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Jak wyjść z otchłani smutku. 
Psycholog pani dr Teresa 

Świrydowicz  o depresji.  s. 6

Wiele wysiłku kosztowało 
wolontariuszy oczyszczanie 

rzeki  Głównej ze śmieci. s.12
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Fot. Katarzyna Kokociń-

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
                         SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
 Technikum:
 Technik ekonomista – klasa akademicka
 Technik informatyk – klasa akademicka
 Technik logistyk – klasa akademicka
 Technik mechatronik – klasa akademicka
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 Technik hotelarstwa
 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Monter mechatronik (patronat VW Poznań)
Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (patronat VW Poznań)
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)
Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska)
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Mechanik pojazdów samochodowych
Stolarz
Tapicer

      Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej 

                       SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
 Liceum Ogólnokształcące 
 Szkoła Policealna:

Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Monter mechatronik
Technik logistyk
Technik rachunkowości

       Rekrutacja  trwa od 11 maja do 2 czerwca 2015 roku
   Sekretariat czynny: pon. 9.00 – 16.00, wt. - czw. 9.00 – 15.30, pt. 9.00 – 15.00

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
os. Mielżyńskiego 5A        62-020 Swarzędz      tel. 61 817 22 81 

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl   www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
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Niedawne wybory do rad osiedli pokazały dobitnie, że nie 
brakuje mieszkańców, którzy chcą i potrafią brać najbliższe 

sprawy w swoje ręce. To jest ogromny kapitał, który doceniony 
i wykorzystany przez władze bez watpienia przyniesie miastu 

ogromne korzyści. Czy prezydent i poznańscy radni zechcą 
dostrzec te wielkie możliwości?

AkcjA  „polskie nAgrAniA”

co z obietnicą?

 Redakcja „MY”     tel. (61) 876 84 88,
                                                                      e-mail: sd@roletim.pl
 Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. (061) 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

29 kwietnia br. w Warszawie

Tracimy po kolei dobra narodowe - ostatnio zasłużone dla na-
szej kultury Polskie Nagrania. Należy zebrać ekspertów prawa 
autorskiego i adwokatów, którzy z muzykami i autorami wytoczą 
proces o bezprawną sprzedaż Polskich Nagrań, naszej polskiej 
własności. Ponadto trzeba wycofać dzieła z archiwum Warner 
Music Poland jako bezprawnie przejęte. Pilnie potrzebni są do-
brzy prawnicy w kraju i za granicą. Nie należy tej akcji-protestu 
kojarzyć z jakimkolwiek aktem politycznym.

W imię solidarności środowiskowej – jako że jestem związany 
ze światem muzyki od półwiecza - staję w obronie interesu pu-
blicznego, a także artystów kompozytorów, autorów, dyrygen-
tów, aranżerów i producentów. Przygotowywaną akcję obrony 
robię con amore. Myślę, że wspólne pospolite ruszenie uda się 
zrealizowa. Koszt autokaru z Poznania pokryją sami uczestnicy. 
Miejsce zbiórki wspólnie z mieszkańcami Warszawy: Kra-
kowskie Przedmieście - Ministerstwo Kultury. Następnie 
przejdziemy pod Ministerstwo Skarbu, a na koniec przed Sejmu 
RP przy ul Wiejskiej i wręczymy petycję marszałkowi Radosła-
wowi Sikorskiemu. 

Obok transparentów każdy z uczestników niech poniesie 
okładkę swego ulubionego longplaya, który będzie elementem 
wizualnym naszej akcji-protestu (może zostanie to pokazane w 
telewizji lub w innych mediach). 

Na początek społeczna akcja protestu w Warszawie 29 kwiet-
nia 2015 r., potem koncerty, m. in. 17 maja br. w Poznaniu - kon-
cert-protest „Teraz dokąd Polsko?”. W międzyczasie prowadzo-
ne będą rozmowy z adwokatami. Rządzący ani opozycja nam 
nie pomogą. Bierzmy to w swoje ręce i serca wierząc, że się 
uda. Proszę mi życzyć wytrwałości w moim, mam nadzieję, nie 
„donkiszotowym” działaniu.(http://wmeritum.pl/polskie-nagra-
nia-za-81-mln-zl/ )                                    Krzysztof Wodniczak

Z A P R O S Z E N I E
na zebranie informacyjne
z udziałem seniorów, kombatantów, 

represjonowanych, ofiar II wojny
światowej i zainteresowanych

dnia 17 kwietnia 2015 r. o godz. 16 
w Klubie „CYBINKA” 

przy ul. Warszawskiej 93/95 
(wejście przy sklepie CHATA POLSKA). 

Przystanek tramwajowy: NOVOTEL
Informacje: 660 182 563                   Organizatorzy
Szanowni Państwo! Bardzo serdecznie 
prosimy uczestników spotkania o pisemne 

wspomnienia, informacje i relacje o wojennych 
losach własnych, rodziny, krewnych... 

Informacje: 660 182 563 Elżbieta Rybarska

Jeśli prezydent naszego miasta spełni obietnicę i doprowadzi do 
zwiększenia o połowę budżety jednostek pomocniczych, to zaist-
nieje doniosły, historyczny wprost fakt prawdziwego umacniania 
podstawowych, najbliższych mieszkańcom samorządów. To był-
by duży krok w kierunku budowania u nas zdrowej demokracji i 
gospodarki. Pieniądze powierzone radom osiedli są bowiem naj-
racjonalniej, najefektywniej wydawanymi środkami publiczny-
mi, pomijając nieliczne przypadki ubezwłasnowolnienia takiego 
samorządowego gremium przez autokratyczną jednostkę. Jeżeli 
dotąd nie przebadano naukowo i profesjonalnie stopnia trafności 
decyzji finansowych rad osiedli, to bez wątpienia należy to zrobić. 
Tą podpowiedź kierujemy do magistrantów i doktorantów.

W osiedlowych radach w zasadzie nie ma nic do powiedzenia 
polityka, która już w samorządach wyższych szczebli bardzo mąci 
radnym w głowach, przynosząc wielkie szkody obywatelom i pań-
stwu. Samorządy osiedlowe mogą i powinny zająć się prawdziwą 
współpracą z placówkami oświatowymi, aby pomóc im podnosić 
kształcenie oraz wychowanie na wyższy poziom, który jest ogól-
nie niski. Właśnie tylko rady osiedli są w stanie naprawdę poma-
gać i rozwiązywać istotne problemy polskiej edukacji na poziomie 
przedszkolnym i szkolnym. Nie chodzi tu rzecz jasna tylko o re-
monty, akademie, festyny, upominki. Są zadania bez porównania 
poważniejsze.

Osiedlowi radni mogą ukrócić przejawy korupcji, marnotraw-
stwa, niegospodarności powodowane przez urzędników, zwłaszcza 
na ich styku z biznesem. Mowa tu np. o zlecaniu różnych prac przez 
urząd miasta, o kontroli prawidłowości tych zleceń i rzetelność ich 
realizacji. Osiedlowi wolontariusze spośród radnych są w stanie 
sprawować taką kontrolę, tylko trzeba im dać jeszcze uprawnienia. 
Obecnie jest niestety tak, że radom przekazuje się do wiadomości 
różne decyzje władz, np. o podejmowanych inwestycjach, pracach 
itd, ale jednocześnie się podkreśla z upodobaniem, że opinie samo-
rządów osiedlowych nie muszą być uwzględniane. Urzędnik znów 
jest tu zdecydowanie górą, a powinno być odwrotnie. 

O samorządności się mówi, ale przekazywanie władzy obywa-
telom przychodzi politykom z wielkim trudem, a w istocie w ogóle 
tego nie robią, bo demokracja ich przeraża.      Marcin Dymczyk
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czy to już dno?

„domorośli społecznicy” przejęli radę

Lokal wyborczy w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków 
w Kobylepolu. Głosowało tu prawie 14 proc. uprawnionych 

mieszkańców, w tym wielu młodych. 

Przyznaję, że na telewizję patrzę jednym okiem. 
Często zamykam i ono (jak również ,,kino domo-
we”), aby nie upokarzano mnie widowiskami typu 
,,Rolnik szuka żony”. Jeden taki żony co prawda nie 
znalazł, ale ponoć robi teraz karierę w disco polo.

Czasem jednak i to drugie oko otwieram. W nie-
mym zdumieniu. Otóż, myślałam, że gorzej w na-
szej tv być nie może. A jednak – może.  Mam zwy-
czaj oglądania każdego nowego ,,formatu”. I to co 
widzę poczytuję jako poniżanie godności odbiorcy. 
Inna rzecz, że tenże czyli telewidz daje się poniżać, 
co wynika z tzw. słupków oglądalności. Kilka lat temu zaczęto ,,Taniec  
z gwiazdami”. Tak, patrzyłam na te wygibasy gwiazd, bo taniec lubię,  
a czasem nawet byłam ciekawa jak młoda Kwaśniewska czy inna Wa-
łęsówna sobie poradzą. Gwiazd w kolejnych edycjach było jednak coraz 
mniej, wygibasów, które nijak tańcem towarzyskim czy turniejowym na-
zwać nie można, coraz więcej. Coraz mniej już gwiazd (tak naśladujących 
jak i naśladowanych) w ,,Twoja twarz brzmi znajomo”, choć też zaczęło 
się ciekawie ze Skrzynecką jako Turner czy Armstrong. Można było  przy 
okazji podziwiać artyzm charakteryzatorów. 

Każdy program ma swoich jurorów, którzy ględzą niesamowicie (,,wspa-
niałe synchronizacja brwi” to perełka z ,,Twoja twarz brzmi znajomo”) 
albo wręcz i czasem nie na temat, zawsze jednak z patosem, uwielbieniem 
itp. Nawet seniorka artystka miary Tyszkiewicz też gada jako jurorka  
i stara się być błyskotliwa.

„Mam talent” (z Foremniak w jury, która z irytującą manierą wypo-
wiada swoje osądy) wzbudzał kontrowersje, ośmieszał ludzi, którzy będąc 

beztalenciem parli na ekranowe szkło, ale gdy była to nowość, dało się 
przez jakiś czas oglądać. Pewnie oglądalność spadła, bo przystosowano 
do naszych warunków inny zagraniczny program ,,Mali giganci”. Utalen-
towane (w różnym stopniu) dzieciaki śpiewają ambitny repertuar, tańczą 
towarzysko itp. I młode dziewczę (wszakże dziecko jeszcze) słyszy, że stary 
facet (juror) ją uwielbia, a młodociany elegancik, że jest wspaniałym męż-
czyzną w opinii baby, która pewnie by jego babcią mogła być. Brzmi to 
niesmacznie, wręcz jakoś... pedofilsko.

Mamy serie programów-show kuchenne z rzucającą talerzami i k... 
Gessler, obrażającymi uczestników jurorami-kucharzami, i nie tylko, bo 
gdzieś w kuchni widziałam (jednym okiem) Michalczewskiego jako de-
gustatora.

A jednak telewizja sięgnęła dna. Dna basenowego w ,,Celebrity Splash”, 
polskiej wersji programu holenderskiego. Z trampolin skaczą (jak - nie 
wiem, bo dość szybko zamknęłam oczy i telewizor) roznegliżowani cele-
bryci (Felicjańska już odpadła). Widownia – jak w każdym takim wido-
wisku – piszczy z uciechy, wstaje w jakieś ekstazie. I dziwić może, że niezła 
aktorka Danuta Stenka zasiadła w jury takiego byleczego, narażając się 
swojemu teatralnemu dyrektorowi Janowi Englertowi, który dostaje aler-
gii na takie występy. Grażyna Szapołowska, biorąc udział w ,,Bitwie na 
głosy”, etat w Teatrze Narodowym straciła. Czy będzie następny wakat?.

Nina Terentiew, dyr. programowa Polsatu, na okoliczność owych base-
nowych popisów powiedziała, że ludzie lubią oglądać swoich ulubieńców 
w ekstremalnych sytuacjach. Felietonista Antoni Szpak zaproponował, aby 
skakali do basenu... bez wody. Życie napisało jednak swój dramatyczny 
scenariusz. We francuskim  show ,,Zrzuceni” (ekipy znanych sportowców, 
zrzucone ze śmigłowców w pustkowiu lodowca czy pustyni, rywalizują  
w jak najszybszym dotarciu do ludzkich siedzib), śmierć poniosło w pa-
lących się samolotach dziesięć osób. Program ,,Dropped” nie wejdzie na 
ekrany francuskiej tv.                                                        Ewa Kłodzińska

Za nami wybory do Rady Osiedla 
Antoninek-ZieliniecKobylepole. Zwy-
ciężyła ,,Nowa Inicjatywa A-Z-K ”, czyli 
inicjatywa mieszkańców pragnących 
zmian. Nazywanie nas lekceważąco 
przez konkurentów „domorosłymi spo-
ecznikami” wcale nam nie zaszkodziło, 
a wręcz pomogło. Wygraliśmy bo zależo 
nam na zmianach i znaleźliśmy odpo-
wiednich kandydatów. Wystarczyło tylko na nich zagłosować, 
pójść na wybory. 

