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Plaża nad Wartą s. 14
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Lokal z barem powstał w ramach pomysłu twórców KontenerART,
zachęcających mieszkańców do kulturalnych spotkań.

Tylko widoczna w tle Katedra zdradza, że ta urocza plaża znajduje
się nad Wartą w Poznaniu. Za rok może okazać się zbyt mała.

Ostrówek: rewitalizacja i remonty kilku zabytkowych kamienic. To
jest chyba przełom w poprawie wizerunku całej Śródki.

Wbrew pogłoskom, wszelkie prace ziemne przy ul. Filipinskiej na
Śródce wykonywano pod nadzorem archeologów.

Na średniowiecznym kościele NMP na Ostrowie Tumskim wymieniono nie tylko dachówkę, ale i wzmocniono więźbę.

Duże uznanie należy się projektantom Parku Nadolnik za poletka
z nasadzeniami krzewów i roślin zielnych, jak np. tataraku (foto) .

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

Gratowisko przy ul. Wrzesińskiej 12 przyjmuje za darmo tzw. elektrośmieci, a odpłatnie wszystko, czego chcemy się pozbyć.
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korupcja nas pogrąża opóźnione w rozwoju

Chętnie wierzymy, że uczciwość Polaków na ogół nie odbiega
od uczciwości innych narodów łacińskiej Europy. Co do polskiego państwa żadnych takich miłych złudzeń niestety mieć już nie
możemy: toczy go rak korupcji, czego dowodzą obiektywne rankingi Transparency International. Ta choroba bierze się głównie
z pobłażliwości dla „swoich”, z tolerowania ich nadużyć, bo swoi
są potrzebni do trwania przy władzy. Kto wygrywa wybory, ten
rozdaje wszystkie stanowiska, kupując tak lojalność i poparcie.
Dlatego nikt nie odpowie za system PEKA, za dodatkowe miliony
na terminal gazowy w Świnoujściu itd, itp.
We wspomnianym rankingu korupcyjnym Polska znów została
sklasyfikowana na dalekim 41 miejscu. Wypadamy nawet gorzej
niż pewne kraje afrykańskie. Nasz sąsiad Niemcy są na miejscu
12 (wraz ze „wschodnimi”), a Duńczycy na pierwszym. Leżą tak
blisko nas geograficznie, a tak trudno nam się do nich zbliżyć
w dobrych rządach! Dlaczego? Bo tam podejrzany o korupcję polityk lub urzędnik natychmiast musi odejść, a u nas ratuje go zawsze
zwierzchnik. W Polsce powstał odporny na zmiany skostniały system - od gminy do krajowego rządu.
Przygnębiające potwierdzenie kompromitujących Polskę ocen
widzimy wokół na co dzień. Żadnej posady nawet w gminnych
urzędach, służbach i placówkach nie dostanie nikt bez odpowiednich pleców. Niby-przetargi na wykonawstwo prac opłacanych
z publicznej kasy „wygrywają” ci, których wybierze urzędnik, a nie
najlepsi. Dlatego m. in. za budowane w Polsce autostrady płacimy
o wiele więcej niż w znacznie droższych Niemczech. Kwitnie polska
fikcja praworządności i demokracji hamując rozwój siły państwa.
Płacimy tylko my - zwykli obywatele i podatnicy, od emerytów
do właścicieli rodzinnych, polskich firm. Zagraniczne „podmioty”
korzystają z uprzywilejowanego traktowania. Urzędnicy pokazali niejednokrotnie jak szybko i łatwo potrafią bezkarnie zniszczyć
polskiego przedsiębiorcę. Zagraniczni nie płacą na ogół podatków,
a władze państwowe i samorządowe są na każde ich zawołanie.
Zadziwiająca życzliwość tłumaczona tym, że oddawanie gospodarki w obce ręce leży wręcz w naszym narodowym interesie.
A w istocie to też korupcja na globalną skalę. Marcin Dymczyk

Tak nazywam osiedle, którego większość ulic nosi męskie, staropolskie imiona: Leszka, Sędziwoja, Mścibora itd. To Antoninek, który leży wprawdzie pięknie w pobliżu lasów, terenów zoo,
rzeki Cybiny i urokliwych stawów, ale nie posiada miejsc publicznego wypoczynku i zabawy najmłodszych. Matki, ojcowie
i opiekunowie małych dzieci nie mają tu spokojnego, właściwie
urządzonego azylu, choć powinien i mógłby być. Jest boisko przy
szkole, ale to nie to samo, co ogólnodostępne, jak np. w Antoninku Dolnym. Tam zadbano, aby na miejskim gruncie urządzić
miejsca służące zabawie i sportowi.
Te potrzeby mieszkańców w naszym Antoninku zostały zaniedbane niestety w ostatnich latach przez lokalny samorząd,
który okazuje się nieudolny, w zasadzie fikcyjny, zdominowany
negatywnie od dawną przez jedną osobę. Teraz w prasie czytam
wypowiedzi, że można byłoby przywrócić Antoninkowi „męskiemu” park niegdyś Stablewskich przy ul Browarnej. Może
i tak, ale dlaczego nie pomyślano o tym wcześniej, dlaczego dopuszczono do tak opłakanego jego stanu? Przecież to miejsce
było jakoś urządzone i oddane do dyspozycji mieszkańców już
w latach sześćdziesiątych minionego wieku.

Aleja świadcząca o dawnej świetności parku przy ul.
Browarnej w Antoninku. To miejsce powinno nadal służyć mieszkańcom, ale samorząd osiedla nie zadbał.

PARK ZABAW I WYPOCZYNKU im. XX-LECIA P.R.L.
Taki napis można jeszcze bez trudu przeczytać na jakimś
trafem ocalałej tablicy-zabytku przy ul. Browarnej.

szuka pracy

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”

Dodam jeszcze, że na zagospodarowanie czeka dolina strumienia Szklarka. Mogłoby to być też wspaniałe miejsce wypoczynku
i rekreacji, ale trzeba by stworzyć wizję i ją realizować, jak uczynili ostatnio osiedlowi samorządowcy na Głównej, budując za
własne pieniądze piękny Park Nadolnik. Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole też ma co roku do dyspozycji setki tysięcy złotych, ale wszystkie te wielkie pieniądze oddaje szkołom.
Z lenistwa, niezaradności, niedbałości o interes mieszkańców?
Pewnie z wszystkiego po trochu, ale przyczyną główną jest brak
demokracji w osiedlowym samorządzie, gdzie o wszystkim decyduje jedna osoba, kierująca się własnym interesem. Trzeba to
zmienić radykalnie przy najbliższych wyborach. Jan Kowalski

Redakcja „MY”
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zawód specjalny:
kelner

Po wybuchu afery podsłuchowej kelnerzy znaleźli się na
pierwszych stronach gazet. Ten zawód został jakby odkryty
na nowo. Ale kelnerzy byli już bohaterami i w literaturze, i w
filmach. Bohumil Hrabal napisał ,,Obsługiwałem angielskiego króla”. Tam też zostało napisane słynne: „nie widziałeś, nie
słyszałeś niczego, ale musisz widzieć i słyszeć wszystko”...
Jak to tak naprawdę jest – pytam pana Mateusza, kelnera
jednej z największych restauracji na naszych osiedlach.
- Owszem, kelner musi być niezwykle dyskretny, bo widzi i słyszy
niejedno, a to na weselu, a to na stypie, nie mówiąc o spotkaniach
biznesowych. Oczywiście, jeśli zobaczę na weselu, że panna młoda zachowuje się ,,niestosownie” z drużbą, to przecież nie pobiegnę ,,naskarżyć” jej nowo poślubionemu małżonkowi. Mnie to po
prostu nie interesuje. Interesuje mnie natomiast, gdy gość kradnie
nasze firmowe szkło, sztućce, dekoracje – wtedy i widzę, i słyszę. I
robię z tej wiedzy użytek. Podobnie zachowam się, gdy na imprezę
goście wnoszą np. swój alkohol.
- W dzisiejszych czasach też kradną?
- Oj, zdziwiłaby się pani jak klienci potrafią chować do torebki
czy kieszeni np. sztućce, aby za chwile stwierdzić, że nie było ich
przy nakryciu...
- Jakie cechy powinien mieć dobry kelner?
- Uczciwy, sumienny, inteligentny i elokwentny. Grzeczny, ale nie
ugrzeczniony, szanujący gościa i siebie. Powinien rzetelnie obsłużyć klienta, ale nie dać się traktować jak służącego...
- No, właśnie – jak najlepiej przywołać kelnera?
- Dobry kelner wyczuje gdy gość chce jeszcze coś zamówić lub
zapłacić rachunek. Wystarczy kontakt wzrokowy, skinienie głową.
Wtedy obie strony będą się dobrze czuły.

cudne wspomnienia

Tkwią gdzieś głęboko, wypłowiałe, czasem w kolorze sepii. Przykurzone albo całkiem żywe. Wspomnienia wakacyjne. Dla
jednych to romanse wczasowe, dla innych
egzotyczne wycieczki. Wspomnienia, zaczynające się od słów: - A pamiętasz...
A mnie przypomniał się najpierw... halibut
w Rewalu. Przebój obiadowy na zapyziałym
ryneczku ponad cztery dekady temu. Olbrzymi kawał białego,
ociekającego tłuszczem mięsa. Zagryzany kawałkiem chleba czy
bułką, popijany kefirem z buteleczki. Ciekawe, potem w domu halibut nie miał tego swoistego smaku. Z tegoż Rewala wakacyjnego
pcha się wspomnienie byle jakiego jadła w ,,Rycerskiej”. Ppomidorowa albo jakaś owocowa zupa wlewana na talerz z metalowego
garnuszka-miernika porcji. I żart, że z paluszkiem. Kelnera, naturalnie, ale zatruć nie było...
Cudownie smakowite, pod różną postacią ryby i rybki dwie dekady wstecz w Jastarni. I snujące się niczym z mgły dawniejsze
damy, co to do kurortu przyjechały. Dawnych pensjonatów czar.
Wtedy popadających w ruinę pod szyldem Funduszu Wczasów
Pracowniczych...
W Sarbinowie odpoczywałam gdy żywność była na kartki. Owszem, oddawało się kuponik na... kości. Potem wczasowicze narzekali, że ciągle tylko mielone. Albo ryż. Na śniadanie z mlekiem, na
obiad z ogórkową (I danie) i z cukrem (II danie). Aż dziw, że człek
skośnooki po takim menu do Poznania nie wrócił. Parę lat później
w Mielnie odpoczywałam. Też kuponiki oddać trzeba było. Tam

