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nie damy zapomnieć!
Związana rodzinnie z Zielińcem, pani Elżbieta Rybarska uczestniczyła 10
i 11 maja wraz z innymi Polakami w obchodach 69. rocznicy wyzwolenia
obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen w Austrii. Jej dziadek Roman
Durek został z tysiącami innych naszych rodaków zamordowany w pięknym
renesansowym zamku Hartheim, przekształconym skrycie w miejsce masowych kaźni. Takich „małych” podobozów Mauthasen-Gisen było na terenie
Austrii aż około 50, o czym obecnie Austriacy najchętniej by zapomnieli
i zacierają po nich ślady. Wiele polskich rodzin dopiero teraz dowiaduje się,
że ich bliscy nie zmarli na „katar kiszek” w Dachau koło Monachiu , jak informowali hitlerowcy, lecz zostali zagazowani w pięknej rezydencji Hartheim.
Na jaw wychodzą nowe fakty, które mordercy chcieli ukryć. Polskie rodziny
mają szanse poznać prawdę. Oto pomocny telefon: 660 182 563

Dla pani Elżbiety ten rocznicowy pobyt w owych miejscach zagłady dostarczył ogromnych wzruszeń, związanych m.in. ze spotkaniem byłych więźniów,
którym udało się cudem przeżyć. Tym uczuciom towarzyszyła niestety równie ogromna gorycz połączona z oburzeniem, że w Austrii zaciera się pamięć
o polskich ofiarach tamtejszych obozów zagłady, chociaż zginęło nas tam najwięcej. Wina karygodnej bezczynności spoczywa na polskiej ambasadzie, która od lat nie robi nic, aby ocalić pamięć o tysiącach pomordowanych Polaków.
Wygląda to tak, jakby rządy polskie godziły sie na przemilczenia i zapomnienie w imię doraźnych korzyści ekonomicznych ze współpracy z Austrią.
Na wspomniane obchody nie przygotowano żadnych informacji po polsku, a polski ambasador wprawdzie przyjechał na uroczystość, ale bez choćby
jednego kwiatka, gdy inne delegacje składały okazałe wieńce. Pani Elźbieta
z innymi uczestnikami złożyli protesty . W przyszłym roku pojadą na obchody 70. rocznicy, która dla nas musi wypaść zdecydowanie lepiej, niż tegoroczna. Poniżej: sztolnia w Ebensee, która kosztowała życie wielu Polaków. md

Trwa intensywna budowa trzeciego kompleksu mieszkalnego
Budimexu przy ul. Smolnej na Głównej.

Dobrze utrzymany park na Osiedlu Pomet wzbogacony został
nowymi nasadzeniami licznych tui.

Uratowany przez GAL przed wyburzeniem i starannie zrewitalizowany
budynek utrwala pamięć i jest chlubnym wyróżnikiem Głównej.
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Groźne zdarzenie

Ciężki kamień spadł mi z serca i moją radością muszę z kimś się
podzielić. Otóż wielki marszałek Województwa Wielkopolskiego
pan Marek Woźniak po przegranych wyborach do europarlamentu jednak łaskawie zdecydował, że nadal marszałkiem pozostanie
i będzie nam miłościwie panował. Takich jak ja uszczęśliwionych
tą wiadomością poddanych są całe rzesze. To one błagały najlepszego ojca Wielkopolski, aby ich nie opuszczał, nie zamieniał
buławy na europoselski mandat, bo to będzie ogromna strata dla
wielkopolskiej krainy i jej ludu.
Widmo katastrofy zostało zażegnane, bo sam Marek Woźniak
napisał w internecie tak: „Dziękuję tym, którzy powtarzali, że
moje pójście do Brukseli będzie ze stratą dla województwa. Ich
głosy zostały najwyraźniej wysłuchane. Zostaję zatem i kontynuuje pracę jako marszałek Wielkopolski z tym samym poświęceniem i oddaniem, z którym robiłem to do tej pory”. Teraz
niedoszły europoseł zasypywany jest podziękowaniami uszczęśliwionych Wielkopolan, ocalonych od widma bolesnego sieroctwa.

Pies został dotkliwie poraniony ledwo przeżył, a jego właścicielka
może mówić o dużym szczęściu. Mieszkanka Antoninka pani M. jak
zwykle prowadziła na smyczy swojego teriera, gdy ten nagle wyrwał się
jej z ręki i zaciekle ujadając zniknął w gęstwinie. Działo się to na leśnej
ścieżce między ulicą Bożeny a pętlą tramwajową Miłostowo. Pani M.
pobiegła w kierunku skąd dobiegało szczekanie i ujrzała mrożący krew
w żyłach widok: jej niewielki piesek atakował ogromnego dzika, który wyraźnie starał się ostatecznie dosięgnąć przeciwnika swoim kłami.
Chcąc ratować psu życie właścicielka podniosła z ziemi kił krzycząc jednocześnie, co było reakcją spontaniczną i bardzo odważną, ale zarazem
ogromnie niebezpieczną.
Dzik jednak zaniechał dalszego ataku i odbiegł. Była to locha z młodymi, widziana tu już poprzednio przez inne osoby. Poraniony pies
przeżył dzięki operacyjnej pomocy weterynarza. Powiadomiony telefonicznie o zdarzeniu miejski strażnik poradził, aby pani M. następnym
razem zadzwoniła z komórki niezwłocznie, gdy tylko zobaczy dzika, a
nie po kilku godzinach. (Dobrze, że nie kazał dzika przytrzymać). Reakcja straży tylko potwierdza, że całkiem niepotrzebnie ją utrzymujemy.
Miasto jednak nie może być dalej miejscem bytowania niebezpiecznych
zwierząt. md

Dałby pan dowód szacunku dla rozumu wyborców mówiąc po
prostu, że chce pan zmienić swoje życie i rodziny, skorzystać z okazji, popróbować czegoś innego, bo już się pan dość napracował w
kraju za dużo mniejsze pieniądze. Nie wyszło, ale pozostaje fakt,
że marszałek Wielkopolski Marek Woźniak chciał rzucić swoje zaszczytne obowiązki dla większych pieniędzy, Teraz powinien honorowo zrzec się stanowiska. Tego oczywiście nie zrobi, ale moralne
kwalifikacje do marszałkowania stracił.
Marcin Dymczyk

Drodzy Absolwenci
Szkoły Podstawowej nr 85!

Dość jednak tych żartów. Różni ludzie starali się zostać polskimi posłami do europejskiego parlamentu, bo tam płacą ogromne pieniądze. Tak
ogromne, że nawet wielki marszałek przodującego w kraju Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak postanowił zamienić niezłą przecież
pensję samorządowego dygnitarza na pobory europosła. Oczywiście wielki Marek Woźniak głosił z wielkich bilbordów, że idzie do Brukseli, aby
tam służyć nam obywatelom i Polsce, bo to potrafi najlepiej.
Panie Woźniak – chciałoby się powiedzieć – brak w tym logiki, bo gdzie
z takimi talentami może pan zrobić dla nas, Wielkopolski i kraju więcej, niż na stanowisku marszałka województwa. Stąd można też walczyć
o fundusze, a przede wszystkim w pełni i mądrze je wykorzystywać na
budowanie nowoczesności regionu, państwa i dobrobytu obywateli. Jako
europoseł musiałby pan chodzić na pasku swojej partii i byłby tylko jednym z 700 posłów.

miasto dziękuje

Pan Michał Marek
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo
Rolno-Przetwórcze GAL
Szanowny Panie,
w imieniu władz Miasta Poznania oraz swoim własnym chciałabym serdecznie Panu podziękować za wkład pracy i zaangażowanie przy kompleksowej renowacji pochodzącego z 1824 roku
zabytkowego budynku przy ul. Średniej la w Poznaniu, jednego
z najstarszych w rejonie „Głównej” obiektu architektury dawnego przedmieścia naszego miasta.
Niezmiernie cieszy fakt, że przywrócony z wielką starannością i pieczołowitością pierwotny stan tego budynku wpisze się
na stałe w unikatową tożsamość miejsca, w którym jest zlokalizowany. W pełni doceniając wagę tego przedsięwzięcia i troskę
przy rewaloryzacji oraz odtwarzaniu pierwotnego kształtu jego
bryły jak i wnętrz, a także innych elementów architektury tego
obiektu, pragnę jeszcze raz Panu podziękować i złożyć życzenia
powodzenia oraz satysfakcji przy realizacji kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć.
Z wyrazami szacunku
Joanna Bielawska-Pałczyńska
Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Zbliża się Jubileusz 50-lecia istnienia
naszej szkoły, która rozpoczęła swoje
funkcjonowanie 1 września 164 roku.
W związku z tym niezwykle ważnym dla nas wydarzeniem zapraszamy do wspomnień:
Pamiętacie kolegów, nauczycieli, wydarzenia,
wycieczki, konkursy, zawody?
A atmosferę czasów spędzanych w SP 85?
Podzielcie się swoimi wspomnieniami!
Prosimy, napiszcie choć kilka zdań i prześlijcie je na
poniższy adres: 50lat.sp85@wp.pl
Chcielibyśmy najciekawsze wspomnienia
opublikować na szkolnej stronie internetowej.
Uroczystości jubileuszowe zaplanowaliśmy na piątek
13 czerwca 2014 r. Natomiast w sobotę, 14 czerwca
2014 r., serdecznie zapraszamy Absolwentów na

FESTYN JUBILEUSZOWY.

W tym dniu będzie można zwiedzić szkołę, odnaleźć
swoją klasę, obejrzeć okolicznościowe wystawy, a
przede wszystkim spotkać po latach kolegów i nauczycieli, wrócić pamięcią do minionych lat...
NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!
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„Przystanek Folwarczna”

O bardzo długo zapomnianej przez miasto i
jej służby ulicy Żelaznej robi się coraz głośniej.
Jeszcze nie umilkły echa plebiscytu na najgorszy chodnik w naszym mieście, a już urzędnicy
miejscy rzucają kolejne kłody pod nogi tutejszym mieszkańcom.
Na Żelaznej została uruchomiona procedura
wykupu mieszkań komunalnych Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie nadzwyczajna cena za metr kwadratowy. Cytujemy niżej gło- Krzysztof Bartosiak
sy mieszkańców.
Trudno zgodzić się z tak wysoką ceną (ok. 4200 zł za metr kw.) mieszkań, które nie mieszczą się nawet w podstawowych standardach. Budynki
są stare, mają prawie 70 lat, nigdy nie były ocieplone, stąd wilgoć i grzyb w
środku, stare instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne, dach do generalnego remontu, zagrażający życiu mieszkańców i przechodniów, ogrzewanie i ciepła woda we własnym zakresie, to tylko niektóre niedogodności.
Ogólny stan techniczny budynku jest bardzo zły. Maciej Machyński
W imieniu mieszkańców mogę tylko dodać, że oczekujemy rzetelnej
wyceny mieszkań. Mieszkałam na Żelaznej kilkadziesiąt lat, teraz mieszka tam moja mama, wiem jak wyglądają mieszkania, jakie są warunki.
Dziadkowie otrzymali przydział na mieszkanie w 1946r. i musieli dużo
swojej pracy włożyć, żeby można było „po ludzku” mieszkać, potem rodzi-

ce ciągle przeprowadzali jakieś remonty, a efektów nie widać. Rozumiem
rozgoryczenie mieszkańców. Katarzyna Czarnecka
Przytaczam tylko dwie opinie, lecz kto zna tę ulicę na pewno uwierzy
mieszkańcom, a kto nie zna to po obejrzeniu dokumentacji zdjęciowej
pewnie podzieli ich zdanie .Oczywiście, mieszkańcy mają prawo do ulgi
(niektórzy, choć jest ich niewielu, nawet 90%). Mieszkańcy mają jednak
słuszność twierdząc, że wycena jest mocno zawyżona. W operatach szacunkowych porównuje się mieszkania znacznie nowsze, np. z Osiedla
Przemysława czy bloki mieszkalne na Nowym Mieście. O niechlujstwie
biura nieruchomości niech świadczy fakt odmłodzenia jednego z bloków o 12 lat.
Postanowiliśmy działać. Stowarzyszenie złożyło pismo na ręce radnego Klubu PRO Macieja Przybylaka. Radny w naszym imieniu złożył
interpelację, obecnie oczekujemy odpowiedzi.
Miasto potrzebuje pieniędzy (niestety jesteśmy mocno zadłużeni), a
najłatwiej przecież „oskubać” zwykłego Kowalskiego, tylko ten już nie
ma skąd brać i najzwyczajniej w świecie się zbuntuje! Jeśli przysłowia
są mądrością narodu, to czemu nikt w mieście nie pamięta ,że „Chytry
dwa razy traci”. Bo jeśli miasto nie sprzeda lokali, to nie będzie gotówki,
a budynki i tak trzeba utrzymywać!
A może już na ten teren z budynkami i lokatorami jest kupiec? Albo
…. Nie będziemy już gdybać. Mamy czas do 24 czerwca br., wtedy
mieszkańcom wyznaczono spotkanie celem podpisania protokołu, będącego podstawą sporządzenia aktu notarialnego.
„Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod
wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie”. (Georg Bernard Shaw).
Krzysztof Bartosiak

Ciagle zawilgocone i zabrzybione ściany to poważny problem
występujący w wielu mieszkaniach..

