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Informacje z aktualnych wydarzeń artystycznych Sceny na Piętrze
i zapowiedzi zamieszczamy na stronie 7

Otwarta siłownia w Parku Nadolnik jest kolejnym etapem urządzania tego rekracyjnego terenu przez Radę Osiedla Główna.

Deweloperskie osiedle Warzelnia w Kobylepolu ( na zdjęciu fragment) robi duże wrażenie architekturą i rozmiarami.
Dewastowany budynek przy ul. Głównej/Krańcowej należał kiedyś
do wojska, a po wojnie była tu siedziba NKWD. Co z nim dalej?

Zabytkowy browar Mycielskich przy ul. Majakowskiego
w Kobylepolu ma jeszcze przed sobą rewitalizację.
Barak po przedszkolu czeka na rozbiórkę, a parkowy teren przy ul.
Fot. Katarzyna
Kokocińska
Kutnowskiej na Os. Warszawskim należy
zwrócić mieszkańcom.

Dłoń - damska wizytówka str. 20

fot. Tomasz Budasz.

Zaniepokojeni czytelnicy nadesłali nam takie zdjęcia
z niedawnych prac na Stawie Browarnym w Kobylepolu. Str. 5
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tak być może?

Rzeszom mieszkańców przywrócono nadzieję, że to głównie oni,
a nie tajemnicza klika, decydują jakie ma być ich miasto, osiedle,
ulica... Urzędników miejskich pozbawiono przekonania, że będą
osłaniani przez swojego pracodawcę, gdy zawinią wobec swoich
obowiązków, obywatela. miasta. Rozumnie zweryfikowano i zredukowano zbyt liczną administrację, komunalne urzędy, jednostki
itp. Przez wiele lat zostały one groźnie zainfekowane niekompetencją, nepotyzmem, przerostem zatrudnienia, nierównym traktowaniem, niesprawiedliwym wynagradzaniem...
Ludzie uwierzyli w nowe lepsze porządki i zerwanie ze złymi
obyczajami urzędników. Usunięto ze stanowisk osoby, które tam
się dostały dzięki poprzednim układom, a nie z racji posiadanych
kwalifikacji moralnych i zawodowych. Najbardziej szkodliwe postępki członków poprzedniej ekipy zostały pokazane, rozliczone i
objęte właściwymi konsekwencjami. Wszyscy ludzie na publicznych stanowiskach są w pełni świadomi, że niekompetencja, a tym
bardziej nierzetelność i nieuczciwość nie będą odtąd ukrywane
przed opinią publiczną, tuszowane, zamiatane pod dywan itp. Jednym słowem postawiono jednoznacznie na jawność i uczciwość.
Wyciągnięto właściwe wnioski z narosłych latami wielu krytycznych opinii o działaniu magistratu i podległych mu jednostek.
Okazało się, że pracowali tam zarówno rzetelni fachowcy jak i
„były zatrudnione” osoby bez niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia. Pierwsi wykonywali dobrą robotę i właściwie traktowali
interesantów, a drudzy głównie powodowali bałagan, opóźnienia
w załatwianiu spraw, kosztowne błędy itd. Ci dobrzy pracownicy
słusznie czuli się pokrzywdzeni i wykorzystywani, bo musieli pracować dodatkowo za znajomków i kolesiów szefa.
Niestety, to co napisano wyżej w czasie przeszłym to tylko wizja
i marzenie. Ciągle aktualna teraźniejszość jest nadal całkiem inna,
nie tak optymistyczna. Nowy prezydent naszego grodu może jednak to zmienić z wielką korzyścią dla miasta i mieszkańców. Tego
życzymy wszystkim poznaniakom w Nowym 2015 Roku.
Marcin Dymczyk

prezydencka obietnica

W zeszłorocznych wyborach prezydenckich wybraliśmy pana
Jacka Jaśkowiaka. Teraz przed nowym prezydentem czas na spełnianie przedwyborczych obietnic. Przypomnę tu przedwyborcze spotkanie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przed
wyborami w Muzeum Archeologicznym przy ul. Wodnej. Było
wiele pytań ze strony członków Towarzystwa do kandydatów.
Pan Jacek Jaśkowiak publicznie zadeklarował, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta to przywróci herbowi należne mu
miejsce na oficjalnych drukach i materiałach.

Panie Prezydencie, przyszedł czas realizacji obietnic! Wiem ze źródeł dobrze poinformowanych, że pan Jaśkowiak pragnie sprawy szeroko
pojętej kultury objąć osobistym patronatem. Może doczekam remontu
herbu Poznania na cembrowinie fontanny Prozerpiny przed Ratuszem.
Mówię o tym od 1999 r. (również na łamach „MY”). Stać chyba nasze
miasto na ten wydatek tym bardziej, że jest to jedno z bardziej reprezentacyjnych miejsc w naszym mieście, odwiedzane codziennie przez
mieszkańców i turystów nie tylko krajowych. Nie wstyd nam za to?
Herb miasta - jak powiedział wybitny znawca heraldyki M. Haisig - to
nie tylko suchy, nic nie mówiący znak używany dla określenia przynależności czy własności , to nie tylko symbol samorządu miejskiego wyrażony na pieczęci, ale żywa tradycja przeszłości, przypominająca minione i uświęcone czynami dzieje, przemawiająca autorytetem swego
wieku, symbolu, a nierzadko i swej sztuki. Może przywrócimy naszemu
miastu herb ten, który był pierwszym historycznie (jednak bez korony
na głowie orła), a dumnie widnieje na fasadzie budynku urzędu, do którego właśnie wprowadził się nowo wybrany prezydent? Zapraszam do
dyskusji!
Z poważaniem Marek Knasiecki

kompromitujące
pomysły GOAP

Dobrze opłacane stołki w śmieciowym GOAP-ie zajęli już ludzie nowej władzy, ale stara ekipa zdążyła jeszcze wprowadzić
z nowym rokiem „udoskonalenia” dodatkowo obiążające mieszkańców. Właściciele domów jednorodzinnych mają bowiem teraz
obowiązek wystawiania pojemników z posesji na ulicę i naklejania na worki ze śmieciami kodów kreskowych. Oba te pomysły
potwierdzają opinię, że poprzedni urzędnicy z GOAP pozbawieni byli wyobraźni i zdolności do rozumnej refleksji. Ludzie zasiadający w nowym zarządzie i nowej radzie mają szansę pokazania,
że potrafią myśleć racjonalnie i działać w interesie mieszkanców.
Dowodem tego będzie wycofanie się ze wspomnianych niedorzeczności.
md

KONTAKT Z POLICJĄ

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto, ul. Polanka 24.
Komendant podinsp. Michał Kniat, zastępcy komendanta:
podkom. Dariusz Gołembiewski i asp. sztab. Ireneusz Nowak,
naczelnik prewencji nadkom Maciej Winiarski, z-ca naczelnika
podkom. Joanna Wiśniewska.
Rewir I Dzielnicowych. Kierownik asp. sztab. Piotr Klabuhn
tel. 519 064 629 lub 61 841 43 49
Rejon Śródka i Zagórze, w zastępstwie Zieliniec. Dzielnicowy sierż. Marta Pieczurczyk, tel. 786 936 020 lub 61 841 23 20
Rejon Zawady. Dzielnicowy st. post. Maciej Walczak,
tel. 519 064 606 i 61 841 23 20
Rejon ul. Główna lewa strona. Dzielnicowy st. post. Krzysztof
Majewski, tel. 519064617 i 61 841 23 20
Rejon ul. Główna prawa strona. Dzielnicowy sierż. Zbigniew
Malesza, tel.519 064 601 i 61 841 23 20
Rejon Os. Warszawskie lewa strona, Os. Pomet. Dzielnicowy
st. post. Roksana Dorociak, tel. 519 064 617 i 61 841 23 52
Rejon Os. Warszawskie prawa strona i Malta w zastępstwie
Antoninek. Dzielnicowy sierż. Marcin Fabiś,
tel. 519 064 625 i 61 841 23 14
Podane numery telefonów są numerami służbowymi używanymi w godzinach pracy policjantów. Godziny pracy dzielnicowych podaje dyżurny KP Poznań Nowe Miasto, tel. 61 8412311.

Redakcja „MY”
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Myśląc o wyborach osiedlowych

szansa na zmianę

Nader często zdarza nam się nie przywiązywać należytej wagi do wyborów. Z
naszego wygodnictwa, braku wiary bądź
niechęci do polityki po prostu je ignorujemy. Nadarzającą się okazję, by dokonać
zmiany, potrafimy zaprzepaścić nie idąc
do urn wyborczych. Dowodem tego jest
bardzo niska frekwencja. Czy nie dorośliśmy do tego, by samemu decydować o
swoich sprawach? Czy nie obchodzi nas, kto będzie podejmował decyzję w sprawach decydujących o naszym losie?
Często słyszy się opinię typu: -To i tak nic nie da! Głosowałam/em i jest tak jak było! Albo: -Oni i tak zrobią co będą chcieli! Nasz znikomy udział w wyborach powoduje, że od lat skład
osobowy Rad Osiedli jest prawie niezmienny. Głosują zawsze
ci sami ludzie na tych samych kandydatów, po prostu wybierają
się sami nawzajem.Taka sytuacja sprzyja mnożeniu się różnego
rodzaju koterii, układów czy innych szkodliwych powiązań. Takiemu towarzystwu wzajemnej adoracji zwyczajnie nie zależy na
przeprowadzaniu zmian inwestycyjno - reformatorskich. Bywa
też, że narcystycznie zachwyceni sobą, są przekonani o swej wyjątkowej misji, żądają dowodów swej wielkości w postaci laurek i
hymnów pochwalnych.

WYPISZ – WYMALUJ!

W dniach 11 i 12 grudnia 2014r. odbyły się w Szkole Podstawowej
nr 55 w Kobylepolu warsztaty podsumowujące konkurs dotyczący
wykreowania hasła określającego charakter naszej dzielnicy. Przeprowadziliśmy z młodzieżą dwudniowy warsztat tworzenia murala, czyli
malowidla na murze. Spośród nadesłanych haseł internauci wybrali po
najciekawszych (osobno dla Antoninka i Kobylepola), a następnie młodzież obecna wytypowała zwycięskie hasło. Na kanwie tegoż uczyliśmy
się komponować mural oddający charakter naszej dzielnicy.

Marcowe wybory do rad osiedli stworzą szansę
wybrania lepszej reprezentacji lokalnych społeczności.
Lecz to nie oni są winni zaistniałej sytuacji. To przecież my,
ignorując co cztery lata nadarzającą się sposobność dokonania
zmiany, utrwalamy w nich poczucie wyjątkowości, nieomylności
i nierzadko bezkarności.
W marcu 2015 roku odbędą się wybory do Rad Osiedli. W
jaki sposób należy głosować i czym różnią się wybory osiedlowe
od wyborów do Rady Miasta napiszemy w następnym numerze
. Zmobilizujmy się zatem, udajmy się w marcu do wyborów całymi rodzinami, przekonajmy też sąsiadów, znajomych i wszystkich niezdecydowanych.
Niech za motto posłużą nam słowa bł. księdza Jerzego Popiełuszki: Kto z wygodnictwa lub lęku popiera mechanizm działania zła, sam staje się jego autorem i nie ma prawa wtedy zła
tego piętnować!
Krzysztof Bartosiak
Hasłem dla Antoninka zajmiemy się na kolejnych warsztatach w styczniu 2015 roku w Gimnazjum nr 22 przy ul. Leszka. Projekty obu murali
przedstawimy po warsztatach w Antoninku. Krzysztof Bartosiak

Hasło dla Kobylepola: KOBYLEPOLE TO MIEJSCE OTOCZONE LASEM I WYSPA SPOKOJU NA MORZU MIEJSKIEGO CHAOSU. Autorką jest uczennica Prywatnego PolskoAngielskiego Gimnazjum z ul. Piwnej - Jagoda Spirydowicz. Na
zdjęciu - druga od lewej.

aż i tylko 365 dni

Przebrzmiał już huk petard, obwieszczający
nowy 2015 rok. Noworoczny szampan wypity,
bąbelki uciekły. Oddycham z ulgą radości...
Wstrzymuję oddech strachu... To aż 365 dni.
,,Nic dwa razy się nie zdarza - pociesza pesymistów Wisława Szymborska - i nie zdarzy(...)”. No, i dobrze myślę ja, wspominając
to co doskwierało w 2014 roku. ,,Nie będziemy
repetować żadnej zimy (może teraz będzie łagodna, a rachunki za ogrzewanie ,,przyjazne”
- to mój komentarz) ani lata(...) (może nie będzie takich strasznych
upałów, myślę sobie), żaden dzień się nie powtórzy(...). 365 dni...
Może nie będzie powtórek z pożegnań i rozstań. Doświadczenie
jednak uczy, że gdzie cierń tam i... róża, więc – marzę sobie – aby
trochę jednak powtórek z 2014 było! I, obiecuję sobie, że gdy tylko
szczęścia się ułapię, to nie puszczę, krótko na smyczy trzymać będę.
Wrogów wyrzucę, przyjaciołom nie dam odejść! Ilu nowych ludzi
poznam? Każdy człowiek na mej drodze będzie nowym wyzwaniem, ryzykiem, ale i szansą. Ilu będzie wrogów, ilu przyjaciół?

Mądre wnioski w tym 2015 roku wyciągnę z doświadczeń złych
roku minionego, aby błędnych decyzji już nie powtarzać. Doświadczenia? Gdzie zagrożenie – tam ratunek, gdzie piołun – tam słodycz, gdzie pożegnanie – tam nowy świt. Gdzie rozstanie, tam spotkanie. Cień i światło... Wojna i pokój...
Zamiast wymyślać kolejne, (nie)wątpliwe ,,perełki” własnego
intelektu, sięgam do ,,Zamyśleń” Ireny Santor (to nowa jej płyta).
Pesymistom Pierwsza Dama Estrady wyśpiewuje: ,,Przybywa dat,
przemija świat, ale wciąż marzenia nam podają dłoń...” ,,Jeszcze
jeden świt, jeszcze jeden zmrok (a będzie ich po 365 – wtrącam się
cichutko)/Przeszłam już tyle/Zrobię jeszcze jeden krok(...)”.
I – to znowu z Santor – pewnie dla nikogo czas nie jest przyjacielem i ,,cierpko mruczy z kalendarza” więc – nie słuchać go! Czas
niech sobie mruczy, a my – róbmy swoje - ,,po horyzontu kres”.
Teraz życzenia na ten nowy rok. Zatem naszym Czytelnikom
,,zdrowia, szczęścia winszujemy, byście Państwo zdrowi byli”
(przyśpiewka ludowa). A ja sięgam jeszcze po mojego ukochanego Gałczyńskiego i jego ,,Prośbę o wyspy szczęśliwe”. I tych wysp
szczęśliwych w 2015 roku Wam i sobie życzę.
I jeszcze ,,rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych /(...)myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością”.
Ewa Kłodzińska
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„co się robi
na stawie browarnym?”