-W znakomitym filmie ,,Zaklęte rewiry” obserwujemy, ile
szczebli musiał pokonać kandydat na kelnera (począwszy od
posady zmywacza), aby wreszcie trafić na salę jako pomoc
do zbierania brudnych naczyń, szkła itp. i zanoszenie ich do
kuchni. Teraz jest pewnie inaczej?
- Tak, kelnerem można zostać, kończąc odpowiednią klasę szkoły
gastronomicznej albo przechodząc przez specjalistyczne szkolenia,
kursy (finansowane często przez Unię), nie tylko dotyczące obsługi
gościa (a to jest rozległa wiedza, w zależności także od np. statusu
restauracji), ale z zakresu gastronomii, hotelarstwa, marketingu.
Sam w takich uczestniczyłem. Przecież kelner oprócz umiejętności
obsługiwania gości musi mieć też wiedzę np. z zakresu produkcji
tego, co podaje klientowi. Musi znać języki obce, być niekiedy baristą, wiedzieć jak nakrywać stół.
- A co z napiwkami?
- Jest ich coraz mniej. Jeśli jest większe przyjęcie, wówczas zdarza
się, że rachunek zostaje zaokrąglony – do podziału dla obsługujących kelnerów.
- Dziękuje za rozmowę.
Ewa Kłodzińska
zwyczaj stołówkowy był inny. Mianowicie, pan kierownik segregację wczasowiczów wprowadził. W jednej części stołówki siedzieli ci
co znaczek na mięso oddali – oni nawet schabowego uświadczyli.
W drugiej części jadalni wczasowicze niejako II kategorii – makaronem czy kluskami zadowolić się musieli. W pięknym zamku
w Lubniewicach przygody kulinarne były inne: maleńkie porcje
często wręcz niejadalne, ale nieopodal zabytkowych murów posadowiła się smażalnia kurczaków, która rekordy frekwencji i pewnie
finansowe biła. Kto wie czy nie w porozumieniu z kiepskimi kucharkami wczasowymi...
Za to w ,,Polonii” w Międzyzdrojach czy z kartkami czy bez, kucharki cuda wyczyniały i dożywiać się nie było trzeba. Z Międzyzdrojami inne jeszcze smakowe wspomnienia mam. Przypomniało mi się, oglądając reklamę 25-lecia lodów Magnum, że właśnie
tę nowość tam w czasie wakacji zaliczyłam. Lody Magnum były
straszliwie drogie (porównując z innymi) i wywołały rozczarowanie: ot, śmietankowy lód w chrupkiej czekoladzie...
A w kołobrzeskiej ,,Poznaniance” w czasach już współczesnych,
po standardzie stołówek FWP, wczasowiczowi wydawało się, że w
raju się znalazł. Również kulinarnym. Zaspało się na śniadanie, to
i dwie godziny później świeżutka jajeczniczka się znalazła i kawusia pachnąca także. A na deser poobiedni serwowano a to lody, a
to brzoskwinie pod śmietanową pierzynką. I jeszcze kawał placka
dopiero co upieczonego. Niestety, tamtego lata sierpień upałem tak
się dał we znaki, że reżim w kuchni wprowadzić trzeba było i bite
śmietany tudzież lody albo kolacyjne pyszne sałatki z majonezem
z jadłospisu wyrugowano.
Moje wspomnienia wczasowe pachną arbuzem wystanym w kolejce, świeżo uwędzonym węgorzem. I beztroską...
Ewa Kłodzińska
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„Przystanek Folwarczna”

pora zgłosić uwagi

Od prawie trzech lat zabiegamy o dostęp
do pętli na Franowie. Determinacja, upór
i konsekwencja w działaniu poskutkowały
przekazaniem środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie planu naszej
drogi. W połowie lipca br. ukazała się na
stronach ZDM-u jej koncepcja, która nie
odbiega zbytnio od propozycji zgłaszanych
Krzysztof Bartosiak
przez Stowarzyszenie ,,Przystanek Folwarczna”. Kwestią, do której zostaną wniesione naszego uwagi,
pozostaje połączenie ulicy Stalowej z ul. Folwarczną.

Zapewniono nas, iż ruch samochodowy ominie nasze osiedla,
a tymczasem za rondem wyrysowano drogę łączącą się ze starą
Folwarczną. W naszym wniosku w miejscu tym powinien powstać ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Szkoły Podstawowej nr
55. Dopuszczamy natomiast ruch samochodowy ul. Stalową w
kierunku tzw Kolejki i dalej prawo/lewo skręt (wjazd na osiedle
lub wyjazd w kierunku abpa Dymka ).
Uwagi można zgłaszać do dnia 7 września 2014r. osobiście lub
pisemnie w ZDM przy ul. Wilczak
Do końca tego roku ma być gotowy definitywnie plan drogi.
Realizacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu funduszy. Tak
więc nasza walka jeszcze nie dobiegła końca. Jesteśmy teraz co
prawda bliżej niż na początku, ale złożymy ,,broń” dopiero wtedy, gdy pierwszy nasz mieszkaniec dotrze autobusem po nowej
Folwarcznej do tramwaju na Franowie!
Krzysztof Bartosiak

Nieprzyjemne chwile przeżyliśmy na początku lipca br. w
obrębie naszego osiedla. Powodem naszego utrapienia stały się
wielkie ciężarówki, które cztery dni jeździły ,,starą” Folwarczną.
Mieszkańcy tej okolicy znają tę drogę doskonale. Zbudowana
jest z płyt betonowych, popękanych, nierówno ułożonych, tworzących co kilka metrów wyrwy lub koleiny. Jadąc nawet tylko
samochodem osobowym po tej niby drodze powoduje się hałas,
słyszany wyraźnie pobliskich mieszkaniach. A hałas jaki wytwarza ciężarówka o masie całkowitej ok.30 ton?
Ulica abpa Walentego Dymka od stacji benzynowej BP i dalej
Browarną objęta jest zakazem poruszania się ciężarówek powyżej
16 ton. Czy zatem pojazdy te nie łamią przepisów? Okazało się, że
na przejazd taki wymagane jest zezwolenia ZDM-u. Po naszej interwencji ZDM przyznał, że pozwolenia takowe wydał i- tłumacząc się przed telewidzami (poprosiliśmy WTK) - oznajmił, iż nie
może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej podmiotowi, który o takie pozwolenie wystąpi. Kuriozalne: wpierw wydajemy ogromne kwoty na remont ulicy (abpa Dymka), a potem pozwalamy ją dewastować poprzez wjazd pojazdów o dopuszczalnej
masie ponad dwukrotnie przekraczającej dopuszczalny limit!

Nasi mieszkańcy przeżyli koszmarną noc 3-4 lipca, kiedy pojazdy te kursowały praktycznie co 15 minut. Trasa biegła od pętli
tramwajowej na Franowie, gdzie przetaczano przez PKP Cargo
składy pociągów towarowych zawierające tłuczeń. Ładowano go
na ciężarówki i przewożono pod oknami mieszkańców PTBS-u
Folwarczna na budowę do Swarzędza. Brak oznakowania ciężarówek oraz nocna pora potęgowały tajemniczość całej sprawy.
Po interwencji dziennikarskiej (dziękujemy telewizjom WTK,
RTK i portalowi Codzienny Poznań), rzecznik PKP CARGO
rzucił trochę światła na tę sprawę. Okazało się, że bocznica ta
jest wykorzystywana sporadycznie nie tylko przez w/w przewoźnika kolejowego, lecz także przez pozostałych z grupy PKP. Zachodzi zatem pytanie: czy terminal na Franowie, wybudowany
za grube miliony, jest tylko ,,atrapą”i nie posiada rampy do za- i
wyładunku materiałów sypkich? Czy nasi mieszkańcy będą od
czasu do czasu narażeni na nieprzespane noce? Czy ta pseudo
droga musi być w ten sposób wykorzystywana?
Otrzymaliśmy odpowiedź na jedną z naszych zagadek! Otóż
ciężarówki te jeździły nocą, gdyż odpowiednie służby o tej porze
nie pracują - czyli Inspekcja Transportu Drogowego !
Proceder taki kwitnie w całym kraju właśnie o tej porze (nocą).
Poinformowano nas ,iż kolejne składy zostały skierowane na
stację Poznań Wschód i tam dokonywany jest rozładunek. A nie
można było tak od razu?
Krzysztof Bartosiak

Przy pętli tramwajowej na Franowie rozładowywano składy pociagów towarowych z tłuczniem. A można było inaczej!

Ciężarówki z tłuczniem o wadze 30 ton kursowały nocą co 15
minut pod oknami osiedla PTBS przy ul. Folwarcznej.

Samorząd Osiedla Warszawskiego nie wykorzystał historycznej wręcz szansy odzyskania dla tutejszej społeczności tej dużej
części parku zwanego Plantami, którą zabrał w czasie wojny hitlerowski okupant dla swoich celów. Zbudowane przez Niemców
przedszkole typu barakowego uległo dekapitalizacji i zostało 3
lata temu zlikwidowane. Rada Osiedla powinna twardo i jednoznacznie domagać się zwrócenie całego poprzedszkolnego terenu

Plantom, ale takiej determinacji nie wykazała. Wypowiedziała
się kunktatorsko za dalszym wykorzystywaniem tej części parku
na „cele oświatowe”.
Osiedlowy samorząd uległ w istocie - może nawet nieświadomie - naciskom urzędników, którzy mają swoje tajemnicze plany
wobec tej niezwykle atrakcyjnej działki. W końcu może przejść
ona w prywatne ręce. Przedwojenni ojcowie-założyciele Osiedla
Warszawskiego z Sylwestrem Pajzderskim na czele przewracają
się w grobie na takie niweczenie ich pięknego projektu.
md

Nocne hałasy na osiedlu

najazd ciężarówek

stracona szansa?
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Kinga Łada

KuchniaPana
PanaAdama
AdaKuchnia

OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (6)