Wszystkie stare budynki przy ul. Żelaznej będą wymagały od
właścicieli mieszkań dużych nakładów na wykonanie izolacji.

bardzo „cenna” ulica

dzieciństwo w klatce

Te nagrania i zdjęcia przerażały: dwóch chłopców, zamkniętych w klatce jak zwierzęta szczególnie
dzikie, kopie się i okłada pięściami, pod nadzorem
dorosłego. To w Polsce, niedawno, w sierakowskim
gimnazjum podczas Gali Sportów Walki. Chłopcy
prezentowali się przed dorosłymi widzami (także
rodzicami), a to co pokazali to muay thai – jedna z
najbardziej brutalnych sztuk walki.
Jeden z walczących chłopców został znokautowany kopniakiem w głowę nie zabezpieczoną kaskiem. Ponoć nic się nie
stało i obaj ,,gladiatorzy” poszli potem z rodzicami na lody. Zwycięzca
miał lat 15, młodszy i mniejszy lat 11. Trenerzy i rodzice tudzież organizator nie widzieli w tym pojedynku nic strasznego, może tylko to, że
jednego z zawodników ,,trochę poniosło”. Na wniosek zbulwersowanego
Rzecznika Praw Dziecka sprawą ma zająć się prokurator.
Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto ustanowione 89 lat wstecz,
aby zwrócić uwagę na... bezpieczeństwo dzieci. Zastanawiam się, czy nie
trzeba by czym prędzej ustanowić Międzynarodowy, albo chociaż polski,
Dzień Dorosłych Myślących z hasłem przewodnim: Opamiętajcie się! Czytam, że 30-, 40-latkowie nie dokonawszy nic ciekawego w swoim życiu,
niespełnione rozmaite marzenia i plany przenoszą na własne dzieci. Może
tak jak ci rodzice chłopców ćwiczących tajski boks?
Słyszę, czytam, że teraz wiele dzieci już od urodzenia ma wypełniony
dzień po brzegi. Zatem niemowlaczka odwiedza trener terapii behawioralnej, który trenuje oseska w kierunku... bon tonu (sic!). Za godzinę taki
specjalista bierze 250 zł, a trening odbywa się nawet 4 razy w tygodniu.

Efekty będzie można poznać za... kilka lat. Tak ,,zaprojektowane” dzieci
kreskówek nie oglądają. Dorośli wmówili im, że to strata czasu, który lepiej wykorzystać na np. pisanie wierszy i to używając języka i kaligrafii
chińskiej. A to dlatego – tłumaczy taki małolat - że w Chinach drzemie
olbrzymi potencjał. On już wie, że za lat kilkanaście będzie prezesem firmy polsko-chińskiej.
Dziecko, wożone przez rodzica (lub kierowcę-ochroniarza), zalicza
zajęcia za zajęciami: karate, nauka kolejnych języków obcych, hippika,
tenis, balet, piłka nożna w specjalnej szkółce, spotkania motywujące z
psychologami. Mogą jeszcze być warsztaty, przygotowujące do... studiów
wyższych, też zaprojektowanych przez rodziców: tylko medycyna, tylko
prawo międzynarodowe albo uczelnia muzyczna (bo tatuś jej nie ukończył). Specjaliści m.in. z Instytutu Badań Edukacyjnych i wszyscy rozsądni
psycholodzy, zajmujący się rozwojem dziecka, rwą włosy z głowy.
-No, zaraz – myślę sobie. -Przecież mnie też zapisywano na zajęcia rozmaite, nie pytając o zdanie. Najpierw w Pałacu Kultury – pisać jeszcze nie
umiałam, a już języka niemieckiego się uczyłam (w dziwnym połączeniu
z rytmiką), na zajęcia baletowe na Gołębią też chodziłam. Basen zaliczałam (aż do paskudnego zapalenia ucha środkowego), zajęcia z matematyki wyższego rzędu również. Ćwiczyłam nawet głos w jakimś chórku i
zespole wokalnym. Coś mi się jednak w tym porównaniu własnego dzieciństwa z dzieciństwem współczesnych latorośli nie zgadza, bo przecież
równocześnie pamiętam tę eksplozję radości, gdy na podwórku z rówieśnikami mogłam się spotkać, Codziennie! Dzisiaj ,,zaprojektowane” przez
rodziców małolaty z pogardą patrzą na ,,zajęcia podwórkowe”. I – już
wiem! Te moje zajęcia dodatkowe to zsumowane w pamięci wspomnienia
z przestrzeni kilku/-nastu lat. A nie z jednego dnia powszedniego... Biedne
dzieciaki!
Ewa Kłodzińska
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Budżet Obywatelski

propozycje z osiedli

Budżetem obywatelskim nazwano 10 mln zł, które zostaną wydane w przyszłym roku na zrealizowanie pomysłów zgłoszonych do 15
czerwca br. przez mieszkańców Poznania. Wymieniona suma stanowi tylko pół procenta całego rocznego budżetu naszego miasta, ale
mądrze wydana może przynieść dużo korzyści małym, peryferyjnym
osiedlom, zwykle pomijanym przy planowaniu miejskich inwestycji.
W maju br. odbyły się spotkania, na których informowano co trzeba
zrobić, aby skorzystać z owych 10 mln zł. Społeczne konsultacje organizowało na zlecenia władz miasta stowarzyszenie „Ulepsz Poznań”.

Oto wszyscy uczestnicy konsultacji z osiedli:
Warszawskie-Pomet - Maltańskie, Główna, Ostrów TumskiŚródka-Komandoria-Zawady.

W szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej na Osiedlu
Warszawskim (z Pometem i Maltańskim) 14 maja odbyło się spotkanie
jednocześnie dla Głównej, Ostrowa Tumskiego, Śródki, Zawad i Komandorii. Uczestników można było policzyć na palcach, ale wstępnie zgłoszono do obywatelskiego budżetu następujące propozycje:

-Urządzenie miejsca na pochówki zwierząt. -Winda dla niepełnosprawnych i wózków pod Rondem Śródka. -Moderniza-

Koniec wieńczy dzieło

kolorowe przystanki

W dniu 24 maja br. przystąpiliśmy do finału konkursu, którego byliśmy pomysłodawcami i współorganizatorami. Wspomagało nas w
tym dzielnie MPK oraz ZTM Poznań. O godzinie 7.30 pojawiliśmy
się na Węźle Kórnickim wraz z grupą sympatycznych studentów Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Przygotowanie do malowania 12 wiat przystankowych, rozlokowanych w kilku punktach naszego miasta, zajmuje trochę czasu i energii.
Jadnak gdy „duch ochoczy”i „wola zwycięstw niezłomna”, wszelkie
trudności pękają jak bańki mydlane.
Punktualnie o godzinie 9.00 wraz z przybyłymi uczniami-artystami
rozpoczęliśmy malowanie. Pogoda dopisywała, a szare i smutne do tej
pory wiaty nabierały radosnych barw. Dzieci pracowały wraz ze swymi
rodzicami oraz pod czujnym okiem naszych studentów.

cja ul. Suchej na Głównej. -Odtworzenie szkółki rowerowej w
Parku Tysiąclecia. -Zatrudnienie trenerów osiedlowych. -Dostosowanie tunelu „Łomżyńska” dla wózków i rowerów.

Chodzi teraz o to, aby te pomysły zostały też zgłoszone oficjalnie, na
piśmie, jak przewiduje regulamin.
Informacyjne spotkanie dla Antoninka, Zielińca, Kobylepola, Os.
Przemysława i Darzyboru odbyło się 15 maja w Szkole Podstawowej
nr 55 przy ul. Szpaków. Frekwencja też była niewielka, a mogłaby być
lepsza, gdyby zadbano o dobre powiadomienie mieszkańców. Tu do budżetu obywatelskiego zgłoszono niżej wymienione pomysły:

-Budowa ścieżki rowerowej z Kobylepola do Antoninka.
-Plac gier i zabaw dla dzieci. -Siłownia i miejsce spotkań dla

Tylu mieszkańców przyszło na spotkanie z osiedli:
Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Przemysława.
seniorów. -Renowacja istniejących ścieżek nad Cybiną. -Poprawa stanu i bezpieczeństwa zaniedbanych ulic, np. Zajęczej. -Kurs obsługi komputerów dla osób starszych.

O rozdysponowaniu 10 mln zł na osiedlowe pomysły decyduje ostatecznie liczna komisja powołana przez władze miasta. Przekonanie
członków komisji o celowości sfinansowania projektu powinno być
priorytetem dla zgłaszających, jeśli chcą doczekać się realizacji. md
O godzinie 10.30 przybyli do nas: prezes zarządu oraz dyrektor naczelny MPK Poznań Wojciech Tulibacki, zastępca dyrektora ZTM Rafał Kupś, pani prezes PTBS Bogna Narożna oraz przewodniczący Rady
Osiedla Chartowo Wojciech Chudy. Media skrzętnie notowały, kamery
„chwytały” każdy moment pracy na przystankach i zamieszania twórczego wokół nich. Podziękowaliśmy przybyłym za pomoc i wsparcie
doprowadzające do finału. Były dyplomy i okolicznościowe koszulki.
Młodzież spisała się nie tylko na medal, ale nawet na dwa medale!
Okazało się w międzyczasie, że do akcji malowania przystanków
przyłączają się też kibice „Lecha Poznań”. Wymalowali przystanek
na Osiedlu Tysiąclecia, oczywiście w barwy klubowe, malując również
,,logo” Przystanku Folwarczna. -Chcieliśmy udowodnić, że kibic to
nie wandal - zakomunikował nam jeden z malujących. Brawo! Jakże to
miły akcent kończący akcję. Wierzymy, że prace dzieci przetrwają na
wiatach przystankowych dłużej i staną się elementem zmiany wizerunku ,,przestrzeni publicznej”!
Krzysztof Bartosiak
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Kinga Łada

KuchniaPana
PanaAdama
AdaKuchnia

OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (4)

Rys. Marta Grabowska
Pan Adam z rozrzewnieniem spojrzał na śpiącą obok, z leciutkim uśmiechem błąkającym się po lekko napuchniętych
ustach, rumieńcem na twarzy, szczelnie okrytą pod samą
brodę, pannę Krysię. Miniony dzień przyniósł obojgu niespodziewanie wiele emocji.
Jednak preludium trwało przez wiele dni. Z panną Krysia rozmawiał wielokrotnie, widząc się w firmie codziennie. - Tak bym
chciała – wyznała któregoś dnia panna Krysia – aby wreszcie ktoś
dla mnie ugotował coś smacznego. Sam wiesz, że bycie singlem
to wygodna sytuacja, ale równocześnie człowiekowi marzy się,
aby być obsłużonym i to nie przez anonimowego kelnera nawet
w najlepszej restauracji.
- No, to zapraszam – odparł pan Adam – do mojego samotnego stołu. Coś specjalnie dla ciebie uwarzę.
Miał już dobrze przygotowany, opracowywany od wielu tygodni plan. Piknik! I to w różnych wariantach, bo pogoda mogła
spłatać figla. -Jeśli słoneczko będzie przygrzewało to piknik zorganizuję u pani Anki – postanowił pan Adam - w jej pięknym
ogrodzie przy Bnińskiej.
Już wcześniej pan Adam, za pośrednictwem swojej mamy
Malwiny, wprowadził panią Ankę w meritum sprawy... Gdy panna Krysia wyraziła zgodę spotkać się z panem Adamem w celu
wypróbowania jego kulinarnych umiejętności, ten przystąpił do
planowania piknikowego kosza.

Sponsor odcinka opowieści:

KLUB

sala bankietowa, eleganckie

U NAS POD KLUCZEM
Tel. 608 662 252, ul. Bnińska 8

KOSZ PIKNIKOWY
Kanapeczki z pastą jajeczno-tuńczykową na liściu sałaty (jaja
ugotowane na twardo, utarte z odsączonym z oleju i rozdrobnionym tuńczykiem z puszki, z dodatkiem posiekanej pietruszki, curry i odrobiną majonezu). Drobiowe polędwiczki (do kupienia w
sklepach Lidla) panierowane w jajku i bułce tartej, obsmażane.
Tradycyjna sałatka jarzynowa. Misz-masz z
pokrojonych zielonych ogórków, rzodkiewek, koktajlowych pomidorków. O słodkości miała zadbać
pani Anka. U niej też chłodziły się małe szampanki. Obiecała również udostępnić swoją piękną zastawę.
- Jestem - panna Krysia była nieco spłoszona,
gdy pan Adam otworzył drzwi do swojego mieszkania na Komandorii. - Witam cię w moich progach – odrzekł nieco zachrypniętym z emocji głosem pan Adam. I wyciągnął ze smukłego wazonu
przepiękną różę. -Niedawno marzyłam sobie o
takim romantycznym geście – przyznała się panna Krysia. Pan Adam uśmiechnął się pod nosem,
bo przecież słyszał jej rozmowę z koleżanką w firmowej kuchence. Naturalnie, nie przyznał się do
tego. Nabrawszy przekonania, że czerwona róża
już uwiodła pannę Krysię, odważniejszym głosem
rzekł: – Nie zdejmuj płaszczyka, wychodzimy.
- Miałeś coś przecież ugotować. Przepraszam
Adasiu, ale ja już mam dość restauracji.
- Zaufaj mi i uzbrój się cierpliwość – uspokoił
koleżankę. - Co miałem przygotować, przygotowałem. Specjalnie dla ciebie. Ale zjemy to w innym miejscu.
Kosz piknikowy już czekał w kuchni. W ostatniej chwili pan Adam wrzucił doń jeszcze pojemniki ze schłodzonymi sałatkami i inne przysmaki-drobiazgi.
Zaprowadził zdumioną, ale i coraz bardziej zaciekawioną
dziewczynę do swojego bmw. - Usiądź wygodnie i o nic się nie
martw – powiedział wyjeżdżając na Warszawską. -Gdzie ty mnie
wieziesz, do Warszawy? – panna Krysia była i nieco wystraszona,
i zaciekawiona. Adam się tylko uśmiechnął. A gdy nawrócił przy
Krańcowej ponownie w ulicę Warszawską, panna Krysia już nic
nie rozumiała. - Jak to? Wracamy?
Tymczasem dojechali do Bnińskiej. Piękna zieleń w ogrodzie
pani Anki pozwoliła zapomnieć o... wszystkim. Duży i gruby koc
w kratkę już czekał w romantycznym zakątku ogrodu. Pan Adam
rozłożył wiktuały. -Piknik uważam za otwarty – roześmiał się.
Rozsiedli się wygodnie na grubych poduszkach (od pani Anki)
i wznieśli toast schłodzonym szampanem, pogryzając a to truskawki, a to kulki arbuza. Potem były kulinarne konkrety, dużo
rozmów, przerywanych miłymi pocałunkami...
Z Bnińskiej wracali pieszo, trzymając się za rękę, oszołomieni
słońcem. A potem panna Krysia niespodziewanie obwieściła, że
nie ma ochoty wracać na dalekie Piątkowo... (c.d.n.)
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... (K.Ł.)