W nawiązaniu do artykułu „Co się robi na stawie Browarnym?”,
pragnę przedstawić wyjaśnienie do przedstawionej informacji.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w ramach zadania „System stałego doczyszczania wód rzeki Cybiny”
prowadzi prace polegające na renowacji Stawu Browarnego. Jest
to 3 etap prac, które ze względu na ograniczone środki finansowe
otrzymywane na realizacje zadania, musiały zostać podzielone na
4 etapy. W celu odtworzenia zdolności retencyjnej zbiornika oraz
w celu zatrzymywania zanieczyszczeń przed dopłynięciem do Jeziora Maltańskiego, namuł zgromadzony na dnie zbiornika jest po
odsączeniu usuwany.
Ponieważ staw znajduje się na terenie podlegającym ochronie
prawnej (obszar chronionego krajobrazu “Dolina Cybiny w Poznaniu”), metoda prowadzenia prac została dostosowana do istniejących uwarunkowań w taki sposób, aby nie doszło do usuwania
drzew czy znacznego zniszczenia terenów zielonych, znajdujących
się wokół zbiornika. W tym celu jedyną metodą odsączenia wody
z zebranego osadu było wykonanie odstojników na lądzie - bezpośrednio przy brzegu zbiornika. Następnie odwodnione osady są
wybierane, ładowane na pojazdy transportowe i wywożone do zagospodarowania poza teren Poznania.
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Dzięki takiemu rozwiązaniu nie było potrzeby wykonywania
odstojników na terenie leśnym, co w sposób jednoznaczny wiązałoby się z usunięciem wielu drzew i krzewów. Odstojniki po wybraniu osadu są zasypywane, a teren brzegu zbiornika jest odbudowywany, wyrównywany i obsiewany trawą. Analogiczna metoda
stosowana była w latach poprzednich oraz zostanie zastosowana
w przyszłym roku podczas ostatniego etapu czyszczenia stawu.
O prowadzonych pracach informowana była Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która uwag nie wniosła.
Zakres oraz sposób prac uzgodniony został z Zakładem Lasów
Poznańskich oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jednocześnie, ze względu na występowanie w stawie chronionych gatunków płazów, ustanowiony został nadzór herpetologiczny. Celem prac przyrodników jest zapewnienie pełnej ochrony
gatunków, poprzez ich przenoszenie w miejsca, gdzie prace nie są
prowadzone.
W dniu 10 grudnia 2014 r. nastąpił odbiór wykonanych robót
- teren został uporządkowany, odbudowano alejkę leśną oraz napełniono staw wodą. Zarządca terenu, jakim jest Zakład Lasów
Poznańskich, nie wniósł uwag co do sposobu wykonania i zakończenia robót.
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że prace prowadzone
na Stawie Browarnym są zgodne z zasadami ochrony środowiska
oraz na jego rzecz.
Podpisał: Dyrektor Wydziału mgr inż. Leszek Kurek

Dziękujemy za odpowiedź na pytanie zawarte w tytule notatki „Co się robi na Stawie Browarnym?”, Wyjaśnienia są jednak
bardzo ogólne i nie rozwiewają wątpliwości co do prawidłowości, celowości i rzetelności prac prowadzonych od trzech lat na
wspomnianym zbiorniku. Interesują się tym nasi czytelnicy, więc
prosimy o udzielenie nam następujących informacji.
- powierzchnia stawu oczyszczona z namułu w 2014 roku,
- iczba odstojników wykopanych na skarpie stawu,
- ilość metrów sześciennych wywiezionego namułu,
- miejsce złożenia wywożonego namułu,
- gdzie można zapoznać się z dokumentacją całości prac na
Stawie Browarnym w 2014 roku,
- tryb zlecania wykonania poszczególnych etapów
oczyszczania Stawu Browarnego z namułów.
Z poważaniem redakcja „MY”

policja ostrzega

Z przeprowadzonej przez policje analizy przestępczości
przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu (tj. takich przestępstw,
jak oszustwa, kradzieże, rozboje , wymuszenia) wynika, że
ofiarami tego typu przestępstw coraz częściej stają się osoby
starsze lub samotnie mieszkające. Sprawcy przestępstw najczęściej działają z zaskoczenia i wybierają ofiarę, która ich
zdaniem będzie stawiała najmniejszy opór.
Dlatego należy zachować ostrożność, ponieważ w taki sposób
możemy uniknąć większości zagrożeń. Państwa bezpieczeństwo
zależy od wielu czynników. Duży wpływ ma na to znajomość
działania sprawców jak i stosowanie prawidłowych postaw oraz
sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Komisariat Policji
Poznań Nowe Miasto informuje, iż z zebranych informacji
wynika, że sprawcy dość często wchodzą do mieszkania swoich ofiar na tzw. „legendę” czyli nieprawdziwy powód, jak
na przykład:
- wizyta pracownika administracji, pracownika gazowni,
energetyki, pracownika przychodni, pracownika opieki, pielęgniarki;

- zostawienie wiadomości dla nieobecnego sąsiada, sprzedaży
koców, pościeli itp.;
- uzyskanie butelki wody potrzebnej do chłodnicy pojazdu
czy szklanki do popicia lekarstw;
- odprawianie czarów lub modlitw;
- skorzystanie z toalety;
- ofiarowanie pomocy przy wniesieniu zakupów;
- pozostawienie kwiatów dla sąsiada lub po wodę do kwiatów;
- oddanie długu sąsiadowi lub rozmienienia pieniędzy;
- podanie się za policjanta lub komendanta (np. policjant
Centralnego Biura Śledczego Policji w związku z działaniami
operacyjnymi);
- telefon od osoby podszywającej się za osobę najbliższą, tzw.
„wnuczek” chcący pożyczyć pieniądze.
Apelujemy o zachowanie ostrożności przy wpuszczaniu osób
obcych do mieszkania lub domu. Przypominamy również o zamykaniu drzwi wejściowych do swoich domostw tak, by nie
dać szansy złodziejowi. W przypadku zauważenia osób obcych
podejrzanie zachowujących w pobliżu naszego domu lub naszego sąsiada prosimy o niezwłoczny kontakt z policją pod numer
alarmowy 997 lub dyżurnego KP Poznań Nowe Miasto 61 84
123 11 (12). Z poważaniem Komisariat Policji Nowe Miasto
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Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (2)
15 MINUTEN RAUS!

Pod datą 13 lutego 1940 (wtorek) Ojciec zanotował:

Wieczór zakłócili trzej nieproszeni goście: dwóch czarno umundurowanych i jeden oficer policji, który przeczytał nakaz wysiedlenia. Majątek za 130 000 zł konfiskują. Kazali spakować się
natychmiast.

Duży miś, którym się bawiliśmy Niemiec przebił bagnetem by sprawdzić, czy nie ma w środku czegoś podejrzanego. Komplet kluczy do
mieszkań na parterze i na piętrze oraz od hurtowni przejęli Niemcy. Korzystając z zamieszania, zapasowy komplet kluczy od mieszkania zdołał
Ojciec zachować. Pod eskortą popędzono nas z tobołkami do punktu
zbornego, którym był budynek policji przy ul. Malinowej 4. Siostrę
i mnie ciągnęli na sankach nasi starsi bracia. Głęboki śnieg, temperatura minus 20 stopni, zawieja śnieżna. Podczas wypędzania nas nie było
siostry przybranego brata Leszka, trzynastoletniej Ireny. Przebywała ona
wówczas w Domu Sierot Katolickich w dawnym klasztorze pofilipińskim prowadzonym przez siostry miłosierdzia św. Wincentego à Paulo
na poznańskiej Śródce).

Szloch i płacz mieszały się ze słowami refrenu: Zlituj się zlituj nad
ludem swym. Inicjatorami modlitw byli zarówno uwięzieni księża, rejestrowani jako nauczyciele, jak i osoby świeckie. W różnych okresach
przebywali w obozie: ks. Stanisław Helak, ks. Józef Prądzyński, ks. Wacław Gieburowski. 10 listopada 1939 r. na 3 tygodnie Niemcy uwięzili
beatyfikowaną w 1999 roku nauczycielkę Gimnazjum Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej Natalię Tułasiewicz z całą rodziną. W pamiętniku błogosławionej Natalii czytamy: „Ewakuowano nas – nagle i napastliwie –
nocą, po zbójecku. W Głównej wyrzucono nas na słomę w barakach, jak
na śmietnik...”
Na terenie obozu działała namiastka samorządu uwięzionych, zwana
Komitetem Polskim w istocie nie mający żadnych uprawnień. Prawdopodobnie doskonale mówiący po niemiecku członkowie Komitetu po
wielu próbach przekonali komendanta obozu, by pozwolił na modlitwy
i śpiew. Stało się to możliwe dopiero od połowy grudnia 1939 r., kiedy komendantem obozu został bawarski katolik Kaspar Schwarzhuber.
Odtąd w baraku IV mogły odbywać się niedzielne msze święte przy
prowizorycznym rozbieranym każdorazowo ołtarzyku – jak w czasach
pierwszych chrześcijan

W dzienniczku Ojciec zanotował: Z rewiru wyjechaliśmy samochodem na Główną do obozu wysiedleńców. Na barłogu w barakach IV ułożyliśmy się w 6 osób o godz. 2 do snu. Barak w mrozie
i wielkiej zawiei śnieżnej.

Komendanci obozu SS-Obersturmbahnführer Kaspar Schwarzhuber (XII.1939 – IV.1940) i SS-Obersturmbahnführer Schmidt.

Obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu był otoczony potrójnym ogrodzeniem z drutów kolczastych i strzeżony z wież strażniczych. Na bocznicy stoją wagony „boczniaki”, którymi wywożono nas
do Generalnego Gubernatorstwa. Pierwszych wywózek z obozu dokonano wagonami bydlęcymi.

TRWOGA I MODLITWA

Środa 14.2. Przydział do grupy 260 – pierwszy dzień pobytu na Głównej. 1800 wysiedlonych osób! Ustępy i higiena prymitywne... Są znajomi
(Nowicki, W. Płonka, Chudziński, Kolasiński, dysponent u Peschkego
i wielu innych. Awizowali transport grup 235-256. Wieczorem odczytano
zarządzenie. Nastrojowe pieśni i modlitwy dla podtrzymania duchowego.
Wojna, terror, ograbienie, uwięzienie, bezsilność wobec przemocy
zwróciła myśli ludzi ku sprawom niematerialnym. Obóz był strefą nieustannej modlitwy, w ciągu dnia cichej, indywidualnej, wieczorami rozbrzmiewały pieśni – wołania, jakby specjalnie dobrane do dramatycznej
sytuacji więźniów. Zapamiętałem niektóre:
Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny,
Z wielką ufnością zwrócone są
Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
O Boskie Serce, skarbie jedyny
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. Ku Tobie ślemy błagalny głos:
Ku Tobie oczy zalane łzami
Ach, odwróć od nas karania cios.

Od października 1939 wielu więźniów wiedziało, że Niemcy zburzyli
(z fundamentami włącznie!) jeden z symboli Poznania – monumentalny
pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwany Pomnikiem Wdzięczności. Było to miejsce modlitw i manifestacji patriotycznych od roku
1932. Bezsilni więźniowie wobec barbarzyństwa okupantów i z nadzieją, że los się zmieni, śpiewali jak gdyby klęczeli na miejscu zburzonego
pomnika:
Słuchaj, Jezu jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.
Przemień o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu, pociesz nas.
Często śpiewano maryjną pieśń z XVIII wieku ze słowami o olbrzymim ładunku emocjonalnym:
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech cię płacz sierot do litości wzbudzi;
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.
Kobiety z małymi dziećmi płakały, wszyscy głęboko przeżywali udrękę niewoli.

Fragment listy transportowej nr 20. Zniemczono imiona, nazwy
miejscowości, zawody i nazwy ulic. 28 takich list znaleziono po wojnie w piwnicach gmachu SS (dziś Gimnazjum i Liceum ss. Urszulanek
przy al. Niepodległości). Były podstawą uzyskania praw kombatanckich przez jeszcze żyjących więźniów obozu. (cdn)
Henryk Walendowski
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Teatr Scena na Piętrze

o miłości prawie wszystko

,,Co się dzieje, oszaleję!”... To będą pierwsze wyśpiewane słowa podczas karnawału w Scenie na Piętrze. Przeboje musicalowe i operetkowe wykonają: Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka
Wawrzyniak, Bartosz Kuczyk i Jarosław Patycki w spektaklu
,,Czas na karnawał!”
-A na koniec przebój ,,Usta milczą, dusza śpiewa” – mówi dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz, wymieniwszy wcześniej
dziesiątki przebojów musicalowych i operetkowych, które usłyszymy podczas koncertu 12 stycznia o godz. 19 w teatrze przy
Masztalarskiej 8.
Tegoroczny karnawał kończy się Walentynkami. W Święto
Zakochanych (14 lutego, godz. 19) w Scenie na Piętrze wystąpi
z teatrem piosenki ,,Walentynkowy Artur Gotz, czyli mężczyzna prawie idealny”.
Życiorys Artur Gotz ma doprawdy imponujący, choć to aktor
(i wokalista) młodego pokolenia (studia aktorskie we wrocławskiej filii Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ukończył
w 2006 r.): w wieku 15 lat rozpoczął współpracę z Teatrem The
Imagination w Londynie, gdzie wystąpił w trzech premierach.
Grał w Warszawie w Teatrze ,,6 Piętro”, Teatrze Współczesnym
i ,,Kamienica”, w łódzkim Nowym im. K. Dejmka, przez trzy lata
był aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Jako wokalista debiutował w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Lista festiwali
i konkursów piosenkarskich jest też długa. W życiorysie A. Gotza
są nagrody i stypendia artystyczne, recitale w Polsce i na świecie, koncerty radiowe, role filmowe. Debiutancka płyta Gotza
,,Obiekt seksualny” z 17 piosenkami o tematyce damsko-męskiej
miała swoją premierę w sierpniu 2010 r.