Rys. Marta Grabowska
- No, to jestem! U drzwi mieszkania pana Adama, bohatera naszej opowieści, stała hoża młoda kobieta z zawadiacko przerzuconym na ramie grubym warkoczem. Plecak leżał u jej stóp. Stanowczo odsunęła zdumionego mężczyznę i wkroczyła dziarsko.
- Co, nie poznajesz mnie – zaśmiała się – to ja, Jadwiga spode
samych Tater...
Pan Adam już chciał odpowiedzieć, że przecież ostatnio w Tatrach nie bywał, ale litościwa pamięć podsunęła mu niedawną
konferencję w Krynicy... Morskiej i wieczór integracyjny. Owszem, wtedy niezobowiązująco zaprosił pełną temperamentu góralkę. Teraz odetchnął z ulgą, odzyskał głos, grzecznie poprosił
Jadwigę ,,na salony” swojego mieszkanka na Komandorii. -A
łazienka jest tutaj -wskazał toaletę - pewnie chcesz się odświeżyć
po podróży. Czmychnął do kuchni. Gościa, zwłaszcza po podróży, trzeba było nakarmić. Zajrzał do lodówki. Na całe szczęście,
nauczony różnymi doświadczeniami, miał zapas wędliny, pomi-

dory, zielone ogórki. Ale – co dalej? Przecież nie wiedział jak długo Jadwiga zagości na Komandorii.
Problem rozwiązał się sam. Jadwiga widząc nietęgą minę pana
Adama, uspokoiła go, że ma jeszcze rodzinę w Wielkopolsce do
odwiedzenia. -A tu masz nasze podhalańskie sery, będą pasować
do tej wędliny. Już w nieco spokojniejszej atmosferze zjedli kolację, z kieliszkiem wina przenieśli się do pokoju, aby powspominać co bardziej interesujące chwile z pobytu w Krynicy. Pan
Adam zmienił pościel w swojej sypialni i umieścił tam Jadwigę.
Sam położył się na otomanie w salonie. - Czym ugościć Jadwigę
w kolejne dni – zastanawiał się tuż przed uśnięciem. Miał nadzieję, że w krytycznej sytuacji poratuje go mama Malwina.
Nazajutrz zjedli małe śniadanie, Adam zaopatrzył Jadwigę w
przewodnik, wskazał na parafialny kościółek św. Jana Jerozolimskiego, skąd trakt królewsko-cesarski się zaczynał. Podjechał na
Śródkę i tam zostawił Jadwigę, aby obejrzała rewitalizujący się
piękny zakątek Poznania, multimedialny ICHOT, skąd już tylko
most bp. Jordana dzielił turystkę od Ostrowa Tumskiego z piękną
Katedrą. Wrażenia miała zapewnione. Wręczył jej jeszcze klucze
do mieszkania, aby nie musiała do późnego popołudnia włóczyć
się po mieście.
Z pracy pan Adam wykonał zaraz telefon do mamy Malwiny,
aby ratowała syna w potrzebie. - Mam w zalewie polędwiczki
wieprzowe. Przywiozę ci je do domu i powiem co masz dalej robić... Na mamę można było liczyć.
Smakowite polędwiczki: 3 polędwiczki wieprzowe umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem i głęboko ponacinać na ukos co kilka
centymetrów. Zalewa: 3 łyżki oleju plus 3 łyżki sosu sojowego plus
sok z cytryny plus 2 łyżeczki majeranku. Połączyć z kilkoma ząbkami obranego i zmiażdżonego czosnku. Polać zalewą polędwiczki
w garnku i odstawić na 12 godzin do lodówki (co już wcześniej
uczyniła mama pana Adama).
Gdy pan Adam wrócił po pracy do domu, usłyszał, ku swojemu zdumieniu, dochodzącą z kuchni wesołą rozmowę w gwarze
wielkopolsko-podhalańskiej. Pani Malwina i panna Jadwiga zaśmiewały się w głos nie rozumiejąc się nawzajem. Spotkały się
gdy pani Malwina dostarczyła synowi mięso do dalszej obróbki.
Teraz, gdy gospodarz wrócił do domu, zostawiły go w kuchni,
aby dokończył kolacyjne dzieło.
Polędwiczki odsączyć z zalewy i smażyć z każdej strony na
mocno rozgrzanym oleju. Doprawić solą i pieprzem. I – można
podawać! W wersji obiadowej z ziemniakami i surówką. U pana
Adama w wersji kolacyjnej były kromki chleba i pokrojone w paski świeża papryka oraz pomidory, zielone ogórki w talarkach, a
wszystko polane jogurtem.
Wielkopolskie nazwy potraw niezwykle ubawiły pannę Jadwigę. I już nie mogła doczekać się piątkowego postnego obiadu, na
który została zaproszona. Pani Malwina obiecała podać polewkę
i pyry z gzikiem.
Polewka: Szklankę wody zagotować. Zmiksować pół litra maślanki, pół szklanki śmietany, dodać 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej i wlać na wrzątek, mieszając. Dosmaczyć wg gustu. (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.)
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roześmiane nasze dzieci

„Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat”.
Janusz Korczak
Zespół Caritas parafii Ducha Św. w Antoninku zorganizował dzieciom letni wypoczynek od 30 czerwca do 5 lipca br.
Skorzystało z tych wakacyjnych atrakcji aż 66 dzieci. Na wysoką frekwencję wpłynął niezwykle bogaty i atrakcyjny program. W pierwszym dniu udaliśmy się spacerem nad Maltę,
by próbować sił w grze w golfa. Ponieważ nie tak łatwo trafić
do dołka, więc oprócz radości było i wiele emocji.

Następnego dnia 45-osobowa grupa pojechała autokarem do
Kościana, do „Nenufar Club” - parku rekreacyjnego z akwenami wodnymi. Były poszukiwania skarbu, spotkanie z piratami,
spływ tratwą po jeziorze pełnym nenufarów, pobyt w wiosce
indiańskiej, tańce w gorących rytmach. Jednym słowem zajęcia
manualne, muzyczne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne.
Z kolei druga grupa udała się do „Karmelkowa” na pokaz tworzenia masy karmelowej i lizaków. Każdy z uczestników sam wykonał dla siebie lizaka na patyczku. To cukierkowe czary mary,
których efektem była ciekawa słodkość. Lizaki towarzyszyły nam
w drodze przez Stary Rynek, Plac Wielkopolski aż do domu.

zlikwidować
l u b s p r y wat y z o wa ć
Mamy oczywiste dowody, że nowy, wielki i drogi urząd zwa-

ny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej jest tworem całkowicie nieudolnym, szkodliwym, zbędnym i powinien
zostać niezwłocznie rozpędzony na cztery wiatry. Nieudacznicy
z GOAP nie potrafią usunąć dyskwalifikującego ich absurdu,
jakim jest wywożenie śmieci z jednej ulicy przez kilka firm. W
Antoninku np. zawsze jednocześnie tego samego dnia pojawia-
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Kolejny dzień spędziliśmy nad Maltą, na grach i zabawie, a następnego pojechaliśmy do Zaniemyśla. Spotkaliśmy się z naszym
ks. proboszczem w ośrodku Caritas „ Bojanowe Gniazdo”, który
przebywał tam z grupą ministrantów. Dzieci bawiły się na placu
zabaw, kąpały w jeziorze, wzięły udział we Mszy Św., zjadły smakowity obiad. Słowem tak wiele atrakcji, że nikt nie chciał wracać do Poznania. Druga grupa, która wcześniej była w Kościanie,
wybrała się na karmelkowe fantazje.

Piątek był dniem wyprawy do Zoo. Przy siedzibie dyrekcji
czekała kolejka, która woziła nas po ogrodowych alejkach, przy
tym informując o ciekawych zwierzętach i ich zwyczajach. Wysiedliśmy i pierwsze kroki skierowaliśmy do nowej niedźwiedziarni. Trzy niedźwiedzie brunatne: Misza, Borys i Wania leniwie przechadzały się po wybiegu, zatrzymując się i spoglądając
na nas. Szczególnie Wania przyglądał nam się wyjątkowo, że, aż
….usiadł. Dzieci mówiły „siedzi jakby telewizję oglądał”.
Dużą atrakcją są słonie, tygrysy, ale najbardziej cieszyła dzieci
małpa czepiak o imieniu Colombo, który uaktywnia się szczególnie, gdy mu się klaszcze. Nasze ręce przez dłuższy czas miały co
robić, a Colombo dawał swoje popisowe numery. Zwiedziliśmy
też motylarnię, gdzie panuje prawdziwy tropik, a motyle siadają
na ramieniu. Odpoczęliśmy w wiosce indiańskiej, chłodząc się
lodami i podziwiając z jednej strony słonie, z drugiej wielbłądy.
Sobota jest zawsze dniem przeznaczonym na gry, konkursy, wspólną zabawę. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w
konkursach plastycznych, sportowych i wygrać nagrodę. Można
też było pomalować sobie twarz, rękę czy nogę. Dzieci najchętniej prosiły o namalowanie nie motyla, pająka czy węża, ale flagi
drużyn biorących udział w mistrzostwach świata.
Cieszymy się, że wypoczynek dostarczył dzieciom dużo radości, dużo pozytywnych przeżyć i nowych wrażeń. „Kiedy śmieje
się dziecko –śmieje się cały świat” - powiedział wybitny pedagog
Janusz Korczak, którego słowa zacytowałam na początku. Jest
to prawda, nie ma większej radości nad uśmiech dziecka. Nasze
dzieci śmiały się głośno i to codziennie. Dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli to dzieło materialnie i duchowo. Warto było podjąć trud organizacji letniego wypoczynku dzieci.
W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas
przy parafii Ducha Św. Kazimiera Grabarczyk
ją się śmieciarki aż czterech firm wywozowych: Remondis, Zys,
Alkom i Wikom. Te firmy niczemu tu nie są winne, bo po prostu robią swoje, a GOAP powstał za nasze pieniądze niby po
to m. in. aby takie absurdy wyeliminować. Tam jednak jest za
dużo urzędników przysłanych tylko do brania pieniędzy, którzy
potrafią jedynie przeszkadzać w pracy dobremu przecież menadżerowi Przemysławowi Gonerze. Gdyby GOAP sprywatyzować, to pod rządami tego fachowca firma działałaby jak w
zegarku. Ale niestety - stworzono ją, aby dac stanowiska swoim
ludziom, więc będzie jak jest. Aż do jakiejś rewolucji.
md
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Niezmiennie od 40 lat

ulicami osiedla

Jak co roku, w oktawie Bożego Ciała odbywała się procesja
pod naszymi oknami. Niezmiennie od 40 lat, początek wspólnego pielgrzymowania ma miejsce na ul. Żelaznej. Przemieszczamy
się następnie osiedlem Przemysława i PTBS Folwarczna.
Cały szlak naszej procesji wiedzie wśród udekorowanych po
obu stronach drogi okien. Dekoracje mają jak najbardziej stosowny, celowy charakter. Ujrzeć można gałązki oliwne, kłosy
zbóż, a nade wszystko wyeksponowaną Hostię.
Procesja ta jest również okazją do spotkania dawno nie widzianego sąsiada. Uroczystość nasza kończy się przy kapliczce na oś.
Folwarczna, błogosławieństwem dla czterech stron świata!
Krzysztof Bartosiak

