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Nasi kandydaci do Rady Miasta
Koszmar Foru VII
Nadal o schronisku dla zwierząt
Kiedy Pomnik Wypędzonych? 
Gdyby urzędnik chciał i umiał

MY mieszkańcy mamy prawo do miasta!  

Nauki nadszedł czas  s.12

Wszystkie wody są nasze  s.4 Kaźnia w Forcie VII  s.18
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W Forcie VII niemieccy zbrodniarze po raz pierwszy użyli gazu do  
masowego mordowania ludzi na ukupowanych terenach.    Str. 14  KURCZAK

 Z ROŻNA
 KEBAB, FRYTKI, 
 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

D Z I Ę K U J E M Y  W S Z Y S T K I M  K L I E N T O M 
Z A  P I E R W S Z Y  R O K  K O R Z Y S T A N I A 

Z  N A S Z E J  O F E R T Y  G A S T R O N O M I C Z N E J .
Z A P R A S Z A M Y  I  Ż Y C Z Y M Y  S M A C Z N E G O 
                                                                                GASTRO-MIX

Trwa urządzanie publicznego parku przy pętli tramwajowej na Za-
wadach. Jest to wykonywane w ramach większej inwestycji prywat-

nej, polegajacej na rewitalizacji zdegradowanego obszaru.

Tuż za płotem placu zabaw przy ul. Sabiny w Antoninku jest - czę-
ściowo widoczny na zdjęciu - dotąd niezagospodarowany i zanie-

dbany komunalny teren, który przez byłą radę Antoninka Dolnego 
był przewidywany jako miejsce urządzenia otwartej siłowni. 

Starania Rady Osiedla Wardzawskie-Pomet-Maltańskie doprowa-
dziły do ułożenia nowych chodników na ulicy Witkowskiej. Teraz 
pozostała jeszcze do wykonania przez ZDM renowacja asfaltowej, 

bardzo zniszczonej jezdni.  
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WYbIERZEMY SWOICh!

JEST MIEJSCE I PORA
NA SIłOWNIĘ
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W listopadowych wyborach do Rady Miasta poznaniacy będą 
mogli głosować na kandydatów z pozapartyjnej listy Komitetu 
Wyborczego Wyborców - Koalicja Prawo do Miast. Poprzednio, 
przed czterema laty, na taką pierwszy raz zgłoszoną listę spo-
łeczną i obywatelską oddało swój głos wprawdzie aż około 10 
proc. wyborców, ale to nie wystarczyło, aby ktoś z tej listy został 
poznańskim radnym. 

Tym razem powinno i może być inaczej. Mieszkańcy mają 
wielką szansę wprowadzenia do poznańskiego samorządu swojej 
prawdziwej reprezentacji. Można i trzeba przełamać szkodliwy 
monopol partii politycznych oraz grup interesów, od wielu kaden-
cji okupujących Radę Miasta Poznania. Zbudowane przez te lata 
patologiczne, sprzyjające korupcji układy i zależności są wielką 
przeszkodą w prawidłowym zarządzaniu Poznaniem. 

Niezliczone przykłady dowodzą, że każda władza z czasem się 
degeneruje, traci kontakt z wyborcami i arogancko chce trwać 
sama dla siebie za wszelką cenę. Na razie nie ma widoków na 
wprowadzenie do samorządów kadencyjności, bo nie chce tego 
obecny sejm RP, ponieważ też musiałby się jej poddać. W tej sy-
tuacji tylko wyborcy swoimi głosami mogą wprowadzać do władz 
swoich przedstawicieli, nie uwikłanych w partyjne interesy.

W tym wydaniu „MY” prezentujemy pierwszą grupę 6 osób 
kandydujących do samorządu Poznania w naszym okręgu wybor-
czym z polecanej tu listy obywatelskiej. Warto uważnie przeczytać 
te informacje o porządnych ludziach i obywatelach. W następ-
nych wydaniach przedstawimy pozostałych naszych kandydatów. 
Mieszkańcy będą mieli wkrótce okazję pokazać, że nie dadzą się 
manipulować i podczas wyborów zechcą wprowadzić do Rady 
miasta swoich reprezentantów. 

Nie znamy jeszcze ani nazwy obywatelskiego komitetu wybor-
czego, ani numeru listy jego kandydatów, ale to rzecz drugorzędna. 
Najważniejsze jest to, aby w świadomości jak największej liczby 
wyborców utrwaliło się przekonanie, że16 listopada br. będą mogli 
oddać głos na ludzi, a nie na partie i z tej szansy powinni skorzy-
stać.                                                                       Marcin Dymczyk

OŚWIADCZENIE
Szkoły Podstawowej nr 85 

im. Kawalerów Maltańskich 
w Poznaniu w sprawie 

nieprawdziwych informacji 
o rzekomej likwidacji szkoły
W lipcowym wydaniu Gazety Osiedla Warszawskiego – 

Pomet – Maltańskie  ukazał się artykuł o zmianach obwo-
dów Szkół Podstawowych nr 85 i 46. Obwody tychże szkół 
mają zostać zmienione na niekorzyść  SP 85. Część tere-
nów, które dotychczas należały do tej szkoły, w myśl pro-
jektu Rady Osiedla Warszawskie – Pomet – Maltańskie ma 
być przydzielona do SP 46. 

Anonimowy autor artykułu o zamieszanie  wokół obwodów 
szkolnych oskarża SP 85. Posuwa się jeszcze dalej, zamieszczając 
absolutnie nieprawdziwe informacje o tym, jakoby SP 85 mia-
ła zostać zamknięta i dlatego walczy ze szkołą 46 o powiększenie 
obwodu. Jest to kłamstwo! Działania podjęte przez Radę Osiedla 
Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz SP 85 
mają na celu protest przeciwko odbieraniu nam przez przepeł-
nioną SP 46 dotychczasowego naszego obwodu. Ponadto pod-
kreślamy, iż władze Miasta Poznania nie przewidują likwida-
cji SP 85. 

Poza tym, w treści artykułu zamieszczono informację o tym, 
jakoby SP 85 nie cieszyła się popularnością. Stanowczo protestu-
jemy przeciwko rozpowszechnianiu takich niczym nie popartych 
pogłosek. SP 85 odnotowuje stały wzrost liczby uczniów, cieszy 
się bardzo dobrą opinią wśród rodziców i uczniów oraz została 
wysoko oceniona podczas ewaluacji zewnętrznej. Zatem opinie 
wygłaszane o SP 85 to kolejny przykład kłamliwej polityki, która 
ma na celu umniejszenie rangi tej szkoły oraz  szerzenie zamętu 
wśród rodziców. 

Społeczność SP 85 stanowczo protestuje przeciwko takim 
działaniom. Gazetka Rady Osiedla Warszawskie – Pomet – Mal-
tańskie, za którą odpowiada radny Michał Grześ, jest co praw-
da tylko lokalnym medium, ale podlega takim samym zasadom  
i takiej samej odpowiedzialności, jak inne źródła informacji. Pu-
blikowanie ewidentnych kłamstw i plotek jest bezprawne. Takie 
działania są wysoce naganne i szkodliwe, gdyż powodują niepo-
kój  i konflikty pomiędzy mieszkańcami, samorządami lokalny-
mi oraz szkołami.  

Społeczność SP 85, rodzice uczniów oraz Rada Osiedla 
Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, zbul-
wersowani taką  działalnością, żądają natychmiastowego 
zaniechania rozpowszechniania kłamliwych informacji, 
oczerniających i deprecjonujących Szkołę Podstawową 
85 oraz zamieszczenia stosownego sprostowania na ła-
mach powyżej wymienionej gazetki.

Liczna reprezentacja mieszkańców Antoninka Dolnego 
postanowiła wystąpić do Rady Osiedla z wnioskiem o prze-
znaczenie odpowiednich środków w budżecie na urządzenie 
ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wan-
dy. W miejscu tym istnieją i cieszą się wielkim powodzeniem 
boiska sportowe oraz plac zabaw, a poza tym tuż obok jest 
jeszcze do dyspozycji wolny teren komunalny, obecnie bezu-
żyteczny i zaniedbany. To jest atut, o jakim mogą tylko marzyć 
inne osiedla (foto obok). 

Domagający się utworzenia siłowni mieszkańcy podkreślają, że 
była ona przewidywana do realizacji przez samorząd Antoninka 
Dolnego, zanim uległ on odgórnej likwidacji. Obecnie działająca 
Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ma więc wobec 
mieszkańców obowiązek kontynuować plany zlikwidowanego 
samorządu, którego obowiązki przejęła wraz z naliczanym obec-
nie funduszem. 

Należy dodać, że budowa boisk i placu zabaw przy ul. Wan-
dy była finansowana z grantów miasta. Dlatego domaganie się 
przez mieszkańców przeznaczenia odpowiedniej sumy na si-
łownię z budżetu Rady Osiedla jest jak najbardziej uzasadnio-
ne.                                                                                                          so
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MOJE WOJNY

Wreszcie doszło do tak długo oczekiwanego przez mieszkań-
ców remontu chodników na ulicy Żelaznej. Od czasu zwycię-
skiego plebiscytu na najgorszą ulicę minęły niespełna 4 miesiące. 
Gwoli przypomnienia: konkurs ten cyklicznie ogłasza „Gazeta 
Wyborcza”, a mieszkańcy naszego gospodarnego grodu przysy-
łają fotografie ich zdaniem najgorszych lub najbardziej zanie-
dbanych chodników w naszym mieście. W tym roku zwyciężyła 
właśnie Żelazna. Dziękujemy internautom - nie tylko z naszej 
dzielnicy - za liczny udział i wysłanie swojego głosu.

Cieszymy się, że nasze działania przynoszą taki efekt! Szkoda 
tylko, że ów remont finansowany jest ze środków Rady Osiedla, 
a nie ZDM-u. Fundusze te można by było wykorzystać na inne 
pilne potrzeby w naszego osiedla! Lecz cóż, my jak na razie nie 
mamy na to wpływu. Chciało by się powiedzieć: jaka władza, ta-
kie zarządzanie!                                              Krzysztof Bartosiak 

WRESZCIE NOWE ChODNIKI
„Przystanek Folwarczna”

Z II wojną światową nie miałam nic do czy-
nienia, bo jeszcze długo nie było mnie na świecie. 
Moją rodzinę, szczęśliwie, tragizm tamtych lat 
ominął, nie licząc epizodów, jak obicie bykowcem 
mojej Mamy, dziewczątka kilkuletniego, za to, że 
kradła marchew z ,,niemieckiego” gospodarstwa, 
czy okrucieństwa niemieckiego nauczyciela, który 
potrafił uczennicę-Polkę za warkoczyki wyszarp-
nąć zza ławki. To był też niejasny w dziejach mojej 
rodziny  epizod przechowywania żydowskiego chłopca w piwnicy, to była 
ciężka praca w fabryce pocisków. Bliscy znajomi mojej rodziny poginęli 
zakatowani to tu, to tam...

Świadomość, że tak niedawno Poznań siekły pociski i słychać było de-
tonacje, że była to Ta Wojna, o której uczyłam się z podręcznika, dotarła 
do mnie gdy byłam kilkunastoletnim dziewczęciem. Otóż nurtowały mnie 
dziury w elewacji jednej z willi na narożniku Libelta. Jak mi wytłumaczy-
ła domowa Starszyzna, to były ślady pocisków po walkach o poznańską 
Cytadelę, po walkach o wyzwolenie miasta.

Nie oznacza to, że moje ponad półwieczne życie wolne było od wojenne-
go zgiełku i strachu. Pierwsza moja wojna rozegrała się gdy miałam 6 ty-
godni. To było powstanie, robotniczy protest, krwawo stłumiony w czerw-
cu 1956 r. Czas zimnej wojny przeżyłam znowu nieświadomie. Świadoma 
byłam natomiast tej kolejnej - z lat 70-tych na Wybrzeżu, bo ktoś z rodzi-
ny bliższej i dalszej brał udział z jednej strony barykad, ktoś z drugiej. Ale 
ja swoim nastoletnim umysłem nie mogłam jednak ogarnąć okrucieństwa 

tamtych wydarzeń. Jak może być wojna między swoimi?Jak swoi mogą do 
siebie strzelać? Niepojęte! Niemożliwe! Jednak było możliwe.

Potem była dekada lat 80-tych i stan wojenny. I to była jak najbardziej 
moja wojna. „Stan wojenny” nieodparcie kojarzył się z  o b c y m  wro-
giem. A tego nie było(?). Sami swoi! A jednak strzelali do siebie, rzucali 
kamieniami, bili, zakładali obozy, w których internowali (czyli – więzili). 
Były czołgi (nasze polskie na polskich drogach), byli mundurowi z bronią 
wycelowaną do swoich, naszych. Strajki w drukarni (dziś zabytkowe po-
mieszczenia przy Zwierzynieckiej) gdzie drukowano ,,Express Poznański”, 
w którym już pracowałam. Zawieszenie wydawania gazety, opaski na ra-
mionach strzegących, aby wróg nie wszedł na teren zakładów. I śmiech 
przez łzy, że ten co wczoraj był zwykłym moczymordą, dziś jest kimś. 
Ostracyzm wobec tych, którzy do ,,Solidarności” nie wstąpili. To byli ci 
wrogowie... Przerażenie przed podpisywaniem dziennikarskich ,,lojalek” 
wobec partii, zwolnienia. I choć nikt nikogo bykowcem nie bił, to atmos-
fera panowała jak w koszmarnym śnie. I ja, opisująca występy 1-majowe 
na pl. Wolności, nagle uciekająca przed długimi pałami ZOMO. To była 
jak najbardziej świadomie przeżyta moja kolejna wojna.

I ta wojna w dalekich Stanach Zjednoczonych – atak na Word Trade 
Center 11 września 2001 roku. Koleżanka mówiła, że patrząc na relacje, 
na te ciągle powtarzane sekwencje wbijania się samolotów w wieżowce 
nowojorskie, była przekona, że ogląda film sf. Nie, to była prawda, która 
do opornego umysłu docierała powoli, do umysłu, który nie mógł pojąć, 
że oto człowiek człowiekowi taki los zgotował. To była też moja wojna, bo 
nieuchwytny terroryzm był najgorszym wrogiem, zagrażającym może i 
nawet naszej małej Polsce.

Teraz, od kilku miesięcy 2014 przeżywam następną wojnę. Na Ukra-
inie. I się boję, bo to też moja wojna.                                Ewa Kłodzińska

Mieszkańcy sami starają się chocby nieco wyrównać bardzo 
wyboistą gruntową drogę między ulicami Wandy i Ziemowita 

w Antoninku. Tu trzeba jednak interwencji ZDM.  

W lesie w Zielińcu od dwóch lat stoją zapomniane i uszkodzo-
ne pojemniki na używaną odzież. Nie wiadomo po co ktoś je tu 

ustawił, bo przecież nie w celu, któremu mają służyć.
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Tytuł artykułu dotyczy wyłącznie 
starań Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Wypędzonych. Należy przy-
pomnieć, że wzniesienie pomnika jest 
akcją „przepychaną” w czasie przez róż-
nych decydentów od 40 lat, to znaczy od 
roku 1974, kiedy ukazała się źródłowa 
publikacja Wydawnictwa Poznańskiego 
p.t. „Wysiedlenie i poniewierka. Wspo-
mnienia”.

Aktualnie Społeczny Komitet jest już oficjalnie dysponentem 
przyznanego terenu u zbiegu ulic Towarowej i Powstańców Wiel-
kopolskich. Działka o powierzchni ok. 500 m2 została trwale 
oznaczona tablicą ze sjenitu z następującym napisem:

W TYM MIEJSCU 
ZOSTANIE WZNIESIONY 
POMNIK WIELKOPOLAN 

OGRABIONYCH I WYGNANYCH 
Z WŁASNYCH DOMÓW 

PRZEZ NIEMIECKICH NAJEŹDŹCÓW 
W LATACH 1939 – 1945

Społeczny Komitet działa wielokierunkowo: trwają rozmowy 
z zespołami artystów-projektantów pomnika i kompletowanie 
licznych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest 
zgoda Zarządu Dróg Miejskich na przesunięcie słupa ogłosze-
niowego, który obecnie koliduje z przyszłym pomnikiem. Trwają 
też starania o dotacje na wykonanie projektów, modeli i samego 
pomnika. Ciągle sprzedajemy cegiełki o nominałach 10 i 50 zł 
lecz nie mamy inwestora „strategicznego”.

W zakresie finansowania pomnika odczuwamy jako komitet 
obojętność tych, którzy już dawno temu powinni o to zadbać. 
Wstępne rozmowy na temat finansowania w Wydziale Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Poznania i Urzędu 
Marszałkowskiego były negatywne. Nie napawa to optymizmem. 
Poczuliśmy się odrzuceni a nawet dyskryminowani w porówna-
niu ze Stowarzyszeniem Wysiedlonych Gdynian. Wiemy o tym, 

CZWARTY ROK STARAń
O POMNIK WYPĘDZONYCh

WIELKOPOLAN

Henryk Walendowski 
że Prezydent Gdyni nie widział żadnych przeszkód, by z docho-
dów miasta wygospodarować  1 000 000 złotych na Pomnik Wy-
siedlonych mieszkańców Gdyni. Pomnik ten jest obecnie reali-
zowany i ma być oddany już w październiku br.