Pani Agnieszka Wawrzyniak (z lewej), pani Anna BajerskaWitczak, pan Bartosz Kuczyk, pan Jarosław Patycki.
-A u nas odbędzie się ,,gorąca” absolutna premiera płyty ,,Mężczyzna prawie idealny” Artura Gotza – zapowiada dyr. Romuald
Grząślewicz.
Przekornie pytam, czy aby temu ,,mężczyźnie prawie idealnemu” woda sodowa nie uderzyła do głowy? Dyrektor zaprzecza
i nie szczędzi aktorowi z Krakowa (który wystąpił już w Poznaniu z ,,Obiektem seksualnym”) komplementów: fantastyczny,
bezkonfliktowy, szalenie utalentowany. I zaprasza na Walentynki...
Ewa Kłodzińska

Osiedle Warszawskie. Marcin L. lat 34 (notowany za przestępstwa gospodarcze) posiadał przy sobie telefon Nokia, poszukiwany przez KP Czerwonak. Sprawca zatrzymany przez OPP KWP
Poznań. Zdarzenie w dniu 1.12.2014r. godz. 18:05.
Główna, ul. Gdyńska. Piotr S. lat 46 (notowany za włamania)
dokonał włamania do domu jednorodzinnego, a następnie usiłował dokonać kradzieży pieca OC (wartość 2900zł). Zamierzonego celu nie osiągnął, zatrzymany przez funkcjonariuszy WZM
KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 1.12.2014r. godz. 11:15.
Komandoria, ul. Małachowskiego. Ewelina L. lat 18, Maciej T.
lat 20 wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży artykułów
kosmetycznych o łącznej wartości 911,70 zł. Sprawcy zatrzymani
na gorącym uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań wspólnie z
Dzielnicowymi KP Nowe Miasto. Zdarzenie w dniu 4.12.2014r.
godz. 17:50.
Osiedle Warszawskie, ul. Krańcowa. Mirosław K. lat 46 (notowany za oszustwa) kierował samochodem Astra w stanie nietrzeźwości (badanie I -0,60 mg/l, badanie II- 0,61 mg/l). Sprawca
zatrzymany przez GR WZM KMP Poznań. Zdarzenie w dniu
11.12.2014r. godz. 23:50.
Osiedle Warszawskie. Wojciech F. lat 27 kierował pojazdem
marki Volvo w stanie nietrzeźwości. Sprawca zatrzymany przez
WRD KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 11.12.2014r. godz. 23:50.
Osiedle Warszawskie, ul. Łomżyńska. Dariusz M., Arkadiusz
P., Marzena P. wbrew Ustawie o Ochronie Zwierząt na terenie
sklepu ,,Carrefour” sprzedawali karpie bez dostatecznej ilości
wody. Zatrzymani na gorącym uczynku przez dzielnicowych KP
Poznań Nowe Miasto. Zdarzenie z dnia 22.12.2014r. godz. 11:20.

W połowie grudnia 2014 zwyczajowo odbyło się przedświąteczne spotkanie Zarządu MTP z przedstawicielami mediów.
Honory ,,pana domu” spełnił wiceprezes Zarządu MTP Przemysław Trawa. Dotychczasowy prezes Andrzej Byrt jest już
ambasadorem Polski w Paryżu.
Miniony rok był udany. Rośnie liczba zwiedzających, dobre
były przychody - 140 mln zł. Wśród dziesiątków imprez targowych prezes Trawa najczęściej wymieniał m.in. targi Cavaliada (Targi Sprzętu Jeździeckiego), Budma, ITM (10 mln zł
dochodu), Drema. Do swojej świetności wracają targi Motor
Show. Wystawienniczym fenomenem jest Gardenia (Targi
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu). ,,Bardzo ładnymi
targami” nazwał prezes Trawa Arena Designe – jedyne w Polsce
miejsce spotkań producentów i projektantów.
W roku 2014 wiele działo się w sferze inwestycji. Tzw. pawilon
radziecki (6a) połączono z dawną 14-stką, zmodernizowany (po
likwidacji paw. 8a) pawilon 15 przeznaczony na kongresy i sympozja dał już 6 mln zł przychodu.
MTP otrzymały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Za
wspieranie młodych kreatorów mody podczas grudniowego
spotkania prezes Polskiej Akademii Mody Stefan Kostecki
wręczył prezesowi Przemysławowi Trawie Złotą Pętelkę...
Poznańskie Targi wspierają kulturę i sztukę, stając się głównym sponsorem m.in. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, Międzynarodowego Konkursu
Lutniczego, Filharmonii, Orkiestry Amadeus i Poznańskich Słowików, które uświetniły grudniowe przedświąteczne spotkanie
pięknymi kolędami.
(E.K.)

Z KRONIKI POLICYJNEJ

mTP mają się dobrze
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z historii zagórza (1)

Parafia Archikatedralna w Poznaniu może poszczycić się tym, że w
jej granicach znajdowala się stolica Piastów - Ostrów Tumski. Nazwa
pochodzi od dawnej nazwy Katedry - Tum. Parafia obejmowała też
Śródkę, Chwaliszewo, Zawady i podgrodzie Zagórze.
Wraz z rozwojem państwa piastowskiego wszelkie działania związane z obsługą grodów miały miejsce w podgrodziach i osadach służebnych. Pierwotnym miejscem organizowania targów było Zagórze
na terenie osady Św. Mikołaja. Z czasem to miejsce, ograniczone
naturalnymi granicami wodnymi (Wartą i Cybiną), okazało się zbyt
małe. Z tego powodu na początku XII wieku targi i jarmarki zostały przeniesione na wschodni brzeg Cybiny do osady zwanej Śródką.
Jej nazwa wywodzi się od odbywających się tutaj co tydzień w środę
targów. Tymczasem podgrodzie – Zagórze rozwijało się i przeżywało
różne koleje losu. Tutaj żyli, mieszkali i pracowali rzemieślnicy, kupcy,
handlarze, gospodarze, rybacy itp.
MIESZKAŃCY ZAGÓRZA. W czasach nam bliższych, w wieku XIX
i XX na Zagórzu były trzy sklepy kolonialne: ,,Sklepika” pod nr 1, Filarego (miał też magiel ręczny) – Zagórze 5 i Błaszaka na Zagórzu 6.
Mieszkańcy Zagórza mieli też ,,swój” sklep rzeźniczy (u pp. Żymałkowskich pod nr 8), piekarnię i sklep z pieczywem (p. Maćkowiaka). Pod
nr 3 warsztat rzeźnicki prowadził p. Łęcki, a pod nr 12 p. Kajdasz prowadził warsztat pantoflarski. Zagórze miało też (nr 6) fabrykę p. Płonki
przedmiotów z metali szlachetnych. Wytworzono tu wiele obiektów dla
kościołów.
Tymczasem Zagórze zaczęło się rozrastać. W 1924 r. Magistrat zaczął
budowę czterech nowych bloków mieszkalnych, każdy z kilkunastoma
mieszkaniami. Budowa trwała dwa lata, usytuowana była ok. 200 m od
Fortu Radziwiłła, najpierw zwanego Redutą Katedralną. Fort wybudowano w połowie XIX w. z czerwonej cegły, stąd popularna nazwa ,,Czerwona Krowa”. Fort Radziwiłła znajdował się na końcu południowej części Wyspy Tumskiej, naprzeciw (przez Wartę) ,,starej gazowni” na ul.
Grobla. Wokół Fortu rosły dwa rzędy dość już starych drzew, w cieniu
których mieszkańcy bloków odpoczywali w letnie upalne dni. Odbywały się tutaj też niekiedy biesiady całych rodzin.

Nowe bloki (fot. wyżej) wraz z nowo wytyczoną ulicą nazwano Nowym Zagórzem (w odróżnieniu od Starego Zagórza). Projektantem
nowych domów był arch. Jerzy Tuszowski, budowę nadzorował Alfons
Olszewski, później mieszkaniec bloku nr 4. Budynki były skanalizowane, doprowadzone były woda i gaz. Nie było prądu. Energię elektryczną
doprowadził dopiero po II wojnie światowej p. Józef Gromadziński. W
końcu XIX w. na Zagórzu przy ul. Wieżowej wybudowano, dzięki staraniom abpa Floriana Stablewskiego, Arcybiskupie Seminarium Duchowne. Obecnie mieści się tutaj także Wydział Teologiczny UAM.
W czasie okupacji na Zagórzu (Starym i Nowym) zaszły istotne
zmiany. Na Starym Zagórzu wyburzone zostały kamienice nr 1 i 2, a z
czterech nowych bloków wyburzono blok nr 1. Budynki te kolidowały z
rozpoczętą budową koryta Warty na linii mostu Chrobrego. Natomiast
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w Forcie Radziwiłła Niemcy najpierw urządzili przejściowy areszt, w
którym osadzali Polaków zatrzymanych po dozwolonym czasie poruszania się na ulicach. Z Fortu przewożono zatrzymane osoby do Domu
Żołnierza na przesłuchania. A stąd skazanych kierowano do więzienia
na rogu ulic (dzisiejszych) Ratajczaka i 27 Grudnia. Następnie Fort (fot.
niżej) służył jako obóz przejściowy dla ludności żydowskiej. Więzieni
Żydzi byli prowadzani kolumnami do kopania jeziora na Komandorii
(Maltańskiego) i budowy cmentarza na Miłostowie od ul. Gnieźnieńskiej.

Po wojnie Fort rozebrano. W pracach uczestniczyli też harcerze z 2
PDH im. K. Wielkiego ze Śródki, którzy sprzedawali oczyszczoną cegłę,
zarabiając w ten sposób na letni obóz harcerski. Obecnie na miejscu
Fortu i na terenie łąk między nim a blokami jest wybudowane osiedle
szeregowych domów jednorodzinnych. Wszystkie budynki usytuowane
są w ciągu wydłużonej ulicy Wieżowej. W jednym z tych domów mieszkał bardzo zasłużony poznański i wileński księgarz – śp. Bolesław Żynda
(1904 – 1988).
Wśród mieszkańców Zagórza i Nowego Zagórza jest kilkanaście osób
bardziej znanych i pamiętanych. Do nich należą wymienieni już właściciele sklepów i warsztatów oraz całe rodziny: Dębińskich, Żymałkowskich, Łuczewskich, Łęckich, Kajdaszów, Gościńskich, Karczewskich,
Łasińskich, Baranowskich, Kryszczyńskich, Orzechów, Kozłowskich,
Jasickich, Grobelskich, Janasów, Michalaków, Głowieckich, Cichych i
Płonków. Rodziny te w większości były wielodzietne, a zajmowały najczęściej jeden pokój z kuchnią.
Spośród mieszkańców całego Zagórza na wyróżnienie zasługują m.in.
Jan Napomucen Dębiński (zajmował się rybołówstwem, był ziemianinem), Stefan Żymałkowski (powstaniec wielkopolski, rzeźnik), Wincenty Płonka (właściciel fabryki), Feliks Łuczewski (rzeźnik), Alfons
Olszewski (budowniczy), Walenty Baranowski (drogista, właścciel stacji
benzynowej przy moście Chrobrego, później na Śródce, gdzie dzisiaj jest
Dworzec MPK), Kazimierz Mielcarek (harcerz 2 PDH na Śródce, syn
powstańca wielkopolskiego, drużynowy, szczepowy i wieloletni komendant Hufca-Śródka, później Poznań – Nowe Miasto, pierwszy komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów 2 PDH im. K. Wielkiego – Wiarusy), Edmund Kajdasz (harcerz, drużynowy, znany muzyk – chórmistrz),
Marian Orzech (harcerz, drużynowy, wieloletni komendant Hufca ZHP
Poznań – Nowe Miasto), Józef Wartecki (harcerz, ksiądz kanonik, proboszcz parafii w Luboszu k/Pniew), Ryszard Bogusz (ksiądz, misjonarz,
przez 30 lat pracował w Kamerunie)), Bogdan Jasiński (robotnik w fabryce amunicji na Zagórzu nr 6, aresztowany przez gestapo za sabotaż;
zamordowany w obozie w Żabikowie), Stanisław Karczewski (harcerz,
komandor podporucznik Marynarki Wojennej, porucznik Żeglugi
Wielkiej, oficer flagowy broni podwodnej) p. Czechowski (zasłużony
strażak zawodowy) oraz Leon Żynda (księgarz, dyrektor Księgarni św.
Wojciecha w Wilnie i Poznaniu, zaprzysiężony żołnierz Armii Krajowej
Okręgu Wileńskiego, w PRL aresztowany i więziony). Ciekawa postacią była także pani Krzywińska, która przez lata pełniła role etatowego...
gwiazdora na Zagórzu! Z pewnością ciekawych osób było więcej, ale
trudno wszystkie wymienić.(cdn)
Stanisław Gromadziński

ZAPRASZA W KARNAWALE

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

na WIECZORKI TANECZNE w czwartki godz. 17-21
na ZABAWY TANECZNE w piątki godz. 18-23 i sob. 18-24

Bogata karta dań, renomowani kucharze, miła obsługa, eleganckie wnętrza
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

9

W marcu wybory do rad osiedli

jest o co zabiegać

To jest bardzo osobista i bardzo publiczna sprawa. O co chodzi? O to, że wybory do rad osiedli powinny interesować mieszkańców nie mniej niż wybory do władz miasta, ponieważ mogą
wiele zmienić na lepsze w naszym najbliższym sąsiedztwie.
Dlaczego? Bo lokalne samorządy zwane pomocniczymi dostają co roku całkiem duże pieniądze, które trzeba chcieć i umieć
dobrze wydać.
Na przykład Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ma
rocznie do dyspozycji około 700 tys. zł, czyli tyle, ile wynosi np.
koszt budowy domu jednorodzinnego razem z działką. Takie
środki przeznaczone na lokalne cele dużo dają mieszkańcom i
pozostawiają trwały dowód rozsądku osiedlowego samorządu.

