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Koreańczyk z Polakiem s. 5
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Park im. ks. T. Kirschke otwarty
Koreańsko-polska przyjaźń
Film o Antoninku
Kuchnia Pana Adama
Złoty Jubileusz SP 85

Retroweriada s. 7
Park oddany ludziom s. 2 i 7
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Cztery obrazki z otwarcia Parku im. ks. Tadeusza Kirschke na
Głównej: poświęcenie, wejście mieszkańców z dziećmi, występ Scholi i tłumy na okolicznościowym festynie. Park powstał dzięki rozsądnie wydanym pieniędzom z samorządowego budżetu, czego nie
można niestety powiedzieć o wszystkich osiedlach.

KURCZAK
Z ROŻNA
KEBAB, FRYTKI,
5 ZAPIEKANKI Z PIECA
ZESTAWY OBIADOWE

ZAPRASZAMY

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

Saphona jest sponsorem odcinka opowieści
,,Kuchnia panaAdama”, str. 6.

Zabytkowa lokomotywa Borsig ocalała i jest chlubą Poznania
dzięki pasjonatom i poznańskim fachowcom o złotych rękach z HCP.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

jedyny kandydat

Moim jedynym jak dotąd kandydatem do Rady Miasta Poznania jest mieszkaniec naszego okręgu pan Krzysztof Bartosiak.
Przekonywałem już do tej kandydatury na tych łamach i czynić
to będę w każdym wydaniu „MY” aż do wrześniowych wyborów.
Pan Krzysztof bowiem dowiódł czynem, że ma wszelkie kwalifikacje, aby nas z powodzeniem reprezentować w samorządowych
władzach.
Przyznam, że coraz bardzie pasjonuje mnie pytanie, czy my,
zwykli mieszkańcy, zdołamy wybrać tego, kto w naszych oczach na
to zasługuje, a nie tych, których nam podsuwają bezczelnie na czołowych miejscach list wyborczych. Pan Krzysztof jako bezpartyjny
zostanie z pewnością umieszczony na dalszych pozycjach którejś
z list, ale mamy przecież rozum i ręce, aby postawić krzyżyk gdzie
my chcemy, a nie gdzie nam sugerują polityczni manipulanci.
Politycy nie chcą uchwalić i raczej nie uchwalą jednomandatowych okręgów wyborczych, bo byłyby one antypartyjne, bo wybieralibyśmy człowieka, a nie partię. Dlatego musimy stworzyć sobie
sami takie jednomandatowe okręgi na nasz doraźny użytek. Możemy to zrobić stawiając krzyżyk przy nazwisku nam znanym, chociaż umieszczonym na dalekim miejscu. Musimy zerwać z wpajanym nam przez dziesięciolecia nawykiem głosowania na nazwiska
z pierwszych pozycji listy.
My - czytelnicy „MY” - mamy okazję wybrać naszego człowieka do samorządowych władz, ucierając w ten sposób choć trochę
nosa zarozumiałym i całkowicie lekceważącym nas politycznym
wyjadaczom. Bez dopływu nowych, samodzielnie myślących osobowości degeneruje się każda władza i działa przede wszystkim we
własnym interesie.
Pan Krzysztof Bartosiak jest nie tylko autentycznym „człowiekiem z ludu”, nie uwikłanym w politycznych grach, ale również
dowiódł swoimi dokonaniami takich przymiotów charakteru jak
prawość, rozsądek, konsekwencja, poczucie realizmu i innych cnót.
Nie ma w naszym okręgu lepszego kandydata.
Marcin Dymczyk

agusia nad maltą

Najpierw wjechała drezyna, aby później cała uwaga pasażerów zgromadzonych przy Maltance skupiła się na jubilatce,
leciwej lokomotywie Borsig, zwanej swojsko Agusią, która po
,,naprawie głównej” w HCP (1999 r.) obchodzi właśnie 15lecie. Jak wówczas tak i teraz maszyna została ,,ochrzczona”
szampanem przez matkę chrzestną, panią Irenę Litwińską z
Komandorii, niegdyś kasjerkę Maltanki.

Parowóz Borsig został zbudowany w Berlinie w 1925 r. na zamówienie
firmy Walter Höene dla ziemianina S.J. Jerelowskiego z Obrzycka nad
Wartą. Tam Borsig pracował przy budowie wałów przeciwpowodziowych. Po pracowitym żywocie lokomotywa stała się pomnikiem, aby po
latach, pozyskana przez Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, przejść
w HCP naprawę główną i stać się atrakcją Maltanki. To jeden z dwóch
zachowanych w Polsce takich parowozów wąskotorowych (rozstaw szyn
– 600 mm).
Osiąga szybkość 30 km/godz., w czasie dnia pracy, przejechawszy 80
km zużywa 450 kg węgla, choć załadować w tender można 1,5 tony. Tu
zgromadzona jest też woda (1 m sześc., zużywa się 0,65 m sześc.). Nad
Maltą Agusia jeździ co drugi weekend.
Pan Krystian Anioł, wielki pasjonat Maltanki (,,wychowałem się na
tej kolejce”), opowiada mi wiele szczegółów, przede wszystkim technicznych, dotyczących zabytkowej lokomotywy. A ta dość wymagająca
jest - samo rozpalenie zajmuje 6 godzin, przygotowanie do jazdy – 8-10
godzin. A czemu parowóz gwiżdże (w jubileuszowy poranek nad Maltą
dał ,,do wiwatu)? Bo do gwizdawki wchodzi para...
I pomyśleć, że na następne pracowite lata Agusi nie można było nawet
szerokiej drogi życzyć. Jest przecież wąskotorówką... Ewa Kłodzińska
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kto da pracę?

Poszukujemy pracy dla dziennikarki-polonistki, która
nie z własnej winy znalazła się w b. trudnej sytuacji życiowej (brak zatrudnienia, wypowiedzenie najmu zadłużonego mieszkania komunalnego, konieczność spłaty 10 tys. zł).
Oczekujemy ofert, a także – w miarę możliwości – wsparcia
finansowego. Bliższe wyjaśnienia i uzgodnienia (tel. 61 876
84 88, e-meil: sd@roletim.pl)
Redakcja „MY”

Przy ul. Krańcowej obok salonu Auto Premium powstaje parking dla teh firmy, a nie deweloperski blok.

głosujmy!

Szanowni Państwo

Uczniowie Gimnazjum 22 w Antoninku zakończyli swój projekt pt;”Raz, dwa, trzy Antoninek patrzy!” w ramach projektu
Eszkoła Moja Wielkopolska. Rezultatem naszej półrocznej pracy
są liczne wywiady i film nakręcony przez uczniów, który jest filmową historią Antoninka. Obecnie nasz projekt stanął do KONKURSU, ma ogromną szansę na wyróżnienie, ale to zależy od
Państwa głosów, czyli od jak największej liczby osób, które zagłosują na nasz projekt!!! Liczy się każdy oddany głos!!!
Serdecznie zachęcamy do głosowania, gdyż jest to dla nas
ogromna szansa, promocja szkoły i osiedla! Głosować można do końca lipca wchodząc na stronę projektu: http://www.
eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum22-poznan/raz_dwa_trzy_antoninek_patrzy/
W zakładce prezentacja rezultatów projektu jest film. Naprawdę warto zobaczyć!!!
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli nam
życzliwi i przyczynili się tym samym do powstania tego projektu: dyrekcji Gimnazjum 22, SP nr 87 i przedszkola w Antoninku,
kierownictwu Huty Szkła w Antoninku, proboszczowi parafii, komendantowi JRG 3 w Antoninku, panu leśniczemu Bogumiłowi
Gromadzińskiemu, pani Halinie Knapowskiej, panu Ireneuszowi
Rassek, radnemu osiedla panu AndrzejowiBielerzewskiemu, panu
Marcinowi Dymczykowi (redakcja „MY”), mieszkańcom Antoninka.
Koordynator projektu Anna Śliwińska
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„Przystanek Folwarczna”

wyprzedaż garażowa

W dniu 21 czerwca br. wespół ze Spółdzielnią mieszkaniową ,,Zrzeszeni” zorganizowaliśmy po raz pierwszy ,,Wyprzedaż
garażową i wymianę ciuchów” (foto obok).
Impreza odbyła się na płycie boiska osiedlowego przy garażach między blokami 22 a 23
Osiedla Przemysława. Jak na pierwszą próbę
tego typu w naszej okolicy, mimo niezbyt
sprzyjającej pogody oraz ,,długiego weeken- Krzysztof Bartosiak
du”, zjawiła się nawet spora grupa mieszkańców. Humory nam dopisywały i umówiliśmy się na powtórzenie
jej już niebawem. Krzysztof Bartosiak

TRASY ROWEROWE

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców,
zgłosiliśmy do Bużetu Obywatelskiego projekt budowy drogi oraz ścieżek rowerowych.
Powinien powstać brakujący fragment drogi rowerowej (300 m) biegnący przy ul. Browarnej. Łączyłby on ścieżkę rowerową do Antonika i dalej do
Pobiedzisk. Potrzebne są ścieżki rowerowe: Piwna
–Kobylepole- Darzyborska –Żywiczna - Borówki.
Brak ścieżek rowerowych powoduje duże zagrożenie zdrowia i życia dla rowerzystów korzystających
z jezdni. Budowa drogi rowerowej (brakującego odcinka) daje szansę na rozwinięcie dróg rowerowych
w samym Antoniku. Umożliwiają one jego mieszkańcom przesiadkę na zdrowy i ekologiczny transport.
Zmiana samochodu na rower i możliwość dojazdu do pętli na Franowie (po wyremontowaniu Folwarcznej) spowodowała by ,,rozluźnienie” korków
samochodowych w naszej dzielnicy.
Krzysztof Bartosiak

mężczyźni babieją?

No, i doszło do tego, że panowie domagają się
równouprawnienia! Dla siebie!Nie, żeby organizowali, jak niegdyś różne feministki, sufrażystki i
inne emancypantki, demonstracyjne palenie – no,
właśnie, co by oni mieli spalić? Spodnie? Choć, kto
wie, czy nie wyjdą na ulice z żądaniem: -Chcemy
spódnic! Nawiasem mówiąc jeden z projektantów
mody (nazwisko znane autorce) na ogólnopolskim
pokazie mody pokazał męskie kreacje składające
się z długich szat i męskich w kroju marynarek. I nie była to bynajmniej
moda dla zakonników, którzy i tak na co dzień w ,,sukienkach” chodzą...
Ów projektant decyzją Szacownego Jury nawet nagrodę zgarnął! Podejrzewam jednak, że panowie aż tak radykalni nie są i sukienek nie włożą. Chyba, że zakochani w zwycięzcy (zwyciężczyni?) Eurowizji niejakim
(niejakiej?) Conchicie Wurst (osławiona baba z brodą, która mężczyzną
się okazała, który męża miał – też brodatego. Zresztą w płci zwycięzcy
Festiwalu Eurowizja jakoś się pogubiłam, więc ten temat porzucam. Kto
oglądał ten wie o kogo chodzi). Nawiasem mówiąc owa (ów) Conchita to
po prostu drag queen, więc do tematu mi nie pasuje.
W każdym razie nasi Ukochani Macho już dawno nie wstydzą się chodzić do kosmetyczek (a życiowym partnerkom kremy podbierać) co by im
buźki ogolone gładko dodatkowo zliftingowały i zmarszczki z nich wypędziły. A jeszcze nie tak dawno, my, kobiety, pomstowałyśmy, że mężczyźni
starzeją się … ładniej i nawet zmarszczki dodają im męskiego uroku. No,
więc panowie stwierdzili, że zmarszczek, najbardziej nawet męskich nie
chcą i tak jak kobiety mają prawo do gładkich oblicz. Teraz z kolei nastała inna moda - mechaci i włochaci tu i ówdzie biegają się depilować.