Jaki będzie los poznańskiego pomnika? Na razie decydenci 
w Poznaniu zmieniają temat rozmowy gdy mówimy, że docho-
dy miasta Gdyni wynoszą O,43 % dochodów miasta Poznania. 
Przecież nie można sugerować ludziom, którzy mają 75-100 lat, 
by sobie zbierali pieniądze i z nich zbudowali pomnik! W Gdyni 
pieniądze się znalazły i to w pełnej potrzebnej kwocie, wystarcza-
jącej zarówno na pomnik jak i na zasadnicze poprawienie infra-
struktury miejsca.

Jest pytanie, czy obywatele lub kombatanci Gdyni są lepsi niż 
obywatele lub kombatanci z Wielkopolski? Przecież artykuł 32 
Konstytucji RP mówiący o równości wobec prawa nie został 
unieważniony lub zastąpiony innym.

             ZAPROSZENIE
Pragniemy serdecznie zaprosić Czytelników „MY” 

oraz młodzież szkół średnich na uroczystość złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy pod głazem z tablicą infor-
macyjną przy ul. Bałtyckiej 7

      w dniu  5 listopada 2014 r. o godz. 11.00
                     Stowarzyszenie Społeczny Komitet 
                       Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
                        Henryk Walendowski, prezes, tel. 501 404 250

       JAK ODPOCZYWALI 
               NASI KSIĘŻA
Myli się ten kto myśli, że księża z naszych osiedlowych parafii zni-

kają latem z oczu parafian, aby plażować na Riwierze czy zwiedzać 
egzotyczne zakątki. Wakacje mają bardzo skromne, albo z ważnych 
powodów muszą z nich zrezygnować.

Tak jak ks. proboszcz Piotr Ratajczak z Zielińca, który nie tylko 
przewodzi jako duszpasterz parafii, ale jest również dyrektorem biblio-
teki teologii UAM. Pracy zatem ma sporo i nie myśli o wypoczynku. Ks. 
kan. Jan Bartkowiak z Głównej też nie mógł pozwolić sobie na pełny 
odpoczynek. - Czasem udał się krótki wyjazd między niedzielami – 
mówi – ale trwają prace w parafii i muszę być na miejscu.

Ks. wikariusz Marek Ratajczak z parafii św. Jana Jerozolimskiego 
na Komandorii lipiec spędził tutaj, na miejscu. Zawsze na niedzielnej 
mszy o godz. 10.30 (zamiast o 15-tej) osoby niesłyszące miały w nim 
swojego przewodnika, posługującego się językiem migowym. Po mszy 
św. mogły z nim porozmawiać. -Wakacje były w sierpniu. Z ministranta-
mi pojechaliśmy na tydzień do Sierakowa. Potem byłem z moimi rodzica-
mi, rodzeństwem, rodziną. Pytam jeszcze czy podczas wakacji poza ma-
cierzystą parafią księża muszą codziennie odprawiać mszę. -Przymusu 
nie ma, ale ja zawsze zgłaszam się do miejscowego proboszcza i dołączam 
się do sprawowania mszy św.

Ks. prałat proboszcz Paweł Deskur, duszpasterz parafii na Koman-
dorii, swoje lipcowe wakacje wspomina tak: 

-Po trzydziestu latach znowu byłem na Mazurach, w tych samych miej-
scach gdzie jako kleryk pływałem kajakiem. Teraz kajak zamieniłem na 
stateczek, którym pływał po jeziorach mazurskich nasz Ojciec Św. podczas 
pielgrzymki w kraju. Nawet siedziałem na Jego miejscu! To były udane 
wakacje – nie tak upalne jak w Poznaniu. Przydało mi się trochę ruchu, 
kontaktu z przyrodą. To był czas spokoju, wyciszenia.

Ks. proboszcz Mieczysław Urbaniak z Antoninka o swoich waka-
cjach opowiadał nam tak: -Nie mam wikariuszy, a prowadzone są pra-
ce remontowe w kościele, m.in. naprawiana jest wieża, więc muszę być 
na miejscu. Czasem wspomagają mnie księża seniorzy z naszego Domu 
Seniora i odprawiają msze św., ale przecież nie mogę pod ich opieką  zo-
stawić parafii, kościoła. Udało mi się jednak być z 30 ministrantami w 
Zaniemyślu. I to były moje ,,wakacje” z licznymi ,,atrakcjami” (mówi pół 
żartem pół serio) jak np. nocne czuwanie, aby nic się złego nie wydarzyło. 
W lipcu odbyły się też parafialne półkolonie dla 60 dzieci, ze składek Cari-
tasu i z pomocą naszych sponsorów - firm VW i POL-CAR. Swoje siły chcę 
zregenerować pod koniec sierpnia ((rozmawialiśmy w lipcu – dop. E.K.)

Ks. proboszcz kan. Wojciech Ławniczak z Warszawskiego miał tyl-
ko dwa tygodnie wakacji (nie zdradził nam gdzie odpoczywał): -Mam 
zmianę wikariuszy i muszę być tu, na miejscu.

Za wszystkie rozmowy i opowieści – dziękuję.        
                                                                                              Ewa Kłodzińska
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             Hanna Witkowska
Należę do osób optymistycznie nasta-

wionych do życia, lubię dobrą książkę i 
dobrą muzykę.  a korzystając z emerytu-
ry tym bardziej interesuję się wszystki-
mi sprawami wokół mnie.  Mieszkam w 
pięknej części Poznania – Zielińcu. Bar-
dzo leżą mi na sercu losy mojego osie-
dla, a tym samym losy miasta. Dlatego 
uczestniczyłam aktywnie w społecznych 
działaniach, zmierzających do ograni-
czenia negatywnego wpływu fabryki Volkswagena na warunki 
życia mieszkańców i stan naszej przyrody. Myślę, że wspólnymi 
działaniami w ramach Stowarzyszenia Nasz Zieliniec potrafi-
liśmy zmusić władze i kierownictwo fabryki do uwzględnienia 
naszego zdania.

Kandyduję, gdyż chciałabym zmienić sposób postrzegania 
mieszkańców przez naszych włodarzy, którzy nas mieszkańców 
traktują przedmiotowo, a nie podmiotowo. Mieszkańcy mają 
prawo do swojego miasta. Mają prawo wyrażać głośno swoje 
obawy i niezadowolenie, a ich głos powinien być wysłuchany. 

         Katarzyna Czarnecka
Jestem rodowitą poznanianką. Miesz-

kam w dzielnicy Poznań Nowe Miasto 
na osiedlu przy ulicy Folwarcznej. Sta-
ram się uczestniczyć w działaniach na 
rzecz mieszkańców dzielnicy i miasta, 
między innym w ramach Stowarzysze-
nia Przystanek Folwarczna. Wspieram 
lokalną społeczność, np. użytkowni-
ków ogródków działkowych, w zmaga-
niach z bezdusznością i niekompeten-
cją miejskich urzędników. 

Z wykształcenia jestem magistrem finansów i rachunkowości, 
ukończyłam także studia podyplomowe zarządzanie kadrami. 
Pracuję w księgowości, jestem dokładna, zorganizowana i lubię 
swoją pracę. Cenię punktualność, ponieważ szanuję czas swój, 
ale przede wszystkim czas innych. 

Nie lubię pustych obietnic. Leży mi na sercu dobro mieszkań-
ców, szczególnie moich okolic, ponieważ jest to dzielnica zapo-
mniana inwestycyjnie. Chciałabym, żeby w Poznaniu dobrze się 
żyło wszystkim mieszkańcom.

               Ewa Staniewska 
Współzałożycielka Stowarzyszenia 

na Rzecz Podwyższania Jakości Życia 
w Mieście Poznaniu „Dolina Cybiny”, 
współzałożycielka Stowarzyszenia Pra-
wo do Miasta oraz wcześniej My-Po-
znaniacy. Z wykształcenia ekonomist-
ka. Od lat zainteresowana weryfikacją 
projektu tzw. III ramy komunikacyjnej 
oraz działaniami na rzecz usprawnie-
nia poznańskiej komunikacji, ochrony 
zieleni miejskiej oraz estetycznej zabu-
dowy miejskiej. 

Poznanianka w czwartym pokoleniu, zainteresowana nie tylko 
przeszłością naszego miasta (dawna architektura i urbanistyka), 
ale przede wszystkim jego przyszłością. Od urodzenia związana 
szczególnie z okolicami poznańskiej Malty i doliny Cybiny. Obec-
nie mieszka w Kobylepolu, ale z sentymentem wspomina również 
dzieciństwo na Komandorii, Śródce oraz Ratajach.

Jako radna chce przede wszystkim przyczynić się do rozwoju 
sieci tramwajowej w Poznaniu, ożywienia i rozbudowy bulwarów 
nadwarciańskich oraz zweryfikować plany związane z budową 
III Ramy Komunikacyjnej. Uważa za sprawę najważniejszą po-
wstrzymanie agresji inwestycyjnej w tereny zieleni, ze szczególnym 
uwzględnieniem historycznych klinów zieleni Poznania.

Chce tworzenia szlaków rekreacyjnych oraz ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej na osiedlach. Promuje rozwój komu-
nikacji zbiorowej, zwłaszcza tramwaju i kolei aglomeracyjnej, eko-
logiczną gospodarkę odpadami opartą na sortowaniu i recyklingu. 
Do priorytetów zalicza także rewitalizację zaniedbanych dzielnic 
Poznania, pomoc osobom ubogim, starszym i niepełnosprawnym. 

Wolny czas najchętniej spędza z książką lub jeżdżąc na rowerze. 
Jest entuzjastką caravaningu. Zamiłowanie do podróży i odkrywa-
nie pięknych krajobrazów zaszczepiła też córce - studentce UAM. 
Interesuje ją dawny Poznań, architektura i urbanistyka. Lubi kwiaty, 
które z oddaniem hoduje. Interesują ją także badania genealogicz-
ne ze szczególnym uwzględnieniem kwerendy archiwistycznej.

            Krzysztof Bartosiak
W Poznaniu mieszkam od 35 lat. Je-

stem żonaty, mam dwóch synów. Posia-
dam wykształcenie średnie-ekonomicz-
ne. Obecnie pełnię funkcję Przewod-
niczącego Stowarzyszenia „Przystanek 
Folwarczna (więcej na www.przystanek-
folwarczna.pl). Pasjonuje mnie praca z 
ludźmi i dla ludzi. Moim największym 
sukcesem w pracy społecznej jest autor-
stwo i doprowadzenie do zatwierdzenia 
pierwszej w dziejach naszego miasta 
uchwały obywatelskiej. Jej skutkiem jest 
budowa drogi łączącej pętlę tramwajowo-autobusową na Franowie 
z osiedlami na ul. Folwarcznej i dalej. Moim pomysłem jest też ak-
cja „Przystanek jak malowany”, zakładająca poprawę estetyki wiat 
przystankowych i uczenie poszanowania wspólnej własności. 

Staram się zawsze wykonywać swą pracę z sercem i słuchać tego, 
co mają do powiedzenia inni, zwłaszcza starsi i zagubieni. Marze-
niem moim jest życie i praca w Poznaniu rozumnie zarządzanym 
przez władze miasta, gdzie głos mieszkańców jest rzeczywiście słu-
chany. Głos ten nie musi należeć do partii politycznych, niesłusz-
nie mieniących się reprezentantami nas wszystkich, bo przecież to 
centrale partyjne dyktują swoim radnym, jak mają decydować o 
naszych losach. Dlatego świadomie podjąłem decyzję, aby o kan-
dydować z listy społecznej. 

Kandyduję do Rady Miasta Poznania, bo nie podoba mi się sto-
sunek większości urzędników do Poznaniaków. Brak wizji, bez-
myślne wydawanie publicznych środków burzą opinię o naszej 
gospodarności. Zamierzam zająć się transportem publicznym oraz 
stwarzaniem warunków młodym ludziom do rozwijania ich uzdol-
nień. Ważne dla mnie są sport i rekreacja. Nie zapomnę o zieleni, 
by Poznań nie stał się miastem ,,betonowym”. Uważam, że trzeba 
tworzyć małe osiedlowe domy kultury. Na co dzień jestem pogod-
ny, opanowany i cierpliwy, ale też stanowczy i uparty. Być może to 
właśnie te cechy sprawiają, że nie zbaczam z raz obranego kursu. 
Jeśli się ze mną zgadzasz - zagłosuj!

Komitet Wyborczy  Wyborców  Koalicja  Prawo do Miasta  !
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”. Jan Paweł II
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Jak pięknie by mogło być...
      Część pierwsza listy kandydatów z naszego okręgu do Rady Miasta Poznania w wyborach 16 listopada  br. 

Ogrody działkowe nie tylko w Poznaniu są obiektem wielkiego 
zainteresowania m. in. deweloperów, którym nader chętnie 

wychodzą naprzeciw urzędnicy.  

KWW KOMITET WYbORCZY WYbORCóW - KOALICJA PRAWO  DO MIASTA

               Piotr Kaczmarek 
Wiek 44 lata, urodzony w Poznaniu, 

żonaty, jedno dziecko. Absolwent Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza. Ma-
gister neofilologii - specjalizacja infor-
macja naukowa. Aktywny zawodowo. Od 
kilkunastu lat zajmuje się projektowa-
niem i wdrażaniem systemów informacji 
miejskiej na terenie całego kraju.

Od 2001r. prezes Stowarzyszenia Miesz-
kańców Osiedla Zieliniec II, działającego 
na rzecz poprawy infrastruktury technicz-
nej osiedla oraz bezpieczeństwa i komfortu życia. Pełniąc  funkcje 
społeczne reprezentuje mieszkańców w kontaktach z Aquanetem, 
ZDM, Urzędem Miasta Poznania i Gminą Swarzędz w celu nego-
cjacji korzystnych rozwiązań dla rozwoju osiedla. Doprowadziły 
one do powstania infrastruktury gazowej, telekomunikacyjnej, 
wodociągowej oraz poprawy stanu dróg wewnętrznych i powsta-
nia nowego odcinka łączącego dwie części osiedla Zieliniec. Mo-
tyw przewodni działalności – kreowanie nowoczesnego miasta z 
uszanowaniem racji lokalnych społeczności.

              Hanna Grobelna
Jestem sekretarzem Stowarzyszenia 

„Przystanek Folwarczna”. Wspólnie 
walczymy o lepsze warunki życia na 
poznańskich osiedlach, o połączenie 
komunikacją pętli tramwajowej na Fra-
nowie ze szpitalem na Kurlandzkiej, Os. 
Przemysława, Folwarczną i dalej. Wpro-
wadziliśmy do rozkładu jazdy  autobus 
linii 52 - na Darzybór i 84 - pod Termy 
Maltańskie. Zainicjowana przez nas ak-
cja „Przystanek jak malowany” zatacza 
już kręgi w innych miastach Polski. 

Ze względu na moje wykształcenie oraz zainteresowania (ukoń-
czyłam poznańską Akademię Rolniczą), zaangażowana jestem w 
sprawę możliwie niekonfliktowej lokalizacji nowego, komunalnego 
schroniska dla zwierząt. Jestem przekonana, że planowana budowa 
przy ul. Kobylepole jest niekorzystna dla okolicznych mieszkańców 
oraz dla samych bezdomnych zwierząt. 

Złoszczą mnie dziurawe chodniki, często rozjeżdżone przez sa-
mochody ciężarowe zaraz po położeniu, poszatkowane i źle łatane 
jezdnie. Od lat spędzają mi sen z powiek warunki szpitalnego lecze-
nia dzieci w Poznaniu. Wstyd za to spada na nas wszystkich. 

Na budżet obywatelski trzeba przeznaczyć więcej pieniędzy i 
bardziej go rozpropagować. Konieczne jest usprawnienie wywozu 
śmieci – miasto i okolice są po prostu brudne. Handel wielkoforma-
towy zabija małe rodzinne sklepy i średnie, polskie firmy handlowe, 
a nasycenie marketami przerasta potrzeby mieszkańców Poznania. 

Po pomyślnym wyborze będę współpracowała w Radzie ze 
wszystkimi, którzy mają na względzie dobro poznańczyków. Naj-
ważniejsi są dla mnie Obywatele! Będą moimi doradcami i kryty-
kami, bez względu czy będą na mnie głosowali. 

Nie lubię określenia „wyborcy”, bo sugeruje, że mają tylko oddać 
głos. Proszę, nie bądźmy obojętni, weźmy odpowiedzialność za na-
szą małą ojczyznę i wskażmy swoich przedstawicieli do Rady Mia-
sta Poznania. Zagłosujmy i stańmy się ich partnerami, bo później 
pretensje możemy mieć tylko do siebie!

Poznań to piękne miasto, lecz ostatnio coraz bardziej nieprzyjazne 
mieszkańcom. Bezwzględność i bezduszność urzędników sięga zeni-
tu. Przekonać się o tym mogli użytkownicy ogródków przydomo-
wych przy ulicy Żelaznej. Z początkiem roku otrzymali rachunki z 
wielokrotną podwyżką. Za przykładowy ogródek dotychczas płacili 
61 zł za cały rok, teraz mieli uiścić ok. 400 zł. Mieszkańcy to głównie 
ludzie starsi ze skromną emeryturą, uczciwi i regulujący rzetelnie 
rachunki

Oburzonym i załamanym mieszkańcom z pomocą przyszło Stowa-
rzyszenie Przystanek Folwarczna. Zwróciło się ono do radnego Michała 
Grzesia o złożenie w naszym imieniu interpelacji. Interpelację do pana 
prezydenta Poznania radny zgłosił i uzyskał odpowiedź, iż cześć grun-
tów podlega podatkowi od nieruchomości. Urzędnicy nie poinformo-
wali jednak radnego, jaki to jest ogólny procent gruntu i przekazali, że 
tam gdzie podatek jest nienależny mieszkańcy otrzymają faktury kory-
gujące. Mijały tygodnie, a faktury nie nadchodziły. 