Nowa książka naszego autora

Mój świat

Znany z tych łamów pan Wacław Duda wydał książkę pt. „Mój
świat”, która jest niejako kontynuacją publikacji pod tym samym
tytułem z 2012 roku. Dedykacja: Mojej ukochanej Rodzinie. Drogiej mi żonie Joleńce, z którą jestem szczęśliwy od pięćdziesięciu
dwóch lat. Kochanym Synom Wojtkowi i Markowi jako dumny i
szczęśliwy Ojciec. Kochanej Synowej Małgosi, którą bardzo cenię i
szanuję. Bardzo kochanym Wnuczkom Karolinie, Agacie, Adrianowi jako szczęśliwy i dumny Dziadek.WacławDuda.

siedlisko rodzinne. dom jana i wiktorii ( 1 )

W centrum Międzylesia stoi taki
dom, w środku gospodarstwa, którego nie zbudowali Jan i Wiktoria
Duda. Ale kiedy stali się jego właścicielami wypełnili go gwarem
sporej gromady swoich dzieci, a z
biegiem dni i biegiem lat - wnuków
i prawnuków.Rozpoczęli budować
nowy matecznik w nowym miejscu
i nowych czasach oraz nowych okolicznościach, nie zapominając o dotychczasowym dorobku,
krzewiąc wśród nas miłość rodzinną i wzajemny szacunek do
siebie nawzajem.
Przenieśli całe dobro i tradycje z gniazda rodzinnego, które
zbudowali dawno, dawno temu w Kamionce, nieopodal brzegów
Wisły - matki rzek naszych. Przenieśli to wszystko z pomocą
swoich dzieci w trudnych dla rolników i nie tylko powojennych
czasach. Robili to z myślą o stworzeniu lepszych warunków życia
dla dużej gromady swoich pociech i za to jesteśmy Im wdzięczni.
Ten nowo nabyty dom wypełnili miłością rodzinną, napełnili go
ciepłem i mądrymi zasadami życia ludzi odpowiedzialnych za
rodzinę.
Bo miłość obejmuje taką szeroką przestrzeń naszego życia rodzinnego. Miłość rodzinna jest najlepszym wydobywcą dobra
tkwiącego w każdym z nas, w każdym z członków rodziny. Miłość rodzinna rodzi w nas więzy rodzinne, które łączą - cementują rodzinę na dobre i złe czasy.
Poczucie odpowiedzialności każdego członka rodziny objawia się w tym, kiedy jeden za drugiego poszedłby za swoim w
przysłowiowy ogień. Tak powstawało i wypełniało się stworzone
przez Jana i Wiktorię gniazdo rodzinne - kochane i szanowane
przez nas wszystkich.

Problem tkwi w tym, że mądre zagospodarowanie wspomnianych sum wymaga od rad osiedli dużego zaangażowania, do
którego one nie zawsze są gotowe. Czasem nie mają pomysłu,
czasem chęci poświęcania prywatnego czasu, innym razem po
prostu się nie chce... Albo gra się rolę dobrego wujka, przekazując pieniądze hurtem oświacie i licząc na wdzięczność mierzoną głosami podczas wyborów. Dlatego do rad osiedli trzeba
wybrać ludzi, którzy chcą poświęcić swój czas i wysiłek, mają
dobre pomysły, są odpowiedzialni i skuteczni w działaniu.
Dobra rada osiedla może wiele załatwić dla swoich mieszkańców, wykorzystując tu również radnych miejskich. Jest teraz
– jak się głosi - szczególna koniunktura dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i dzielenia się władzą w dół. Potraktujmy to poważnie wybierając swoje dobre lokalne samorządy.
Do marcowych wyborów nie zostało w istocie wiele czasu. Chętnych do zaprezentowania swoich kandydatur i pomysłów zapraszamy na te łamy.
MD
Nowa wersja książki „Mój świat”
jest w dużej mierze hołdem składanym życiu rodzinnemu, hymnem
na cześć rodziców i przodków, którzy już odeszli, ale którym należy się
wdzięczna pamięć. To są uniwersalne, powszechne wartości dominujące we wspomnieniach i utworach
poetyckich Wacława Dudy. Niżej
drukujemy pierwszy odcinek rozdziału pt. „Siedlisko rodzinne. Dom
Jana i Wiktorii”.
Jakie to dla mnie ważne miejsce. Ale najpierw była Kcynia, gdzie na
krótko zatrzymaliśmy się w naszej wędrówce do Międzylesia. Tu rozpoczęliśmy gospodarować, dzierżawiąc własność Pani Twardoszowej, a
potem u Pani Hauke.
Niełatwo nam było na początku naszej obecności w Międzylesiu, bo
nawet przysłowiowe złamane źdźbło suchej trawy nie należało do nas.
Ale pracą byliśmy zawsze silni i to dawało oczekiwane owoce. Pamiętam
- dobrze pamiętam, jak w tych ciężkich chwilach naszego trwania wszyscy wytrwale pracowaliśmy. Maszyn rolniczych było jak na lekarstwo w
tym powojennym czasie. Wiosną sadziliśmy ręcznie ziemniaki, buraki
też obrabialiśmy ręcznie.
Z bratem Kazikiem byliśmy wtenczas młodymi chłopcami i często
pracowaliśmy rano - bardzo rano, a potem na jednym rowerze jeździliśmy do szkoły do Damasławka, a było to pięć kilometrów drogi. Oczywiście o dwa lata starszy brat Kazik na siodełku kręcił pedatami, a ja
na ramie siedziałem i trzymałem nasze tornistry. Jeszcze do dzis jestem
wdzięczny kochanemu bratu Kazikowi za jego braterska opiekę.
Siostra Zosia była bardzo pomocna Mamie w wypełnianiu roli gospodyni. Żniwa były szczególnie ciężkie. Snopowiązałki na początku też nie
mieliśmy, a jak wracaliśmy z omłotów spoceni i zakurzeni, to tylko oczy
było nam widać tak byliśmy czarni. A ile snopów i worków ze zbożem
trzeba było nosić.

Byliśmy zmuszeni ciężko pracować, bo trzeba było część zbiorów oddać jako dzierżawę. Dodatkowo zmuszeni byliśmy wywiązać się z tak zwanych obowiązkowych dostaw, które nie były
wcale małe.
W tym czasie po naszej wiosce jeździła tak zwana „szczekaczka”, a z jej głośników krzyczano: „Kułak Kędzierski oddaj zboże,
Kułak Duda oddaj zboże, Kułak Kledzik oddaj zboże i.t.p.”. W
ramach sojuszu robotniczo-chłopskiego przedstawiciele władzy
ludowej przyjeżdżali z Wągrowca na zebrania - często wymuszone i siłą namawiali rolników do wstępowania do Spółdzielni Rolno-Produkcyjnej (Spółdzielni Rolniczej). Ponieważ Międzylesie
to wieś mikołajczykowska, to oni głosili koniec ery Mikołajczyka
słowami: „Panie Mikołajek nie gadaj pan bajek, bo PSL i tak idzie
pod ziemię”. (cdn)
Wacław Duda
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„nie udawaj greka”

Grecy mogą nie tylko “udawać Greka”, ale być wręcz dumnymi ze swych dokonań. Trudno wskazać inny naród, który tyle
wniósł do rozwoju naszej cywilizacji. To oni stworzyli podwaliny nauki, polityki, różnych dziedzin sztuki, sportu itp. Powiedzenie „nie udawaj Greka” określa osobę, która ma bardzo
wysoką ocenę własnej osoby, jej cech i osiągnięć. Nie można
przypisać jej skromności, doceniania innych.
Współczesna Grecja ma za sobą nie tylko wszechstronny rozwój i osiągnięcia, ale wielusetletnią okupację turecką, która nie
sprzyjała rozwojowi, a wręcz przeciwnie. W okresie tym trzeba
było sobie wzajemnie pomagać, aby przetrwać. Nasz obraz starożytnej Grecji to obraz arystokracji, która pozostawiła wspaniałe
budowle, odkrycia naukowe itp. Żyła dostatnio i szczęśliwie, ale
obok niej egzystowały rzesze niewolników, których sytuacja materialna była bardzo zła. Handel ograniczały trudności transportu – brak dróg.
Grecja nie ma surowców naturalnych będących podstawą
przemysłu. Można powiedzieć, że to kraj szczególnie doświadczony i bardzo ceniący sobie obecny poziom życia. Współcześni
Grecy, to ludzie życzliwi, gościnni i tolerancyjni. Wynika to, miedzy innymi z faktu, że turystyka jest głównym źródłem dochodu
narodowego i dużo osób w niej pracuje, obsługując corocznie
miliony zagranicznych turystów. Pomimo, że Grecję licznie zamieszkują cudzoziemcy, oficjalnie około 400 tys. Albańczyków
oraz nieoficjalnie około 1 miliona emigrantów z Azji, nie było
tam protestów przeciwko ich obecności, które są częste, między
innymi we Francji, Niemczech.
Z trudem wywalczona niepodległość jest wartością powszechnie docenianą przez obywateli. Postawy patriotyczne są akcentowane w różny sposób. Rocznica odzyskania niepodległości jest
okazją, aby przedszkolaki wystąpiły w tradycyjnych narodowych
strojach. Najważniejsza jest dbałość o własną armię i jej autentyczny autorytet w społeczeństwie. Ze względu na bardzo rozległe terytorium, głównym członem armii jest nowoczesne lotnictwo. I tu mamy pewien paradoks. Grecja i Turcja są członkami
NATO, pomimo to głównego zagrożenia militarnego upatrują w
sobie nawzajem. Jest to pewna zaszłość historyczna, która pomimo zmian politycznych ostatniego okresu nadal funkcjonuje.
Służba w wojsku jest powodem dumy i nawet podczas cywilnej
uroczystości, jaką jest, przykładowo ślub oficera, on i jego koledzy często występują w mundurach wojskowych.

Ślub greckiego pilota wojskowego z... Polką.
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Grecy są narodem
rodzinnym,
zachowującym tradycje i
zwyczaje, między innymi nadal używane
są imiona antyczne.
Jeżeli ktoś przedstawi
się jako Atena, Afrodyta,
Demostenes,
Sokrates to nie żart,
oni noszą takie imiona. Przejawem tradycji jest także częste
nadawanie wnukom
imion dziadków. Wiele greckich budynków,
pomimo tego że są
od dawna zamieszkałe, sprawia wrażenie
nie wykończonych, o
Przedszkolak w greckim stroju
czym świadczą wystanarodowym.
jące pręty zbrojeniowe.
Daje to możliwość dobudowy kolejnej kondygnacji dla dzieci,
jeżeli założą rodzinę, bo dobrze jest gdy wszyscy mieszkają w pobliżu. Inna wersja głosi, że od nie wykończonego domu nie płaci
się podatku, a stan taki może trwać bardzo długo.
Grecy, jak większość narodów południowoeuropejskich, są
gadatliwi. Rozmawia się wszędzie i na różne tematy, nie tylko
osobiście, ale także przez telefon. Praktycznie milczącego Greka
trudno spotkać, chociaż jest jeden wyjątek. Dosyć często spotykanym obrazkiem są mężczyźni, szczególnie w starszym wieku,
którzy na ławkach w parku, przed domem, w pociągu oddają
się dziwnemu zajęciu. W ręku mają koraliki, przypominające
różaniec, które przekładają palcami. Paciorki te to komboloi.
Są one rodzajem „tradycyjnej zabawki” greckich mężczyzn. Jej
zadaniem jest zajęcie rąk, rozładowanie stresu, lub najczęściej
zwyczajne „zabijanie czasu”. Geneza tej zabawki wywodzi się od
różańca modlitewnego, albo jest pozostałością po tureckiej okupacji kraju. Według nauki Mahometa mężczyzna nie powinien
siedzieć bezczynnie, dlatego bogaci Turcy obracali w rękach koraliki, żeby zająć je pracą, co przejęli od nich Grecy. Komboloi
jest pamiątką chętnie kupowaną przez zagranicznych turystów,
ale posiada ją także każdy grecki mężczyzna. Na zadawane pytania czemu to służy nie odpowie żaden Grek.
Autostrady i główne drogi Grecji, zwykle dobrej jakości, są zatłoczone, a oprócz samochodów jest dużo skuterów. Drogi przebiegają najczęściej w górzystym terenie, co wymaga szczególnej
czujności kierowców. Sami Grecy jeżdżą dynamicznie, ale elastycznie i dosyć bezpiecznie, często wykorzystując pobocze aby
kogoś przepuścić. Wszystkie znaki traktują jako informacyjne.
Jeżeli droga wolna to linia ciągła, nawet podwójna, nie jest przeszkodą do wyprzedzania. Podobnie czerwone światło na mało
ruchliwym skrzyżowaniu. Również jazda po wypiciu dwóch
lampek wina, dwóch piw nie stanowi problemu. Zwyczajowo na
poboczu dróg w miejscach śmiertelnych wypadków stawia się
kapliczki w postaci miniaturek cerkwi z lampkami oliwnymi. Jest
ich dużo w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Podstawowa znajomość języka angielskiego, a jeszcze lepiej
greckiego, pozwala na bezproblemowe funkcjonowanie wśród
Greków. (cdn)
Regina i Czesław Rzeźnik

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl
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SZCZEGÓLNE DNI

Ostatnio na naszych
osiedlach wycięto
sporo starych drzew.
Czasami budziło to
niepokój mieszkańców. Widoczny tu
leżący stary klon na
ul. Mariackiej na
Głównej został
z pewnością słusznie
usunięty. Jest miejsce
na nowe nasadzenia.

Dopiero była Wigilia, były Święta.
Choinka, Mikołaj brodaty,
prezenty i uśmiechy
i Matki nowa sukienka
Dopiero co: konfetti i serpentyny,
bal sylwestrowy z życzeniami,
które wśród huku petard
składał ktoś bliski, jedyny.
Dom jeszcze pachnie żywicą,
lampeczki i bombki błyszczą,
kiedy w zimowy wieczór,
znowu jedni drugim coś życzą

Widoczne tu leżące
pokotem słupki ogrodzenia zanidbanej
i opuszczonej działki
przy ul. Ziemowita
w Antoninku były już
wprawdzie mocno
zgniłe, ale ktoś pomógł im się tak równo przewrócić. Teraz
jeszcze trudniej tędy
przejechać niżdotąd.