Bo doszli do wniosku, że od małp nie pochodzą, co więc będą resztkami
prehistorycznej sierści potwierdzać teorię Darwina. Pan Bóg zapewne
Adama stworzył równie gładkiego na ciele jak Ewa... Oficjalnie zaś się
usprawiedliwiają, że to dla higieny robią. Fachowo to się nazywa metroseksualizmem.
Pewnie każda z nas jak się już napatrzy w piękne oczy Nowo Poznanego, to spogląda na jego ręce. Czy nie nosi czasem ,,żałoby” za paznokciami.
I oto zdziwienie – nasz kandydat na tego Jedynego ma paznokcie pokryte
lakierem – bezbarwnym albo z lekka różowatym. No, to ja już wolę męskie spracowane dłonie (mogą być nawet szorstkie) bez owej żałoby, ale i
bez lakieru. Wyobrażam sobie takiego, co to zalegając na kanapie woła:
- Kochanie, nie mogę teraz wynieść śmieci, bo sobie manikiur zrobiłem i
schną mi paznokcie! Przypominam sobie z epoki bardzo już dawnej mojego śp. ojca męski zestaw do paznokci w eleganckim skórzanym etui. I
choć w glinie jako technik budowlany grzebał, paznokcie miał w stanie
idealnym, a do żadnej manikiurzystki na pewno nie chodził. Więc można
to jakoś po męsku załatwić...
A ja tak się zastanawiam, jak daleko (a może blisko) z tego dbania o
higienę przez mężczyzn jest do – nazwę to delikatnie – zatracenia męskiej
płci i przynależnych jej cech? Oczyma wyobraźni widzę jednak panów w...
stanikach i kieckach ciążowych. Bo tak zaliczając kolejne piwo (b. kaloryczne zresztą), wielu naszych Macho hoduje grubą warstwę tłuszczu,
odkładającą się a to na klatce piersiowej, a to na brzuchu. Mogą więc
zażądać owych damskich elementów bielizny i stroju. Po czym, w ramach
żądania równouprawnienia, owe staniki spalić ostentacyjnie. No, bo jeśli
panie mogą w topless chodzić i gołe biusty pokazywać to czemu nie mieliby tego robić owi niekoniecznie metroseksualni mężczyźni. No, a brzuszki
ciążowe pokazywać też jest modne od wielu sezonów. Szkopuł w tym, że
panowie nigdy w stanie błogosławionym nie będą. I w tym jedyna nadzieja, że kompletnie nie zbabieją!
Ewa Kłodzińska
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przyjaźń jak z bajki
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Ta prawdziwa i dziejąca się obecnie historia jest jak bajka wymyślona dla propagowania idei, że wszyscy ludzie świata są braćmi i mogą okazywać sobie nawzajem życzliwość ponad dzielącymi ich różnicami kulturowymi. Ożeniony z Polką, mieszkający
we Wronkach młody, przedsiębiorczy, praktyczny Koreańczyk
pan Seong-Mun Hwang poznał przypadkowo dwa lata temu
emerytowanego nauczyciela pana Andrzeja Woźniaka o artystycznej duszy barda i wędrowca, nie troszczącego się zbytnio o
dzień jutrzejszy. Od tego momentu dla bujającego w obłokach
Polaka zniknęło wiele trapiących go poprzednio trosk materialnych. Koreański znajomy pomaga mu m. in. realizować marzenia
o podejmowaniu zagranicznych podróży i pielgrzymek, jak choćby Jakubowego Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Nasz stary znajomy Andrzej Woźniak mieszka obecnie w Bytyniu koło Pniew i znany jest również jako „Polski św. Mikołaj”,
za którego nie musi się nawet specjalnie przebierać, aby go odgrywać. Gra pięknie na akordeonie i śpiewa m. in. ballady Boba
Dylana. Nie ma samochodu, komputera ani nawet telefonu komórkowego. Podróżuje głównie stopem i korzysta z telefonów
użyczanych doraźnie przez choćby przypadkowo spotykane osoby. Koreański przyjaciel udzieli datku na bilet, gdy trzeba dojechać do odleglejszego miejsca. Obu panów spotkaliśmy ostatnio
w lokalu Restauracja Japońska & Koreańska TERIYAKI SUSHI
przy ul Żydowskiej 6 w Poznaniu. Lokal ten otworzył ubiegłej
jesieni pan Seong-Mun Hwang i zachwyca gości najlepszymi w
Poznaniu a niedrogimi sushi i innymi daniami kuchni koreańsko-japońskiej.
Stanisław Okoń

Wspólna przejażdżka rowerowa

uroczą doliną cybiny

W niedzielę 15 czerwca br. zorganizowaliśmy przejażdżkę rowerową po malowniczych terenach naszej okolicy. Spotkaliśmy
się o godz. 15 przed Szkołą Podstawową nr 55, a stąd zwartą grupą (ok. 20 osób wyruszyliśmy na szlak doliny Cybiny.
Przeważała młodzież i to ona nadawała tempo tej przejażdżce.
Przejechaliśmy w sumie ok. 20 km i choć trochę zmęczeni, ale
w doskonałych humorach, postanowiliśmy powtórzyć, a może
nawet wydłużyć kolejny rajd. Zapraszamy na następną przejażdżkę, o której będzie na stronie: www.przystanekfolwarczna.pl
.
KB

OPRÓŻNIANIE SZAF, PIWNIC I GARAŻY
SPRZEDAJ, KUP, ZAMIEŃ
Osiedle Przemysława 12 lipca br. godz. 10.00 - 13.00
Boisko sportowe między blokami 22 i 23 od strony „BROWARU”
Wystawiamy swoje skarby na przyniesionym przez siebie
stoliku, skrzynce, łóżku polowym itp.
Biletem wstępu dla wystawiających jest datek w kwocie 5 zł
na rzecz wydania kalendarza osiedlowego 2015

Hitem imprezy jest losowanie 2-osobowej wycieczki
z przewodnikiem po Poznaniu

Dla odwiedzających wstęp wolny www.przystanekfolwarczna.pl/
Zgłoszenia i kontakt: Facebook:/przystanek.folwarczna@wp.pl
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Kinga Łada

KuchniaPana
PanaAdama
AdaKuchnia

OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (4)

Rys. Marta Grabowska

To już piąte spotkanie z naszym panem Adamem (lat 32), mieszkańcem Komandorii. Wprowadził się tu parę miesięcy wstecz, choć
wcześniej, odwiedzając a i opiekując się swoją leciwą cioteczną babką Jadwinią, zdążył ten uroczy rejon (i okoliczne osiedla) poznać i
pokochać. Nawet zaprzyjaźnił się z miłymi paniami ekspedientkami
z pobliskiego sklepu ADAD, gdzie teraz robi zakupy, wracając dość
późną niekiedy porą z pracy. A sklep otwarty do godz. 22...
Gdy zacnej staruszki zabrakło, jej dwupokojowe mieszkanko przypadło w udziale panu Adamowi jako spadek. Przypomnijmy jeszcze,
że pan Adam jest uznanym pracownikiem w firmie finansowej, posiada piękne bmv. Ma też wspaniałych rodziców (Malwina i Jan), u
których nie tak dawno jeszcze mieszkał na Dębcu oraz młodszą siostrę Anię, jest ukochanym siostrzeńcem cioci Teresy i wujkiem jej
nieznośnych bliźniaków Piotrusia i Pawełka (lat. 6).
Pan Adam jest (był?) singlem, kobiety admiruje w sposób nieco
staroświecki, bo tak został wychowany. Wprowadzając się na Ko-

mandorię miał jedną wadę – nie umiał gotować. No, ale z konieczności zaczął zgłębiać tajniki tej sztuki.

I nawet udało mu się zdobyć serce panny Krysi, koleżanki z pracy, gdy
zaprosił ją na czerwcowy piknik pod chmurką. Pannie Krysi bywanie u
pana Adama bardzo się spodobało. Coraz częściej zostawała jeszcze na
śniadaniu, a już pod koniec dnia w pracy dopytywała czym ją ukochany
Adaś uraczy...

- I tak stałem się kucharzem Krysi, a także jej kierowcą – opowiadał razu pewnego siostrze Ani. - I wiesz coraz bardziej jestem
tym zmęczony, bo Krysia do kuchni się nie garnie, a jeść lubi.
Miała to być taka niezobowiązująca znajomość, a zobacz co się
porobiło – pan Adam otworzył drzwi do szafki z odzieżą, a tam
przede wszystkim damskie ciuszki. Potem pokazał łazienkę –
suszące się rajstopy, frywolny peniuar na wieszaku, cała bateria
damskich kosmetyków. - I co ja mam zrobić?
- Otruć – roześmiała się Ania. - Jesteś początkujący w kucharzeniu, co sąd by potraktował jako okoliczność łagodzącą długi
wyrok.
- Ty sobie kpisz a ja zamiast zająć się w domu analizami i bilansami, bo nie zawsze na wszystko w pracy znajdę czas, albo
obejrzeć jakiś film, zgłębiam kolejne książki kucharskie i siedzę
przy stronach kulinarnych w internecie.
- No, jest jeszcze jeden sposób. Przestań gotować i dogadzać
dziewczynie – poradziła rezolutnie Ania.
Konwersację przerwało przyjście panny Krysi, która przy Łaskarza 5 odkryła salon kosmetyczno-fryzjerski SAPHONA i teraz prezentowała pięknie wymodelowaną przez panią Małgosię
fryzurkę oraz elegancko wylakierowane paznokietki jak i łagodny dzienny makijaż - dzieło pani Pauliny Rożewskiej, właścicielki salonu.
Panna Krysia poruszyła ładnym noskiem stwierdzając niechętnie, że nic smacznego z kuchni nie pachnie.
- Kiedy Adasiu mnie nakarmisz – spytała przymilnie. - Strasznie zgłodniałam w tej Saphonie.
Pan Adam już chciał do kuchni ruszyć, ale spojrzał na siostrę i
przypomniał sobie jej radę.
- Wybacz, ale nie zdążyłem. Zrobimy sobie kanapki.
- Kanapki to ja sobie sama mogę zrobić – prychnęła niezadowolona panna Krysia. - U siebie w domu. Nawiasem mówiąc,
twoja konserwatywna kuchnia zaczęła mnie już nudzić. Ty cały
jesteś konserwatywny. Nie to co Rafałek z ,,analiz”. No, to pa!
Wyszła trzasnąwszy drzwiami, zostawiając pana Adama w całkowitym osłupieniu.
- Nie martw się Adasiu – pocieszyła go siostra. - Baba z wozu,
koniom lżej. Choć zrobimy sobie nasze konserwatywne – zaśmiała się – placki ziemniaczane.

Prędkie placki ziemniaczane
Kilogram ziemniaków obrać, opłukać i przepuścić przez sokowirówkę.
Uzyskaną miazgę połączyć z częścią ziemniaczanego ,,soku”, dodać jajo,
2 łyżki mąki pszennej, odrobinę soli. Jeśli ciasto jest za rzadkie dosypać
mąki. Jeśli za gęste – dolać ,,soku”. W wersji pikantnej do masy dodać 2-3
utarte cebulki i roztarte z solą 2–3 ząbki czosnku, przyprawić pieprzem,
curry. W wersji ziołowej dodać garść posiekanych ziół: rozmaryn, bazylia, estragon, szczypiorek. Na patelni rozgrzać tłuszcz. Ciasto kłaść łyżką,
formując cienkie placuszki. Podawać gorące, chrupiące z dodatkami – w
zależności od wersji smakowej na którą się zdecydowaliśmy. (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... (K.Ł.)
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plan i obietnice radnych

Z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa Przemysłowa ul. Warszawska” wynika, że
ulica Smołdzinowska na odcinku od ul. Warszawskiej do ul.
Główieniec oraz ulice Poziomkowa i Jaromińska stracą status
dróg publicznych i zostaną włączone w tereny przemysłowe
fabryki Volkswagen w Antoninku.

Autorzy planu nie uwzględnili wniosku spółki Volkswagen-Poznań,
by parkingi pracownicze mogły być zlokalizowane poza terenami planu.
Z projektu wynika, że inwestor będzie zobowiązany do wybudowania
nowych parkingów na swoim terenie. W miejscu obecnych wielkich
parkingów u zbiegu ulic Warszawskiej i Smołdzinowskiej, według założeń VW, powstać ma nowa duża hala produkcyjna. Gdzie podzieją się
wówczas auta pracowników koncernu?
Dla naszego osiedla może to być bardzo niebezpieczna lokalizacja,
bowiem cały ruch samochodów osób pracujących w fabryce musiałby
się odbywać ulicą Leśną i innymi drogami na naszym osiedlu, zwłaszcza
w rejonie skrzyżowania przy figurze Matki Bożej i dalej, pozostawioną,
otwartą częścią ulicy Smołdzinowskiej i ulicą Krośniewicką. Volkswagen-Poznań nadal podtrzymuje chęć lokalizacji parkingów poza strefą
przemysłową. Na spotkaniach z przedstawicielami mieszkańców Zielińca spółka wskazała kilka możliwych lokalizacji, jednak swoją decyzję
uzależnia do zapisów mpzp „Strefa Przemysłowa ulica Warszawska”.
Najbardziej narażeni na uciążliwości wielkiego sąsiada będą niewątpliwie mieszkańcy ulic Krośniewickiej i Świętowidzkiej. Sprzeciw wielu
z nich budzi też planowana w pobliżu ich domów ścieżka pieszo-rowe-

rowa z przeciskiem pod torami kolejowymi. Ich zdaniem sprawi to, że
nie tylko będą mieszkać „w fabryce”, ale zwiększy się też natężenie ruchu
w tej okolicy poprzez ewentualne dojazdy do parkingów pracowniczych,
jeśli zlokalizowano by je w pobliżu ich domostw. Zaczną też powstawać
„dzikie” parkingi pod ich domami. Zaplanowany tam od strony fabryki
Volkswagena, przy torach kolejowych, pas zieleni wysokiej 30 metrowej
szerokości nie zapewni - ich zdaniem- odpowiedniej izolacji akustycznej, zwłaszcza że częściowo teren ma być zabrany pod ścieżkę pieszo-rowerową. To także wywołuje emocje wśród okolicznych mieszkańców.
Nadal nie wybrano i nie podpisano porozumienia w sprawie alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego dla mieszkańców Zielińca po
zamknięciu ulicy Smołdzinowskiej. Negocjacje w tej sprawie prowadzi
z zarządem spółki Volkswagen-Poznań, z upoważnienia Prezydenta m.
Poznania -Zarząd Dróg Miejskich.
Mamy nadzieję, że miejscy radni, którzy oficjalnie wypowiadali się, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa Przemysłowa ulica Warszawska” nie zostanie uchwalony dopóki nie powstanie dokument gwarantujący mieszkańcom finansowanie i wykonanie nowego
układu drogowego, dopilnują, by te sprawy zostały ostatecznie zamknięte przed planowaną na lipiec sesją Rady Miasta Poznania, uchwalającą
plan z zamkniętą ulicą Smołdzinowską.
Stowarzyszenie „Nasz Zieliniec” wystosowało w tej sprawie pisma
do przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej Rady miasta
Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Prezydenta. Otrzymaliśmy odpowiedź od przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej radnego pana Łukasza Mikuły, który zapewnia, że nowy plan
może być uchwalony tylko łącznie z umową partycypacyjną w sprawie nowego układu drogowego.
Stowarzyszenie „Nasz Zieliniec”

odrzucili wszystkie bez wyjątku 64 uwagi i wnioski
Prezydent Poznania odrzucił wszystkie bez wyjątku 64 uwagi
i wnioski złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej”. Dokładnie tak samo postąpiła następnie Rada Miasta,
co ją ośmiesza jako organ społecznej kontroli nad władzą wykonawczą. Żaden projekt nie jest przecież doskonały, a spośród
64 złożonych na piśmie zastrzeżeń są z pewnością i takie, które
na uwzględnienie zasługują. Uwagi i wnioski składali nie tylko
zwykli mieszkańcy, ale również specjaliści o niekwestionowanej
wiedzy w konkretnej dziedzinie. Wszystkie zostały w czambuł
zlekceważone, bez oglądania się choćby na pozory. Nasza samorządność i demokracja to w coraz większym stopniu
po prostu fikcja.