GDYbY URZĘDNIK ChCIAł I POTRAFIł

Stowarzyszenie podjęło własne śledztwo. Po zasięgniętych informa-
cjach i sprawdzeniu w GEOPOZ-ie wyciągu z rejestru gruntów okazało 
się, że są to grunty klasy V, co oznacza, że nie podlegają w ogóle po-
datkowi od nieruchomości, a nawet podatkowi rolnemu. O tego mo-
mentu sprawy nabrały innego obrotu. Pod kierunkiem Stowarzyszenia 
ludzie złożyli indywidualne odwołania o zwrot niesłusznie naliczonego 
podatku. W ciągu miesiąca mieszkańcy otrzymali faktury korygujące i 
zwrot nadpłaconych wpłat. Zwykły błąd urzędnika? Czy celowe działa-
nie, by załatać dziurę w budżecie miasta?

.Innym przykładem skandalicznego działania urzędników jest po-
bieranie opłat za coś, czego ...nie ma. Jedna z mieszkanek posiadająca 
(jak wiele innych osób) metalowy garaż na ogrodzie zdemontowała go, 
jednak opłaty pobierane są nadal za wylewkę betonową pod garaż. To 
tak jakby płacić za dom, który nie ma dachu, tylko podłogę. Nawet po 
rozbiciu podmurówki i jej wywiezieniu, opłaty są pobierane za resztę 
gruzu, który pozostał. 

Starsi ludzie często muszą wybierać: leki czy ogródek. Chcąc zmniej-
szyć obciążenia swojego portfela, rezygnują z wielu rzeczy, spotykają się 
jednak z nieuzasadnionymi, anormalnymi i nieludzkimi zachowaniami 
urzędników. Chore, uzależnione myślenie urzędników dopuszcza do 
siebie tylko część faktów, inne ignoruje, umniejsza albo spycha tłuma-
cząc się prawem. Dzieje się tak na skutek złej woli czy tylko sposobu 
myślenia? Świadome okrucieństwo i bezduszność sprawia, że stają się 
przestępcami żerującymi na niewinnych ofiarach.

To urząd jest dla ludzi, a urzędnicy powinni myśleć racjonalnie i po-
dejmować odpowiednie działania. Kropla drąży skałę, może poprzez 
swoje odwołania i pisma mieszkańcy doczekają się uczciwego i poważ-
nego. traktowania.                                                  Katarzyna Czarnecka
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Kinga Łada

Kuchnia Pana Ada-Kuchnia Pana Adama
OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (6)

Rys. Marta Grabowska

Sponsor odcinka opowieści                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ul. Warszawska 25                                 
tel.61 877 03 04 kom. 503 089 175

Zapraszamy na
WIECZORKI TANECZNE (muzyka na żywo)                                                           
w czwartki godz. 17 – 21 (od X. zmiana dnia)

małe co nieco w cenie biletu  
w każdą I. sobotę miesiąca godz. 18 – 22 kolacja w cenie biletu

- Koniec świata – pomyślał pan Adam (lat 32 z Komandorii, którego losy tutaj 
opisujemy) na wieść o przyjeździe ślicznej Sylwii (lat 25) z Gołuchowa. Wieś 
przepiękna, z której ród pana Adama po kądzieli pochodził, a gdzie jeszcze 
dziada macierzystego, Franka, doskonale pamiętano. 

Sylwia zjeżdżała na dwa dni i choć miała w Poznaniu do załatwienia sprawy służ-
bowe to i zabawić jeszcze wieczorem się chciała. Obowiązek opieki nad rozrywko-
wą Sylwią spadł pospołu na siostrę pana Adama - Anię (lat 26). Dziewczyny pójdą 
pozwiedzać centra handlowe, ciuszki pokupować i czas zleci. 

Czwartkowy wieczór miał obsłużyć pan Adam. Już wiedział, że Sylwia marzyła 
o zwiedzaniu... staromiejskich pubów. Taką ewentualność pan Adam jednak wy-
kluczył. O długiej nocnej eskapadzie mowy nie było. -Ona nazajutrz pośpi, a ja 
muszę iść do pracy – myślał zasępiony. - Jak nic trzeba dziewczę zmęczyć w sposób 
przyjemny a prędki, moc wrażeń dostarczyć, aby miała co koleżankom opowiadać. 
No, i żeby o rodzinie mamy Malwiny we wsi gołuchowskiej źle nie mówili. A ród 
Michalskich był tam znany od pokoleń...

I przypomniał sobie pan Adam, że w każdy wrześniowy czwartek wieczor-
ki taneczne w pobliskiej restauracji MALTAŃSKA są organizowane. Nigdy na 
takim nie był, ale słyszał brzmiące po okolicy rytmy muzyki mocno rozrywko-
wo-disco-polowej. A sąsiedzi, którzy te wieczorki często zaliczali, pochwał nie 
szczędzili.

- Dwadzieścia złotych od osoby za wstęp to nie majątek – opowiadali – zjeść 
można małe co nieco w cenie biletu albo zamówić jedzonko dodatkowe. A naj-
ważniejsze to było rozruszanie kości po tym siedzeniu za biurkiem. A i kalorii moc 
zgubić można. Kulturalnie, rytmy rozmaite dzięki zespołowi DUO MIX, śpiewy 
czasem wspólne, bo przeboje znane. Jeśli ta twoja Sylwia lubi potańczyć i się za-
bawić to bierz ją do Maltańskiej. Będzie pod wrażeniem, a ty te kilka godzin od 
siedemnastej do dwudziestej pierwszej jakoś wytrzymasz. Wystarczy, że w kółku 

się pokręcisz. Też ci się to przyda, bo jeszcze 
trochę a zapomnisz, co to jest dobra niezo-
bowiązująca zabawa. No, i na chwilę ten swój 
garniturek zrzucisz...

Zostało postanowione. Sylwia zjechała, swo-
je sprawy pozałatwiała. Ania rówieśnicę bratu 
przywiozła, ledwo ten z firmy wrócił. -Jeść już 
nic w domu nie będziemy, kolację zjemy gdzie 
indziej – zadecydował pan Adam. 

- Gdzie mnie zabieracie – śliczna Sylwia za-
trzepotała długimi rzęsami kokieteryjnie pa-
trząc na pana Adama.

-To tajemnica. I nie zakładaj  wysokich szpi-
lek, bo na tańce idziemy, obcasy połamiesz...

Gdy dotarli do Maltańskiej, DUO MIX już 
podgrzewał atmosferę. Sylwia rozglądała się 
ciekawie po wnętrzu restauracji. -Że też w ta-
kim zakątku Poznania, taki fajny lokal macie. 

Na więcej rozmów nikt ochoty nie miał. 
Wszyscy ruszyli w tan, bo po to tutaj przyszli. 
Ania jako singielka też tancerza znalazła i w 
kółko się kręciła. Sylwia już po kilku tańcach 
swoje szpilki w kąt rzuciła. Nawet pan Adam 
dał się porwać w wir i razem ze wszystkimi 
wspaniałe Voltare odśpiewał. 

Po dwóch tanecznych godzinach trzeba 
było utracone kalorie uzupełnić. Było w czym 
wybierać, a pan Adam swoje umiejętności ku-
charskie wzbogacił i później często w domu 
serwował...

Camembert chrupiący z żurawiną
Ser zanurzyć w rozmąconym jajku, obtoczyć 

tartą bułką. Usmażyć (równomiernie z obu 
stron) na patelni na mocno rozgrzanym tłusz-
czu. Podawać z żurawiną.

Po kurczaku w posypce kokosowej, dziew-
czyny zażądały smażonych lodów na gorąco w 
kokosowej panierce z bitą śmietaną. Wszyst-
kim rumieńców dodały drinki: upojny Granat 
(on), a to Brudne Martini (dziewczyny).

Do domu wracali w świetnych humorach, 
śmiejąc się ze swoich tanecznych umiejętności. 
Tylko Sylwia popiskiwała i narzekała, bo pięty ją 
okrutnie bolały. Pan Adam długo się nie zasta-
nawiał, pannie Sylwii buty zdjąwszy, przez ramię 
ją przerzucił (nieco była oburzona na to barba-
rzyństwo) i podśpiewując w duecie z siostrą Anią 
,,Hej, hej ułani” do domu na Komandorii pospie-
szyli. Nazajutrz panna Sylwia, oglądając olbrzy-
mie pęcherze na stopach, przyznała, że dawno 
tak świetnie się nie bawiła. (cdn) Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu po-
wszechnie 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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„NIE CHCEMY SPACEROWAĆ WOKÓŁ SZAMBA” - to hasło 
manifestujących w Strzeszynku. 

Scena na Piętrze zaprasza

MALARSTWO, MOLIER, KObIETY

     Wyjaśnienie do publikacji 
Czasopisma Mieszkańców „My” 
Dziękując Autorowi komentarza „Zlikwidować lub sprywatyzować”, 

opublikowanego w poznańskim osiedlowym czasopiśmie „My”, za kil-
ka pozytywnych ocen, prosimy jednocześnie o sprostowanie zawartych  
w nim nieuzasadnionych ocen i nieprawdziwych stwierdzeń dotyczą-
cych Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”. 

ZM GOAP jest „urzędem nowym”, ale o tym czy jest „wielkim i dro-
gim” można już dyskutować, a już z pewnością nie można się zgodzić 
ze stwierdzeniem Autora, że jest „całkowicie nieudolnym, szkodliwym, 
zbędnym”. To Związek Międzygminny przygotował, wdrożył i prowadzi 
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, rozstrzygnął 
prawomocnie przetargi i podpisał umowy z wybranymi wykonawcami 

oraz osiągnął w 2013 r. wymagane poziomy odzysku i recyklingu od-
padów. 

Stwierdzenie „Nieudacznicy z GOAP nie potrafią usunąć dyskwalifi-
kującego ich absurdu, jakim jest wywożenie śmieci z jednej ulicy przez 
kilka firm” jest całkowicie nieuzasadnione. To właśnie firmy odbierające 
odpady w ramach umowy zawartej Z GOAP mają wszelkie możliwości 
do takiego ustalenia harmonogramów i tras by wyeliminować ten „dys-
kwalifikujący absurd”. Zapewniam, że zniknie on od 1 stycznia 2015 r. 
gdy obsługę poszczególnych sektorów przejmą firmy wyłonione w prze-
targach przeprowadzonych przez ten „szkodliwy i zbędny” GOAP. 

Nie trzeba więc „Zlikwidować ani sprywatyzować” ZM GOAP, lecz 
tylko rzetelnie go oceniać i mieć świadomość, że budowanie systemu 
obejmującego ponad 700 tys. mieszkańców oraz 150 tys. podmiotów go-
spodarczych jest wielkim i skomplikowanym przedsięwzięciem. 

                                                                   Rzecznik Prasowy ZM GOAP 
                                                                                          Walerian Ignasiak

Otwarciem wystawy obrazów holenderskiego malarza Mar-
cela van de Kraats, Scena na Piętrze zaczyna 36 sezon arty-
stycznej pracy przy Masztalarskiej. Wernisaż (12 września, 
godz. 19) kilkunastu płócien twórcy z Holandii, mieszkającego 
w Poznaniu, urozmaicą piosenki Anny German w wykonaniu 
Marty Grabowskiej, ilustratorki z naszej redakcji. Wystawę oglą-
dać można do 14 października.

O planach na nowy sezon rozmawiam z dyrektorem Sceny 
na Piętrze, Romualdem Grząślewiczem (na zdjęciu).

- Kim jest Marcel van de Kraats? Malarzem, który swoją sztukę 
ukształtował pod wpływem Henka Stokvisa, twórcy wywodzącego 
się ze starej szkoły malarskiej realistów. Nasza znajomoś,ć a i obo-
pólna sympatia z Marcelem, zaczęła się od namalowanego przez 
niego obrazu – portretu Romana Wilhelmiego... Marcel van de 
Kraats to twórca wszechstronny, bo i ilustrator, i designer. Malu-
je, projektuje elementy wystroju wnętrz. Jego kolekcje dla polskie-
go przemysłu meblarskiego są realizowane w Gnieźnie, Fałkowie  
i Ostrzeszowie. A u nas odbędzie się ,,premiera”jego płócien.

- Wystawę można oglądać do 14 października w Galerii.  
A co na scenie Sceny?  

- 15 września zapraszam na 
spotkanie z Andrzejem Sewe-
rynem, który wystąpi w mo-
nodramie ,,Mój Molier”. 20, 
21 i 22 września w monodra-
mie ,,Jest jak jest” zaprezen-
tuje się Agnieszka Różańska. 
Spektakl, wyprodukowany 
przez Fundację Tespis, po-
wstał na podstawie książki 
,,Dwie kobiety, jedna nadzie-
ja” szwedzkiej pisarki Maliny 
Stahre-Godyckiej. Tę książkę 

będzie można kupić po spektaklach. Na początku  październiku 
planujemy wystawienie kolejnego monodramu ,,Katechizm białego 
człowieka”, a pod koniec miesiąca - ,,Grocholenia” czyli spotkanie  
z Kasią Grocholą i jej gośćmi. W grudniu będzie ,,Miłość w Pary-
żu” ,a na początku nowego roku ,,Duety, kwartety, arie”...

- A o szczegółach ,,MY” będzie informować w miarę na 
bieżąco. Warto też zerknąć na stronę internetową Sceny na 
Piętrze. (www.scenanapietrze.pl). Przyznam się, Panie Dy-
rektorze, że byłam wielbicielką waszych ,,Ringów z...”. Czy jest 
szansa, aby znowu wróciły… na scenę Sceny?

- Żałuję, ale to se ne vrati.
- Szkoda... Dziękuję za rozmowę.                  Ewa Kłodzińska 

Delegacja Stowarzyszenia „Przystanek Folwarczna” uczestniczyła 25 
sierpnia br. w manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Prawo 
do miasta” nad jeziorem Strzeszynek. Dołożyliśmy swój głos sprzeciwu 
wobec dalszej biologicznej i chemicznej degradacji jeziora Strzeszyń-
skiego i innych jezior oraz (ś)cieków, płynących przez aglomerację po-
znańską. „Przystanek Folwarczna” głównie działa po wschodniej stronie 
Poznania i najbliższy naszemu sercu jest wschodni klin zieleni z Maltą, 
stawami Olszak 1 i 2, Cybiną oraz Wartą i ciekami do niej wpływający-
mi, ale mamy podobne problemy co Strzeszynek i Kiekrz.

Trzeba podkreślić, że Malta jest jeziorem sztucznym, które biologicz-
nie się nie oczyści. Należy jej pomagać przez mechaniczne przepuszcza-
nie wód przez „sita” na dopływach i stawach oraz co kilka lat całkowicie 
spuścić z niej wodę do Warty i posprzątać dno. Okoliczne poznańskie 
i swarzędzkie ścieki z terenów nieskanalizowanych zasilają ją w azot 
(ścieki organiczne) oraz fosfor (m. innymi pozostałości po środkach 
piorących). Do Strzeszynka takie zanieczyszczenia doprowadza Rów 
Złotnicki, na drodze którego władze Suchego Lasu pobudowały kolektor 
ściekowy. Przy obfitych opadach deszczu rów się wypełnia, a deszczów-
ka wypłukuje ścieki z kolektora, które potem płyną do jeziora. 

Na terenie zlewni Cybiny planuje się nowe inwestycje, które nie 
będą podłączone do miejskiej kanalizacji. Do zbiornika bezodpływo-
wego mają być kierowane ścieki z oprotestowanego przez mieszkańców 
schroniska dla zwierząt w Kobylepolu. Solidaryzujemy się ze wszystki-
mi, którzy dążą do utrzymania poznańskich rzek oraz jezior w biolo-

giczno-chemicznej czystości i do ucywilizowania kanalizacji ściekowej 
w aglomeracji poznańskiej. 

Parafrazując pewne powiedzenie, zdajemy sobie sprawę, że wszystkie 
wody są nasze. Wszyscy powinniśmy o nie dbać i domagać się spójnej 
i wspólnej polityki ochronnej od decydentów wszystkich okolicznych 
gmin. W końcu z wody wyszliśmy i bez wody żyć nie możemy! Nie daj-
my umrzeć naszym jeziorom i rzekom. Walczmy razem! 

                                                                                          Hanna Grobelna

WSZYSTKIE WODY Są NASZE
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JUbILEUSZOWY ODPUST 
Z poświęceniem plonów 

ZAWóD SPECJALNY: KELNER

Piętnasty sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Tego dnia parafia w Kobylepolu obchodziła swoje święto - odpust para-
fialny. Pierwsza msza święta w nowo wybudowanym kościele, a zarazem 
odpust, miała miejsce 18-tego sierpnia 1974 roku, a więc czterdzieści 
lat temu. Święto WNMP obchodzono wówczas w niedzielę, ponieważ 
15-sty sierpnia był w czasach PRL dniem pracy. Proboszczem parafii 
i budowniczym  kościoła był ksiądz Stanisław Kałek. Nasz kościół jest 
pierwszym nowym kościołem w Poznaniu, na budowę którego zgodziły 
się władze  komunistyczne .To także pierwszy kościół w naszym mieście 
wybudowany po Soborze Watykańskim II zgodnie z nowymi wymoga-
mi liturgicznymi. 