Rodzinnie na Moście Jordana

Warto tutaj przychodzić z całą rodziną. Ostatnio odbyła się kolejna impreza artystyczna pod hasłem: „A w niedzielę po sumie
na moście…” w ramach projektu „W środku Śródki”. Spotkanie –
głównie dla dzieci – organizatorzy zaproponowali na moście Biskupa Jordana o godz. 13.15. Autorkami tych działań artystycznych są panie Małgorzata Matuszko, Arleta Kolasińska i Elżbieta
Karolak z Fundacji Artystycznej „Puenta” przy ulicy Leszka 25A
w Antoninku. Fundacja działa od półtora roku, a impreza odbyła
się już drugi raz. W okresie od 29 czerwca do 7 września br. przewidziano kilka takich spotkań z ciekawymi programami.
Impreza była finansowana z projektu „Centrum warte Poznania”, a patronat medialny objęły: TVP Poznań, radio Merkury
oraz informator IKS. Włączyli się też liczni partnerzy, np. „Śródeja”, czyli „Stowarzyszenie przyjaciół Środki i okolic”.
Dnia 13 lipca organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla
dzieci i pokazy cyrkowe. Wystąpili szczudlarze, którzy robili z
balonów dziwne stworzenia, dzieci grały w hula –hoop, zaprezentowano jazdę na monocyklu. Za licznymi działaniami kryła się grupa „Spin me!”. Kolorowe, pstrokate poduchy nie tylko
zdobiły most, bowiem można było na nich odpocząć. Dobrym
pomysłem były też wszędzie rozłożone jasne leżaki. Jednak chyba największą atrakcją dla dzieci było puszczanie wielkich, wręcz

monstrualnych baniek mydlanych. Ta akcja była bardzo udana,
fascynowała nie tylko maluchy!
Pani Małgorzata z Fundacji „Puenta”, spytana o dalsze plany,
zdradziła, że 10 sierpnia odbędzie się spotkanie z grą w szachy.
Wspomniana fundacja już dwa razy wygrała nagrodę w konkursie pod hasłem: „Centrum warte Poznania”.
W ramach imprezy wyróżniali się też szczudlarze ubrani w
piękne stroje przez siebie zaprojektowane: całe białe, inne w
kratę, a te, w których występowali na opisywanej imprezie, były
wielokolorowe! Jedną z tych 2,5-metrowych postaci kreował pan
Łukasz Pieczykolon, który na szczudłach chodzi od kilku lat.
Wraz z resztą ekipy jeździ na różne festiwale (np. w Jarocinie,
Gliwicach, Lubiążu i in.). Na jednym z nich, w Lublinie, kilka lat
temu nauczył się sztuki szczudlarskiej. Szczudła znano już w średniowieczu, jednak były one inne niż te współczesne, gdyż wtedy
podpierano się pod pachami.
Organizatorzy imprezy nie zapomnieli też o strawie. Znajdująca się na Śródce kawiarnia „Chichot”, która działa od 8 marca
2014 roku, zaproponowała zainteresowanym apetyczną tartę z
owocami, sernik bazyliowy, sok malinowy oraz lemoniadę!
Impreza się udała! Oby więcej podobnych, wartościowych projektów realizowano w Poznaniu. Łączą one zabawę i rozrywkę z
edukacją. Rozwijają też u dzieci kreatywność i wyobraźnię. Po
prostu owe imprezy są bardzo potrzebne, też dlatego, aby uciec
przed niekiedy „szarą rzeczywistością” i monotonią.
Weronika Jodłowa

Organizatorzy imprezy na Moście Jordana potrafili stworzyć
wiele miejsc, gdzie dzieci w każdym wieku były zachwycone
skierowaną do nich propozycją nietuzinkowej zabawy..

Nawet pomyśleć przykro, że ten stary Most Rocha mógłby zostać pocięty na złom, gdyby nie upór entuzjastów, którzy wymusili na władzy jego przeniesienie w to nowe miejsce.

„w Środku śródki”
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1964-2014 Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 85
... a drugiego dnia festyn

Dzień po Jubileuszowej Gali z okazji 50-lecia SP85 odbył się Festyn,
na który zostali zaproszeni wszyscy bez ograniczeń. Przybyli absolwenci naszej szkoły od pierwszych roczników poprzez kolejne, nauczyciele,
rodzice absolwentów, przyjaciele szkoły, mieszkańcy osiedla i nie tylko.
Goście zwiedzali szkołę, oglądali wystawy, gazetki, ekspozycje. Wyjątkowym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki
szkolne, klasowe. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart
starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów w kronice.

Jubileuszowy Festyn stał się okazją do zaprezentowania na scenie
licznych talentów naszych uczniów, absolwentów oraz nauczycieli. Podziwialiśmy umiejętności wokalne, taneczne, teatralne oraz recytatorskie dzieci z klas 1 – 6, występy naszych absolwentów, m. in. występ
orkiestry KuSza założonej przez Mateusza Coftę, rytm i podkład perkusyjny na bębnach afrykańskich wybijał Przemysław Promiński z małżonką, talent wokalny zaprezentowała Kamila Lewińska. Nauczyciele
SP 85 swoimi umiejętnościami zabłysnęli w specjalnie przygotowanym
Jubileuszowym Kabarecie. Dodatkową atrakcją był mini recital Aleksandry Skiereckiej.

Zainteresowanie budziła ekspozycja Mazdy przygotowana przez
przedstawicieli zaprzyjaźnionego Voyagera Club. Wyjątkową atrakcją
było malowanie farbami przez dzieci modelu Mazdy 2. Czar czterech
kółek w starszym wydaniu zaprezentowali p. Paczkowscy eksponując
pełne uroku Fordy Taunusy. O czar dwóch kółek „Skuterem przez świat”
zadbali p. Muszyńscy. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wizyta policji konnej, stanowisko policji wodnej (idolem dzieci został labrador
Maniek) oraz straż miejska. Chętni mogli skorzystać z przejażdżki na
trójkołowych hulajnogach tzw. trikkach, amatorzy konnej jazdy - na
kucykach.

O podniebienie zadbali nasi kochani rodzice. Przepyszne ciasta, aromatyczna kawa t- o tradycja naszych festynów. Mistrzostwo grillowania osiągnął pan Andrzej, który grilluje naprawdę smakowicie. Festyn
z okazji Jubileuszu SP 85 był wspaniałym Świętem Szkoły. Serdeczne
podziękowania dla RO Ostrów Tumski-Śródka-Zawady- Komandoria,
Rady Rodziców przy SP nr 85 oraz wszystkim , którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego Festynu.
Tatiana Mura-Waraczewska

Spotkanie z gwiazdą

sałatki i tenis

Z Magdą Gościńską połączyła mnie zwykła sympatia, ten sam
zawód, jedna redakcja oraz uwielbienie dla... sałatek jarzynowych,
zjadanych codziennie na śniadanie. Sportem nie interesowałam się
w ogóle. Naczelny oznajmił, że jadę z Magdą do Warszawy na Tenisowy Turniej Gwiazd (korty KS ,,Legia” organizator: fundacja miss
świata Anety Kręglickiej). Gwiazdą będzie Gościńska, a ja jadę ,,do
pisania”.
I wtedy dowiedziałam się, że te sałatki zjadałam w towarzystwie mistrzyni i wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski juniorów w tenisie,
członkini kadry narodowej juniorów, zwyciężczyni wielu krajowych turniejów w kategorii seniorów. Jeszcze gdy razem pracowałyśmy Magda
została dwukrotnie mistrzynią Polski dziennikarzy w tenisie, a później
jako uczestniczka Mistrzostw Świata Dziennikarzy na Węgrzech zaliczyła trzy brązowe medale – w singlu, deblu i grze mieszanej. Była zawodniczką AZS Poznań, Olimpii Poznań oraz Górnika Bytom reprezentując
te kluby w rozgrywkach tenisowej I ligi. Tę miłość do tenisa zaszczepił
Magdzie jej tata Zenon Witczak – były piłkarz Warty Poznań.
Wtedy jednak, 15 sierpnia 1993 roku, obie znalazłyśmy się w rozprażonej do białości Warszawie, w pełnym słońcu na kortach KS ,,Legia”.
Mnie na tarasiku dla VIP-ów chronił wielki parasol, to ja wypijałam litry
zimnych napojów. A Magda w pełnym słońcu grała z gracją i lekkością
wielką. Podsłuchiwałam co o tej grze mówili profesjonaliści. I puchłam
z dumy!
Po kilku godzinach oglądania miotających się po korcie tenisistów,
szepnęłam tylko Magdzie, że zwijam się do naszego hotelu Solec i opuściłam tenisowy high life, o którym pisałam później: ,,Na kortach wystą-

Magdzie Gościńskiej gratuluje słynny Szwed Bjorn Borg, najlepszy tenisista świata w latach 70. ub. w. Na zaproszenie
Wojciecha Fibaka gościł w 1978 roku w Poznaniu.
pili (z różnym powodzeniem) m.in. Aleksander Kwaśniewski, Krzysztof
Materna, Stan Borys”. To wtedy mogłam rozmawiać z Agnieszką Osiecką, Laurą Łącz, Bohdanem Tomaszewskim.
Magda przegrała tylko z Tomaszem Iwańskim, ówczesnym członkiem polskiej kadry narodowej i członkiem Davis Cup - ,,więc to żaden
wstyd!” - napisałam w relacji ,,High life na korcie”. Magda po kilkugodzinnych zmaganiach powróciła do hotelu wesolutka jak skowronek
o świcie (jest taka do dziś) i z trudem mnie dobudziła. A jeszcze pognała mnie na wcześniejszy pociąg do Poznania. Do dziś Magda to jedyna
gwiazda sportu, z którą miałam do czynienia.
Ewa Kłodzińska
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Organista Roman Antkowiak

artysta i społecznik

wałam często grę ojca w kościele i jako nastoletnia, pełna krytycyzmu osoba, sama grająca na fortepianie i ucząca się harmonii w
liceum muzycznym, byłam pełna podziwu dla jego praktycznych
umiejętności w dziedzinie harmonii, modulacji i transpozycji.
Miał doskonały słuch i każdą zaintonowaną przez celebransa czy
wiernych pieśń kontynuował we właściwej tonacji. Przypominam sobie również jak zaimponował mi harmonizując pieśni, np
„Twoja cześć chwała”. Grał tak, że każdemu dźwiękowi melodii
towarzyszyła inna funkcja harmoniczna.
Jego umiejętności w zakresie modulacji poznałam kiedyś podczas porannej mszy św. w dniu powszednim, w której uczestniczyło
niewiele osób, przeważnie starszych kobiet. Mimo, że pieśni, które
śpiewano, rozpoczynane były w dość niskiej tonacji, intonacja
systematycznie opadała, więc ojciec pilnie słuchając, za pomocą
umiejętnych modulacji, zmieniał dwukrotnie tonację podczas
trwania utworu, a robił to tak, że dla niewprawnego ucha było to
prawie niesłyszalne.
Gdy go pytałam, w jaki sposób się tego wszystkiego nauczył,
odpowiedział, że pracował nad tym przygotowując się do diecezjalnego egzaminu organistowskiego. Opowiedział mi również, że
zdający kandydat musiał harmonizować pieśni kościelne w różnych tonacjach i to nie w G-dur czy a-moll, lecz w tych najeżonych krzyżykami i bemolami. Czasem wykonywano jedną pieśń, w
kilku trudnych tonacjach, innym zadaniem było modulowanie do
różnych tonacji i improwizowanie na zadany temat.
Kandydat musiał również wykazać się umiejętnością śpiewu i
gry responsorii mszalnych intonowanych przez celebransa, „trafieniem” w tonację rozpoczynanych przez niego pieśni. Sprawdzano
znajomość chorału gregoriańskiego i sposób towarzyszenia mu na
organach, umiejętności dyrygenckie i znajomość historii muzyki.
Egzamin był trudny bo obejmował szereg różnorodnych zagadnień i umiejętności. Często spośród przystępujących do niego np.
siedmiu kandydatów, zdawało dwóch. Już samo zaliczenie go, było
sukcesem”. cdn)
Beata Jankowska

