
a ja zaraz sięgam po puszystą... truskawkę-poduszkę i odruchowo ją
przytulam. W tym gabinecie dziecko powinno się pojawić pierwszy
raz nim ukończy 1,5 - 2 lata, gdy jeszcze ząbek nie boli. Obejrzy sobie
na monitorze ulubione bajki (może przynieść własne), bo to przecież
tylko wizyta u ,,cioci”, która sprawdzi co dzieje się w buzi.

- To wizyta adaptacyjna, poznanie gabinetu, personelu – mówi dr
Kamilla Roj. -Najważniejsza jest profilaktyka, aby chodzenie do stomatologa nie kojarzyło się z bólem i innymi nieprzyjemnościami. A jeśli już pojawi się próchnica to ,,ciocia wypędzi robaki z ząbka”, a borowanie to tylko ,,odkurzanie”. No, i są kolorowe plomby - ,,plastelina”.
Dziecko przygotowane przez rodziców do takiej wizyty mniej się
stresuje. W ogóle najwięcej zależy od rodziców, którzy wpoją dziecku
pozytywne zachowania – mycie zębów (odpowiednie szczotkowanie)
po każdym posiłku, ograniczanie wszelkich chipsów, słodyczy.
Kiedyś ,,mleczakami”, pierwszymi zębami nikt się nie przejmował.
Wypadną, to urosną następne. Tylko – jakie? Stomatolodzy walczą z
taką postawą, bo stan tych pierwszych zębów ma niebagatelny wpływ na
,,jakość” zębów u dorosłego już człowieka. O zębach dziecka powinno
się myśleć jeszcze przed jego narodzinami, a nawet... wcześniej!
-I znowu chodzi o profilaktykę – tłumaczy dr Roj. - Np. rozmawiam
z przyszłymi mamami o diecie, o tym, że będąc już w ciąży, nawet po
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nocnym ,,napadzie” apetytu na kwaszone ogórki, trzeba umyć zęby.
Ciężarne kobiety o tym zapominają, niszcząc własne zęby wpływają
negatywnie na płód. Zalecam, aby panie w ciąży trzykrotnie odwiedziły mój gabinet (otrzymają 10-proc. rabat), a gdy ich dziecko pojawi się
na świecie ma u mnie do 3 roku życia wizyty za darmo. A mama – za
darmo kontrolne badanie. W czerwcu urodzi się na pierwszy dzidziuś,
którego mama przystąpiła do takiego programu ochrony zębów.
Wyjaśnić tu należy, że obok gabinetu dla dzieci jest też gabinet dla
dorosłych z opieką stomatologiczną w pełnym zakresie, najnowocześniejszymi metodami, z użyciem sprzętu najnowszej generacji.

To leczenie kompleksowe, począwszy od profilaktyki (usunięcie
kamienia, piaskowanie, fluoryzacja, lakowanie; profilaktyka ortodontyczna, polegająca m.in. na zakładaniu elastycznych aparatów)
poprzez stomatologię zachowawczą (wypełnianie materiałami najwyższej jakości), wszechstronne leczenie zębów (na miejscu – radiowizjografia czyli prześwietlenie), protetykę, chirurgię stomatologiczną, ortodoncję. Tu zakłada się tzw. dyskretne aparaty ortodontyczne
(Clear Aligner). No, i oczywiście można też skorzystać z kosmetyki
stomatologicznej (wybielanie zębów). Mam nieodparte wrażenie, że
gabinet dla dorosłych też jest... przyjazny!
Ewa Kłodzińska

Gabinet Stomatologiczny Antoninek ul. Światopełka 8A

Rejestracja i wizyty: poniedziałki i środy w godz. 14 – 20,
wtorki w godz. 10 – 16 (dla studentów 20 proc. rabatu),
czwartki w godz. 10 – 18, piątki w godz. 9 - 13 (happy hours – 15 proc. rabatu na wypełnienia). Telefon: 668 73 01 01

eSzkoła - Moja Wielkopolska

powstanie historia antoninka

W grudniu ub. r. ruszyła trzecia już edycja projektu eSzkoła – Moja
Wielkopolska. Grupa 12 uczniów z klasy 2c Gimnazjum 22 z opiekunem panią Anną Śliwińską stworzy filmową historię Antoninka.
„Raz, dwa, trzy Antoninek patrzy!” – tak po dyskusjach nazwano
projekt. To spotkanie z przeszłością przez pryzmat teraźniejszości,
wizualizacja tego co było i co jest. Chcemy odnaleźć minione i często
niestety zapomniane. Proponujemy mieszkańcom naszego osiedla
sentymentalną podróż do przeszłości. Zapraszamy do odkrywania
starych - nowych kart Antoninka!
Prace nad projektem potrwają do końca maja br. Bbędziemy fotografować i filmować charakterystyczne miejsca Antoninka, przeprowadzimy ankiety i wywiady z mieszkańcami, z proboszczem, z dyrektorami i
prezesami firm na osiedlu. Udamy się do archiwum miejskiego, by lepiej poznać dzieje Antoninka. Na Olszaku chcemy badać faunę i florę.
Wszystkie te działania mają pomóc odnaleźć genius loci Antoninka.
Głównym celem tego projektu jest bliższe poznanie miejsca naszego
pochodzenia, odkrywanie i dokumentowanie, w formie zdjęć i filmów,
miejsc znanych i nieznanych. Chcemy zaciekawić tematem społeczność
lokalną. Filmowa historia Antoninka będzie przewodnikiem po charakterystycznych miejscach naszego osiedla. Pokażemy miejsca widziane tu
i teraz, a dzięki starym fotografiom przeniesiemy się w przeszłość. Efekt
końcowy naszego projektu, czyli filmowy przewodnik po miejscach
osadzonych na osi czasu, chcemy dedykować przyszłym pokoleniom!
Już dziś zachęcamy do śledzenia naszych zmagań, gdyż na bieżąco relacjonować będziemy postępy poczynione w realizacji projektu w „Cza-

sopiśmie Mieszkańców My”, na stronie internetowej Gimnazjum nr 22 i
na naszej stronie projektowej: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum22-poznan/raz_dwa_trzy_antoninek_patrzy.
P.S. Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Antoninka! Jeśli
w swoich domowych archiwach posiadacie Państwo stare zdjęcia Antoninka, parku i dworku Stablewskich, kościoła, „Tarpanów”, SP nr 87, starego młyna itp., to prosimy o ich udostępnienie. Państwa pomoc będzie
nieocenionym wsparciem dla naszego projektu! Anna Śliwińska
Projekt “eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.
Kontakt: sekretariat Gimnazjum nr 22 ul. Leszka 42 tel. 61 8 768 242.
Opiekun projektu: Anna Śliwińska
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zbożne dzieło

kawalerów maltańskich

Niemal od zarania joannici czyli Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela, działający obecnie pod
nazwą Suwerenny Rycerski i Szpitalny Zakon św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i Malty, nieśli pomoc ubogim pielgrzymom.
Świeccy bracia pracujący w szpitalu nazwani zostali szpitalnikami, stąd mówi się o joannitach i szpitalnikach. Dodajmy
tutaj, że nazwa Zakon Kawalerów Maltańskich wzięła się po
XVI-wiecznej przeprowadzce zakonników z Rodos na Maltę
(wyspa na Morzu Śródziemnym – stąd nasze Jezioro Maltańskie na Komandorii – obie nazwy związane z joannitami).
W DAWNYM POZNANIU

Nie inaczej było w starym Poznaniu, do którego sprowadzeni opiekowali się chorymi wędrowcami, strudzonymi pielgrzymami, na ich
trasie do i z jedynego na ziemiach polskich sanktuarium, miejsca świętego ze względu na relikwie św. Wojciecha – Gniezna. Na trasie swojej wędrówki natykali się na przytulisko przy kościele pw. św. Michała
Archanioła, potem pw. św. Jana Jerozolimskiego. ,,(...)na gościńcu z Poznania ku Swarzędzowi prowadzącym, stoi na wzgórku kościół ś. Jana
jerozolimskiego. Historycy nasi powiadają, że kościół ten założonym został pierwiastkowo pod tytułem ś. Michała archanioła i że sprowadzeni
do niego przez Mieczysława starego około 1170 kawalerowie ś. Jana jerozolimskiego, tytuł mu swego patrona nadali.(...)”. Przy tym kościele ,,za
radą Radwana biskupa poznańskiego, fundował Mieczysław stary około
1170 roku szpital(...)”, który miał dawać przytułek ubogim i nędzarzom
w mieście Poznaniu żyjącym. ,,Komendorowie” zobowiązani byli ze
swoich dochodów na przytułek łożyć a to ,,po kilka wierteli zboża, po
beczce piwa”. Tytuł św. Michała z czasem został zamieniony na św. Jana
Jerozolimskiego, a kawalerowie założyli przy nim dwa szpitale ,,(...)to
jest: jeden dla ubogich i chorych podróżnych, hospitium, i właściwy szpital
czyli xenodochium(...).” Tak pisał Józef Łukaszewicz w ,,Krótkim opisie
historycznym kościołów parochialnych (parafialnych–dop. E.K.)(...) w
dawnej diecezyi poznańskiej” w 1858 r.

POMÓC POTRZEBUJĄCYM

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, reaktywowany po wojnie,
uaktywnił swoją działalność w czasie stanu wojennego, przysyłając konwoje z lekami i żywnością. W 1990 r. kawalerowie maltańscy założyli
fundację Pomoc Maltańska (działa w wielu miastach Polski). Z inicjatywy śp. ks. proboszcza Kazimierza Królaka w 1993 r. przy parafii św.
Jana Jerozolimskiego powstała Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna ,,Pomoc Maltańska” pod kierownictwem dr nauk med. Grażyny
Zengteler. Bezpośrednią pieczę nad tą przychodnią sprawowali polscy
kawalerowie maltańscy i założona przez nich fundacja.
„Pomoc Maltańska” w czasie swojej działalności udzieliła 87 tys. porad lekarskich pacjentom nie tylko z Poznania. Przypomnijmy, że w

nowy lokalny akcent

Nad wejściem do
Ośrodka Pomocy Psychologicznej przy ul.
Konarskiego
elewację
budynku od kilku miesięcy zdobi interesujący
wizerunek oblicza Matki
Boskiej Częstochowskiej,
umieszczony w niewielkiej niszy (40x45 cm).
Wykonany jest ze specjalnego tworzywa (żywica, mączka marmurowa,
włókno szklane), odpornego na wszelkie zmiany
atmosferyczne. (e)

Specjaliści prowadzą arsztaty terapii zajęciowej.
Przychodni wykonywano wiele specjalistycznych badań (mammografia, densytometria, USG), tu przyjmowali chorych lekarze-specjaliści.
Już nie pielgrzymów, ale każdego który potrzebował pomocy medycznej, diagnozy itp.
Jak już w ,,My” pisaliśmy, w ubiegłym roku w dzień patronalny
kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego (24 czerwca) oddano do użytku 3-kondygnacyjny budynek, w którym pomieściły się liczne specjalistyczne gabinety Centrum Pomocy Maltańskiej ,,Komandoria”,
będącego kontynuacją istniejącej wcześniej ,,Pomocy Maltańskiej”.
Niezmienne pozostały zasady nieodpłatnej pomocy medycznej (również bez skierowania, nawet bez dowodu tożsamości) lekarzy – wolontariuszy (tel. rejestracji: 530 908 098, po godz. 14), którzy przyjmują od poniedziałku do piątku. Czas oczekiwania: od kilku dni do
kilku tygodni.