Piętnastego sierpnia 2014 roku sumę odpustową w naszej parafii o go-
dzinie dwunastej odprawił Generał Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego ojciec Bernard 
Hylla z Rzymu. W homi-
lii przybliżył nam piękno 
Matki Bożej, wypływają-
ce z Jej syna Jezusa. -Ma-
ryja jest dla nas wzorem 
do naśladowania, jeste-
śmy z Nią w Jej szkole, 
a więc mamy słuchać, 
zawierzać i służyć tak jak 
Ona - mówił ojciec Ber-
nard w homilii. Po mszy 
świętej wystawiony był 
Przenajświętszy Sakra-
ment, odmówiliśmy lita-
nię do Matki Bożej i uda-
liśmy się procesją wokół 
kościoła. 

Święto WNMP nazy-
wamy także dniem Matki 
Bożej Zielnej. Tradycją w naszej parafii jest przygotowanie kącika kwia-
towo- warzywno-owocowego. Ojciec Bernard poświęcił przyniesione 
do kościoła plony ziemi. Wychodząc ze świątyni każdy mógł zabrać 
poświęcony owoc lub warzywo do domu. Na zakończenie uroczystości 
ksiądz  proboszcz  kanonik Dominik Kużaj podziękował ojcu Bernardo-
wi za odprawioną mszę odpustową, przybyłym kapłanom, szafarzom, 
ministrantom, pocztom sztandarowym, osobom upiększającym kościół 
i otoczenie. Słowa podziękowania ksiądz proboszcz skierował również 
do parafian i ofiarodawców, którzy przez czterdzieści lat wspomagali 
naszą parafię.

Umocnieni słowem Bożym i błogosławieństwem, przy pięknej po-
godzie, udaliśmy się do swoich domów, aby dalej świętować w gronie 
rodzinnym, pamiętając, że jesteśmy z Maryją w Jej szkole. 

                                                                       Parafianie Teresa i Andrzej 

                 (POST SCRIPTUM)
Kilkanaście tygodni po aferze podsłuchowej w restauracji 

,,Sowa i przyjaciele” nikt już dokładnie nie pamięta o co w niej 
chodziło, ale kelnera, który wyleje pomidorową na nieskazi-
telną kreację, zapamiętamy na długo! Kelner to wirtuozeria 
ruchów (aby golonka nie znalazła się na kolanach klienta), siła 
fizyczna (bo nie ma czasu na zanoszenie do stolików pojedyn-
czych talerzy), inteligencja i elokwencja, nienaganny wygląd. 
Dyskrecja, ale tak długo aż nie zauważy się gościa kradnącego 
sztućce albo wnoszącego na salę własny np. alkohol.

O zawodzie kelnera pisałam miesiąc temu. Nie wszystkie wątki w tej 
rozmowie wypłynęły. Ot, choćby taki, że kelnerem każdy być może... 
jeden lepszym, drugi gorszym (nawiązując do owego ,,śpiewać każdy 
może...”). Kelnerem można być z zawodu wyuczonego (w szkole gastro-
nomicznej) albo po wielu latach doświadczeń i terminowania. Można 
nim zostać sezonowo, potraktować jako pracę dorywczą. O takich ,,kel-
nerów” dopominają się ogródki letnie – ale, no właśnie, to kelnerzy w 
cudzysłowie. Nie ma co się dziwić, że nawet szef Stowarzyszenia Kelne-
rów Polskich nie wie, ile tak naprawdę osób w tym zawodzie pracuje. 

Im większa renoma restauracji tym większe wymagania od kelnera. 
I Klient ma być dopieszczony, zauważony i – co najważniejsze – ele-
gancko obsłużony. Przed wielu laty w Poznaniu otworzył swoje podwoje 
najnowocześniejszy hotel Merkury. Nieopodal stolików stali kelnerzy 
gotowi, aby podać ogień gdy tylko zauważyli, że gość sięga po papierosa. 
W PRL to było coś niecodziennego.

W restauracji nowoczesnego hotelu warszawskiego (też przed laty, 
gdy w Polsce zaczęło odradzać się hotelarstwo) obsługiwało mnie kilku 
kelnerów. Przebiegało to mniej więcej tak. Podano mi menu, inny kelner 
przyszedł odebrać zamówienie i przekazał je starszemu rangą kelnerowi, 
a ten kolejnej osobie, która zaniosła zlecenie do kuchni. Po jakimś czasie 
z kuchni wyszło kilku kelnerów pchając przed sobą elegancki wózek. 
Za nimi – starszy kelner. I cały ten orszak zbliżał się do mojego stolika! 
Nastąpiła celebracja ustawiania talerzy, talerzyków, układania sztućców 

– i wreszcie serwowanie (pod cichymi komendami tegoż kelnerskiego 
szefa) potraw z różnych półmisków, tac itp. 

Zdaje się, że mógł to być tzw. serwis klasyczny, zwany francuskim, 
z czego wówczas nie zdawałam sobie sprawy, tęskniąc za ,,normalną” 
i szybką obsługą. Nie pamiętam co jadłam (zapewne zamówienie było 
skromne), pamiętam natomiast powagę przy podawaniu potraw. Owe 
celebrowanie wręcz.

A skoro już o serwisach – sposobach obsługi gościa restauracyjnego 
mowa, to warto być może  powiedzieć, że w serwisie rosyjskim gość 
sam sobie nakłada potrawy podawane i prezentowane przez kelnera. 
Serwis niemiecki (najbardziej powszechny) to dania podawane na taler-
zach, a nie serwowane z tac. Serwis klasyczny angielski, bardzo uro-
czysty, stosowany jest przy daniu głównym, wniesionym przez kelnerów 
(np. kaczka czy prosię w całości) i postawiony przed gospodarzem – ten 
kroi, a kelnerzy nakładają na talerz i podają wskazanemu gościowi. 

Oczywiście, są jeszcze zapisy protokolarne jak ma być obsłużona gło-
wa państwa czy inny VIP. Pamiętam z jakiegoś filmu dokumentalnego 
przed wizytą Ważnej Osobistości niekończące się próby podchodzenia 
do stołu, wycofywania się po obsłużeniu gości itd.      Ewa Kłodzińska
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WIECZYSTA hAńbA   

Szkoła Podstawowa nr 85

AMADEUS, bATUTA I MIłOść
Spotkanie z gwiazdą

NIESPODZIANKA

Agnieszka Duczmal to Kobieta-Instytucja, krotoszynianka zwią-
zana z Poznaniem i... całym światem. Przez UNESCO uznana została 
Kobietą Świata za wybitne osiągnięcia na polu kultury. Od 1988 r. 
stoi na czele orkiestry kameralnej Amadeus. Jako pierwsza kobieta-
dyrygent wystąpiła w mediolańskiej La Scali. Wraz ze swoją orkiestrą 
nagrała 50 płyt, setki minut z muzyką dla licznych stacji telewizyj-
nych i radiowych na całym świecie. Dla swojej orkiestry dokonała 
wiele transkrypcji arcydzieł muzycznych... Cztery lata temu otrzy-
mała tytuł Wybitnej Wielkopolanki przyznany przez Stowarzyszenie 
Ruch Regionalny Wielkopolan. Na wywiad związany z tą nagrodą 
szłam krokiem niepewnym, bo jawiła mi się Agnieszka Duczmal jako 
osoba... sroga(?), nieprzystępna(?), która świata poza wyrafinowaną 
muzyką nie widzi.  A ja miałam z tą artystką rozmawiać nie tylko o 
muzyce, ale po prostu przedstawić tę wybitną Wielkopolankę. 

W siedzibie Orkiestry przy al. Marcinkowskiego spędziłam kilka 
godzin. I był to czas, który minął niepostrzeżenie w atmosferze zwie-
rzeń Artystki - Gwiazdy. 

A. Duczmal przywoływała z nostalgią czas swojego dzieciństwa w 
olbrzymim domu w Krotoszynie. ,,Ulica kończyła się parkiem drzew 
morwowych, rosnących na łące(...,) z moim starszym bratem i jego kolegą 
bawiliśmy się w Indian. Czuliśmy się jak na wczasowisku”. Chodziła czę-
sto na koncerty Wielkopolskiej Orkiestry Objazdowej z Poznania. Or-
kiestra jawiła się Agnieszce-dziecku, a potem nastolatce, jako wielki in-
strument. ,,Powiedziałam, że chcę być dyrygentem, bo chcę grać na takim 
instrumencie. To było w drugiej klasie szkoły podstawowej. Mieszkaliśmy 
już wtedy w Poznaniu”.

Jak postanowiła tak zrobiła po wielu latach nauki muzyki na różnych 
szczeblach edukacji. Opowiadała mi wówczas Agnieszka Duczmal o 
swojej fascynacji nie tylko muzyką, ale i Tatrami (,,jako nastolatka zo-
stałam członkiem wysokogórskiego klubu, wciągnęła mnie wspinaczka i w 
każdą wolną chwilę odpowiadałam na zew gór.”). Jako 22-latka założyła 

orkiestrę kameralną 
Pro Musica i stanęła 
przed nią z batutą w 
ręce jako jej dyrektor 
i i kierownik mu-
zyczny.

-Po co założyłam 
orkiestrę? Bo dla 
dyrygenta jest ona 
instrumentem pod-
stawowym! Jak to 
zrobiłam? Po prostu 
zebrałam grupę kole-

żanek i kolegów. Nim ukończyła studia, została dyrygentem-asystentem 
w Filharmonii Poznańskiej. Opowiadała mi Agnieszka Duczmal o swo-
im przeżywaniu muzyki, którą ma się zająć (,,utwory, które do mnie prze-
mawiają emocjonalnie, które mogę przetworzyć przez mój intelekt, moją 
wyobraźnię”), o występach ze światowymi sławami: amerykańskim kon-
trabasistą Gary Karr’em, wiolonczelistą Mischą Maisky’m, panflecistą 
Gheorghe Zamfirem, gitarzystą jazzowym Al Di Meolą. 

Atmosfera tamtej rozmowy wręcz sprowokowała pytanie o sprawy 
osobiste. I nie był to dziennikarski nietakt. -Jest Pani żoną Józefa Ja-
roszewskiego – kontrabasisty, muzyka Orkiestry Amadeus. On grał, a 
pani dyrygowała... To była miłość od pierwszego spojrzenia? -Prawie od 
pierwszego. Od 1972 roku jesteśmy małżeństwem i to bardzo dobrym. Od 
jakiegoś czasu nawet wymieniamy się przy gotowaniu.

To była rozmowa wielotematyczna. O pierwszej kobiecie-dyrygencie 
(Luise Reichard, XVIII/XIX w.), o stroju ,,dyrygentki”, o idealnej batu-
cie, o dyrygowaniu gdy była w ciąży, tuż przed rozwiązaniem (córka też 
jest dyrygentem). I o orkiestrze - -,,Traktuję muzyków poważnie i z sza-
cunkiem, a co najważniejsze – bardzo ich lubię.  Jesteśmy jednym organi-
zmem, więc musimy mieć jedno serce.

Tamto spotkanie było dla mnie bardzo ważne – osobiście i zawodo-
wo. Miałam do czynienia z prawdziwą Gwiazdą: uśmiechniętą, pełną 
wiedzy i... skromności!                                                       Ewa Kłodzińska  

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla wszystkich uczniów 
to czas wyjątkowy, a dla niektórych pełen niespodzianek. Klasy 
IIa i IIb rozpoczęły zajęcia w nowej, przestronnej sali lekcyjnej. 
Ta nowoczesna sala składa się z trzech części: dydaktycznej, re-
kreacyjnej oraz osobnej szatni.Nauczyciele dołożyli starań, żeby 
nowe pomieszczenia dydaktyczne zachęcały uczniów do pracy, 
ale także umożliwiały relaks. Sala jest kolorowa, wesoła i prze-
stronna. Pomieszczenia dla uczniów klas drugich pozyskano 
dzięki przeniesieniu świetlicy szkolnej do innych sal. 

Uroczyste otwarcie przestronnej świetlicy odbędzie się w 
pierwszych dniach września. Reportaż z tego wspaniałego wyda-
rzenia ukaże się w kolejnym numerze gazety „My”. 

Polacy skarżą się na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, ponieważ we własnym państwie nie 
znajdują sprawiedliwości. To już jest zjawisko masowe, obywa-
tele RP coraz liczniej szukają pomocy u obcych sędziów, bo oni 
bardzo często przyznają im rację. Polski rząd grzecznie płaci 
zasądzane przez Europejski Trybunał odszkodowania, które 
przecież w istocie przynoszą hańbę naszemu państwu i sejmowi 
jako twórcy złego prawa. 

Do Trybunału w Strasburgu należy zgłosić kolejną rażącą nie-
sprawiedliwość, jaką jest odmawianie milionom Polaków prawa 
bezpłatnej zamiany wieczystego użytkowania gruntów na pełne 
prawo własności. Wieczysta dzierżawa przez cały okres PRL była 
praktycznie równoznaczna z prawem własności. Obywatele naby-
wali notarialnie prawa do wieczystej dzierżawy gruntu, bo istniał 

– i nadal istnieje – legalny obrót tymi prawami, na równi z prawa-
mi własności. Opłaty za wieczystą dzierżawę były niskie, zbliżone 
do kwot podatku od gruntu będącego prywatną własnością. 

Ignorując te ważne fakty, sejm RP pozwolił gminom wprowadzić 
wysokie „urealnione” opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 
pozwolił też sprzedawać te grunty użytkownikom po rynkowych 
cenach. Podkreślmy: sprzedawać ponownie, bo użytkownik już raz 
przecież zapłacił np. za działkę budowlaną poprzedniemu wieczy-
stemu użytkownikowi i posiada odpowiedni akt notarialny. Gminę 
to nie obchodzi, gmina chce jeszcze raz zapłaty za działkę. 

Rządowi to odpowiada, bo do państwowej kasy wpływają do-
datkowe pieniądze od ograbianych obywateli. Dla swoich i wta-
jemniczonych parlamentarzyści stworzyli krótkotrwałą możliwość 
przekształcenia bez kosztów wieczystego we własność. Swoi wie-
dzieli i załatwili, a reszta niech płaci. Pokrzywdzonym pozostaje 
więc teraz tylko skarga na polskie prawo do Strasburga.           ws
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ARTYSTA I SPOłECZNIK (2)
Organista Roman Antkowiak

Od 1934 r. Roman Antkowiak 
śpiewał w chórze męskim i miesza-
nym parafii św. Jana Jerozolimskie-
go, zastępując sporadycznie orga-
nistę M. Musielskiego. W okresie 
Bożego Narodzenia wykonywał 
często podczas liturgii kolędy, w 
duecie ze swym młodszym bratem 
Zygmuntem. W latach 1934-35 grał 
w kościele p.w. Św. Małgorzaty na 
Śródce, zastępując swego kolegę, 
organistę Romualda Kaźmierczaka, 
powołanego do służby wojskowej.

We wrześniu 1935 r. objął posadę 
organisty parafii p.w. Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Poznaniu przy ul. Mariackiej. Prowadził tam także istnieją-
cy już chór mieszany, dbając o odpowiedni repertuar i stałe podno-
szenie jego poziomu wokalno-artystycznego. Sprzymierzeńcem jego 
pracy był ks. proboszcz Antoni Chilomer, sam amatorsko muzyku-
jący na skrzypcach. Ks. Chilomer rozumiał znaczenie i rolę śpiewu i 
muzyki w liturgii. Dbał o to, by śpiew w jego parafii brzmiał pięknie, 
nie tylko w wykonaniu chóru, ale również wiernych. Wraz ze swym 
organistą uczył parafian przed mszą św. lub nabożeństwem nowych 
pieśni. Stawał przed nimi, przegrywając im melodię na skrzypcach i 
zwracając uwagę nie tylko na właściwe przyswojenie melodii, rytmu 
i tekstu, ale również na poprawność i piękno brzmienia głosu. Zda-
wał sobie sprawę z tego, że śpiew przyczynia się do uaktywnienia i 
pogłębienia uczestnictwa wiernych w liturgii i wspólnocie Kościoła.

Chór parafialny w tym okresie był liczny. Uczestniczyli w nim rów-
nież młodzi ludzie, będący członkami Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i Młodych Polek. Inicjowali oni i przygotowywali wraz ze 

swym dyrygentem przedstawienia operetek, sztuk dramatycznych i 
wodewili. Sami tworzyli ich teatralny kształt przygotowując sceno-
grafie, kostiumy, tworząc oprawę muzyczną i świetlną. Do spektakli 
cieszących się największym powodzeniem wśród widzów należały: 
„Jagusia płacze, śmieje się Jaś”, „Młynarz i młynarka”, „Krysia Leśni-
czanka” i inne. W tych przedsięwzięciach chóru mecenasem zespołu 
był dyrektor Oddziału Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, Artur 
Górnicki. Umożliwiał on chórowi odbywanie prób w sali Zakła-
dów, zakupił fortepian, nuty, dostarczał materiałów potrzebnych do 
wykonania scenografii i kostiumów. Oprócz śpiewu podczas mszy, 
nabożeństw i uroczystości religijnych, chór uczestniczył również w 
zlotach i zawodach chóralnych, organizował wycieczki i spotkania 
towarzyskie. 