przyjęcia, spotkania towarzyskie
doskonała atmosfera
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wiatr we włosach

Rozmowa z p. Małgorzatą Zacharias –
fryzjerką z salonu Pauliny Rożewskiej
SAPHONA przy ul. Łaskarza 5.
- Jakie fryzury i kolory są modne w
bieżącym sezonie?
- Zacznę od tego, że do mody należy
podchodzić ostrożnie, a nawet sceptycznie.
Oczywiście, zawsze są modne trendy. Teraz
to włosy luźne, układające się swobodnie
w fale (z pomocą fryzjerki!), bez tapiru i
lakieru. Nie jest modne wygalanie maszynką karku (mówimy o krótkich fryzurach),
choć tnie się tak, aby włosy ułożyły się w
irokeza.

pierwszokomunijne
święta w parafiach

7
Nie są już modne króciutkie grzywki cięte jak pod linijkę, a nieco dłuższe, wywinięte. Zapomniałyśmy już o pasemkach, coraz rzadziej robi się
balejaże, a i te są inne, niż w minionych sezonach. My, fryzjerzy, nazywamy to panelami czy klinami, czyli wybrane pasma włosów w innym
kolorze niż pozostałe. Można też wykończyć fryzurę muśnięciem np. różu.
Koloryzuje się też ,,odrosty”, co jest dobre dla pań siwiejących. Modne kolory to miedź, złociste blondy, brązy.
- To we fryzurach damskich. A co z naszymi panami? Coraz więcej
łysych głów. Jakaś epidemia!?
- Nie – wygoda. Mężczyznom wydaje się, że zgolenie włosów zwalnia
ich z dbania o głowę. Tymczasem naga skóra wymaga np. nawilżania.
- Zaczyna się czas słońca, morskiej słonej wody. Czy można mówić
o jakiejś profilaktyce, aby włosy nam nie zniszczyły się?
- O włosy trzeba dbać przez cały rok! A gdy to słońce już jest, trzeba
stosować silniejsze, bardziej nawilżające preparaty i – w miarę możliwości
– chronić włosy, zakładając np. kapelusz.
- Dziękuję za rozmowę.
(E.K.)

Po dwuletniej przerwie ponownie rzesza dzieci (teraz z klas
trzecich) przeżywała I Komunię św. I bez względu na to jaka
jest religijność dorosłych, zazwyczaj ich córki i synowie ten sakrament przyjmują. Przygotowania tak religijne jak i... świeckie trwały wiele miesięcy. W chwili ustalenia terminu uroczystości wielu rodziców zamawiało miejsca, ustalało menu i
koszty w pobliskich restauracjach.

Pan Krzysztof Bartosiak z Kobylepola wspomina: -Przyjęcie I Komunii św. to szczególny dzień w życiu każdego chrześcijanina. To wielkie
przeżycie dla dziecka i jego rodziców. Już trochę czasu upłynęło, lecz nie
zapomnę nigdy tego oczekiwania kiedy i ja przyjmę Pana Jezusa! Odświętne ubranie (pierwszy garnitur) dopasowane jak z „igły”, czarne lakierki,
białe rękawiczki i to co stanowiło ,,wyposażenie” w tamten dzień: różaniec, książeczka do nabożeństwa oraz medalik (koniecznie z Matką Boską).
- Wszystko to zdobyte z wielkim trudem, bo wtedy nie było, jak dziś,
miejsc, w których oficjalnie kupowałoby się wszelakie dewocjonalia.
Książeczka, różaniec białego koloru, choć przeznaczone zwyczajowo dla
dziewczynek, nie czyniły mi różnicy. Stały się moimi skarbami, co dzień
przed zaśnięciem, a był to chyba ostatni tydzień przed „moim świętem”,
musiałem choć przez chwilę potrzymać w dłoniach różaniec i przymykając oczy próbować wyobrazić sobie chwilę, która niebawem nastąpi.
Tegoroczna uroczystość pierwszokomunijna odbyła się w parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobylepolu w dniu
18 maja br. Do I Komunii Świętej przystąpiło 24 dziewczynki oraz 24
chłopców.
W tym samym dniu po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 45 małych parafian z Głównej. Uroczystość odbyła się w obchodzącym swój jubileusz kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Mszę
św. uświetnił występ parafialnej Scholi. Dzieci otrzymały pamiątkowy
obraz związany z kanonizacja papieża Jana Pawła II.
W parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Zielińcu odświętnym
dniem była niedziela 11 maja. Sakrament przyjęło 17 dzieci. Pamiątką
tego dnia będzie reprodukcja ,,Ostatniej Wieczerzy” oraz chlebki upieczone przez panów Jankowskich.
W tę samą niedzielę w kościele św. Małgorzaty na Śródce do I Komunii św. przystąpiło 13 dzieci. Na zakończenie Białego Tygodnia, po
mszy św. w Katedrze, w trakcie spotkania w ogrodzie proboszczowskim
dzieciom wręczono pamiątkę pierwszokomunijną.
Przyjmowaniu sakramentu I Komunii św. (również 11 maja) w
kościele św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii towarzyszyła urokliwa muzyka skrzypcowa, wywołująca łzy wzruszenia. Komunię z
rąk ks. proboszcza Pawła Deskura przyjęło 28 dzieci. Wśród nich był
Eryk Białczak (na zdjęciu). Z przejęciem o uroczystości opowiada
dziennikarce MY:
- Do tego dnia przygotowania trwały przez wiele miesięcy. Uroczystość
bardzo mi się podobała, wiem, że była bardzo ważna, bo po raz pierwszy

przyjmowałem Pana Jezusa, więc miałem wielką tremę. Najpierw żeby
nie potknąć się o długą albę. A kiedy śpiewałem psalmy, czytałem modlitwę to bałem się przejęzyczenia. I bałem się jeszcze, że np. hostia przyklei
mi się gdzieś w ustach albo ją pogryzę. Trochę przed I Komunią św. rozmawialiśmy z chłopakami i właściwie wszyscy denerwowali się o to samo...
Przed uroczystością w ogóle nie myślałem o prezentach. Dopiero później,
gdy już było ,,zero strachu” to zastanawiałem się jakie dostanę upominki.
Były pieniądze – za nie razem z kuzynem pojedziemy do Mrzeżyna nad
morze. Dostałem aparat cyfrowy i upragniony komputer. No, i wiele słodyczy. A od Księdza Proboszcza – pamiątkę przyjęcia I Komunii św., taki
bardzo ładnie oprawiony ,,dyplom”. Po południu mieliśmy wspólne zdjęcie
– przed ołtarzem w naszym kościele.
Tę uroczystość przeżywali też rodzice Eryka. Jego mama, Joanna
mówi tak:
- Inaczej było kilka lat wstecz, gdy I Komunię św. przyjmował nasz starszy syn, Daniel. To jeszcze ,,na starych śmieciach”. Teraz wszystko było
,,nowe”: nowy kościół, nowe mieszkanie i otoczenie. I stało się tak, że mój
mąż, sceptyk – nie wiem czy wobec Kościoła czy wobec religii - pod wpływem całej tej atmosfery towarzyszącej I Komunii Eryka, zmienił swoje
poglądy! I teraz już wspólnie, całą rodziną, chodzimy na niedzielne msze
św.!
Wśród naszych parafii najwcześniej do I Komunii św., bo już tydzień
po Wielkanocy, przystąpiło 58 dzieci w kościele Chrystusa Odkupiciela (Warszawskie). Podczas mszy św. śpiewał parafialny zespół dziecięcy.
Pamiątką tego dnia będzie obrazek nawiązujący do Eucharystii i kanonizacji papieża Jana Pawła II.
Najpóźniejszy termin, bo 1 czerwca na I Komunie św. zarezerwowano w Antoninku, w parafii pw. Ducha Świętego. To jednocześnie
święto Wniebowstąpienia Pańskiego. No, i Międzynarodowy Dzień
Dziecka! Pierwszokomunijny sakrament przyjęło 37 małych parafian.
Od swojego proboszcza ks. Mieczysława Urbaniaka w prezencie otrzymały okolicznościowy obraz oraz wydanie specjalne Nowego Testamentu ze stosowną dedykacją.
Ewa Kłodzińska
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Finał pięknej akcji

„Przystanek jak malowany”

Dzięki akcji „Przystanek jak malowany”, w sobotę 24 maja br.
odmieniło się oblicze dwunastu poznańskich przystanków. Mieliśmy w tym swój udział! Uczennice Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego: Natalia Zielińska – autorka projektu,
Aleksandra Kostrzewa, Agata Miedziarek, Martyna Hołderny i
Żaneta Pilarska pomalowały wiatę przystanku autobusowego
przy Osiedlu Przemysława. Wcieliły tym samym w życie zwycięski projekt Natalii. Uczennicom pomagały studentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.
Mamy nadzieję, że ich wielogodzinny trud zostanie dostrzeżony,
doceniony i uszanowany przez mieszkańców oraz pasażerów.
Wandalom mówimy STOP! Należy podkreślić, że pomysłodaw-

kieszeń Vincenta

Poznański Czerwiec, cenzura, bunt, stan wojenny, komunistyczna władza - to tylko kilka haseł, które uczniowie Gimnazjum nr 22 usłyszeli podczas wyjątkowego wieczoru. Wybrani
ochotnicy klas Ib, IIa, IIIa wraz z opiekunem panią Agatą Adamczewską udali się 30 kwietnia br. do Teatru Nowego, by w niesamowitym skupieniu obejrzeć spektakl pt. „Gorączka czerwcowej nocy” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Dodatkowym atutem
naszej wizyty w teatrze była lekcja z aktorem grającym w tym
spektaklu Andrzejem Lajborkiem. -Dzięki niemu poznaliśmy nie
tylko kontekst historyczny tegoż spektaklu, ale także tajniki pracy
dojrzałego aktora - powiedziała Ola.
Twórcy postanowili przyjąć ogromne wyzwanie, podejmując
jednocześnie próbę dowiedzenia się, czym dla współczesnego poznaniaka jest czerwcowy bunt 1956 roku i co sprawiło, że w tym

cą upiększenia przystanków przez młodzież jest stowarzyszenie
„Przystanek Folwarczna”. Na zdjęciu: przystanek w nowej szacie
i jej twórczynie.
Elżbieta Witkiewicz
Uczniowie Gimnazjum nr 22 od lat uczestniczą w Międzynarodowych Warsztatach Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta odbywających się na poznańskiej Cytadeli, organizowanych
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Partnerem projektu
jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, a bierze w nim ponadto udział kilka wyższych uczelni artystycznych i pedagogicznych
z kraju i zagranicy.
W dniu 13 maja br. uczniowie klas IIa i IIc, śladem swoich
starszych kolegów, wzięli udział w 13. edycji Kieszeni Vincenta skupionej wokół tematu: „Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki”. Tematy warsztatów plastycznych, w których
uczestniczyli gimnazjaliści, brzmiały: „Malowanie intuicyjne”
i „Rozwiń się. Po nitce do kłębka”.
Cel warsztatów: pobudzenie kreatywności i otwartości na
sztukę został osiągnięty. Okazało się, że sztuka może być dobrą
zabawą i że w każdym człowieku jest artysta - wystarczy tylko
pozwolić mu się ujawnić. Na zdjęciu młodzi twórcy z Gimnazjum 22.
Elżbieta Witkiewicz

lekcja w teatrze

statecznym mieście doszło do zrywu ludzi pracy, którzy postanowili walczyć „o Boga, za wolność, prawo i chleb”. Opowieść o
zmaganiu się z historią w cieniu poznańskiego pomnika okraszona
została również refleksją na temat dalszych losów idei Solidarności
oraz twórców Oskarżonego, którzy – stawiając sobie za cel poszukiwanie wypartej przez nomenklaturę prawdy i oddanie należnej
czci walczącym o wolność – sami zostali wplątani w niebezpieczny
wir historii… Taki opis czytamy na stronie teatru.
Niewątpliwie im się to udało, czego dowodem jest zachwyt
naszych gimnazjalistów i entuzjastyczny odzew na propozycję
kolejnych teatralnych wypraw. Agata Adamczewska
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śpiewająca graficzka I ...
moda

Miło nam donieść, że nasza redakcyjna graficzka Marta
Grabowska (foto obok, autorka ilustracji do opowieści w odcinkach ,,Kuchnia pana Adama”), obdarzona również pięknym głosem – sopranem koloraturowym, zaśpiewała podczas
Gali Mody, zaproszona przez Polską Akademię Mody. Wykonała trzy piosenki (był bis!) z repertuaru Anny German. Martę
Grabowską ubrała na występ kreatorka mody, nowy sekretarz
Złotej Loży PAM, Beata Ruszkowska.
Majowe spotkanie z modą było podsumowaniem dokonań w
branży projektowania odzieży, biżuterii i nakryć głowy w pierwszej połowie bieżącego roku. Najlepsi otrzymali m.in. statuetki
,,Złota Pętelka” ,,Kreator Mody”.
Co proponują kreatorzy mody? Jola Słoma i Mirek Trymbulak pokazali kolekcję eklektyczną, ale można ją również nazwać...
udziwnioną. Czy mężczyźni zaakceptują spodnie z krokiem obniżonym workowato do kolan? Czy kobietom podobać będą się
skojarzenia rozmaitych tkanin w jednym stroju (futro, dzianina,
tiul)? Szymon Słaboński ze swoją w dobrym stylu i z ciekawymi
rozwiązaniami krawieckimi kolekcją może wyjść na ulicę: panterki, geometryczne zawijasy, odrobina brawury w kroju – to
propozycje nie tylko dla młodych i zgrabnych. Brawo!