PORADNIE I SPECJALIŚCI

Przy ul. Świętojańskiej 1 działają m.in. poradnie chirurgiczne
(także chirurgii onkologicznej), ortopedyczna, dermatologiczna,
chorób wewnętrznych, przyjmują lekarze: kardiolog, pulmonolog,
reumatolog, nefrolog, urolog, okulista. Tu można zasięgnąć porady
dla dzieci i młodzieży z cukrzycą i nadwagą. W ,,Komandorii” pracują poradnie dietetyczna, rehabilitacyjna, są gabinety fizjoterapii,
pracownie densytometrii i USG.
Od kilku miesięcy specjaliści pomagają osobom niepełnosprawnym
intelektualnie, które codziennie (godz. 8 – 16) biorą udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przy Świętojańskiej istnieje Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny ,,Pro Seniores”, którego celem jest wielorakie wspieranie osób starszych (m.in. zajęcia kulturalne, artystyczne, rekreacyjne, pomoc prawna, wsparcie psychologiczne). Dzieci w wieku od
7 do 13 lat korzystają trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)
z urozmaiconych propozycji Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
,,Oratorium Maltańskie”. Ośrodek i świetlica są współfinansowane z
budżetu miasta. A wszystko jest dziełem Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich.
O kolejnych poczynaniach Centrum Pomocy Maltańskiej ,,Komandoria” będziemy informować na naszych łamach.
Ewa Kłodzińska

„Wnuczek” grasuje

Jedna z naszych Czytelniczek z os. Warszawskiego opowiedziała nam swoją przygodę.
- Na całe szczęście, zakończyła się bez mojej krzywdy – mówi
pani Basia – ale to tylko dlatego, że mam bardzo dobry kontakt
z moimi dorosłymi wnukami. Nie ma dnia, aby któryś mnie nie
odwiedził, mamy też codzienny kontakt telefoniczny. I proszę sobie wyobrazić – dzwoni telefon: -Babciu, mówi Michaś – słyszę i
już się dziwię, bo ten wnuk nigdy nie używa zdrobnienia swojego
imienia, a ponadto dopiero co ode mnie wyszedł. -Wiesz, mam
taki problem finansowy, przyślę kolegę...

- W tym momencie przerwałam temu mężczyźnie, zdrowo nakrzyczałam, żeby mnie nie oszukiwał, że jest moim wnukiem. I odłożyłam
słuchawkę. Dość się naczytałam o wyłudzaniu pieniędzy ,,na wnuka”.
Ostrzegam innych starszych ludzi, aby nie byli łatwowierni. Lepiej odmówić niż być okradzionym. Inna rzecz, skąd ten naciągacz znał mój
telefon i imię wnuka. Trochę się martwię...
(eka)
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harcerska tradycja

Goście składali członkom OWAR-u życzenia, niektórzy nawet
wierszowane. Druhna Urszula Kocikowska przekazała życzenia
od nieobecnego niestety dyrektora SP nr 46 pana Tadeusza Badow-

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Harcerskiego Kręgu Seniorów OWAR już po raz dwudziesty drugi odbyło się 5 stycznia
br. w niezmiennie gościnnej Szkole Podstawowej nr 46 przy
ul. Inowrocławskiej. Na uroczystość przybyli: kapelan Chorągwi Wlkp. ks. Łukasz Konatowski z parafii w Czempiniu,
proboszcz ks. Roman Kiłyk parafii grecko-katolickiej, której
msze św. odbywają się w „małym kościele” na naszym osiedlu,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania pan Michał Grześ,
komendant Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów hm Paweł
Napieralski, komendant Hufca Poznań Nowe Miasto phm Tomasz Koprowski, drużynowy 46. PDH „Koło Dziejów” hm
Włodzimierz Michalak, komendant HKS „Dziewiątacy” hm
Włodzimierz Juskowiak z towarzyszącą mu druhną Jolantą,
były Komendant HKS „Wiarusy” dh Stanisław Gromadziński
z żoną, redaktor gazety parafialnej „Wokół Odkupiciela” pan
Jerzy Olszewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu pani Irena Roemert Ciomborowska oraz inni sympatycy
Kręgu.

skiego. Hm Paweł Napieralski podkreślił, że współpraca między szkołą a OWAR-em trwa już długo, a od czasu utraty przez Krąg harcówki
OWAR odbywa swoje zbiórki w gościnnych progach szkoły, która użyczyła również miejsca na rzeczy Kręgu oraz gablotę na harcerskie ogłoszenia.
Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, zasiedliśmy do stołów,
jak zwykle bogato zastawionych pysznymi ciastami, upieczonymi przez
druhny z OWAR-u, a w tym roku również i mandarynkami, przeniesionymi w darze przez państwa Gromadzińskich. Druhna Jolanta Sienicka
przygotowała dla wszystkich pomarańcze udekorowane goździkami, a
pan Olszewski sprezentował ostatni numer „Wokół Odkupiciela”, między innymi z artykułem o mszy św. w dniu Święta Niepodległości.
W trakcie biesiadowania przerywnikami były kolędy – te znane śpiewane przez wszystkich, jak i te mało znane śpiewane przez druhów
Mrozów. Druhowie Stanisław Gromadziński i Włodzimierz Juskowiak
wyrecytowali okolicznościowe wiersze, a druhna Barbara Król dla rozweselenia odczytała wiersz „Oda do starości”.
Atrakcją było przyjście gwiazdora w towarzystwie Śnieżynki, którzy
„przytargali” dwa worki prezentów, przygotowanych przez druhnę Barbarę Król. Chyba byliśmy grzeczni, bo każdy dostał modny obrusik oraz

Uroczystość rozpoczęła się kolędą „Zasiądźmy znów za stołem” zaśpiewaną przez duet druhów Halinę i Jana Mrozów,
akompaniujących sobie na gitarze i mandolinie. Po powitaniu
wszystkich przez komendanta Kręgu phm Walentego Kupczyka, najstarsi druhowie Kręgu Jerzy Hołoga i Stanisław Hundert
zapalili świece ustawione na stołach od Betlejemskiego Światła
Pokoju, przechowywanego od czasu jego pobrania na uroczystej
mszy św. w Farze dnia 18 grudnia 2013r., po czym hm Włodzimierz Michalak odczytał stosowny wiersz.

breloczek z latarką i długopis. Znów śpiewaliśmy kolędy, z „czarodziejskiego pudełka” każdy wylosował sobie „dobrą myśl”, przygotowaną
przez druhny Barbarę Król i Urszulę Kocikowską, po czym odczytywał
ją głośno wzbudzając uśmiech lub zadumę na twarzach druhów.
Nasz nowy kapelan Chorągwi Wlkp. ks. Łukasz Konatowski podziękował za zaproszenie, nawiązał do tegorocznego hasła Betlejemskiego
Światła Pokoju „Wyjdź z cienia – pokaż dobro”, zaprosił do współpracy
i złożył piękne życzenia na Nowy Rok. Do pożegnalnego kręgu stanęliśmy mając nadzieję, że za rok spotkamy się w nie mniejszym składzie,
czego też życzył wszystkim komendant dh Walenty Kupczyk.

Druhna Czesława Kowalska – najstarsza z obecnych na opłatku druhen Kręgu – zapaliła dużą świecę pamięci tych wszystkich
druhów, którzy odeszli na „wieczną wartę” oraz sześć mniejszych świeczek upamiętniających naszych bliskich i znajomych
druhów, których pożegnaliśmy w 2013r. Dla wszystkich tych,
których już nie ma wśród nas, duet druhów Mrozów zaśpiewał
„Kolędę dla nieobecnych”. Opłatki pobłogosławił i piękne okolicznościowe słowa wygłosił ks. Roman Kiłyk.

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że stołówkę szkolną na
spotkanie opłatkowe pięknie udekorowali druhowie Krystyna i
Walenty Kupczykowie oraz Maria i Stefan Rosińscy przy pomocy
druhów Mrozów, a okolicznościowy „plakat” z hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju oraz tablicę za zdjęciami z
dawnych spotkań opłatkowych Kręgu przygotowała hm Urszula
Kocikowska.
Urszula Kocikowska, zdjęcia hm. Paweł Napieralski
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kościół użyczony
grekokatolikom

Zbudowany przed wojną, mały kościół przy Plantach na
Osiedlu Warszawskim został decyzją kurii użyczony w minionym roku istniejącej w Poznaniu parafii greckokatolickiej. Jej proboszczem jest młody ksiądz Roman Kiłyk, którego już miało okazję poznać wielu mieszkańców osiedla. Był
m. in. miłym gościem na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym
harcerzy seniorów kręgu OWAR. Pochodzi z Białostocczyzny, a parafia którą obecnie kieruje w naszym mieście liczy
kilkadziesiąt rodzin. Ksiądz R. Kiłyk zamieszka w przykościelnych pomieszczeniach, które są obecnie remontowane
i modernizowane.
Niewątpliwie bardzo dobrze się stało, że trochę zapomniany
mały kościół przy ul. Toruńskiej będzie służył religijnej wspólnocie grekokatolików. W starych murach znów zabrzmią śpiewy
i modlitwy, a cały obiekt zyska troskliwych opiekunów i gospodarzy. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godzinie 10

Gablota z informacjami na kościele przy ul. Toruńskiej jest
nowym akcentem na osiedlu i budzi zainteresowanie.
i w dni powszednie o godzinie 9. Na murze kościoła pojawiła się
nowa gablota z licznymi informacjami i ilustracjami. Pod koniec
ciekawego opracowania o dziejach kościoła greckokatolickiego
w Poznaniu czytamy:

ależ, proszę bardzo!

elity niezbyt kulturalne

Kto powinien dawać przykład kultury zachowania, dobrego obyczaju, posługiwania się poprawną i piękną polszczyzną? Prof. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego na łamach
,,Angory” daje odpowiedź: elity, a konkretnie, jego zdaniem, naukowcy z wyższych uczelni. Niestety, nie spełniają swojej powinności. Rozmowa zatytułowana jest, można rzec, obrazowo: ,,Elity jak
spod budki z piwem”. Bo te nasze elity, jak i kultura po prostu spsiały,
zwulgaryzowały się, schamiały.
Do owych elit dodałabym nauczycieli w ogóle, a także np. osoby piastujące wysokie urzędy. Jeszcze z dwie dekady wstecz nie zdarzyło mi
się, aby dyrektor czy prezes jakiejś instytucji powitał mnie w sweterku,
pulowerku, koszulinie wymiętej – zawsze garnitur, stosowna doń koszula, krawat. Z przyjemnością wspominam elegancję dyr. ZUS Edmunda
Kaczmarka (dziś na zasłużonej emeryturze). Począwszy od wyważonych
wypowiedzi (a pogadać sobie lubiliśmy, pamiętam, że także o kulturze)
na stroju garniturowym skończywszy. A kawę z dodatkami piliśmy w
dobrej porcelanie.
Sprawiedliwie muszę wspomnieć, niestety, w negatywnym kontekście,
dziennikarzy (a może nie należymy do elity?). Bywam na konferencjach
prasowych i to co widzę wywołuje zgrozę. Niechlujność, bylejakość,
bezstylowość. I taka jest też potem pisanina-amatorszczyzna. Dotyczy
to młodego kwiatu naszego dziennikarstwa, bo seniorzy przychodzą
odziani może i skromnie (emeryturki żałosne), ale odpowiednio. Pamiętam swoje dawne uczestnictwa w takich spotkaniach – to było przeżycie
być zaproszoną na konferencję prasową do magistratu, do muzeum, na