W gronie swych chórzystek Roman Antkowiak poznał swą przy-
szłą żonę Zofię Jazikowską, z którą zawarł związek małżeński 20 
kwietnia 1939 r. i zamieszkał w służbowym mieszkaniu parafii. W 
trzy miesiące po ślubie, w przededniu wojny, powołano go na ćwi-
czenia wojskowe i wcielono do 56 pułku piechoty wchodzącego w 
skład Armii Poznań. W dniu 1 września 1939 roku Roman Ant-
kowiak wraz ze swym pułkiem został wysłany na front. Walczył w 
ciężkiej bitwie pod Łowiczem nad Bzurą, a jego dowódcą był gen. 
Tadeusz Kutrzeba. Po bitwie pod Żylinem, 19 września 1939 został 
wzięty do niewoli i tam zatrudniono go, ze względu na bardzo dobrą 
znajomość języka niemieckiego, jako tłumacza przy rejestracji jeń-
ców wojennych. Podczas transportu do obozu jenieckiego udało mu 
się uciec z pociągu w okolicach Swarzędza i dotrzeć polnymi droga-
mi do domu, na Osiedlu Warszawskim. Następnego dnia wrócił do 
żony i parafii, gdzie pełnił funkcję organisty do chwili zamknięcia 
kościoła w roku 1941. Potem zatrudnił się w Zakładach Lotniczych 
Focke-Wulfa produkujących samoloty, mieszczących się na terenie 
obecnych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pracował tam 
do zakończenia wojny. (dok. nastąpi)                          Beata Jankow-
ska

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

Roman Antkowiak
(1909-1976) 

Pierwszy września był wyjątkowym dniem we wszystkich 
naszych szkołach. Inauguracja nowego roku szkolnego w SP 
nr 45 im. ORP „Poznań” odbyła się w auli, gdzie spotkali się 
uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszony gość 
- proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Jan Bartkowiak.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandaro-
wego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedstawiciele klas 
drugich zaprezentowali krótki program artystyczny. Pani dyrek-
tor Małgorzata Borowiak powitała zgromadzonych, a szczegól-
nie serdecznie rodziców i najmłodsze dzieci, które dopiero roz-
poczynają swoją szkolną przygodę. Wszystkim uczniom życzyła 
zapału do pracy i jak najlepszych wyników w nauce oraz wyraziła 
przekonanie, że wiedza i doświadczenie, które teraz zdobędą, za-
procentują w przyszłości. Na zakończenie społeczność uczniow-
ska odśpiewała hymn szkoły „Morze, nasze morze” i wyprowa-
dzono sztandar. 

Po uroczystości uczniowie udali się do klas na pierwsze, wspól-
ne organizacyjne spotkanie z wychowawcami. Pełni wakacyjnych 
wrażeń cieszyli się ze spotkania z kolegami i nauczycielami. Ro-
ześmiane i wesołe buzie to wspaniała zapowiedź nadchodzących 
miesięcy. ŻEGNAJCIE WAKACJE! NAUKI NADSZEDŁ CZAS!

NAUKI NADSZEDł CZAS
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PIERWSZE DNI WRZEśNIA
SZKOłA PODSTAWOWA NR 45 IM. ORP „POZNAń” PRZY UL. hARCERSKIEJ 3

        WSZYSCY UCZYMY SIĘ
             OSZCZĘDZAĆ
Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa od 1972r. Od 

wielu lat bierzemy udział w kolejnych edycjach konkursu PKO pod 
hasłem „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Konkurs polega na 
systematycznym wpłacaniu pieniędzy na książeczki oszczędnościo-
we i tym samym budowaniu konta klasowego. Członkowie SKO, 
uczniowie z klas I - III, biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych 
konkursach plastycznych. Każdego roku w  październiku odbywa się 
apel podsumowujący poprzednią edycję konkursu. Członkowie SKO 
otrzymują nagrody. Klasa, która uzyskała I miejsce, w nagrodę udaje 
się na wycieczkę do I Oddziału PKO. W tym roku Bank odwiedziły 
klasa IIA i IIB.

W klasach przeprowadzane są pogadanki na temat idei oszczędza-
nia. Dzieci poznają różne formy oszczędzania: oszczędzanie pieniędzy, 
ochrona środowiska oraz zdrowia, oszczędzanie wody, oszczędzanie 
energii. Zapoznają się z pojęciami: pieniądz, bank, oszczędzanie, karta 
płatnicza. Celem działalności szkolnego SKO jest kształtowanie umie-
jętności oszczędzania, kształtowanie postawy szacunku dla zasobów 
naturalnych ziemi oraz bycia świadomym konsumentem. 

Naszą szkołę odwiedziła pani Ewa Zielińska, przedstawicielka PKO 
BP. Podczas spotkań z uczniami rozmawiała między innymi o celowo-
ści oszczędzania pieniędzy oraz o możliwości założenia internetowego 
konta PKO BP. Wielu z członków SKO skorzystało z tej możliwości. 
Przeprowadzono konkurs plastyczny „Moja karta płatnicza”. Wzięli w 
nim udział uczniowie klas I – III. Najciekawsze prace zostały nagrodzo-
ne. Pierwsze miejsce ex aequo otrzymały: Małgorzata Tumidaj i Zofia 
Bartoszewska z kl. IIA. Drugie miejsce ex aequo otrzymali: Martyna No-
waczyk i Jan Nowaczyk z kl. IIA oraz Filip Wesołowski z kl. IA. Trzecie 
miejsce ex aequo otrzymali: Oliwia Dolata i Agata Wejner z kl. IIIB oraz 
Kacper Nawrot z kl. IA. Jesteśmy przekonani, że nowi uczniowie, któ-
rzy podejmą naukę w naszej szkole od września, chętnie włączą się w 
akcję oszczędzania w SKO.

              Z CAŁĄ POLSKĄ 
         CZYTAMY DZIECIOM 
Od lat uczestniczymy w akcji Fundacji ABCXXI CAŁA POLSKA 

CZYTA DZIECIOM. Działania w ramach programu  prowadzimy przez 
cały rok szkolny. W okresie zimowym zaprzyjaźnione babcie czytają baj-
ki o tematyce zimowej. Studentki odbywające w szkole praktyki, prze-
brane za Gwiazdora i Śnieżynki, czytają historie o tematyce świątecznej. 
W oddziałach przedszkolnych nauczyciele zapoznają dzieci z utworami 
z kanonu  dziecięcej literatury polskiej i obcej. Uczniowie klas IV-VI 
włączają się do akcji czytając  najmłodszym baśnie i opowiadania. Czę-
sto dzieci słuchają bajek z płyt DVD czytanych przez znanych aktorów. 

W okresie wiosennym dzieci z oddziałów przedszkolnych i eduka-
cji wczesnoszkolnej słuchają tekstów w plenerze, a następnie malują do 
nich ilustracje. W ramach akcji zapraszamy postaci z ulubionych bajek 
dziecięcych. W tym roku odwiedził nas „Reksio”. Dzieci słuchały uważ-

nie historii Reksia, a także miały okazję pobawić się i przytulić do ma-
skotki psa.  Były spotkania czytelnicze, gdzie prezentowano zachęcające 
do czytania fragmenty książek. Fani Harrego Pottera mogli wysłuchać 
fragmentów cyklu podczas Nocnego Maratonu z Harrym Potterem. 

Najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych wy-
brały się do Empiku na warsztaty „Przecinek i Kropka”, gdzie dowie-
działy się jak powstaje książka i kto wynalazł druk. Klasy 3 spotykały 
się przez cały rok szkolny w klubie „Pożeraczy Liter” z Elmerem, boha-
terem  książek o słoniu. Wielu uczniów wzięło udział w szkolnych kon-
kursach recytatorskich, które miały na celu przybliżenie im rodzimej  
poezji. Wiemy jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa książka: rozwija 
wyobraźnię, ćwiczy pamięć, poszerza wiedzę, jest wiernym  przyjacie-
lem. Kolejny raz zachęcamy rodziców, aby codziennie 20 minut czytali 
wartościowe teksty swoim pociechom.

      PIŁKARKI NA OBOZIE
Koniec roku szkolnego 2013/2014 był ostatnim etapem edukacji pił-

karskiej naszych dziewcząt z rocznika 2001 w klasie sportowej. Obecnie 
w SP 45 piłkę nożną trenują młode adeptki w klasie 4, 5 i 6. Biorą one 
udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej rywalizu-
jąc w lidze z chłopcami, przygotowując się do najważniejszej imprezy w 
roku - Mistrzostw Młodziczek. Owocem ciężkiej pracy są powołania do 
KADRY WIELKOPOLSKI. 

Co roku ważnym elementem szkolenia są obozy sportowe. Kolejna 
wakacyjna przygoda dla piłkarek z naszej szkoły rozpoczęła się 11 sierp-
nia zbiórką na stadionie „Polonii”. Drugi rok z rzędu celem wyjazdu był 
obóz sportowy w Mierzynie. Dziewczęta przygotowywały się do sezonu 
piłkarskiego. Treningi trzy razy dziennie doskonaliły formę, a wysiłek z 
pewnością zaprocentuje w kolejnych rozgrywkach. Wolny czas wyko-
rzystywany był na aktywny wypoczynek i integrację zespołu. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie każdego dnia mogliśmy udać się na 
strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Mierzyńskim. Sprawdzianem formy 
był udział w turnieju Orlik Cup organizowany przez miasto Między-
chód. Dziewczęta zaprezentowały w nim wysokie umiejętności i rywa-
lizowały z chłopcami jak równy z równym, uzyskując IV miejsce i dwa 
wyróżnienia dla Klaudii Bobeckiej i Pauliny Cegielskiej. Zakończeniem 
obozu było ognisko oraz dyskoteka. Po tygodniu ciężkiej pracy w do-
brych nastrojach i z nowymi umiejętnościami wróciliśmy do Poznania.
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NAJPIERW DAć
POTEM bRAć

Życie nikomu nic nie daje za 
darmo. Żeby brać trzeba najpierw 
dużo z siebie dać. A tak często wie-
lu z nas się wydaje, że teraz nad-
szedł czas wyłącznie brania. Że po 
prostu można tylko brać. Brać, bo 
mamy dostęp do wszystkiego. Trze-
ba czym prędzej brać, bo jest ku 
temu taki czas. 

Ale przecież nawet mało inteligent-
na myśl podpowiada, że aby brać, to 
najpierw trzeba mieć, aby było z czego 
brać. To mieć trzeba zdobyć ciężką, dobrze zorganizowaną, wydaj-
ną pracą. Żeby dużo mieć, trzeba najpierw równie dużo z siebie 
dać. Powtarzajmy to nieustannie, aby o tym nie zapomnieć, bo za 
takie zapomnienie płaci się zawsze bardzo wysoką cenę. 

Dawanie i branie powinno się przynajmniej równoważyć, choć-
by z małą nadwyżką na dawanie. Na jednej szalce dwuramiennej 
wagi z napisem „Dawanie” kładziemy: zdolności, kwalifikacje, 
motywację i dyscyplinę, pracowitość i oszczędność, wysoką jakość 
pracy, dobrą organizację pracy, uczciwość i wzajemne zaufanie. Na 
szalce „Branie” należy położyć m. in.: zarobki, mieszkanie, opiekę 
lekarską, wypoczynek i rozrywkę, oświatę i kulturę, nakłady na 
postęp techniczny, godne życie na emeryturze.

Zachowanie równowagi między braniem a dawaniem to jest 
droga, by doganiać zamożniejszych od nas. Zapominanie o tej na-
czelnej prawdzie prowadzi do katastrofy zarówno jednostki jak i 
całe społeczeństwa, narody, państwa.

Ważne są dla nas dary nieba, ale dobrej pracy nam wszystkim 
potrzeba. Bez trudu nauki i pracy nie da się doganiać innych na 
drodze do dobrobytu. Mamy dużo do zrobienia - ogrom potrzeb, 
które trzeba realizować, aby Polska zmieniała się na lepsze. Pre-
mier Tadeusz Mazowiecki z trybuny sejmowej powiedział: „Polska 
będzie inna jeśli zechcą tego wszyscy”. Niestety, nie wszyscy tego 
chcą, bo nie kierują się dobrem kraju. Pogoń za pieniądzem i do-
brami przesłania im wybór właściwej drogi. Żyję ogromną nadzie-
ją, że szlachetne myśli, dobre słowa obrosną chwalebnymi uczyn-
kami.                                                                          Wacław Duda

       Wacław Duda

Zmieńmy nasze obyczaje żywieniowe. Troska o zdrowie 
powinna być dostateczną ku temu motywacją. Czytajmy ety-
kiety, żeby nie jeść toksycznych konserwantów, wzmacniaczy 
smaku, sztucznych aromatów, barwników, przeciwutlenia-
czy, emulgatorów, stabilizatorów, zagęstników oraz środków 
spulchniających ukrytych w pożywieniu. Należy też unikać 
organizmów genetycznie modyfikowanych, czyli tzw. GMO 
(Genetycznie Modyfikowane Organizmy). 

Niezdrowy jest niestety biały cukier i syntetyczne środki słodzące. 
Najlepiej jest sięgnąć po całkiem naturalne zamienniki białego cukru, 
takie jak: nierafinowany 
cukier trzcinowy lub bura-
czany, miód, syrop z agawy, 
fruktoza, czyli cukier owo-
cowy, stewia, czyli bardzo 
słodka roślina, syrop sło-
dowy orkiszowy lub syrop 
z brązowego ryżu, melasa z 
trzciny cukrowej lub bura-
ka cukrowego, cukier pal-
mowy, syrop klonowy oraz 
syrop glukozowo – fruktozowy. 

Unikajmy niezdrowych, bardzo słodkich i tłustych przekąsek (zwłasz-
cza z tłuszczami trans i białym cukrem). Niezdrowa żywność i toksyczny 
styl życia pełen stresu i depresji są przyczyną wielu chorób cywilizacyj-
nych, takich jak np. nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, choroby serca, 
miażdżyca, otyłość itd. Jeśli koniecznie pragniemy zjeść coś słodkiego 
wybierzmy np. gorzką czekoladę, która choć kaloryczna to jednak po-
siada dużo magnezu, dobrze działa na pracę mózgu oraz samopoczucie. 
Jedzmy też ziarna słonecznika czy pestki dyni oraz orzechy, gdyż zawie-
rają one zdrowe Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe Omega 3 i 
Omega 6. Szybko zaspokoją chęć na słodkość także bakalie, chipsy jabł-
kowe, lizaki ze słodu, domowe ciasteczka i desery, pieczywo chrupkie. 

Unikajmy mleka UHT i homogenizowanego. Wybierajmy mleko 
mniej przetworzone, pasteryzowane w niskiej stosunkowo temperatu-
rze. Lepsze jednak będą sfermentowane przetwory mleczne, które nie 
dość, że jak mleko nie wywołują alergii, to jeszcze produkty takie (jogurt 
naturalny czy kefir) zawierają dobroczynne, żywe kultury bakteryjne, 
bardzo dobre na właściwe trawienie. Unikajmy  słodzonych produktów 
mlecznych, nie tylko jogurtów i kefirów, ale i serków.

Wbrew pewnym opiniom zdrowym produktem jest masło, które za-
wiera witaminę A dobrą na wzrok. Zamiennej margaryny powinniśmy 
unikać, gdyż zawiera ona rakotwórcze tłuszcze trans. Z uwagą patrzmy 
na skład sera. Najlepszy jest ten, który zawiera tylko żywe kultury bak-
terii, podpuszczkę i mleko. Także mąka nie zawsze jest zdrowa. Nale-
ży unikać pszennej – wybierajmy mąkę orkiszową lub żytnią. Zamiast 
białej używajmy mąki razowej. Warto też mielić kasze i ryż w młynku 
do kawy, aby otrzymać mąkę. Kupujmy pieczywo w małych piekarniach 
albo pieczmy je sami. Należy z kolei unikać zakupu chleba czy bułek 
w supermarketach, gdyż często to pieczywo jest ulepszone; w składzie 
posiada niepotrzebne dodatki. Kupujmy chleby na zdrowym zakwasie, 
a nie na drożdżach. 

W sprzedaży są jajka zdrowe i wręcz zabronione. Te wskazane posia-
dają jak najniższy numer kodu i często występują pod nazwą np. „prosto 
od kury”. Takie jajka są ekologiczne i etyczne, gdyż dają je kury zdrowe, 
naturalnie karmione i szczęśliwe, skubiące trawkę na wybiegu, a nie ta-

kie, które całe życie są w 
klatkach i nie znają słoń-
ca, trawy tylko żarówę i 
niezdrową paszę! Im niż-
szy kod na jajkach tym są 
one zdrowsze. Najlepsze 
są zerówki, nieetyczne - 
trójki. 

Jedzmy zdrowy maka-
ron razowy, a nie ten z 
pszenicy, ryż brązowy a 

nie biały. Nie należy gotować ryżu i kaszy w plastikowych woreczkach, 
gdyż plastik jest rakotwórczy. 