Niestety, z tym ostatnim mamy jeszcze duży problem, chociaż zależy 
nam, aby żyło się lepiej w naszej Małej Ojczyźnie, abyśmy mieli wpływ 
na wiele spraw. Szkoda, ale nie do wszystkich to dociera. Wyznaczni-
kiem aktywności jest zawsze frekwencja, a ona bywała bardzo niska.

Lecz ostatnio coś drgnęło, coś się jednak zmieniło w naszym 
rejonie. Przez wiele kadencji poprzedniej Rady Osiedla ludzie 
zwyczajnie nie interesowali się, kto będzie ich radnym/radną? 
Ale i drugiej stronie też nie zależało na kontaktach ze społeczno-
ścią, bo i po co? Wystarczyło urządzić festyn raz w roku, wydać 
3 - 4 numery ,,Cybiny” rocznie i elektorat miał być zadowolony 
My to zdecydowanie zamierzamy zmienić. 

Jak wygraliśmy? Przeprowadziliśmy prawdziwą kampanię wybor-
czą!!! W całej okolicy można było nas poznać poprzez kilkanaście ba-
nerów z informacją o „Nowej Inicjatywie”, z kontaktem przez stronę 
internetową. Prowadziliśmy również  kolportaż ulotek ze zdjęciami i 
krótkimi biogramami kandydatów oraz z naszym programem. Starali-
śmy się dotrzeć do każdego mieszkańca. W ostatnich dniach kampanii 
dostarczyliśmy każdemu osobiście ,,ściągę” z numerami na liście na-
szych kandydatów. Efekt?

Cała nasza ,,15-tka” dostała się do Rady Osiedla! I nikt więcej! 
Rzecz bez precedensu w całym Poznaniu! Tak więc zakończyła się 
ponad  20-letnia hegemonia poprzedniej ekipy. Pewnie niektórzy 
mają nam za złe nasz sukces, należy jednak pamiętać, że radnym 
się bywa, a człowiekiem należy pozostać przez całe życie!

Żegnając poprzednią Radę pragnę jej podziękować za wszystko co 
dobrego przez te lata zrobiła (choć - jak sama twierdzi - można było 
więcej). Dopóty dopóki PYCHA i SAMOZADWOLENIE nas nie do-
padną (wierzę, że to nigdy nie nastapi), zawsze będziemy efektywni, ale 
bez efekciarstwa. 

Na zakończenie Drodzy Mieszkańcy bardzo serdecznie dziękuję 
Wam Wszystkim za udział w tych wyborach (a frekwencja była nie 
najgorsza w porównaniu z innymi okręgami - ok.16%). Obiecuję, że 
nie zakopiemy żadnego z talentów i postaramy się je pomnożyć. Nie 
lękam się wyzwań ani tym bardziej ,,kąśliwych języków”, liczę też na po-
moc i wsparcie z Waszej strony. Wierzę, że za cztery lata nasze osiedle 
będzie jednym  z najlepszych w Poznaniu. Jak mawiał J.W Goethe, ,,Ta-
lent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi”.

W imieniu stowarzyszenia ,,Przystanek Folwarczna” 
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wspaniałej 
Wielkiejnocy oraz wesolego dyngusa.  Krzysztof Bartosiak 
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i po wyborAch!
Po intensywnej kampanii wyborczej do rady naszego Osie-

dla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole można wreszcie złapać 
mały oddech. Szczerze mówiąc, gdy w nocy z 22/23 marca br. 
otrzymałam wiadomość, że wszyscy kandydaci z „Nowej Ini-
cjatywy A-Z-K” zostali wybrani (w tym ja), serce skoczyło mi 
do gardła. Nigdy nie myślałam, że takie emocje będą mi kie-
dyś towarzyszyły. Powiadomiłam o naszym sukcesie Krzysz-
tofa Bartosiaka, który już drzemał. Odpowiedział mi tylko 
malutkim hura, bez wykrzyknika i oświadczył, że idzie spać 
dalej (szedł na 3.00 do pracy). 

Następny poranek był 
przyjemny. Z gratulacjami 
dzwonili do mnie sąsiedzi 
i ludzie, których osobiście 
nie znam i nie wiem, skąd 
mogli mieć mój numer 
telefonu. Wszyscy pytali 
jak to zrobiliśmy, że cała 
nasza piętnastka weszła 
do Rady. Myślę, że na-
szym największym atutem 
były połączone siły osób 
z trzech części naszego 
Osiedla, osób znanych 
w swoich środowiskach, 
działających już dotąd na 
rzecz swoich społeczno-
ści. Przed wyborami re-
gularnie spotykaliśmy się, 
omawialiśmy program wy-
borczy i sposób działania.

Najbardziej zadziwiło mnie pierwsze nasze przedwyborcze spotka-
nie w prywatnym przedszkolu “Zółwik” w Antoninku, które odbyło 
się dzięki uprzejmości właściciela Tomka Kaszanego (w wyborach nie 
startował). Przybyli na spotkanie mieszkańcy nie zgłaszali swoich kan-
dydatur, tylko pytali w czym mogą nam pomóc. Opowiadali o swoich 
umiejętnościach, kwalifikacjach i środkach jakimi dysponują, a które 
mogą się przydać w pracy na rzecz osiedla. Otwarcie mówili też cze-
go oczekują od nowej Rady. Spośród nich wyłonili się naturalni liderzy  
i kilku tzw. “młodych”, z którymi stworzyliśmy naszą silną grupę. 

Nie wszyscy wierzyli w sukces. Jednak po licznych kontaktach z sąsia-
dami z naszego Osiedla, podczas rozdawania materiałów wyborczych 
zaczęli nabierać wiary w zwycięstwo. Na sam koniec akcji przedwybor-
czej nasi poprzednicy strzelili sobie bramkę samobójczą, wydając spe-
cjalny numer  gazetki „Cybina”. Zastosowali wobec nas brzydkie chwyty, 

które obróciły się prze-
ciwko nim. 

Wyborcy mają już 
dość kampanii nega-
tywnych. Stawiają na 
rzeczowość i cenią 
sobie kontakt bezpo-
średni, bez bajerów. 
Dzięki temu mogłam 
dziś podzielić się  
z Wami moimi pierw-
szymi wrażeniami 
świeżo upieczonej (nie 
zaprzysiężonej) radnej 
osiedlowej. Później 
będę już pisać tylko  
o konkretach. Dzię-
kuję za oddane na nas 
głosy!   

      Hanna Grobelna

To nasza piętnastka. Od lewej: Roch Burandt, Piotr Quandt (zasłonięty), Piotr Kruszo-
na, , Bartosz Rozynek, Grzegorz Banasiak, Jarosław Klessa, Joanna Ciechanowska-Barnuś, 
Krzysztof Bartosiak, Roman Mikołajewicz, Magdalena Ziólkowska, Tadeusz Szczepaniak, 
Mieczysław Wachowiak, Katarzyna Czarnecka, Hanna Grobelna, Dionizy Radojewski.

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Ul. Mogileńska. Aleksander S. lat 22 kierował pojazdem Da-

ihatsu w stanie po użyciu środków odurzających. Test Oratec 
wykazał zawartość substancji narkotycznych z wynikiem pozy-
tywnym. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez funk-
cjonariuszy Referatu Wywiadowczego WZM KMP Poznań. Zda-
rzenie w dniu 01.03.2015r. godz. 23:30.

Ul. Maltańska. W CH Galeria Malta, w sklepie TK MAXX, 
Celina Z. lat 19 wraz z nieustalonymi sprawcami dokonała kra-
dzieży torebek damskich o łącznej wartości 13656 zł. Sprawczy-
ni została ujęta przez ochronę sklepu i przekazana policjantom 
OPP KWP Poznań. Mienie zostało odzyskane. Zdarzenie w dniu 
04.03.2015r. godz. 21:00.

Ul. Dobromiły. Bartłomiej W. lat 25 ( notowany za narkotyki) 
posiadał przy sobie zwitek papieru z zawartością suszu koloru 
zielono-brunatnego (pozytywny test HTC). Zatrzymany na go-
rącym uczynku przez policjantów Ref. Wywiadowczego WZM 
KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 05.03.2015r. godz. 13:50.

Ul. Mogileńska. Marzena J. lat 42 (notowana za przywłasz-
czenie) w sklepie Fawor, w którym pracowała, ze znajdującej się 
na zapleczu zamkniętej kasetki dokonała kradzieży pieniędzy w 
kwocie 5730 zł oraz z szuflady bilonu w kwocie 470 zł. Zatrzyma-
na przez Wydział Kryminalny i Dzielnicowych KP Poznań Nowe 
Miasto. Zdarzenie w dniu 09.03.2015r. godz. 7:45.

Ul. Nowotarska. Dominika W. lat 18 (notowana za kradzież, 
posługiwanie się przerobionym dokumentem oraz posiadanie 
środków odurzających) będąc w mieszkaniu Anny K. wykorzy-
stując jej nieuwagę dokonała kradzieży pieniędzy w kwocie 600zł 
leżących w pokoju na stoliku. Zatrzymana na gorącym uczyn-

ku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Zgłoszenie w 
dniu 10.03.2015r. godz. 21:50.

Ul. Hlonda. Tymoteusz F. lat 31 kierował samochodem hon-
da pod wpływem środków odurzających (test Amfetamina po-
zytywny). Sprawca zatrzymany przez f-szy WZM KMP Poznań. 
Zdarzenie w dniu 11.03.2015r. godz. 0:05.

Ul. Warszawska. Kornel P. lat 19 podejrzany o dokonanie wła-
mań do pojazdów w Poznaniu przy ul. Termalnej oraz domków 
,,Malta Camping”. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WK KP 
Poznań Nowe Miasto. Zdarzenie 11.03.2015r. godz. 17:00. 

Ul. Browarna. Przemysław K. lat 33 będąc w stanie nietrzeź-
wości (0,50 mg/l) kierował pojazdem m-ki opel astra na drodze 
publicznej. Zatrzymany na gorącym uczynku przez Dzielnico-
wych KP Poznań Nowe Miasto. Zdarzenie w dniu 15.03.2015r. 
o godz. 6:45.

Ul. Światopełka. Piotr S. lat 27 oraz Marcin B. lat 29 poprzez 
wybicie dokonali uszkodzenia przedniej szyby samochodu Fiat. 
Straty w wysokości 1000zł na szkodę Przemysława L. Zdarzenie 
w dniu 20.03.2015r. godz. 22:00/22:05. Sprawcy zatrzymani na 
gorącym uczynku przez WZM KMP Poznań. 

Ul. Gdyńska. Kierujący samochodem mercedes Marcin B. ja-
dąc ulicą Gdyńską podczas wykonywania manewru skrętu zde-
rzył się z kierującym motocyklem yamaha kierowanym przez 
Tomasza L. Kierujący motocyklem doznał złamania prawej nogi. 
Kierujący trzeźwi. Zdarzenie w dniu 21.03.2015r. godz. 15:10.

Ul. Warszawska. Aneta M. lat 24 podejrzana o kradzież prądu 
poprzez nielegalne podłączenie do sieci energetycznej z pomi-
nięciem licznika. Straty na szkodę Enea Poznań. Zdarzenie w 
dniu 23.03.2015r. o godz. 12:20. Sprawca zatrzymany przez poli-
cjantów OPP KWP Poznań. 

czasopismo mieszkańców „my” od 15 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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Nie był oblegany przez uprawnionych do głosowania lokal 
wyborczy w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego na 
Komandorii. Tu frekwencja wyniosla tylko 6,6 proc., ale głosy 
trzeba było liczyć dwa razy z powodu zagadkowego incydentu.

refleksje powyborcze 

             Rozmowa z dr Teresą Świrydowicz, 
                    psychologiem klinicznym 
                   Instytutu Psychologii UAM
- Słońce świeci, świat się 

zieleni, a mnie jest smutno, 
nic mi się nie chce i wcale 
mnie ta wiosna nie cieszy. To 
chandra czy może już depre-
sja?