Pragniemy tu przypomnieć
postać przez wiele lat ściśle
związaną z Główną i tutejszym życie duchowym. W jubileuszowym roku Parafii nie
może zabraknąć wspomnienia
o człowieku, który nie tylko był
organistą, ale i niezwykle skutecznym i niezmordowanym
animatorem kultury muzycznej
wśród mieszkańców. Roman
Antkowiak stanowi wzór Polaka, Wielkopolanina, szlachetnego pasjonata, utalentowaneRoman Antkowiak
go, a zarazem bardzo skrom(1909-1976)
nego, życzliwego człowieka.
Urodził się 12 kwietnia 1909 roku w Sasinowie koło Śremu. Był
siódmym z kolei dzieckiem Marii i Józefa Antkowiaków. Już jako
kilkuletni chłopiec wyróżniał się dobrym słuchem i poczuciem
rytmu, więc rodzice zdecydowali o jego kształceniu muzycznym.
Pierwszych lekcji gry na fortepianie i organach udzielał mu najstarszy brat, Kazimierz. Rozpoczęły się one jeszcze podczas
kilkuletniego pobytu rodziny Antkowiaków w Bochum w Westfalii. Tam również mały Roman zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w latach dwudziestych, już po powrocie rodziny do odrodzonej Polski.
Od roku 1931 uczył się na Wydziale Muzyki Kościelnej Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, a następnie przygotowywał się prywatnie u prof. Józefa Pawlaka do egzaminu przed Diecezjalną Komisją dla kandydatów na organistów
w zakresie gry organowej, harmonii i dyrygowania. Egzamin
zdał w dniu 20 września 1937 r. O jego umiejętnościach dowiadujemy się z relacji córki Romana Antkowiaka, Marii: „obserwo-

(Fragment pracy magisterskiej pt. „Sylwetki wybranych organistów Archidiecezji Poznańskiej działających w latach 1900-1990” obronionej w 1999 r. w Akademii Muzycznej w Poznaniu).

Odnowiona elewacja starego domu rodu Jezierskich przy ul.
Zawady. Jakie będą dalsze losy tego zabytkowego budynku?

Słup ogłoszeniowy na Rynku Wschodnim Głównej jest obiektem w Poznaniu już rzadko spotykanym. Kto zna jego historię?
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

odpoczywamy aktywnie

ATRAKCYJNE PÓŁKOLONIE

Zajęcia półkolonijne odbywały się od poniedziałku do soboty dla
uczniów klas 1-3. Zorganizowane zostały przez dyrekcję i nauczycieli szkoły przy współpracy z Akcją Katolicką. Wyjątkowo liczną grupę
uczestników od pierwszego dnia czekało wiele atrakcji i smaczne posiłki. Począwszy od wyjścia do kina, przez wizytę w nowym ZOO, przejazd “Maltanką”, zjazdy na pontonach, minigolf, Fabrykę Uśmiechu Michałek, na pikniku w Bogucinie kończąc. Każdy dzień dostarczył dużo
świetnej zabawy, a dzieci stanęły na wysokości zadania pod względem
zachowania, co razem sprawiło, że czas spędzony na półkoloniach będzie mile wspominany. Serdecznie dziękujemy Radzie Osiedla Główna
za sfinansowanie półkolonii.
Na stadionie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej odbył się Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały: Angelika Kaczmarek, Aleksandra Petzold,
Wiktoria Sierant, Natalia Surowiec. W konkursie rzutu piłką palantową
Aleksandra Petzold zajęła III miejsce.

WAKACJE NA BOISKU

Podczas wakacji dla aktywnych sportowo prowadzono zajęcia na
szkolnym boisku. W lipcu pod okiem nauczycieli oraz trenera osiedlowego można było sportowo spędzać czas od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 do 16. Dzieci i młodzież miały możliwość zagrać w badmintona, tenisa, piłkę koszykową, siatkówkę, piłkę nożną oraz wiele innych
gier i zabaw. W sierpniu zapraszamy na zajęcia w godzinach 10-13.
Na stadionie miejskim w Śremie odbyły się finały wojewódzkie turnieju „Z podwórka na stadion – o Puchar Tymbarku”. Rywalizowali
chłopcy i dziewczęta do 10 i do 12 lat. Naszą szkołę reprezentowały
dziewczęta w obu grupach. Młodsze zawodniczki spisały się bardzo dobrze. Dziewczęta z klasy 5 zagrały wzorowo i zajęły wysokie 4 miejsce.
W turnieju brały udział aż 24 zespoły z całego województwa.

SPORTOWE ZMAGANIA

Turniej Mistrzostw Wojewódzkich młodziczek w piłce nożnej
odbył się 14 czerwca w Koninie. Reprezentantki SP 45 podczas
zaprezentowały swoje umiejętności, tym samym zgłosić chęć gry
w KADRZE WIELKOPOLSKI. Na takie wyróżnienie zasłużyły
Klaudia Lewińska, Magdalena Zdrojowa oraz Natalia Surowiec.
Ponadto nasz zespół reprezentowały Katarzyna Walkowiak, Angelika Karczmarek (zawodniczka KADRY WZPN aktualnego
MISTRZA POLSKI), Joanna Czerepińska, Weronika Graczyk,
Paulina Cegielska i Wiktoria Nowicka.
Udział w rozgrywkach w lidze Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej zakończyły również dziewczęta z klasy 4a.

Nasi piłkarze zaliczyli udany start w rozgrywkach Orlik Cup 2014. W
tegorocznej edycji szkołę reprezentowały dwa zespoły: pierwszy składający się w głównej mierze z uczniów klas 6 oraz drugi, który w większości obsadzony był uczniami klasy 5 oraz debiutantką w rozgrywkach
chłopców, którą była kadrowiczka wielkopolski w kategorii młodziczek
Angelika Kaczmarek. Oba zespoły stanęły na podium.
Trzymamy kciuki za przyszły sezon, oby przyniósł wiele bramek
i same miłe chwile. Dziękujemy rodzicom za pomoc i wsparcie oraz
wszystkim kibicom za gorący doping.
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pszczoły to życie

Cztery lata po tym jak zniknie ostatnia pszczoła
i my znikniemy.
Albert Einstein
Naukowcy bija na alarm, że pszczół szybko ubywa. a jakość wielu
rodzin pszczelich jest tak słaba, że pszczelarzom nie opłaca się ich
utrzymywać. Przyczyną ginięcia pszczół są stosowane chemiczne
środki ochrony roślin. Warto tu dodać, że małe dawki pestycydów
nie zawsze doprowadzają do śmierci, lecz wpływają negatywnie na
mobilność i rozmnażanie pszczół. Preparatami zaprawia się nasiona
wysiewane do gruntu, a z tych nasion wyrasta roślina, w której nektarze i pyłku znajdują się pozostałości substancji toksycznych.
Greenpeace twierdzi, że poza środkami ochrony roślin istnieje też
wiele innych czynników, takich jak zmiany klimatyczne czy pasożyty, które odpowiedzialne są za obecną złą kondycję pszczół. W Polsce
mamy 450 gatunków pszczół - miodnych i samotnic. Najbardziej dotąd
chronimy miodne, a innymi mniej się interesujemy. Ostatnio powstał
unijny projekt mający na celu ograniczenie strat rodzin pszczelich.
Trzeba tu powiedzieć, że nie tylko pszczoły miodne trudnią się zapylaniem. Istnieją inni bardzo ważni dziko żyjący zapylacze. Na przykład
pszczoły samotnice, choć nie tworzą wielkich rojów, są świetnymi zapylaczami i produkują wspaniały miód. Właśnie przez nie jest zapylana m.
in, lucerna. Należy więc dbać nie tylko o pszczoły miodne, ale i o innych
zapylaczy! W Polsce już od lat 50 -tych jest prowadzony ich naukowy
monitoring.
Musimy troszczyć się o pszczoły, gdyż stanowią one nasze połączenie
ze światem przyrody i dają nam bezpośrednie korzyści. Ilość zapylaczy

niekonwencjonalne metody
leczenia boreliozy

Pszczoły (miodne i samotnice), trzmiele i inne dzikie zapylacze
roślin są niezbędne w dla uzyskania plonów w rolnictwie.
wpływa na ceny żywności na naszych talerzach. Wszelkie owady zapylające, a zwłaszcza pszczoły, zasługują na naszą szczególną troskę i maksymalną ochronę.
Aby chronić owady zapylające i nagłośnić problem, Greenpeace stworzył kampanię, mającą na celu zbudowanie w Polsce wiele tzw. hosteli
dla zapylających, cichych zapylaczy. Hostele powstają także w przestrzeni miejskiej, na przykład w parkach. Budowane są z trzciny, bambusa,
słomy, kawałków drewna, bloków glinianych, butelki z tworzywa sztucznego itd. Nasze wybory kreują rzeczywistość. Dbajmy o owady zapylające i zarazem o naszą przyszłość.
Weronika Jodłowa

Dlatego chorzy na boreliozę coraz częściej szukają pomocy w medycynie etnicznej, czyli stosowanej od wieków przez ludy różnych kultur.
Jeszcze do niedawna metody leczenia pochodzące spoza zachodniej Eu-

ropy, np. od Aborygenów czy innych „dzikich”, były uważane za oparte
na zabobonie. Obecnie już wiemy, jak bardzo Europejczycy się mylili.
Dziś wiadomo, że tradycyjni uzdrawiacze chińscy lub hinduscy, terapeuci ajurwedyjscy w leczeniu boreliozy są nad wyraz skuteczni.
Także zielarki, szamani tańczący i bijący w bębny, afrykańscy czarownicy zaklinający duchy przodków, południowoamerykańscy curanderos
eksperymentujący z roślinami zmieniającymi świadomość, ekstatyczni
syberyjscy szamani i inni uzdrowiciele ludów niepiśmiennych mogą pochwalić się sukcesami na tym polu. A więc i tym razem okazuje się, że
nie zawsze medycyna konwencjonalna ma monopol na skuteczność.
Ludy etniczne nie ograniczają rzeczywistości do tego, co da się zmierzyć lub zważyć i postrzegają zjawiska naturalne dokładniej niż my.
Ludy „prymitywne” nie wykluczają w leczeniu aspektów energetycznych, duchowych i umysłowych! Swoją wiedzę czerpią nie z komputera,
lecz z krajobrazu, klimatu, rytmu pór roku czy ruchu planet. Europejska
medycyna naukowa ciągle nazywa to tylko zabobonem.
Autor książki „Naturalne leczenie boreliozy” - Wolf Dieter Storl napisał ją też dlatego, że sam zachorował i cierpiał na boreliozę. Szukał
zewsząd pomocy, wreszcie zainteresował się swoimi przodkami - tkaczami. Dzięki nim znalazł skuteczny sposób przeciw boreliozie – korzeń
rośliny zwanej szczeć sukiennicza. Tkacze mieli z nią do czynienia od
wieków. Autor znalazł przepis na niezwykle skuteczną nalewkę przeciw
boreliozie. Nalewka na szczeci (przepis w następnym odcinku) stosowana przez kilka tygodni i codzienna terapia przegrzaniem (sauna, gorące
kąpiele, łaźnia inipi w temp. ponad 42 stopnie Ce) pozwalają pokonać
skutki boreliozy. (cdn)
W.J.