Starajmy się kupować warzywa i owoce uprawiane w sposób natu-
ralny, z upraw ekologicznych i lokalnych. Zamiast nowalijek na ogół 
pełnych chemikaliów, uprawiajmy zioła i warzywa w ogródku lub na 
balkonie. W zimie kupujmy warzywa całoroczne lub mrożonki. Sięgaj-
my też w supermarketach raczej po warzywa mniej okazałe, nieumyte, 
niepakowane w folię, gdyż są one zdrowsze od czyszczonych chemika-
liami i wzmacnianych pestycydami czy herbicydami. Zdrowsza też dla 
nas jest żywność w szkle, a nie w puszkach. Kupujmy warzywa i owoce 
sezonowe, najlepiej od lokalnych rolników. 

Należy unikać mięsa z masowego chowu, gdyż tak chowane zwierzęta 
żyją w stresie i są tuczone niezdrową paszą, często z dodatkiem antybio-
tyków i hormonów. Kupujmy mięso od zaufanego rolnika lub w skle-
pach ekologicznych, produkty wędzone tradycyjnie, a nie przemysłowo. 
Te ostatnie są bardzo niezdrowe! Kupując parówki uważajmy na napis 
„mom”, który oznacza „mięso oddzielone mechanicznie”, czyli  zmielone 
ścięgna, wnętrzności, a nawet pazurki czy skórki albo kuperki zwierząt.

                                                                                      Weronika Jodłowa

NIE DAJMY SIĘ TRUć!
Wiele niezdrowej żywności
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hARCERZE bEZ hARCóWKI

z  kroniki  szkolnej  sp 55 
POKOLOROWANY PLACYK

ALEŻ,  PROSZĘ  bARDZO!
WIZYTOWO, WIECZOROWO

Pod koniec wakacji, wspólnie z rodzicami uczniów z najmłod-
szych klas Szkoły Podstawowej nr 55, postanowiliśmy pomalo-
wać szkolny plac zabaw kolorowymi barwami, by urozmaicić 
naszym pociechom czas spędzany w szkole. Do akcji włączyły 
się mamy razem z dziećmi, dzięki czemu czwartkowe przedpołu-
dnie 21 sierpnia upłynęło nam w radosnej, piknikowej atmosfe-
rze, mimo fizycznej pracy i kilkugodzinnego machania pędzlami. 
Tata Borysa i Olafa Simińskich zamontował na placu domek do 
zabaw (podarowany przez rodziców chłopców) dla młodszych 
dzieci. 

Farby, którymi tak dobrze nam się malowało, mogliśmy zaku-
pić dzięki wsparciu Rady Rodziców i życzliwości pana Huberta 
Rybkowskiego, którym dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za po-
moc. A mamom i dzieciom, które tak chętnie przyłączyły się do 

malowania i poświęciły swój czas, dziękujemy bardzooooo ser-
decznie!!!                                                     Monika Baszczyńska

Trudno sobie wyobrazić królową Elżbietę II, panie Komo-
rowską czy Merkel błyskające gołymi łydkami, w butach za-
łożonych na gołe stopy, choćby największy żar z nieba się lał. 
Prawdziwa dama, kobieta znająca savoir-vivre z pończoch nie 
zrezygnuje (oczywiście, poza plażą czy bardzo kameralnymi 
domowymi pieleszami). Przypominam sobie z jakiegoś do-
kumentu o eleganckich paryżankach w czasie biedy II wojny 
światowej, które nogi malowały jakąś farbą(?), a nawet doda-
wały czarną pionową kreskę z tyłu nogi, udającą szew. Pończo-
chy z szwem były super modne, a właściwie obowiązujące. No, 
ale to tak na marginesie.

Zdaje mi się, że z tych obowiązkowych pończoch zrobiły się 
potem podkolanówki pończosznicze, ale te ewentualnie założyć 
można do długich spódnic, bo okrutnie źle wygląda ściągacz wi-
doczny przy skraju zbyt krótkiej spódnicy. Tymczasem z kanonu 
wypada – nie wypada (założyć) nie zostało już zbyt wiele. Nieste-
ty, tą wątpliwa zasługa gwiazd, gwiazdeczek i celebrytek, a także  
panów już znanych albo tych którzy chcą być znani, pojawiają-
cych się na rozmaitych marketingowo-towarzyskich spotkaniach 
(mówiąc brzydkim językiem – spędach) z udziałem kamer i foto-
reporterów. My to oglądamy i mówimy – jeśli Iksiński przyszedł 
wieczorową porą w krótkich spodniach to dlaczego i ja nie mogę 

(mężczyźni), jeśli Igrekowska założyła plażową kreację na ele-
ganckie spotkanie późną porą – to i ja tak się ubiorę (kobiety). 

Dawno już pomieszały się pojęcia: wizytowo, wieczorowo. 
Czasem jeszcze na eleganckich zaproszeniach pojawia się do-
pisek: strój wieczorowy. Co to jednak tak naprawdę znaczy – 
wiemy coraz mniej. Wieczorowa suknia powinna być długa, 
elegancka. Do takiej kreacji torebka mała, gustownie dobra-
na. To co piszę wydaje się anachronizmem, bo w modzie są 
olbrzymiaste torby od modnych projektantów i nasze cele-
brytki takimi się chlubią. A my te gęsi, naśladujemy... Wizy-
towy strój (np. na galę w operze) to większa powściągliwość, 
mniejszy dekolt, mniej biżuterii, zwłaszcza gdy narzucimy na 
siebie etolę... W ogóle minimalizm w dodatkach jest na pewno 
bardziej bezpieczny niż nadmiar. I jeszcze – ubiór niestosowny 
do miejsca i pory jest po prostu nietaktem. Na ekstrawagancję 
mogą pozwolić sobie nieliczni, bo strój udziwniony trzeba umieć 
nosić. 

A nasi panowie? Ilu z nich ma w swoich zasobach odzieżo-
wych smoking, frak, tużurek? Podejrzewam, że niewielu. Nie-
gdyś na dancingi wpuszczano mężczyzn w garniturach i pod 
krawatem. A dawna zasada określała, że Impreza rozpoczyna-
jąca się po godzinie 19 wymaga założenia smokingu. Alterna-
tywą była biała marynarka z klapami obszytymi atłasem. Plus 
czarne spodnie. A frak czy tużurek trzeba umieć nosić.

Kto się jednak dziś przejmuje strojem zgodnym z kanonem 
dobrych manier.                                                                       (E.K.)

Nie był to pożar na miarę... pierwszych stron gazet. Kilka 
tygodni temu jakiś pożar (podpalenie?) zniszczył doszczęt-
nie i tak już zniszczoną harcówkę przy ul. Świętojańskiej na 
Komandorii, nad Maltą. Pod koniec sierpnia harcerze nowo-
miejscy porządkowali teren. Kolejna taka akcja odbędzie się 
we wrześniu. 

Pawilon wybudowany z dykty, przez wiele dekad jakoś służył 
harcerzom z Komandorii. Teraz nie mają już w ogóle swojego 
miejsca. Latem spotykali się... pod chmurką, gdy pogoda nie do-
pisywała zbiórki odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Ma-
rzeniem naszych harcerzy (o czym w MY pisaliśmy) jest nowy 
budynek, ośrodek z prawdziwego zdarzenia, który służyłby nie 
tylko im, ale i mieszkańcom z tego rejonu. Niestety, pozostaje to 
od wielu lat w sferze właśnie marzeń.

Mówi radna Beata Urbańska z Komandorii: - Czuję się rozgoryczo-
na, że z planu budżetu miasta zniknęło 500 tysięcy złotych na rzecz budo-
wy harcówki, które prezydent zaakceptował, które były w wieloletniej pro-

gnozie budżetu. Były, ale już nie ma... Może to źle zabrzmi, ale znalazły 
się pieniądze na Pomnik Harcerza, a dla żywych harcerzy, którzy są pełni 
chęci działania, którzy mają ciekawe plany – nie ma.

Harcerze liczą na grant, na pomoc firm, wreszcie na dofinanso-
wanie z budżetu obywatelskiego. Póki co robią porządki, choć to nie 
oni... zrobili bałagan.                                                                           (E.K.) 

Tyle pozostało z harcówki w pięknym, reprezentacyjnym 
miejscu nad Maltą, tuż przy torach kolejki „Maltanka”. 
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W najbliższym czasie możemy się 
spodziewać drugiego etapu konsul-
tacji społecznych w sprawie budowy 
nowego schroniska dla zwierząt w 
Kobylepolu. Podczas pierwszych, 
sceptykom i przeciwnikom tej budo-
wy zalecono wycieczkę do Berlina. 
Na Falkenbergu w 2001 wybudowano 
wspaniały, nowoczesny i wielofunk-
cyjny obiekt, z którego projektant poznańskiego schroniska czerpał 
natchnienie. Na 16 ha za ok. 48 mln euro powstał kompleks wielu be-
tonowych pawilonów o ciekawych rozwiązaniach architektonicznych 
i funkcjonalnych. 

W otoczeniu wody i zieleni zwierzęta mają luksusowe warunki, jed-
nak prawdziwego domu i miłości właściciela nic im nie zastąpi. Niemcy 
tak samo jak Polacy lubią zwierzęta i tak samo bywają lekkomyślni, po-
dejmując opiekę nad nimi. Dlatego w okresie urlopowym w schronisku 
szykuje się dodatkowe miejsca dla porzuconych zwierząt. W Berlinie 
można „uczciwie” oddać kłopotliwe zwierzę do przytuliska (bez prze-
rzucania przez płot), uiszczając za nie opłatę pobytową i pokrywając 
koszty szczepień. Wszystko wygląda pięknie i wspaniale. U nas ponoć 
też tak ma być. Niestety chyba nie! 

Poziom finansowy naszych obywateli jest znacznie niższy niż berliń-
czyków. Darczyńców, którzy wspierają zwierzęta milionowymi datkami, 
raczej u nas brak. A obiekt w Berlinie wzniesiono z takich datków i z nich 
nadal się rozbudowuje. Władze stolicy Niemiec nie dały na Tierheim ani 
grosza. Wszystko powstało dzięki Berlińskiemu Towarzystwu Przyjaciół 
Zwierząt i z indywidualnych składek mieszkańców miasta, które zresztą 
nadal wpływają. Utrzymanie obiektu i porzuconych zwierząt leży rów-
nież w gestii towarzystwa i donatorów. Miasto pokrywa tylko ok. 10% 
kosztów z 8 mln euro, które są rocznie potrzebne na ten cel. 

Schronisko prowadzi też działalność komercyjną – cmentarz dla zwie-
rząt, księgarnię, sklep z akcesoriami zwierzęcymi, pchle targi, klinikę 

weterynaryjną. W całym Berlinie w marketach i szkołach umieszczone 
są pojemniki na karmę dla zwierząt, z których raz na tydzień jest odbie-
rana i przewożona do schroniska. Berlińczycy mają mnóstwo pomysłów 
na utrzymanie i rozbudowę wspólnego domu dla niechcianych zwierząt, 
z którego są niezwykle dumni.

Władze Poznania mają pomysł, żeby bogaci poznańscy podatnicy 
sfinansowali nowe schronisko ze swoich „obowiązkowych datków” w 
kwocie 32 mln zł. Chcą niechciane zwierzęta upchnąć miedzy dwie nitki 
towarowej trasy kolejowej (w niedługiej przyszłości S-5), narażając je na 
drgania i hałas (w alternatywnej lokalizacji na Garaszewie – miedzy 3 
nitki). Teren otrzymały za przysłowiową złotówkę za długi kolei, więc 
trzeba go szybko wykorzystać.

Niestety nie pyta się mieszkańców, jakie mają potrzeby i co innego 
można zrobić z tymi działkami. Przyszłość utrzymania schroniska wi-
dzą w jego rychłej prywatyzacji, która nie wiadomo jak ma wyglądać. Za 
to wiadomo jak się kojarzy. Wmawia się też wszystkim, że to dla dobra 
porzuconych zwierząt. Tworzy się obraz mieszkańców oraz działkow-
ców z okolic Kobylepola jako wrogów mniejszych braci. Wg niektórych 
dziennikarzy samolubny ciemnogród mówi „schronisko tak, tylko nie u 
nas”. A na likwidację starego obiektu przy Bukowskiej z niecierpliwością 
czekają developer i mieszkańcy osiedla, którzy dadzą na mszę, gdy po-
zbędą się uciążliwego sąsiedztwa. 

Dlaczego budowy nowego schroniska nie wspierają finansowo polscy 
przyjaciele zwierząt? Myślę, że w tym przypadku nastawieni są tylko na 
tworzenie opinii. Pewnie mają mniejsze finanse, ale brak jest im też ope-
ratywności berlińczyków. Chyba nikt u nas nie wpadł na pomysł takie-
go partnerstwa finansowego. Wtedy budowa schroniska byłaby bardziej 
przemyślana i budziłaby mniej kontrowersji. 

Za to operatywnością wykazują się wróbelki z Darzyboru, które 
niestety tylko internetowo (mają zbyt krótkie skrzydełka, żeby tam 
dolecieć) nawiązały kontakt z wolontariuszami ze schroniska w Ber-
linie, którzy może nas odwiedzą. To od nich mogliśmy dowiedzieć się 
różnych ciekawostek o Tierheimie. Proszę, szukajcie terminu następ-
nych konsultacji na stronach miasta. Stawcie się na nie licznie (ostat-
nio było nas niewiele), żeby wyrazić swoje opinie i pomysły w sprawie 
budowy nowego schroniska dla zwierząt w Poznaniu, niekoniecznie 
zbieżne z moimi.                                                    Wróblica z Darzyboru

NADAL O SChRONISKU

CZASEM GRA KATARYNKA
W tunelu na Osiedlu Warszawskim można usłyszeć od czasu 

do czasu muzykę z katarynki pana Tomasza Szymanowskiego. 
On sam posiada dużą wiedzę i mówiwiele ciekawych rzeczy o 
katarynkach oraz obecnym losie kataryniarza. 

Pan Szymanowski mieszka w Swarzędzu, ale odwiedza ze swo-
im instrumentem różne miejsca w Poznaniu i w innych miastach 
Wielkopolski. Katarynkę w stanie bardzo nadszarpniętym przez 
czas i wieloletnią eksploatację kupił kilka lat temu na targu sta-
roci we Wrocławiu. Całe urządzenie wymagało gruntownego 
remontu, który wykonał specjalista od... kościelnych organów. 
Wiele elementów wraz z obudowa trzeba było wręcz w całości 
odtworzyć na nowo. To kosztowało sporo pieniędzy. 

Różne utwory muzyczne wydobywane sa z katarynki dzięki 
specjalnym perforowanym taśmom. Można je kupić bezpośred-
nio w Niemczech, bo tam nadal katarynki są produkowane. md

Hotel dla owadów postawiony przez Greenpe-
ace m. in w Parku Tysiąclecia na Komandorii.

Obok: umieszczona na nim informacja.
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Prawdziwą ucztą dla ducha i ciała był VIII Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku w Poznaniu, który trwał od 14 do 17 sierpnia br. Przyje-
chali wystawcy nie tylko z całej Polski, ale i z Europy oraz wielu innych 
regionów świata. Ileż frykasów czekało do spróbowania! Oryginalne 
chleby, przeróżne mięsiwa, sery wyborne, oryginalne mini „kanapeczki” 
z dodatkiem humusu, czyli pasty z ciecierzycy np. z suszonymi pomi-
dorami i fetą. Można było gratis spróbować smażonych serów różnych 
firm, kwasu chlebowego i różnych trunków. Zainteresowaniem cieszyły 
się wyśmienite nalewki: agrestówka, z ałyczy, czyli śliwy wiśniowej, mio-
dówka czy popularna wiśniówka i inne. 

Centrum „Festiwalu Dobrego Smaku” był jak zawsze Stary Rynek. 
Jednak w ramach imprezy działo się wiele poza nim. Odbyły się liczne 
laboratoria i warsztaty, na których można było na przykład spróbować 
win dawnych Austrowęgier. Prowadził je znany z telewizji Robert Ma-
kłowicz, a wejściówki kosztowały 40 złotych. Były pokazy, animacje, wy-
piek wiejskiego, wybornego, pachnacego chleba. Organizatorzy Festiwa-
lu zadbali także o odpowiednią muzykę. Na scenie Festiwalu na Starym 

SMAKOWITY FESTIWAL

Rynku odbyły się koncerty różnych zespołów – bluesowych, folkowych, 
muzyki poważnej czy jazzowych.                                                             W.J.                  

-Taniec jest terapią na dzisiejszy świat, sposobem na kontakt z drugim 
człowiekiem, na obecność w grupie, na akceptację własnego ciała. Taniec 
jest terapią nie tylko fizyczną dla ciała, dla serca, dla naszego zdrowia, 
ale też dla naszej psychiki, dla wyrażania swoich emocji. Tak mówiła Ewa 
Wycichowska, dyrektor artystyczna warsztatów i Festiwalu Dancing Po-
znań, który trwał od 16 do 23 sierpnia br. Jego organizatorem jest Polski 
Teatr Tańca.

Festiwal odbywa się cyklicznie od 1994 roku. Składa się na niego sze-
reg wydarzeń: słynne w całej Polsce warsztaty, ale także Międzynarodo-
wy Festiwal Teatrów Tańca oraz pokazy i przeróżne spotkania. W tym 
roku w zajęciach tanecznych z 39 technik brało udział 29 pedagogów 
z Poznania i całego świata. Uczono tam m.in. brazylijskiej samby, ku-
bańskiej salsy, afrykańskiego afro, jazz dance, tańca fizycznego, tańca 
współczesnego oraz wielu innych równie ciekawych rodzajów tańca. 