- ,,Chandra” to określe-
nie potoczne, takie samo jak 
,,mam doła”. Taki stan przy-
gnębienia, obniżenia nastroju 
trwa zazwyczaj krótko. Gdy 
jednak nie ma poprawy, a 
wręcz przeciwnie – jest coraz 
gorzej, należy zaniepokoić się 
i zwrócić o pomoc do specjalisty. 

- Idziemy do psychologa czy psychiatry?
- Zdania są podzielone. Jedni uważają, że równolegle powinni 

włączyć się i psycholog, i psychiatra, inni twierdzą, że włączanie 
farmakologii nie jest tak od razu potrzebne. Wszystko zależy od 
tego jak długo i jak bardzo jest to obniżony nastrój.

- Musi stać się coś tragicznego, żeby popaść w depresję?
- Stan przygnębienia, obniżenia nastroju może pojawić się na-

gle, czasem na skutek wydarzenia. Może być poprzedzony kil-
koma, wydawałoby się, drobiazgami: szef spojrzał ,,krzywym” 
okiem, a dziecko dostało jedynkę. Zaczynamy źle spostrzegać 
samych siebie. Jeszcze chodzimy do pracy czy do szkoły, ale wsta-
nie z łóżka, umycie się zaczyna być coraz większym problemem. 
Pojawia się brak koncentracji, myśli gdzieś uciekają, mowa ulega 
spowolnieniu. I ogarnia nas jakaś beznadzieja, bezradność wo-

Spotkania z psychologiem
w otchłani smutku

bec tych kłopotów, uczucie osamotnienia, poruszania się jakby w 
jakiejś wacie. Zaczynamy cierpieć na zaburzenia snu, bezsenność 
albo nadmierną senność. Pojawiają się np. zaburzenia menstru-
acji. Życie seksualne nie przynosi żadnej radości ani satysfakcji. 
Świat jest spostrzegany jako nieprzyjazny, chory przyszłość wi-
dzimy pesymistycznie. W ogóle świat szarzeje, szarzeją uczucia. 
Wreszcie to wszystko powoduje zaniechanie obowiązków za-
wodowych, rodzinnych. Zaczynają pojawiać się myśli i zamia-
ry samobójcze. I w takim stanie pomoc psychologa może być 
niewystarczająca, potrzebne może się okazać leczenie szpitalne z 
wnikliwą obserwacją, bo depresja depresji nierówna. 

- Co to znaczy?
- Depresja może mieć różny przebieg: czas przygnębienia – czas 

wyrównanego nastroju i znowu czas przygnębienia, obniżonego 
nastroju. A może być i tak, że po obniżonym nastroju pojawia 
się nastrój ,,euforyczny”. W takim stanie wydaje się, że wszelkie 
zamierzenia, nawet szalone, uda się zrealizować. Podejmuje się 
więc ryzykowne decyzje np. finansowe i można popaść w poważ-
ne kłopoty. Depresja może mieć więc różne nasilenie, zanikać i 
pojawiać się, i taki stan może utrzymywać się przez wiele lat. 

- Czy można dostrzec objawy depresji np. u sąsiadki czy ko-
leżanki w pracy?

- Tak. To przygnębienie w wyrazie twarzy, w mimice, spowol-
niony sposób poruszania się i myślenia, zaniedbanie w ubiorze, 
niechęć do podejmowania działań i obowiązków.

- Jak tu można pomóc na co dzień?
- To trudne, ale trzeba taką osobę aktywizować i mobilizować, 

np. do tych najprostszych czynności jak dbanie o higienę, zmianę 
ubioru, wyjścia z domu. Trzeba  rozmawiać, choć on rozmowy 
unika. Jeśli to się nie udaje, konieczna jest pomoc specjalistycz-
na, o której już mówiłam.

- Magda Umer mówi, że żyje ,,w nieustannej depresyjce”...
- No, tak – czasem z takim utrzymującym się smutkiem trzeba 

nauczyć się żyć.
- Dziękuję za rozmowę.                                     Ewa Kłodzińska
   Dr Teresa Świrydowicz jest także psychoterapeutą 
           w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh 
            przy ul. Konarskiego 6/4 na Komandorii.

Wybory do rad osiedli odbyły sie 22 marca br.. Mimo mojego opty-
mizmu, wyrażonego w artykule pt. „Decyzja na cztery lata” w mar-
cowym wydaniu MY, frekwencja była bardzo niska, co świadczy, że 
nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem obywatelskim. Nie chcemy brać 
odpowiedzialności za to co się dzieje i będzie się działo w naszym 
najbliższym otoczeniu. Lepiej siedzieć w domu i krytykować to co 
zrobią inni. 

Kiedy piszę te słowa, wyjątkowo na naszym osiedlu nie ma jeszcze ofi-
cjalnych wyników, bo doszło tu do nieprawidłowości, nie pozwalających 
definitywnie stwierdzić, kto został członkiem Rady. (Czyżby próba sfał-
szowania wyników? Po co? W czyim interesie?). Nieoficjalnie wiadomo 
mi jednak, że nie zdobyłem wystarczającego poparcia swojej kandyda-
tury. Mimo tego bardzo dziękuję wszystkim wyborcom, którzy odda-
li na mnie głos, bo nie straciłem przez to reszty zapału do  społecznej 
pracy. Wasze poparcie jest świadectwem, że praca moja i pozostałych 
członków dotychczasowej Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawa-
dy-Komandoria znalazła choć trochę zrozumienia. 

Nowo wybranym radnym osiedlowym życzę wielu sukcesów w nie-
łatwej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Obiecuję jednocześnie, że 
będę bardzo uważnym obserwatorem ich działań i to nie tylko w sen-
sie sprawdzenia czy nasze nie zakończone działania znajdą pozytywny 
finał. Chodzi również o to, by po czteroletniej obecnej kadencji móc 
porównać i ocenić osiągnięcia. Budujcie przyszłość! Przeszłość jest już 
tylko historią. Chciałbym, by Wasze działania przyniosły wiele zado-
wolenia i były zgodne z oczekiwaniami ludzi, którzy na Was głosowali, 
niezależnie jak liczna jest to grupa mieszkańcow. 

W tym miejscu muszę zwrócić się do wszystkich, którzy nie wzięli 
udziału w tych najważniejszych dla „małych ojczyzn” wyborach, by nie 
próbowali zabierać głosu w sprawach lokalnych, bo nie mają do tego 
moralnego prawa. Na zakończenie pragnę nową Radę zapewnić, że je-
stem stale gotów wspierać ją w działaniach na rzecz i dla dobra naszego 
osiedla i służę pomocą.                              Pozdrawiam Marek Knasiecki
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Teatr Scena na Piętrze
chcę grać!

   ,,Chcę grać, ale nie mam gdzie, gdzie znaleźć zlecenie” 
śpiewa dramatycznie Marcin Zarzeczny w ,,Zwierzeniach 
bezrobotnego aktora”, monodramie, który obejrzymy 27 
kwietnia o godz. 19 w Scenie na Piętrze.
   Spektakl anonsowany jest jako ,,komedia życiowa na jednego 
aktora”, a wystawiany jest w ramach... tournee bezrobotnego 
aktora po Polsce. Rzecz stworzona ponoć w sposób unikatowy, 
bo bez środków na realizację, a każdy spektakl jest niepodobny 
do poprzedniego czy kolejnego, bo zawsze dodawane są nowe 
elementy. W ciągu 2 miesięcy Marcin Zarzeczny (absolwent 
Akademii Teatralnej w Warszawie i Studium Aktorskiego  
w Olsztynie) zagrał osiem spektakli. Monodram został także 
pokazany zagranicą, aktor ma już kolejne zaproszenia. Bohater 
pomimo niełatwej sytuacji zawodowej pragnie myśleć pozytywnie 
i z dystansem, o realizację marzeń walczy z determinacją, ale bez 
użalania się nad swoim bezrobotnego aktora losem.

Nie należy utożsamiać Zarzecznego z graną postacią (aczkolwiek 
zapewne korzysta ze swojego doświadczenia w poszukiwaniu 
pracy), bo skądinąd wiadomo, że jest to aktor etatowy teatru  
w Szczecinie, wkrótce zagra w serialu ,,Uwikłani”.
   Od początku 36. sezonu Sceny na Piętrze redakcja “MY” 
patronuje poczynaniom teatru przy Masztalarskiej. Scena 
ma upominki dla naszych Czytelników. Trzeba tylko przy 
zakupie biletu  powołać się na nasze czasopismo. Fundatorem 
upominków jest FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS. Wraz z 
dyrekcją Sceny – zapraszamy!                          Ewa Kłodzińska

PIRAMIDA MARSZAŁKA. Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zbudował sobie przy 
Alei Niepodległości w Poznaniu gigantyczny pomnik w postaci 
nowej 14-kondygnacyjnej siedziby dla siebie i swojej tysięcznej 
rzeszy urzędników (foto niżej). Za wydane na to 175 mln złotych 
można byłoby zbudować wprawdzie niezbędny województwu 
szpital dziecięcy, ale on nie mógłby wprawiać w zachwyt licznych 
krajowych i zagranicznych gości pana marszałka. W końcu prze-
cież faraon Cheops też zbudował zbędną biednemu egipskiemu 
ludowi najwyższą piramidę świata i tak przeszedł na zawsze do 
historii. Kiedy doczekamy się mądrej władzy w Warszawie, wtedy 
niepotrzebne w istocie nikomu urzędy marszałkowskie zostaną 
zlikwidowane, ale szklany bizantyjski pałac przy Alei Niepodle-
głości zostanie. Przejmą go  inni urzędnicy, może jednak bardziej 
nam obywatelom potrzebni niż dwór marszałka Woźniaka.

URZĘDNICZY STAN. Do przeszłości należą już 
niepewność i obawy poznańskich urzędników co do ich losu po 
zmianie prezydenta miasta. Naiwni wyborcy czekający na rozli-
czenia i przewietrzenia w magistracie muszą obej ść się smakiem. 
Jacek Jaśkowiak nie tylko nikogo nie zwolnił, lecz przeciwnie - za-
trudnił wielu nowych. Powołał m. in. dwóch swoich asystentów, 
oficera rowerowego, miejskiego ogrodnika, cały nowy wydział 
transportu i zieleni, a w nim 8-osobowe biuro inżyniera ruchu, 
samodzielne biuro konserwatora zabytków itd.... Kierunek zo-

stał więc jednoznacznie wytyczony i poznański urzędniczy stan 
może spokojnie patrzeć w przyszłość.

DROBNE 30 TYS. ZŁ. Tylko 30 tys. zł odszkodo-
wania żąda i dochodzi dla siebie w sądzie były dyrektor biura 
GOAP-u Przemysław Gonera. Twierdzi, że nie było podstaw do 
zwolnienia go dyscyplinarnie z zajmowanego stanowiska. Ten 
doświadczony urzędnik i menadżer zapewne wie co robi i od-
szkodowanie sobie wywalczy. Zwolniony został z dnia na dzien 
przez wiceprezydenta Jakuba Jędrzejewskiego, ale on przecież 
odszkodowania ze swoich prywatnych pieniędzy nie zapłaci. 
Drobna sumka zostanie pobrana z miejskiej kasy, czyli z naszych 
podatków, ale przecież po to żyjemy i pracujemy, aby władza 
mogła robić co jej się podoba bez żadnego własnego ryzyka. 

BANKRUT GOAP. Zaciągnięty w styczniu kredyt w 
wysokości 25 mln zł został już wydany i GOAP musi znów po-
życzyć w banku 15 mln zł na bieżące tylko wydatki. W tej wymy-
ślonej przez urzędników firmie nie obowiązuje żaden rachunek 
wpływów i wydatków, wszyscy świetnie zarabiają i tworzy się 
nowe stanowiska. Odpowiedzialny za GOAP wiceprezydent Ja-
kub Jędrzejewski nie traci pewności siebie i rozważa możliwość 
opuszczenia przez Poznań tonącego międzygminnego tworu. 
Mieszkańcy są mniej spokojni, bo obawiają się podwyżek. Wła-
dza da sobie radę. 