Kościół jest niewielki, ale wystarczający dla wiernych parafii
greckokatolickiej w Poznaniu.
„Ostatecznie
należy
podkreślić, że w
kształtowaniu
życia religijnego jakiegokolwiek wyznania
chrześcijańskiego istotne
znaczenie odgrywa miejsce
kultu. Wspólnota greckokatolicka w Poznaniu nie posiadała
własnego obiektu sakralnego. Od pierwszych prób organizacji
życia liturgicznego do marca 2013 roku świadczyła posługę swoim wiernym w ‘rzymskokatolickim Kościele Najświętszej Krwi
Pana Jezusa przy ulicy Żydowskiej. W marcu 2013 natomiast
parafia, dzięki wsparciu ks. biskupa Włodzimierza Juszczaka
i ks. Jarosława Moskałyka, otrzymała w bezterminowe użytkowanie rzymskokatolicki kościół przy ul. Toruńskiej 8. Od tego
momentu liturgia, jak również katechizacja, jest sprawowana
w tej świątyni”.www.poznan-uacc.ora.pl
MTP, to było jakby docenienie mojego pisania. Ubierałam się szczególnie starannie. Dzisiaj, jak mniemam, również...
Nie ma potrzeby cytować wspomnianego opolskiego profesora, bo
o kulturze osobistej piszę w tej rubryce od dawna. Powołuję się jednak na ten artykuł, bo prof. Nicieja zgrabnie różne wątki z tej mojej
rubryki podsumowuje. Pisałam m.in. o schamieniu naszego języka.
Niedawno znajoma psycholożka zwróciła uwagę na powszechność
używania słowa ,,zajebisty” (jak się okazuje wymyślonego przez Michała Wiśniewskiego) i pochodnych. O dziwo, prof. Nicieja o tym
słówku też mówi. No, cóż ukorzeniło się ono tak głęboko w naszym
języku, że nikt już nawet nie zwraca uwagi na jego wulgarność. To
zupełnie tak jak z ową ,,kurwą” (przepraszam!) w roli... przecinka. O
zdeklasowaniu naszej pięknej polszczyzny można mówić bez końca.
Znam profesora, któremu zazdrościłam wiedzy humanistycznej. Wyobrażałam sobie zadbanego mężczyznę, może trochę staroświeckiego.
Widząc na jakimś spotkaniu lumpa z tłustymi włosami, zażółconymi
od nikotyny palcami, w stroju wielce niedbałym, zastanawiałam się kto
takiego na salony kultury wpuścił. Okazało się, że to był właśnie tenże
profesor-erudyta. Inny profesor wyższej prywatnej uczelni dziennikarsko-humanistycznej udzielał nawet porad z bon tonu. Na co dzień nosi
się byle jak, nawet nie tuszując wydatnego piwnego brzucha. Na tych (i
innych profesorów, docentów itd.) patrzą studenci. I nic dziwnego, że
na wykłady przychodzą niechlujnie ubrani, nieogoleni, a i skacowani. A
studentki wyglądają jak... panienki gorszych obyczajów.
W tym gronie profesorskim na szczególne uznanie zasługuje wybitny urolog prof. dr hab. Zbigniew Kwias, co to i tużurek (przedłużany surdut) w odpowiedniej sytuacji nosić umie. Nie na darmo niegdyś otrzymał tytuł Mistera Elegancji. Do tego elitarno-kulturalnego
tematu powrócę za miesiąc.
(E.K.)
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Marnotrawstwo i niegospodarność

wszechobecna wilgoć

Ulica Średzka 20 na Komandorii to adres zamieszkania dwóch rodzin: pani Marii Wilińskiej, mieszkającej na parterze i jej sąsiadki,
zajmującej lokale piętro wyżej – pani Ireny Graczyk. Są zgodne co do
jednego – tu żyłoby się zupełnie nieźle gdyby nie... wilgoć.

W budynku pleśń wchodzi nawet na sufity.

Idziemy piętro wyżej do pani Ireny Graczyk, która z rodziną zamieszkała tutaj rok temu. Podobne jak u sąsiadów z parteru, widać dbałość o
mieszkanie. Widać też ,,zakamuflowane” wilgotne zacieki, odizolowane różnymi płytami od mebli, sprzętu elektronicznego itd. Mieszkańcy
usiłują walczyć z wilgocią jak mogą. Tutaj jest jeszcze jeden problem –
przeciekający dach. -Tak, był remont dachu – mówi pani Graczyk – ale
po każdym deszczu sytuacja nadal jest ta sama co przed remontem.

Mieszkańcy zawilgoconego budynku przy ul. Średzkiej 20. Od
lewej: p. Maria Wielińska, p. Irena Graczyk i p. Michał Baran.
- Mieszkamy tu od 2011 roku - mówi pani Maria Wilińska. To mieszkanie socjalne. Robiło nawet dobre wrażenie gdy się wprowadzaliśmy, było
świeżo po malowaniu. Otoczenie też nie najgorsze, spokojne. Poczyniliśmy
niezbędne remonty. No, i zaczęło się. Wtargnęła wilgoć. Pogniły podłogi,
zacieki pokazały się na ścianach, wszędzie pleśń i grzyb. Ta wilgoć już tu
pewnie była przed nami, ale została prowizorycznie, tymczasowo zamaskowana. Pojawiła się wkrótce i zatruła nam życie.
Rozpoczęła się korespondencja z ZKZL, przychodziły liczne komisje,
były wizyty specjalistów, sporządzano ekspertyzy. A nam gniły meble.
Wreszcie zrobiono remont. Ledwo się skończył, wilgoć znowu dała o sobie
znać wszędzie. Trzeba było znowu wyrzucić niektóre meble, ale ile można. Kolejny remont miał miejsce w połowie ubiegłego roku i trwał... kilka
miesięcy. Zabezpieczono niby także mury. Niestety, znowu mamy wilgoć.
Przez 1,5 miesiąca tego roku spaliliśmy 1,5 t węgla, aby suszyć co się da,
aby mieszkać jakoś po ludzku. Chcieliśmy na własny koszt zrobić wc, bo
ubikację mamy na podwórzu, w walącej się budzie.
Teczka z korespondencją do i od gospodarzy tego domu jest coraz
grubsza, efektów nie widać, a koszty rosną. Pani Wilińska 21 stycznia
wysłała do ZKZL kolejne pismo.

Stary, ale w niezłym stanie zachowany budynek przy Średzkiej 20 nie
jest podpiwniczony. Nie ulega wątpliwości, że zamiast kosztownych remontów, które nie dają pożądanych efektów na dłuższa metę, trzeba by
rozpocząć od... fundamentów. Przydałaby się solidna izolacja, z którą
wreszcie wilgoć by przegrała. Mieszkańcy mówią, że fachowcy, wykonujący dotychczasowe remonty i malowania na zlecenie ZKZL, doskonale
wiedzieli, że te zabiegi są jedynie kosztowną kosmetyką o krótkotrwałym efekcie. Gdyby zmarnowane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na wykonanie solidnej hydroizolacji, to o problemie dawno by
zapomniano. Tak zrobiłby każdy prawdziwy gospodarz, którego widać
w ZKZL brakuje.
(ek, md)

Krzysztofa Kolbergera poznałam... na małym ekranie, w roli Romea. Zauroczył mnie totalnie delikatnością jednak męskiej urody,
stylem gry. Startowałam wówczas na teatrologię do WSTiF w Warszawie. Przez pierwsze sito przeszłam dzięki recenzji z owego Szekspirowskiego telewizyjnego przedstawienia ,,Romea i Julii”. Od razu powiem,
aby ten mój ,,teatralny” wątek zamknąć, że z marzeń zrezygnowałam,
obiektywnie patrząc na swoją licealną przecież wiedzę o teatrze i dramacie, o ekonomii nie mówiąc. A egzaminy były srogie...
Z Krzysztofem Kolbergerem spotkałam się po latach. Występował
w Poznaniu (był z naszym miastem związany także poprzez realizację w Teatrze Wielkim ,,Krakowiaków i górali” oraz ,,Nędzy uszczęśliwionej”).
Wówczas miałam zrobić z nim wywiad. A tu ciężkie przeziębienie,
początek jakiejś anginy mnie dosięgło. -Pochoruję sobie później, ale najpierw obowiązki – pomyślałam i tak uczyniłam.
Cóż za przemiły człowiek! Rozmowę z nim zaczęłam od stwierdzenia: - Nie będę Pana przepytywać z całego dotychczasowego życia artystycznego, bo wielokrotnie już o tym pisano... (pewnie, że gadałabym z
nim długo, tyle tylko, że gorączka coraz bardziej dawała mi się we znaki,
marzyłam o ciepłym łóżeczku!).

-Bardzo pani dziękuję,
niech pani ewentualnie spisze z innych gazet, bo mnie
łapie jakaś grypa, czuję się
fatalnie. Przyjechałem do
Poznania, aby nie zawieść
publiczności, z panią już też
byłem wcześniej umówiony.
Teraz marzę już tylko, aby
położyć się do łóżka – odparł
artysta.
Odbyliśmy więc szybko
rozmowę w miłej atmosferze
i wzajemnym zrozumieniu naszych dolegliwości (przyznałam się do złego samopoczucia), tekstu nie musiałam autoryzować.
Tę historię przypomniałam sobie gdy rozpisywano się o ciężkiej
chorobie Kolbergera, (z nowotworem nerek walczył 20 lat!) dodając
od razu jego odpowiedzialność za podjęte zadania. Widać, że zawsze
taki był! Wówczas, wywiadu udzielać mi nie musiał, ale obietnicę,
pomimo choroby, spełnił. Jeszcze 1,5 miesiąca przed śmiercią grał w
Teatrze Narodowym w spektaklu ,,Wiele hałasu o nic”.
Nowotwór i niewydolność krążenia pokonały artystę w styczniu 2011
roku. Zdążył jednak wiele zrobić i jako aktor, i jako przedstawiciel Stowarzyszenia Chorych na Raka Nerki.
Ewa Kłodzińska

Spotkanie z gwiazdą
grypa i odpowiedzialność

Nie pomaga żadne malowanie antygrzybicznymi farbami.
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Mieszkańcom trzeba pomóc

jak żyć w bloku 15?

O bloku nr 15 z mieszkaniami socjalnymi na Nadolniku było
ostatnio głośno w poznańskich mediach z powodu pluskiew.
Te bardzo dokuczliwe i groźne insekty pojawiły się w niektórych mieszkaniach wspomnianego komunalnego budynku,
wywołując zrozumiałe obawy wszystkich innych lokatorów.
Miejskie służby sanitarne przeprowadziły dezynsekcję tylko
korytarzy i klatek schodowych, a mieszkańcy mieli takim kłopotliwym zabiegom poddać zajmowane lokale własnym kosztem. Prawie wszyscy uchylili się od tego i trudno im się dziwić,
skoro niepożądanych insektów u siebie nie mieli, a użycie chemicznych środków wymaga wyprowadzki ludzi.

Mieszkająca od dwóch lat w „piętnastce” pani Joanna Zdrojewska (foto) pragnie jak najszybciej stąd się wyprowadzić.

W bloku nr 15 żyje się gorzej niż w sąsiednich z powodu nielicznej grupy aspołecznych lokatorów i bezczynności ZKZL.

Problem pluskiew w socjalnym bloku przy Nadolniku pozostaje i miejskie służby muszą się z tym uporać. Ale nie chodzi tylko
o pluskwy, lecz w ogóle o prawdziwe zainteresowanie się warunkami życia w tym budynku. Ogromna większość mieszkańców
„piętnastki” to normalni, kulturalni ludzie, tak jak lokatorzy pozostałych bloków Nadolnika. Zupełnie niesłusznie przyczepiono
im łatkę osobników z marginesu, nie respektujących reguł społecznego współżycia.
Głoszenie takich opinii jest bardzo krzywdzące dla tych ludzi,
ale nader wygodne dla ZKZL, który nic tu nie robi, bo rzekomo
nie warto. Nie warto - jak się tłumaczy - odnowić klatek schodowych i korytarzy, bo zaraz i tak zostaną oszpecone i uszkodzone.
Więc nigdy ich jeszcze nie odnowiono. Nie warto naprawić nieczynnego od lat domofonu, bo i tak zostanie zaraz celowo popsuty przez rozwydrzone dzieciaki. (A ktoś chyba inkasuje należności za utrzymanie tej instalacji w stanie sprawności?). Więc
ZKZL tylko znów ogłosi przetarg na całodobową „ochronę” budynku nr 15. chociaż ta forma zapanowania nad sytuacją jest tu
zupełnie nieskuteczna.