Także spektakle teatrów tańca były fascynujące. Festiwal zaczął spek-
takl „Dobrze, że tu jesteś” Polskiego Teatru Tańca. Można było obejrzeć 
też choreografię teatrów tańca z Kielc, Sopotu oraz spektakle z Islandii 

TANIEC JEST LEKIEM
Festiwal Dancing Poznań 2014 i Izraela, którego artystka Noa Zuk w spektaklu  „Doom, Doom Land” 

opowiadała tanecznie o rytuałach i gestach. Tegoroczna impreza była 
barwna, różnorodna i bardzo interesująca.               Weronika Jodłowa

Dużym wydarzeniem sezonu w Muzeum Narodowym była bez wąt-
pienia wystawa „Horyzonty grafiki” bliskiego nam artysty profesora Jana 
Berdyszaka. W jego twórczości szczególną rolę odgrywa właśnie pojęcie 
horyzontu, a raczej wielu horyzontów. W pracach artysty ważny jest też 
temat braku i pustej przestrzeni. Twórca wycina pewne części obrazu i 
powoduje jakby zachwianie horyzontu, jak ma to miejsce na statku. 

W dziełach mieszkającego na Osiedlu Warszawskim twórcy wyraźne 
są też wpływy sztuki Dalekiego Wschodu. Artysta zwraca uwagę na fakt, 
że przestrzeń była zjawiskiem pierwotnym, pierwszym. Często jest ona 
tak oczywista, że przestajemy ją dostrzegać. Artysta tworzył też prace 
ze szkła i metalu. Często ręcznie nakładał farbę. Charakterystyczne dla 
jego twórczości są obrazy dwuczęściowe. Można je wieszać w różnych 
kombinacjach. 

Ciekawe też są grafiki Jana Berdyszaka składające się z folii. Jego ma-
tryce przypominają często wykresy krawieckie. Nakładał na siebie różne 
formy wspomnianej folii, co dało oryginalny i ciekawy efekt. Warstwy 
nakładające się na siebie tworzą obrazy. Na uwagę zasługują drzeworyty 
Jana Berdyszaka. Interesująca jest instalacja złożona ze szklanych płyt, 
które wchodzą w relacje artystyczne ze ścianą i podłogą. W związku z 
tym powstaje nowa całość. 

Ostatnia z sal eksponuje oryginalne „resztki reszt”, czyli    odpadki 
własnej twórczości, jeszcze niedawno niezagospodarowane. Artysta 
przedstawiając owe reszty, stara się zwrócić uwagę na „potęgę reszty”. 
Przypominają one jakby pierwotne malarstwo jaskiniowe. W ten sposób 

artysta stara się powrócić do archaicznego malarstwa, co mu się udaje! 
Klimat owej sali jest zaiste magiczny!

Zainteresowanych głębią dzieł tego wybitnego artysty odsyłam do al-
bumu o nim i jego twórczości, który się niedawno ukazał i jest do kupie-
nia w Muzeum Narodowym. Weronika Jodłowa

hORYZONTY GRAFIKI



18

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

KOSZMAR FORTU VII
Niemiecka kaźnia 45 tys. Polaków

Grupa 20 druhen i druhów z Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR 
– Osiedle Warszawskie w Poznaniu wraz z kilkoma druhami z za-
przyjaźnionego Kręgu Seniorów „Dziewiątacy” udała się 24 lipca br. 
do Fortu VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Wśród nas był 
druh Stanisław Hundert – były więzień Fortu z 1942r., potem Żabi-
kowa, a wyprawę przygotował jego wnuk wraz z przewodniczącym 
KSH OWAR – phm Walentym Kupczykiem. 

Bardzo ciekawie opowiadający pan przewodnik poinformował nas, 
że Fort VII to jeden z 18 fortów wchodzących w skład Twierdzy Poznań 
zbudowany w latach 1876-1880.  Od początku II wojny światowej ofi-
cjalnie Fort VII był najpierw więzieniem i obozem przejściowym dla 
ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak – przede wszystkim pierw-
szym na ziemiach polskich obozem zagłady. Trafiali do niego głównie 
przedstawiciele inteligencji wielkopolskiej. Okres uwięzienia trwał 
wówczas maksymalnie około jednego tygodnia, gdyż więźniowie skazy-
wani byli zawsze na karę śmierci. 

W tym okresie prowadzono tu eksperymenty, polegające na jak naj-
szybszym uśmiercaniu jak największych grup więźniów. Przeprowadzo-
no tu pierwszą w dziejach ludzkości eksterminację ludności cywilnej za 
pomocą gazu – w październiku 1939 roku zamordowano ok. 400 pa-
cjentów i personel medyczny szpitala psychiatrycznego w Owińskach 
oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu. 
W bunkrze, w którym to nastąpiło, znajdują się urny z ziemią z innych 
obozów zagłady. Zapaliliśmy tu znicz i uczciliśmy chwilą ciszy pamięć 
wszystkich bestialsko zamordowanych. 

Od połowy listopada 1939 do połowy 1941 roku obóz nazwano 
Aresztem Policji Politycznej (gestapo) i Obozem Przejściowym. Od 
kwietnia 1940 rozpoczęły się wywózki więźniów do innych, wielkich, 
obozów koncentracyjnych, m.in. Dachau, Auschwitz. Czas przetrzymy-
wania więźniów w tym okresie wynosił zwykle ok. 6 miesięcy. Więźniów 
najczęściej skazywano na karę śmierci, długoletnie więzienie lub pobyt 
w obozie koncentracyjnym.

Więźniem Fortu VII był między innymi wojewoda poznański Adolf 
Bniński, który w lipcu 1941r. - aresztowany przez Niemców z powodu 
odmowy podpisania manifestu do narodu polskiego w sprawie antyra-
dzieckiej akcji u boku Niemiec - został uwięziony  w Forcie VII w Po-
znaniu i w trakcie okrutnego śledztwa był torturowany, a następnie – jak 
opowiadał nasz przewodnik - trzymany w jednoosobowej celi, co stało 
się przyczyną utraty przez niego zmysłów. Po roku wywieziono go i za-
mordowano prawdopodobnie pod Stęszewem koło Poznania.

Wśród nazwisk więzionych we Forcie nam harcerzom szczególnie bli-
skie są nazwiska takie jak hm. Florian Marciniak – pierwszy Naczelnik 
Szarych Szeregów – zamordowany w Gross Rosen, Jan Skrzypczak – Ko-
mendant Poznańskiej Chorągwi Szarych Szeregów, czy Irena Bobowska 
młoda konspiratorka z Osiedla Warszawskiego, z powodu niedowładu 
nóg jeżdżąca na wózku inwalidzkim - torturowana w Forcie i stracona 
w berlińskim Moabicie.

We Forcie w nieludzkich warunkach przetrzymywano jednorazowo 
2,5 tysiąca więźniów, żyjących w ciemnych i wilgotnych kazamatach, 

gdzie temperatura nie przekraczała 10-12˚C, a na 1 osobę przypadało 
czasem 0,25 m2 . W celach o wymiarach 20 m x 5 m każda, zamyka-
no jednorazowo 200-300 osób. Czasem cele kobiece położone poniżej 
poziomu gruntu zalewane były wodą, której nikt nie usuwał; kobiety 
zmuszone były stać w wodzie sięgającej do kolan.

Więźniowie otrzymywali 2 lub 3 posiłki dziennie. Rano kubek kawy 
parzonej z żołędzi lub ,,herbaty” z rosnących na stokach fortecznych 
ziół, bez cukru. Na obiad ok. 250 ml zupy z nadgniłych warzyw, rze-
komo gotowaną na mięsie, a w rzeczywistości z 15 kg kości na 2,5 tys. 
więźniów. Na kolację więźniowie otrzymywali kawę z żołędzi i 200 g 
czarnego chleba pieczonego z dodatkiem trocin drzewnych jako wypeł-
niacza. Druh Hundert powiedział nam, że po całym dniu głodu – chleb 
taki bardzo smakował, a zdarzały się przypadki, że  więźniowie podkra-
dali go sobie – tak i druh Stanisław stracił swój przydział.  

Załoga obozu urządzała torturowanym więźniom ćwiczenia: wbiega-
nie na strome stoki wałów ziemnych i wykonywanie fikołków głową w 
dół, spacer na „schodach śmierci” - na skraju otaczającej mały podwó-
rzec skarpy więźniowie musieli iść gęsiego aż nad wrota bramy, prowa-
dzącej do wnętrza Fortu, gdzie wybranych, z zaskoczenia spychano w 
dół z wysokości ok. 7,5 m. „Zabawa” na ,,schodach śmierci” polegała na 
tym, że więźniowie wbiegali na schody z dużym polnym kamieniem wa-
żącym 8-10 kg. Zimą schody były pokryte lodem. Na szczycie schodów 
stał strażnik i jeżeli któryś z więźniów mu się nie spodobał, kopnięciem 
zwalał go w dół wraz z niesionym przez więźnia kamieniem. Więzień 
spadając strącał pozostałych, którzy wbiegali za nim.

Domniemywa się, 
że przez Fort VII mo-
gło przejść ok. 45 tys. 
więźniów, z których aż 
ok. 20 tys. zostało za-
mordowanych - przez 
cały czas trwania obozu 
masowo rozstrzeliwano, 
wieszano i w inny spo-
sób mordowano więź-
niów. Dokumentację i 
kartoteki więźniarskie 
zniszczyli hitlerowcy 
pod koniec działań wo-
jennych. Należy wspo-
mnieć, że martyrologia 
Wielkopolan Fortu VII 
została upamiętniona 
na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie 
napisem na jednej nz 
tablic: POZNAŃ VII 
FORT 1939 -1945. 

                                                  Gilotyna i pień do ścinania więźniów     
O tym, co zdarzyło się podczas okupacji, nie wolno nam zapomnieć. 

Choć zwiedzanie tego miejsca martyrologii było dla nas wielkim prze-
życiem i wstrząsem – co znalazło wyraz w  naszym wpisie do księgi pa-
miątkowej – dobrze, że je zorganizowano. Uzupełnieniem relacji prze-
wodnika po muzeum będą na pewno wspomnienia druha Stanisława 
Hunderta, którymi podzieli się na najbliższej zbiórce Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej OWAR.       hm. Urszula Kocikowska, pwd. Barbara Król
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ŻERKOWSKO-CZESZEWSKI
PARK KRAJObRAZOWY (6)

Turystyczne atrakcje Wielkopolski

              MIŁOSŁAW
Miasto położone na Równinie Wrzesińskiej 

w odległości 15 km od Wrześni, nad rzeką Mi-
łosławką, ok. 3600 mieszkańców. Wzmiankowany 
w źródłach pisanych w 1314 r.. Był wówczas osadą 
targową. W 1382 r. odbył się tutaj zjazd rycer-
stwa polskiego, przeciwnego oddaniu: korony 
polskiej Zygmuntowi Luksemburskiemu. Prawa 
miejskie Miłosław uzyskał przed 1597r. Było to 
miasteczko szlacheckie. W1607 r. odbył się tutaj 
synod luterański, na którym utworzono zręby organi-
zacyjne protestantyzmu w Wielkopolsce.

W 1848r., w czasie Wiosny Ludów, znajdował się w mieście obóz powstań-
czy płk. Ludwika Mierosławskiego. W dniu 30 kwietnia stoczyli powstańcy 
krwawą walkę z Prusakami. Najcięższy  bój toczył się o budynek bazaru. Po-
czątkowo wojska pruskie miały przewagę nad powstańcami, ale ci zostali 
wsparci przez oddział płk. Feliksa Białoskórskiego i odnieśli zdecydowane 
zwycięstwo. Na początku XX w. odbywały się tutaj strajki dzieci szkolnych w 
obronie języka polskiego w modlitwie i nauce religii. W strajku uczestniczyła 
Seweryna Lewandowska (ur. 1894r.), kuzynka mojej teściowej .

W centrum miasta Rynek z zabudową z XIX i XX w., obecnie Plac Wiosny 
Ludów, z głazem - pomnikiem poświęconym Dzieciom Miłosławskim, 
strajkującym w latach 1901-1907. Pod nr. 24 budynek Bazaru z tablicą 
upamiętniającą walki w 1848 r. W najwyższym punkcie miasta wzniesiono 
kościół parafialny pw św. Jakuba z ok. 1620 r. W założeniu późnogotycki, 
później przekształcony w styl gotyku renesansowego. Został zbudowany z 
fundacji właściciela Miłosławia Łukasza Górki, jako zbór luterański., w miejscu 
istniejącego tutaj wcześniej kościoła  drewnianego, odebranego katolikom. 
Już 2 stycznia 1629r. został ponownie przekazany katolikom na mocy ślu-
bów uczynionych w czasie ciężkiej choroby Łukasza Górki, Pamiątką po 
Łukaszu Górce  (fundatorze) jest herb Łodzia, umieszczony w szczycie wej-
ściowym do kościoła.

Wyposażenie  kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. W prezbiterium znajdu-
je się późnorenesansowy ołtarz główny z ok 1620 r. z fragmentami rzeź-
biarskimi po bokach, przedstawiającymi św. Stanisława i św. Wojciecha. W 
zwieńczeniu ołtarza głównego znajduje się obraz patrona kościoła. - św. Ja-
kuba z połowy XIX w., prawdopodobnie pędzla Seweryna Mielżyńskiego, 
natomiast w polu środkowym ołtarza znajduje się obraz Wniebowzięcia Matki 
Bożej, również pędzla Seweryna Mielżyńskiego z 1844 r. Ponadto: klasycystycz-
na chrzcielnica z około 1850 r., dwa rokokowe konfesjonały z II połowy 
XVIII w, a nad bocznym wejściem widnieje duży krucyfiks z XVII w.  W 
podziemiach kościoła spoczywają: Józef Kościelski (1845-1911), jego żona 
Maria z Blochów (1855-1926) oraz ich syn Władysław August (1886-1933), 
mecenas sztuki i poeta, zmarły tragicznie.

Na obrzeżach miasta od strony południowej rozciąga się rozległy 
park krajobrazowy z  pałacem, dawną siedzibą właścicieli dóbr mi-
łosławskich. Założony został na początku XIX w., powiększony przez 
Seweryna Mielżyńskiego i urządzony w stylu parków romantyczno-

angielskich. W XX w. został ponownie powiększony przez. Józefa Ko-
ścielskiego. Główne wejście do parku prowadzi przez neogotycką bramę 
murowaną z kutą żelazną kratą, o motywach barokowych, odrestaurowa-
ną w 1995r. 

W parku na niewielkim wzniesieniu okazały pałac. Już w XVIw znaj-
dował się tutaj dwór szlachecki. Obecna budowla powstawała etapami w 
XIX w. Najpierw była to niewielka willa o bogato ukształtowanej bryle 
zaprojektowana prawdopodobnie przez Karola Fryderyka Schinkla, którą 
rozbudował na podstawie własnych projektów Seweryn Mielźyński. Kolejną 
przebudowę przeprowadził Józef Kościelski w latach 1895-99, który nadał 
budowli cechy pałacu w stylu neorenesansowym. W czasie okupacji pałac 
służył niemieckiemu wojsku. Podczas ofensywy styczniowej 1945 r. został 
podpalony i częściowo wysadzony przez Niemców. Po odbudowie w latach 
1963-1969 umieszczono w nim szkołę podstawową, a obecnie znajduje się 
tu Gimnazjum.

Wgłębi parku na zachód od pałacu stoi najstarszy na 
ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego z 1899 r. Pomnik z 
białego marmuru ufundował Józef Kościelski, znany mecenas sztuki. Pomnik 
zastał posadowiony w pobliżu starego dębu o obwodzie ok. 680 cm. Na uroczy-
stość odsłonięcie zjechała się jak donoszono „cała inteligentna Polska” z wszyst-
kich zaborów. Aktu odsłonięcia dokonał Henryk Sienkiewicz w 50 rocznicę 
śmierci poety i wygłosił płomienne przemówienie. Park miłosławski należy do 
najładniejszych w Wielkopolsce, jest poprzecinany malowniczymi kanałami, 
ze stawem w zachodniej części, z trzema zadrzewionymi wyspami. 

Miłosław to rodzinne miasto mojej teściowej Marii z Grembowi-
czów (1900 – 1982). Tu w kościele parafialnym pw św. Jakuba zosta-
ła ochrzczona, tutaj zawarła związek małżeński z Sebastianem Borutą 
(1894 – 1968). Ponownie Maria i Sebastian Borutowie powrócili do 
Miłosławia w 1956r. po przepracowanych latach i jako emeryci zamiesz-
kali w domu rodzinnym Grembowiczów. Spoczywają na miejscowym 
cmentarzu, tak jak i dziadkowie mojego męża Henryka – Franciszek 
Grembowicz (1871 – 1933), jego żona Łucja ze Skrzypczaków (1873 – 
1910)oraz Danuta z Tasimskich  Polańska Tarnowa (1949 – 1991), żona 
siostrzeńca mojego męża. 