CUDOWNA INWESTYCJA. Liczni, wybit-
ni specjaliści, zatrudnieni hurtem w nowej spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie, długo myśleli jak zainwetować publiczne 
pieniądze, jaką inwestycję zrealizować i wpadli w końcu na ge-
nialny pomysł. Postanowili mianowicie kupić takie urządzenia, 
które najlepiej potrafią wyciągać pieniądze z kieszeni mieszkań-
ców. W tym celu wspomniani fachowcy za miejskie inwestycyj-
ne fundusze nabyli fotoradary, kamery i systemy odcinkowego 
pomiaru prędkości, aby zwielokrotnić ilość wystawianych nam 
mandatów. Poznań zostanie naszpikowany tymi wynalazkami, 
które będą głównie sprawnymi maszynkami do obdzierania nas 
z pieniędzy. Nie bardzo wypada nawet oburzać się i protestować, 
bo pozornie to wszystko władza robi przecież w trosce o nasze 
bezpieczeństwo. Istnieje jednak podejrzenie graniczące z pew-
nościa, że pieniądze od łupionych na gościńcach obywateli wcale 
nie trafią głównie do miejskiej kasy, ale do prywatnych podmio-
tów współpracujących z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi. 
Nie bąźmy jednak drobiazgowi, najważniejsze, że inwestycja jest 
bardzo rentowna i ktoś jednak dobrze na niej zarobi.

z dokonań władzy
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nowe klimaty
śródki 

Z domu na narożniku Ostrówka i Filipińskiej została 
w istocie tylko elewacja, a obiekt bardzo rozbudowano. 

To ciągle ta sama Śródka, a jednak inna – myślę, przemierzając 
brukowane uliczki tej maleńkiej dzielnicy Poznania. Z trudem przy-
pominam sobie co mieściło się na parterach kamienic, dziś mało 
przypominających ,,czynszówki” sprzed dekad. Choć jednak coś z 
tamtej dawnej Śródki zostało. Oto kolejna odsłona dawnej piekarni 
Borowiaka, dziś mały lokal ,,Hyćka”, ale zaraz obok dawnych sieni 
czar... A na Ostrówku, nieopodal Mostu Jordana, na, jakby nieco bez-
wstydnie odsłoniętym podwórku, suszy się bielizna. Jak przed laty...

Cukiernia – dla mnie – Maćkowiaka (pierwotnie mieściła się przy 
Rynku Śródeckim), choć byli kolejni właściciele, to dziś kino Raj, na-
leżące do sieci małych placówek ,,Za rogiem”. Czytam na witrynie, że 
napis ,,Cukiernia”  pozostał ,,z szacunku dla miejsca, osób tu pracują-
cych oraz jego wyjątkowej urody” - coś ściska mnie za gardło. Ładny 
gest... Jan Pawlak, właściciel kina jak i lokalu ,,La Ruina”, zapowiada, że 
wyświetli wkrótce oscarową ,,Idę”, a później będzie klasyka m.in. ,,Tań-
czący z wilkami”. To kino na 30 osób, z niewielkim ekranem. -Ciągle coś 
tu robimy, stąd ten rozgardiasz – mówi pan Jan. I opowiada nie tylko o 
repertuarze, ale też o... sąsiadach, dla których są biletowe zniżki.

Może właśnie teraz, gdy Śródka zmieniła swoje oblicze, bardziej o 
tych sąsiadów się dba? A może Śródka ze swoim klimatem tak wpływa 
na ludzi, że chcą się integrować, że powstają ,,sąsiedzkie” pomysły, które 
przyciągają ludzi z całego Poznania: bo na Śródeji znowu coś się dzieje, 
bo znowu grają na Moście Jordana, bo znowu Jarmark (będzie w maju). 
A może dlatego, że na co dzień jakoś tutaj pusto.

- Ludzi nie ma – mówi mężczyzna w starym kiosku z gazetami, pa-
pierosami na wprost kościoła św. Małgorzaty. - Starzy się wyprowadzili, 
bo za drogo im było w tych prywatnych kamienicach. Zaprzeczeniem są 
jednak zajęte przez klientów miejsca w nowym lokalu ,,Na winklu” pani 
Małgorzaty Wałcerz. - Serwujemy polską kuchnię – mówi – z wielko-
polskich produktów.

Takich rozmaitych niewielkich lokali gastronomicznych jest sporo. 
Pustkami nie świecą, choć wiadomo, że przy stolikach zasiadają turyści. 
Albo kupują na wynos tak jak pierogi z rozmaitymi farszami, lepione 
ręcznie, sprzedawane w pawiloniku w ,,pasażu”. To kolejna inicjatywa 
gastronomiczna. Śródka pachnie smakowicie... 

Na Rynku Śródeckim (tu kiedyś był sklep ,,Zgoda” i zakład foto-
graficzny p. Kozłowskiego) powstał... hotel (foto wyzej). To bodaj 
pierwszy taki obiekt w historii Śródki. Pełnomocnik właściciela opo-
wiada, że to urokliwe miejsce, z klimatem. Trudno nie przyznać mu 
racji. Kiedy otwarcie, jeszcze nie wiadomo, prace trwają. ,,MY” już 
jednak teraz otrzymuje zaproszenie na ,,przecięcie wstęgi”.   

- Co się stało z dziesiątkami starych lokatorów – zastanawiam się. I 
jakoś mi ich żal, choć słyszę w moich śródeckich rozmowach, że tamtym 
,,starym” to może teraz i lepiej w mieszkaniach z wc (a nie na półpiętrze) 
, bez sąsiadów awanturników, bez brudu.

Wkrótce minie 10 lat od początku rewitalizacji Śródki. Mam do niej 
stosunek ambiwalentny. Wątpię bardzo czy działania rewitalizacyjne 
wspomogły ,,lokalnych”  bezrobotnych, którzy mieli znaleźć pracę. Tych 
ludzi przecież już tutaj nie ma. Trzeba mieć nadzieję, że do prac remon-
towych, budowlanych itp. przyszli z ,,pośredniaka” bezrobotni z innych 
dzielnic Poznania. Mówiło się też o przeciwdziałaniu ubóstwu. Śródka 
stała się jednak dzielnicą dla... bogatych, bo biedny nowego mieszkania 
w prywatnej kamienicy sobie nie kupi!

Można więc mówić o blaskach (wyremontowane kamienice, inicja-
tywy kulturalne) i cieniach (ta sama Śródka a jednak już inna, bez rze-
mieślników i rozmaitych usług) rewitalizacji. Czy miała ona polegać 
na sprzedaży kamienic prywatnym inwestorom? Na zmianach daw-
nych elewacji, z których zniknęły nieco staroświeckie okna, gzymsy 
itp. elementy architektoniczne? Czy rewitalizacja obejmie ,,pasaż” z 
brzydkimi i zniszczonymi budami? A może to już nie Śródka?

- Trzeba mi przyzwyczaić się do tej Śródki z nowym klimatem – pod-
sumowuję ,,wycieczkę”. Z przyjemnością jednak robię zakupy w ,,sta-
rym” nie zrewitalizowanym sklepiku warzywniczym... Ewa Kłodzińska

Mieszkania w rewitalizowanej prywatnie kamienicy przy ul. 
Bydgoskiej uzyskaja wysoki standart i nie niska cenę. 

    RÓŻNE OBLICZA EROSA
Miłość ci wszystko wybaczy – śpiewała, nie bez racji, Ordonka... Hi-

storia ludzkości zna wiele takich historii. Dawne kochanki miały nie-
zwykłe pomysły i kaprysy. Dalila obcięła, posiadające wielką moc, 
włosy Samsonowi i tym samym wydała go w ręce Filistynów. Z kolei 
Judyta rozkochała w sobie wodza wrogów Holofernesa. Po uczcie, w 
czasie snu, obcięła mu głowę, poczem zatańczyła triumfalnie...

Bardzo kochliwi byli mitologiczni bogowie i ludzie. Zeus pod po-
stacią łabędzia romansował z mężatką Ledą. Z dwóch jaj wykluli się 
Kastor i Polluks oraz Helena, najpiękniejsza kobieta starożytnej Grecji. 
Pygmalion zakochał się w wyrzeźbionej przez siebie Galatei, ożywio-
nej przez Afrodytę – bogini piękności i miłości.

Najsłynniejszymi parami nowożytnych kochanków literackich byli 
zapewne Tristan i Izolda, Romeo i Julia, Hamlet i Ofelia, choć i nasza 
Telimena tak pięknie i pomysłowo uwodziła Tadeusza. A skoro już 

o literaturze mowa, to warto wspomnieć, że sonety Petrarki do Lau-
ry uznano za wzór liryki miłosnej, a umiłowana Dantego – Beatrice, 
stanowi symbol miłości duchowej. Nasi poeci kochali się zazwyczaj nie-
szczęśliwie: Mickiewicz (a bałamut to był wielki) w Maryli Wereszcza-
kównej, Słowacki w Ludwice ze Śniadeckich a Krasiński w Delfinie z 
hrabiów Komorowskich. 

Kochali się też królowie: Kazimierz Wielki w pięknej Żydówce 
Esterze, Zygmunt II August w Barbarze Radziwiłłównej, Sobieski o 
chuciach wielkich  w Marysieńce,  August II Mocny w hrabinie Cosel 
a król Stasiu Poniatowski w carycy Katarzynie.

Opowieści o słynnych kochankach można by wieść bez końca. A 
wszystko to przez małego chłopczyka ze skrzydełkami i łukiem w ręce 
– czyli Amora (Erosa). Sam zresztą, biedaczek, zakochał się nieszczęśli-
wie w Psyche. Zeus miłościwie zlitował się nad parą kochanków i przy-
jął Psyche na Olimp. I tam odbyły się huczne ich zaślubiny. 

                                                                                           Ewa Kłodzińska   
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Dobrze trafiłem
uniejów dla mnie dużo znaczy  

Na spacerze po osiedlu z Mamą Joleńki - gościem z Uniejowa. 

Do Uniejowa zaprosiła mnie Jo-
leńka, piękna dziewczyna, którą 
spotkałem w Gnieźnie. W tej mojej 
podróży w nieznane bez trudu doje-
chałem do Turku. Ale w Turku wszy-
scy mówili, że autobus dojeżdża do 
Uniejewa. To mnie trochę zmyliło. 
Domyśliłem się jednak, że Uniejew, 
to taka gwara. Joleńka przyjęła mnie 
bardzo serdecznie, a rodzina Joleńki 
z dużym zaciekawieniem. Miastecz-
ko Uniejów roku 1961 trochę zaniedbane, ale bardzo urokli-
we. Bo zamek, park, rzeka Warta, Kolegiata Uniejowska, stary 
zabytkowy młyn, ryneczek stwarzały przyjemną atmosferę.

W domu rodzinnym uroczej dziewczyny tchnęło ciepłem. 
Mieszkańcy Uniejowa to ludzie bardzo przyjaźni i otwarci. Peł-
ni nadziei, że coś się zmieniało w związku z odkrytymi woda-
mi termalnymi. A nadzieja spełniała się z roku na rok. Tak, że 
pragnąłem tu przyjeżdżać, tu bywać i poznawać piękną okolicę.  
W Uniejowie przeżyłem wiele pięknych chwil, odbyłem z Joleń-
ką wiele spacerów nad Wartą, w pięknym parku, często zwiedza-
liśmy zamek. Na schodach zamku zjawiskowa dziewczyna Joleń-
ka, najpiękniej na świecie recytowała mickiewiczowski „Koncert 
Jankiela” z epopei narodowej „Pan Tadeusz”.

Z każdym rokiem Uniejów piękniał,  zamek został wyremonto-
wany i oddany dla rozwijającej się turystyki, pięknie zozagospo-
darowano tereny nad Wartą. Tak powstało centrum turystyczno-
sportowe, w którym przez pewien czas znaczącą funkcję pełnił 
brat Joleńki, znakomity siatkarz Jan Piskorski.

Chętnie jeździłem do Joleńki, a Ona, kochana Joleńka, z rado-
ścią, z otwartymi ramionami mnie przyjmowała. Potem mi mó-
wiła, że na każdą wiadomość o moim przyjeździe skakała pod 
sufit, rozbijając sobie przy tym głowę - miłą główeńkę. W czasie 
tych spotkań prowadziliśmy wiele rozmów, przez to poznawa-
liśmy się nawzajem, akcentując, jakim wartościom sprzyjamy,  
a jakie postawy są nam obce.

No i odważyłem się poprosić o rękę Joleńki, a ona, ta pięk-
na, delikatna, mądra, odpowiedzialna dziewczyna, przyjęła moje 
oświadczyny. I tak pobraliśmy się, składając sobie wzajemnie 
przysięgę małżeńską. Najpierw przyrzekaliśmy sobie miłość  
i wierność w Urzędzie Miejskim, po wyjściu z którego na scho-
dach Joleńka, już żona, powiedziała piękne słowa - „Teraz Wacu-
liku jestem już cała twoja”. Następnie przysięgę małżeńską zło-
żyliśmy sobie w Kolegiacie Uniejowskiej. Suknię ślubną Pannie 
Młodej uszyła Mama Joleńki - Kazimiera.