Pięknie zmodernizowana kilka lat temu ulica Zawady jest w
Poznaniu kuriozalnym przypadkiem minimalnego ruchu.

Spalony stary szachulcowy budynek na Zawadach
pewnie nie doczeka się już odbudowy, a szkoda.

Borelioza to choroba występująca w całej Polsce. Ostatnio przybrała w zasadzie rozmiary epidemii. Główne objawy boreliozy: chroniczne zmęczenie, bóle mięśni, drętwienie kończyn, zaniki pamięci
oraz stany przypominające psychozę Choroba pochodzi od kleszczy,
których ukąszenie wywołuje - nie zawsze, ale często - zakażenie bakteriami Borelia. Na tę dolegliwość nauka oficjalna proponuje mało
skuteczne i nieobojętne dla organizmu antybiotyki.

Z lewej: rumień wokół ukąszenia to objaw zarażenia groźną
boreliozą. Z prawej: samiec, samica, larwa i nimfa kleszcza.
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z kroniki szkolnej sp 55

z lamelią szczęśliwą

Z okazji Dnia Dziecka klasa 0a pojechała do Księgarni Św. Wojciecha
na spotkanie z Lamelią Szczęśliwą. Naszym przewodnikiem była bardzo
sympatyczna Lamelia, bohaterka wielu książek pani Joanny Krzyżanek.
Po zapoznaniu się z tą postacią, dzieci rozbiegły się po księgarni i zapałem szukały książek o Lamelii. Następnie uczniowie uczestniczyli w
warsztatach papierowych, doskonaląc swoje umiejętności manualne. Na
pożegnanie Lamelia obdarowała dzieci prezentami.
Po powrocie wszyscy podziwiali przystanek Os. Przemysława pomalowany przez uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie
„Przystanek jak malowany”. Z jednej strony nasza kochana szkoła „na
dwie piątki”, a wewnątrz przestworza kosmiczne! „Mamy swój własny
przystanek!” – cieszyły się dzieci z Oddziału Przedszkolnego.
Hanna Wardawy, Zofia Mroszyńska

lubimy witaminki

leżanek i kolegów, przyczynił się do większego spożycia witaminek. W
czasie okolicznościowego apelu „Lubimy witaminy” wszyscy uczestnicy
zostali obdarowani nagrodami.
Zofia Mroszyńska

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

nie wybrano: SP nr 27, ZS nr 4 z Oddziałami Sportowymi, SP nr
38, SP 26 (zespół: M. Idzik, N. Szulc, S. Piotr), SP nr 66 (zespół:
K. Król, D. Kamza), SP nr 58, SP im. J. Korczaka w Komornikach.
Wyróżnienia: SP nr 87 (autor pracy: J. Robak), SP nr 40 kapelusz
niebieski, SP nr 40 kapelusz żółty. Rozdanie nagród połączone
z warsztatami plastycznymi odbyło się w dniu 8 kwietnia 2014
roku.
GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH POMYSŁÓW! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!
Wychowawcy świetlicy SP nr 55

W ramach edukacji prozdrowotnej „WITAMINKA” uczniowie SP 55
z klas 1-3 brali udział w konkursach: „Mój przepis na potrawę kuchni
wielkopolskiej”, „Mój przepis na wiosenną surówkę”, „Mój przepis na
zdrową kanapkę”. Laur Szefa Kuchni, czyli pierwsze miejsce, zdobyły: A.
Szuba (pyry z gzikiem serwowane w naszej stołówce 8 kwietnia br.) oraz
J. Nowacka (poznańskie pyzy drożdżowe (15 kwietnia br.). Uczniowie
realizowali swoje pomysły na zdrowe odżywianie. Laur Szefa Kuchni w
konkursie „Mój przepis na wiosenną surówkę” zdobyli: M. Sudoł (20
maja br.), A. Janik (27 maja br.), B. Rybarczyk (3 czerwca br.), M. Sterna
(10 czerwca br.). Natomiast Laur Szefa Kuchni w konkursie „Mój przepis
na zdrową kanapkę” otrzymali: J. Nowacka (21 maja br.), A. Szuba (28.
maja br.), K. Kęsy (4 czerwca br.). Dzięki życzliwości pracowników stołówki - pana M. Łuckiego, pani J. Kaczmarek, pani N. Filipiak, którym
bardzo dziękuję za pomoc - uczniowie mogli zakupić kanapki według
nagrodzonych przepisów oraz zjeść smakowite surówki (daty zostały
podane w nawiasach). Fakt, że przepisy były dziełem kulinarnym ko-

„WIOSENNY KAPELUSZ”

W Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Wiosenny
Kapelusz”, zorganizowanym przez wychowawców świetlicy SP
55, wzięło udział 11 świetlic ze szkół podstawowych, które przygotowały 18 przepięknych, oryginalnych, niespotykanych, estetycznie wykonanych wiosennych kapeluszy w różnych technikach plastycznych. Nad pracami trudziło się 41 dzieci. Wszystkie
kapelusze były wykonane w pięknych barwach wiosny! Ostatecz-

ależ, proszę bardzo!

luz kontrolowany

Lato to wyjazdy, powroty a między nimi – wczasowanie. Mamy prawo
do odrobiny luzu, tylko że człowiek kulturalny ten luz... kontroluje!
Wspólne wakacje. To wspaniale mieć grono znajomych, z którymi
można wybrać się na wspólne wakacje. Na co dzień zazwyczaj nie mamy
czasu na niespieszne pogaduszki, wspólne wyjścia na lody choćby... Oby
tylko z entuzjazmem przyjęty pomysł wspólnych wakacji nie pozbawił
nas przyjaciół! Zawczasu trzeba więc obgadać różne kwestie, aby potem
cieszyć się wzajemnym towarzystwem. Chodzi nie tylko o finansową
stronę przedsięwzięcia (zawsze i wszędzie każdy płaci za siebie czy może
jeden rachunek – za np. obiad zjedzony w drodze – podzielony przez
ilość osób?), ale o wzajemną tolerancję swoich przyzwyczajeń. Moi znajomi wiedzieli, że lubię rano pospać, ale zapowiedzieli, że do łóżka śniadania mi podawać nie będą. I mieli rację. Inna rzecz gdy ktoś z grona źle
się poczuje – trzeba nim się zaopiekować.
Jedni lubią zwiedzać i ganiać od zabytku do zabytku (jeśli takowe są),
inni wolą włóczęgę z dala od trasy turystycznej. Jedni na plaży potrafią
tylko leżeć (uwaga na nadmiar słońca – może zaszkodzić!), inni uwielbiają spacery brzegiem morza – nie zmuszajmy się nawzajem do czegokolwiek. Jesteśmy razem, ale... osobno. Wieczorem można podzielić się

różnymi obserwacjami – i to też jest przyjemnym aspektem wspólnego
wypoczynku.
Miejmy więc wyrozumiałość dla swoich znajomych, ale i dla... nieznajomych - nie zakłócajmy im ciszy nocnej. Tego wymaga kodeks dobrego
zachowania. A jeśli już o nim mowa – przed wyjazdem do krajów z innego kręgu kultury warto zapoznać się z obowiązującymi tam obyczajami. Czasem zwykły (w naszym rozumieniu) gest, uśmiech może być
potraktowany jako obraźliwy...
Powroty. Wracamy pełni wrażeń, szczęśliwi, że długą i meczącą podróż mamy za sobą. Parkujemy auto, wyjmujemy bagaże, trzaskamy samochodowymi drzwiczkami itp. Jeśli rzecz odbywa się w ciągu dnia to
odrobina dodatkowego hałasu nikomu w niczym nie przeszkodzi. Inaczej ma się rzecz w głębokiej nocy. Moi sąsiedzi jeszcze z dobrą godzinę
żegnali się ze znajomymi. Jeszcze papierosek, jeszcze jakieś wspominki
i chóralny śmiech. Już w myślach pomstowałam na ten brak kultury, na
to, że mnie obudzili. Podejrzewam, że była w tym odrobina zazdrości...
I przypomniały mi się moje rodzinne powroty z wakacyjnych wojaży.
Zapewne też obudziliśmy niejednego sąsiada.
I już w pracy. Nie zadręczajmy współpracowników niekończącymi
się opowieściami spod piramid i palm, nie męczmy ich pokazami zdjęć
i... własnej opalenizny. Oczywiście, równie niegrzeczne jest przemilczanie pytań o wakacyjne wrażenia. Jeszcze pomyślą, że urlop nam się nie
udał!
(E.K.)
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Rzeka zwracana miastu

plaża, kultura
i atrakcje nad wartą

Od lat jest mowa, że należy rzekę przywrócić miastu i wreszcie to się dzieje. Duża rzecz, a niewystarczająco jeszcze znana
poznaniakom. Już trzeci sezon działa tzw. „KontenerART”
nad Wartą. Stworzyli go artystka fotografik, absolwentka ASP,
Ewa Łowżył i jej mąż Zbyszek Łowżył, z zawodu artysta muzyk. Wspólnie kierują „miejscem otwartym na różne inicjatywy”. Wykreowali nad Wartą przestrzeń spotkań rozmaitych
grup ludzi. Proponują przedsięwzięcia z szeroko pojętej kultury; realizowane są też ciekawe spotkania, np. kulinarne.

Misją twórców przedsięwzięcia jest integracja społeczna. W
ośrodku są kreowane projekty z różnych dziedzin kultury. W
kontenerach odbywają się wernisaże. Dostępna dla zwiedzających jest wystawa obrazów Marii Apoleiki. Prace artystki pokazują nas, ale w krzywym zwierciadle.

Na terenie „KontenerART”, w ramach cyklu filmowego ze Stajni Gutka, można co środę o godz. 21.30 obejrzeć filmy z „Festiwalu Nowe Horyzonty”. Z kolei w czwartki o godz. 20 odbywają
się koncerty różnych zespołów muzycznych. Często są to debiutujące grupy. Po koncertach mają miejsce tzw. „jam sessions”,
podczas których różni muzycy wspólnie grają ciekawe „kawałki”.
W ramach „KontenerART” mają miejsce także liczne warsztaty.