POLKAP (stylowe kapelusze i inne nakrycia głowy wg projektów Alicji Dudy) oraz MAXIM (projektantka i właścicielka
marki – Dorota Mysłek) zauroczyli widownię elegancją, dobrym stylem, szykiem … paryskiej ulicy (skojarzenie własne).
Pokazano także ciężką i wielce zdobną biżuterię z bursztynem w
roli głównej autorstwa Aleksandra Gliwińskiego, skojarzoną z
ciekawą w fasonach kolekcją Magdaleny Arłukiewicz.
Po raz pierwszy w historii PAM nagrodzono miasto: za zasługi w promowaniu bursztynu jak i projektantów mody uhonorowano Gdańsk.
Ewa Kłodzińska

Codzienne obrazki z Antoninka, obok schludnych posesji

Przy ul. Wandy, blisko nowych boisk i placu zabaw.

rajski ogród
pani grażyny

Ogórki na własnoręcznie skonstruowanym trejażu (do
podtrzymywania roślin), ziemniaki hodowane w... wiadrach,
swojskie trzciny i egzotyczne bambusy przy oczku wodnym,
upajająca woń 40 krzewów róż wzdłuż głównej ścieżki. Tu
40 krzewów malin, tam rządki truskawek, 20 m bylin przy
płocie. Rozmaitość traw, kwiatów. Hortensje i oleandry. Jest
strzałkowiec grzechotny i aż 50 odmian liliowców. I wszystko
to o czym mówi się ogólnie ,,włoszczyzna”. Czy tak wyglądał
Eden? W ogrodzie pani Grażyny Mizery (Rodzinne Ogrody
Działkowe ,,Kolejarz” w Kobylepolu) nie jest zielono a wielobarwnie! Każda piędź ziemi zagospodarowana ze smakiem i
znawstwem.
-Ten ogród to moja pasja – podkreśla pani Grażyna. - Pochodzę ze wsi, ziemia to dla mnie świętość. Setki zapraw po ,,dożynkach” - dla rodziny, dla przyjaciół i znajomych. Każdy plon zostaje zagospodarowany. U pani Grażyny wszystko rośnie, kwitnie,
owocuje – to pewnie z wdzięczności ziemia daje takie plony,
bo jest karmiona naturalnie: obornikiem, gnojówką, resztkami
czosnku i dodatkowo mikroelementami.

Przy nowej ul. Pustej, w pobliżu zajezdni MPK.
I tak już od 20 lat
połowę roku nasza
rozmówczyni poświęca swojej działce. Nie
tylko sadząc, plewiąc
itp. -Jeżdżę na targi
ogrodnicze, kupuję to
czego jeszcze nie mam
– opowiada i zaprasza nas na przełomie
czerwca i lipca, gdy jej
ogród znowu będzie
pulsował różnobarwnością. Zaproszenie
przyjmujemy!
W ub. roku w XX
konkursie ,,Zielony
Poznań” w kategorii
,,Działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych” dzieło pani Grażyny Mizery zajęło II miejsce. Oceniono wówczas
5103 obiekty: większe jak działki i ogrody, mniejsze jak balkony i tarasy. Do 20 czerwca można zgłaszać swój udział w kolejnej edycji tego konkursu.
Ewa Kłodzińska
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50 lat Szkoły Podstawowej nr 85

nasza buda

Kiedy we wrześniu 1963 r. wmurowywano akt erekcyjny pod przyszłą szkołę budowaną dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego
(hasło przewodnie: „1000 szkół na tysiąclecie Polski” - czyli do 1966
r. ), nawet mi na myśl nie przyszło, że już w następnym roku szkolnym będę jej uczniem, a jednak.
Szkoła powstała na podmokłym terenie (małe glinianki wzdłuż ul.
Piotra Tomickiego, a nie było tam jeszcze ul. Andrzeja Łaskarza), za
płotem istniejących w tamtych czasach magazynów WZGS. W latach
poprzedzających jej powstanie razem z kolegami łapaliśmy tam żaby i
traszki, a z morw zbieraliśmy smaczne białe i ciemno czerwone bardzo
słodkie owoce (gdzie to teraz jest). W trakcie budowy nieraz z kolegami
„wizytowaliśmy” jej teren, a to z ciekawości co gdzie będzie, a to dla
zabawy. Kiedyś mieliśmy bunkry na strzelnicy, ale one podczas budowy
Parku 1000- lecia zostały zasypane. A bawić się gdzieś było trzeba!
Naukę w nowej Szkole Podstawowej nr 85 im. Aleksandra Zawadzkiego przy ul. Piotra Tomickiego 16 rozpocząłem 1 września 1964 r. i to
od razu od klasy piątej (zdjęcie).

O nauczycielach i pracownikach szkoły, a szczególnie o wychowawcach można opowiadać
wiele historii, bo każdy z nas zapamiętał inne epizody ze szkolnego życia, ale to temat na inną
okazję. Podobnie się rzecz ma ze
wspomnieniami o koleżankach
i kolegach ze szkolnej ławy. JedAbsolwent Marek Knasiecki
no jednak muszę powiedzieć, że
wtedy i dziś
przyjaźnie, które wtedy powstały, trwały bardzo długo lub trwają do dnia dzisiejszego.
Z nauką nigdy nie miałem kłopotu, czego dowodem są moje świadectwa szkolne z poszczególnych lat. Najlepszym przykładem są świadectwa z półrocza (potrzebne było do rozpoczęcia nauki w szkole średniej,
którą w moim przypadku było Techniku Samochodowe w Poznaniu )
i końcowe z 8 klasy (na 14 ocen miałem 10 bardzo dobrych i 4 dobre).
Dzięki temu mogłem poświęcać wiele czasu na zajęcia pozalekcyjne.
Od 1965 r. należałem do 27 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej (też
im. Aleksandra Zawadzkiego) działającej przy szkole, gdzie pełniłem
funkcję kronikarza drużyny. Posiadam Książeczkę Harcerską nr 333 i
Krzyż Harcerski nr 9082. Zdobyłem w trakcie służby wiele sprawności
w tym mistrza igły (pasja wyszywania pozostała ze mną do dzisiaj) oraz
odznaki, między innymi Młodzieżowe Odznaki Sprawności Fizycznej i
Obronnej. W ramach działalności sportowej braliśmy udział w turniejach piłki ręcznej Komendy Hufca Poznań Nowe Miasto. W okresie od 4
do 25 lipca 1966 r. nasza drużyna wzięła udział w obozie harcerskim w
Ławicy koło Międzychodu. (zdjęcie z obozu).

Zostaliśmy do niej przeniesieni ze szkoły nr 19 na Śródce, gdzie uczyłem się od pierwszej klasy. Nauka moja trwała w nowej szkole jeszcze
cztery lata (do 1968 r. ), ponieważ nasz rocznik objęty już został nowym
ośmioklasowym systemem nauczania.
Pierwszą wychowawczynią w nowej szkole w klasie 5 A była pani R.
Kłyza (mieszkająca tuż obok szkoły), a następnymi wychowawcami byli:
w klasie 6A pani B. Sawala (zapamiętałem jej długi metalowy wskaźnikdługopis) i w dwóch ostatnich klasach 7A i 8A był pan M. Jankowski.
Kierownikiem Szkoły został niezapomniany pan Henryk Mierkiewicz,
nauczyciel geografii ze szkoły na Śródce.

Naszym drużynowym był phm. Władysław Gałdyński (widoczny na
zdjęciu), który w szkole pełnił obowiązki dozorcy oraz palacza i mieszkał w pomieszczeniach zajmowanych teraz przez sekretariat i gabinet
dyrekcji Szkoły (takie to były czasy). (dok. nastąpi) Marek Knasiecki

Poniższe zdjęcia wykonano jednego dnia w tym samym miejscu na
ulicy Bolesławy w Antoninku. Są to śmieciarki firm Alkom, Zys i Wikom, a do kompletu brakuje w tym towarzystwie jeszcze pojazdu firmy
Remondis. One - cztery firmy - tego samego dnia i często prawie jednocześnie pojawiają się na ulicach wspomnianego osiedla i innych, odbierając śmieci od swoich klientów. Jeżdżą też po tych ulicach samochody
wspomnianych firm, aby odebrać surowce wtórne. Obserwujemy wiec
tu od dawna oczywisty dowód bałaganu i nonsensu wprowadzonego

„śmieciową reformą”, kryjąca się pod nazwa GOAP. To trwa już długo, a
miejscy urzędnicy i dygnitarze tylko nadal zapowiadają rychłe rozwiązanie problemu. Niemiec powiedziałby „polnische Wirtschaft” i miałby
niestety powód do takiej oceny.
Następny skandal dotyczy odbioru odpadów zielonych. Miał być stały
termin, a nie ma i trzeba zgłaszać każdorazowo indywidualnie. Przyjeżdżają w końcu, ale nie odbiorą tych, które tuż obok wystawi inny
ich klient, bo nie były zgłoszone. Można podać jeszcze inne absurdy,
wprowadzone idiotyczną „reformą”. A jej „wdrażacze” chodzą w chwale
i pobierają duże pieniądze za posiedzenia. Nie dziwi wiec informacja o
wielomilionowych stratach pasożytniczego tworu zwanego GOAP. md

śmieciowa antygospodarka
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Z życia Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim

METEORYTY I GEOLOGIA

W pracowni Muzeum Ziemi w Morasku uczniowie klas trzecich obejrzeli unikalną kolekcję największych polskich meteorytów, dolnośląskich agatów, kryształów górskich, gipsu i innych minerałów z kopalni
miedzi. Następnie udali się na spacer do Rezerwatu Przyrody „Meteoryt Morasko”, gdzie widzieli liczne kratery. Zdobyli również najwyższe
wzniesienie Poznania - Górę Moraską. Przewodnikami byli studenci
Koła Naukowego Geologów UAM.
I. Witosławska, M. Małecka

MOBILNE LABORATORIUM

Mobilne Laboratorium zawitało do naszej szkoły 23 kwietnia br..
Uczniowie z klas o do 3 mieli okazję poznać różne oblicza prądu. Podczas zajęć stali się małymi naukowcami, inżynierami i odkrywali swoje
pasje. Warsztaty miały na celu przybliżenie dzieciom świata nauki oraz
wzbogacenie i urozmaicenie programu nauczania.
M. Małecka

DOKTOR I ZWIERZĘTA

W maju br. klasy trzecie wybrały się do niezwykłej krainy wyobraźni,
jaką jest teatr, na przedstawienie pt. „Doktor i jego zwierzęta” (foto z
prawej). Spektakl nawiązywał do lektury i zwracał uwagę na zwierzęta, które mieszkają obok nas, a o istnieniu których często zapominamy.
Uczył życzliwości i sympatii do wszystkich żywych istot. Piękne kostiumy, muzyka i scenografia zapewniły niezapomniane przeżycia i wrażenia.
M. Małecka I. Witosławska