W czasie naszej uczty weselnej tańczyłem z Mamą Joleńki w takt me-
lodii „Głęboka studzienka”, moja Mama Wiktoria śpiewała przyśpiewki 
weselne ze swoich młodzieńczych lat. Usłyszałem wiele pozytywnych 
słów od bliskiej i dalszej rodziny o mojej Joleńce. Mama Joleńki z god-
nością wypełniała swoje powołanie opiekunki rodziny - zaradna, zapo-
biegliwa, niezwykle pracowita, całym sercem oddana licznej rodzinie. 
Nam bardzo pomagała w opiece nad maleńkim Wojtusiem i za to je-
stem bardzo wdzięczny. Bardzo smacznie gotowała, przyrządzała ryby, 
grzyby i różne potrawy. Pyzy na parze, takie pulchne i takie smaczne, że 
jeszcze dzisiaj czuję niezapomniany ich smak. Gdy zdrowie pozwalało,  
przyjeżdżała na moje imieniny do Poznania.

Tata Joleńki Józef to pracowitość nieprzeciętna. Zdawało mi 
się, że pracuje przez 24 godziny na dobę. Rower, piesek Fafik, 
torba pełna listów i przesyłek pocztowych to atrybuty codziennej 
pracy, to pełen dobroci i troski. Był również wytrawnym fryzje-
rem. Później często ja strzygłem cierpliwego Tatę Joleńki.

Jak niełatwo mi pisać o Tereni - siostrze Joleńki, która odeszła tak 
bardzo przedwcześnie. Terenia, którą wspominam z czułością, to szla-
chetna, piękna, ciepła i mądra Osoba. Była uzdolniona plastycznie. Z 
ogromnym oddaniem i poświęceniem opiekowała się Rodzicami. Te-
renia, którą bardzo ceniłem i lubiłem, była dla naszych synów Wojtka i 
Marka wspaniałą opiekunką i powiernikiem ich młodzieńczych lat. Ob-
darowała ich przyjaźnią osoby serdecznej, czułej i mądrej. Za to bardzo 
dziękuję Ci Tereniu.

W obliczu tego co napisałem łatwo się domyślić, że z całą Rodziną 
z radością jeździliśmy do Uniejowa. Miła atmosfera, jaka tu panowała, 
przyciągała nas do Rodziny Joleńki. Cieszę się, że tak przyjaźnie i z dużą 
życzliwością Rodzina Joleńki mnie przyjęła, a ja Im się odwzajemnia-
łem szacunkiem i miłością rodzinną. Pozostała część rodzeństwa Joleń-
ki była i jest bardzo przyjazna dla nas, a ich dzieci zakochane w nas, a 
my w nich.

Jestem przekonany, że mogę nazywać się szczęściarzem, trafiając do 
rodziny Joleńki. Mojej Joleńce wszyscy najbliżsi i znajomi życzyli, aby 
w trafiła w swym życiu na dobrego męża. Czy to życzenie się spełniło? 
Na to pytanie odpowiedzi może udzielić tylko moja ukochana żona. Ja 
pozostaję w nadziei, że tak.

Wacław Duda 

Dzisiaj, w obliczu tego, co się zdarzyło, mogę z pełną odpowiedzial-
nością powiedzieć, że pewnego jesiennego dnia, tj. 26 września 1961 r. 
dla mnie szczęśliwego na drodze mojej wędrówki Pan postawił skarb 
- Joleńkę, który podjąłem tak, jak podejmuje się najdroższy diament z 
wielką radością i nadzieją, że będzie moją podporą i miłością życia i nie 
zawiodłem się. Ona, moja Joleńka, wypełniła i wypełnia trwanie naszej 
rodziny piękną przestrzenią dobra. Ta błogosławiona dla mnie chwila 
stała się fundamentem naszego szczęśliwego małżeństwa.

Uniejów rozwijał się dzięki odkrytym wodom termalnym, które 
bardzo wzbogacały miasto. Powstały baseny termalne, hotele w parku 
oraz obok zamku. Rynek Uniejowski uzyskał nowe oblicze z pięknym 
pomnikiem i wodotryskami. Miasto otaczają niczym wieniec szeregi 
pięknych okazałych budynków i domki na osiedlach mieszkaniowych. 
Piękny hotel w centrum miasta to prawdziwa perła w koronie Uniejo-
wa. W niedużej odległości od miasta pełno wspaniałych lasów i siedlisk. 
Dziś Uniejów spełnia wszystkie zalety i walory miasta sanatoryjnego i to 
mnie bardzo cieszy. Kiedy pływam w basenach z ciepłą termalną wodą 
i podziwiam wielość różnorakich urządzeń, piękną architekturę całego 
ośrodka i spaceruję z Joleńką po pięknym, znanym nam parku, czuję jak 
moje płuca oddychają czystym powietrzem nasyconym jodem, to moje 
serce zdrowieje i bije coraz mocniej.

Dobrze, bardzo dobrze, że za Joleńką, moją żoną i przy-
jacielem, trafiłem do Uniejowa, do szczęśliwego dla mnie 
Uniejowa. Zgodnie z filozofią mojego życia. Dobrze wykonać 
zadanie i dobrze trafić za pierwszym razem, to jest wypełnić 
najlepszą treścią swoje życie, swoją przestrzeń dobra, wiary, 
nadziei i miłości.                                                        Wacław Duda                                                                                                                                                  
  Fragment obszerniejszych wspomnień  i refleksji zawartych  
w drugim wydaniu poetyckiej książki pana Wacława Dudy  
pt. „Mój świat”. Polecamy spotkania z Autorem.              Redakcja
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kobylepole w przeszłości
Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

     WPROWADZENIE
Postanowiłam sięgnąć do przeszło-

ści mieszkańców Kobylepola, wejrzeć 
w dawne i odmienne czasy, zrozumieć 
tamto życie, z jakim borykali się przez 
stulecia. Interesuje mnie również jak so-
bie radzili z wypełnianiem praktyk reli-
gijnych, nie mając kościoła w miejscu 
swego zamieszkania. Kościół parafialny 
dla Kobylepola i przyległych osad znajdo-
wał się w Spławiu, wsi odległej około 3 do 4 km, bez żadnych 
możliwości dotarcia do celu środkami komunikacji publicz-
nej, zbiorowej (w dawnych czasach taka nie istniała). 

Musimy pamiętać, że dawni mieszkańcy Kobylepola to  
w przeważającej większości chłopi ciężko pracujący w majątku 
ziemskim. Dzień pracy był bardzo długi, praca ciężka, bez żad-
nych mechanicznych urządzeń. Człowiekowi pomagał tylko wół 
i koń. Dopiero przełom XVIII i XIX w. zapoczątkował powolne, 
często bardzo niechętne ze strony ziemiaństwa wprowadzanie, 
jak mówiono, nowinek - urządzeń mechanicznych. Mieszkania 
włościan były też bardzo mizerne - chałupy kryte słomą. Jedna 
z takich chałup jako relikt przetrwała w Kobylepolu do stycz-
nia 1945r. Była zamieszkała 
przez 4 rodziny. Spłonęła w 
czasie działań wojennych. 

Tak pisał Marceli Motty 
o Józefie hr. Mycielskim, 
późniejszym budowniczym 
kobylepolskiego browaru: 
Osiadł więc pan Józef w Ko-
bylopolu, które w ten czas 
pusto i niepozornie wyglą-
dało wśród swoich piasków 
i lasów, ze starymi, po więk-
szej części zniszczonymi bu-
dynkami dworskimi i chału-
pami pod strzechą. Dopiero 
w połowie XIX w. rozwój 
przemysłu, także w Kobyle-
polu, przyniosł zmiany.

Część potomków dawnych mieszkańców Kobylepola posiada 
pewne wiadomości, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak 
ludzie żyli w tamtych czasach. Pamięć ludzka jest ulotna, poko-
lenia ulegną wymianie w sposób naturalny lub przez migrację  
z różnych przyczyn. Dlatego część bardzo ważnych i cieka-
wych wiadomości ulega zapomnieniu. Aby zapobiec temu choć  
w części, postanowiłam zatrzymać na kartach tego opracowania 
niektóre ważniejsze wydarzenia związane z życiem, w tym reli-
gijnym, duchowym mieszkańców Kobylepola.

Obecnie jest inaczej, jest prościej, łatwiej, ale to wymagało 
wiele wysiłku wielu pokoleń mieszkańców żyjących na tym 
skrawku ziemi. Oni zasłużyli sobie na to, aby uchronić od za-
pomnienia co i w jaki sposób tworzyli, a nowym pokoleniom 
Kobylepola i mieszkańcom napływowym przybliżyć w jakim 
trudzie powstawało to, co tu zastali.

          ZWIĄZKI ZE SPŁAWIEM 
Dzieje mieszkańców Kabylepola były na przestrzeni wieków 

nierozerwalnie związane z dziejami parafii Spławie. Spławie to 
stara wieś, od końca XIII w. wzmiankowana w źródłach pisa-

nych. Od 1279 r. Spławie należało do Przedpełka, kasztelana 
poznańskiego z rodu Łodziów. Leżało na terenach podmokłych, 
bagiennych, zalewowych, zgodnie z nazwą własną. Z zapisów 
wynika, że była to niewielka wieś, licząca od 10 do 20 domów 
(w różnych okresach.) zlokalizowanych niedaleko tzw. traktu 
poznańsko - krakowskiego (droga do Tulec), ale posiadało zor-
ganizowaną parafię rzymskokatolicką.

Kościół parafialny 
pw. św. Andrzeja Apo-
stoła został zbudowany 
pod koniec XIII wieku. 
Była to budowla drew-
niana. Historia nada-
nia kościołowi imienia 
patrona nie jest znana. 
Parafia Spławie począt-
kowo składała się z 25 
wsi, ale z czasem ich 
liczba malała. Przyczy-
ny były różne: budo-
wa nowych kościołów 
oraz nowe podziały ad-
ministracyjne. Od początku XV do początku XVII wieku wieś 
należała do Spławskich, w XVIII wieku do Franciszka Skaław-
skiego, a od 1787r do Mycielskich herbu Dołęga. Ostatnim wła-
ścicielem był Władysław hr. Mycielski (1894-1941), syn Józefa 
i Zofii z Taczanowskich z Kobylepola.

        Z HISTORII KOBYLEPOLA
Kobylepołe to miejscowość bardzo stara, podmiejska, leżąca 

na prawym brzegu Warty, na skraju doliny Cybiny, w odległo-
ści około 5 do 6 km od centrum miasta (Stary Rynek). Nazwa 
miejscowości wywodzi się od gruntów na których hodowano  
i wypasano stada klaczy. Takie tereny w średniowieczu posiadały 
specjalne prawa. Pierwsza wzmianka pisana o Kobylepolu, jako 
wsi szlacheckiej, pochodzi z 1330r. W latach 1424-1431 właści-
cielem był Przecław Kobylepolski lub Przecław z Kobylepola. 
Z późniejszych zapisów wynika, że Kobylepole od 1531r. było 
własnością Mikołaja Spławskiego, właściciela Spławia. 

Kobylepole i Spławie 
wraz z sąsiednimi wsiami 
należały do rodu Skaław-
skich. Ludwika ze Skaław-
skich Koźmińska wniosła 
Kobylepole jako swoje wia-
no ślubne wojewodzie Józe-
fowi Mycielskiemu, którego 
poślubiła w 1759r. W ten 
sposób Kobylepole przeszło 
w ręce jednego z najbogat-
szych rodów Wielkopolski 
- Mycielskich herbu Dołęga. 
Ostatnim był Stanisław hr. 
Mycielski (1891-1965), syn 
Józefa i Zofii z Taczanow-
skich.

Dolina Cybiny, nad którą 
rozciąga, się całe Kobyle-
pole od strony północnej, 
stanowi obecnie oś Wschod-
niego Klina Zieleni. Jest bar-
dzo atrakcyjnym terenem dla 
pieszych wędrówek. Wzdłuż 
rzeki odbudowano dawne zaniedbane stawy i malownicze dróżki 
spacerowe. (cdn)                                                Maria Boruta

Maria Boruta

Józef hr. Mycielski (1801-1885). 
Właściciel Kobylepola, 
budowniczy browaru.