Dezynsekcji poddane zostało mieszkanie zajmowane przez panią Joannę Zdrojewską z dziećmi, a zabieg wykonała prywatna
firma bezpłatnie. Rodzina musiała jednak na kilka dni opuścić
cały mieszkalny lokal . Nie miała wyjścia, bo pluskwy pojawiały
się nieustannie i atakowały zwłaszcza nocą, a własnoręczne tępienie ich było bezskuteczne. Teraz insektów w tym mieszkaniu nie
ma, ale pozostała uzasadniona obawa, że znów się pojawią, np.
poprzez kanały wentylacyjne. Tak samo nieoczekiwanie pojawiły
się poprzednio. Skąd? Bo mieszkanie zostało zapluskwione przez
poprzednich lokatorów, których w końcu wyeksmitowano, ale
insekty pozostały.
Pani Joanna słusznie zarzuca Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych, że nie poinformował ją o tym wszystkim. W
żadnym wypadku nie wprowadziła by się tutaj, gdyby znała te
okoliczności. Obecnie czyni usilne starania, aby jak najszybciej
wyprowadzić się z rodziną z bloku nr 15. Jest szansa, że otrzyma
komunalne mieszkanie na Podolanach. Podkreśla jednak, że nie
zabierze stąd żadnych mebli w obawie przed przeniesieniem pluskiew. -Będę domagała się od miasta odszkodowania, bo wprowadzono mnie w błąd, narażono na cierpienia i straty- mówi
zdecydowanie.

Trzeba coś zrobić, aby większość porządnych mieszkańców
przestała się bać aspołecznej mniejszości. Na początek należy przynajmniej dać zainteresowanym możliwość wyrażenia
w nieskrepowany sposób własnego zdania. W oparciu o te
opinie trzeba podjąć zdecydowane działania z niezbędny-
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Miasto przyznało działkę

jest miejsce pod pomnik

wypędzonych wielkopolan

Nieustannie powiększa się dystans czasowy od zakończenia
II wojny światowej – to już prawie 70 lat! Oznacza to, że już
tylko starsi seniorzy pamiętają dramaty Golgoty Zachodu i
Wschodu, barbarzyństwo Niemców i Sowietów rozpoczęte 1
i 17 września 1939 roku.

Pamięć o przerwaniu znakomitego rozwoju II Rzeczypospolitej
powinna być przekazana następnym pokoleniom. Świadkowie
niemieckiego gwałtu zadanego
cywilnej ludności Wielkopolski
stopniowo odchodzą. Społeczny
Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu stawia sobie
za cel wzniesienie pomnika tym
wszystkim Wielkopolanom, których niemiecki najeźdźca ograbił
z majątku, wypędził z domów i
mieszkań, więził w obozach, wygnał do Generalnej Guberni lub
przegnał do baraków, piwnic czy
strychów. Pomnik ma obrazować
niebywały terror niemiecki nad
„rasowo wadliwymi” Polakami.
Wielu wypędzonych nie przeżyło,
wielu wcześniej pozbawiono życia
lub wykończono w obozach koncentracyjnych.
Trzyletnie starania zostały uwieńczone powodzeniem. Wytypowana
przez nas działka u zbiegu ulic Towarowej i Powstańców Wielkopolskich została przyznana na inwestycję celu publicznego, konkretnie pod
budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan (decyzja nr 15/2014 z
dnia 31.01.2014).

jednak zapewnić, że kamień z tablicą informacyjną przy ul. Bałtyckiej 7
pozostanie na swoim miejscu. Tym bardziej, że Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zrealizował nasz postulat korekty treści tablicy i wzmocnienia konstrukcji cokołu pod kamieniem. W każdą rocznicę pierwszej
przywózki więźniów do obozu (5 listopada w godzinach 11.00 -12.00)
będziemy składać kwiaty i zapalać znicze. Wiemy, że Rada Osiedla
Główna pamięta o tej dacie, jak również o potrzebie bieżącej troski o
memoriał, współpracując z kadrą nauczycielską i młodzieżą szkolną.
Zdecydowane poparcie naszych starań o pomnik zadeklarowały Rada
Osiedla Główna oraz wiele stowarzyszeń kombatanckich. O potrzebie
wzniesienia Pomnika Wypędzonych Wielkopolan w Poznaniu jednogłośnie wypowiedziała się Rada Miasta Poznania 5 listopada 2013 roku.
Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polaków
Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 19391945” rozpoczyna starania o dotacje na rozpisanie ogólnopolskiego
konkursu na projekt architektoniczno-rzeźbiarski pomnika a także
na realizację pomnika. Jest zrozumiałe, że pomnika nie są w stanie
zbudować nieliczni, autentycznie wypędzeni przez Niemców osiemdziesięciolatkowie.
Adresatami naszych wystąpień o dotacje będą: Prezydent Miasta Poznania, Wojewoda Wielkopolski, Urząd Marszalka Województwa Wielkopolskiego, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a także Komisja
Europejska, posiadająca fundusze na badania, edukację i upamiętnienie
zbrodni reżimów totalitarnych. Mamy nadzieję, że pomogą także Starostwa Powiatowe i Urzędy Gminne tych powiatów, gdzie funkcjonowały
obozy przesiedleńcze i punkty zborne. Na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych przyjmujemy także wpłaty od osób
prywatnych, stowarzyszeń i firm.

DLACZEGO NIE NA GŁÓWNEJ?

Społeczny Komitet planował wzniesienie pomnika przy skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Rozewskiej a więc w przybliżeniu tam, gdzie funkcjonował niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej (Lager Glowna).
Zmiana koncepcji nastąpiła dość nieoczekiwanie w trakcie dyskusji na
otwartym zebraniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w lutym 2013 roku. Prof. dr hab. Zbigniew Mazur z Instytutu Zachodniego wyraził opinię, by (cytuję): „skopiować Gdynię, coś
zrobić w okolicach dworca głównego, jest tam sporo miejsca, można wykroić skwer, nazwać go, postawić pomnik. Dworzec lub jego okolice mają
w tym wypadku własną, bardzo nośną symbolikę”.
Nasze Stowarzyszenie uznało, żę argumentów za lokalizacją przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym jest rzeczywiście wiele:
1 – położenie w intensywnie uczęszczanej przestrzeni zarówno przez
mieszkańców Poznania jak i gości w szerokim rozumieniu tego słowa; to
położenie urzeczywistnia walor edukacyjny,
2 – położenie na trasie już istniejących pomników, przypominających
najnowszą historię miasta, regionu i Polski (licząc od wschodu): pomnik
martyrologii Żydów, pomnik Powstańców Wielkopolskich, tablica upamiętniająca kaźnie Gestapo i SS w Domu Żołnierza, pomnik Poznańskiego Czerwca z pobliskim muzeum Powstania Poznańskiego, pomnik
S. Mikołajczyka, panteon zasłużonych Wielkopolan na dziedzińcu kościoła oo. dominikanów, pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, pomnik Armii „Poznań”, Cmentarz Zasłużonych, stoki Cytadeli,
3 – położenie w pobliżu załadunku wypędzanych na wagony kolejowe
a kilka lat później – miejsce przyjazdu tych, którzy ocaleli,
4 – możliwość zaprojektowania pomnika z placem na uroczystości,
5 – teren w gestii Skarbu Państwa.

CO DALEJ ?

Jest rzeczą zrozumiałą, że wielu mieszkańców Głównej może być zawiedzionych z powodu zmiany lokalizacji pomnika. Inicjatorzy chcą

Pomnik Wypędzonych Wielkopolan stanie na działce u zbiegu
ulic Towarowej i Powstańców Wielkopolskich. Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację dla tego monumentu w Poznaniu.

CO DZIEJE SIĘ W GDYNI?

Poznański Społeczny Komitet śledzi podobne do naszych starania
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Jak wiadomo, w 1939 roku
Niemcy wygnali z Gdyni ok. 70 % polskich mieszkańców i utworzyli niemieckie miasto nazwane na życzenie Hitlera „Gotenhafen”.
Konkurs na pomnik deportowanych Gdynian ogłosił Prezydent Miasta
w lutym 2013 r. Komisja Konkursowa już ogłosiła wyniki, co powinno być powodem do satysfakcji dla zainteresowanych. Niestety Komisja (nie wiemy, czy cała) prawdopodobnie nie zrozumiała, jakie ma
być przesłanie ideowe dramatu wypędzeń, nagradzając banalny projekt
pomnika figuratywnego przedstawiającego jakąś sielankę typu „pani z
dziećmi i pieskiem na spacerze”. Padają głosy o potrzebie rozpisania nowego konkursu, a internauci na forum nie bez racji wyśmiewają nagrodzony, politycznie poprawny projekt.

INFORMACJA:
Konto Stowarzyszenia (KRS 0000010821) SPOŁECZNY
KOMITET BUDOWY POMNIKA WYPĘDZONYCH w Banku Pocztowym: 29 1320 1016 3313 9456 2000 0001
W tytule przelewu proszę zaznaczyć: „na budowę Pomnika
Wypędzonych Wielkopolan” . Henryk Walendowski, prezes
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

Sobotni poranek pełen atrakcji, czyli...

DRZWI OTWARTE

22 lutego 2013 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne
dla przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
oraz ich rodziców. Po prezentacji multimedialnej oferty edukacyjnej
szkoły, goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez
najmłodszych uczniów naszej placówki.
Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekało wiele atrakcji. W sali
gimnastycznej wzięły udział w warsztatach teatralnych. Korzystały także
z tablicy interaktywnej oraz grały w gry komputerowe. Ogromne emocje wzbudziły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały zwierzaki oraz kwiaty z balonów. W sali przyrodniczej maluchy z ogromnym
zainteresowaniem przyglądały się doświadczeniom. Podczas zajęć ruchowych dzieci z radością pokonywały tor przeszkód w auli szkolnej.
Dla rodziców drzwi otwarte były okazją do poznania szkolnej świetlicy,
oferty szkoły oraz spotkania z dyrekcją i nauczycielami. Na zakończenie

OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej
„Poznań” mieści się w dwupiętrowym, kolorowym budynku przy ul.
Harcerskiej 3. Panuje u nas atmosfera zaufania i poprawnej komunikacji. Uczymy, bawimy, wspieramy, wdrażamy do samodzielności,
pielęgnujemy w uczniach radość, ciekawość świata i tolerancję wobec
innych oraz kształcimy kompetencje społeczne, rozwijamy talenty i
wspieramy rozwój ucznia. Nauka w naszej szkole odbywa się na jednej zmianie. Sale lekcyjne są jasne, przestronne. Wszystkie klasy I-III
wyposażone są w sprzęt multimedialny.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Od lat prowadzimy oddziały przedszkolne, w których dzieci 5- i
6-letnie są przygotowywane do nowych obowiązków, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce. Przełamywany jest stres adaptacyjny u dzieci otrzymują wsparcie i pomoc nauczyciela-wychowawcy. Mają warunki
do rozwijania zainteresowań i uzdolnień; wspomagamy tych, którzy
rozwijają się wolniej. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i kolorowe zabawki. Do
dyspozycji dzieci jest wewnętrzny bajkowy plac zabaw. Nieodpłatnie
prowadzone są: rytmika, język angielski, dodatkowe zajęcia plastyczne,
zajęcia komputerowe. Dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Zajęcia
dydaktyczne trwają od godziny 8 do 13. Świetlica z ciekawymi zajęciami
czynna jest od 6 do 17. Dzieci mają możliwość pod opieką osoby dorosłej korzystania z obiadów.