Spotkanie z gwiazdą

ciepły człowiek

Lucjan Kydryński (1929 – 2006) na wywiad zgodził się chętnie, tak
,,z marszu”, bodaj w przerwie koncertu w Auli UAM. Nie było w nim
nic z gwiazdy, serdeczny, ciepły człowiek. Wiem, że miałam tremę,
bo przecież to był t e n Kydryński, który miał do czynienia z wielkimi
gwiazdami estrady. To był ten sam Kydryński, na którego radiową
,,Rewię piosenki” czekało jak na wielkie wydarzenie
Nie było szans, aby usiąść gdzieś w garderobie, bo w każdej ścisk.
Usiedliśmy więc w kąciku na zapleczu. I w tym samym momencie roześmialiśmy się serdecznie, gdy okazało się, że tuż obok jest wejście do...
wc. - Jeszcze wezmą nas za jakichś klozetowych, może nawet zarobimy
– skwitował wesoło.
- Jest pan recenzentem teatralnym, muzycznym i filmowym, konferansjerem, pojawia się pan w telewizji – które z tych zawodowych
zajęć jest panu najbliższe – zagadnęłam.
- Zawód mam jeden- jestem przecież dziennikarzem.(...) Wszystko inne
to zajęcia dodatkowe. Muszę przyznać, że nigdy nie byłem reporterem,
nie lubię robić wywiadów. Przez tyle lat wyspecjalizowałem się – lubię w
spokoju przy swoim biurku pisać wrażenia, impresje ze spektakli.
Tu wyjaśnić albo przypomnieć trzeba, że Lucjan Kydryński przez lata
związany był z krakowskim ,,Przekrojem”. Dzisiaj już takich czasopism
nie ma...
Dość długo rozmawialiśmy o byciu konferansjerem (,,musi mieć
refleks, poczucie humoru, osobowość, wyróżniać się”). Trzeba znowu
przypomnieć, że Lucjan Kydryński prowadził festiwale w Opolu i Sopocie, a jego ,,duet” z Ireną Dziedzic przeszedł chyba do historii pod
względem inteligentnej wzajemnej uszczypliwości i elegancji słowa.
Pytałam w tamtej rozmowie o ,,wpadki”.
- Moją ewidentną winą była pomyłka podczas któregoś koncertu inauguracyjnego w Sopocie. Uparcie witałem wszystkich w... Opolu i nie

wiedziałem dlaczego publiczność się śmieje. Też
w Sopocie przygotowany
do zapowiedzi piosenkarki z Włoch, dostałem
karteczkę, że będzie występował gość z Francji.
Nawet nie wiedziałem
czy to kobieta czy mężczyzna, zapowiedziałem
więc ,,spotkanie z piosenką francuską. Dopiero po
jej wykonaniu wyjaśniłem, kto i co śpiewał.
Kydryński nie ukrywał niechęci do piosenek słuchanych wtedy
przez młodzież.
- Wulgarne teksty są
nie do przyjęcia. Tymczasem urządza się festiwale z nagrodami i tym samym lansuje się to słownictwo. Nobilituje się
taką muzykę.
- Czy fakt, że najbliższa rodzina (żona Halina Kunicka piosenkarka, syn Marcin dziennikarz muzyczny) zajmuje się tym samym cementuje ją, czy też jest powodem konfliktów?
- Cementuje, bo częściej jesteśmy razem. Jednak nasze specjalizacje są
różne, więc sobie nie przeszkadzamy. (…)
Kydryński nazywany był ,,dżentelmenem estrady”. Podkreślano
jego nienaganny strój, kulturę słowa. Trudno teraz znaleźć wśród
prowadzących koncerty, imprezy rozrywkowe kogoś na miarę Lucjana Kydryńskiego. I jeszcze jedno – prawdziwie wielkie gwiazdy nie
żądają autoryzacji krótkich rozmów. Kydryński tekstu przed drukiem czytać nie chciał...
Ewa Kłodzińska
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zły pomysł

Ostatnio zrobiło się głośno wokół projektu ulokowania przytuliska dla bezdomnych (nazywanego też ogrzewalnią, bo ma
funkcjonować głównie w zimie) w istniejącym przy ul. Krańcowej 15 Domu Charytatywnym „Przystań”. Twórcą i kierownikiem „Przystani” jest ksiądz Adam Borysik ze zgromadzenia o.o.
Pallotynów. W ubiegłym roku przyznano na stworzenie ogrzewalni niemałą kwotę 1,6 mln zł z tzw. budżetu obywatelskiego,
ale obiekt miał zostać ulokowany przy ul. Śniedeckich na Łazarzu. Zaprotestowali jednak tamtejsi mieszkańcy i ta lokalizacja
upadła.

lokalizacje przy ul. Krańcowej. I tym razem nikt tego drażliwego
społecznie pomysłu nie konsultował z zainteresowanymi radami
osiedli Główna i Warszawskie.
Być może liczono na to, że dodanie ogrzewalni do już istniejącego od lat Domu Charytatywnego „Przystań” nie zostanie
zauważone albo będzie łatwe do zaakceptowania przez mieszkańców. Tak się jednak nie stało, wyżej wymienione osiedlowe
samorządy zaprotestowały i domagają się rezygnacji z realizacji
projektu.
Trzeba tu podkreślić, że do istnienia Domu Charytatywnego
„Przystań” przy ul. Krańcowej okoliczna społeczność już przywykła i w ogóle nie słychać głosów, aby to sąsiedztwo komuś
przeszkadzało. Mieszkańcy „Przystani” nie stwarzają nikomu

Dom Charytatywny Przystań przy ul. Krańcowej 15
działa w byłym budynku byłego POMET-u.
Już wtedy wielka komisja od budżetu obywatelskiego powinna uderzyć się w piersi, bo przyjęła projekt bez sprawdzenia, czy
nie budzi on społecznych kontrowersji. Logiczne wydawałoby się
cofnięcie przyznanej dotacji, ale tak się nie stało. Ktoś z zagadkową determinacją nadal usiłował forsować wydanie wspomnianych pieniędzy na przytulisko i tak zaproponowano nową jego

Kompletnie zdegradowany, opanowany przez złomiarzy i bezdomnych, rozległy teren położony naprzeciwko Przystani.
żadnego problemu, zachowują się jakby ich nie było, chociaż żyje
ich tam około 50 osób. Nie bez znaczenia jest tu zapewne osobowość księdza A. Borysika i wprowadzone przez niego zasady
funkcjonowania humanitarnej, potrzebnej placówki. Niedobrze
się stało, że jest ona obecnie kojarzona z pewną niezrozumiałą
grą prowadzoną przez urzędników.
md

Od lat niewykorzystywane, niepotrzebne, należące do energetyki albo do telekomunikacji, dwa betonowe słupy stoją w
samym centrum Głównej na Rynku Wschodnim. Wielki czas,
aby ta „ozdoba” stąd wreszcie zniknęła.Kto ją usunie?

Taki widok przy śmietniku osiedla Nadolnik to kolejna kompromitacja „reformatorów” z Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP). Problem odbioru odpadów wielkogabarytowych jest dla nich zdecydowanie za trudny.
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DZIEŃ PAPIESKI

Wdzięczni za kanonizację …pozostajemy w zadumie… Tradycyjnie, również w tym roku, w naszym Gimnazjum 20 świętowaliśmy
„Dzień Papieski”. Dzień poświęcony pamięci naszego Papieża - św.
Jana Pawła II - w tym roku poprzedził konkurs plastyczny „Jan Paweł II - Święty naszych czasów”. Uczniowie wykonywali plakaty lub
albumy na zadany temat. Wiele prac zasłużyło na uznanie, ale nagrodzono 7 uczniów.
Koło teatralne przygotowało inscenizację fragmentów sztuki Karola
Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera”. Obejrzeliśmy również wybrane filmy z różnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Na zakończenie spotkania była okazja, aby spróbować tradycyjnych papieskich kremówek.

KOZŁY I FUTBOL

W maju odwiedzili naszą szkołę zawodnicy z klubu sportowego „Kozły Poznań”. Sportowcy trenują futbol amerykański. Na spotkaniu zapoznali nas z zasadami tej gry. Dzięki praktycznym zajęciom mogliśmy
przez chwile poczuć się, jak prawdziwi futboliści.

POD CHMURKĄ

W-f pod gołym niebem. Ćwiczymy tężyznę na siłowni nad Maltą.

Z DZIESIĄTĄ MUZĄ

Uczniowie klas 2 i 3 wraz z opiekunami obejrzeli film pt. „Kamienie
na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego. Ekranizacja powieści Aleksandra Kamińskiego wzbudziła wiele emocji, ponieważ w wielu fragmentach nie była wierna książce, na podstawie której powstała.

„BRAMA POZNANIA”

Wybraliśmy się całą szkołą do Interaktywnego Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego, które stanowi wstęp do zwiedzania Katedry Poznańskiej i jej otoczenia. Zwiedzanie trwało około godziny i na pewno
zmieniło opinie wielu o muzeach, bowiem każdy mógł korzystać tu z
interaktywnych udogodnień Centrum. Sala Ziemi, Sala Wody i inne
ukazują nam bogatą historię naszej Małej Ojczyzny. Magdalena Thiel

NASI LEKKOATLECI

20 maja uczniowie Gimnazjum nr 20 wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się na stadionie Olimpia Poznań. Naszą
szkołę reprezentowali: Oskar Kąkolewski (bieg na 100 m oraz w sztafeta
4x100m), Adrian Wilkosz (bieg na 300m i sztafeta 4x100m), Maciej Kurek (bieg na 2000m), Eryk Lembicz (skok w dal oraz sztafeta 4x100m),
Piotr Mikołajewski (skok wzwyż), Hubert Eliński (oszczep i bieg rozstawny 4x100m), Michał Michałek (kula), Oliwia Mazurek (skok w dal),
Paulina Głowacka (kula) oraz Patrycja Koźlarek (biegu na 1000m). Najbliżej podium znalazł się Michał Michałek zajmując 4 miejsce. Wszystkim gratuluję startów i sukcesów.
Małgorzata Woźniak

GOŚCILIŚMY RATOWNIKÓW

Dnia 13 maja br. odbyły się w Gimnazjum nr 20 zajęcia z ratownictwa przedmedycznego. Szkolenie prowadzili ratownicy
medyczni - wolontariusze, absolwenci naszej szkoły. Umiejętności zdobyte na tym spotkaniu są tak bardzo cenne, ponieważ w
przyszłości mogą uratować zdrowie i życie drugiemu człowiekowi. Tekst i zdjęcia Małgorzata Woźniak
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

czas podsumowań

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

Jednym z zasadniczych celów naszej szkoły jest kształcenie poczucia
tożsamości narodowej. Nauczyciele dbają o to, aby zbudować w młodym człowieku pozytywną postawę wobec Ojczyzny. Taki patriotyzm
kojarzy się z szacunkiem dla historii i tradycji oraz wyraża się w trosce
o przyszłość kraju i rodziny. Każdy nowy rok szkolny dzieci rozpoczynają hymnem, akademią, spojrzeniem na godło i flagę. Uczniowie klas
pierwszych składają ślubowanie na sztandar szkoły, a starsi z tymże
sztandarem uczestniczą w wielu uroczystościach patriotycznych.

WARSZTATY MATEMATYCZNE „12”

W tym roku uczestniczyliśmy w obchodach: 74. Rocznicy napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę, 74. Rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, 74. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Święta Niepodległości, 95. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, 69 Rocznicy Zakończenia Walk o Poznań, 74. Rocznicy Mordu Katyńskiego i Drugiej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir, 223.
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 69. Rocznicy Zakończenia II
Wojny Światowej w Europie, a w czerwcu będziemy uczestniczyć w 58.
Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956.

Odbyły się pierwsze Międzyszkolne Warsztaty Matematyczne „12”.
Uczestnicy warsztatów wysłuchali prezentacji, które do ostatniej chwili
były tajemnicą, a dotyczyły: potęg i pierwiastków, twierdzenia Pitagorasa oraz kongruencji. Następnie został rozegrany mecz matematyczny, w
którym, aby odpowiedzieć na pytania, należało skorzystać ze zdobytej
podczas prezentacji wiedzy. Nasza drużyna w składzie: Weronika Urbanowicz z kl. VIa, Jan Radomski z kl. VI b oraz Bartosz Wojciechowski z
kl. Vb, bardzo dobrze poradziła sobie z nowymi zagadnieniami i zdobyła II miejsce. Pokonała ich tylko drużyna szkoły salezjańskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

NOWI CZYTELNICY

Uczniowie pierwszych klas poznali już wszystkie litery i rozpoczęli
samodzielnie czytać książki. W bibliotece szkolnej odbyło się Uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów na Czytelników Biblioteki Szkolnej.
Pierwszaki obejrzały przedstawienie przygotowane przez kółko biblioteczne „Mole książkowe”. Młodzi aktorzy wprowadzili dzieci w świat
bajek i baśni oraz uczyli poszanowania książki. Pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie, po czym otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek, a także „List do rodziców” poświęcony systematycznemu
czytaniu. Nowi czytelnicy zostali zapoznani z zasadami wypożyczania i
po raz pierwszy samodzielnie skorzystali z księgozbioru.

XIII KONKURS ORTOGRAFICZNY

Odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego Miasta Poznania. Wśród finalistów konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły Marysia Włodarczak z klasy
VIA, której serdecznie gratulujemy! (Patrz: foto u góry z prawej)

SUKCES MŁODSZYCH

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w grupie wiekowej klas
pierwszych Zuzanna Kopeć z klasy I B zajęła I miejsce. W grupie wiekowej klas drugich Antoni Rosiński z klasy II B zajął II miejsce. W grupie
najmłodszej z oddziału przedszkolnego 0a Przemek Konieczny otrzymał wyróżnienie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli
udział w konkursie. Gratulujemy nagrodzonym!

„SPRAWNIE PISZĘ”

Odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Gramatyczno – Stylistyczny
“Sprawnie piszę” dla klas II i III. Naszą szkołę reprezentowali: z klas II
- Martyna Nowak (IIb), Szymon Budzyński (IIa) i Szymon Skotarczak
(IIa), z klas III - Sandra Łopata (IIb), Oliwia Murawska (IIIb) i Tomasz
Wejner (IIIb). Wszyscy musieli wykazać się między innymi znajomo-
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U KOWALA W KLUCZEWIE

ścią części mowy, rodzajów zdań,
znaków interpunkcyjnych, wyrazów pokrewnych, zdrobnień, prawidłowej pisowni w różnych formach.
Nasze uczennice znalazły się wśród
nagrodzonych w konkursie. Martyna Nowak z kl. IIb zajęła V miejsce
wśród uczniów kl. II, Sandra Łopata
z kl. IIIb również zajęła V miejsce
wśród uczniów kl. III. Uczniom
bardzo dziękujemy, ponieważ godnie reprezentowali naszą szkołę.