Komu ? To wnuki pamiętają,
że ich kochani Dziadkowie
w styczniowe dni noworoczne
swe święta właśnie mają.
Dzień Babci i Dzień Dziadka,
wśród białych płatków śnieguto dni szczególne, niezwykłe,
gdy “kożuch pasuje do kwiatka”
Maria Teresa Mierkiewicz, 2007

Spotkanie z gwiazdą

dwa razy ...uwiedziona

Władysław Hasior (1928 – 1999) - plastyk niepokorny, artysta niezrozumiały - uwiódł mnie po raz pierwszy gdy byłam nastolatką i na jakiejś wycieczce szkolnej ,,zaliczaliśmy”
wystawę jego prac. Można rzec, że uwiódł mnie zaocznie, bo
za pośrednictwem swoich prac. Mocno mną, można rzec, potrząsnęła wyobraźnia artysty, symbolika obiektów – szmacianą
lalkę leżącą pod pod stopką maszyny do szycia (,,Wyszywanie
charakteru”) pamiętam do dziś. Wychowana na sztuce klasycznie ,,grzecznej” po tej abstrakcyjnej ekspozycji, zbudowanej
często z nieokreślonych rupieci, resztek używanych na co dzień
przedmiotów, jakoś nie mogłam dojść do siebie. Dopiero po latach przeczytałam gdzieś, że nawet fachowcy nazywali go artystą
szokującym, ,,osobnym”.
Minęły lata. I oto wystawa prac Hasiora w Poznaniu, w ekskluzywnym w latach 90. Art&Bussines Club przy Mokrej.
Konferencja prasowa. To brzydki mężczyzna, z krzaczastymi
brwiami, ,,trunkowym” nosem – konstatuję nieco zawiedziona, bo telewizja, w której wielokrotnie widziałam Hasiora,
dodawała mu ,,przystojności”... Wystarczą jednak pierwsze
słowa: ,,Jestem ujęty, że Państwo jeszcze interesujecie się moją
pracą”, aby dziennikarzy, nawet tych, którzy zarzucali mu owe
inskrypcje sławiące ,,utrwalaczy władzy ludowej” przy rzeźbie
,,Organy” (na trasie z Nowego Targu do Nowego Sącza), miał
w garści. Nie mówiąc już o dziennikarkach.
Wszystkich nas uwodził przewrotnością, autoironią, dystansem (,,Zagranica przestała się interesować moimi pracami
gdy okazało się, że nie jestem skatowanym przez reżim artystą”),
swoistym językiem. ,,Jestem skłonny odpowiedzieć uczciwie na
co drugie pytanie...” ,,Nie jestem awanturnikiem w plastyce, ni-

gdy nie należałem do
awangardy. Nie robię
eksponatów, aby Państwa zadziwić, ale po
to, aby wyrazić swoje
intencje, a nie wydziwiam, ale podpatruję, podsłuchuję(...)”.
I wyjaśniał źródła
swoich
inspiracji:
,,Najbardziej adoruję
początki estetyczne
w polskiej kulturze,
sztukę plebejską, którą Państwo określacie
tak wulgarnie, że ja tu tego nie powtórzę. Umiem jednak docenić
i Wawel(...)”. Pytany wówczas o to nad czym pracuje, odpowiedział po prostu: -Nie mam nic takiego na warsztacie, aby się odgrażać... Spotkanie zakończył z właściwą sobie ironią: -Dziękuję,
jeśli nie macie już Państwo więcej wstrząsających pytań...”.
Po takim dictum z pewnym niepokojem podjęłam próbę
rozmowy z Hasiorem. Odpowiedzi otrzymałam. Co to jest natchnienie ,,-To moment bardzo dobrego stanu psychofizycznego
człowieka”), jak pracuje (,,-Mam taką metodę, że w pracowni stoi
kilka prac rozpoczętych. Jak jest zator przy jednej pracy to zajmuję
się inną. Dziennie pracuję więcej niż osiem godzin, ale niekoniecznie od 8-ej rano”). Interesująca pogawędka.
Nigdy nie prosiłam o autograf moich rozmówców. Tym razem podsunęłam folder wystawy do wpisu. Może po latach nie
pamiętałabym jak się wtedy... ubrałam, dzięki dedykacji wiem
do dziś, że byłam w okresie niebieskości wszelakich: ,,Pani
Błękitnej Ewie kolorowego szczęścia życzy HasiorWł”.
Ewa Kłodzińska

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

12

Apteki tylko z nazwy

chory rynek leków

Napis na drzwiach informuje, że apteka medkon przy ul.
Blacharskiej jest nieczynna z powodu remontu. W rzeczywistości ta placówka jak i inne zostały zamknięte przez prokuraturę w związku z tzw. afera lekową. Farmaceuci już kilka
lat temu bezskutecznie informowali władze o nielegalnym
eksporcie leków, głównie do Niemiec, i o groźnych skutkach
tego procederu dla polskich pacjentów.
W naszych aptekach zaistniał bowiem ostry niedobór refundowanych leków ratujących zycie - na choroby krążenia,
astmę, krzepliwość krwi, raka prostaty, padaczkę, parkinsona, cukrzycę. “Interes” polegający na wywożeniu leków za
granicę nie jest nowością, ale obecnie nabrał zatrważających
rozmiarów. Prawo farmaceutyczne jednoznacznie mówi,
że apteka ma się zajmować „sprzedażą leków dla ludności”,
a nie do dalszego obrotu”! Apteki, które łamią to prawo, nie
mogą czuć się bezkarne.
Sygnały o wywozie leków pozostawały bardzo długo bez odzewu, jakby dawano niektórym czas na zbicie fortuny za granicą kosztem krajowego rynku farmaceutycznego. Fachowcy
z branży twierdzą, że w ostatnich latach bardzo wiele aptek powstało głównie po to, aby zarabiać na niedozwolonej
sprzedaży cennych lekarstw zagranicznym odbiorcom, a nie
chorym w Polsce. Bezprawny eksport leków stał się tak bardzo
intratny, że zachęcił do mafijnych praktyk.
Nielegalny wywóz lekarstw ma katastrofalne skutki dla
całej branży, ponieważ pozwala utrzymać się na rynku tylko
tym aptekom, które łamią prawo, a zdrowie pacjentów mają
za nic. Uczciwi aptekarze, często z długą tradycją rodzinną, nie mają żadnych szans w tych warunkach niezdrowej
konkurencji. Oszuści przy bezczynności władz zarabiają miliardy złotych rocznie i stać ich na niskie, dumpingowe ceny
w swoich aptekach.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) działał opieszale i nieskutecznie, ale wreszcie w listopadzie 2014 r. aptekami wywożącymi lekarstwa za granicę zajęła się prokuratura. Ich właścicielom grozi grzywna, utrata zezwolenia na
prowadzenie apteki i kara pozbawienia wolności do dwóch
lat. W Poznaniu zamknieto kilka aptek, w tym pięć należących do jednego właściciela, za nielegalne wyprowadzanie
leków z polskiego rynku. Nieuczciwe hurtownie i aptekki
uczetstniczyły w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji, czyli
w odsprzedaży z aptek leków do hurtowni farmaceutycznych.
Koncerny farmaceutyczne sprzedają leki hurtowniom po
ustalonej, niższej „rządowej” cenie. Hurtownie sprzedają
je aptekom, a te powinny sprzedać je chorym. Jednak leki
zamiast do chorych trafiają często - niezgodnie z prawem - z
powrotem do hurtowni, które z wielkimi zyskiem wywożą je
za granicę. W ostatnich dwóch latach wywieziono z Polski leki
warte 3 miliardy złotych
Sprawą zajmuje się Sejm. Istnieje projekt nowelizacji ustawy
o prawie farmaceutycznym. Przewiduje on między innymi, że hurtownia będzie musiała dostać zgodę głównego inspektora farmaceutycznego na wywóz leków za granicę.
MD

były stare budynki jest nowy plac budowy

Prace rozbiórkowe starego domu mieszkalnego i budynków
gospodarczych przy ul. Wiejskiej.

Pod koniec grudnia rozpoczęto prace na placu budowy Osiedla
Kwadrans - inwestycji firmy Light House Invest Sp. z o.o. Sp K.
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Nowy Gabinet Kosmetyczny i Klinika Stóp

piękno i zdrowie

Na Głównej, przy ul. Średniej 1 otwarto unikatowy Gabinet
Kosmetyczny i Klinikę Stóp. O świadczonych tu zabiegach
mówi prowadząca ten nowoczesny zakład absolwentka kosmetologii Uniwersytetu Medycznego pani mgr Aneta Januchowska.
Nasi klienci mogą cieszyć się niezwykłymi efektami naturalnej
pielęgnacji. Oferta gabinetu zawiera zabiegi z linii kosmetycznej
YONELLE MEDESTHETIC, która obejmuje potrzeby pielęgnacyjne każdego rodzaju skóry w każdym wieku. Zabiegi te charakteryzują się silnym, a jednocześnie przyjaznym dla skóry działaniem
i rewelacyjną skutecznością. Nowością firmy YONELLE , a tym
samym nowością na rynku kosmetycznym i Gabinetu, jest eksfoliacja progresywna (zabiegi złuszczające).
Mogę wyróżnić tutaj dwie linie zabiegowe: linię „D” REFITO do
skóry wymagającej odmłodzenia - dojrzałej, zmęczonej, poszarzałej; linię „T”SHIKIMI – do cery tłustej i mieszanej, zanieczyszczonej, z tendencją do trądziku, wyprysków, grudek i zaskórników.
Specjalną uwagę moim klientkom zwracam na zabiegi oczyszczania twarzy - peeling kawitacyjny, będący alternatywą dla metod
manualnych stosowanych do tej pory. Nie wchodząc w szczegóły
techniczne powiem, że dzięki specjalnemu urządzeniu wytwarzającemu fale ultradźwiękowe, rozprowadzone na twarzy mikroskopijne pęcherzyki wypełnione gazem, pękając gwałtownie rozbijają
martwe komórki i odsłaniają młodszą warstwę skóry, wolnej od
łoju, bakterii, substancji toksycznych. Efekt to odmłodzona, odświeżona i nawilżona skóra (kosmetyki firmy Yonelle).
ANETA JANUCHOWSKA – mgr kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z chemii kosmeceutycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Staram się być na bieżąco z nowinkami kosmetycznymi, biorąc
udział w kongresach, sympozjach - mówi. Szlifuję swój warsztat, aby uzyskać jak najlepsze efekty zabiegów, a równocześnie

Proponuję także masaże twarzy i depilacje. W moim gabinecie,
dzięki woskom i kosmetykom (o naturalnym składzie, nieuczulające) australijskiej firmy LYCON, klientki czują się komfortowo
podczas usuwania zbędnych, szpecących włosów (nawet tych najkrótszych, 1-mm.) na ciele.
W ofercie Gabinetu przy Średniej są też m.in. henna, makijaż
(od dziennego do wieczorowego) oraz manicure klasyczny i hybrydowy. Od lutego ofertę gabinetową poszerzą usługi z zakresu pielęgnacji stóp w oparciu o wysokiej jakości kosmetyki firmy GEHWOL. W Klinice Stóp będzie można przede wszystkim pozbyć się
wrastających paznokci, co stało się już plagą, hiperkeratoz, modzeli, odcisków. Proponować będę także inne zabiegi ,,uzdrawiające”
stopy, a co za tym idzie – poprawiające nastrój. Notowała: E.K.

Godziny otwarcia Gabinetu

Pon., śr. 10 – 18, wt., czw. 12 – 20, pt. 9 – 20,
sob. – po wcześniejszej rezerwacji, tel: 603-222-790.
zaoferować klientkom bezpieczeństwo i najwyższą jakość
usług. Każda klientka traktowana jest indywidualnie w specjalnie dla niej stworzonej atmosferze. Każda sesja ma przynieść
spokój, ukojenie i zdystansowanie się od codzienności. Moja
praca to moja pasja. Artystycznie i plastycznie realizuję się
w wizażu (jestem stylistką-wizażystką). Uważam, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane.

wielki mieszkalny kompleks zmienia charakter całego osiedla

Kościół przy ul. Mariackiej zyskuje nowe, dominujące rozmiarami
sąsiedztwo. Nie ulega wątpliwości, że zbudowany w ostanich latach
kompleks trzech monumentalnych budynków mieszkalnych Budimexu
w północnej części Głównej rodzi wielorakie skutki dla tego osiedla.
Można tu wymienić gwałtowny wzrost liczby mieszkańców, większe
natężenie ruchu, przekształcenie zurbanizowanej przestrzeni i krajobrazu, zwiększenie lokalnego popytu na dobra i usługi itp. Pozytywne
konsekwencje powinny tu zdecydowanie dominować, bo leży to w interesie zarówno starych jak i nowych mieszkańców.

Konieczna jest integracja obu grup i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Dobrym zaczątkiem takiej współpracy jest udział dewelopera w tworzeniu Parku Nadolnik. Odczuwana jest jednak zarazem
pewna celowa izolacja nowego Osiedla na Smolnej od starej zabudowy.
Obok bloków bardzo brakuje miejsc parkingowych, drudno tam dojechać, dostępu chronią ogrodzenia. Miejmy nadzieję, że inwestor wyciągnął wnioski z dotychczasowych błędów i budowany obecnie trzeci
blok tuż przy kościele będzie bardziej łączył niż dzielił .Może znajdzie
się w nim np. miejsce dla osiedlowej kultury?
so
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
WIGILIJNA
w świątecznym nastroju KlasyOPOWIEŚĆ
IV, V, VI wraz ze swoimi wychowawcami wyjechały na wycieczkę do Gniezna na adaptację teatralną powieści K. Dickensa pt.
WIGILIA DLA OSIEDLA
„Opowieść wigilijna” w Teatrze im. Aleksandra Fredry. Historię skąpego

Blask choinki, piękne dekoracje, ciepło bijące od ludzi - taki był właśnie dzień 10 grudnia w naszej szkole. W to grudniowe popołudnie
odbyła się uroczysta wigilia środowiskowa. Wspólne świętowanie rozpoczęło się przedstawieniem pt. „Dziewczynka z zapałkami” dzieci z
oddziału przedszkolnego 0-B. W świąteczny nastrój wprowadziła nas
Schola z Głównej, która przepięknie zaśpiewała dla nas i z nami kolędy.
Życzenia świąteczne popłynęły od pani dyrektor Małgorzaty Borowiak,
księdza proboszcza Jana Bartkowiaka oraz przewodniczącego Rady
Osiedla Główna pana Ludwika Troińskiego. Nie zabrakło także miłych i
serdecznych słów przy dzieleniu się opłatkiem oraz tradycyjnych, wigilijnych potraw na stole. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wigilii środowiskowej.

Ebenezera Sroga dzieci znały już z filmu, ale po obejrzeniu doskonale
przygotowanej adaptacji Jasielskiego z profesjonalną grą aktorów, śpiewem, tańcem i innymi atrakcyjnymi efektami doszły do wniosku, jak to
Maciej Chodor uczeń klasy Vb określił: „Adaptacja teatralna była dużo
lepsza niż filmowa”. Cieszymy się, że sztuka dostarczyła wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń, a także pozwoliła poczuć cudowną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

CAVALIADA

Uczniowie klas 5b i 6b uczestniczyli we wspaniałej hippicznej imprezie jaką jest Cavaliada. Po raz kolejny to wyjątkowe wydarzenie zgromadziło w Poznaniu miłośników sportów jeździeckich i tak pięknych
zwierząt jakimi są konie. Nasza młodzież mogła podziwiać mistrzów
powozów konnych, pojeździć na kucykach, a nawet spróbować strzelać
z łuku i upiec własne bułeczki. Warto było poczuć wyjątkową więź, która
łączy człowieka z koniem.