KLASY PIERWSZE

Szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich i
siedmioletnich do klasy pierwszej. Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani, prowadzą zajęcia od I do III klasy. Stosują
zasady indywidualnego podejścia do ucznia, dokonują oceny opisowej.
Przestronne sale wyposażone są w meble dostosowane do wzrostu
dziecka oraz w miejsca rekreacyjne. Uczeń ma możliwość pozostawienia w sali podręczników i przyborów szkolnych. Klasy te znajdują się
na oddzielnym piętrze budynku. Ze względu na bezpieczeństwo rozkład przerw międzylekcyjnych jest dostosowany do najmłodszych. Wewnętrzny plac zabaw wspomaga psychofizyczny rozwój dzieci.

„kuchcik” poczęstował wszystkich pysznymi kanapkami. Dziękujemy
wszystkim przybyłym gościom za zainteresowanie naszą szkołą.

TRWAJĄ ZAPISY
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów
każdego dnia od poniedziałku do piątku
w godz. 7. 30 – 15.00 lub inaczej
po uzgodnieniu telefonicznym.
Tel. 61-8780-641, e-meil: szp45@poczta.
onet.pl www.szp45.pl

Uczniowie najmłodsi są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną. Są dla nich oddzielne
zajęcia: komputerowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, język angielski. Po zajęciach dzieci zapraszamy do oddzielnej świetlicy.

WSZECHSTRONNA OPIEKA NAD UCZNIEM

Dla dzieci ze wskazaniem lekarskim są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa
szkolnego. Budynek jest monitorowany wewnątrz i zewnątrz oraz otoczony opieką Straży Miejskiej. Zapewniona jest pomoc medyczna. Dysponujemy nowoczesną pracownią komputerową i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki (czytelnia ze stanowiskami
komputerowymi z dostępem do Internetu, kino domowe) oraz pracownie przyrody i języka angielskiego wyposażone w tablice interaktywne.
Dzieci klas II - III objęte są nauką pływania. Świetlica szkolna czynna
jest od poniedziałku do piątku od 6 do 17. Swoją świetlicę mają uczniowie klas pierwszych. Dla oddziału przedszkolnego funkcjonuje osobna
świetlica popołudniowa. Świetlica środowiskowa realizuje zajęcia profilaktyczne. W szkole mieści się ładna i nowa stołówka, w której wydawane są smaczne śniadania i obiady dla chętnych. W ramach projektu
„Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej i organizacja
zajęć pozalekcyjnych” do dyspozycji uczniów jest boisko, zewnętrzna
siłownia, zajęcia z trenerem.

WYRÓŻNIAJĄ NAS: Klasy sportowe; Szkoła Promująca
Zdrowie; Szkoła Odkrywców Talentów; Szkoła Rozwijająca Zdolności
Najmłodszych ; Szkoła bez Przemocy; Akademia Przyszłości; Kolorowy
Uniwersytet; Szkoła Tańca Hajdasz; Warsztaty „Mały Artysta”; Współpraca z ORP “Poznań”; Współpraca z KS “Sobieski”; Współpraca z KS
Koziołek Poznań; Sztab WOŚP; Mini Handball.

LICZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ: chór szkolny
“Muzyczne iskierki”, kółko plastyczne “Młodzi malarze”, kółko ekologiczne “Ekoludki”, Klub Europejczyka, Koło Poznańczyków, kółko przyrodniczo - turystyczne, kółko matematyczne “Pitagoras”, kółko biblioteczne “Mole książkowe”, kółko języka angielskiego, kółko historyczne
„Spacerkiem po Poznaniu”, kółko piłki nożnej, kółko piłki ręcznej, kółko unihokeja, zapasy, taekwondo.
WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ
DZIECKA TRAKTUJEMY JAKO SWÓJ SUKCES!
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Ucz się i baw razem z nami!

WARTOŚCI CZYTANIA W SP 45

Książka odgrywa wielką rolę w kształtowaniu osobowości młodych
ludzi. Umiejętnie dobrana, ma szanse wzmacniać w człowieku to, co
najlepsze. Staje się ważnym elementem jego samorozwoju. W czasach w których dominuje obraz, wiele dzieci nie czuje potrzeby kontaktu z książką. Czytanie jest dla nich czynnością nieciekawą i przegrywa z telewizją i komputerem. Uczniowie ograniczają swój kontakt
z książką do przeczytania lektury obowiązkowej. Coraz częściej też
książka musi konkurować ze swoją filmową adaptacją. Aby szerzyć
ideę czytania książek, która w odróżnieniu od konkurencyjnych mediów rozwija wyobraźnię, staramy się naszych uczniów zachęcić do
czytania poprzez ciekawe wydarzenia.

JESTEŚMY SZKOŁĄ ĆWICZEŃ!

SP45 od wielu lat współpracuje z poznańskimi szkołami wyższymi. Jesteśmy partnerami uczelni w kształceniu nauczycieli i pedagogów. Współpraca ze szkołami wyższymi polega na realizacji
praktyk pedagogicznych. Gościliśmy studentów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza z Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału
Teologicznego, Instytutu Historii. Byli wśród nas studenci Akademii
Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Języków Obcych, Wyższej
Szkoły Pedagogiki i Administracji jak również Wyższej Szkoły Zawodowej ,,Kadry dla Europy”. Z naszego doświadczenia i wsparcia
korzysta każdego roku od 60 do 100 studentów.

„Nocny Maraton z Harrym Potterem!”

Było to całonocne spotkanie z cyklem „Harry Potter”, na które biletem
wstępu były magiczne różdżki i strój związany z tym popularnym na
całym świecie cyklem o młodym czarodzieju. Spotkanie rozpoczęło się
przeczytaniem fragmentu książki, który wprowadził nas w ten tajemniczy świat. Następnie były konkursy, quizy, oglądanie fragmentów filmów
i czytanie fragmentów serii. Odbyła się czarodziejska uczta z olbrzymią
pizzą, nocne zabawy na boisku szkolnym i noc na „magicznych materacach”. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością w doborze strojów
oraz ogromną wiedzą o tym ulubionym książkowym bohaterze.

Dzieci filozofują – Życie, co to takiego?

Wydawnictwo Zakamarki zaprosiło nas na warsztaty interaktywne
podejmujące problematykę tożsamości, uczuć, relacji i tolerancji. Punktem wyjścia do warsztatów była książka francuskiego profesora filozofii
Oscara Brenifiera pt. „Życie, co to takiego?” Uczniowie podczas spotkania okazali się „małymi filozofami” potrafiącymi znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące sensu życia, istnienia, szczęścia
i ambicji.

“Wszystkie pokolenia lubią Reksia”

Przedstawicielki księgarni “Między słowami” przeczytały najmłodszym uczniom fragmenty bajek o wesołym piesku Reksiu. Wprowadziły
dzieci w świat innych zwierząt, pojawiających się na kartach tej książki. Dzieci również miały okazję wcielić się w role wesołych zwierzątek,
wykazując się przy tym niezwykłą wyobraźnią. Największą atrakcją dla
dzieci była oczywiście postać głównego bohatera spotkania - Reksia,
który zabawiał najmłodszych, a na koniec wręczył im książki z kolorowankami, łamigłówkami i rebusami. Wszyscy uczestnicy spotkania
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z psem Reksiem - przyjacielem wszystkich ludzi.

Studenci wyższych uczelni poznają nauczycielski warsztat pracy, korzystają z naszych wskazówek i dobrych praktyk, natomiast sami wnoszą swoje pomysły. Przygotowują uroczystości klasowe i spektakle teatralne dla naszych uczniów. Ma to charakter profilaktyczny i jest okazją
do dobrej, żywiołowej zabawy. Dla studentów jesteśmy ,,szkołą ćwiczeń”,
w której mogą sprawdzić swoje predyspozycje do zawodu nauczyciela.
obserwować proces wychowania i kształcenia, interakcje nauczycieluczeń. Jesteśmy też otwarci na współpracę ze studentami w charakterze
wolontariuszy. Nasi wychowankowie chętnie nawiązują relacje z młodymi ludźmi i angażują się we wspólne działania.
Współpracujemy także ze studentami w ramach projektu ,,Akademia
Przyszłości”. Tutorzy obejmują opieką i wsparciem naszych podopiecznych. Rozumiemy jak ważny jest wybór drogi życiowej przez młodych
ludzi. Dlatego systematycznie uczestniczymy w spotkaniach wielu szkół,
placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, organizowanych przez UAM w Poznaniu, wypracowując zasady praktyk studenckich. Uczymy młodych ludzi, ale równocześnie uczymy się od nich.

„JESTEM MISTRZEM W…”

Podczas ferii zimowych dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Łamigłówki matematyczne”, podczas których doskonaliły technikę liczenia i logicznego myślenia. Brały udział w zabawach dydaktycznych,
ruchowych przy muzyce i popisywały się talentami wokalnymi.
W ramach zajęć plastycznych „Zaczarowany ołówek” dzieci kl. I – III
mogły wykazać się umiejętnościami plastycznymi. Wykonały między
innymi zakładki do książek, które były prezentami dla przedszkolaków
odwiedzających naszą szkołę. Dużym powodzeniem cieszyły się gry
komputerowe, puzzle, klocki, gry dydaktyczne, zabawy sprawnościowe.
Ze względu na sprzyjającą aurę spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu.
Podczas wspólnej zabawy integracyjnej dzieci poznały bliżej swoich kolegów ze szkoły. W miłej atmosferze, ciekawie spędziły czas wakacji.
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wieczory z żywą muzyką

Raczej niepozorny kiedyś lokal gastronomiczny przy ul. Światopełka w
Antoninku, właścicielka pani Maria Graczyk - dzięki pomysłowi i konsekwencji - przekształciła w coś więcej niż tylko chętnie odwiedzaną restaurację o pięknym wystroju. Można tu od teraz również posłuchać na żywo
dobrej muzyki i śpiewu w wykonaniu znakomitych, bardzo interesujących
artystów. Ostatnio znów dali piękny, porywający koncert znani już nam
Żenia Urich, Włodzimierz Sypniewski i Michał Rybacki.
Na początku jednak nie było pewności, czy znajdą się w tym środowisku
chętni, aby przyjść wieczorem do restauracji „Graczyk” na występ. Teraz
już wiadomo, że takich osób jest sporo i pani Maria zamierza kontynuować organizowanie nastrojowych muzycznych wieczorów z niespodziankami. Będzie to oferta dostosowana do gustów różnych wiekowo klientów
lokalu. Okazuje się, że wielu zwolenników i wielbicieli w każdym pokoleniu mają niezmiennie stare znane utwory, zarówno polskie jak i światowe.
Dlatego mamy nadzieję napisać wkrótce o tym, jak brzmiały u „Graczyka”
piosenki Hanki Ordonówny.
md

Były momenty, że muzyka podrywała audytorium do tańca.

w kontenerze bez prądu

Urządzone z artystycznym smakiem wnętrze restauracji „Graczyk” bardzo sprzyja również dobremu odbiorowi muzyki.

Żenia Urich,Włodzimierz Sypniewski i Michał Rybacki .