PODSUMOWANIE
Piękna i bogata jest nasza  wielkopolska ziemia. Piękne są jej krajobrazy 

ukształtowane przez naturę. Bogata jest swą wspaniałą przeszłością, w któ-
rej jest mnóstwo dzieł niepowtarzalnych i pięknych wzniesionych przez jej 
mieszkańców na przestrzeni wieków. Całe to bogactwo chronią powstałe 
na tych terenach parki narodowe i krajobrazowe. Żerkowsko – Czeszew-
ski Park Krajobrazowy oprowadza nas po miejscach wyjątkowych i bardzo 
pięknych w tym zakątku Wielkopolski. Pokazuje zróżnicowane ukształto-
wanie terenu, ogromną różnorodność drzew i krzewów oraz rzadkich roślin 
i żyjącej tutaj zwierzyny. 

Panorama na pradolinę Warty, jaka się rozciąga z żerkowskich wzgórz, nie 
ma sobie równych. W wielu innych miejscach urzeka nas Warta z wpada-
jącą do niej Lutynią. Tu potworzyło się wiele ciekawych starorzeczy i oczek 
wodnych, które szczególnie upodobały sobie ptaki wodne na przezimowa-
nie. Urzekają swą uroda wspaniałe lasy, miejscami przypominające dawne 
bory i puszcze. Dodatkowego uroku dodają istniejące na Warcie przeprawy 
promowe (jest ich kilka i są bezpłatne). Pełne uroku a także cennych obiek-
tów są pałacowe parki w Miłosławiu i Śmiłowie. Miejsca omawiane w tym 
opracowaniu zapraszają do zwiedzania i podziwiania.          Maria Boruta

 Maria Boruta
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Czytajmy!
KIWI, PAN ŻYCIE, PORTRETY

WAKACYJNE SPOTKANIA

CZASOPISMO MIESZKAńCóW „MY” OD 14 LAT UCZESTNICZY 
W CODZIENNYM ŻYCIU KILKUNASTU OSIEDLOWYCh SPOłECZNOśCI

Sierpień był ciężkim miesiącem dla czytelników naszej bi-
blioteki przy Tomickiego, bo nie zawsze była dostępna, a to dla-
tego, że odnawiano gruntownie dział dziecięco-młodzieżowy. 
No, ale salka teraz błyszczy, są nowe regały i wszystko wróciło 
do normy. Zatem – wypożyczajmy (jest dużo nowości) i czytaj-
my: dla wiedzy, dla rozrywki. Dla przyjemności.

Opowieść ,,Czym nas zadziwi strefa Kiwi” dziennikarki z 
Kolonii -Anke Richter  łączy wszystkie te elementy. Oto zde-
rzenie dwóch kultur – imigrantów z Niemiec i tubylców z Nowej 
Zelandii. Schematyzm wzajemnego o sobie myślenia, przyzwy-
czajanie się do innych norm, konieczność kompromisu i toleran-
cji. Podziwiam autorkę, że potrafi z humorystycznym dystansem 
spojrzeć na niełatwe charaktery ziomków, że potrafi zrozumieć 
gospodarzy z ,,zielonego raju”, którzy myślą o niemieckich przy-
byszach... tak jak i my myślimy o Niemcach. Dobrze się tę opo-
wieść czyta. Szkoda, że nie ma zdjęć, które przybliżyłyby Nową 
Zelandię, jej kulturę itp.

Cecelia Ahern też z zawodu jest dziennikarką, ale to przede 
wszystkim autorka bestsellerów (m. in. sfilmowany ,,PS. Ko-
cham Cię”). Lektura ,,Pora na życie” zrazu nie jest łatwa, na-

wet chciałam jej zaniechać, ale wieczór bez książki wieczorem 
straconym, więc zaczęłam z niejakimi oporami przedzierać 
się przez kolejne stronice. No, i dobrze zrobiłam, bo jest coraz 
ciekawiej. Trzeba, oczywiście, zaakceptować nieco fantastyczną 
obecność o boku bohaterki jej... Życia. To takie drugie Ja, ale 
mądrzejsze, widzące to czego Lucy zobaczyć nie chce. Pan Życie 
wytyka jej kłamstwa, ucieczkę przed rzeczywistością, zakładanie 
różowych okularów, zamiatanie brudów pod dywan (brudny, 
zresztą), nieszczerość wobec rodziny i przyjaciół. Bo Lucy, mło-
da kobieta, w tym swoim życiu po prostu pogubiła się, zaplątała 
w półprawdy, zagubiła cel. Pan Życie jest po to, aby odnalazła 
siebie i szczęście. Szczęście prawdziwe. 

Nie należę do fanek Hanny Bakuły, może dlatego, że za-
zdroszczę jej poniekąd wszechstronnych talentów: pisarka, 
dziennikarka, malarka. Kobieta to na pewno niepospolita tak-
że prywatnie. Wypożyczyłam jednak ,,Moją firmę portretową. 
Pierwszy krąg” z pewnej ciekawości (to nie jest biblioteczna 
nowość, ale jakoś Bakułę omijałam). To opowieści o malowa-
niu portretów, o ich bohaterach. Jest ciekawie gdy dotyczy to 
osób znanych: Młynarska, Osiecka, Tyszkiewicz, Cygan, Kwa-
śniewska, Pieczyńska, ale Bakuła portretowała też wielu swoich 
przyjaciół, nam nieznanych. Opowiadanie toczy się gładko – to 
jeden plus, drugi to komentarze do malowideł, a trzeci to repro-
dukcje portretów: niebanalnych, lekko karykaturalnych. 

                                                                             Ewa Kłodzińska

W dniach 18 do 22 sierpnia 2014 roku trwały wakacyjne 
spotkania dzieci w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koby-
lepolu. Był to wypoczynek pełen wrażeń! Brało w nim udział 
35 uczestników w wieku szkolnym. Dziećmi opiekowały się 
cztery panie nauczycielki. Nad całością czuwał ks. proboszcz 
Dominik Kużaj. Dzięki hojności wielu ofiarodawców, dzieci 
miały dużo atrakcji 
każdego dnia.

W poniedziałek  
udaliśmy się nad Je-
zioro Maltańskie. 
Nowe place zabaw 
przysporzyły naszym 
podopiecznym wiele 
radości i przekona-
ły, że przysłowie „W 
zdrowym ciele, zdro-
wy duch” jest nadal 
aktualne. 

We wtorek byliśmy 
w ZOO. Nie przeraziła 
nas długa kolejka do 
kasy. Czekaliśmy cier-
pliwie. Naszą grupę 
powitały sympatycz-
ne foki, ciekawskie 
surykatki, boćki na 
nasz widok klekotały, 
kaczki chodziły po ścieżkach, tygrysy leniwie leżały na ziemi, 
niedźwiedź brunatny pozował do zdjęcia, a różnobarwne mo-
tyle wesoło fruwały nad naszymi głowami… Środa to dzień na 

sprawdzenie swojej celności na minigolfie. Uczestnicy podziele-
ni na zespoły zdobywali punkty na torach. Cierpliwość była tu-
taj bardzo ważna, dzięki niej niektórzy odnieśli zwycięstwo nad 
samym sobą. W czwartek udaliśmy się na wycieczkę do Owińsk, 
do Parku Orientacji Przestrzennej. Sympatyczny pan przewod-
nik opowiedział historię miejsca, gdzie się znajdowaliśmy. Potem 
dzieci rozbiegły się w różnych kierunkach szukając dla siebie wy-
branej zabawy. Jeśli ktoś się już zmęczył tymi harcami, mógł od-
począć obserwując kury, koguty, króliki albo przejść się kładką i 
podziwiać piękne lilie wodne, albo iść do ogrodu i zapoznać się 

z kwiatami oraz warzy-
wami. 

Piątek to wyprawa do 
swarzędzkiego „Wod-
nego Raju”. Zabawy w 
wodzie, zjeżdżalnia oraz 
jacuzzi zakończyły nasz 
wakacyjny tydzień. Te-
raz wypoczęci i pełni za-
pału do nauki możemy 
iść do szkoły! 

Serdecznie dziękuje-
my wszystkim dobrym 
ludziom, Radzie Osiedla, 
Stowarzyszeniu Rodzin 
Katolickich, panu, który 
udostępnił autokar na 
wycieczkę oraz parafia-
nom. Każdego dnia pa-
miętaliśmy o wszystkich 
darczyńcach modląc się 

za nich w kościele parafialnym, a 26 sierpnia br. została odpra-
wiona Msza św. za wszystkich, dzięki którym ten wypoczynek 
był bardzo atrakcyjny. Bóg zapłać!          Opiekunowie spotkań
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HOROSKOP na wrzesień

„ZOOMIK” 
Sklep 

zoologiczno-wędkarski
Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67

Tel. 797 286 948

BARAN - Warto bliżej przyjrzeć się osobie, z którą masz zamiar nawiązać 
bliższe niż dotychczasowe kontakty. Napoleon Bonaparte zwykł mawiać, że 
„osobom, które nie znają się przynajmniej sześć miesięcy, nie powinno się 
pozwalać na zbliżenie”. W pracy niespodzianka miła. Taka okazja może się 
nie powtórzyć, przeto skwapliwie skorzystaj.

BYK - Uważasz niezbyt słusznie, że nie masz szczęścia w życiu, ponieważ 
nie możesz zrealizować bliskich i dalekosiężnych planów. Tymczasem nad-
chodzi pomyślność wielka i wspaniała, przygotuj się więc na wyrazy uznania 
w domu, jak i przede wszystkim w środowisku zawodowym. Sławomir Wró-
blewski głosi: “Okazje zwykle czekają przy drodze konieczności”.

BLIŹNIĘTA - Trudno stawać na gruncie zasad, gdy ziemia pali się pod 
nogami. Masz takie okresy w życiu, że nie potrafisz poradzić sobie z coraz 
liczniejszymi obowiązkami. Właśnie teraz przygniata Cię ich ciężar. Przy po-
mocy przyjaciół wybrniesz jednakowoż z opresji obronną ręką. Trzeba tylko 
nie załatwiać kilku spraw naraz. W domu drobne nieporozumienia. Wszak - 
“życie jest jak długa aleja, na końcu której szeleszczą minione lata”.

RAK - Niejeden dzisiaj po to mąci wodę, żeby nie było widać dna. Rzecz 
w tym, żeby starać się raczej nie obrażać ludzi, ani im szkodzić, a potem na-
wet najpiękniej przepraszać. A masz do tego skłonności. Serce w uśpieniu nie 
zdoła się obudzić, chyba, że nastąpi tak zwany cud. Skoro już w osiemnastym 
wieku Georg Christoph Lichtenberg zauważył nader słusznie, że “dla wielu 
ludzi cnota polega bardziej na żalu za grzechy, niż na ich nie popełnianiu”, to 
cóż na to możesz poradzić.

LEW - Nie należy zapalać fajki w pokoju z dynamitem. Tobie zaś marzy 
się drobna potyczka, jeśli już nie długotrwała wojna z najbliższym otocze-
niem. Znajomi nie obrażą się, przyjaciele pochwalą, unikniesz zgoła niepo-
trzebnych nieporozumień, wykładając kawę na ławę. Albowiem nawet “dla 
zdrowia najważniejsze jest mocne postanowienie, że będziemy się dobrze na 
przekór wszystkiemu czuli”.

PANNA - Bieda polega na tym, że zbyt wielu robi swoje cudzym kosztem. 
Powstaje typowe błędne koło. Sam(a) wybierasz świadomie samotność nader 
dokuczliwą. Tymczasem warto by było spróbować rozwinąć wreszcie niepo-
trzebnie skulone skrzydła. Karol Irzykowski: “Bodźce do myślenia mogą być 
rozmaite; myślenie jednak, gdy się je już raz zacznie, polega na tym, żeby 
wymyślić coś, czego jeszcze na tym świecie naprawdę nie było”.

WAGA - Zapinając wszystko na ostatni guzik nie zawadzi mieć ze sobą 
agrafkę. Przez to właśnie, że nie jesteś dość zapobiegliwa(wy), zazdrościsz 
innym, że mają większe, niż Ty, pieniądze, prawie wszystko im się w życiu 
udaje. Nie ma przeszkód, żeby prędzej czy później znaleźć się w ich gronie. 
Wystarczy mrówcza praca i niespożyta chęć podniesienia sobie i rodzinie 
stopy życiowej.

SKORPION - Tak to już jest, że jeden szyje drugiemu buty na swoją miarę. 
Dotknie Cię to. Potem jednak będziesz mieć tak zwany święty spokój. Śmiało 

możesz teraz Ty krytykować otoczenie, żeby się chociaż trochę odegrać. W 
domu czeka Cię dużo skrzętnych zajęć. Wszak optymiści - jak twierdzi afo-
rystka - “na końcu zaczynają wszystko od początku”.

STRZELEC - W polityce, ale i w propagandzie, apetyt rośnie w miarę bre-
dzenia. Ta myśl przyświeca Ci nie od dziś i przyświecać Ci będzie w przyszło-
ści skutecznie, żeby nie złachmanić swojej mrówczej pracy. Nie przejmiesz się 
chwilowymi niepowodzeniami pomny maksymy Aleksandra Świętochow-
skiego: “Człowiek żywy musi błądzić, bo życie błądzi”. Dobrze będzie.

KOZIOROŻEC - Niejedno piąte koło u wozu udaje z powodzeniem koło 
ratunkowe. Nie dasz się na nie nabrać. Jesteś ciągle sobą mimo nieustannych 
wprost nacisków środowiska, żeby zdecydować się na jakieś, zgoła dziwacz-
ne, zmiany. Wspierasz się czechowowską maksymą:”Co to jest życie To tak, 
jakby ktoś zapytał, co to jest marchew? Marchew - to marchew, nic więcej”.

WODNIK - Grzegorz Stańczyk: “Rzucasz cień i idziesz dalej”. Niestety, są 
to wszystko pozostawione przez Ciebie w życiu ślady. Piekielnie mało. Wy-
pada wreszcie poważnie potraktować przemiłą do gruntu osobę, która od 
dawna zabiega o Twoje względy. Spokojnie wysłuchasz krytycznych uwag, 
przemyślisz zarzuty i uznasz za stosowne nauczyć systematyczności. Wang 
Czung: “Nie zawsze można działać, ale każde działanie można i trzeba do-
kładnie przemyśleć”.

RYBY - Czy to nie dziwne, że najmocniejsze plecy ma z reguły ktoś bez 
kręgosłupa. Ciebie i to, w ogóle cokolwiek, przestało już dziwić. Czas pomy-
śleć o odpoczynku ze wszech miar należnym. Odprężenie psychiczne zwłasz-
cza jest Ci potrzebne teraz, jak powietrze, ogień i woda po równo. Tymcza-
sem “ludzie są zdumiewający - jak głosi aforystka - chcą, żeby się nimi ciągle 
interesować”. Trudno.

IMIENNIK WRZEŚNIOWY
DANIEL (10 września) jest spokojny, nawet flegmatyczny w 

działaniu. Nie lubi pospiechu, nie traci zimnej krwi. Swoje we-
wnętrzne problemy zachowuje dla siebie,  rozważa je sam, nie 
epatuje nimi otoczenia. Daniel to miły zrównoważony kompan, 
który nie stara się o jakieś szczególne uznanie, nie walczy o przy-
wództwo. Jednak przyjaźń jest dla niego bardzo ważna, o przy-
jaciół bywa zazdrosny, nie lubi się nimi dzielić. Daniel szanuje 
przyjaciół i swoją rodzinę. Uznaje argumenty (oraz swoją prze-
nikliwa intuicję), brzydzi się przemocą.  

FAUSTYNA (20 września) to kobieta-budowniczy zarówno 
swojego życia jak i np. interesów. ,,Zastanówmy się” - to jej ulu-
biony zwrot, bo umysł ma precyzyjny a cierpliwość to jej jedna z 
najważniejszych cech. Nie wolno tej kobiety ponaglać. W żadnej 
sferze życia! Nie oznacza to, że Faustyna nie potrafi wybuchnąć 
złością! Za każdą zdradę mści się tak długo aż rachunki zosta-

ną wyrównane! 
Stara się działać 
moralnie, pragnie 
być we wszystkim 
doskonała. Bardzo 
silnie przeżywa 
porażki. 

W tym gruntownie zmodernizowanym budynku przy ul. Ma-
łachowskiego na Zawadach może znaleźć pracę - jak zapowia-

dano -wielu okolicznych mieszkańców.  

Pozostawiono lukę w betonowym parkanie przy budynku, aby 
oszczędzić rosnące tu drzewo. Inwestor Machura Bross Corpo-
ration może to pokazywac jako dowód swojego proekologiczne-

go działania, które firmę też sporo tu kosztowało.   
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Nowy krzyż przy ul. Jaromira w Antoninku

20141988

tel. 61 879-25-48

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39
tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI
UPOMINKI - GAD¯ETY

GRAWEROWANE LASEREM

507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIDEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

  ZEGARMISTRZ
                Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17 
           Czynne od pon. do pt.
             godz. 15.00 - 18.00

RESTAURACJA

www.kamieniarz.org.pl  

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

 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



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

APTEKA „POD SMOKIEM”
Poniedziałek-Piątek ����  

Sobota ����
tel. �� ��� �� ��

„POD SMOKIEM„
ul. Średnia � Główna
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Wchodząc do Parku Tysiąclecia na Komandorii widzimy taki  
oto zagadkowy, anonimowy obelisk, na którym próżno szukać 
jakiegokolwiek napisu. Może warto ogłosić konkurs na pomysł 

wykorzystania tej marmurowej kolumny? 