Przedsięwzięcie dostało granty z Urzędu Miasta Poznania i
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z
głównych celów „KontenerART” jest idea „powrotu miasta nad
rzekę”. Podczas wakacji dostępne są dla każdego przejażdżki różnymi statkami po Warcie. Pani Ewa Łowżył podkreśla, że zależy
jej na kontakcie z mieszkańcami. „KontenerART” proponuje nie
tylko kontakt z kulturą wysoką. Można tutaj także po prostu wypocząć i zrelaksować się na wielkiej plaży lub wypić w kawiarni
albo greckim barze „pod chmurką” na przykład lemoniadę lub
piwo. „KontenerART” jest dla wszystkich, ma przybliżyć każdemu, nawet przysłowiowemu Kowalskiemu, kulturę i sztukę. Warto zajrzeć na facebook pod adres: KontenerART.
Weronika Zielona

I festiwal kompozytorów i autorów „senior 2014”
o „srebrny laur pegaza”

Organizator: Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów,
Animatorów Kultury „PTAAAK”, Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS Warszawa, Miejska Rada Seniorów w Poznaniu.
Biuro Międzynarodowego Festiwalu: 60-508
Poznań, ul. Jackowskiego 5/7, tel. 61/66 11 079, e-mail: abovo.
galeriaclub@gmail.com
Termin zgłoszeń w Konkursie Festiwalowym: do dnia 1
września 2014r.
Uczestnicy. W Festiwalu udział biorą autorzy, poeci i
kompozytorzy seniorzy od 60. roku życia, bez ograniczeń
wiekowych, których kompozycje będzie wykonywać
właściwy dla treści i stopnia trudności utworu wybrany przez
kompozytora wykonawca.

Założenia Festiwalowe. Festiwal adresowany jest do
kompozytorów, autorów seniorów, których twórczość
dotyczy wszystkich grup wiekowych. Uczestnikami są osoby
kompozytorzy i autorzy, którzy ukończyli 60 rok życia wzwyż
bez ograniczeń wiekowych.
Każdy artysta samodzielnie lub w duecie może przesłać swoje
kompozycje. Ważne jest to, że w duecie obaj autorzy również
muszą być Seniorami.
Do konkursu dopuszcza się kompozycje w zakresie piosenki
dziecięco-młodzieżowej, osób dorosłych oraz seniorów, którzy
są adresatami tej twórczości
Każdy uczestnik może zgłosić swoje 3 utwory w
kategorii piosenka.
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Turystyczne atrakcje Wielkopolski

Żerkowsko-czeszewski
park krajobrazowy (5)
WINNA GÓRA

Wieś położona 3 km na zachód od Miłosławia, przy
drodze lokalnej do Środy Wlkp., liczy ok. 400 mieszkańców, dawna posiadłość książęca. W 1250 r. Bolesław Pobożny oddał ją biskupom poznańskim wraz z
siedmioma winiarzami tam osiadłymi. Miejscowość
pozostawała w posiadaniu biskupów poznańskich
do rozbiorów Polski. Po trzecim rozbiorze została
przejęta przez rząd pruski, a w 1807 r. weszła w skład Maria Boruta
dóbr rządowych Księstwa Warszawskiego. Napoleon Bonaparte darował
Winną Górę wraz z dużym kluczem majątków w 1807 r. gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu (1755 - 1818), twórcy legionów polskich na ziemi włoskiej.
W 1305 r. biskup Andrzej Zaremba erygował w Winnej Górze kościół parafialny.
Była to budowla drewniana. Obecnie w północnej części wsi, na niewielkim
wzgórku, stoi późnobarokowy kościół pw. św. Michała Archanioła z 1766 r.
Wnętrze kościoła jednonawowe, ołtarz główny rokokowy z końca XVIII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z II połowy XVI w. srebrnej sukience i
koronie z końca XVII w. W transepcie portrety biskupów: po prawej Andrzeja
Zaremby - fundatora pierwszej świątyni w 1305r. i po lewej Teodora Czartoryskiego - fundatora obecnej świątyni, oba portrety z 1820r. Ponadto dwa obrazy:
Cud św. Kingi i cud św. Kazimierza, namalowane przez Jana Gładysza na
zamówienia gen. J. H. Dąbrowskiego.

Zabalsamowane serce generała rodzina przekazała do Krakowa, a obecnie znajduje się w Poznaniu, w kościele pw. św. Wojciecha. W podziemiach
kościoła spoczywają m.in.: druga żona generała Barbara z Chłapowskich
(1782-1848), syn generała Bronisław Dąbrowski (1815-1880), uczestnik -powstania w 1848r., córka Bogusława z Dąbrowskich Mańkowska (1814-1901.)
oraz prawnuk Henryk Mańkowski (1872-1924). Ostatnim właścicielem Winnej Góry był syn Henryka, Andrzej Mańkowski (ur. 1910), uczestnik kampanii wrześniowej w 1939r. W 1940 r. został wyrzucony z majątku przez hitlerowców, przedostał się na zachód i tam pozostał.
W latach 1929-1949 proboszczem w Winnej Górze był ks. Stanisław Dołęga
Kozierowski (1874-1949), historyk, współorganizator i profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek wielu towarzystw i instytucji naukowych, zasłużony badacz nazw topograficznych Wielkopolski i Słowiańszczyzny
Zachodniej.
Przy kościele wzniesiono w 1985r., nową murowaną dzwonnicę. Wokół
kościoła rosną lipy pomniki przyrody, a obok znajduje się plebania z początku XX w. W pobliżu kościoła znajduje się dawny budynek ochronki z 1912
r. ufundowany przez Henryka Mańkowskiego dla dzieci pracowników folwarcznych, z portykiem i dwiema kolumnami doryckimi,
Na osi dróg ze Środy Wlkp, na niewielkim wzniesieniu, stoi pałac z 1910 r.
zbudowany przez Henryka Mańkowskiego, po rozebraniu poprzedniego
z powodu złego stanu technicznego. W pałacu mieścił się Zakład Naukowo
Badawczy Instytutu Ochrony Roślin. Prowadzono w nim prace doświadczalne w zakresie walki z chorobami i szkodnikami roślin. Od 1987r.,w pałacu
mieści się Izba Pamięci poświęcona J. H. Dąbrowskiemu. Zgromadzono w
niej wiele pamiątek po generale: kopie dokumentów, fotokopie i obrazy. W
dwusetną rocznicę Mazurka Dąbrowskiego urządzono nową ekspozycję
pod patronatem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Nieliczne pamiątki po Janie Henryku Dąbrowskim znajdują się w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. Reszta bardzo bogatych zbiorów zaginęła w
czasie ostatniej wojny.

W tym kościele spoczywają szczątki gen. Jana Henryka Dąbrowskiego - twóecy legionów polskich we Włoszech.
Od zachodu do kościoła przylega kaplica grobowa gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z 1863 r. wg. projektu Seweryna Mielżyńskiego, pierwotnie
neogotycka, w 1912 r. przebudowana na neobarokową. Polichromię kaplicy
z polskimi orłami na sklepieniu i herbem Dąbrowskich Panna w zworniku wykonał Stanisław Smogulecki w 1918 r. Po obu stronach wejścia, na
ścianach, wypisano nazwy pól bitewnych związanych z generałem: Zieleńce,
Wola, Powązki, Bydgoszcz, Trebbia, Nori, Tczew, Frydland, Grochów, Nowe
Miasto, Borysów, Berezyna, Budziszyn i Lipsk.. W niszy (po lewej) grobowca
umieszczono popiersie generała, a poniżej tarcze z napisem - „Jeszcze Polska, nie zginęła”.

Pałac z 1910 roku, zbudowany na miejscu pałacu, w którym
żył i zmarł gen J. H. Dąbrowski. Poniżej: Izba Pamięci.
Obecnie pałac jest w rękach prywatnych, ale Izba Pamięci jest czynna, należy tylko wcześniej zgłosić chęć zwiedzenia, natomiast wspomniany Instytut
został przeniesiony do innych zabudowań. Dyrektorem wspomnianego
Instytutu był przez wiele lat Zygmunt Stefaniak (1928-2012), kuzyn mojego męża Henryka ze strony matki, z Grembowiczów. Mieszkał w Środzie Wlkp.
(cdn)
Maria Boruta
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Rozśpiewana półkolonia

W muzeum oglądaliśmy zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Atrakcją dla
dzieci były zwierzęta hodowlane. Na zakończenie mieliśmy odpoczynek
i drugie śniadanie na polanie.
Czwartek spędziliśmy typowo wakacyjnie - plażując i kąpiąc się w
Jeziorze Strzeszyńskim. Ratownicy nie mieli z naszą grupą najmniejszych problemów. Były lody i gofry, a dla chętnych siatkówka plażowa
lub budowanie zamków z piasku. Na zakończenie na plaży śpiewaliśmy
piosenki z akompaniamentem gitary.

We wtorek już o 8 rano wyjechaliśmy autokarem do Kościana do
Klubu „Nenufar”, gdzie wraz z piratami i Indianami szukaliśmy skarbu. Dzieci wiosłowały na tratwie, oglądały domki z bajek, odnajdywały
miniatury znanych budowli świata, a także tańczyły podczas mini-disco. Na zakończenie smażyliśmy kiełbaski na ognisku i bawiliśmy się na
placu zabaw. W autokarze śpiewaliśmy piosenki z akompaniamentem
gitary.
Kolejnego dnia wybraliśmy się pociągiem do Muzeum Rolnictwa w
Szreniawie. Jak się okazało, część dzieci pierwszy raz jechała pociągiem.

Ostatniego dnia wyjechaliśmy na wycieczkę autokarową do Świata
Zwierząt we wsi Witoldzin. Dzieci mogły zobaczyć bardzo wiele różnorodnych zwierząt: daniele, dziki, gęsi, indory, kaczki, kozy, kuce, kury,
papugi, pawie, przepiórki i strusie. Chętne dzieci mogły doić kozę i
napić się mleka prosto od niej. Mieliśmy przejażdżkę wozem po lesie,
piknik na polanie oraz zabawy na placu zabaw i boisku. W drodze powrotnej śpiewaliśmy co sił w płucach. Przed szkołą wraz z rodzicami i
panią dyrektor zakończyliśmy śpiewająco naszą półkolonię.
Katarzyna Gałęska

Czytajmy!

decznie pozdrawiam Czytelników MY, a jakby ktoś chciał się odezwać, to zapraszam: grocholska@o2.pl.
Dziękuję za miłe słowa! Mam nadzieje, że wkrótce bestseller
Ewy Grocholskiej (podobnie jak dwie poprzednie powieśći)
znajdzie się na półce naszej biblioteki przy Tomickiego.
Eva Berberich jest autorką niegrubej książeczki ,,Szczęście jest
kotką”. Prawdopodobnie nie dostanie za nią literackiego Nobla,
ale wdzięczność od nie tylko wielbicieli kotów i kotek ma zapewnioną! Trzeba być serdecznym człowiekiem, pomyślałam, czytając o przygodach gadającej zielonookiej Gałganki, jej pani oraz
przyjaciela Konrada, aby napisać tak sympatyczną i niegłupią (bo
sporo tu informacji o zwyczajach kotów i... ludzi) opowieść.
Do książek czytelniczo udanych zaliczam też ,,Przepis na małżeństwo doskonałe” Morag Prunty. Takie małżeństwo ponoć nie
istnieje, ale można jednak zbliżyć się do ideału. Proponuję, aby tę
powieść przeczytać z żoną/mężem wspólnie. Dyskusja – gwarantowana. Ale i ciekawe wnioski pewnie też... Czy Tressa poślubiła
właściwego mężczyznę?
Bohaterkę w rocznicę ślubu z Danem nurtuje żartobliwa i...
przerażająca myśl: ,,Jaka szkoda, że mąż to nie żakiet – nie można
go oddać”. W rozważania współczesnej Amerykanki wplatane są
fragmenty pamiętnika jej babki – Irlandki, która wyszła za mąż
nie z miłości (bo kochała innego, idealizując go coraz bardziej).
Jej małżeństwo przetrwało dzięki wzajemnemu szacunkowi, tolerancji, które z czasem zamieniły się w wielką przyjaźń, a ta zastąpiła ,,szaloną miłość”. Babka wplata w swój pamiętnik ciekawe
przepisy kulinarne – z wielu można skorzystać i dziś.
Ewa Kłodzińska