Niechlubne dla władz Poznania mieszkalne kontenery socjalnych
przy ul. Średzkiej są jak wiadomo ogrzewane energią elektryczną.
Ten sposób jest bardzo drogi dla każdego, a cóż dopiero dla osób bez
dochodów lub z dochodami znikomymi, jak lokatorzy stalowych klatek dyrektora ZKZL pana Jarosława Pucka. Poznańskich energetyków nic to nie obchodzi, wiec zalegającym z opłatą odcięli w środku
zimy dopływ prądu.
Spotkało to pana Bogdana, który w dodatku akurat był cierpiący i
unieruchomiony w wyniku doznanego wypadku. - Od początku za
prąd nie płaciłem i raczej nie zapłacę, bo nie mam z czego - mówi bez
ogródek. Żyje więc pan Bogdan w kontenerze bez energii elektrycznej.
Szczęście, że nie było wielkich mrozów, bo mogło zdarzyć się coś złego.
Ciekawe, kto by się okazał winnym, gdyby sprawą musiał zająć się prokurator.
ws

promocyjny turniej

W styczniu br. odbył się w Gimnazjum nr 20 na Głównej
Turniej Noworoczny połączony z promocją szkoły. Gościliśmy
reprezentacje szkół SP 45, SP 46 oraz SP 87. Gimnazjum nr 20
reprezentowali uczniowie klas pierwszych.

Pierwszą część turnieju stanowiły wyścigi rzędów na wesoło,
a drugą rozgrywki w piłce nożnej. Wszystkim towarzyszył dobry
humor, ale jak to w sporcie bywa liczą się wyniki. Zatem I miejsce zajęło Gimnazjum 20, II miejsce SP 45, trzecie miejsce SP 87
i czwarte miejsce SP 46.
Wszystkim gratuluję i zapraszam na Drzwi Otwarte do naszej
Szkoły!
Tekst i zdjęcia Małgorzata Woźniak
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z kroniki szkolnej sp 55

balik karnawałowy

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu odbył się balik
karnawałowy dla uczniów klas 1 – 3 oraz oddziałów przedszkolnych. Do
wesołej zabawy zaprosili instruktorzy z Centrum Kultury i Tańca „Hajdasz”, którzy przygotowali dla dzieci wiele karnawałowych hitów, zabaw
i konkursów. Na pięknie przestrojonej sali balowej królowały wróżki, biedronki, księżniczki, kowboje, piraci oraz inne postacie z bajek i
filmów dla dzieci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy balu otrzymali
dyplom oraz karnawałową maskę. Po świetnej zabawie czekał na dzieci
mały poczęstunek w klasie.
Jolanta Wysocka

Dla szkół podstawowych i gimnazjów

konkurs recytatorski

Jak co roku w Młodzieżowym
Domu Kultury nr 2 w Poznaniu
odbyły się Eliminacje do XXIX
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych i
Gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowali laureaci szkolnego konkursu
recytatorskiego Julia Nowacka z
klasy 1b i Michał Berus z klasy 3a

Spośród 40 uczestników półfinału jury
musiało wybrać 10-oro dzieci, które wystąpią w finale konkursu. A występy były
naprawdę na wysokim poziomie, dzieci
świetnie dobrały sobie teksty i wspaniale
pracowały głosem - dziękujemy za możliwość słuchania Was.
Gratulujemy Julce i Michałowi ich występów, bo pięknie reprezentowali swoją
szkołę i cieszymy się niezmiernie, że Julia
Nowacka zakwalifikowała się do Finału
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego !!!

mistrzostwa karate

zimowy wypoczynek

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w dniach 3 – 7 lutego 2014r.,
w godzinach od 9 do 12 nasi uczniowie aktywnie wypoczywali w szkole. Pod troskliwym okiem nauczycieli mogli uczestniczyć w zajęciach
sportowych i świetlicowych. Oferta była różnorodna: gry dydaktyczne,
zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, gry i zabawy ruchowe. W miłej,
sympatycznej atmosferze bardzo szybko minął czas. Wypoczęci, pełni
zapału do nauki z radością wrócimy po feriach do szkoły!
ZPM

Muzeum Narodowe zaprasza

poznańscy ułani

Kolekcja mundurów, dokumenty, ciężki sprzęt, pamiątki – a
przede wszystkim dzieje jednego z najsłynniejszych pułków II Rzeczpospolitej i sylwetki żołnierzy... Minęło już 95 lat od powstania 15.
Pułku Ułanów Poznańskich. Konni strzelcy są bohaterami wystawy
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym Rynku (oddział
Muzeum Narodowego).
Losy Pułku są barwne, bitewne, chlubne. Zrodzili się w Powstaniu
Wielkopolskim, walczyli na froncie litewsko-białoruskim w 1919/1920
r., brali udział w obronie Warszawy w 1920 r. Zasłynęli i w kampanii
wrześniowej 1939 r., i w kampanii włoskiej, i walkach o Monte Cassino
w 1944 r. Biało-czerwone barwy proporczyka na lancy towarzyszyły im
na wielu bitewnych polach. Dziś spadkobiercą tradycji ułanów poznańskich jest 15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława
Andersa w składzie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im.
gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego.

W niedziele 26 stycznia br. w Murowanej Goślinie odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI WKF DYNAMIC CUP. Zawody zostały rozegrane na 6 tatmi w Hali Sportowej MG Sport przy ul.
Mściszewskiej 10. Wielkie otwarcie imprezy sportowej i prezentowanie
wszystkich klubów karate rozpoczęło się o godzinie 10:00. W zawodach
rywalizowało około 500 młodych zawodników z ponad 15 klubów z
Polski. Rozgrywane były konkurencje indywidualne, kata oraz kumite.
Nasz klub karate-do „FIGHTER” – Szpaki z SP nr 55 był reprezentowany przez 14 zawodników, w tym 7 zawodników z grupy początkującej
oraz 7 zawodników z grupy zaawansowanej. Na tych zawodach zdobyliśmy w sumie 13 medali: 2 złote, 5 srebrne oraz 6 brązowych.
Zawodnicy: Dominik Biskupski III m. w konkurencji kihon, Emilia
Molenda I m. w konkurencji kihon, Kamil Kaczmarek I m. w konkurencji tor przeszkód, III m. w konkurencji kihon, Julia Kapusta II m. w
konkurencji kihon, Mateusz Szopa II m. w konkurencji kata indywidualne, Bartłomiej Wesołek III m. w konkurencji kata indywidualne, Igor
Dawidowski IV m. w konkurencji tor przeszkód, Olaf Lubik II m. w
konkurencji kumite indywidualne, Michał Małecki III m. w konkurencji
kumite indywidualne, Mateusz Giel II m. w konkurencji kumite indywidualne, Filip Grzesiak III m. w konk. kata indywidualne, Nikodem
Prokopowicz III m. w konk. kumite indywidualne, Marcin Gryka VI m.
w konk. kumite indywidualne, Bruno Bartczak II m. w konk. kata indywidualne. Gratulacje!
Trener Katarzyna Pfajfer
Szczegóły – na wystawie przygotowanej we współpracy z Towarzystwem Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Ułanów oraz Stowarzyszeniem Historia Militaris. Ekspozycje oglądać można do 27 kwietnia.
Do 6 kwietnia czynna będzie wystawa w Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego (al. Marcinkowskiego 9). Bohaterem jest
Tytus Dzieduszycki-Sas (1934 – 1973), artysta tworzący najpierw w
Lublinie, a od 1959 r. w Paryżu. Stąd i nazwa ekspozycji: ,,Pomiędzy
Lublinem a Paryżem”.
Tytus Dzieduszycki-Sas to artysta poszukujący – są więc w spuściźnie
po nim i malarskie krajobrazy czy martwe natury, są ekspresjonistyczne
i abstrakcyjne kompozycje, są obiekty pozamalarskie - trójwymiarowe
kolaże... Te surrealistyczne prace powstały przy użyciu różnych elementów: złomu, szkła, plastiku, sznurka itd. Wiele prac nie ma tytułu – wspaniałe pole dla wyobraźni oglądających i nadania im własnych tytułów.

16 marca o godz. 16 odbędzie się prelekcja Piotra Majewskiego z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
(wraz z Muzeum Lubelskim – współorganizatorzy wystawy)
oraz oprowadzenie po wystawie. (E.K.) Fot. Muzeum Narod.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

drzwi szeroko otwarte

Od wielu lat tradycją naszej szkoły są spotkania w formie warsztatów, na które zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. Tym razem drzwi
otwarte odbyły się 22 lutego. Korytarze naszej szkoły wypełniły się
roześmianymi i zaciekawionymi pięcio-, sześcio- i siedmiolatkami,
którzy wraz z rodzicami mieli okazję poznać bliżej naszą placówkę.
Panie dyrektor Urszula Kaczmarek i wicedyrektor Maria Popiela
zaprezentowały ofertę edukacyjną szkoły, jej atuty, osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów. Pani dyrektor podkreślała to, z czego
kadra pedagogiczna oraz uczniowie mogą być dumni: bogata baza
dydaktyczna, różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych, szkoła kameralna i bezpieczna, miła atmosfera oraz przyjazne otoczenie.
Dzieci wraz z rodzicami zwiedzali sale lekcyjne, pracownię informatyczną, bibliotekę z Centrum Multimedialnym, kolorową świetlicę,
stołówkę, dużą i małą salę gimnastyczną, pracownię logopedyczną. W
salach oddziału przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej - wyposażonych zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej - dzieci

uczestniczyły w zajęciach otwartych, przygotowanych przez nauczycieli
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
W kolorowej świetlicy zorganizowano warsztaty plastyczne, na dużej i
małej sali gimnastycznej zabawy sportowe. W pracowni matematycznej
poznawali tajniki matematyki, a w pracowni przyrodniczej mieli okazję
wykonać doświadczenia. Z wielką radością i zaangażowaniem najmłodsi uczestniczyli w zabawach w języku angielskim. Rodzice mogli rozmawiać z dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą świetlicy,
logopedą oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Było to spotkanie pełne niespodzianek. Klasa 1a przygotowała „Taniec z parasolkami”, a klasa 1b wesołą inscenizację wiersza „O dwunastu miesiącach”. W holu szkoły odbywała się projekcja filmów „Z życia
szkoły…”. Dla gości przygotowano słodki poczęstunek, kwiatki z origami oraz figurki z masy solnej wykonane przez uczestników warsztatów.
Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za przybycie, zainteresowanie
naszą szkołą, niezwykle miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas! Zapraszamy wszystkich chętnych do poznania szkoły w każdym dowolnym dla siebie czasie i na rozmowę z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
PRZYJDŹ – ZOBACZ - ZDECYDUJ. Tatiana Mura-Waraczewska

W karnawale dyskoteki oraz bale...

karnawał trwa!!!

Karnawał trwa!!! Pierwszaki wzięły udział w Baliku Karnawałowym zorganizowanym przez ARS Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki. Dzieci wysłuchały opowiadania o Królu
Maciusiu I, potem same zamieniły się w księżniczki i książęta
wkładając na głowy własnoręcznie wykonane korony. Następnie
wszyscy udali się do sali balowej, gdzie uczyli się „dzikiego tańca”, bawili się wielką kolorową chustą animacyjną oraz tańczyli
do wybranych przez siebie przebojów. Na koniec balu każdy miał
okazję zaśpiewać do mikrofonu, jak prawdziwy gwiazdor. Uff, co
to był za bal!
Dorota Pich

potrafimy się bawić

W końcu lutego odbyła się dyskoteka karnawałowa zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski. Dzieci przybyły bardzo licznie i świetnie
bawiły się przy rytmach współczesnych hitów muzycznych. Rewelacyjna muzyka, profesjonalne oświetlenie, dymy i świetne humory dopełniły atmosfery.
Dwa dni później sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Na
bal przybyli królowe, królowie, wróżki, nie zabrakło też piratów, rycerzy,
cyganek, postaci z bajek i wyobraźni oraz przesympatycznych zwierzaczków z klas 0-3. Były tańce w najrozmaitszych rytmach i technikach,
a wszyscy wyglądali zachwycająco i bawili się doskonale. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczny karnawał był
niezapomnianym przeżyciem.
Tatiana Mura-Waraczewska
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KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedno z najmilszych świąt w
kalendarzu. Pamiętały o tym dzieci z klas 1-6 i przygotowały
koncert noworoczny, dedykowany Babciom i Dziadkom. Poprzez
taniec, muzykę, żywe słowo wyrazili swoją miłość, wdzięczność i
szacunek kochanym babciom i dziadkom, którzy mimo mroźnej
aury 23 stycznia bardzo licznie przybyli na koncert.