Pamiątka po Skaławskich - za-
bytkowa figura św. Jana Nepo-
mucena. Z Kobylepola przenie-
siona po wojnie na dziedziniec 

pałacu arcybiskupiego przy 
Katedrze Poznańskiej
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spełnione  marzenie  janiny
         Leon Wyczókowski
            akwarela, 1929.

reżyser wizjoner
Spotkanie z gwiazdą

osiedle dawniej i dziś (2) 

Krzysztofa Gradowskiego poznałam na planie jednej z czę-
ści opowieści o przygodach Pana Kleksa, kręconych w komna-
tach pięknego zamku w Gołuchowie. Szczęśliwie się składało, 
że w tej uroczej wsi miałam krewnych, a więc dach nad głową 
i wikt zapewniony. Zauroczona filmową atmosferą i bajką, która 
powstawała na moich oczach, (choć w plątaninie kabli), poja-
wiałam się tutaj codziennie. Wkrótce witana już byłam gromko 
przez operatora Zygmunta Samosiuka. 

,,Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy była wspaniałą lek-
turą, film – po latach – okazał się hitem naszej kinematografii 
XX wieku, oglądany częściej niż np. ,,Seksmisja”. W pierwszym 
roku wyświetlania zgromadził przez ekranami kinowymi 14 mln 
widzów. Wtedy nikt jeszcze tego nie przewidywał, bo filmowa 
bajka dopiero powstawała.

Być może właśnie Krzysztof Gradowski już wiedział, że oto 
tworzy rzecz wcześniej niespotykaną. Miał w sobie jakąś siłę 
wizjonera, gdy opowiadał mi, gdzieś w krużgankach gołu-
chowskiego zamku, o swojej przemożnej chęci wejścia  w baj-
kowy świat ,,Akademii Pana Kleksa” (z Piotrem Fronczewskim 
w roli głównej), o zostawieniu świata rzeczywistego z całą jego 
brutalnością, a pokazaniu młodej widowni co to jest przyjaźń, 
wierność, lojalność. Mówił o determinacji w pokonywaniu 
trudności (także finansowych, bo rozmach produkcyjny był 

wcześniej niespotyka-
ny), mówił o szczegó-
łach produkcyjnych. 
Mówił tak pięknie, 
że momentami... za-
pominałam notować 
tych wynurzeń. A 
może zauroczył mnie 
i gołuchowski zamek, 
i błękitnooki reżyser?

Z reżyserem spo-
tkałam się ponownie 
na VI Biennale Sztuki 
dla Dziecka w naszym 
Pałacu Kultury (dziś 
CK Zamek). Dziecięca 
publiczność zgotowała 

Gradowskiemu gorący aplauz, bo ,,Akademia Pana Kleksa” była 
już bestsellerem nie tylko polskich ekranów. Bajkowa wizja trafi-
ła w serca widzów! Rozmawialiśmy ponownie, reżyser potwier-
dził wówczas, że zabiera się za kolejną część przygód Kleksa.

Dziś ,,Akademia Pana Kleksa”, jej kolejne odsłony, jest nadal 
chętnie oglądana. Gdy pojawił się na ekranach ,,Harry Potter” 
znaleźli się nawet zwolennicy teorii, że inspiracją była nasza 
,,Akademia”! Krzysztof Gradowski nie traci nadziei, że uda się 
zrealizować remake ,,Akademii”. I ja mu wierzę, że zrealizuje 
,,nową” ,,Akademię”. 30 lat temu reżyser-bajkowy wizjoner też 
pokonał trudności...                                              Ewa Kłodzińska 

Dzisiejszy odcinek niniejszego cyklu pra-
gnę poświęcić przestawieniom kościoła Św. 
Jana Jerozolimskiego za Murami na obrazach 
i grafikach. Zatrzymajmy się chwilę na histo-
rii tego wyjątkowego, najcenniejszego zabytku 
naszego osiedla. Wiadomo, że 6 maja 1170 r. 
książę Mieszko III Stary ufundował go jako 
kościół szpitalny. Najwcześniejsze pisemne 
wzmianki o istniejącym tutaj kościele pw. Św. 
Michała Archanioła pochodzą z 1142 r. Od 
wezwania tego pochodzi obecna nazwa ulicy, 
której mieszkańcem również i ja jestem. Już wtedy przy kościele istniały 
przytułek-szpital oraz komora celna. 

Usytuowanie poza murami podyktowane było względami bezpie-
czeństwa dworu książęcego. Obie instytucje musiały być obsługiwane 

   Marek Knasiecki

przez ludzi podległych władzy książęcej, a ich znaczenie było bardzo 
ważne dla ogólnej polityki gospodarczo – społecznej prowadzonej przez 
dwór. Położenie ich przy jednej z najważniejszych dróg prowadzących 
z Gniezna i Giecza do ówczesnego zespołu grodowego - „aglomeracji” 
Poznania świadczy jednoznacznie, że już w tamtym czasie Komando-
ria czy osada Św. Jana stanowiły integralną część grodu. Również tutaj 
funkcjonował targ, który w późniejszym czasie przeniesiono na Śródkę. 
Tyle historii.

Wróćmy do tematu właściwego. Leon Wyczółkowski, Tadeus Siwiń-
ski, Henryk Kot i moja skromna osoba przedstawiły ten unikatowy za-
bytek w swoich pracach. Leon Wyczółkowski malarz światowej sławy 
przedstawił go na akwareli i kredce z roku 1929 (zdjęcie) Prof. Tadeusz 
Siwiński namalował go w technice suchych pasteli dla celów wydawni-
czych w 1998 r. (zdjęcie ). Pan Henryk Kot pokazuje go w swojej grafice 
(zdjęci) Mój wyszywany obraz techniką krzyżykową jedynie dopełnia 
artystyczne możliwości przedstawienia tej perły ceglanego budownic-
twa w naszym kraju. (zdjęcie ). 

                                          Do następnego spotkania. Marek Knasiecki

         Tadeusz Siwiński
      suche pastele, 1998 r.

                Henryk Kot
                     grafika

              Marek Knasiecki
obraz wyszywany krzyżykowo

Był kwiecień 1933 roku. W poznańskiej Farze miał się odbyć 
ślub Janiny z Objezierza i Franciszka z Przekupowa, mieszkańców 
Poznania. Oboje już 30-letni, oboje pracowici i niebogaci. Janka co 
rusz szła do Fary –  do Kaplicy Wieczystej Adoracji, żeby szczęśliwe 
życie z Frankiem sobie wymodlić, a przy okazji popatrzeć na śluby. 
A najbardziej jej się podobało jak para młoda szła przez tę długą 

nawę po czerwonym chodniku. Tyle tylko, że taki splendor był dro-
gi, nie na kieszeń Janki i Franka.

Nastał dzień ich ślubu. Poprzednia uroczystość  zaślubin bar-
dzo się przedłużyła. Para nowożeńców kroczyła dumnie po tym 
wymarzonym przez Jankę czerwonym chodniku... Ledwo z niego 
zeszli a już Janina pod rękę z Franciszkiem na nim mocno stanęła! 
I nie dała sobie spod nóg go zabrać! Marzenie się spełniło! I zostało 
zapamiętane na całe wspólne szczęśliwe życie, także po przepro-
wadzce na Komandorię!        (Opowiedziane przez wnuczkę Ewę)
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wybory rady osiedla

przywrócić do życia

W akcji sprzątania uczestniczyli zasiedziali i nowi mieszkańcy, 
czasem całymi rodzinami, ale pospolitego ruszenia nie było. 

Makabrycznym znaleziskiem nad Główną był martwy wielki 
dzik odyniec. Nie zdołał zerwać zastawionej stalowej pętli . 

Do Rady Osiedla Główna kandydowało 17 osób, a więc tylko o dwie wię-
cej, niż należało wybrać. Konkurencja była zatem niewielka, a frekwencja 
wyniosła jedynie 7,7 proc. Podczas tych wyborów zdarzyło się jednak coś 
ważnego: do rady weszli trzej przedstawiciele dwóch wspólnot w nowych 
blokach „Na Smolnej”. Należy to ocenić zdecydowanie pozytywnie, dzięki 
temu będzie ułatwiona integracja „nowych” mieszkańców ze „starymi”. Ci 
nowi musieli w swoim środowisku zachęcić do głosowania sporą liczbę wy-
borców, co wymagało wysiłku.

A oto skład wybranej Rady Osiedla Główna, w kolejności według liczby 
uzyskanych głosów. Ludwik Stefan Troiński 135, Adam Kornacki 119, Grze-
gorz Sławomir Maciejewski 106, Kamil Matyja 106, Aleksandra Friedrich 
97, Bolesława Lulczyńska 97, Łukasz Bareja 96, Sebastian Bogdanowicz 92, 
Andrzej Banach 88, Wiesława Kazimierczak 86, Andrzej Deutschmann 79, 
Danuta Agnieszka Brajewska, Krzysztof Kempski 70, Ewa Kubiak 57, Kamil 
Ignaczak 56. Ślubowanie i podział funkcji nastąpi wkrótce.                      md

Oczyszczenia wymaga nie tylko nurt i brzeg Głównej, ale także 
rozległy teren po obu jej brzegach, jest to wielkie zadanie. 

Tylko zagospodarowanie rzeki i doliny zapobiec może dalsze-
mu wyrzucaniu tu wszelkich odpadów, jak było dotąd. 

Włożono wiele wysiłku w wydobycie śmieci z koryta rzeki, lecz 
trzeba jeszcze wiele pracy, aby przywrócić jej czystość i urodę. 

Na apel Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, wzy-
wający do sprzątania niezwykłej urody, ale i bardzo zeszpeconej rzeki 
Głównej, odpowiedziało około 20 osób. Poświęcili oni kilka godzin 
swojego sobotniego czasu, aby 21 marca br. usuwać z wody i brzegów 
nagromadzone latami śmieci, które wyrzucali tu nie tylko okoliczni 
mieszkańcy. To bardzo smutne, że pozwolono na tak ogromną skalę 
przez wiele lat okaleczać cudowny, jedyny tego rodzaju w Poznaniu dar 
natury, jakim jest wpadająca tu do Warty rzeka Główna, wypływająca z 
historycznego Jeziora Lednickiego. 

W czasie akcji oraz wcześniej zdołano wydobyć i usunąć m. in. setki 
starych opon, czasem tak dużych i ciężkich, że wymagały jednoczesnego 
wysiłku kilku mężczyzn. Uczestnicy szlachetnej akcji zrobili co mogli, 
ale zrewitalizowanie rzeki i jej otoczenia wymaga działań na znacznie 
większą skalę. Rozumieją to uczestniczący w sprzątaniu wolontariusze 
i z pewnością będą zabiegać o stworzenie odpowiedniego programu, 
mającego skuteczne poparcie władz miasta. Nadszedł czas, aby rzekę 
Główną z otaczającym terenem przywrócić do życia i udostępnić miesz-
kańcom, tak jak się stało z Parkiem Nadolnik
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ogrAbieni 
i wypędzeni (5)

Wojenna poniewierka oczami dziecka

                 ŻYCIE NA WYGNANIU
Przy niewielkim budynku czteroklasowej szkoły w Warysiu był 

kawałek pola, zasiewany zbożem. Pomagaliśmy w czasie żniw. Okres 
pobytu w szkole nie był jednak dla nas korzystny. Byliśmy uważani 
za intruzów, sublokatorów bez żadnych praw. W pewnym momencie 
wyeksmitowano nas na strych, na który wchodziło się po drabinie. 
Dla Rodziców nowe miejsce dotkliwie kontrastowało z tym, co było 
jeszcze nie tak dawno. 

                   Rok 1940. Pomagamy przy żniwach.

Nasi goście: nauczycielki Zofia Lesa-
kówna (z moją siostrą) z koleżanką.

Z prawej: Podziwiany przez nas brat 
Jurek niesie kloc do porąbania.

Znajomi, których nie wysiedlili z Poznania, zatrudnieni dawniej przez 
Ojca, przesłali nam w 1941 roku wycinek z gazety – niemieckiej „gadzi-
nówki” (organ NSDAP) ukazującej się w 
Poznaniu. Zawierał on reklamę niejakiego 
Leona Anspacha, który przejął hurtownię 
Ojca. Posłużył się w tej reklamie grafiką 
wykonaną przez Ojca. Bezczelnie napisał, 
że tę hurtownię nabył („wszedł w posiada-
nie kupując”). Szkopuł w tym, że właści-
ciel, tj. ten, któremu miał zapłacić, był już 
od pewnego czasu wywieziony z rodziną 
do obozu, a następnie do Generalnego 
Gubernatorstwa i nigdy nie zdążył poznać 
rabusia.