STUDENCKI TEATR

Studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, realizujący praktyki
studenckie w ramach specjalizacji pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zaprosili wszystkich uczniów na teatralną ucztę, w której zabawne
teksty i piękna scenografia oczarowały naszą młodzież oraz zaproszonych gości. Na scenie w auli pojawiły się Smerfy, Czerwony Kapturek, a
nawet Scrooge z „Wigilijnej opowieści”.

SPOTKANIE Z DOBRYM KINEM

Spotkaniem z dobrym kinem był 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Od wielu lat uczestniczymy w tym pięknym projekcie przybliżającym dzieciom wartościowy repertuar filmowy
z całego świata. Uczniowie klasy 4b oraz członkowie KOŁA POZNAŃCZYKÓW i KOŁA TEATRALNEGO wraz z opiekunami obejrzeli film
„Cudowne dziecko” w reżyserii samego Jean-Pierre Jueneta. Historia o
małym i wrażliwym geniuszu z amerykańskiej prowincji to mądry oraz
inspirujący obraz podkreślający rolę rodziców i wartość rodziny.

SEANS DLA SZCZYPIORNIAKÓW

Sponsor programu Mini Handball, Volkswagen Poznań, ufundował
bilety do Multikina dla biorących udział w rozgrywkach. 5 grudnia udaliśmy się do kina na film „Legenda Longwood”. Dziękujemy!!

WIGILIE KLASOWE

Zgodnie z wieloletnią tradycją, we wszystkich klasach odbyły się wigilie klasowe. W auli obejrzeliśmy przedstawienie, które przeniosło nas
w krainę bajek i razem złożyliśmy pokłon małemu Dzieciątku. Inscenizacja przygotowana została przez najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego 0-A. Ta opowieść wprowadziła nas w świąteczny nastrój, odśpiewaliśmy kilka pięknych kolęd i udaliśmy się do klas, by podzielić
się opłatkiem. Na naszych pięknie udekorowanych stołach nie zabrakło
świątecznych słodyczy. Doczekaliśmy się też Gwiazdora z podarkami

W CUKIERNI CZARY MARY

Będąc na Starym Rynku odwiedziliśmy cukiernię Czary Mary, miejsce
magiczne, które powstało z miłości do słodkości (fot. z prawej). Obejrzeliśmy proces produkcyjny od wylania karmelu, poprzez nadawanie
mu smaku i kolorów do pakowania gotowych wyrobów. Po pokazie każdy z nas wyczarował kolorowego, smacznego lizaka.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
ŚWIĄTECZNY SPACER
BIBLIOTECZNE ZWYCIĘSTWA

Przedszkolacy i klasy drugie wybrały się na zwiedzanie świątecznego
Poznania. Stary Rynek - choinka, skrzynka na listy do Świętego Mikołaja, szopka betlejemska, lodowe rzeźby. Regeneracja sił w McDonald,
a na koniec Festiwal Baśni i Opowieści w Teatrze Polskim. W całości
pochłonęły nas opowieści Daniela Gallo Le Coq - opowiadacza, klowna, aktora, muzyka, tancerza. Opowiadane przez niego historie ożywają
dzięki słowom, dźwiękom i ruchom. Na co dzień mieszka w Cancun w
Meksyku. W Polsce jego historie wybrzmiały po raz pierwszy!

WARSZTATY W MUZEUM

W sobotnie przedpołudnie uczniowie z koła plastyczno-historycznego odwiedzili wraz z opiekunami Muzeum Etnograficzne. Podczas zajęć
w muzeum młodzież wykonała ozdoby choinkowe i malowała bombki.
Niektórzy dekorowali pierniki, które później z apetytem zjedli!

Braliśmy udział w konkursie plastycznym „Biblioteka mojego nauczyciela”, zorganizowanym z okazji Jubileuszu 85-lecia Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Poznaniu. Troje uczniów SP 45 odebrało piękne nagrody w siedzibie Biblioteki. Wręczyła je dyrektor biblioteki pani Danuta
Wielbowicz. Nagrodzeni: Wiktoria Krupecka 1. miejsce w kategorii II
(klasy 4-6), Emilka Lulczyńska 2. miejsce w kategorii I (klasy1-3, Michał
Fornalski wyróżnienie w kategorii II (klasy 4-6).

ZAPASY W KAŻDEJ SZKOLE

W Żarach miały miejsce pierwsze z sześciu zawodów w ramach programu Polskiego Związku Zapaśniczego „Zapasy sportem wszystkich
dzieci – Zapasy w szkołach”. Wzięli w nich udział uczniowie SP 95 z
Wrocławia, SP 1 z Pieńska, SP 8 z Żar oraz reprezentacja powołana z
uczniów klas 6 SP 45 z Poznania. Nasza szkoła, po ciężkich bojach i potyczkach, zajęła zaszczytne II miejsce. Gospodarze okazali się najlepsi w
indywidualno-drużynowej rywalizacji i I nagroda - mata zapaśnicza 8 x
8 metrów trafiła do SP 8 w Żarach. Gratulujemy!

KONKURSOWE SUKCESY

Uczniowie klas V i VI wzięli udział w konkursach, których organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs składa się z 3 etapów:
szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum
30 na 40 możliwych punktów. Wynik ten osiągnęli: w Wojewódzkim
Konkursie Języka Polskiego - Bartosz Wojciechowski i Anna Jankowska; w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym - Bartosz Wojciechowski, Paulina Cegielska, Robert Szymkowiak, Patryk Kuczyński; w
Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym - Bartosz Wojciechowski.
Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach!!!

PUCHAR 5 MILIONÓW

Wzięliśmy udział w kolejnej edycji „Pucharu 5 Milionów” - turniej
usportowo-rekreacyjnym, który co roku odbywa się w poznańskiej Arenie. Nasi reprezentanci dzielnie rywalizowali z innymi szkołami. Do
szkoły wrócili z workiem pełnym sportowych prezentów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę oraz słodkie upominki.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
ZNAM NASZE DRZEWA KONKURS DOBRYCH MANIER

Taką nazwę nosił międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla uczniów
klas drugich i trzecich poznańskich szkół podstawowych. Szkołę Podstawową nr 85 reprezentowała Anna Kupczyk z klasy 3b, która zajęła II
miejsce w kategorii klas trzecich, oraz Roksana Szynklewska z klasy 2a,
która zajęła I miejsce w kategorii klas drugich. Dziewczynki rozpoznawały i nazywały 16 gatunków drzew, na podstawie ich pokroju, kształtu
liści oraz wyglądu kwiatów i owoców, korzystając ze zdjęć, ilustracji, a
także zielników. Gratulujemy naszym uczennicom, jesteśmy dumni z
osiągniętych wyników.
Lidia Skowalczyńska

CUDA ŚWIATA

Nasi uczniowie uwielbiają się bawić, brać udział w konkursach, otrzymywać nagrody i w ciekawy sposób pogłębiać swoją wiedzę. To wszystko zapewnia pan Stanisław Sielicki swoimi przedstawieniami. Mieliśmy
okazję uczestniczyć w spektaklu pt. „Cuda świata”. Były piosenki, przebrania, konkursy sportowe, matematyczne łamigłówki oraz to, co kochają wszyscy - zabawy z ogromnymi piłkami.

W dniu 25 listopada w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Dobrych
Manier. Wzięło w nim udział dwanaścioro uczniów, po dwóch przedstawicieli z każdej klasy. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami o różnym
stopniu trudności - scenkami rodzajowymi, testem na znajomość zasad
savoir- vivre, umiejętnością nakrywania do stołu, układania puzzli z
hasłem na czas, jak również z zadaniem praktycznym - przenoszeniem
ryżu pałeczkami z miseczki do miseczki. W trakcie turnieju zliczano
punkty i eliminowano kolejnych uczestników. Ostatecznie w finale znaleźli się uczniowie klasy VIA - Weronika Fiałkowicz i Piotr Luther. Zdobyli zaszczytny tytuł Mistrza i Mistrzyni Dobrych Manier, pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
słodkim upominkiem. Mamy nadzieję, że konkurs ten wejdzie na stałe
do szkolnej tradycji i kolejni uczniowie będą się mogli wykazać swoją
wiedzą i umiejętnościami.
Monika Bobrowska i Hanna Madońska

MIKOŁAJKOWY KONKURS

Zgodnie z mikołajkową tradycją, 5 grudnia odbył się w naszej szkole
Konkurs Recytatorski dla klas I – III. W tym roku bohaterami prezentowanych wierszy były ANANASY Z NASZEJ KLASY. Dzieci prezentowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Anny Kamieńskiej, K.
Szpalskiego i M. Załuckiego. Odwiedził nas gość specjalny z dalekiej
Laponii – Mikołaj, który zasiadł w jury naszego konkursu. Ostatecznie zwyciężczynią tegorocznego konkursu została uczennica klasy 1A
Blanka Marszałek recytując wiersz „Niejadek”. Drugie miejsce zajęła
uczennica klasy 2B Zosia Niespodziewańska pięknie deklamując wiersz
pt. „Ziewadło”, a na miejscu trzecim uplasowali się uczniowie klasy 3A Wiktoria Skibińska i Michał Koczorowski prezentując „Wisię–strojnisię”.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pozostali uczestnicy konkursu - pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie mikołajkowego
spotkania dzieci z kółka teatralnego przedstawiły inscenizację wiersza
„Ada- co podpowiada”, a Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi
upominkami.
Jolanta Rożek-Rura, Hanna Madońska

Przede wszystkim jednak zdobyliśmy nowe informacje: poznaliśmy
egipskich bogów, największe starożytne budowle oraz kulturę ludów
starożytnych. I choć starożytność wydaje się bardzo odległa, barwne
i ciekawe przedstawienie sprawiło, że każdy uczeń klas 1 - 6 na pewno
zapamiętał historie wiązane z cudami świata.
Natalia Sieradzka

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Dyskoteka andrzejkowa zorganizowana została przez Samorząd
Uczniowski. Liczne grono naszych uczniów bawiło się wyśmienicie do
samego końca. Świetna muzyka, profesjonalne oświetlenie oraz dobre
humory dopełniły atmosferę na dyskotece. Poza pląsami i tańcami odbyły się także wróżby andrzejkowe. Wszystkim przybyłym dziękuję za
cudowną zabawę i ….do następnego razu.
Aldona Stam

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Reminiscencje hobbysty

Po dłuższej nieobecności na łamach naszego miesięcznika
„MY”, witam serdecznie w tym Nowym 2015 roku wszystkich
Czytelników, a w szczególności hobbystów i miłośników naszego kochanego miasta Poznania. Właśnie skończył się 2014
r., który dla mnie osobiście był naprawdę wyjątkowy. Był taki
dzięki temu, że światło dzienne ujrzał kalendarz mojego autorstwa pt. „Szlakiem Herbu Poznania”.
Nieskromnie muszę powiedzieć, że to „moje dziecko” spełniło
pokładane w nim oczekiwania. Z nieoficjalnych informacji od
wydawcy wiem, że cały nakład został sprzedany, a zainteresowanie nim było duże. Jeszcze pod koniec roku zwracali się do mnie
osobiście ludzie chcący go kupić. Jest więc powód do satysfakcji,
że poruszony w nim temat spotkał się z zainteresowaniem. Mam
cichą nadzieję, że w przyszłości znajdą się chętni do ponownego
jego wydania.
Mimo, że dopiero pożegnaliśmy 2014 r., ja chciałbym wrócić
pamięcią do końca 2013 r., by przekazać Państwu kilka informacji o mojej „realnej” kolekcji (stali czytelnicy pamiętają, że
chodzi o Herb Poznania). Właśnie wtedy powiększyła się ona o
kolejne dwa cenne eksponaty. Pierwszym z nich jest broszurka
pt. „Herb Miasta Poznania” autorstwa pana Juliana Olejniczaka
z 1967 r. Publikację tą, dzięki życzliwości pani dyrektor Muzeum
Miasta Poznania w Ratuszu, posiadałem w kserokopii, ale dzięki
kilkumiesięcznym staraniom pracowników Antykwariatu Naukowego im J.K Żupańskiego w Poznaniu przy ul. Wielkiej 10,
książkę tą zakupiłem w oryginale. Zaskakujący jest fakt, że cena
jaką zapłaciłem obecnie była taka sama jak w 1967 r. i wyniosła
15 zł. Drugim eksponatem zdobytym w tym samym dniu jest
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250-mililitrowa. szklanka do napojów z wyszlifowanym herbem
miasta Poznania, którą otrzymałem w prezencie od pana Czajki,
właściciela „Firmy Plus”, prowadzącego sieć sklepów z artykułami AGD w Poznaniu.
Dla zainteresowanych mogę podać, że cały kalendarz oraz
wiele ciekawych eksponatów z mojej kolekcji i artykułów o Poznaniu można zobaczyć na stronie internetowej TMMP Poznań
Klub Posnaniana, Posnaniana Marka Knasieckiego.
Pozdrawiam Marek Knasiecki

kontenery zapomniane

Nie można oprzeć się wrażeniu, że twórcy kontenerowego
osiedla dla biednych poznaniaków przy ul. Średzkiej zapomnieli
albo chcą zapomnieć o tym miejscu, będącym zresztą od początku hańbą i kompromitacją naszego miasta. Ludzie wegetują tu
w okropnych warunkach, niektórzy pozbawieni prądu. Połowa
kontenerów pusta, w innych patologia, a ZKZL nie robi nic.

ależ, proszę bardzo!

powtórka z bon tonu (1)