OBCHODY DNI EUROPY

Dnia 9 maja nasi uczniowie wzięli udział w obchodach Dni Europy na
Placu Wolności w Poznaniu. Brali udział w quizach tematycznych o Unii
Europejskiej i roli Polski w UE. Poza pytaniami dotyczącymi UE, reszta
wymagała wiedzy ogólnej, zdobytej przez uczniów w procesie edukacji - z historii, o państwach, charakterystycznych miejscach, zabytkach i
tradycjach narodowych.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się do Kluczewa, by zobaczyć jak wygląda życie na wsi. Miały okazję poznać jak się hoduje
i pielęgnuje zwierzęta, czym się żywią i w jakich warunkach żyją, jak
robi się masło i ser, a nawet sposób przędzenia wełny. Mogły pobawić
się ze zwierzątkami: króliczkami, kózkami , widziały jak doi się krowę i
co jedzą świnki. Były też w prawdziwej kuźni, gdzie obserwowały jak z
kawałka metalu powstaje podkowa. Wykutą podkowę dzieci dostały na
pamiątkę, aby zawsze przynosiła im szczęście. Prawdziwą atrakcją była
przejażdżka bryczką wśród malowniczych pól i łąk. A przede wszystkim
dzieci mogły po prostu się wybiegać na świeżym powietrzu, poszaleć
na hulajnogach i pobawić na placu zabaw. Na koniec czekała na nich
prawdziwa uczta: pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Miały o czym
opowiadać rodzicom!

W MIEŚCIE KOPERNIKA

OD STRZYGI DO SKRZATA

Podczas lekcji w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci obejrzeliśmy film 3D, w którym przedstawiona została historia Ostrowa Tumskiego. Poznaliśmy bohaterów opowieści przekazywanych dzieciom,
które żyły w dawnych czasach w Poznaniu. Wykonaliśmy zakładkę do
książki ze skrzatem. Zobaczyliśmy pozostałości po dawnych wałach,
które otaczały Ostrów Tumski tysiąc lat temu. Dla wszystkich ogromnym przeżyciem było przejście po szklanej podłodze.

Klasy piąte pojechały na wycieczkę do Torunia. To miasto położone
nad Wisłą jest znane z pierników, a najsłynniejszym jego mieszkańcem
był ten, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię – czyli Mikołaj Kopernik. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy między innymi: Starówkę,
Krzywą Wieżę, Dom Kopernika, Kościół pod wezwaniem Świętego Jana
Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty. W kościele pokonaliśmy 198
schodów, żeby wejść na wieżę i podziwiać przepiękne widoki na Wisłę
i miasto. Widoki te mogliśmy podziwiać również z perspektywy rzeki,
bowiem jedną z atrakcji był rejs statkiem po Wiśle. Odwiedziliśmy także
Orbitarium, gdzie znajdują się interaktywne stanowiska, dzięki którym
można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zjawisk fizycznych zachodzących we Wszechświecie. Natomiast seans „Osiem planet”
w planetarium przybliżył nam tajemnice naszego układu słonecznego.
Był to dzień pełen atrakcji.

CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE…

...czyli wędrówki po Europie - na zajęcia o takiej tematyce wybraliśmy się do Muzeum Archeologicznego. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy: o kulturze starożytnej Grecji, olimpiadzie oraz bogach
greckich. Wykonaliśmy maski podobne do tych, jakie nosili aktorzy w
antycznym teatrze.
Głowy ozdobiliśmy
wieńcami laurowymi. Mieliśmy także
okazję
pobawić
się w projektantów starożytnych
naczyń. Wykonaliśmy także egidę,
czyli tarczę bogini
Ateny.

ZDROWO JEMY
- DŁUGO ŻYJEMY!

Realizujemy zadania przewidziane w programie „WF z klasą”.
W oddziałach przedszkolnych odbyło się spotkanie dotyczące
zdrowego odżywiania, na którym dzieci dowiedziały się, jakie
zdrowe posiłki powinny spożywać. Następnie najmłodsi uczniowie wykonali samodzielnie wesołe, wiosenno-letnie kanapki.
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W SANKTUARIUM W TULCACH

Klasy trzecie SP45 w „białym tygodniu” pojechały do Sanktuarium
Maryjnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Tulcach. Przywitał nas kustosz ksiądz Marian Libera, z którym zwiedzaliśmy sanktuarium. Obejrzeliśmy cudowną figurę i obraz Matki Bożej, a
także zabytkowy ołtarz boczny, przedstawiający świętego Izydora. Podczas mszy świętej dziękowaliśmy za pierwsze pełne uczestnictwo w eucharystii. Po uczcie duchowej przyszedł czas na poczęstunek, po którym
ksiądz Proboszcz zaprosił nas na pyszne lody oraz wspólną zabawę.

NAJMILSZA NA ŚWIECIE
JEST MI MAMA…

Dzień Matki, który obchodzimy 26 maja, to wyjątkowe święto.
Obdarowujemy nasze mamy kwiatami, laurkami i prezentami.
Wyrażamy tym samym naszą miłość, szacunek i wielkie podziękowanie za ich ogromny trud. Dzieci z oddziału przedszkolnego
SP45 również obsypały swoich rodziców „bajecznym” prezentem. W kolorowej scenerii, którą dzieci wykonały same, przedstawiły bajkę pt. „Jaś i Małgosia plus Pani Porządnisia”. Rodzice
otrzymali portretowe zdjęcia swoich pociech oraz piękne kolorowe laurki. Były też pyszne ciasta i słodkości Pani Porządnisi. W
tym roku przypada setna rocznica tego święta. Po raz pierwszy
obchodzono je w Krakowie, 1914 r. Życzymy naszym kochanym
Mamom radości, słoneczka, pachnących kwiatów i sto całusów z
okazji Ich Święta.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ RODZINY

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkim rodzicom i dzieciom życzymy
wile radości i uśmiechu.

MAŁY WOLONTARIAT

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

Dzień Dobrych Uczynków (19 maja) wymyśliła 10 lat temu Fundacja Ekologiczna „Arka” z Bielska-Białej. W tym dniu pomagamy komu
możemy i najlepiej jak potrafimy. Kiedyś dobrymi uczynkami zajmowała się „niewidzialna ręka”. Zdobywało się sprawność harcerską pod
szczytnym hasłem „Niewidzialna ręka to także ty”. Czyniąc dobro należało być niewidzialnym. Jedynym śladem pożytecznej działalności
mógł być ślad dłoni pozostawiony w miejscu „popełnionego” dobrego
uczynku. Uczniowie rozmawiali na temat pomagania innym, a każda
klasa stworzyła swój plakat „dobrych uczynków”. Na czerwonych sercach symbolizujących miłość i dobroć oraz na zielonych dłoniach wzorem niewidzialnej ręki - uczniowie zapisali swoje dobre uczynki, które
zrobili lub zamierzają zrobić. Nie należy zapominać o pomaganiu i w
pozostałe dni roku.

„Mały Wolontariat” to program uczący dzieci i młodzież
wrażliwości społecznej, pomagania innym i odpowiedzialności
za otaczający nas świat. Jak mówił jeden z patronów akcji wicewojewoda Przemysław Pacia, kiedyś słowo wolontariat nie było
znane, ale każda idea pomagania tak. Dnia 23 maja br. przedstawicielki wolontariuszy SP45 z opiekunem uczestniczyły w podsumowaniu pierwszego roku działalności Małego Wolontariatu
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Był to
wyjątkowy Dzień Korczaka, uczestnicy tego programu zostali
nagrodzeni dyplomami i upominkami za niesienie bezinteresownej pomocy innym ludziom. Również my otrzymaliśmy takie wyróżnienie.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

17

z kroniki szkolnej sp 55
Z motylim wolontariatem

MAJÓWKA W BOTANIKU

Tegoroczną majówkę wolontariusze z naszej szkoły postanowili spędzić nadzwyczaj pozytywnie i aktywnie. Podczas wiosennego otwarcia Ogrodu Botanicznego 1 maja, grupa uczniów
wraz z opiekunkami malowała motyle oraz kwestowała na rzecz
rozbudowy drugiej części Hospicjum Palium w Poznaniu.
Koordynatorka „Motylego wolontariatu” pani Barbara Grochal w imieniu Pacjentów Hospicjum i Ich Rodzin gorąco dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu „Majówki
w Botaniku” i przyczynili się do zebrania w tych dniach kwoty
5580 zł.
To wspaniale, że chcecie pomagać innym, poświęcać swój czas
i serce, dziękujemy Wam, ale i Waszym Rodzicom za wsparcie
i życzliwość. 4 czerwca odbędzie się otwarcie nowego oddziału
Hospicjum Palium. Pani B. Grochal pisze, że to nasze wspólne
dzieło.
M. Baszczyńska, H. Walkowiak

„PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA”

W Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu został zorganizowany międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Piękna nasza
Polska cała”. Uczniowie poznańskich szkół bardzo chętnie wzięli
w nim udział. Za pomocą różnych technik malarskich starali się

robi wrażenie, ale...

ukazać piękno naszego kraju. Różnorodność i pomysłowość prac
oraz wyobraźnia plastyczna urzekała zwiedzających wystawę.
Właściciele nagrodzonych prac uczestniczyli w uroczystym rozdaniu nagród, które odbyło się 23 maja 2014 r. Podczas spotkania
mali artyści dzielili się własnymi doświadczeniami. Na zwycięzców czekały albumy i nagrody książkowe oraz słodkie niespodzianki.
Lucyna Bojarska, Anna Płóciennik

Byłam, widziałam i … robi wrażenie: wielkość, nowoczesność, estetyka. Inne miasta mogą nam pozazdrościć. Zajezdnia tramwajowa na Franowie w pełni zautomatyzowana,
każdą decyzje podejmuje komputer. Jedną z atrakcji podczas
otwarcia był przejazd tramwajem po zakątkach zajezdni, motorniczy ciekawie opowiadał o miejscach, halach, które musi
tramwaj zaliczyć, zanim w pełni sprawny wyruszy w trasę.

Widzieliśmy ogromną halę postojową dla tramwajów, hale warsztatowe, pomieszczenia dla obsługi technicznej, budynek dla administracji
i kierowców, a dookoła kilometry torów. Każdy, kto miał okazję przybyć
w niedzielę i zwiedzić nową zajezdnię, będzie teraz z pewnością bardziej
świadomym pasażerem MPK. Wszystko wygląda pięknie, w otoczeniu
zieleni, szumu drzew, śpiewu ptaków, bo taka jest ta nasza okolica, zielona i spokojna. Zajezdnia na Franowie to najlepsza lokalizacja.
Budowa trwała prawie trzy lata, kosztowała wiele milionów. Teraz jest
co podziwiać. Obiekt okazały, funkcjonalny i potrzebny, aż jestem dumna, że mieszkam obok jednej z najnowocześniejszej zajezdni w Europie.
A jednak ciągle sobie zadaje pytanie: czego wciąż mi brak?

ależ, proszę bardzo!

w niewoli telefonów

Obserwuję siebie, innych i dochodzę do wniosku, że komórka nas... zniewoliła. Czy musimy jednak tak niewolniczo z
komórki korzystać? Trzeba przyjąć pewne, jak mi się wydaje,
dobre zasady.
Nie dzwonić do koleżanki, aby poplotkować, gdy wiadomo, że
ona jest w pracy. Zawsze zapytać czy dysponuje wolnym czasem.
I – nie odbierać telefonów w miejscu służbowym. Należy unikać
pogawędek w autobusie, sklepie, na poczcie. A gdy już ten telefon
odbierzemy i wszystko wskazuje, że rozmowa może odbyć się w
innym momencie – należy grzecznie ale stanowczo zaproponować czas ponownego kontaktu. I nie ma potrzeby się tłumaczyć
czy przepraszać.

Wszystko prawie idealne, no właśnie „prawie” robi dużą różnicę.
Przed zajezdnią jest przystanek końcowy, czyli pętla, na której rozpoczynają i kończą trasę tramwaje i … pasażerowie.

Jednak mieszkańcom okolicznych osiedli trudno tam się dostać, aby móc korzystać z tramwajów, które tu ruszają w trasę
po Poznaniu.
Katarzyna Czarnecka
Dla własnego zdrowia psychicznego(!) od czasu do czasu
trzeba komórkę wyłączyć (w sklepie, na poczcie, w tramwaju).
Oczywiście, także w kościele, w instytucjach kulturalnych (teatr,
opera, muzeum), na pogrzebie – to miejsca gdzie człowiek kulturalny jest ,,poza zasięgiem”. To miejsca, gdzie się nie rozmawia,
co jest już podstawowym kanonem dobrego tonu.
Jednak z pewnym rozbawieniem, przyznaję się, podsłuchuję
mężczyzn, robiących duże zakupy, konsultujących przez komórkę każdy wkładany do koszyka towar. Wyobrażam sobie zupełnie
zrelaksowaną panią, siedzącą przy dobrej kawie, która na odległość ,,dyryguje” zakupami.
Czasem zastanawiam się jak żyliśmy bez komórek? Chyba,
mimo wszystko, spokojniej. Zdaje się jednak, że to refleksja
zbyt banalna, bo można by, idąc dalej tym tropem, stawiać kolejne pytania: jak żyliśmy bez samochodów, bez samolotów...
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Z COMENIUSEM W HISZPANII

Hiszpania była miejscem spotkania w ramach Partnerskiego Projektu
Szkół COMENIUS. Do zaprzyjaźnionej szkoły w Valladolid przyjechała
delegacja SP85 - pięcioro uczniów z nauczycielami. Valladolid to stolica prowincji Kastylia i Leon. Przepiękne renesansowe miasto, które
zachwyciło nas swoim pięknem i ciepłem. Przez wiele lat miasto rywalizowało z Madrytem o miano królewskiej stolicy. Tu żyło wiele słynnych
postaci złotego wieku Hiszpanii, m.in. królewskie małżeństwo Izabela
i Ferdynand, Krzysztof Kolumb, autor Don Kichota Miguel Cervantes.
Valladolid jest również sławnym ośrodkiem akademickim, budynek
uniwersytetu pochodzi z końca XV w.
Gospodarze starali się zapewnić nam moc atrakcji. Uczestniczyliśmy w wielu warsztatach promujących regionalne potrawy oraz zdrowe
żywienie. Zwiedziliśmy min. Portillo (przepiękny zamek), Sepulvedę
(wycieczka piesza wzdłuż Kanionu of Duraton River pośrodku Parku
Narodowego- podglądanie sępów- niesamowite!), przeuroczą Segovię
(akwedukt rzymski z ok. 100r.n.e., Alkazar- zamek – forteca). Nawiązaliśmy wiele znajomości. Podróż do Hiszpanii była wspaniałą, magiczną
wyprawą, której długo nie zapomnimy.
Tatiana Mura - Waraczewska, Natalia Sieradzka

PIKNIK I SERCE

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85 zorganizowała 17 maja
rodzinny festyn. Malowanie twarzy, grillowanie z mistrzem Andrzejem,
wspólny taniec limbo - to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez
rodziców i nauczycieli. Kawałek przepysznego ciasta kosztował tylko 1
zł. Zebrana kwota 610,79 gr została wpłacona na konto Fundacji „Na
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” dla Adriana Pich. Poprzez
takie akcje charytatywne i zaangażowanie służymy pomocą drugiemu
człowiekowi i uwrażliwiamy nasze dzieci na potrzeby innych ludzi. Dlatego dziękujemy zarówno tym, którzy upiekli ciasto, jak również tym,
którzy je kupili!
Rodzice

TURNIEJ HOKEJA NA TRAWIE DZIEWCZĄT

III MIEJSCE DLA SP 85!!!