Z prawej: Reklama w „Ostdeutsche Be-
obachter”  z dnia 26 stycznia 1941

Po przeszło dwóch latach mieszkania w szkole przeprowadziliśmy 
się do wiejskiej chaty Franciszka i Wiktorii Curyłów w niecodziennych 
okolicznościach. W dniu 23 września 1942 roku podczas akcji pacyfi-
kacyjnej gestapowców i żandarmów niemieckich, w odwecie za pomoc 
partyzantom, życie straciło troje mieszkańców Warysia: Wiktoria Cury-
ło, Franciszek Dzik oraz Jan Kwaśniak. W czasie pacyfikacji Niemcy sto-
sowali kule dum-dum, które rozrywały ciało i powodowały zakażenie. 
Męża Wiktorii Franciszka Niemcy uprowadzili do Tarnowa, słuch o nim 
zaginął. Wiele osób aresztowano. Wiktoria i Franciszek Curyłowie nie 

Doktor Henryk Ratyński nie tylko „wyciągnął mnie spod łopaty”,
            lecz także dbał o moje zdrowie później szczepiąc mnie 
              przeciw durowi brzusznemu, czerwonce i tyfusowi.
mieli dzieci, chata opustoszała. Nie wiem jak Ojciec załatwił, że mo-

gliśmy wprowadzić się do tej chaty. Była to skromna chata z bali drew-
nianych, kryta strzechą, z maleńkimi oknami o pojedynczych szybach. 
Była jedna izba, w której był piec z okapem, stół, ława, stołki do sie-
dzenia, łóżko, jakaś szafa. Dla siostry i mnie Ojciec zbudował piętro-
we łóżko (bardzo podobało mi się spanie na piętrze). Obok izby była 
maleńka komórka z żarnami. Z sieni wchodziło się do niewielkiego 
pomieszczenia, gdzie później trzymaliśmy kozę – kupioną przez Ojca 
na targu w Wojniczu koło Tarnowa. Biedną kozę pędził Ojciec prawie 
15 km. Opłaciło się, był to niezły zakup, koza dawała mleko! Przeba-
czaliśmy jej, gdy pozwalała sobie na zjadanie mniejszych fragmentów 
wywieszonego prania.

Nowym problemem były wszędobylskie insekty. Dokuczały nam 
pchły, a okresami także wszy. Używany był specjalny grzebień z „gęsty-
mi” zębami. Walka z muchami odbywała się na kilku frontach. Mucho-
łapki nie wystarczały. Czasem wyganialiśmy muchy przy pomocy gałęzi 
do otwartych drzwi. Skutecznym sposobem był również wysmarowany 
syropem mały worek – pułapka. Złapane podstępnie muchy zjadał z 
apetytem nasz indyk „Pituś”.

Naszą rodzinę z kozą sfotografował brat Jurek. 

                   Przed chatą Franciszka i Wiktorii Curyłów. 
                        Mama wykręca pranie, reszta kibicuje. 
Patrząc na te sielankowe zdjęcia czasem trudno dziś uwierzyć, że 

trwała wówczas najokrutniejsza, niszcząca całe narody wojna totalna.
(cdn)                                                                      Henryk Walendowski
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
       A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją, 

          że wróciła wiosna, że śniegi topnieją. 
           WIOSENNE SHOW
Podczas wyczekiwanego „Talent Show” młodzi artyści rywalizowali 

ze sobą w trzech kategoriach: taniec, śpiew oraz gra na instrumencie 
muzycznym. W auli szkoły zabrzmiały najnowsze przeboje, ale też nie 
zabrakło hitów śpiewanych przed laty przez rodziców młodych wyko-
nawców. W kategorii taniec I miejsce zdobyła Weronika Muszyńska, 
II miejsce Martyna Przybylska, a III Martyna Nowaczyk. W kategorii 
śpiew najlepsza okazała się Klaudia Brzóska, II miejsce przypadło Oliwii 
Murawskiej, a III miejsce otrzymała Gabrysia Leitgeber. Najlepszym in-
strumentalistą został Tomek Wejner, a kolejne miejsca uzyskali: Bartosz 
Wojciechowski i Jędrzej Rosiński. Gratulujemy!

     TALENTY PLASTYCZNE
W oczekiwaniu na ciepłą i słoneczną wiosnę uczniowie wzięli udział 

w szkolnym konkursie dla uczniów i rodziców- „Suknia Pani Wiosny”. 
Wpłynęło ok. 30 prac, które można podziwiać na tablicach w holu 
szkolnym. Przed nami najbardziej radosne Święta Wielkanocne. Nie-
odłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko symbolizujące 
rodzące się życie oraz nadzieję. Dlatego z ochotą przystąpiliśmy do III 
Ogólnopolskiego Konkursu- „Tradycje wielkanocne-Pisanka 2015”. 
Już kolejny raz  wzięliśmy udział w konkursie „Wielkanocna Pocztów-
ka” organizowanym przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i 
Sztuki Ars. Nagrodą dla autorów zwycięskich prac będzie wydrukowa-
nie i sprzedaż pocztówek w okresie przedświątecznym oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Życzymy im powodzenia!

            SUKCES BARTKA
W Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu 
laureaci konkursów 
organizowanych dla 
uczniów szkół podsta-
wowych odebrali z rąk 
Wojewody Wielkopol-
skiego i Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty 
zaświadczenia i nagro-
dy. Nasz uczeń Bartosz 
Wojciechowski uzyskał 
tytuł laureata Woje-
wódzkiego Konkursu 
Matematycznego ra-
zem z 20 uzdolnionymi 
młodymi matematyka-
mi z całej Wielkopol-
ski. Tytuł laureata tego 
konkursu uprawnia do 
przyjęcia w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimna-
zjum, uzyskania celującej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
oraz do zwolnienia z pierwszej części sprawdzianu po klasie szóstej. 
GRATULACJE!!!

MIĘDZYNARODOWY KANGUR
Uczniowie klas III -VI przystąpili dziś do Międzynarodowego Kon-

kursu Matematycznego Kangur, który odbywa się w tym samym czasie 
na całym świecie. Dzieci i młodzież ze wszystkich zakątków naszego 
globu rozwiązują te same zadania, co znacząco wpływa na atrakcyjność 
konkursu. W tym roku każdy z uczestników otrzymał łamigłówkę „Ma-
giczny Wąż”.

        JEDEN Z DZIESIĘCIU
Antoni Rosiński wziął udział 

w I edycji konkursu dla dzieci klas 
trzecich „Jeden z dziesięciu”, zor-
ganizowanego przez wychowaw-
ców świetlicy szkolnej ze Szkoły 
Podstawowej nr 85 w Poznaniu. 
Uczniowie z ośmiu szkół pod-
stawowych musieli wykazać się 
wiedzą z wielu dziedzin: sztuka, 
sport, przyroda, matematyka, ję-
zyk polski, a nawet zasady savoir 
vivre. Nasz uczeń, po bardzo wy-
równanej walce, zdobył III miejsce 
i otrzymał zasłużone gratulacje, 
dyplom oraz nagrodę książkową. 
Gratulacje!

NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE
Naszą szkołę odwiedziły reprezentantki Polski i zawodniczki 

aktualnego Mistrza Polski - Medyka Konin: Ewa Pajor, Anna 
Gawrońska oraz Natalia Pakulska. Dziewczęta z SP 45 przyjęły 
mistrzynie bardzo ciepło. Były własnoręcznie wykonane plakaty 
o zawodniczkach, balony w kształcie piłek oraz mnóstwo pytań, 
którymi dosłownie „obrzuciły” starsze koleżanki. Uczennice 
mogły obejrzeć medale, które koninianki przywiozły ze sobą. 
Każda otrzymała również pamiątkowy kalendarz ze zdjęciem i 
autografem piłkarek. Spotkanie zakończyłyśmy wspólnymi zdję-
ciami. Przysłowiową „wisienką na torcie” okazał się mecz, w któ-
rym nasze dziewczęta mogły wykazać się swoimi umiejętnościa-
mi piłkarskimi, zagrać w jednej drużynie z mistrzyniami, a po 
zdobytej bramce „przybić piątkę” z Ewą Pajor, najlepszą piłkarką 
w kraju. Przeżycia z tego dnia na pewno na długo pozostaną w 
sercach dziewcząt z SP 45.

XXV HALOWy TURNIEJ
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               XXV TURNIEJ
Dobiegł końca XXV Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawo-

wych o puchar Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty i Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zawody trwały od 
13.11.2014r. do 15.03.2015r. i wzięły w nich udział 54 zespoły z 20 szkół. 
Turniej rozgrywany był w Szkole Podstawowej nr 34 na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego w pięciu kategoriach wiekowych. Naszą szkołę reprezento-
wali chłopcy i dziewczęta z klasy 4, 5, 6. Warto dodać, że piłkarki z SP 
45 były jedynymi dziewczętami w tych zawodach i spisały się bardzo 
dobrze, a na wyróżnienie zasłużyła Klaudia Bobecka z klasy 5a, która w 
turnieju zdobyła 15 bramek i została najlepszą zawodniczką. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom!

          MEDALOWE SUMO
Odbyły się I Mistrzostwa Poznania Szkół Podstawowych w Sumo, w 

których brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP „PO-
ZNAŃ”. Szkolna drużyna składająca się z 20 uczniów klas V oraz VI 
zmagała się z uczniami innych szkół. Głównym celem zawodów była 
popularyzacja sumo wśród młodzieży. Nasi uczniowie spisali się na me-
dal zajmując aż czterokrotnie I miejsce w swoich kategoriach wagowych. 
W sumie SP 45 zdobyła aż 10 medali!!! I miejsce: Strzyżewski Grzegorz, 
Mikołajczyk Jakub, Szymkowiak Robert, Staszak Adrian. III miejsce: 
Witkowski Mikołaj, Sikora Mikołaj, Kosmowski Witold, Radziszewska 
Agata, Kortas Weronika, Lewińska Klaudia. Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy!!!

                      ODKRYWAMY 
              PIŁKARSKIE TALENTY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 głasza nabór na rok szkol-

ny 2015/2016 do klasy sportowej 4 o profilu PIŁKA NOŻNA 
dziewcząt i chłopców. Przyjmujemy również kandydatów do 
klasy 5 i 6.

Klasa Sportowa powstała przy współpracy z Towarzystwem Spor-
towym Polonia Poznań, klubem o 90-letniej tradycji piłkarskiej i 
bogatych doświadczeniach w prowadzeniu sekcji piłki nożnej kobiet, 
oraz Klubem Sportowym Koziołek Poznań, w którego szeregach tre-
nuje ponad 200 młodych piłkarzy.

Uczniowie klas sportowych mają 4 godziny wychowania fizyczne-
go i 6 godzin treningów z wykwalifikowaną kadrą. Zajęcia odbywają 
się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią, na trawie naturalnej, w do-
brze wyposażonej sali gimnastycznej i auli do sportów walki.

   SOBOTA PEŁNA WRAŻEŃ
Uczniowie z koła „Historia i sztuka w naszym mieście” odwiedzi-

li Muzeum Powstania Wielkopolskiego i zapoznali się z przebiegiem 
zwycięskiego zrywu patriotycznego w naszym regionie. Później wzięli 
udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Archeologicznym, gdzie 
z okazji Dnia św. Patryka odbywały się liczne imprezy.

           MOTYLE ŚWIATA
Klasa IIa oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wy-

cieczkę do Palmiarni. Uczniowie poznali rośliny z różnych stref klima-
tycznych. Zachwyt wzbudzały między innymi piękne storczyki. Dzieci 
miały okazję podziwiać żywe ptaki, motyle i ryby w akwariach. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Motyle świata”.

           NIEBO ISTNIEJE…
Tegoroczne rekolekcje głosił ksiądz diakon Marcin Skowron. Przebie-

gały pod hasłem „Z Panem Jezusem idziemy drogą nawrócenia”. Zajęcia 
odbywały się w kościele i w szkole. Doświadczyliśmy spotkania z Jezu-
sem w sakramencie pokuty i Eucharystii, wzięliśmy udział w warszta-
tach plastycznych, oglądaliśmy filmy, tworzyliśmy plakaty, układaliśmy 
krzyżówki. Spotkania w kościele wzbogacił wspólny śpiew przy akom-
paniamencie gitary siostry Małgorzaty Buchholc. Uczniowie aktywnie 
włączyli się w liturgię poprzez czytanie i modlitwę wiernych oraz przy-
gotowanie Drogi Krzyżowej. 