- Wnosimy o zwiększenie obszaru ochronnego pomiędzy fabryką VW
a naszymi domami w postaci naturalnej bariery lasu, która oddzielałaby
dużą halę i wiaty logistyczne od nas.
- Zakwestionowanie tworzenia strefy przemysłowej w obrębie miasta
Poznania, a nie poza jego granicami.
- Wnosimy o unieważnienie procedury planistycznej dla przedmiotowego planu od samego początku, tj. etapu wywołania planu, ze względu
m.in. na zbyt mały obszar objęty planem miejscowym.
- Poprowadzenie ul. Smołdzinowskiej jako drogi publicznej dotychczasowej kategorii w tunelu lub po estakadzie, zakładając drogę o szerokości jezdni min. 7m 1x2 pasy ruchu w przeciwnych kierunkach z
chodnikiem szerokości 2 m i droga rowerową szerokości 2m.
md

Autorami uwag były w większości osoby fizyczne, najbardziej zainteresowani mieszkańcy, ale także stowarzyszenia i firmy. Wszystkie zastrzeżenia zostały przez władze
miasta - jako się rzekło - odrzucone hurtem, bo priorytetem dla nich było uchwalenie jak najszybciej planu całkowicie po myśli kierownictwa fabryki Volkswagena. Wśród
wniosków były i takie, które miały na celu zagwarantowanie mieszkańcom, że firma VW wywiąże się z obowiązków, które spadają na nią w związku z wyłączeniem ul.
Smołdzinowskiej dla ruchu publicznego. Nie ulega wątpliwości, że podczas sesji Rady Miasta dnia 8 lipca br. projekt
planu zostanie (został) uchwalony, bo takie są polityczne
uzgodnienia między prezydentem a większością radnych.

Przykłady odrzuconych wniosków

- Nie zgadzamy się na budowanie ścieżki pieszorowerowej z przeciskiem pod torami kolejowymi.
- Wnosimy o wyznaczenie większego niż 30 m obszaru ochronnego pomiędzy fabryką VW a osiedlem
Zieliniec w postaci naturalnej bariery lasu, która oddzielałaby tereny przemysłowe od najbliższych domostw przed i za torami kolejowymi.
- Nie należy burzyć ładu przestrzennego Poznania, w
kontekście klinów zieleni ochronnej, do których należy
m.in. las w Zielińcu.
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1964-2014 Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 85

duma, wspomnienia, wzruszenia

Każdy jubileusz jest spotkaniem, które łączy przeszłość z teraźniejszością oraz z przyszłością. Tworząc dziś i planując jutro, nie możemy przecież zapominać o tym co było, co stanowi
o naszej tożsamości i odrębności. Jubileusz 50-lecia szkoły jest
okazją do wspomnień. Trudno bowiem być obojętnym wobec
miejsca, w którym zostawiło się część życia.

Po oficjalnych przemówieniach pani dyr. Urszuli Kaczmarek oraz gości, obejrzeliśmy prezentację będącą niezwykłą podróżą w czasie. Przebiegliśmy szkolne lata, przypominając sobie początki od 1964r. po dzień
dzisiejszy 2014r. Tę fantastyczną ścieżkę szkolnych lat przygotowali
rodzice naszych uczniów i przyjaciele szkoły państwo Justyna i Karol
Jelińscy.

W piątek 13 czerwca obchodziliśmy bardzo uroczyście Jubileusz 50–
lecia Szkoły Podstawowej nr 85. Minęło 50 lat odkąd ta szkoła na stałe
wpisała się w pejzaż osiedla Komandoria, stając się ważnym miejscem
dla lokalnej społeczności. Ten ważny dzień zainaugurowała Msza św.
w kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami, którą celebrował
biskup Grzegorz Balcerek.

Część artystyczną w kabaretowej oprawie (z przymrużeniem oka)
przygotowali uczniowie i nauczyciele pod czujnym okiem reżysera pani
Marii Popieli. Były brawa, gratulacje, życzenia, urodzinowy tort. Zwiedzaniu szkoły, oglądaniu wystaw okolicznościowych towarzyszyły łzy
wzruszenia. Jubileusz 50–lecia Szkoły Podstawowej nr 85 był pięknym i
niezapomnianym wydarzeniem w historii naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele patrona szkoły Kawalerów
Maltańskich: pierwszy wiceprezydent polskiego Związku Kawalerów
Maltańskich pan Maciej Koszucki oraz dyrektor Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” pan Andrzej Baehr,
dyrektor Wydziału Oświaty pan Przemysław Foligowski, wicekurator
Oświaty w Poznaniu pani Hanna Rajcic – Mergler, proboszcz parafii św.
Jana Jerozolimskiego za Murami ks. prałat Paweł Deskur, przedstawiciel
ZNP pani Anna Smoleń, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Ostrów
Tumski - Śródka – Zawady – Komandoria pani Zenona Leś, przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Karabon, byli dyrektorzy oraz wicedyrektorzy, którzy tworzyli historię naszej szkoły, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych, sąsiedzi, współpracownicy, przyjaciele i sponsorzy szkoły, nauczyciele emeryci, byli pracownicy szkoły,
absolwenci oraz obecni nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie.

Następnego dnia 14 czerwca odbył się Festyn Jubileuszowy –
relacja z festynu w następnym numerze.
Nauczyciel w SP nr 85 Tatiana Mura – Waraczewska,
absolwentka SP nr 85 (1971 – 1979)
Zdjęcia: Justyna i Karol Jelińscy
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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XIX Festiwal Minihokeja na Trawie Dziewcząt

hokej to piękna gra

W Zespole Publicznych Szkół w Rogowie odbył się w dniach 30 - 31
maja br. XIX Festiwal Minihokeja na Trawie Dziewcząt urodzonych w
latach 2001 i młodszych pod hasłem: „Hokej to piękna gra”. Zgłosiło się
12 zespołów z Polski. SP 85 Poznań I zajęła 7 miejsce w turnieju, natomiast SP 85 Poznań II uplasowała się na 11 pozycji.
Organizatorzy Festiwalu w ramach promocji Regionu Kujawsko Pomorskiego zorganizowali wyjazd do miejscowego Parku Dinozaurów „Zaurolandii”, w którym na zwiedzających czekały liczne i ciekawe atrakcje, jak również możliwość integracji zawodniczek z rogowską
szkolną społecznością, która świętowała w tym samym czasie Dzień
Dziecka. Uroczyste zakończenie turnieju odbyło się w sobotę. Uczestnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Festiwal był miejscem współzawodnictwa sportowego, podnoszenia
umiejętności sportowych w hokeju na trawie, nawiązywania przyjaźni,
poznania i przypomnienia historii hokeja. Przede wszystkim był okazją
do dobrej, sportowej zabawy.
Filip Fedejko

uczyli się ratować

Termy Maltańskie były 18 czerwca miejscem pokazów ratownictwa i
współpracy służb ratunkowych oraz szkolenia dla uczniów poznańskich
szkół. W basenie sportowym Term odbyły się pokazy umiejętności i
współpracy służb ratunkowych. We wspólnej akcji z wykorzystaniem
sprzętu do nurkowania brali udział funkcjonariusze policji i straży pożarnej. Zaprezentowali oni wypadek z przewróceniem kajaku oraz pomoc osobom znajdującym się na powierzchni wody oraz pod wodą. Nie
brakowało również elementów profilaktyki z udziałem dzieci z poznańskich szkół. Na zajęciach,prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji nasi uczniowie uczyli się udzielania pomocy przedmedycznej. Szkoleniu przyglądały się maskotki: sierżant Pyrek, inspektor Wartuś oraz hipopotam TIM.
Filip Fedejko

50 lat Szkoły Podstawowej nr 85

nasza buda (2)

Z harcerstwem rozstałem się w 1966 r., kiedy rozpocząłem treningi
wioślarskie w Poznańskim Towarzystwie Wioślarskim Tryton w Poznaniu. Początkowo w 1966 r. byłem sternikiem, ale od początku 1967 r. jeździłem już na wiosłach. Trenowałem przede wszystkim jedynkę (skiffa)
i dwójkę (debla) z moim kolegą z klasy Mirosławem Smolarkiem oraz
czwórkę podwójną (oprócz w/w dodatkowo z kolegą z klasy Leszkiem
Łukaszewiczem i o rok od nas starszym kolegą z mojego bloku Wojciechem Pankiewiczem). Tworzyliśmy wtedy czwórkę z podwórka lub
- jak ja mówię - z jednego fyrtla Komandorii. Z Mirkiem Smolarkiem
spotkałem się w 2012 r. na uroczystościach 100-lecia Trytona Poznań.
Jako uczniowie naszej szkoły wygraliśmy, czwórką, regaty majowe 1968
r. we Wrocławiu (zdjęcie), a we wrześniu tego samego roku zostaliśmy
Mistrzami Poznania w kategorii młodzików. Dalsze treningi kontynuowaliśmy po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej i to z niemałymi sukcesami.
Jako uczeń klasy siódmej w 1967 r. zdałem egzamin na kartę rowerową
nr 2314 (sympatyczna pamiątka). Uczęszczałem również do Pałacu Kul-

tury (obecne Centrum Kultury
Zamek) na ówczesnej ul. Armii
Czerwonej (dzisiejsza ul. Św.
Marcin) na zajęcia plastyczne.
Wiele z tych zajęć wspominam
z sentymentem, a zdobytą wtedy wiedzę mogłem wykorzystać
w późniejszych latach i służy mi
ona do dnia dzisiejszego.
Edukację w Szkole PodstawoAbsolwent Marek Knasiecki
wej nr 85 ukończyłem w 1968r.
wtedy i dziś
i otrzymałem nagrodę w postaci książki A. Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego oraz
Świadectwo Zdrowia Ucznia Kończącego Szkołę Podstawową. Z niego
wynika że jako piętnastolatek ważyłem 64 kg i mierzyłem 175 cm (informacje te rozbawiły mnie niesłychanie) (zdjęcie z 7 klasy). Tyle moich
wspomnień z tych czterech lat nauki w „Naszej Budzie”.
Na zakończenie pragnę poinformować, że uczestniczyłem jako zaproszony gość w uroczystości Jubileuszowej 50-lecia Szkoły nr 85 im.
Kawalerów Maltańskich 13 i 14 czerwca 2014 r. Całym sercem ze Szkołą
związany absolwent z 1968 r.
Marek Knasiecki
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Z życia Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim

CZYTAMY DZIECIOM

Od 1 do 8 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Ciekawe książki z kanonu literatury polskiej
i obcej nauczyciele czytali uczniom na wszystkich lekcjach. Przez cały
rok szkolny dzieci z zerówek raz w tygodniu przychodzą do biblioteki
szkolnej, by słuchać głośno czytanych bajek, baśni, legend i ciekawych
opowiadań. Biblioteka gości też w swoich progach miłych słuchaczy z
Przedszkola ,,Zielony Zakątek”

Przypomnijmy! Czytanie dziecku buduje więź, wzmacnia samouznanie, uczy języka i myślenia, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć
i ułatwia naukę, poszerza wiedzę, jest dobrą rozrywką, poprawia zachowanie. Dlatego - drogi Rodzicu - czytaj dziecku 20 minut dziennie.
Codziennie!
Izabela Skrzypczak

CIEKAWA HISTORIA

Dnia 30 maja br. uczniowie klas IIIa i IIIb uczestniczyli w pierwszej
lekcji historii, która odbyła się na wycieczce Szlakiem Piastowskim. Na
Ostrowie Lednickim przeprawili się promem na wyspę i zwiedzili wczesnośredniowieczny gród. Tam też poznali pracę archeologa. W specjalnie przygotowanym wykopie szukali skarbów i oczywiście znaleźli!