KARTKI DLA NIKOLI

Nikolka Kubiak ze Swarzędza w lutym obchodziła swoje szóste urodziny. Niestety dużą część swojego życia spędziła w szpitalach. Walczy
z nowotworem złośliwym neuroblastoma. Jej marzeniem jest dostać jak
najwięcej kartek urodzinowych. Uczniowie SP 85 postanowili w części
spełnić marzenie Nikolki. Życzymy jej ZDRÓWKA i przesyłamy ręcznie
wykonane kartki urodzinowe.
Jolanta Rożek – Rura, Dorota Pich

Czytajmy!
pogawędźmy
o książkach

,,(...)chciałbym, aby Pani wiedziała(...)jak ogromnie książki (…) pobudzają mnie do rozmyślań i ile radości z nich czerpię.”
,,(...)Seneka(...). To rzymski filozof, który pisał listy do wyimaginowanych przyjaciół i mówił im, jak mają postępować w życiu. Pewnie brzmi to
nudno, ale te listy wcale nie są nudne – są bardzo dowcipne.”
To dwa cytaty z książki, która najpierw odłożyłam, uważając za
mało interesującą, ale później – za drugim ,,podejściem” nie mogłam
się z nią rozstać! To ,,Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka
z Kartoflanych Obierek” - opowieść w formie listów napisana przez
debiutantkę Mary Ann Shaffer i jej siostrzenicę Annie Barrows. Napisana współcześnie a jednak uroczo staroświecka, z akcją w 1946 r.
ale dotykającą spraw wojennych.
Streszczać opowieści nie będę, bowiem występuje w niej sporo osób o
rozmaitych wzajemnych powiązaniach i wszystkie z sobą korespondują.

W tym wyjątkowym dniu uczniowie wcielili się w rolę aktorów, piosenkarzy i tancerzy. W profesjonalnego konferansjera zamienił się przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Maciej Pietrzak. Uroczystość wypadła bardzo pięknie. Uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i
dziadkowie laurki w kształcie serc. Było to wspaniałe popołudnie, pełne
radości, uśmiechu i serdeczności. Tatiana Mura-Waraczewska
Dziękujemy za liczne słowa uznania, które otrzymaliśmy
od Babć i Dziadków. Oto fragment jednego z wpisów:

WESOŁE LEKCJE

Marsjanie atakują!?... Nie, to tylko pierwszaki lecą w KOSMOS w poszukiwaniu literki „r, R”. Zbudowali dwie rakiety i …polecieli. Z Marsa
na Ziemię przywieźli mnóstwo wyrazów, w których ukryły się literki „r”.
Na koniec wszyscy Marsjanie otrzymali dyplom „Odkrywców Kosmosu”.
Dorota Pich

Język tych listów jest jednak barwny, opisywane historie często zabawne.
Jest też przepis na ów tytułowy placek z kartoflanych obierek. Polecam
gorąco (nie placek, bo jego smaku nie znam, ale książkę).
Książkę wypożyczyłam z naszej biblioteki przy Tomickiego 14. I tak
sobie pomyślałam jak by to było sympatyczne spotykać się tutaj już po
zamknięciu (wieczorową porą) w gronie kilku(-nastu) pasjonatów czytania i przy kawie, herbacie gawędzić o przeczytanych książkach. Nasza
biblioteka jest co prawda niewielka, ale o jakieś szczególne wygody przecież nie chodzi. Wyobrażam sobie tę szczególną atmosferę... Może pani
kierownik Beata Lewandowska też pomyśli o takim ,,stowarzyszeniu”.
Wiem, że lubi horrory i sensację – miałaby z kim dyskutować!
No, cóż – skoro sztuka epistolografii upadła zupełnie (pospiesznie
pisane sms-y i e-maile listów na papeterii nie zastąpią) ,zacznę chyba
wzorem Seneki pisać listy do wyimaginowanych przyjaciół. Ci prawdziwi wolą kontakt telefoniczny albo... osobisty. A tak zupełnie na
marginesie – Senekę też muszę przeczytać!
Teraz dopiero odkryłam, że nasza biblioteka ma komplet autobiografii zmarłej niedawno Joanny Chmielewskiej a w nowościach pojawił się
tom, będący streszczeniem tych kilku woluminów. Na razie czytam o
dzieciństwie późniejszej autorki ,,Lesia”, ,,Studni przodków”, ,,Ostatniego zdania nieboszczyka” itd.
Ewa Kłodzińska
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Turystyczne atrakcje Wielkopolski

żerkowsko-czeszewski
park krajobrazowy

Wstęp

Wielkopolska urzeka swoim krajobrazem równinnym, z niewysokimi wzgórzami, jeziorami i rozległymi obszarami leśnymi. Jest to kraina bogata swą
przeszłością, pełną wspaniałych dzieł
wzniesionych przez jej mieszkańców
na przestrzeni dziejów. To bogate nasze
dziedzictwo stworzone przez człowieka
Maria Boruta
i to ukształtowane przez naturę chronią
parki narodowe i krajobrazowe. Są to: Wielkopolski Park Narodowy (WPN) powstały w 1957r., fragment Drawieńskiego
Parku Narodowego, 13 parków krajobrazowych utworzonych
w latach 90.ub. wieku oraz sporo rezerwatów przyrody. W
WPN światową sławą cieszą się największe skupiska dębów w
Europie – w Rogalinie.

Parki narodowe chronią tereny o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Jest w nich prawnie ograniczona działalność
gospodarcza i osiedlania się. Nawet ruch turystyczny może odbywać się
tylko na określonych warunkach i po wyznaczonych szlakach. Te graniczenia mają na celu ochronę środowiska, by przyroda swobodnie się
rozwijała, a zwierzyna miała swoje ostoje. Tak ostrych zakazów nie ma w
parkach krajobrazowych. W nich chroni się obszar ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe.
Na tych terenach można mieszkać, prowadzić działalność gospodarzą, ale także pod pewnymi warunkami, tzn. nie wolno wznosić nowych
obiektów (wyjątkiem są potrzeby miejscowej ludności). Na tych terenach nie wolno także niszczyć: przyrody, lęgowisk i gniazd ptasich, płoszyć zwierząt, zbierać runa leśnego w rezerwatach itp.
Prezentujemy tu Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy (foto
niżej). Rozciąga się on od Żerkowa na południu po Miłosław na północy. Szczególną rolę odgrywa tutaj rzeka Warta z jej dopływami Lutnią
i Miłosławką. Głównym celem ochrony tych terenów jest unikatowa,
urozmaicona rzeźba terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne i
zwierzęce oraz wartości kulturowe, związane z bogatą przeszłością tego
terenu, w tym obiektów pałacowych w Miłosławiu i Śmiełowie.

ŻERKÓW

Miasto (ok. 2000 mieszk.) położone w okolicy pagórkowatej, popularnie nazwanej „Żerkowską Szwajcarią”, wzmiankowane już w 1257r.
Prawa miejskie posiada od XIV w. Był miastem szlacheckim (prywatnym). W centrum jest czworoboczny rynek z zabudową w większości z
XIX i XX w., pośrodku wznosi się pomnik ku czci poległych za wolność
Polski (1951r.).
Na wzniesieniu po wschodnie stronie znajduje się barokowy kościół z
lat 1717-1728 pw. Św. Stanisława Biskupa z bogatym rokokowym wyposażeniem wnętrza. Przy ul. Kościelnej zachowała się dawna poczta konna z przełomu XVIII i XIX w. z przylegającą do niej stajnią. Po przeciwnej stronie tej ulicy stoi dąb o obwodzie 320 cm i jesion o obwodzie 610

cm. Pomiędzy tymi drzewami w 1983r. w czasie obchodów 700 – lecia
miasta ustawiono niewielkich rozmiarów pomnik Bolesława Pobożnego
i Przemysła II (proj. Wiesław Andrzej Oźmina).Tereny wokół Żerkowa
to Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy powstały w 1994r.
Teren parku leży w dorzeczu Warty i przepływających tu Lutyni i
Miłosławki. Rzeki te tworzą tutaj liczne i niezwykle malownicze starorzecza, które w pełnią funkcję zimowiska ptaków wodnych. Charakterystycznym elementem polodowcowej rzeźby tego terenu jest wyniosły
pagór morenowy, tzw. Wał Żerkowski o bardzo urozmaiconej rzeźbie
z kulminacjami Łysej Góry (161m npm) i Góry Żerkowskiej (155 m
npm.), z borami sosnowymi i mieszanymi. Na skraju boru północnego
dalekie i bardzo piękne widoki z pałacem Śmiełowa w tle.

ŚMIEŁÓW

Wieś położona na północ od Żerkowa, na lewym brzegu Lutyni. W parku nad Lutynią stoi świetnie zachowany i piękny pałac
Gorzeńskich – klasycystyczny, z 1797r. (foto niżej). Z korpusem
głównym, z czterokolumnowym portykiem jońskim oraz z półkolistymi galeriami i oficynami bocznymi, tworzy podkowę lub
jak niektórzy określają literę G - symboliczną dla masonerii (Gorzeński był masonem).

W latach 1784 - 1886 była to własność Gorzeńskich, a później do 1939
r. Chełkowskich. Założenie pałacowe powstało z wykorzystaniem walorów widokowych okolicy. Panorama z okien pałacowych nie jest niczym
przysłonięta. W Śmiełowie gościło wielu osobistości, ale najważniejszym
był Adam Mickiewicz. Przebywał tutaj incognito przez trzy tygodnie, na
przełomie sierpnia i września 1831r., z zamiarem przekroczenia granicy
prusko-rosyjskiej na Prośnie (odległej 7 km) i wzięcia udziału w Powstaniu Listopadowym. Dokładana przyczyna dlaczego nie zrealizował
swego zamiaru nie jest znana. Wkrótce po jego wyjeździe o tej wizycie
zapomniano.
Tradycję Mickiewiczowską wskrzesili nowi właściciele majątku –
Chełkowscy. Dzięki nim pamięć o pobycie Adama Mickiewicza w Śmiełowie stała się szeroko znana. W 1898r. umieszczono tablicę pamiątkową
w pokoju, w którym poeta przebywał, a w 1931 r. wystawiono pomnik
Adama Mickiewicza, w czasie okupacji zburzony przez hitlerowców. W
1970 r. wzniesiono nowy pomnik Mickiewicza wg proj. Jerzego Sobocińskiego, na prawym brzegu starego koryta Lutyni.
Na początku XIX w. powstał w Śmiłowie park przypałacowy w miejscu wcześniejszych ogrodów. Obecnie rośnie tam ok. 100 gatunków
drzew i krzewów, wiele o rozmiarach pomnikowych. Zachowała się
także dawna aleja lipowo- grabowa. W części dawnego ogrodu powstał
„ogródek Zosi” z jej statuetką. W latach 1918- 19 mieszkała tutaj Maria
Górecka, córka Adama Mickiewicza. Ponadto w Śmiełowie przebywali: Henryk Sienkiewicz (1899), Ignacy Jan Paderewski (1924), kardynał
Edmund Dalbor, Wojciech Kossak (1926), prezydent Poznania Cyryl
Ratajski, gen. Józef Haller i inni.
Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się szkoła. Po przeprowadzonym remoncie w latach 1972–75 otwarto w nim Muzeum im. Adama Mickiewicza, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Okolice
Śmiełowa położone są na terenie Żerkowsko – Czeszewskiego Parku
Krajobrazowego. Na północny zachód od Śmiełowa, w odległości ok. 4
km, rozciągają się lasy czeszewskie. (cdn)
Maria Boruta
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HOROSKOP na marzec