Prawie pięćdziesięcioro uczniów SP85 wspaniale bawiło się na tegorocznej półkolonii szkolnej. Pogoda nam dopisała, humory także. Nasz
tydzień rozpoczęliśmy od wycieczki do Nowego ZOO, do którego dojechaliśmy i wróciliśmy Maltanką. Na miejscu podziwialiśmy liczne zwierzęta: żyrafy, flamingi, strusie, małpki, tygrysy, kangury, niedźwiedzie,
słonie, a także motyle w motylarni. W Afrykańskiej Wiosce, tuż obok
wielbłądów, odbył się konkurs rysunkowy i piknik. Mieliśmy także przejażdżkę kolejką.

paryż,
kot i małżeństwo
W maju ubiegłego roku w tej rubryce pisałam o dwóch

powieściach poznanianki Ewy Grocholskiej: ,,Paryska pokojówka” i ,,Paryski spadek”, nie szczędząc im pochwał.
A w wywiadzie jakiego Ewa Grocholska udzieliła mi specjalnie dla czytelników MY prosiłam – w imieniu fanów paryskich
przygód – o część dalszą. Wtedy też pani Ewa złożyła autografy
w egzemplarzach bibliotecznych książek. Miło zatem donieść,
że na półkach księgarskich znalazła się ,,Paryska podróż” !
I już stała się bestsellerem! O trzeciej części (wydawcą jest ponownie Prószyński i Media) Ewa Grocholska mówi tak:
- Z przyjemnością przedstawiam Państwu trzecią część „paryskiego tryptyku”, tym razem jest to „Paryska podróż”. Napisałam
tę książkę między innymi pod wpływem spotkania z Waszą stałą
korespondentką, red. Ewą Kłodzińską, o której mogę powiedzieć,
że sama powinna napisać powieść! To ona, pewnego dnia przy kawie, dodała mi skrzydeł! „Paryska podróż” to w pewnym sensie
„kropka nad i” w życiu mojej bohaterki, Agnieszki, która od kilku
lat kołata się pomiędzy rozumem a sercem. Nie zdradzę, co wybierze, ale zanim to uczyni, w swoim ukochanym Paryżu przeżyje
znowu wiele doświadczeń. Dobrych i złych, jak to w życiu bywa
- Wszystkim, którzy kupią moją książkę, z góry dziękuję za
2 złote, bo tyle dostaję od sprzedanego egzemplarza... Pisanie w
dzisiejszych czasach to swoisty rodzaj survivalu: albo przeżyjesz
w tej dżungli, albo pożrą cię... długi za nieopłacone rachunki! Ser-
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na sierpień

BARAN– „Wojował ze studnią, aż w końcu umarł z pragnienia”. Zachowujesz się podobnie, prowadząc od pewnego czasu walkę z wiatrakami. A
wydawałoby się że rozwój wydarzeń powinien Ci wreszcie coś uzmysłowić.
A Ty nic. Okoliczności wymagają dyplomatycznego i taktownego postępowania, nie może ono jednak sprawiać wrażenia uległości. Zmobilizuj wreszcie swoje rozliczne talenty.
BYK – Dałaś(eś) się nabrać, w myśl przysłowia, że: „W otwartym polu
rododendron uchodzi za wysokie drzewo”. Na przyszłość podchodź do ludzi
mniej entuzjastycznie, a trochę bardziej ostrożnie. I niech liczą się fakty, a
nie słowa, których magii ulegasz zbyt łatwo. Trochę silniejszej woli! Niezbyt
miła sprawa. I nie ma znaczenia, że chęci miałaś(eś) jak najlepsze. Dobrze
by było nie wracać do minionych wydarzeń, druga strona sama, dojdzie do
właściwych wniosków.
BLIZNIĘTA– Nie bardzo wiesz jak zabrać się do sprawy. Niczego tu
nie wymyślisz, bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Czy rozbijesz garnek
prztyknięciem, czy ciosem młota, zawsze otrzymasz skorupy”. Najważniejsze aby się wreszcie zdecydować, dlatego też nie możesz dalej odkładać podjęcia decyzji. Pamiętaj, że druga strona jest uparta, wytrwała, konsekwentna
i zacięta.
RAK – „Jeśli masz coś poniżej siebie, przeskocz, jeśli powyżej, przeczołgaj
się dołem”. Aż zdumienie ogarnia, gdy przyjrzeć się z boku Twoim wysiłkom. Potrafisz bowiem komplikować sobie życie i mrówka nawet, jest lepszym od Ciebie strategiem i taktykiem. PO co Ci ta cała koronkowa robota,
skoro masz tak proste wyjście? Umiesz pokonywać przeszkody, ale można je
brać w sposób mniej skomplikowany. Masz szansę w swoich staraniach
LEW – „Skrucha przedwczesna jest zyskiem, skrucha po czasie jest bezużyteczna”. Ty jedna wyraźnie się spóźniłaś(eś), nie dziw się wiec rezerwie i
chłodowi drugiej strony. Sprawy nowe, sposoby stare, dlatego zachowaj odpowiedni dystans i rezerwę. Szkoda raczej tracić czas i energię na sprawę,
która jest przegrana. Bardzo dobry moment do zabrania się – wreszcie - za
sprawy rodzinne.
PANNA – Wszystko wskazuje na to, ze znowu pchasz się w kabałę. „Zastanów się zanim pójdziesz ratować bawołu z pazur tygrysa”. Nie masz
kłopotów? Chcesz je widocznie sobie stworzyć. A otwierają się przed Tobą
ciekawe możliwości, przypatrz im się, rozważ wszelkie za i przeciw. I tu

właśnie szukaj swojej szansy. To wspinanie się nie będzie takie mozolne jak
zakładasz. Nie zrażaj się postępowaniem drugiej strony.
WAGA– „Przeładowany okręt ani na wschód, ani na zachód nie popłynie”.
Czy rzeczywiście nie stać Cię na selekcję spraw? Ciągle znerwicowana(ny),
nienadążająca(cy), bez przerwy z czymś na głowie. Czas dojść do jakiegoś
ładu – i w działaniu i z samym sobą. Na szczęście pojawiła się ostatnio w
Twoich poczynaniach rzutkość, zręczność, a co najważniejsze – elastyczność. Uporasz się ze swoimi problemami.
SKORPION– „Gdzieżby mrówka zdychała, jeśli nie w cukrze”. Masz po
wyżej uszu tych „słodkości”, i co gorsze nie możesz na nikogo zwalić winy.
Sama się pchałaś(eś) do cukiernicy. Pora na odwrót, zwłaszcza, że przy bilansie okaże się, iż nie jest tak źle. A masz w sobie tyle drzemiących możliwości.
Czas wyzwolić się spod dotychczasowej sztampy. Problem tylko pozornie
trudny do rozwiązania – zastanów się a znajdziesz wyjście.
STRZELEC– „Kiedyż umrze z pragnienia człowiek, strzegący stu dni?”.
Trudno się tam dopchać, a jednak trzeba będzie. Nawet gdy będą musiały
pójść w ruch łokcie. Jesteś za bardzo statyczna(ny) w swoich działaniach.
Brak Ci dynamiki i zdecydowania. Przy Twoich rozległych przy tym planach, nie wróży to końcowego sukcesu. Dlatego weź się w garść. W sukurs
przyjdzie Ci szczęśliwy rozwój wydarzeń.
KOZIOROZEC– Nie dziw się reakcji i postawie drugiej strony. „Rana
znika, czy i blizna zniknie?”. Może, ale trzeba na to czasu. Szykują się ciekawe
wydarzenia. Trzeba się raczej przygotować na mocne uderzenie, ale w pozytywnym sensie. Oby Cię tylko nie zaskoczyło. Trzeba będzie być zającem, a
nie żółwiem, licz się bowiem z ostrą konkurencją. W porównaniu z niedawnym jeszcze okresem Twoje szanse wyraźnie rosną.
WODNIK– Naprzód! Masz jeszcze wątpliwości? „Nie bądź wstydliwy,
kiedy trzeba uciekać, a nienasycony, kiedy trzeba ścigać” – Wystrzegaj się
brawury, gwałtowności i nieprzemyślanego sposobu postępowania. Nie
bądź podstępnym lisem, ale nie bądź także pierwszym naiwnym. Rozwój
sytuacji jest korzystny dla Twoich planów. Twoja szczerość w opiniach może
zostać poczytana jako brak delikatności i taktu.
RYBY– Czy nie wymagasz za dużo? I czy nie spodziewasz się za dużo?
„Nie dość mu że banan ale żeby jeszcze bez skórki”. Właśnie, nie przedobrzaj
swoim zwyczajem. I skończ z tą swoją zaczepnością i prowokowaniem. Nikt
tego nie lubi, a Ty „produkujesz sobie zupełnie niepotrzebnie przeciwników.
Metoda, co w sercu to i na ustach na pewno nie zbija Ci kapitału. Podejrzenia rozwijają się.

IMIENNIK SIERPNIOWY

MARIA (15 sierpień) to choleryczka o niełatwym charakterze. Jest zdecydowana,
pewna siebie, pracowita, nieco pochmurna, trzymająca w głębokiej tajemnicy swoje
odczucia i myśli.. Kobiety o tym imieniu obdarzone są wielkimi pokładami miłości i
czułości, ale to także zazdrośnice. Maria gdy z czymś się nie zgadza reaguje ostro, nie
znosi porażki (choć ją skrycie przeżywa), ale jest uparta więc działa dalej. Ma głęboko
zakorzenione zasady moralne i etyczne. Lubi samotność, ale towarzystwo innych ludzi
jej nie przeszkadza.
LUDWIK (25 sierpień) jest pełen ciekawych pomysłów, które potrafi sam realizować. W działaniu Ludwik jest dynamiczny, ale zdarza się, że wykończenie zadania pozostawia innych, bo on ma już kolejny pomysł. Lubi złożone problemy, które pozwolą
mu na analizę. Obdarzony wielką wyobraźnią i intuicją. To mężczyzna towarzyski,
lubi być otoczony swoim ,,dworem”, bo nie znosi krytyki. W miłości niestały a jego
zasady moralne nie są zbyt surowe.

„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

tel. 602 685 977

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
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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”
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„POD SMOKIEM„
ul. Średnia �
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Zuzanna Hauser i Kacper Meyzy tańczyli walca na 10-leciu
nadania Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego.