Następnie zwiedzali Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji i ruiny
zamku Diabła Weneckiego. Dużą radość sprawił przejazd kolejką wąskotorową z Wenecji do Biskupina. Uczniowie obejrzeli rezerwat archeologiczny i zrekonstruowaną osadą. Ostatnim punktem zwiedzania był
Skansen Miniatur w Pobiedziskach. Dzieci podziwiały 35 najważniejszych obiektów historycznych terenu Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski. Uczniowie przywieźli liczne pamiątki. To była ciekawa lekcja!
Irena Witosławska, Magdalena Małecka

DZIEŃ W TORUNIU

Dnia 13 czerwca br. klasy IIIa i IIIb wybrały się na wycieczkę do Torunia. Zwiedzaliśmy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie na
5 kondygnacjach znajdują się wystawy i pracownie naukowe służące
nauce i zabawie. Celem placówki jest przekazywanie wiedzy w sposób
interaktywny. Mogliśmy osobiście przeprowadzać eksperymenty i stać
się na chwilę prawdziwymi naukowcami. Naszym zdaniem to najlepsza
forma nauki. Następnie zwiedziliśmy najstarszą część miasta, Rynek Staromiejski i GEODIUM - wystawę interaktywną poświęconą Ziemi jako
planecie. Po kupieniu pamiątek i pierników, pełni wrażeń wróciliśmy do
szkoły.
Magdalena Małecka

RECYTATORZY

DZIEŃ RODZICA

Dzień Rodzica w naszej szkole to już tradycja. Tym razem 11 czerwca br. klasa IIIa zaprosiła rodziców na przedstawienie pt. „Czerwony
Kapturek”. Z tej okazji spotkaliśmy się wszyscy w auli szkoły. W miłej
atmosferze obejrzeliśmy barwne przedstawienie, a następnie próbowaliśmy pyszności przygotowane przez rodziców.
Magdalenia Małecka

W drugim półroczu w bibliotece szkolnej uczniowie klas I –III recytowali wiersze Jana Brzechwy, natomiast uczniowie zerówek utwory
Doroty Gellner. Najmłodsi recytatorzy wszyscy zasłużyli na wyróżnienie, natomiast spośród klas I –III komisja wyłowiła troje zwycięzców:
I miejsce Wiktoria Zalewska (kl. Ic, II miejsce Józef Zabel (kl. Ia), III
miejsce Dobrochna Dostatnia (kl. Ib). Serdecznie gratulujemy!
Izabela Skrzypczak
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Świat depresji i manii

Przerost rodzicielskich ambicji, brak czasu na okazywanie
dziecku zadowolenia z ich osiągnięć i miłości, brak umiejętności pokazywania dziecku uczuć na sposób inny niż materialny
leży u podstaw zaburzeń, które mogą w przyszłości być powodem depresji. Bardzo ważnym jest, aby mieć tego świadomość
i nie dopuszczać do istnienia takich sytuacji już na wczesnym
etapie życia dziecka, gdyż w późniejszym okresie jego życia
może już być za późno na naprawę swoich wcześniejszych zaniedbań i zupełnie nieświadomie, rodzice stają się powodem
depresji u swoich dzieci w ich przyszłym, dorosłym życiu.
Depresja, z łacińskiego „deprismo”, znaczy „wciskam w dół,
przygniatam”. Kiedyś zwano ją melancholią. Człowiek cierpiący na tę chorobę traci kontakt z rzeczywistością, z trudnością
też realizuje jakiekolwiek wyznaczone cele życiowe. Depresja
2–biegunowa występuje u chorego na przemian z manią. Cierpiący na depresję odczuwają silny smutek, obniżenie nastroju i przygnębienie. Występuje też tzw. „stan anhedonii”, czyli
niemożność cieszenia się czymkolwiek. Chorym brakuje energii, prześladuje ich poczucie bezwartościowości, winy, często
mają też urojenia, nie umieją podjąć decyzji, gnębią ich myśli
samobójcze.
Ludzie w depresji na skutek cierpienia psychicznego często
tracą część masy ciała. Czują też wzmożone łaknienie – zwłaszcza dotyczące słodyczy. Słodkości „pocieszają ich”, „są pokrzepiające”. Kolejnym objawem depresji są zaburzenia snu - chorzy
budzą się bardzo wcześnie, często czują też silny lęk.
U cierpiących na manię obserwuje się znaczne podwyższenie aktywności. Tzw. „maniak” często jest pełen wściekłości. Z
drugiej strony czuje on w sobie tzw. „boską inspirację” - jest to
stały epizod choroby „maniakalno-depresyjnej”. Powszechny jest
w niej wzmożony nastrój i nastawienia wyższościowe. Człowiek
w manii jest często nadaktywny myślowo, werbalnie, socjalnie i
seksualnie.

Spotkanie z gwiazdą

promotor młodych

Krzysztof Wodniczak to poznański dziennikarz muzyczny.
I choć dzisiaj wielu osobom kojarzy się głównie z sądowymi
utarczkami z wdową po Niemenie (był jego jak i wielu innych
solistów oraz zespołów promotorem) to jednak jego zasługi
na polu propagowania muzyki rozrywkowej są olbrzymie. Był
pomysłodawcą, współorganizatorem i organizatorem kilku
dużych przedsięwzięć muzycznych, wraz z Niemenem założył
w 1990 r. magazyn muzyczny ,,Brzmienia”, którego dziś jest
redaktorem naczelnym, szefuje Polskiemu Towarzystwu Artystów, Autorów, Animatorów Kultury (PTAAAK). Nadal promuje młodych piosenkarzy.
Przed laty pisał teksty dla chyba wszystkich poznańskich gazet,
stąd w gmachu przy Grunwaldzkiej bywał często. W świecie muzycznym był postacią znaną, tylko że ja akurat z muzyką nie miałam nic do czynienia, zajęta innymi zadaniami dziennikarskimi.
Owszem, widywałam go, nie kojarząc, że to t e n Wodniczak.
W upalne lato oddelegowano mnie na kilka dni do Konina,
wówczas miasta wojewódzkiego. Nie był to pobyt udany: maleńki duszny pokój hotelowy przy wiecznie trzaskającej windzie,
poruszanie się po mieście, którego nie znałam i w expressowym tempie pozyskanie materiałów to kilku artykułów. Jedyną
atrakcją były ,,Derby konińskie” - wielka impreza rozrywkowa
z udziałem ówczesnych gwiazd estrady: śpiewających i kabaretowych.

Na psychozę maniakalno-depresyjną cierpi 10-15 proc. populacji na świecie. Przyczyną stanów depresyjnych są zaburzenia
czynności neuroprzekaźników oraz zaburzenia hormonalne,
Różny rodzaj zaburzeń mogą też wywoływać predyspozycje genetyczne. W depresji jest zaburzony poziom neuroprzekaźników
– noradrenaliny i dopaminy. Cierpiący na depresję jest zahamowany, natomiast maniak jest pobudzony, często doświadcza on
tzw. hiperhedonii i ma podwyższony poziom serotoniny – hormonu szczęścia.
Badania wykazały, że dużą rolę w walce z depresją odgrywa
aktywność fizyczna.
Weronika Jodłowa
Ubawiłam się setnie.
Potem było gorzej – okazało się, że w hotelu nie
ma wody. Na całe szczęście to była ostatnia noc
w Koninie. Cokolwiek
nieświeża, skoro świt już
byłam w pociągu i z ulgą
wracałam do Poznania.
Ta ulga miała być jednak
tylko pozorna. Naprzeciwko mnie zasiadł jegomość, którego już gdzieś
widziałam, ale któż to – nie mogłam sobie przypomnieć. Nie odezwał
się słowem przez całą drogę... Za czas jakiś stanęłam... za nim w kolejce do wydawniczego bufetu. Uśmiechał się pod nosem, widząc moje
zaskoczenie i – chyba – speszenie. I dopiero koleżanka ,,od rozrywki”
uświadomiła mi, że to Krzysztof Wodniczak! Głupio mi było, że nie skojarzyłam takiej dziennikarskiej gwiazdy!
Potem spotykaliśmy się na różnych imprezach, również muzycznych.
No, i przyszło mi razu pewnego napisać recenzję osławionego musichallu ,,Metro”. Zimno, na widowni Areny pusto (spektakl wystawiany
był o godz. 15), scena gdzieś w głębi. Miotają się po niej młodzi, wówczas debiutujący wykonawcy (choćby Górniak), wyśpiewując swoje
songi. Bardzo mi się to wszystko nie podobało, ale to jeszcze za mało
na recenzję. Na całe szczęście wypatrzyłam Wodniczaka i Dionizego
Piątkowskiego (też dziennikarz muzyczny). Zapytałam fachowców co
ja, biedna, mam napisać. Powiedzieli. Zamiast recenzji odwołałam się
do ich uwag, okrasiłam swoimi przemyśleniami... Tekst został przyjęty
do druku.
Nie wiem czy wtedy podziękowałam za koleżeńską pomoc. Czynię to
niniejszym!
Ewa Kłodzińska
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park oddany mieszkańcom

Oficjalne i uroczyste oddanie do użytku mieszkańcom Miejskiego Parku im. ks. Tadeusza Kirschke na Głównej miało
charakter podniosły i masowy, ale zarazem sympatycznie pozbawiony przesadnego zadęcia. Imponującego, naturalnego
rozmachu lokalnej w istocie imprezie mogliby pozazdrościć
zawodowi menadżerowie takich przedsięwzięć realizowanych dużym kosztem. Tu zorganizowano wszystko własnymi
siłami, a tajemnica powodzenia kryje się we współdziałaniu
osiedlowego samorządu z placówkami oświatowymi, parafią,
sponsorami i lokalną społecznością. To była wzorowa lekcja
prawdziwej integracji wokół wspólnego celu.

Na pomysł wykorzystania górki saneczkowej jako naturalnej
estrady wpadła dyrektor SP 45 pani Małgorzata Borowiak.

Dzieci rozpoczynały długi korowód mieszkańców
na parkowych ścieżkach w dniu otwarcia.
Trzeba podkreślić, że główny ciężar nie tylko przygotowania programu, ale i jego realizacji wzięli na siebie nauczyciele Szkoły Podstawowej
nr 45, a mieli na to bardzo mało czasu. Znaczącego wsparcia finansowego udzielił udzielił Budimex, który już nieraz pomagał samorządowcom
przy budowie parku. Na festyn z okazji jego otwarcia zapraszały specjalnie wydrukowane plakaty, ale udział mieszkańców nie byłby tak liczny,
gdyby nie komunikaty ogłaszane w kościele przez proboszcza księdza
Jana Bartkowiaka. Mocnym akcentem był występ parafialnego zespołu muzyczno-wokalnego, czyli Scholi prowadzonej przez panów Rafała
Nowickiego i Krzysztofa Wichłacza.

Krótko przed oddaniem Parku do użytku wykonane zostały
atrakcyjne wizualnie murki przy placach zabaw.

- Czekaliśmy na to 18 lat - powiedział przewodniczący Rady Osiedla
Główna pan Ludwik Troiński przed przecięciem wstęgi w bramie Parku. Dziękował miejskim urzędnikom i służbom za pomoc, ale trzeba
powiedzieć, że to przede wszystkim lokalnemu samorządowi należą się
słowa uznania za mądre wydatkowanie otrzymanych z miejskiej kasy
pieniędzy. Decyzja o odbudowie parku była zarazem wzięciem na społeczne barki samorządu niemałych dodatkowych obowiązków, ale ten
trud został podjęty. Dzięki temu mieszkańcy Głównej, w tym zwłaszcza
najmłodsze pokolenie, uzyskali nowe dobro poprawiające tzw. jakość
życia. Sukces zwany Parkiem im. ks. T. Kirschke zachęca z pewnością do
dalszych działań pro publico bono na Głównej. Wojciech Stefańczak

Ks. Tadeusz Kirschke

Urodził się w 1908 r. na Głównej w Poznaniu, ukończył Seminarium
Duchowne i pojechał do Francji i Belgii jako duszpasterz polskich robotników. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Wojska Polskiego
we Francji. Po klęsce na własną prośbę trafił z żołnierzami do obozu
Murnau. Za zgodą Niemców jako kapłan odwiedzał sąsiednie obozy, przewożąc też tajną pocztę. Przyłapany na tym został skazany na
śmierć. Wyroku nie wykonano, bo krótko przed jego terminem obóz
wyzwolili Amerykanie.
Służył w duszpasterstwie 2. Korpusu we Włoszech. Razem z nim trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w duszpasterstwie akademickim. W 1952 r. przeniósł się do Monachium, i pracował w Rozgłośni
Polskiej RWE i do 1981 r. Po powrocie do Anglii ponownie podjął obowiązki duszpasterza akademickiego, ale nękany chorobą Parkinsona
zrezygnował z nich i przeniósł się do hospicjum Sióstr Nazaretanek na
Hammersmith w Londynie, gdzie zmarł 15 kwietnia 1996 r. Po kremacji jego prochy przewieziono do Poznania i złożono na cmentarzu
miłostowskim.
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X Wielobój Morski o Złotą Kotwicę
Marynarki Wojennej RP

zdobyliśmy drugie miejsce

W Świnoujściu odbyła się już X edycja Wieloboju Morskiego o Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej, z udziałem drugich klas gimnazjów
z miast patronackich okrętów wojennych. Organizator – Marynarka Wojenna RP - chce umacniać więzi miast patronackich z okrętami, kształtować postawy patriotyczne oraz promować uczniów uzdolnionych
sportowo. Miejscem zmagań był Basen Północny Portu Świnoujście,
w którym stacjonował potężny okręt wojenny ORP „X. CZERNICKI”

ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ DZIECI

„Świat się kręci wokół małych i dużych dzieci” - to hasło Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 20. Podsumowano m.in. szkolną ligę piłki nożnej
sezonu 2013/2014, była zabawa i losowanie 4 nagród. Przeprowadzono
konkurs „Ratownik na medal”, pod okiem zaproszonych ratowników
drogowych, naszych absolwentów. Mecz piłki koszykowej nauczyciele
kontra uczniowie zakończył się zwycięstwem grona pedagogicznego,
natomiast w rozgrywkach piłki nożnej najlepsza okazała się reprezentacja klasy 3a. Uroczystość uświetniły występy cheerleaderek. Można
było zjeść kiełbaskę z grilla oraz „pogadać” z kolegami i koleżankami w
kawiarence przy pysznym ciachu.
Małgorzata Woźniak

Poznań reprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 20 im Ojca Mariana Żelazka, które mieści się przy ul. Głównej. W skład drużyny weszli:
Oskar Kąkolewski, Eryk Lembicz, Gracjan Nowak, Szymon Augustyniak, Krystian Gubański, Daniel Miklasiewicz, Piotr Mikołajewski i Jakub Poźniak. Oprócz naszej drużyny, która w wieloboju startuje dopiero
trzeci raz, do Świnoujścia przybyli też gimnazjaliści z Gniezna, Krakowa, Torunia i Lublina.
W tym roku drużyna z Gimnazjum nr 20 z Poznania zdobyła II miejsce i srebrną kotwicę. I miejsce przypadło Krakowowi, a III Gnieznu.
W porównaniu z rokiem poprzednim, gdy zajęliśmy III miejsce, poczyniliśmy znaczne postępy. Jest to przede wszystkim zasługa uczniów oraz
nauczycieli, którzy starali się przygotować ich do tych zmagań.