Nie zawsze udało mi się uwzględnić wszystkie wątki w comiesięcznej rubryce. Robię więc ,,kulturalny” remanent. A i
przypomnieć o niektórych drobiazgach dobrego tonu nie zaszkodzi.
Bawmy się tak, aby nikomu nie sprawić kłopotu. O godz. 23
obowiązuje cisza nocna, dotyczy ona też wszelkiego stukania,
pukania i innych odgłosów. Sąsiedzi mają prawo do odpoczynku. Parkiet na zabawie karnawałowej należy do wielu tańczących,
więc nie uzurpujmy sobie prawa do całości kręgu tanecznego. W
dobrym tonie jest, aby mężczyzna ochraniał swoją partnerkę,
musi więc mieć baczenie na inne pary, wszelkie ,,wystające” łokcie itp., a jeśli zdarzy się nam kogoś potrącić – trzeba przeprosić. Nie porzucajmy na zabawie partnerki/partnera tylko dlatego, że nie potrafi tańczyć. Zabawa karnawałowa to nie ,,taniec z
gwiazdami”. Ale – iść na zabawę taneczną i siedzieć w ponurym
nastroju też nie uchodzi. Ostrożnie z alkoholem (nie tylko w
karnawale), aby nie popsuć zabawy sobie i innym.
W restauracji przy talerzach stoją fantazyjnie zawinięte serwetki. Rozłożone kładziemy je na kolana. Po posiłku nie zostawiamy ich na krześle, nie składamy misternie, tylko zostawiamy

przy nakryciu. W poście nie krytykujmy tych, którzy w piątek
(nawet ten Wielki) jedzą bułkę z szynką. Ich wybór, ich sprawa... Ci, którzy nie przestrzegają postu, niech nie obśmiewają
poszczących. I znowu – ich wybór, ich sprawa.
Wszelkie krytykanctwo to faux-pas. Gdzieś obok krytykanctwa jest szczerość ,,do bólu” - zaoszczędźmy tego bólu, nawet jeśli chodzi o najbliższą przyjaciółkę/przyjaciela. Nawet jeśli mamy
podstawy, aby twierdzić, że mąż przyjaciółki ją zdradza, że dziecko wagaruje w nieciekawym towarzystwie – należy zwrócić na
to uwagę w sposób subtelny, bez świadków, a przede wszystkim
nie zostawiać owej zaprzyjaźnionej osoby z tą bolesną sprawą samej. Pomoc w jakiejś szczególnej trudnej sytuacji jest chwalebna,
ale niekulturalne jest narzucanie się, doradzanie. Lepiej zostawić
wybór ,,poszkodowanej” osobie – i delikatnie przypominać, że
nadal jesteśmy do dyspozycji.
Potem będzie lato – czas wakacji. Nie narzucajmy się krewnym, przyjaciołom mieszkającym w atrakcyjnych miejscowościach. A zaproszeni starajmy się wynagrodzić darmowy dach
nad głową itd. To może być jakiś upominek (np. dla pani domu
albo dla dzieci gospodarzy), partycypowanie w kosztach wyżywienia (wg ustaleń - finansowy albo poprzez uatrakcyjnienie
menu owocami, słodyczami itp.). Możemy też zrewanżować się
zaproszeniem na np. interesującą imprezę na MTP.
Ciąg dalszy remanentu – za miesiąc.
(E.K.)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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z kroniki szkolnej sp 55

w hołdzie ojczyźnie

Ważne niepodległościowe wydarzenia miały miejsce szczególnie
w okresie listopada i grudnia: 11 listopada - Święto Niepodległości,,
27 grudnia – 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 13
grudnia - 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Chór szkolny i uczniowie klasy VIb przedstawili montaż poetycko
– muzyczny przygotowany przez panie: Katarzynę Budzińską i Małgorzatę Pietrzak. Tradycyjnie i tym razem występ przeznaczony był dla
rodziców uczniów, nauczycieli, przedstawicieli Rady Osiedla i emerytów, z zaproszeniem wszystkich gości do wspólnego śpiewania. „Bogurodzica” w wykonaniu chłopców wprowadziła wieczorne spotkanie w
nastrój powagi i wzniosłości. Śpiewano „Boże coś Polskę”, „Rotę”, „Pieśń
Strzelców”, „I Brygadę”, „Białe róże, „Piechotę”. Wiersze: „11 listopada”
- L. Wiszniewskiego, „Modlitwa o Polskę”- H. Boheńskiej czy „Ojczyzna
wolna” – R. Przymusa przypomniały o najważniejszych wartościach w
życiu każdego Polaka – dumie, honorze i miłości do ojczyzny. Podniosłość tego spotkania i wspólny śpiew jednoczący trzy pokolenia naszej

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

małej osiedlowej społeczności były wspaniałą lekcją wychowania patriotycznego dla uczniów naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasz koncert i z głębi serca
uczestniczyli we wspólnym patriotycznym śpiewaniu w myśl sentencji
Oskara Kolberga, polskiego etnografa i muzyka: „Naród, który przestaje
śpiewać, przestaje istnieć”.
Małgorzata Pietrzak

kolorowy „latawiec”

W Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Latawiec”, zorganizowanym przez wychowawców świetlicy SP 55, wzięło udział 11 świetlic ze szkół podstawowych z Poznania, Swarzędza, Biskupic. Wszystkie
prace zostały estetycznie wykonane w urokliwych barwach jesieni. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów: 1 miejsce SP 17
Poznań, 2 miejsce SP 42 Poznań, 3 miejsce SP 4 Swarzędz, wyróżnienie:
SP 101 Poznań, SP 102 Poznań.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 20 listopada 2014
roku. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe
dyplomy. Gratulujemy wspaniałych pomysłów! Dziękujemy wszystkim
za udział w konkursie!
Wychowawcy świetlicy SP nr 55

„ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”

Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie” uczciliśmy „Paradą
Świętych”. Uczniowie z klas 4-6 wzięli udział w konkursie o świętych.
Przygotowując się do quizu musieli zaznajomić się z życiorysami i nauką: św. Piotra, św. Pawła, św. Franciszka, św. Jana Pawła II, św. Kingi,
bł. Edmunda Bojanowskiego. Zadaniem poszczególnych zespołów klasowych było rozpoznanie i najszybsze zgłoszenie się do odpowiedzi po
przytoczonych fragmentach życiorysu. Najwięcej punktów zgromadzlili
uczniowie z klasy 6b. Gratulujemy wiedzy! Mamy nadzieję, że zapoznanie się z żywotami świętych pomoże nam w zrozumieniu własnego życia
oraz dążeniu do świętości.
K. Kozłowska, Z. Mroszyńska

lubię witaminy, układam przepisy

W ramach edukacji prozdrowotnej „WITAMINKA”, uczniowie SP 55
z klas 1-3 wzięli udział w konkursach „Mój przepis na jesienną surówkę”, „Mój przepis na zdrową kanapkę” oraz układali rymowanki „Lubię
owoce i warzywa”. LAUR SZEFA KUCHNI, czyli pierwsze miejsce na
jesienną surówkę, zdobył Bartosz Rybarczyk. Smaczną surówkę mogliśmy zjeść 27 listopada 2014 roku. Natomiast w konkursie na zdrową
kanapkę LAUR SZEFA KUCHNI zdobyli: Julia Kapusta (25.11.2014),
Weronika Nowak (2.12.2014), Michał Małecki (9.12.2014), Maja Chybińska (16.12.2014). Piękne i pouczające wiersze o zdrowiu napisali
młodzi poeci z klas 1-3.
Dzięki życzliwości pracowników naszej szkolnej stołówki – pana M.
Łuckiego, pani J. Kaczmarek, którym dziękuję za pomoc – uczniowie
mogli zakupić kanapki, surówkę wykonaną według nagrodzonych przepisów (daty zostały podane w nawiasach). Chciałabym szczególnie
podziękować pracownikom Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu za
pomoc w przygotowaniu nagród w konkursach. W czasie okolicznościowego apelu „Lubię witaminy, układam przepisy” w dniu 15 grudnia
2014r. wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami. Dziękuję za udział w konkursach. Gratuluję! Zofia Mroszyńska

WYRÓŻNIENIE SZYMONA

Uczniowie uczęszczający do naszej
świetlicy szkolnej biorą udział w różnych
konkursach. Cieszymy się, że wśród kilkunastu prac plastycznych w „Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym
NASI PRZODKOWIE – DINOZAURY”
zorganizowanym przez SP nr 85 w Poznaniu, praca Szymona Wydmańskiego
została wyróżniona. GRATULUJEMY!
Wychowawcy świetlicy SP 55
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oazy na pustyni

Kilka lat temu pisałam w „MY” o kulturalnej pustyni na naszych osiedlach. Czy coś się zmieniło? Gdyby zrobić ranking
osiedli ,,kulturalnych” to niewątpliwie pierwsze miejsce zajęłaby... Śródka, Znalazła się grupa animatorów, którzy, często niezależnie od siebie, proponują ,,tutejszym” i ,,obcym” imprezy i to
czynione z takim rozmachem, że przyciągają innych mieszkańców Poznania. Przed świętami po Śródce fruwały (wraz z orkanem Aleksander) anioły. Ledwo minie zima a już odbędzie się
kolejny VI Jarmark Średniowieczny. Z kramami, pokazami dawnych rzemiosł, możliwością zakupu artykułów, o które trudno
w sklepach, śpiewami. Rzemieślnicy i wykonawcy przyjeżdżają
z odległych rejonów kraju. Umiejętnie przyciąga się ,,sąsiadów”
na wspólne igrce.

Letnimi wieczorami muzyką rozbrzmiewa Most Jordana. Są
koncerty w kościele ,,u św. Małgorzaty”. W działania muzyczne
włączyły się wszystkie szkoły, również nr 105. Jak nas informuje
pan Gerard Cofta, w dawnej piekarni Borowiaka ruszają występy i zajęcia teatralne. Może i one staną się cykliczne. Na cykliczność ma szanse ,,Czytanie klasyków”. Tak więc i bez ,,domu
kultury” można zaproponować ciekawy kulturalnie program. Jedyne co się się nie udało to zastąpić kultowe kino Malta, choć co
jakiś czas ponoć w pomieszczeniach po piekarni i cukierni Maćkowiaka, przy kawiarence La Ruina, odbywają się dla wąskiego
grona widzów pokazy filmowe. Brawo Środeja i jej animatorzy,
społecznicy z pomysłem.
Niestety, na Zawadach – marazm, choć stąd pochodzi słynny raper Raffi-Degustator. Na Głównej też nic się nie dzieje. To
sypialnia, ośrodek drobnego handlu. Przenieśmy się więc na Komandorię. A ta... tańcami stoi! I to już od kilku sezonów. Pomysł
pani Marianny Bączyk – właścicielki restauracji – chwycił, choć
jak sama mówi - taneczne wieczorki czwartkowe i raz w w miesiącu, w sobotę dłuższe pląsy (a wszystko przy małym co nieco i
muzyce na żywo) frekwencję mają różną.
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Kilkanaście lat temu zapowiadano utworzenie na Komandorii
klubu osiedlowego (w tym samym budynku, przy Warszawskiej
25). Zdaje się, że na zapowiedziach się skończyło... Tymczasem w
listopadzie ub. roku w starym schronie ruszyła prywatna Galeria
przy ul. Małachowskiego 2. Byliśmy na wernisażu prac plastycznych ,,Zapomniane boginie” założycielki Idy Kozłowski. Czekamy na ciąg dalszy. Tymczasem od czasu do czasu ,,ukulturalnić”
można się w kościele św. Jana Jerozolimskiego (koncerty) oraz w
salce parafialnej (a to piknik w dzień św. Jana, śpiewanie pieśni
patriotycznej z okazji Święta Niepodległości, a to zabawa karnawałowa).
Jedźmy dalej. Osiedle Warszawskie. Tutaj od kilku dekad
(z przerwą) działa klub Cybinka, oferując stałe zajęcia dla młodszych i starszych, ale też promując młodych wykonawców. W
każdym razie – coś się dzieje, na tyle na ile pozwala szczupłość
pomieszczeń. Tymczasem w SP nr 46 przy ul. Inowrocławskiej
miało powstać... ogólnodostępne kino na 80 miejsc. ,,W auli zamontowano sprzęt audiowizualny, ekran i rolety zaciemniające”
(wg inf. w kwartalniku ,,Wokół Śródki” z roku 2003). -To wszystko jest, ale wykorzystywane dla uczniów. I choć spełniamy także
inne wymogi – mówi dyrektor placówki pan Tadeusz Badowski
– jak np. dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Kina jednak nie ma, bo
zaważyły kwestie formalne-prawne (choćby prawa autorskie). Powstanie kina jest nadal możliwe – twierdzi pan dyrektor. - Może
znajdzie się ktoś kto rozwikła sprawy prawne i pomoże nam zrealizować dawny zamysł. Gdyby ktoś taki się pojawił, redakcja MY
przedsięwzięcie będzie promować. Gratis!
Niewątpliwie kulturalną oazą w Antoninku od jakiegoś czasu jest restauracja „Graczyk” z ciekawymi koncertami (gitarowe,
wokalne).

Przenieśmy się do Kobylepola. Jak informuje nasza korespondentka pani Hanna Grobelna to osiedle jest głównie sypialnią.
Nie ma klubu, kawiarni, restauracji. Życie kulturalne to kilka imprez w SP nr 55, koncerty w kościele – podobnie jak w innych
osiedlach. Czekamy na wykończenie osiedla „Warzelnia” przy ul.
Majakowskiego: zapowiadane jest powstanie miejsc związanych
z rozrywką i kluby fittnes. To jednak przyszłość. Można naturalnie korzystać z oferty miejskiej, ale autobusy kursują rzadko, a
wieczorna droga przez osiedle jest niebezpieczna (marne oświetlenie, kiepskie chodniki). Może nowa rada osiedla (wybory w
marcu) zajmie się tym problemem.
W Zielińcu nie ma co prawda żadnego przybytku kultury, ale
świetnym jej animatorem jest proboszcz ks. Piotr Ratajczak. Jak
opowiedziała nam jedna z mieszkanek, organizuje on dla mieszkańców tylko i wyłącznie Zielińca spotkania z autorami ciekawych książek – a to w Pałacu Działyńskich, a to w Bibliotece
Raczyńskich, odbywa się nietypowa pielgrzymka do Częstochowy – nietypowa, bo ze zwiedzaniem Jasnej Góry pod opieką wyspecjalizowanych przewodników.
Ewa Kłodzińska
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dłoń - damska wizytówka

Mówi się, że dłoń kobiety
jest jej wizytówką i... metryką. Nie słychać o operacjach
plastycznych
odmładzających dłoń. -Jeśli jednak o nią
zadbamy, a paznokciom nadamy elegancki wygląd to jednak
odejmiemy jej lat – twierdzi
pani Paulina Rożewska, kosmetyczka, właścicielka salonu
SAPHONA przy ul. Łaskarza.
I proponuje rozmaite zabiegi
(niektóre można wykonać w
domu), które odżywią, ujędrnią skórę. Najpierw peeling,
który usuwa martwy naskórek i specjalna maska, potem krem
i masaż. Kosmetyczka zaznacza, że dla zniszczonej skóry trzeba
kilka takich zabiegów, aby efekt był widoczny.
Trzeba też zająć się paznokciami. Z podziwem patrzę na zestaw wzorów malunków na (sztucznych) paznokciach. To maleńkie dzieła sztuki, również... abstrakcyjnej.
- No, tak, jestem i ,,plastykiem” i... ,,psychologiem” , takim... paznokciowym - żartuje pani Paulina. -Z tego zestawu klientki mogą
wybierać wzorki na paznokcie. Czasem któryś podpowiadam, czasem – odradzam, bo wiem, że moja klientka potem ,,nie czuła by”
się z tak pomalowanymi paznokciami. Owszem, jest moda na roz-