BARAN– Przestań wreszcie miotać się i spróbuj znaleźć swoje miejsce w
szyku. Głową muru nie przebijesz. I nie zapominaj o powiedzeniu: „Kto żyje ze
zwalczania wroga, zainteresowany jest w tym, by wróg jak najdłużej istniał”. Jak
widzisz krąg prawie zaczarowany i najlepiej się z niego wyzwolić. A najważniejsze, aby uzyskać wiarę w siebie i własne siły, a także szansę. Wcale nie jest stracona – jak myślisz.
BYK– Miej na uwadze mądrość powiedzenia Marcina Luthera „Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”. Masz ostatnio skłonności do przesady i demonizowania trudności.
Zachowaj jakieś propozycje, inaczej zmęczysz siebie i otoczenie. Gdy zaczniesz
myśleć rozsądnie może wreszcie dostrzeżesz to, co już od dawna powinno znajdować się na w polu Twego widzenia. Na wszystko jest jakaś rada.
BLIŹNIĘTA- „Ludzkość uzyskałaby nieograniczone możliwości, gdyby zdobyła możliwość ograniczyć władzę ograniczonych”. Pamiętaj, że wchodzisz na
nowy teren i nie możesz zaczynać od rewolucji. Cierpliwości. Dopóki nie rozeznasz się we wszystkim dokładnie, nie podejmuj decyzji. Nieoczekiwanie otworzą się przed Tobą możliwości, które już przekreśliłaś(eś).
RAK– Mówić to Ty umiesz. I na poczekaniu dorobisz ideologię na poparcie
swoich argumentów. A dobrze by było pamiętać o maksymie Montesquieu: „Im
mniej ludzie myślą, tym więcej mówią”. Odwrócić proporcje. Zwłaszcza, że zbliża
się bardzo pomyślny dla Ciebie okres. Lubisz dominować w stosunkach z innymi
siłą swojej osobowości. Dobrze by było zostawić trochę miejsca dla dyplomacji.
LEW– Nie ciesz się tak ostentacyjnie. Wszystko może jeszcze się wydarzyć,
sytuacjabowiem jest zmienna. Miej więc na uwadze mądrość płynącą z powiedzenia: „Dyplomata to człowiek, który dwa razy myśli, zanim – nic nie odpowie”.
Nie leży w Twoim charakterze nie przebieranie w środkach dla osiągnięcia celu,
ale tym razem zachowaj się raczej jak lis niż jak owieczka.
PANNA– Nie zaprzeczysz chyba mądrości maksymy Karola Czapka: „Stary
testament ma rację. Niekiedy od samego krzyku padają mury. Ale samym krzykiem nic zbudować się nie da”. Co Ci dadzą nerwy, podniesiony głos i pretensje?
Uporządkuj jakoś sprawę i krok po kroku staraj się ją rozwiązać. Nawet kosztem pewnych strat. Rozsądek i logiczne myślenie zawsze były Twoimi mocnymi
punktami.

55 zł - opłata za psa

Wszystkim mieszkańcom miasta Poznania, którzy posiadają psa,
przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów. Wysokość opłaty w 2014 roku wynosi 55,00 zł. a termin jej wniesienia upływa 30 kwietnia 2014 r. W przypadku nabycia psa po tym terminie -po
14 dniach od dnia wejścia w jego posiadanie. W przypadku zaległości w
opłatach prosimy o kontakt w celu ustalenia wysokości zobowiązania.
Opłatę należy uiścić bezpośrednio na rachunek bankowy: URZĘDU
MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Libelta 16/20,61706 Poznań ING BANK ŚLĄSKI 77 1050 1520 1000 0023 4950 2886 W
tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko właściciela psa, rok, za
który jest wnoszona opłata, oraz numer chipu psa.

Będziesz zwolniony z opłaty jeżeli jesteś:

osobą, która ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego - certyfikat potwierdzający status psa asystującego,

IMIENNIK LUTOWY
KRYSTYNA (13 marca) ma wiele tajemnic. To kobieta działająca
z namysłem, nie wpadająca w popłoch czy przerażenie. Realistka,
odrzuca marzenia. Jest skryta, pełna rezerwy, a jednak nasłuchująca
i obserwująca to co dzieje się wokół. Co o tym myśli nie wiadomo.
A myśli czasem za długo i z opóźnieniem podejmuje działanie. Ta
opóźniona reakcja wynika też z jej dokładności. Krystyna wydaje
się być nieco konserwatywna, ale, ponoć, tkwi w niej wielka zmysłowość i głód miłosnych uniesień.
KLAUDIA (20 marca) byłaby nieszczęśliwa gdyby komuś nie pomogła, nie pospieszyła z ratunkiem. Kobieta – wolontariuszka, reagująca natychmiast gdy trzeba pomóc. Na co dzień jest nieśmiała,
powściągliwa, gdy trzeba walczyć robi to z pełnym poświęceniem
i zaangażowaniem, tym bardziej, że natychmiast rozpoznaje całość
sprawy we wszystkich jej aspektach. Bardzo pobudliwa, nerwowa w
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WAGA– „Jedyna zupełna katastrofa to katastrofa, z której niczego się nie
uczymy” - W. E. Hocking. Czyżbyś i tym razem nie wyciągnęła(nął) żadnej nauki
z całego wydarzenia? Wciąż nie możesz opanować skłonności „mówienia prosto
w oczy”. Z drugiej strony, wszystko to, co mówią inni bierzesz za dobrą monetę.
Czas albo skończyć z tą naiwnością, albo udawać tylko, że wierzysz wszystkiemu
bez zastrzeżeń. Będziesz mieć powód do ogromnej radości.
SKORPION– B. Russel ukuł powiedzenie, które jak ulał pasuje do „polskiego
piekła”. „Gdyby na świecie żyła duża liczba ludzi pragnących bardziej własnego
szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy w ciągu kilku lat mieć raj na ziemi”. Co na to poradzisz, że komuś (wszystkim tylko nie jemu) powodzi się lepiej
niż Tobie? A niech mu się powodzi. Tobie też jest wcale nieźle. Będziesz mieć
sporo powodów do radości i uśmiechu.
STRZELEC – Zorganizuj jakoś swój czas, wprowadź więcej ładu do działania,
inaczej długo nie wygrzebiesz się spod nawału spraw. I pamiętaj, jak powiedział
G. Lichtenberg: „Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, najmniej pracują”. Nic Ci
nie jest ostatnio tak potrzebne jak samodyscyplina i ład. Pozostań przy swoich
przekonaniach i opiniach, pomimo tego, że niektórzy będą próbowali je zmienić.
Spory sukces.
KOZIOROŻEC– Maria von Ebner – Eschenbach: „Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy – niezastąpionym”. Po prostu wydaje Ci się, że możesz
więcej niż możesz. Aby uniknąć przykrych „zejść na ziemię” najlepiej mocno po
niej stąpać. Znasz przecież swoje miejsce w szyku i niczego tu nie przeskoczysz.
Przynajmniej w najbliższym czasie. Wyraźnie szukasz zwady zamiast szukać dróg
pojednania.
WODNIK– Ostatnio udało Ci się popełnić sporo błędów. Trzeba było wiele podchodów, aby wszystko naprawić. „Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa
razy – zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy – zanim czegoś zażądasz” - Marie von
Ebner – Eschenbach. Właśnie. Czasami masz zdumiewające wręcz pomysły i co
gorsze za wszelką cenę chcesz je wcielić w życie. Pomyśl może o zmianie osoby
inspirującej, bo wygląda na to, że wpuszcza Cię w maliny.
RYBY - „Rozprawiać o walce byków, a znaleźć się na arenie to nie to samo”.
Uważaj, zbliża się chwila egzaminu. To dobrze, że wierzysz w siebie, ale warto
by było podeprzeć tę wiarę dobrym przygotowaniem. Wyraźne wzmożenie aktywności ludzi mało Ci życzliwych. Tym bardziej miej się na baczności. Uda się
ważne przedsięwzięcie.
wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów;
osobą, która ma ukończone 65 lat i prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe - oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa
domowego;
podatnikiem podatku rolnego od gospodarstw rolnych - decyzja lub łączne zobowiązanie pieniężne dot. wymiaru podatku rolnego opłacanego przez
właściciela psa;
właścicielem
psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji zaświadczenie od weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczka
zdrowia psa z wpisem o zabiegu;
właścicielem
psa nabytego
w poznańskim Schronisku dla
Zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 - umowa adopcyjna lub zobowiązanie do
opieki nad psem wziętym ze schroniska, podpisane przez właściciela psa.
W takim przypadku należy dostarczyć do Wydziału Finansowego wyżej
wskazane dokumenty w celu odnotowania zwolnienia.
Informacji udziela: URZĄD MIASTA POZNANIA, WYDZIAŁ FINANSOWY ODDZIAŁ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH, ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań tel. 61 878 44 30,
fax 61 878 41 40, bokoplaty@um.poznan.pl
Przypominamy również o obowiązku wyrejestrowania psa w przypadku jego padnięcia, zmiany właściciela bądź zmiany adresu zamieszkania.
Informacje należy zgłaszać do: Usług Komunalnych w Poznaniu przy ul.
Słowackiego 43 tel. 61 846 29 04, fax 61 846 29 11.

działaniu. Cudze błędy usprawiedliwia, dla własnych nie ma litości.
W miłości Klaudia jest rozsądna i wierna.
FELIKS (23 marca) ma dwa oblicza: raz spokojne, raz pełne werwy. Odwleka podejmowanie działania, no, chyba, że się pali i wali,
wtedy Feliks interweniuje. Wyznaje zasadę: ,,Śpiesz się powoli!”. Powoli, bo przecież trzeba przeanalizować wszystkie aspekty sprawy
– tak postępuje Feliks. To mężczyzna o dużej intuicji, wyczuwający
zbliżającą się burzę, zwłaszcza tę życiową! Jest zmysłowy, ale najpierw
trzeba go zaspokoić... kulinarnie. Jego partnerka nigdy się nie dowie
czy kocha ją czy też jej kuchnię!
(E.K.)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

22

RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

Nowy krzyż przy ul. Jaromira w Antoninku

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

SKLEP RTV-AGD

Taka reklama

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

kosztuje 29 zł

Stosujemy rabaty
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl

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

2014

1988

DANIA KUCHNI POLSKIEJ

azjatyckiej, śródziemnomorskiej

Wesela, komunie, urodziny
Obiady dla grup
Organizowanie przyjęć

CZWARTKOWE
WIECZORKI TANECZNE

ul. Warszawska 25
Tel.fax 61 877 0304, 503 089 175
www.restauracja-maltanska.pl
e-mail: maltanska@op.pl

tel.61879-25-48

507 047 067

ZEGARMISTRZ
Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

Czynne od pon. do pt.
godz. 15.00 - 18.00

„ZOOMIK”
Sklep

zoologiczno-wędkarski

Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67
Tel. 797 286 948
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

www.kamieniarz.org.pl

61-011 Poznań Osiedle Główna
ul. średnia 1

gabinet
stomatologiczny
tel. 790 609 180

apteka
„pod smokiem”
tel. 61 887 90 24

NZOZ ANMEDICA

PRZYCHODNIA RODZINNA
ul. Łomżyńska 3

tel. 61 879 29 34

LEKARZ RODZINNY

- DZIECI
- MŁODZIEŻ
- STUDENCI
- DOROŚLI
Stała opieka doświadczonego lekarza
Przyjmujemy nowe deklaracje