DOBRZE JEST POMAGAĆ

Do schroniska dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej zawiozłyśmy 13 kg
suchej karmy, która zakupiona została z funduszy zebranych w czasie
Kiermaszu Świątecznego oraz z darów naszych uczniów. „Nietrudno
być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.
Małgorzata Woźniak

WIZYTA W ATRIUM

Wolontariuszki z Gimnazjum Nr 20 odwiedziły stadninę Atrium w
Swarzędzu. Wycieczkę zorganizowano w podziękowaniu za całoroczną
pracę dziewcząt w szkolnym kole wolontariatu. Małgorzata Woźniak

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
Wyjście do przedszkola i czytanie dzieciom bajek było ciekawym doświadczeniem. Myślałam, że dzieci nie będą zainteresowane, że będą
hałasować. Jednak kiedy weszłyśmy do sali i zaczęłyśmy czytać bajki,
wszystkie dzieci uważnie nas słuchały. Tak im się podobało, że dały nam
do przeczytania swoje bajki. Dzieci miło mnie zaskoczyły swoim zainteresowaniem i zaangażowaniem.
Roksana Woźniak, klasa 3a
Moje wrażenia z przedszkola są pozytywne. Dzieci były spokojne i z
uwagą słuchały bajek. Zachowywały się naprawdę świetnie i dzielnie.
Bardzo mi się tam podobało.
Angelika Ranz, klasa 2a
Odwiedziłyśmy przedszkole i wraz z koleżanką czytałyśmy bajki najmłodszej grupie dzieci. Przedszkolaki nas zaakceptowały i uważnie słuchały bajek. Bardzo jestem zadowolona z wizyty i mam nadzieję, że uda
się nam się zorganizować takie wyjście jeszcze raz. Monika Łapa, kl. 1a
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

jesteśmy dumni
z naszego patrona

również Gimnazjum nr 20. Konkurs marynistyczny, który zorganizowali, wyłonił uczniów II klas gimnazjalnych naszego miasta na turniej
„Miasta Okręty”, odbywający się co roku w Świnoujściu.

NIEZAPOMNIANA WIZYTA
NA OKRĘCIE

Uczniowie klas czwartych zgodnie ze szkolną tradycją odwiedzili patrona szkoły – Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „POZNAŃ” w Świnoujściu. Na miejscu czekało ich wiele atrakcji: zwiedzanie miasta, okrętu i
portu wojennego, Fortu Gerharda, wejście na latarnię morską i pobyt
nad Jeziorem Turkusowym. Ogromnym przeżyciem dla wszystkich był
nocleg na okręcie wojennym. Wieczorem na plaży w Świnoujściu odbył
się chrzest morski, po którym czwartoklasiści stali się Wilkami Morskimi. W drodze powrotnej do domu podziwiali Bałtyk z mola w Międzyzdrojach oraz odwiedzili Muzeum Figur Woskowych. Zakończeniem
wycieczki była „lodowa niespodzianka” dla wszystkich uczestników.
Było wspaniale!

I MIEJSCE W KONKURSIE
„MÓJ PATRON”

Cieszymy się z sukcesu Weroniki Urbanowicz z klasy 6a, która zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój patron” organizowanym przez SP 94 w Warszawie. Gratulujemy zwycięstwa! Najlepszymi
prezentacjami multimedialnymi w naszej szkole na poziome klas IV i V
okazały się prace: Zosi Rosińskiej z klasy 4a i Bartka Wojciechowskiego
z klasy 5b.

SPORT JEST DLA NAS WAŻNY

I Edycja Turnieju „Poznańskie piłkarki – szukamy talentów” odbyła
się w czerwcu br. na stadionie TS Polonia. Organizatorem zawodów był
Uniwersytet Futbolu na UAM w Poznaniu we współpracy z TS Polonia,
Szkołą Podstawową nr 45 jako głównym fundatorem nagród, Gimnazjum nr 20 oraz Komisją Piłki Kobiecej PZPN. Swój talent zaprezentowało ponad sto zawodniczek w dziesięciu startujących zespołach. Zawody były dobrą okazją sprawdzenia postępów naszych zawodniczek
trenujących w klasach sportowych. Reprezentowały one szkołę w trzech
zespołach: kl. 6 jako U13, kl. 5 jako U12 oraz kl. 4 jako młodziczki. Najbliżej strefy medalowej znalazły się piłkarki z najstarszej grupy, które w
meczu o 3 miejsce niestety uległy SP 1.
Miłym akcentem okazał się występ uczennicy Klaudii Lewińskiej,
którą wybrano do wyróżnionej „piątki turnieju”. Turniej był jednocześnie okazją pokazania się i zdobycia powołania dla naszych dziewczynek
na zbliżające się Wojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Piłce Nożnej.
„Poznańskie piłkarki – szukamy talentów” to impreza udana i potrzebna
dla rozwoju piłkarstwa kobiecego w Poznaniu. Organizacja turnieju stała na wysokim poziomie, o czym świadczy duże zainteresowanie oraz
obecność gości: trenera Kadry Kobiet U17, przedstawicieli władz piłkarskich w Wielkopolsce, a także byłych i aktualnych reprezentantek kraju
oraz klubów Ekstraligi.

MINI HANDBALL – WIELKI FINAŁ

NAJLEPSI Z WIEDZY
MARYNISTYCZNEJ

Już po raz czwarty SP 45 była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Marynistycznej dla uczniów kl. IV – VI „Poznań na morzu” 2014. I miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły. O zwycięstwie w
konkursie decydowały punkty uzyskane za test wiedzy marynistycznej
oraz zadania sprawnościowe. Niełatwym przeciwnikiem okazała się
drużyna z SP nr 87, która ostatecznie zajęła II miejsce. Do popularyzacji wiedzy o pływającym „Poznaniu” i o Morzu Bałtyckim zachęciliśmy

Jedenaście drużyn klas III szkół podstawowych rozegrało wielki finał
V edycji Pucharu VW Poznań Mini Handball 2014. Był ukoronowaniem
całorocznej akcji. Uczestnicy żałowali, że to już koniec. Istnieje jednak
możliwość kontynuacji nauki w piłkę ręczną w Akademii Szczypiorniaka. Była
również
świetna okazja do zabawy dla całych rodzin
na festynie.
Dziękujemy
rodzicom
szczypiornistów za pomoc!
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LUBIMY ANGIELSKI

“Good morning, how are you?” Tymi słowami rozpoczęliśmy Dzień
Języka Angielskiego. Uczniowie klas II, IV i V zaprezentowali ulubione
piosenki, dzieci z klasy I pokazały jak pięknie mówią po angielsku w
przedstawieniu „The Big Pizza”. Uczniowie z kółka języka angielskiego
przedstawili scenkę „At the restaurant”, a młodzi aktorzy z klasy szóstej zaprezentowali zabawne przedstawienie „Little Red Riding Hood”
- współczesną wersję bajki „Czerwony Kapturek”. Na koniec odbyła się
oficjalna premiera teledysku nagranego przez uczniów naszej szkoły do
utworu „Happy”. Przed pożegnalnym „Good bye” wszyscy otrzymali
zaproszenie do kawiarenki, w której można było kupić pyszne ciasto,
oczywiście prosząc o nie w języku angielskim!

OTWARCIE PARKU

Liczni mieszkańcy Głównej, uczniowie naszej szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli 25 czerwca br. w festynie z okazji otwarcia Miejskiego
Parku imienia ks. Tadeusza Kirschke przy ul. Nadolnik. Po przecięciu
wstęgi i odsłonięciu tablicy pamiątkowej, były występy młodzieżowych
grup tanecznych, pokazy taekwondo, śpiewy naszych uczniów w języku angielskim. Dzieci gromadziły się przy stoiskach malowania twarzy,
kolorowych tatuaży, ozdób z koralików, balonikowych zwierzątek. Nie
zabrakło rozgrywek sportowych i stoiska ze słodkościami. Sprawdzano
wiedzę przy stanowisku „Czy wiesz… czy umiesz…?”. Z zainteresowaniem oglądano wystawę zdjęć związaną z historią naszego osiedla i słuchano występu Scholi. Pogoda dopisała i pozwoliła uczestnikom festynu
na radosną zabawę.

BAWIĄ, UCZĄ, INTEGRUJĄ...

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wybrali się na wycieczkę do Traperskiej Osady w Bolechówku. Rozpoznawali tropy leśnych zwierząt.
karmili konie i strusie, poznali psy rasy husky. Były wyścigi w długich
stopach, przeciąganie liny, spacer w szundach. Dzieci posiliły się smacznymi kiełbaskami z rusztu. Po zdaniu egzaminu na tytuł Młodych Traperów uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

WIZYTA W EMPIKU

Najmłodsi uczniowie SP45 wybrali się do EMPIKU przy ulicy Ratajczaka na warsztaty edukacyjne pt. „Przecinek i kropka”. Poznali historię
pisma i druku. Dowiedzieli się jak powstają książki. Wykonali ilustrację
do ulubionej bajki i rozwiązywali pełne humoru wierszowane zagadki.
Na zakończenie otrzymali Dyplom oraz książkę pt. „Książka, przecinek
i kropka” Natalii Usenko. Dzieci przeżyły fantastyczną i odkrywczą wyprawę do świata książek. Poznały świat pełen magii i piękna.

ROGALOWE MUZEUM

SPOTKANIE Z X MUZĄ

Uczniowie klas IV-VI wybrali się do Multikina na „Lekcję w kinie”. To
ciekawe multimedialne zajęcia połączone z projekcją filmową. W tym
ogólnopolskim projekcie uczestniczymy od wielu lat, ponieważ edukacja filmowa jest ważnym elementem kształcenia humanistycznego.

Uczniowie klas VIa i VIb wybrali się do Rogalowego Muzeum Poznania przy ulicy Klasztornej 23. W pięknej renesansowej kamienicy
wujek Biniu i Rogalowy Mistrz opowiadali o legendzie związanej ze
świętomarcińskimi rogalami oraz ich wypiekaniu. W okazałych budyniówkach (czapkach) wszyscy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu
świętomarcińskich rogali po czym nastąpiła degustacja.

ZAKOŃCZENIE ROKU

Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2013/1014. Uczniowie klas szóstych zaprosili nas
w podróż sentymentalną, podczas której nie zabrakło łez wzruszenia.
Dzieci z klas drugich radośnie wprowadziły nas w wakacyjny nastrój.
Wzorowi uczniowie zostali wyróżnieni, a rodzice otrzymali gratulacje i
podziękowania. Miła niespodzianka spotkała panią Magdalenę Cecko,
uczącą języka angielskiego, która w głosowaniu uczniowskim otrzymała tytuł Nauczyciela Roku. Gratulujemy! Wszystkim naszym uczniom,
rodzicom i nauczycielom życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia we
wrześniu!