SPOTKANIE Z TRENEREM

Na zaproszenie dyrekcji oraz nauczyciela wychowania fizycznego, 30
kwietnia br. społeczność uczniowską odwiedził trener kadry narodowej
hokeja kobiet Krzysztof Rachwalski wraz z reprezentantką Polski Orianą Walasek. Trener wprowadził dzieci w tajniki gry w hokeja na trawie,
wyposażenia zawodników w sprzęt specjalistyczny. Opowiedział o dotychczasowych sukcesach reprezentacji Polski kobiet oraz przedstawił
założenia programowe kadry na najbliższe lata. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały słów trenera i obejrzały przygotowany materiał szkoleniowy. Na pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali autografy oraz
ustawili się do wspólnego zdjęcia.
Należy nadmienić, że w SP 85 od pięciu lat funkcjonują klasy sportowe o profilu hokeja na trawie prowadzone przez trenera Filipa Fedejko.
Uczniowie SP85 kontynuują swoją karierę sportową w AZS Politechnika
Poznańska, z którą szkoła współpracuje od lat.
Filip Fedejko

Na boisku SP 85 odbył się 16 i 17 maja br. turniej hokeja na trawie
dziewcząt urodzonych w roku 2002 i młodszych. Uczestniczyło 8 drużyn: Kolejarz Gliwice I – SP 1, Kolejarz Gliwice II – SP 20, Kolejarz Gliwice III – SP 32, Gmina Nieborów, LKS Rogowo, AZS – AWF Poznań I,
AZS – AWF Poznań II/ SP 85 Poznań II oraz SP 85 Poznań I. Zwyciężył
Kolejarz Gliwice I, drugie miejsce zdobył LKS Rogowo, a trzecie - SP 85
Poznań I. Spotkania finałowe sędziował olimpijczyk z Sydney 2000 w
hokeja na trawie pan Łukasz Wybieralski. Pozostałe mecze sędziowały
dziewczęta z z AZS Politechniki Poznańskiej (absolwentki SP 85 Poznań) oraz pani trener Dorota Wybieralska z AZS.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują: pani Tatianie Mura – Waraczewskiej – komentatorowi zawodów, panu Marianowi Waraczewskiemu – za nagłośnienie i oprawę muzyczną, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi szkoły, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy.
Filip Fedejko
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urok starych
rowerów

Dwoje mieszkańców Osiedla Warszawskiego - pani Karina Kozanecka i pan Jacek Pacyński - uczestniczyło z sukcesem w wydarzeniu nazwanym Retroweriada 2014. Ten trzeci Międzynarodowy Zlot
Miłośników Rowerów Zabytkowych - zorganizowany przez Automobilklub Wielkopolski - odbył się 18 maja nad jeziorem w Strzeszynku. Prezentowane rowery zagraniczne musiały być wyprodukowane
przed 1945 rokiem, a polskie - do 1965 roku. Najstarszy rower z lat
1870-1890 zaprezentował poznaniak Zdzisław Obiegała.

być z różnych źródeł: przez Allegro, odwiedzanie wiosek i pytanie o stare
rowery oraz akcesoria zachowane na strychach lub w stodołach. Bywa,
że można ciekawy rower nabyć w Czaczu lub w poznańskiej Starej Rzeźni. Najlepsze, najstarsze, najciekawsze rowery zostały już w większości
przechwycone przez miłośników i kolekcjonerów, ciężko zdobyć coś oryginalnego i unikatowego. Największą frajdą dla miłośnika roweru jest znać
historię jego pochodzenia, a już najbardziej, gdy jest to rower rodzinny,
np. po dziadkach.
- Retroweriada jest doskonałym miejscem, by nawiązać kontakty. Przyjazna atmosfera sprzyja fachowym rozmowom, wymianie numerów telefonów, e-mailów. Można poznać prawdziwych pasjonatów i dowiedzieć
się wielu ciekawostek. Często to ludzie żywo zainteresowani nie tylko rowerami, ale także historią. Retro stroje często się szyje, ale także zbiera
ciekawe ubrania i łączy je się w całość. Przy odrobinie zmysłu odwiedzając
sklepy z używaną odzieżą można się ładnie retro przyodziać. Można także
skorzystać z wypożyczalni strojów przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
- Mój beret i osłona szprych przy kołach od roweru były specjalnie robione na szydełku przez moją ciocię. Strój Kamila Łabędzkiegi to oryginalny frak i melonik z Berlina po moim wuju Stefanie Kozaneckim (grafik
poznański i przedwojenny kreślarz Marynarki Wojennej-wygrał ogólnopolski konkurs) z lat dwudziestych minionego stulecia. Kamil czuł się wyjątkowo dumnie w wiekowych pamiątkach po tak zacnej osobie.
Karina Kozanecka

Karina Kozanecka i Kamil Łabędzki w strojach retro,
o których pisze autorka. 2 foto: Małgorzata Łabędzka.
Pan Jacek Pacyński zdobył dwie trzecie nagrody: za najstarszy polski rower i rower najlepiej odrestaurowany. Pani Karina Kozanecka
zdobyła trzecie miejsce za najlepszy strój. A oto jej komentarz dotyczący imprezy i sentymentu do starych rowerów.
- Jestem zauroczona Retroweriadą, jej atmosferą, zaangażowaniem
organizatorów i uczestników. Z radością przeniosłam się w czasy moich
pradziadków. Jestem nowicjuszem w kwestii retrorowerów, prawdziwym
ekspertem i miłośnikiem jest pan Jacek Pacyński, dzięki któremu i ja zainteresowałam się tym tematem wraz z narzeczonym. Rowery można zdo-

Turystyczne atrakcje Wielkopolski

Żerkowsko-czeszewski
park krajobrazowy (3)

ORZECHOWO

Duża wieś (2300 mieszkańców) w gminie Miłosław, na prawym brzegu Warty, na południowym
skraju dużego kompleksu leśnego. Leży na prawym
brzegu Warty, ale należało przez wiele lat do parafii w Dębnie. Przeprawą na drugi brzeg rzeki
zawsze był prom. Wieś wzmiankowana już w
1392r. Była wówczas w posiadaniu Doliwów i
wchodziła w skład dóbr miłosławskich.
Orzechowo po 1815 r. znajdowało się w
Maria Boruta
pobliżu granicy prusko - rosyjskiej. W okresie powstania listopadowego (1830-31) istniał tutaj jeden z punktów zbornych
dla ochotników zdążających do powstania. W 1903r. doszło do
tragedii na Warcie podczas przeprawy z Dębna do Orzechowa.
Opowiadał nam o tym ks. proboszcz Zbigniew Piotrowski z
Dębna. Gdy dzieci I komunijne wracały z uroczystości w kościele do swoich domów, prom (prawdopodobnie przeciążony)
zatonął. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej utonęło
około 20 dzieci.
We wsi znajdują się duże zakłady przemysłu drzewnego Orzechowskie Zakłady Sklejek powstałe w 1894r., a w 1921r.

Zabytkowa „damka” w całej okazałości, jej właścicielka
i pan Jacek Pacyński - zdobywca dwóch nagród.
powstała fabryka parkietów. Obecnie zostały rozbudowane i zmodernizowane, są znane w kraju i zagranicą. Dopiero w 1925 r. właściciel zakładów drzewnych Bolesław Bystrzycki wybudował przy zakładach
kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa dla mieszkańców Orzechowa. Nowoczesny kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej został zbudowany dopiero
w latach 1977 - 78. Do obecnych czasów nie zbudowano na Warcie pomiędzy
Orzechowem a Dębnem żadnej stałej przeprawy - mostu lub kładki. W dalszym ciągu jedyną przeprawą jest prom, obecnie o nośności 6 ton.

Orzechowo to rodzinna miejscowość matki mojego teścia Agnieszki z
Serafinów i miejsce zamieszkania jego ojczyma Stanisława Zachariasza
Dobrowolskiego, potomka oficera wojsk gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
z okresu napoleońskiego.(cdn)
Maria Boruta
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praca to poezja

(1)

Praca to poezja ruchu i jasność otwartego umysłu. Praca przed
pracą – dzieło rozpoczyna i to jest dobrego efektu przyczyna.
Praca tu i teraz dobrze zorganizowana z celem zharmonizowana.
Praca po pracy efekty ocenia i twórców lica zarumienia. Praca
na klęcząco, na siedząco i na stojąco – chwalebna bez względu na
postawę pracującego.
Spiętrzone trudności wyzwalają w nas pokłady naszych zdolności, roztropności i zaradności. W dzień i w nocy ogrzana promieniami słońca i blaskiem księżyca. W skwarze, pyle i kurzu, gdy
pot strumieniem nas oblewa, gdy dech nam zapiera i oczy nam
zalewa. Praca na przekór trudnościom wykonywana siłą woli. Jak
pisał Stefan Żeromski: ,,Trzeba los ciosać w granicie woli”.
Praca niewykwalifikowana, średnio- i wysoko kwalifikowana:
jedna, druga i trzecia bardzo pożądana, gdy jest twórczo i dobrze
wykonana. Pracujemy z potrzeby serca, poczucia obowiązku i dla
własnej przyjemności. Praca pielęgnacyjna ogrodnika na początku trudna, ale dająca dużo satysfakcji – bowiem z pączka rozwija
się kwiat. Dla satysfakcji – czujemy się jakby ubywało nam lat.
Pracujemy dla zbudowania cząstki i dla łączenia cząstek w całość, bo całość z cząstek się składa.
Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły, której efektem końcowym jest przygotowanie absolwentów do jak

polip i lekarze
Ten krótki tekst poświęcam - jako wdzięczny pacjent - pani
doktor Beacie Pelesz, która kieruje poradnią NZOZ Teramed
przy ul. Kostrzyńskiej na Osiedlu Warszawskim. Kiedy już
straciłem resztki nadziei na uniknięcie przykrej interwencji
chirurgicznej, lekarka znalazła nieoczekiwanie dla mnie skuteczny sposób na trwającą już trzy lata dolegliwość.
Polip w nosie - bo o nim mowa - pojawił się nie wiadomo
dlaczego, całkowicie pozbawiając mnie węchu i smaku. To duża
strata, ale najbardziej przykre skutki wywołuje niedrożność
nosowych kanałów. Oddychanie wyłącznie ustami jest torturą
zwłaszcza w czasie snu, wywołując nieznośną suchość gardła i
nieustanne budzenie się dla jego zwilżenia łykiem wody.