Czytajmy!
dawniej i dziś
Gdyby podręczniki do historii napisane były tak jak niektóre powieści, wszyscy uczniowie byliby miłośnikami tego
przedmiotu. Tyle tylko, że najpierw nauczyciele musieliby takie powieści (oparte na faktach, dokumentach itp.) poszukać
i je przeczytać... Oto dwa przykłady.
Michelle Moran ,,Druga cesarzowa”. Oto opowiedziana
barwnie, z pikantnymi szczegółami, historia ostatnich sześciu
lat życia Napoleona Bonaparte, jego nowej żony Marii Ludwiki
a i innych osób z ich najbliższego otoczenia. I nie są to domysły
autorki, bo wszystko oparte na autentycznych pamiętnikach i listach jak i naukowych opracowań historycznych.
Mo Yan (laureat Literackiej Nagrody Nobla 2012) ,,Żaby”.
Historię ostatnich kilku dekad Chin można opisać na różne
sposoby. Mo Yan opowiada o dość współczesnych dziejach tego
kraju przez pryzmat zmieniającej się polityki dotyczącej... urodzeń. Przytacza na wskroś przerażający życiorys ciotki – lekarkipołożnika, oddanej ideologii zmieniających się władz. Dramat
kobiet poddawanych aborcji nawet w siódmym miesiącu ciąży,
dramat mężczyzn poddawanych sterylizacji, wreszcie dramat
ciotki Wan Serce, która zamiast ratować matki i nowo narodzone
dzieci, w pewnym okresie doprowadza aborcjami do ich śmierci.
Ta opowieść o fizycznych i psychicznych cierpieniach (z różnych
powodów) Chińczyków wzrusza, zaciekawia, przeraża. ,,Żaby”
uważane są za najśmielszą spośród dotychczasowych powieści
Mo Yana. Polecam!
Dave Cousins ,,15 dni bez głowy”. Rzadko się wzruszam nad
losem papierowych bohaterów, ale jak nie współczuć nastolatko-
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maite dekorowanie paznokci, ale ,,malunek” radzę stosować tylko
na jednym – wymalowanie wszystkich byłoby przesadą.
Najpierw jednak o paznokcie trzeba zadbać. -Przede wszystkim
– nie wycinamy skórek, ale stosujemy specjalną oliwkę czy oliwkę z cytryną. A potem manicure. Może to być taki najprostszy
plus lakier. Niestety, to działanie na krótki czas. Mogą być działania bardziej złożone: manicure hybrydowy, utwardzane w lampie UV lakierożele, tipsy z żelem, który pełni rolę utwardzającą
(klientka może sama w domu go pomalować lakierem), tipsy z
kolorowym żelem.

Pełną gamę (i ceny) manicure w salonie SAPHONA można
znaleźć na stronie www.saphona.pl. (eka)
wi, który musi się opiekować małym bratem, zastąpić mu matkę
– pijaczkę, którą macierzyństwo i wynikające z tego obowiązki
przerosły. Trochę ta powieść przypomina mi film z Jandą ,,Kochankowie moje matki”. Alkohol, bieda, nastolatek, który musi
być mądrzejszy niż dorośli. O tej powieści napisano ,,Niewielu
pisarzy potrafi jednym zdaniem sprawić, że zalejesz się łzami,
jednocześnie umierając ze śmiechu”. I tak jest w czasie tej lektury.
Jadwiga Czajkowska ,,Macocha”. Temat ,,drugiej mamy” jest
niezwykle nośny i dość często wykorzystywany. Nawet w bajkach – żeby wspomnieć nieszczęsnego ,,Kopciuszka”. Niestety,
,,Macocha” została napisana dość nieporadnie, niekonsekwentnie. Autorka sztucznie gmatwa sytuację i wzajemne relacje. Nic
więc dziwnego, że nikt z nikim nie może się dogadać, wszyscy są
skrępowani. Do tego wszystkiego odrobina magii, bo macocha
jest ,,nawiedzana” przez ducha swej zmarłej poprzedniczki. Aż
żal niewykorzystanego tematu...
Olga Rudnicka ,,Fartowny pech”. Dziany, Nadziany, Gianni,
Tatko, Padlina i wielu innych. Można się pogubić kto jest kto...
Rudnicką jednak lubię, więc przebrnęłam przez tę łamigłówkę
i... świetnie się bawiłam. Jak zawsze czytając Rudnicką! A to już
jej dziewiąta powieść. Dobry kryminał z wieloma perypetiami,
gangsterami (w Poznaniu!), hazardem, haraczami, krwawymi
bójkami i miłością w tle. Kto lubi takie opowieści z przymrużeniem oka ( w stylu Joanny Chmielewskiej) przeczyta z przyjemnością.
James Herbert ,,Mgła”. I jeszcze coś dla tych, którzy lubią się
bać, którzy lubią bardzo realistyczne, plastyczne opisy krwawej
psychozy, zbrodniczej agresji itp. Takie zachowania ogarniają niespodziewanie ludzi w małym angielskim miasteczku. A
wszystkiemu winna jest tajemnicza mgła...
Ewa Kłodzińska

Czasopismo mieszkańców „MY” od 14 lat uczestniczy
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

HOROSKOP
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na styczeń

BARAN - Jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, któremu trudne
nawet rzeczy przychodzą z dziecinną łatwością, zżymasz się i denerwujesz obserwując otoczenie. I nie pominiesz żadnej okazji, aby wykazać
innym, że przy Tobie są bardzo mali. Nie bądź taką(takim) perfekcjonalistką(stą) albo nie dawaj tego do zrozumienia w tak ceremonialny
sposób. Nie przysparza Ci to sympatii otoczenia. A tak w ogóle, to za
dużo mówisz.
BYK - Cechujący Cię spokój może zostać poddany ogniowej próbie.
Będziesz tak zaskoczona(ny) rozwojem wypadków i zachowaniem się
niektórych ludzi, że stracisz swoje zwykłe opanowanie. Na szczęście
szybko przyjdzie refleksja, co nie pozwoli Ci na zrobienie fałszywego
kroku. W sprawie, na której tak Ci zależy, nie opuszczaj rąk, nie rezygnuj. Jeszcze trochę uporu i cierpliwości, a osiągniesz swoje.
BLIŹNIĘTA - Z małej chmury - duży deszcz. Nie trzeba było lekceważyć pewnych symptomów. Teraz napracujesz się sporo, zanim rzecz
całą wyprostujesz. Ale nie ma rady, lepsze to niż bierne czekanie co wymyślą inni. A wymyślą - co do tego nie masz chyba wątpliwości - rozwiązanie trudne do zaakceptowania. Dlatego lepiej wyprzedzić innych
i samemu nadać kierunek wydarzeniom. Wynajdziesz dobre strony
obecnej swojej sytuacji. A jest ich sporo i zupełnie nie ma powodu do
załamywania rąk.
RAK - Powodzenie towarzyszyło Ci niezmiennie w dotychczasowych
poczynaniach, nic dziwnego, że przyzwyczaiłaś(eś) się niejako do ciągłych sukcesów. Dlatego też każda, najmniejsza chmurka na pogodnym niebie, uważana jest przez Ciebie za cyklon. Więcej odporności, a
mniej przesady. Lubisz demonizować przeciwności. Przestań traktować
wszystko tak prestiżowo. Pomyśl o taktyce na przyszłość, aby uniknąć
podobnych sytuacji.
LEW - Trudno powiedzieć, że rzucisz przeciwników na kolana, ale
jednak w sumie ich pognębisz. Nie zapominaj, że każda akcja wywołuje kontrakcję, nie przysparzaj więc sobie niepotrzebnych kłopotów.

IMIENNIK STYCZNIOWY

SEBASTIAN (20 stycznia). Pasjonuje go wszystko co związane z życiem, stad też jego aktywność i dążenie do samorealizacji. Nie ulega wpływom, aby zmusić Sebastiana do jakiejś innej
niż sam tego pragnie działalności, trzeba umieć go przekonać,
zachęcić. Dla swojej pracy potrzebuje publiczności. Potrafi narzucić sobie dyscyplinę, podejmując jakieś zadanie. W miłości
Sebastian pragnie dominować, jest zazdrosny. Każde uczucie
rodzi się w Sebastianie bardzo długo. Jest życiowym altruistą.
AGNIESZKA (21 stycznia) to typ choleryczny, szybko reagujący. Z Agnieszką niekiedy trudno wytrzymać, a nadążyć za jej
reakcjami to duże wyzwanie, bo kobieta o tym imieniu potrafi
błyskawicznie przejść od nadpobudliwości i szalonego działania
do... depresji, marazmu, nic nie robienia! Z pozoru pewna siebie,
w rzeczywistości zasłuchana w siebie, chowająca swoje myśli. Jest
kobietą upartą. Gra na uczuciach, aby manipulować otoczeniem.
W miłości: od wielkiego kochania do wielkiej nienawiści.

W sprawach osobistych sytuacja wciąż napięta. Obie strony czekają na
pojednawcze kroki i nikt nie chce ich zrobić pierwszy. Spore osiągnięcia
w kręgu spraw zawodowych.
PANNA - Jako człowiek odważny, wspaniałomyślny, nie pamiętający
urazów, jesteś tak często przegrana(y). Inni wykorzystują Cię bowiem
aż do nieprzyzwoitości. Czas pomyśleć o własnych interesach. Plany realizujesz z dużym rozmachem i konsekwencją, ale nie wykluczone, że
niezbędna okaże się pewna korekta. Wobec zaistniałych faktów trudno
Ci bowiem będzie upierać się przy swoim. Skłócone otoczenie pozostaw
na uboczu swoich zainteresowań, niech się „wykrwawią”.

WAGA - Czy nie za dużo bierzesz na swoje barki? Ciągle w ruchu, ciągle
coś do powiedzenia, wiecznie czymś zajęta(ty). Zastanów się co dalej, gdyż
trudno na dłuższą metę żyć w takim napięciu. Twoja ciekawość zostanie
wreszcie zaspokojona. Poczujesz się rozczarowana(ny). Za dużo oczekiwałaś(eś), rzeczywistość okazała się po prostu prozaiczna. Przyda się Twój refleks, sytuacja wymagać będzie szybkiej decyzji.
SKORPION - Łatwo zdobywasz sympatię otoczenia, ale równie łatwo
ją tracisz. Rozmowa dość bulwersująca, okaże się, że chciano wprowadzić
Cię w błąd. Nietrudno to zrobić, skoro podejmujesz decyzje pod wpływem
emocji, nie mając rozeznania i znajomości kulis. Wydarzenie dość nietypowe. Nie przywiązuj do niego wagi, nie ma żadnego znaczenia, zbieżność
jest przypadkowa. Tam gdzie chodzi o pieniądze nie ma dżentelmenów, nie
wtrącaj się więc do sporu.
STRZELEC - Perspektywa jest kusząca, ale i dość niepewna. Wszystko
będzie zależało od wielu czynników, trudno więc obecnie przewidzieć jak
się sprawa zakończy. Lubisz co prawda ryzyko, warto się jednak zastanowić,
co dalej. Nawet Twoja pracowitość może zostać wystawiona na ciężką próbę.
Wiadomość przyjmiesz z niedowierzaniem, ucierpi Twoje poczucie odpowiedzialności i solidności. Zbyt bezkrytycznie bowiem przyjmujesz wszystko, co inni próbują Ci mówić.
KOZIOROŻEC - Dosyć tej nieśmiałości. Zdobądź się na odwagę, jak długo można udawać, że się nie dostrzega pewnych rzeczy? Twoja subtelność i
wrażliwość w sumie wychodzą Ci bokiem. Dla psychicznej higieny uderz
czasami pięścią w stół. Rozwój sytuacji będzie Ci sprzyjać, poczujesz się znowu w swoim żywiole. W rodzinie nieciekawy rozwój sytuacji, ale ten fakt już
chyba przebolałaś(eś) i nie wracaj do sprawy.
WODNIK - Wciąż jesteś w rozterce, wciąż nie wiesz jak postąpić i jak się
zachować? Czyżby zmęczył Cię spokój? Po co pchasz się w niepewne sytuacje? Twoja skłonność do ryzyka - jak się okazuje - wcale nie osłabła. Za to
pamięć masz jakby gorszą, gdyż nie pamiętasz już, ile ta “skłonność” - nie tak
dawno przecież - namieszała Ci w życiu. Lubisz rządzić i być widoczna(ny),
ale tym razem oddaj prowadzenie innym. Chociaż na pewien czas.
RYBY - Rok zaczął się wcale dobrze, a i rozwój sytuacji rokuje jak najlepsze możliwości. Wreszcie otrząśniesz się z dotychczasowego marazmu,
zapomnisz o przykrych przeżyciach. Lubisz grać pierwsze skrzypce i bę-

dziesz mieć sporo okazji, aby pokazać swoją wirtuozerię. Oby znowu
tylko nie zgubiła Cię nadmierna ambicja. Może pozostać przy tym, co
już osiągnęłaś(eś)? A jest przecież tego niemało.

KLIMAPOZ ANTONINEK KOŁOBRZEG
KLIMATYZACJA DOMÓW
MIESZKAŃ, SKLEPÓW, BIUR,
SERWEROWNI
UL. BROWARNA 10 TEL. 61 87 28 000
www.klimapoz.pl
biuro@klimapoz.pl

Z tą reklamą PROMOCJA: RABAT 15%
NA WSZYSTKIE KLIMATYZATORY SPLIT

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Atrakcyjne
niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 352 72 34
505 155 276, 697 144 395
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Szanownym
pacjentom

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

serdecznie życzymy

wszelkiej pomyślności

w nowym roku 2015

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

SKLEP RTV-AGD

ZEGARMISTRZ

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

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

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

1988

2014

DANIA KUCHNI POLSKIEJ

azjatyckiej, śródziemnomorskiej

Wesela, komunie, urodziny
Obiady dla grup
Organizowanie przyjęć

CZWARTKOWE
WIECZORKI TANECZNE

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

tel. 61 879-25-48

507 047 067

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

www.kamieniarz.org.pl

Fundacja SŁONECZKO wraz z mamą Eryka,
chorego na mózgowe porażenie dziecięce,
proszą o pomoc. Gdyby nie błąd lekarzy,
Eryk byłby zdrowym dzieckiem.
Dotychczasowe wysiłki przynoszą efekty
dając rodzicom nadzieję i siły.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33
SBL ZAKRZEWO O/Złotów
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację
Eryka Łuczaka” Nr.KRS 0000186434