BRAMA POZNANIA ICHOT

Piękna pogoda sprzyjała członkom Koła Poznańczyków, którzy tym
razem zwiedzili nowe muzeum - Bramę Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego), które umożliwiło poznanie
dziejów wyspy, na której w VIII wieku powstał gród Polan.
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pokonać raka
niekonwencjonalnie

Wszyscy boimy się raka, nowotworu złośliwego. Wielu zastanawia się, dlaczego akurat ich dotknęła ta straszna, bolesna choroba.
Na takie pytanie istnieje odpowiedź. Według niekonwencjonalnej
medycyny sprawcą raka są negatywne, tłamszone emocje, takie
jak gniew, złość, zawiść czy na przykład nienawiść. Pod wpływem
owych emocji powstają blokady w ciele i następnie często pojawia
się nowotwór. Również permanentny stres i przewlekła frustracja
sprzyjają rakowi. Przy leczeniu ważne jest wybaczenie, wręcz radykalne wybaczenie! Złe emocje zawsze zastępujmy dobrymi. Podczas trwania choroby ważny jest spokój ducha, którego doświadczymy dzięki medytacji czy modlitwie.
W medytacji ważne jest przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała – siedzącej w „kwiecie lotosu” czy też na przykład płasko leżącej. Właściwa
pozycja umożliwia ona swobodne krążenie energii „chi” w organizmie
i przepływanie przez tzw. „meridiamy” – gruczoły odpowiedzialne za
konkretne części organizmu. W medytacji poza odpowiednią pozycją
ciała bardzo ważny jest oddech. Należy wyobrazić sobie, że wdychamy do organizmu pozytywną, cudowną energię zawartą w powietrzu,
a wydychamy z ciała, z płuc wszelkie rzeczy złe i toksyczne. Takich
świadomych oddechów powinno być co najmniej 30; ważne przy tym
jest, żeby oddychać przeponą, a nie piersiami. Istotna jest także w owej

medytacji przerwa bez oddechu – między wdechem a wydechem. Stosując medytację wyciszamy się, uspokajamy i nabieramy potrzebnego
dystansu do siebie i świata. Ostatecznie uprawiając medytację możemy
nawet osiągnąć nirwanę – tajemniczy stan błogości, euforii i wręcz
ekstazy!
W leczeniu raka ważna jest także wizualizacja. Stosując ją wyobrażamy sobie to, co dla nas jest najprzyjemniejsze czy najważniejsze. Na
przykład dzięki wyobraźni znajdujemy się na wymarzonej, rajskiej wyspie, na plaży i słuchamy z podziwem i wyrazem zachwytu w oczach
śpiewu egzotycznego ptactwa. Można wyobrazić sobie też coś równie
przyjemnego, a bardziej realnego; na przykład, że leżymy na ukwieconej, wiosennej łące i słyszymy tylko błogi, wspaniały szmer strumyczka
płynącego opodal. Tak więc wyobrażajmy sobie najpiękniejsze chwile,
a poczujemy się o wiele lepiej. Wprowadzimy się wtedy w tzw. stan
relaksu, podczas którego uaktywniają się tzw. fale Alfa.
Siła i moc naszej wyobraźni jest przeolbrzymia! Pewien mężczyzna
chory na raka codziennie przez około godzinę wyobrażał sobie, że dobre białe krwinki atakują groźnego najeźdźcę – raka mózgu i pokonują
go! Po paru miesiącach tej terapii - poleconej choremu przez pewną
psycholożkę – rak zniknął!
Podczas walki z nowotworem ważne są też afirmacje, czyli pozytywne wyrażenia mówione z wielką wiarą w czasie teraźniejszym, np.
„jestem całkiem zdrowa i bardzo szczęśliwa”. Powtarzajmy jak najczęściej kojące zdania pełne życiodajnej siły i witalności. Bardzo ważne
w walce z wszelkimi chorobami jest pozytywne myślenie. Natomiast
negatywne, toksyczne słowa, zdania, które nam się niefortunnie wydzielają, od razu zastępujmy pozytywnymi!
Weronika Jodłowa

Fragment ogromnego parkingu przy ul. Krańcowej firmy Volswagen Group Polska, czyli przedstawicielstwa niemieckiego
koncernu Volswagen AG w Polsce. Stąd te nowe samochody
trafiają do salonów sprzedaży w całej Polsce i nie tylko. Liczący dziesiątki hektarów atrakcyjny teren obecnego parkingu
należał niegdyś do fabryki POMET, która dotąd zachowała się
tylko w symbolicznym wymiarze.

Dnia 10 czerwca 2014 r., narożnik ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowej w Poznaniu. Fotografia z ustawienia
tymczasowej tablicy informacyjnej na miejscu przyszłego pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Z prawej: pan Henryk Walendowski, inicjator idei upamietnienia cierpień setek tysięcy
rodaków. Rozprowadzane są niedrogie cegiełki na budowę
pomnika. tel. 501 404 250

TANECZNA INFORMACJA

Za naszym pośrednictwem właścicielka restauracji MALTAŃSKA, p. Marianna Bączyk informuje, że w lipcu i sierpniu nie
będą się odbywały taneczne czwartki.
- Bardzo się cieszę, że nasza ubiegłoroczna jesienna inicjatywa
Wieczorków tanecznych została przyjęta z takim aplauzem. Nasi
,,tancerze” mówili o przyjemnej atmosferze, miłej obsłudze, cieszyli się, że mogą kulturalnie spędzić czas, poznać innych, którzy też
lubią potańczyć. Przyjeżdżano do nas także spoza Poznania! Sporo
pochwał zebrał zespół Duo Mix i inni muzycy, podobały się mini
recitale Marty Grabowskiej. No, ale nastał czas kiedy tańce przegrywają z... latem. Podjęliśmy więc decyzję o zawieszeniu na lipiec
i sierpień tanecznych spotkań. Wznowimy je we wrześniu. I już
teraz serdecznie na nie zapraszam! (eka)

Z ostatniej chwili

SAPHONA NAGRODZONA!
Miło nam poinformować, że salon fryzjersko-kosmetyczny
SAPHONA został wyróżniony przez LABORATOIRE DUCASTEL FRANCE dystrybutor kosmetyków fryzjerskich w Europie, przedstawicielstwo w Wielkopolsce. Nasz Salon z Łaskarza
okazał się najlepszym współpracownikiem w zakresie zakupów
kosmetyków oferowanych przez wspomnianego wyżej dystrybutora.
W nagrodę przedstawicielka Salonu została zaproszona na
tygodniowy kurs na greckiej wyspie Kos. Gratulujemy! Z ofertą salonu SAPHONA można się zapoznać w naszym miesięczniku na II stronie okładki i na str. 6. (eka)
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rodzinna integracja

W ostatnią sobotę maja odbył się w naszej szkole coroczny Piknik
Rodzinny, organizowany z inicjatywy Rady Rodziców z myślą o wszystkich dzieciach, które 1 czerwca obchodzą swoje święto. Umiejętności
wokalne i taneczne prezentowały dzieci z oddziałów przedszkolnych
pod okiem wychowawczyń Hanny Wardawy, Danuty Błaszczyk oraz
nauczycielki rytmiki Pauliny Kowalskiej Kroczek. Tancerki z formacji
tanecznej „Hajdasz” rytmicznym występem zachęcały wszystkich do
tańca. Finaliści Festiwalu Śpiewki Wielkopolskiej oraz reprezentanci
oddziałów przedszkolnych uroczo wykonali tradycyjne utwory regionalne. Zwieńczeniem występów artystycznych był finał szkolnego konkursu „Aleja gwiazd”. Mogliśmy wysłuchać koncertu flażoletowego w
wykonaniu uczniów klas 1a i 1b, którzy ćwiczą pod okiem Magdaleny
Andrzejewskiej i Lucyny Bojarskiej.

W tzw. zielonej klasie - mini zoo - swoje zwierzątka domowe prezentowali uczniowie. Znany z działań prospołecznych pan Krzysztof
Bartosiak umożliwił dzieciom obejrzenie od środka wozu ratowniczego
MPK, a policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Nowe Miasto przyjechali wozem patrolowym. Wśród gości byli ksiądz proboszcz Dominik
Kużaj oraz pani Urszula Barłóg z Rady Osiedla. Dzięki Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę o Europie.
Nie zabrakło konkursów i zabaw sportowych. Dzieci mogły się wyszaleć
na dmuchanych zamkach i wyskakać na trampolinie.
Dopełnieniem tych atrakcji były stoiska klasowe przygotowane przez
rodziców, gdzie kosztowano pyszne wypieki, popcorn, kawę, soki, lody,
pizzę, grochówkę. Kupowano plecione przez dzieci w świetlicy bransoletki. Na płycie boiska swoje umiejętności zaprezentowali młodzi karatecy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szpaki”, którzy trenują pod
okiem Katarzyny Fajfer i zdobywają liczne nagrody. Pięknym zwyczajem piknikowym jest, że tego nagrody otrzymuje każde dziecko, które
włączyło się w jakąś formę zabaw czy występów- a to wszystko dzięki
zaangażowaniu Rady Rodziców.
Monika Baszczyńska

wieża po remoncie

W przeddzień Bożego Ciała ukończono poważny remont wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Antoninku. Prace remontowe, rozpoczęte
w maju br., wykonywała miejscowa, znana od lat z solidności firma pana
Dionizego Radojewskiego. Remont wieży był konieczny, bo pojawiły się
pęknięcia, odpadały fragmenty tynku. Fachowe ekspertyzy wykazały, że
interwencji wymaga nie tylko elewacja, ale i konstrukcja budowli, ponieważ doszło do korozji zbrojenia i kruszenia betonu. Przygotowano
dokumentację specjalistyczną techniczną usunięcia zagrożenia.
Dionizy Radojewski mówił nam, że zastosował wypróbowaną, nowoczesną metodę przy takich zabiegach. Trzeba usunąć duże fragmenty
uszkodzonego betonu i ubytki wypełnić na nowo. Niektóre zabiegi trzeba było wykonać wewnątrz kościelnej wieży, a nie tylko z zewnętrznego
rusztowania. Podczas tych prac, niejako przy okazji, firma Prais - również Antoninka - dokonała przeglądu, konserwacji i renowacji kościelnego zegara, który kilkanaście lat temu został przez nią zamontowany
na wieży.
md

ależ, proszę bardzo!

kulturalne wypraszanie

Dawno już nie byłam tak niegrzecznie i bezceremonialnie wyproszona z Przybytku Kultury. Piszę dużymi literami, bo bywanie tam
jest w dobrym tonie a występująca Artystka godna dużego ,,A”. Klimatyzacja/wentylacja w tym niewielkim pomieszczeniu słaba, widownia
o niewielkim metrażu, publiczność niczym szprotki w puszce, emocji co
niemiara, towarzystwo skropione rozmaitymi ,,wodami”. Powietrze po
dwugodzinnym spektaklu miało wręcz prawo być cokolwiek nieświeżym. Rozmaite wtręty w ów recital, a to wręczanie statuetki Władzy za
zasługi, a to jakieś rozmówki nie mające nic wspólnego ze spektaklem
niepotrzebnie wydłużyły o połowę spotkanie z Artystką. Skończyła występ, a widzowie nie chcieli opuścić Artystki, gdy ta jeszcze stała na scenie. I wtedy padło z jej ust owo niefortunnie niegrzeczne: -No, to idźcie
już i zmieńcie trochę powietrze.
Iść mieliśmy na lampkę wina do pobliskiej salki, przy okazji kupić
książkę Artystki, aby miała gdzie swój autograf złożyć... No, to poszliśmy ,,w inne powietrze”. Oczywiście, w tym miejscu mogłabym tekst
wydłużyć o akapit, pisząc, że widownia nie otrzymała po prostu jasne-

go komunikatu, że to już koniec. W wielkich przybytkach kultury, po
wielkich galach, artysta obdarowany stosownymi oklaskami i kwiatami,
schodzi ze sceny, a na widowni zapalają się światła.
Inna rzecz, że czasem goście się zasiedzą gadając o wszystkim i o niczym, biedna gospodyni nie ma już co podawać na stół, który z resztek
chętnie by już uprzątnęła i spracowane ciało do łóżka położyła. Nie zrobi
tego, bo goście jeszcze siedzą. Byłam kiedyś na domowej stypie. Żałobnica, spłakana do cna, umęczona przeżyciami już nie bardzo wiedziała
co się dzieje, a goście w najlepszym samopoczuciu bawili się rozmową.
Dopiero gdy zapytałam (jako przyjaciółka domu) kto z rodziny na noc
zostaje, aby tą nagle osamotnioną biedaczką się zaopiekować i w smutku
pocieszyć, wszystkim gościom bardzo zaczęło się spieszyć, bo pociąg, bo
,,ach, to już tak późno” itp.
Gdy goście nie są czuli na delikatne sygnały kończące taką czy inną
imprezę, trzeba z uśmiechem po prostu podziękować za przybycie i
zasugerować następne spotkanie dla kontynuowania ciekawych rozmów. Czasem trzeba, niestety, elegancko gości wyprosić. No, właśnie
,,elegancko” czyli kulturalnie. Tak jak niekiedy trzeba, trzymając się
jednak dobrego tonu, przerwać słowotok nieproszonego ankietera/
akwizytora itp. A jak się nie da elegancko, to trzeba... nieelegancko w
słowo wejść i miło podziękować za ofertę/zaproszenie na prezentację
itp. Po czym drzwi zamknąć albo telefon wyłączyć. (E.K.)
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E-szkoła Moja Wielkopolska

filmowa historia antoninka

Powstała filmowa historia Antoninka nakręcona przez
uczniów Gimnazjum 22, uczestników projektu: „Raz, dwa,
trzy Antoninek patrzy!” w ramach projektu Eszkoła Moja
Wielkopolska.

Minął maj, zakwitły kasztany i maki. Kolejne pokolenie Polaków
przeszło egzamin dojrzałość. Jeden z najpiękniejszych miesięcy był również czasem, kiedy młodzi adepci sztuki filmowej w naszej grupie projektowej z niecierpliwością czekali na nadejście X muzy i jej pomoc w
twórczych mękach. Wreszcie „kąpiel” w Kastalii przyniosła oczekiwane
rezultaty i oto doczekaliśmy się. Jako opiekun i kierownik projektu z
ogromną dumą spieszę ogłosić, że w maju 2014 powstała pierwsza filmowa historia Antoninka.
Brytyjski aktor i reżyser Alan Rickman powiedział kiedyś, że „kiedy
robisz film, to przestaje on być tylko filmem, lecz staje się częścią twojego
życia” . Prawdy ukrytej w tych słowach doświadczyliśmy na własnej skórze. Wielomiesięczna praca nad naszym dziełem była dla nas nie tylko
realizacją powierzonych nam zadań, ale przede wszystkim wspaniałą
przygodą, podczas której poznawaliśmy historię naszego miejsca na ziemi, a tym samym i nas samych. Ta filmowa podróż do tego co minione
wiele nam dała. Dzięki niej zrozumieliśmy, że istotną częścią naszego
życia jest przeszłość, bo to z niej wyrastamy.
Nasze dzieło ma charakter dokumentalny, choć pojawiają się w nim
wątki fabularne. Teraźniejszość i przeszłość staraliśmy się pokazać poprzez symultaniczno-filmową narrację. Miejsca obecne prezentowaliśmy przez pryzmat przeszłości, pokazując, jak było kiedyś. Z tego powodu, szczególnie dla starszych mieszkańców Antoninka, film nabierze
również sentymentalnego kolorytu.