Czytajmy!

w podróż z książką

Zaczyna się czas bliższych i dalszych wędrówek i wojaży. No,
więc i ja powędrowałam w głąb naszej biblioteki przy Tomickiego 14. I znalazłam ciekawą książkę podróżniczą ,,My dzicy
Papuasi” Wojciecha Dworczyka. Staruteńką, bo wydaną blisko 40 lat temu. Z czarno-białymi zdjęciami (sporo ich). Opisane przygody są kapitalne, czasem mrożące krew w żyłach.
Kilka zdań o autorze, bo to poznaniak, ur. w 1927 r., zm. dwa
lata temu. Dworczyk był publicystą, podróżnikiem (odwiedził
80 krajów na 5 kontynentach), reportażystą, autorem wielu
książek. Czy ktoś czyta jeszcze takie książki? Patrzę na daty
wstemplowane w kartę: ostatnie wypożyczenia co 12-13 lat.
Zachęcam do wędrówek między regałami bibliotecznymi i poszukiwań książek, może mniej kolorowych, a jednak napisane
dobrym niezmanierowanym językiem.
,,Misja Mongolia. Do Ułan Bator przez stepy i wertepy”
Davida Treanora (i poniekąd jego przyjaciela, Geoffa) zaczyna
się od tego, że obaj panowie (po 50-tce) - dziennikarze BBC, po
ogłoszeniu redukcji etatów, sami odeszli z redakcji. Aby nie nu-

najlepszego pełnienia wszelkich ról
społecznych i zawodowych: twórczego
wykonawstwa swego zawodu, społecznej roli obywatela, współtwórcy kultury, aktywnego członka rodziny (np.
syna, córki, żony, męża, matki, ojca),
członka grupy społecznej (np. sąsiada,
mieszkańca osiedla, wioski, miasta
i każdej najmniejszej miejscowości),
racjonalnego konsumenta. Szkoła uzyWacław Duda
skuje pozytywne efekty pracy poprzez
aktywizację uczniów. Aktywny udział
ucznia w życiu szkoły jest najlepszą szkołą życia. Praca z nauką
powiązana każdemu z nas dla rozwoju swego talentu jest zadana.
Każdy z nas został obdarowany dobrami, które należy odkrywać i rozwijać. Współpraca z nauką najlepiej kształci naszą
osobowość i pomaga nam w samorealizacji. Praca twórcza – artystyczna i wyrafinowana przez nas wszystkich podziwiana
i z zachwytu nad jej efektem rzuca na kolana.
Pracujemy na rzecz zdrowia w trosce o zdrowie własne i współbliźnich. Warunki, jakie stawia nam rynek pracy to dobry stan
zdrowia, ponadto pracowitość, elastyczność, mobilność, wykształcenie, ciągła gotowość do samodoskonalenia, zdolności, doświadczenie i znajomość języków obcych. (cdn)
Wacław Duda
Szukałem pomocy u kilku specjalistów, ale wszyscy radzili mi
poddać się operacji usunięcia polipa, bez żadnej zresztą gwarancji, że znów się nie pojawi. Żaden z laryngologów nawet nie
usiłował dociec przyczyny mojej dolegliwości. W lecznicy Certus zatrudniony tam ekspert powiedział bez ogródek: niech pan
przygotuje 2,5 tys, zł i operujemy. Łudziłem się, że może jednak
jest inne wyjście.
Do pani doktor Pelesz, która jest lekarzem internistą, trafiłem
niedawno z całkiem innego powodu, rzec można przypadkowo.
-To może mieć podłoże alergiczne - powiedziała od razu o moim
polipie, gdy dostrzegła z czym mam problem. - Zapiszę Rhinocort, lek w aerozolu ze sterydem. I stało się coś niezwykłego. Już
po kilku dawkach polip zaniknął, a ja poczułem się jak nowo narodzony. Dlaczego nikt wcześniej nie zaproponował mi tej prostej kuracji przynoszącej ulgę? Nie chce myśleć, że specjaliści nie
znali leku albo że chodziło o pieniądze.
Wdzięczny pacjent
dzić się na emeryturze, postanawiają wziąć udział w akcji charytatywnej. Kupują samochód terenowy, którym mają dojechać
dowolną trasą do Mongolii, tam auto przekazać na licytację, a
pozyskanymi pieniędzmi tamtejsza organizacja charytatywna
ma wesprzeć mongolskie dzieci. Tak napisane książki, z polotem,
okraszone dowcipem, czasem autoironią, czytam z wielką przyjemnością.
Autor nie zanudza opisami geograficzno-ekonomicznymi, aczkolwiek w sposób nienachalny wplata aktualny stan rzeczy w odwiedzanych krajach (np. pomarańczowa rewolucja na Ukrainie).
Panowie jadą przez Polskę, jest więc obszerny akapit o historii
współczesnej naszego kraju. O Krakowie piszą tak (i trudno się
z nimi nie zgodzić): ,,dawniej odrobinę staromodna sawantka –
zamienił się w zdzirowatą imprezową blondynkę”. Treanor opisuje różne zmagania debiutantów-wędrowców, np. z biurokracją,
przekraczając granice już wschodnie. Książka ma jeden poważny
minus – brak zdjęć, choć opisy są tak malownicze, więc jak ktoś
ma dobrą wyobraźnie to uzupełni sobie ten brak.
W zdjęcia zaopatrzona jest inna książka, będąca dość osobistą
(chwilami infantylną) relacją z podróży – w cyklu ,,Zakochani w
świecie”. Joanna Grzymkowska-Podolak opisuje podróż i pobyt
w Maroko. Też się dobrze czyta. Udanych wakacji!
Ewa Kłodzińska
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HOROSKOP na czerwiec

BARAN - “Kto mało myśli, błądzi wiele” - Leonardo da Vinci. Większość
swoich kłopotów zawdzięczasz zbytniej pewności siebie. Gdyby Ci szczęście nie
sprzyjało, nie wygrzebałbyś się z kłopotów. A tak jakoś wychodzisz na swoje i
nawet w finansach nie grozi Ci bieda-zupka. Tak naprawdę, to nie masz powodów do prezentowania otoczeniu zachmurzonej twarzy. Dlaczego ostatnio jest
tak mało w Twoim życiu radości?
BYK - Snujesz plany, obliczasz, przeliczasz, kalkulujesz i wciąż się wahasz.
Wciąż nie masz pewności jaką podjąć decyzję. “Uczy mnie filozofia, aby raczej
polegać na własnym sumieniu, niż na cudzych sądach” - radzi Mirandola. Zastosuj się do tego wskazania. Zbyt często zapominasz bowiem, że inni chcą upiec
pieczeń przy Twoim ogniu. Jeśli jeszcze masz złudzenia, lepiej się ich pozbyć,
unikniesz rozczarowań.
BLIŹNIĘTA - “Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy” - Szekspir. I bez demagogii. Druga strona świetnie Cię “rozgryzła” i tu taką metodą nic nie wskórasz.
Pora na uwiarygodnienie się, a więc na czyn. Boisz się jednak zdeklarować, bo
wciąż masz wątpliwości. Nie zanosi się więc na finalizację sprawy. Zdobądź choćby mały przyczółek, a potem sprawa sama ruszy z kopyta.
RAK - Rada jest prosta, w myśl stwierdzenia Boccacio: “Ze świata tego każdy
ma tyle, ile sobie sam weźmie”. Twoja niepewność, ciągłe obiekcje, bojaźliwość
wreszcie, nie rokują najlepiej w tym względzie. Ustępujesz zbyt szybko i bez walki. Człowieku, naszykuj łokcie i do przodu! Uderzaj celnie i w sposób przemyślany i pamiętaj, że druga strona potrafi czarować wymową, omamić i okłamać.
LEW - “Rozsądek nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwa” - Montaigne. Zwracasz uwagę na zbyt wiele rzeczy - to można, to nie, to wypada, tamto
nie, a co powiedzą inni... A niech sobie mówią co chcą. I przestań kierować się
opiniami innych. Zbyt łatwo dajesz się odsuwać na drugi plan. Nie pytając wiele,
zabierz co swoje, a zdumionego przeciwnika poklep po plecach. Zanim przyjdzie
do siebie, będziesz daleko.
PANNA - Obierz inną metodę osiągania celu. Ostrożnie krok po kroku. Dopiero osiągnąwszy go, możesz nieco pofolgować. A jak ogarną Cię wątpliwości i
nie bardzo będziesz wiedzieć jak postąpić, pamiętaj o powiedzeniu Montaigne:
“Kto troszczy się o wszystko, ten nie troszczy się o nic”. Zraża Cię trochę chłód
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i kanciastość drugiej strony. Ale to tylko pozory. Jak ją przekonasz do siebie zyskasz niezawodnego przyjaciela.
WAGA - Jeśli masz wciąż jakiekolwiek wątpliwości, przypomnij sobie powiedzenie Cervantesa: “Ząb więcej cenić należy od diamentu”. Przede wszystkim nie
daj się zwieść pozorom. Wciąż bierzesz ludzi takimi za jakich chcą uchodzić, a
nie takimi jacy są. Nie zapominaj, że uśmiech może być fałszywy. Walcz o swoje,
ale nie musisz pchać się do pierwszego szeregu. Warto wyeliminować nieustanną
chęć brylowania i skupiania na sobie uwagi.
SKORPION - Zapamiętaj sobie maksymę Boccacio: “Lepiej pokutować za to,
czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało”. I nie sugeruj się opiniami otoczenia. Każdy będzie Ci miał za złe, ale każdy w takiej sytuacji postąpiłby tak jak Ty. W sporze nie zapominaj, że istnieją oceny pośrednie, dlatego też
raczej się nie wypowiadaj.
STRZELEC - Uznajesz zasadę, że im szybciej tym lepiej. Zasada dobra, ale
tylko tam, gdzie ją można zastosować. “Jednym cięciem dębu obalić nie sposób” Boccacio. A sprawa, na której Ci tak zależy, to właśnie taki mocarny dąb. Wymaga cierpliwości, zręczności i dyplomacji niż wymachiwania siekierą. Otwartość,
tzw. szczera prawda, wywalanie kawy na ławę, przysporzy Ci tylko wrogów.
KOZIOROŻEC - “Kto lubi pochlebstwa, godny jest pochlebcy” - Szekspir. Co
najdziwniejsze zdajesz sobie sprawę z tej swojej słabości, a jednak zawsze Cię
można kupić tanim słowem. Stąd tyle w Twoim życiu zmiany ocen. Bardzo udane
spotkanie, które wreszcie rozchmurzy Twoje oblicze. Nie można stale jechać na
fali powodzenia, ale nie można też rozdzierać szat przy byle porażce. Życie jest
średnie, centrum - najbezpieczniejsze.
WODNIK - Dlaczego w swoich działaniach odwracasz kolejność? “Najpierw
wypada niszczyć i wykorzeniać, a później budować i sadzić” - radzi Campanella.
Nikt Ci nie każe planować na dziesięciolecia, ale jakaś perspektywa jest konieczne. Trzeba wiedzieć czego się chce. Twoją jedyną odpowiedzią na zarzuty jest
wzruszenie ramionami. Można i tak, ale można przecież zareagować rozsądnie.
RYBY - Trudno być przyjacielem całego świata. “Zbyt wiele i zbyt mało psują
każdą rzecz” - zauważa Durer. Wypośrodkuj działania, inaczej będzie to wysiłek
zmarnowany. Problem skomplikowany, ale w idzie do pomyślnego rozwiązania.
Nie demonizuj przeszłości, masz przecież wystarczająco dużo wewnętrznych rezerw, aby się zmobilizować i osiągniesz zamierzony cel. I poczujesz się raźniej.

IMIENNIK CZERWCOWY

JANINA (12 czerwca), ALINA (16 czerwca) to kobiety opanowane, co pozwala im stawić czoła trudnym sytuacjom. Uzewnętrzniają swoje odczucia. Uczuciowe i dlatego pomagają
bliźnim, biorą udział w różnych akcjach na rzecz np. organizacji
charytatywnych. Wśród najbardziej aktywnych i agresywnych(!)
manifestantek sporo jest Janin i Alin. To kobiety inteligentne. Posiadają wrodzony zmysł dyplomatyczny. Nie znoszą sprzeciwu,
popadają w rozpacz jeśli ich działania nie przynoszą spodziewanych efektów. W miłości pełne temperamentu.
PAWEŁ (26 czerwca) nie ma łatwego charakteru, potrafi
Antoninek, przy markecie „Stokrotka”. Słup telefoniczny jako ogłobyć mściwy, długo pamięta zło mu wyrządzone. Ma precyzyjny
szeniowy. Czy nie warto postawić taki z prawdziwego zdarzenia?
umysł, planuje wszystko tak dokładnie, że
najczęściej osiąga wytyczony cel. Działa
KOMPLEKSOWA
według własnego rytmu, nie znosi być po- OPIEKA NAD GROBAMI
Sklep
naglanym. Drzemie w nim wielka energia, Mycie, czyszczenie, woskozoologiczno-wędkarski
wanie, porządki, remonty
którą musi spożytkować w czynnym dziaSalon strzyżenia psów i kotów
łaniu. Demon zmysłów, choć robi wrażenie
SPRZĄTANIE
Antoninek, ul. Mścibora 67
mężczyzny szorstkiego albo uduchowione- domów, mieszkań, ogrodów
Tel. 797 286 948
go.
„ADAŚ” tel. 663 048 157

„ZOOMIK”

NOWO OTWARTY
SKLEP EURO-ART
ARTYKUŁY Z NIEMIEC
I EUROPY ZACHODNIEJ

Chemia gospodarcza * Środki
czystości * Artykuły przemysłowe
Kosmetyki * Artykuły Dekoracyjne Rękodzieło* Pomysł
na upominek * Recykling
JAROMIRA 6, Poznań- Antoninek
(naprzeciwko kościoła)

Tel.785 479 785

ZAPRASZAMY

Biuro rachunkowe
radca prawny

KSIĘGOWOŚĆ FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ZAPRASZAMY!
PN. - PT. od 8 do 16 Poznań ul. Toruńska 7
Tel. 61 879 45 14
www.mega-lex.com.pl
e-mail: mega-lex@mega-lex.com.pl
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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

ZEGARMISTRZ

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

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

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

1988

2014

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

www.kamieniarz.org.pl

tel. 602 685 977
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„POD SMOKIEM”
ul. Średnia �/�, ��-��� Poznań
APTEKA „POD SMOKIEM”
Czynna: poniedziałek-piątek ����, Sobota ����
tel. �� ��� �� ��
Leki recepturowe, promocje, rabaty do ��%
GABINET STOMATOLOGICZNY
Czynny: Pon. Czw. 9-19, Wt. Śr. Pt. 13-19
Inne terminy do uzgodnienia telefonicznie
Co druga sobota dyżur chirurga stomatologicznego (zapisy)
POMOC DORAŹNA, KRÓTKIE TERMINY

a

Zapisy i kontakt telefoniczny pod numerem tel. 790 609 180
więcej na: www.stomatologia.squarespace.com
wna
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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