Współne warsztaty plastyczne

Nasz projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym
i tym samym przeszedł do kolejnego etapu, w którym poddany zostanie
chyba najcięższej ocenie. O jego atrakcyjności ma zdecydować lokalna
społeczność. Od 1 do 31 lipca można będzie oceniać nasze osiągnięcie.
Gorąco zachęcamy do głosowania na nasz projekt. Można go znaleźć na
stronie internetowej http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum22-poznan/raz_dwa_trzy_antoninek_patrzy/
Anna Śliwińska
Link do projektu znajduje się również na stronie naszego gimnazjum
- http://www.gimnazjum22.poznan.pl/
Film znajduje się w zakładce Prezentacja rezultatów projektu. Wejdź,
obejrzyj i oceń!
Liczymy na głosy wszystkich mieszkańców Antoninka!!!

Wspólne warsztaty plastyczne gimnazjalistów i przedszkolaków! „...dzieciństwo jest jedyną przygodą, która trwa w nas
całe życie – pisał Ryszard Kapuściński. Mimo upływu lat cząstka dziecka pozostaje w każdym z nas, dodając naszemu życiu
barw. Przekonali się o tym podczas jednego z czerwcowych dni
uczniowie z Gimnazjum nr 22 w Poznaniu. W ramach współpracy naszej szkoły z Przedszkolem nr 4, w dniu 10 czerwca odbyły
się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie klasy 1a i
maluchy tworzyli ogromny kolaż z małych, drewnianych płytek
aranżowanych plastycznie według własnego uznania. Wszystko

odbywało się pod czujnym okiem artysty – plastyka pana Pawła
Napierały.
Powiew artystycznej świeżości maluchów i edukacyjna rutyna gimnazjalistów okazały się doskonałym połączeniem. Najmłodsi pełni dumy współpracowali ze starszymi koleżankami
i kolegami, uczniowie, budząc w sobie dziecko, doskonale się
bawili. Efektem tej współpracy, oprócz pysznej zabawy, jest
ogromna mozaika malutkich obrazków, która zdobi wejście do
Przedszkola nr 4 w Poznaniu. Warsztaty plastyczne miały również nieoceniony walor edukacyjny, a przede wszystkim wychowawczy. Były już kolejnym etapem współpracy miejscowego
przedszkola i gimnazjum. Mamy nadzieję, że takie spotkania
wejdą na stałe do kalendarza oświatowego na naszym osiedlu.
Anna Śliwińska

„Dzieciństwo jest jedyna przygodą,
która trwa w nas całe zycie”- Ryszard Kapuściński.

Warsztaty plastyczne miały również nieoceniony walor edukacyjny, a przede wszystkim wychowawczy.

gimnazjaliści i przedszkolaki
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10. rocznica nadania Gimnazjum nr 22
imienia Dezyderego Chłapowskiego

Dziesiątą rocznicę nadania Gimnazjum nr 22 imienia Dezyderego
Chłapowskiego obchodziliśmy uroczyście 5 czerwca br.. W dniu wielkiego święta gościliśmy przedstawicieli Rady Osiedla, emerytowanych
nauczycieli, rodziców oraz absolwentów. Wspominaliśmy chwile sprzed
dziesięciu lat: nasze przygotowania do tego ważnego w dziejach szkoły wydarzenia, uroczystość z udziałem znakomitych gości, występy
uczniów... Dokonaliśmy także podsumowania naszych dokonań, sukcesów i zmian. Wspomniała o nich dyrektor szkoły Violetta Nowak
podkreślając m.in. przeobrażenia w wyglądzie szkoły i wzbogaconych w
nowoczesne środki dydaktyczne salach lekcyjnych.
Uczniowie przedstawili swoje różnorodne działania i sukcesy: język
polski poza ławką szkolną, dokonania sportowe, lekcje sztuki inaczej,
języki obce i warsztaty językowe, udział w projekcie „E-szkoła – moja

Wielkopolska”, działalność szkolnego wolontariatu, najnowszy projekt
realizowany na lekcjach techniki: Lego Mindstorms. Była prezentacja
najważniejszych osiągnięć uczniów w licznych konkursach, olimpiadach i projektach. Wystąpił chór szkolny, na pianinie zagrała utalentowana uczennica Diana Ogliari, podziwialiśmy walca w wykonaniu pary
tanecznej - Zuzanny Hauser i Kacpra Meyzy.
Szkoła zyskała w tych dniach odświętny wystrój: uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali fotograficzną dokumentacją szkolnych zmian. Zdjęcia prezentowały różne szkolne wydarzenia, uroczystości, wycieczki i działania. Liczne prace plastyczne przedstawiały
patrona oraz drzewa genealogiczne rodu Chłapowskich. Dwie nowe
plansze dokumentowały uroczystość nadania szkole imienia oraz dzieje
gimnazjum w latach 2004 - 2014.
Po dziesięciu latach, które minęły od dnia nadania szkole imienia
Dezyderego Chłapowskiego, nadal aktualne są słowa dyrektor szkoły
Violetty Nowak wypowiedziane 4 czerwca 2004 r. „To bardzo ważne,
aby każda szkoła miała swojego patrona. Jako nauczyciele wierzymy, że
działalność patrona naszej szkoły rozbudzi w młodych ludziach szerokie
zainteresowania, a jego pracowitość, gospodarność i przywiązanie do rodzinnej ziemi będą kształtować umysły naszych wychowanków”.
Elżbieta Witkiewicz

Tablica poświecona Dezyderemu Chłapowskiemu, wykonana
przez artystę plastyka pana Stanisława Mystka z Antoninka.

Uczniowie zaprezentowali różnorodne i liczne osiągnięcia,
wykraczające daleko poza normalne funkcje oświatowe szkoły.

wspomnienia
i podsumowania

Turystyczne atrakcje Wielkopolski

Żerkowsko-czeszewski
park krajobrazowy (4)
CZESZEWO

Wieś na prawym brzegu Warty w gm. Miłosław,
wzmiankowana w 1257r. To dawna posiadłość książęca. Pod koniec XVIII w. w posiadaniu księcia Antoniego Jabłonowskiego, który tu rezydował do 1808
r. Następnie własność księcia orańskiego, a od 1830r.
króla holenderskiego. Na przełomie XIX i XX Czeszewo było własnością książąt Sachsen Meiningen.
Pod wpływami obcych właścicieli osiedlali się tutaj Maria Boruta
Niemcy (w 1880r. stanowili 20% mieszkańców).
Kościół pw. Mikołaja z 1792 r. (foto), drewniany o konstrukcji zrębowej,
kryty gontem. Został zbudowany z fundacji Antoniego Jabłońskiego. W
ołtarzu głównym gotycka rzeźba - Madonna z Dzieciątkiem z ok. 1440r.
Na belce tęczowej krucyfiks z XVIII w. i dwie późnogotyckie rzeźby z początku XVI w. W pobliżu kościoła znajduje się zabytkowa, szachulcowa
karczma, prawdopodobnie z XVIII w. z wysokim, czterospadowym, łamanym dachem polskim. Jest to jeden z nielicznych, zachowanych tego
typu obiekt w Wielkopolsce. Po 1970r. został gruntownie odnowiony.
Miejscowy proboszcz ks. Franciszek Nowak 8 grudnia 1918 r. proklamował Czeszewo Republiką, a po wybuchu powstania wielkopolskiego
(27.XII.) przeprowadził mobilizacje na tutejszym terenie i pomaszerował
ze “swoim wojskiem” do ‘Wrześni.
Na lewym brzegu Warty rozciąga się najpiękniejszy w Wielkopolsce, i nie
tylko, kompleks leśny z naturalnymi fragmentami lasów grądowych i łęgowych (dęby z okazami 500-600 letnimi, jesiony, graby, klony i inne). Urozmaicają go starorzecza Warty i Lutymi. Z ptaków gnieżdżą się tutaj: czaple siwe,

bociany czarne, zimorodki, myszołowy, jastrzębie gołębiarze, krogulce, pustułki
oraz liczne gatunki ptaków śpiewających. Już w 1909 r. powstał pierwszy w
Wielkopolsce rezerwat leśny, na dolnym odcinku Lutyni.
Obecnie istnieją tam dwa rezerwaty przyrody: “Czeszewo” w dolinie Warty
oraz szczególnie cenny “Lutynia” w widłach Warty i Lutyni. Obydwa zachowały
się w stanie naturalnym, co jest osobliwością na skalę europejską. W lasach
czeszewskich w 1831r. brał podobno udział w polowaniu Adam Mickiewicz,
goszczący wówczas w Śmiełowie.
Na Warcie, przy południowym skraju wsi kursuje prom Nikodem, którym
można dotrzeć do tych ciekawych terenów lub promem leśnictwa. Dorodne
drzewa spotyka się także w wielu miejscach poza rezerwatami, można je zobaczyć już koło przeprawy promowej. Zachwycał się nimi. m.in. Henryk Sienkiewicz, gdy podróżował tędy we wrześniu 1899 r. (cdn) Maria Boruta
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praca to poezja

(2)

Pracując powinniśmy brać pod uwagę znaczenie zjawisk przyrody
i sił wyższych. Znaczenie tych czynników trudno przecenić. Powinniśmy
szanować nasze środowisko naturalne, by budując nowe nie niszczyć
natury i jej krajobrazu. Ponad wszystko praca powinna być bezpieczna
dla człowieka i naszej przestrzeni naturalnej.
Pamiętajmy, że dorobek pracy człowieka powinien być dzielony sprawiedliwie. Pamiętajmy, po trzykroć pamiętajmy przy podziale dorobku
pracy o swoich bliźnich, którzy maja ograniczone możliwości w tym
zakresie. Praca powinna przebiegać według określonego planu, który
nakazuje, by określić zasoby pracy. Praca wymaga od nas wytrwałości,
poświęcenia i systematyczności.
Często na drodze postępowania napotykamy piętrzące się trudności,
którymi nie wolno się zrażać. Trzeba nam często zwolnić, zacząć robić
małe kroki, ale nie przerywajmy pracy. Małe kroki stawiane rozważnie
też mogą nas przybliżyć do upragnionego celu, według staropolskiego
powiedzenia: ,,Przecież nie od razu Kraków zbudowano.” Najważniejsze,
aby trzymać się właściwej drogi prowadzącej do celu. Określenie celu
działania-pracy jest bardzo ważne. Dobrze jest go określić na własną
miarę i możliwość. Wielki Seneka już dwa tysiące lat temu powiedział:
,,Jeżeli nie wiesz do jakiego portu masz płynąć, wiatry przychylne wiać
ci nie będą.” Dobrze obrany cel to pełne wiatru żagle łodzi życia. Ale cały
czas trzeba mocno trzymać jej ster.
Cel to taki stan rzeczy, dla osiągnięcia którego człowiek podejmuje
działania, aby zrealizować – zabezpieczyć swoje potrzeby. Organizacja
pracy to taki celowy system, w którym każdy element współprzyczynia się
do powodzenia całości, czyli do osiągnięcia celu działania. Elementów,
które mają wpływ na sprawną organizację, jest bardzo wiele, nierzadko
tyle, że klawiszy fortepianu by zabrakło, aby je wyliczyć.
Nam często w rozumnej pracy brakuje systematyczności i wytrwałości.
Wagę systematyczności i wytrwałości ludzkiej określił poeta Konstanty
Ildefons Gałczyński w Pieśni VII: ,, cząstka pracy wykonana/i znów
cząstka i znów cząstka/i znów noc i znów od rana/do cząstki cząstka
dodana”.
Pracą tworzymy nowe wartości. XIX-wieczny francuski matematyk,
fizyk i filozof Henri Pancaré napisał: ,,Naukę buduje się z faktów, tak jak

Czytajmy!

niespodzianki

Czasem jest tak, że wychodzę z biblioteki z torbą wypchaną
książkami, pełna nadziei na wspaniały relaks, a okazuje się, że
nie mam co czytać. Biorę do ręki tę, która już z okładki krzyczy
autoreklamą: –Jestem wspaniała, interesująca, mądra, relaksująca, zabawna itp. No, i co? No, i po pierwszych stronach odkładam
zniechęcona. Połowę książek oddaję później nieprzeczytanych,
część tylko przekartkowaną. Czasem mam więcej szczęścia...
Hanna Cygler napisała ,,Grecką mozaikę”. Mozaika to zawiła, tak jak często nasze życie, życie naszych rodzin splecione nieoczekiwanie z historią kraju, a czasem nawet dwóch.
,,Grecka mozaika” to właśnie taki labirynt losów i uczuć z historią Polski i Grecji (oraz epizodycznie Macedonii) w tle. A czasem
na pierwszym planie. To trudna i zawiła historia, ale warto ją
przeczytać, przebrnąć przez mozaikę fabuły, aby mieć satysfakcję czytelniczą, że obcowało się z mądrą książką, będącą efektem
porządnej pracy pisarskiej.
Samantha Wilde jest autorką opowieści ,,Mama w czterech
ścianach”. Z pozoru to zabawne czytadło o trudach macierzyństwa w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka, gdy na zapracowanego męża liczyć nie można, gdy jedna babcia przygotowuje się do swojego kolejnego ślubu i podekscytowana… liczy
na wsparcie, a druga tkwi w swoim wdowieństwie i ma ciężki

dom buduje się z cegieł, ale tak jak zbiór
faktów nie jest jeszcze nauką, tak pryzma
cegieł nie jest jeszcze domem”. Tu i tam
konieczna jest myśl przewodnia, osnowa,
projekt architektoniczny i wieloraka twórcza praca, która cząstki zgodnie z myślą
przewodnią połączy i w całość obraca.
Pojedyncze fakty i pojedyncze cegły jeszcze
nie dają nowej wartości – nowej całości.
Łatwo policzyć: gdy mamy jedną pojedynczą cegłę i obok niej jedną pojedynczą cegłę,
to mamy dwie pojedyncze cegły, ale jeżeli
Wacław Duda
jedną cegłę połączymy zaprawą-spoiwem
z drugą cegłą w sposób logiczny-celowy według naszej wizji, to otrzymamy nową wartość, którą możemy zapisać: jedna cegła-zaprawa-druga
cegła – to otrzymamy wówczas trzecią wartość – tak zwana wartość
dodaną. Ta wartość dodana zamyka klamrą moje rozważania.
Tak się troszczę, tak się zastanawiam, swą myślą moje życie obejmuję.
Co po nas zostanie? Ta myśl wciąż mnie nurtuje. Otóż na pewno to, co
do nas stale powraca. To dar wzajemnej ludzkiej miłości i ludzka szlachetna, dobrze wykonana praca. Dobro przekazane bliźnim powraca do
nas wielokroć powiększone. Ta konkluzja mnie uspokaja. Spodziewam
się zatem, że będą dobre dla mnie następne spotkania. W końcu każdy
z nas musi zdać sprawę tak jak należy: czy dobro bliźniego swego jemu
na sercu leży. Nic naszej uczciwej pracy nie zniweczy, gdy wszystkie ludzkie sprawy życia mamy w swojej pieczy.
Praca dobrze wykonana – jej efekty, społeczna jej wartość jest źródłem
satysfakcji, poczucia szczęścia i staje się przykładem dla młodych. Niech
młodzi wiedzą, że trzeba swój los ciosać w granicie woli. Życie za darmo
niczego nie daje nam. Silna wola bardzo dużo zdoła zrobić dobrego.
Dobrze wykonana praca buduje. Ludzi wzbogaca i dobrem człowieka
naznacza. A za wysiłek z nawiązką mu się odpłaca. Jest ona fundamentem budowy i rozwoju szczęśliwego gniazda rodzinnego.
Miłość międzyludzka i szlachetna twórcza praca buduje, tworzy dobro w nas i wokół nas. Dopiero w przestrzeni dobra człowiek odnajduje
pełnię szczęścia. Przez takie piękne przeżycia stajemy się ambasadorami,
nosicielami szlachetnej myśli, dobrego słowa, chwalebnych czynów, naszej potrzeby szacunku i miłości dla bliźnich.
Wacław Duda

charakterek. Napisałam „czytadło”, bo tak początkowo traktowałam tę powieść. Później jednak doszłam do wniosku, że to także
książka o samotności, a to uczucie nie jest zabawne... Do lektury zachęcam zwłaszcza młode mamy (sporo się nauczą!), które
decydują się na rezygnację z pracy, które dziecka nie oddają do
żłobka czy w ręce ,,niani”. Od razu napiszę, że ,,wszystko kończy
się dobrze”, że relacje między małżonkami i z babciami osiągają
równowagę, a dziecko rozwija się prawidłowo i... rośnie. Aż żal
mi było rozstawać się z tą mądrą opowieścią.
Znowu dałam się uwieść Monice Szwai i jej ,,Gosposi prawie
do wszystkiego”. Tym razem udało mi się dobrnąć do końca
powieści. Jeszcze raz napiszę, że irytują mnie u tej autorki owe
wszystkie szczęśliwe zbiegi okoliczności, nieprawdopodobna
życzliwość bliższych i dalszych znajomych, a często i nieznajomych. Pojawiły się jednak w tej powieści wątki, których rozwiązania byłam ciekawa. Oczywiście, wszystko kończy się dobrze.
Do udanych lektur zaliczam autobiograficzną, spisaną po
40 latach opowieść Juliane Koepcke ,,Kiedy spadłam z nieba”.
Juliane była jedyną osobą, która uratowała się z katastrofy lotniczej nad lasami deszczowymi Peru. Teraz opisuje nie tylko tamte
przeżycia, rodzinne relacje (zginęła też jej matka, co było wielką traumą dla ojca-męża), ale i tłumaczy jak ważne są wszelkie
ekosystemy, czym grozi ludzka ingerencja w niesamowite twory
przyrody. Pisze też o usilnych staraniach dziennikarzy, aby znaleźć ciekawe ,,niusy” w dziejach Juliane. Nawet kosztem faktów.
Ewa Kłodzińska

Czasopismo mieszkańców „MY” od 14 lat uczestniczy
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
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HOROSKOP na lipiec

BARAN - To był niewybaczalny błąd - czekać tak długo. Teraz start Ci
się opóźni. Ale nadrobisz dystans. Nie ma co zwlekać. Doradców dobieraj starannie, mogą Cię bowiem wpuścić w maliny. Cechuje Cię ostatnio
bierność. A także brak pewności siebie. Nie bardzo wierzysz w pewne
zabiegi. Niesłusznie. Może nie zaraz, ale powinny przynieść oczekiwany
skutek. Więcej dynamizmu.
BYK - Twoja pasywność nie wróży końcowego sukcesu. Czyżbyś
nie wierzyła(rzył) w skuteczność swoich zabiegów i końcowy sukces?
Okoliczności są wyjątkowo sprzyjające. Trzeba je tylko odpowiednio
wykorzystać. Nie lubisz walki wręcz, wolisz koronkowe rozgrywki. Czas
jednak nagli, weź ten czynnik pod uwagę. Spóźniony “zapłon” może Ci
popsuć szyki. Poznana osoba wcale nie jest uosobieniem łagodności i
wszelkich cnót. Bądź ostrożniejsza(szy).

BLIŹNIĘTA - “Zagapisz się na małpę - nie zauważysz słonia”. Warto więc rozejrzeć się dookoła i dostrzec wreszcie to, co jest godne uwagi. Nie potrafisz jakoś
dokonać selekcji, nie dziw się więc, że masz na głowie wiele spraw. A taki tłok
rodzi z kolei zdenerwowanie i uczucia, że nie jesteś w stanie poradzić sobie ze
wszystkim. Wprowadź tylko trochę ładu do swojego działania.
RAK - „Dalekie źródło nie ugasi Ci pragnienia” - To pod ręką, nie satysfakcjonuje Cię jednak. Uważasz, że to, co nieznane jest warte zawodu. Uważaj, możesz
się przeliczyć, z przykrymi konsekwencjami. Sprawa jest do załatwienia, wymaga
jednak zakulisowych zabiegów. Jeśli masz dosyć energii - próbuj, ale bądź przygotowana(ny) na potwierdzenie maksymy stoików - nie dziw się niczemu.
LEW - Po co od razu wytaczasz tak ciężkie działa? Zostaw coś w zanadrzu. I
nie zapominaj o przysłowiu: “Za sprawą cienkich lian padają grube drzewa”. Rozmieniasz się na drobne, gonisz za himerami, a sprawy dla Ciebie ważne - przegrywasz. Po prostu, spoglądasz za daleko. Żyj bardziej chwilą obecną. Przestań
być wreszcie teoretykiem, pokaż co potrafisz jako praktyk. Twój niewzruszony
spokój zupełnie wyprowadzi przeciwnika z równowagi. I dobrze.
PANNA - Wygląda na to, że masz za mało zmartwień, dlatego stwarzasz sobie problemy. I niecierpliwisz się nadmiernie i niepotrzebnie. Nie zapominaj, że
„tylko dwie góry nie schodzą się razem”. Jeszcze nic nie straconego. Wbrew temu
co sądzisz, czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Ekscentryczne pomysły, którymi
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sypiesz jak z rękawa, nie mają żadnych szans. Zajmij się więc konkretną robotą,
z której będzie jakiś pożytek.
WAGA - “Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą”. Własne, pobożne życzenia traktujesz jako rzeczywistość, a potem się dziwisz, że się nie spełniają. Takie upadki na ziemię potrafią być bolesne, warto więc zaoszczędzić sobie
rozczarowań i realnie popatrzeć na świat i ludzi. Do sprawy zachowaj dystans i
nie wiąż z nią nadmiernych nadziei. Chyba, że zdobędziesz jako taką pewność,
że nie będzie to niewypał.
SKORPION - “Kiedy karty nie idą, nie pomoże ani mądrość, ani pobożność”.
Przeczekaj więc złą passę, wkrótce karta się odwróci. Swoją niepewność w stosunku do ludzi pokrywasz wyniosłością. Ale nie wszyscy wiedzą o co chodzi i z
kolei Ciebie traktują z dystansem. Przełam jakoś tę barierę, a przestaniesz przeżywać stresy. Jeszcze się nie zorientowałaś(eś), że na uznanie trudno zasłużyć?
STRZELEC - Twoje postępowanie bywa często krańcowe, nie dziw się, że nie
budzi zaufania. Nigdy nie wiadomo, pomimo Twojej koleżeńskości i życzliwości,
jak się zachowasz i czy można na Ciebie liczyć. Czyli, jak mówi stare przysłowie:
“Zegar, który nie chodzi jest lepszy od tego, który chodzi źle”. Przynajmniej wiadomo na czym się stoi. Poszukaj więc odpowiedniego klucza, inaczej druga strona nie pozbędzie się nieufności. Sprawa nie wygląda wcale tak źle jak myślisz.
KOZIOROŻEC - “Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz”. Daj więc
sobie spokój ze swoimi staraniami. Chyba, że lubisz porażki. Czekaj cierpliwie na
rozwój wydarzeń. Z biegiem czasu sprawa nabierze innego wymiaru i to, co Cię
obecnie tak ekscytuje, może okazać się niewarte zachodu. Bądź przygotowana(ny) na niespodziankę. Pamiętaj, że nie ma ideałów, na tym, ponoć najlepszym ze
światów, trzeba więc być wyrozumiałą(łym).
WODNIK - “Można i powoli, byle dotrzeć do celu”. Nie myśl, że szybkość
działania jest w tym przypadku najlepsza. Rozumujesz w sposób pozbawiony polotu. Wysil swoją wyobraźnię, a zrozumiesz wreszcie, o co tu chodzi. Otwórz się
trochę. Nie myśl, że wszyscy słuchają Cię tylko ze zdawkowej uprzejmości. Jesteś
po prostu za ambitna(ny) i nie lubisz się żalić. Wysłuchać innych - tak, zwierzyć
się samej (samemu) - nie. Stąd poczucie samotności.
RYBY - “Trzęsąc się nad kropelką nieraz wszystko rozlejesz”. Nie jest to najlepsza metoda postępowania. Machnij ręką na drobiazgi, miej na uwadze całość
sprawy. Pamiętaj, że przeciwnik nie da się łatwo wykurzyć z raz zajętych pozycji.
Musisz akcję zaplanować szczegółowo. Drąż ją kropla po kropli, bez pośpiechu,
ale pewnie. Wszystko może się wydarzyć. Możesz liczyć na pomyślność owych
wydarzeń.

IMIENNIK LIPCOWY

HENRYK (15 lipca) jest skryty i nieśmiały, ale potrzebuje
kontaktu z ludźmi. To mężczyzna, który nie ulega wpływom i
niekiedy uparcie pozostaje przy swoich, obiektywnie nie zawsze
słusznych, sądach, opiniach itp. Nawet jest przekorny. A jak ktoś

mu się sprzeciwia, to potrafi wybuchnąć. I wówczas nie jest dla otoczenia przyjemny! Niekiedy marnuje czas na niepotrzebne działania. Na
opowieści Henryka należy uważać, bo pan obdarzony tym imieniem
koloryzuje swoje przygody, życiowe doświadczenia itp.

ANNA (26 lipca) to silna kobieta, wierząca tylko w siebie, zachłanna na życie. Jeśli czegoś pragnie to chce to otrzymać zaraz,
natychmiast! Porażkami się nie przejmuje, bo sądzi, że to inni są
winni, a nie ona. Uwaga – Anna potrafi być mściwa i gwałtowna. Jest intrygantką. To kobieta-artystka o niesamowitym uroku
i wielkiej intuicji. Potrafi opętać każdego mężczyznę, nie bacząc
na jego stan cywilny. Zachowuje się niekonwencjonalnie, więc
wyrzuci z domu gościa, który się jej nie spodobał.

„ZOOMIK”
Sklep

zoologiczno-wędkarski

Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67
Tel. 797 286 948

KOMPLEKSOWA

OPIEKA NAD GROBAMI
Mycie, czyszczenie, woskowanie, porządki, remonty

SPRZĄTANIE

domów, mieszkań, ogrodów

„ADAŚ” tel. 663 048 157

Samotna latarnia obok parkingu przy ul Nadolnik na Głównej znów została znacznie odchylona od pionu.

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

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

www.kamieniarz.org.pl

(naprzeciwko kościoła)

Tel.785 479 785

ZAPRASZAMY
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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
Zapisy i kontakt telefoniczny
pod numerem tel. 790 609 180
więcej na: www.stomatologia.squarespace.com
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APTEKA „POD SMOKIEM”

wna
Głóniezno

Śr

„POD SMOKIEM„
ul. Średnia �

»G

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