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM 
W marcu powitaliśmy niezwykłego gościa ks. biskupa Zdzisława For-

tuniaka, który z okazji wizytacji parafii odwiedził naszą szkołę. W dru-
giej części ks. Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym. W rozmowie 
mogliśmy doświadczyć ciepła, ojcowskiej troski oraz dobrego humoru. 
Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Po-
zwoliło dostrzec, że wśród wartości, które wprowadza w życie szkoła, 
istotną rolę w życiu katolika stanowią również wartości chrześcijańskie.
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
UCZNIÓW KLAS VI i RODZICÓW

na  DRZWI OTWARTE 
dnia 17 kwietnia (piątek) 

w godz. od 15.00 do 17.00 
GIMNAZJUM nr 20 

im. O. Mariana Żelazka, ul. Główna 42
       DZWONEK NA OBIAD
W ramach programu „Dzwonek na obiad” nasza szkoła przystąpi-

ła do konkursu „Grosz do grosza”. Zbieraliśmy fundusze do skarbonki 
szkolnej. Wolontariusze zorganizowali również słodki dzień w szkole 
oraz loterię fantową. W sumie zebraliśmy 131 zł i 19 groszy. Pieniądze 
zostaną przekazane Fundacji „Być bardziej” z siedzibą w Warszawie.

                                                                                 Małgorzata Wożniak

 „O POEZJĘ TRZEBA DBAĆ”
Kolejna, trzecia edycja Konkursu Piosenki Poetyckiej „O poezję trzeba 

dbać” już za nami. Konkurs był źródłem wzruszeń i pozostaje źródłem 
nadziei, że warto młodzież inspirować, bo jest wrażliwa na poezję.

W tym roku spotkaliśmy się z przedstawicielami 5 i 6 klas szkół pod-
stawowych oraz gimnazjalistami Poznania. Dominowały piosenki Mar-
ka Grechuty, Grzegorza Turnaua, ale także słuchalismy piosenek Renaty 
Przemyk, Starego Dobrego Małżeństwa, Michała Bajora, Stanisława Soj-
ki czy Jacka Kaczmarskiego. Przyznano nagrody i wyróżnienia w katego-
rii szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Jesteśmy bardzo dumni z 
występów naszych uczniów: Magdy Michalskiej z klasy 3 i Bartosza Ła-
komego z klasy 2. Bartek zajął drugie miejsce, wykonał piosenkę „Znów 
wędrujemy” z repertuaru Grzegorza Turnaua. Gratulujemy!!! Patronem 
medialnym Konkursu było Radio Emaus. Nagłośnienia użyczył nam ks. 
Konrad Rapior. Do zobaczenia w czwartej edycji Konkursu. O poezję 
trzeba dbać!                                                                       Magdalena Thiel

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
17 marca odbyła się niezwykła lekcja kulturowa zorganizowana przez 

nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Szkolny, poświęcona 
postaci  Świętego Patryka. Tego dnia uczniowie mieli okazję poznać 
postać patrona Irlandii oraz tradycje i zwyczaje tego kraju. W czasie 
przerw gimnazjaliści mogli skosztować zielonych smakołyków oraz 
posłuchać irlandzkiej muzyki na odbywającym się kiermaszu. 

                                                                          Beata Kierzkowska

ZMARŁ ŚP. WACŁAW ŻELAZEK
Dnia 4 marca 2015r. zmarł brat nasze-

go Patrona – śp. Wacław Żelazek. Miał 95 
lat. Większość tułaczego życia spędził na 
obczyźnie. Walczył w armii gen. Ander-
sa i brał udział w bitwie pod Monte Cas-
sino jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jak 
wielu żołnierzy z tej armii, nie wrócił po 
wojnie do ojczyzny – mieszkał w Argen-
tynie i we Włoszech, gdzie założył rodzi-
nę. Tęsknota za ojczyzną sprawiła, że u 

schyłku życia ten żołnierz-tułacz 
wrócił w latach dziewięćdziesią-
tych do kraju. Ostatnie lata spę-
dził otoczony miłością rodziny 
i opieką werbistów, współbraci 
naszego Patrona – ojca Mariana. 
Delegacja Gimnazjum nr 20 po-
żegnała śp. Wacława Żelazka na 
cmentarzu junikowskim 9 mar-
ca. Śp. Wacław Żelazek  spoczął 
obok swoich rodziców i brata.                                                                                                                                           
                       Joanna Wilmańska

NA TARGACH EDUKACYJNYCH
20 marca nasi  trzecioklasiści wraz z opiekunami udali się na Targi 

Edukacyjne. Mieli okazję zapoznać się z ofertą przygotowaną dla nich 
przez szkoły ponadgimnazjalne. Mogli też porozmawiać z uczniami 
konkretnych szkół. To spotkanie pomoże naszym uczniom w wyborze 
kolejnej szkoły.
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200-lecie urodzin wielkiego rodaka

ależ,  proszę  bardzo!
komuś wolno więcej?
Byłam w sądzie. Plotkarzom (a tych w okolicy niemało, o czym nie-

przyjemnie już się przekonałam) wyjaśniam, że tylko w celu złożenia 
wyjaśnień. Pani sędzia (skądinąd sympatyczna) spóźniła się 15 minut, 
co stanowiło połowę czasu przeznaczonego na moją sprawę. Nie prze-
prosiła. Kolejne wokandy miały, oczywiście, czasowy poślizg, ludzie się 
denerwowali tracąc czas. A co by było gdyby tak spóźnił się wezwany? 
Pewnie otrzymałabym srogą uwagę co najmniej... Uczono mnie, że na-
leży być punktualnym. Panią sędzię pewnie też... 

Wiem również, że będąc w gościnie nie należy kaprysić. Wspaniała 
piosenkarka (zmarła trzy lata temu) Whitney Houston, zaproszona na 
festiwal w Sopocie, wystąpiła w futrze, czapce, tak też ubrała swoją wów-
czas małą córkę. A w ogóle to groziła, że nie wystąpi, bo tu, w tej Pol-
sce strasznie zimno. Latem! Wystąpiła byle jak i powróciła do swojego 
upalnego(?) kraju. Uczono mnie, że zwłaszcza będąc gościem honoro-
wym, należy za ten zaszczyt podziękować. Nie wypada znikać bez po-
żegnania. Gościem honorowym na jednym z koncertów sylwestrowych 

był mój ulubiony Drupi. Zaśpiewał z playbacku i... uciekł, nie czekając 
nawet na oklaski. I już się nie pojawił. To było niegrzeczne wobec tych, 
którzy czekali w zimnicy i wietrze paskudnym na jego występ. 

Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych jest 
nie tylko nieobyczajne, ale i karalne. I zapewne grzywną zostałby po-
traktowany Obywatel. Mandatem obłożone też jest picie alkoholu pod 
chmurką. Borys Szyc (sfotografowany) grzywny nie otrzymał, a kolo-
rowe pisemka jego rozmaite wyczyny traktują jako obyczajowy news. 
Ilona Felicjańska, brylująca na salonach, spowodowała wypadek. Była 
pijana. Owszem, potraktowano ją surowo. Tymczasem piękna modelka 
na swoim alkoholowym nałogu robi niezły interes (książka, wykłady, 
spotkania, blog itp.). I ten nałóg staje się jakoś, dziwna rzecz, rozgrze-
szony...  

Piszę to wszystko zastanawiając się skąd ma czerpać wzory młody 
człowiek, atakowany sprzecznymi informacjami w zakresie bon tonu. 
Zakładam, że kanony dobrego wychowania próbują mu zaszczepić 
w domu, w szkole. A tu nagle – z prasy, telewizji i innych mediów - 
otrzymuje sporą dawkę przeciwnych komunikatów. I można by jesz-
cze długo snuć rozważania, że ludzie związani z kulturą, powinni być 
ambasadorami kultury osobistej i artystycznej.                             (E.K.)

wiekopomne zasługi
AugustA cieszkowskiego

Naszego sąsiada z An-
toninka, artystę plastyka 
pana Stanislawa Myska 
poproszono o stworze-
nie brązowej plaskorzeź-
by dla upamiętnienia 
200-lecia urodzin wiel-
kiego myśliciela, patrio-
ty, społecznika i gospo-
darza Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego. 

Ten wielki nasz rodak 
urodzony 12 września 
1814 roku pochodził  
z Podlasia, ale w roku 
1842 nabył wieś Wierze-
nicę (gmina Swarzędz)  
i spędził tu całe dalsze ży-
cie, zyskując ogromne za-

sługi dla zachowania polskości, nauki, Wielkopolski i odzyskania 
niepodległości. 

Po śmierci w 1894 roku spoczął w krypcie miejscowego sta-
rego drewnianego kościoła. W Wierzenicy August Cieszkow-
ski zbudował dwór, na ścianie którego umieszczono niedawno 
wspomnianą rzeźbę-tablicę pamiątkową autorstwa S. Mystka. 
Wierzenica jest bardzo ciekawym i ważnym miejscem, które 
warto odwiedzić z rodziną, gośćmi i przyjaciółmi, zwłaszcza przy 
pięknej pogodzie. 

Organizacją głośnych obchodów jubileuszu wielkiego rodaka 
zajmowało się grono osób związanych głównie z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu, na której to uczelni jeden z gma-
chów został ufundowany przez synów właściciela Wierzenicy  
i nosi nazwę Collegium Cieszkowskich.  Henryk Rozwadowski

Tablicę odsłania rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr 
hab. Grzegorz Skrzypczak, za nim Stanisław Mystek.

Nowy park na Zawadach, stworzony przy Centrum Biurowym 
Podwale, jeszcze nie został oficjalnie otwarty, ale  jest już chęt-

nie odwiedzany, zwłaszcza przez osoby z dziećmi.

Rozpoczęto prace związane z budową potężnego obiektu miesz-
kalno-handlowego przy zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej. 

Najpierw przesunięto ogrodzenie placu zgodnie z mapami.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

               ZIELONO MI…
Wzorem ubiegłego roku, w 

sobotę 21 marca br. ucznio-
wie klasy 3a wraz z rodzicami 
posadzili 500 sadzonek sosen 
w Miękowie nieopodal Czer-
wonaka. Poinstruowani przez 
pana leśniczego wszyscy ocho-
czo zabrali się do pracy. Na-
stępnie w Ośrodku Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn” w Biedru-
sku mogliśmy m.in. obejrzeć 
okazy zwierząt i roślin leśnych. 
Na zakończenie naszego leśne-
go spotkania odbyło się ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek 
oraz zabawy na świeżym po-
wietrzu.             Sylwia Tajsner

     PRZEGLĄD TALENTÓW
W piątek 20 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd 

Uczniowski zorganizował „Przegląd talentów” w dwóch kategoriach: 
klasy 1-3 oraz 4-6. Uczniowie zaprezentowali swoje „ukryte” talenty i 
umiejętności. Nie zabrakło popisów wokalnych, tanecznych, recytator-
skich, z piłką. Emocji było co niemiara, a występy oceniało jury.

W kategorii klas 1-3 I miejsce zajęła Blanka Marszałek (recytacja 
wiersza „Koziołeczek”), II miejsce Agnieszka Płokarz (gra na keybo-
ardzie), III miejsce zespół taneczny z klasy 3b. W kategorii klas 4-6 I 
miejsce zajął Mateusz Mikołajewski (piosenka Whitney Huston” I have 
nothing”), II miejsce zespół taneczny z klasy 4a, III miejsce zespół 
taneczny z klasy 5a.Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy!                                                        Aldona Stam

          O SWOIM MIEŚCIE
Ferie, ferie, a po feriach… 2 marca br. uczniowie z klas trzecich: 

Anna Kupczyk, Michał Koczorowski i Karol Musieliński wzięli udział 
w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Poznaniu „Co wiem o swoim 
mieście?”. Konkurs odbył 
się w SP nr 3 i startowali w 
nim przedstawiciele z ośmiu 
szkół podstawowych. Pyta-
nia dotyczyły m.in. gwary 
poznańskiej, władz miasta, 
osób zasłużonych dla Pozna-
nia, poznańskich koziołków. 
Dzieci wróciły z dyplomem, 
upominkami i bogatsze o 
nowe doświadczenia.

                  Sylwia Tajsner

NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Uczniowie z klasy 4a o profilu hokeja na trawie w dniach od 4 do 5 

lutego kibicowali naszym hokeistom na Mistrzostwach Świata w halo-
wej odmianie hokeja na trawie na Arenie w Lipsku. Wyjechaliśmy do 
Niemiec 4 lutego w nocy i od samego rana oglądaliśmy mecze kobiet i 
mężczyzn reprezentacji z Polski oraz z innych krajów. Drugi dzień do-
starczył nam wielu atrakcji i wrażeń. Oprócz dopingowania uczniowie 
mieli zaszczyt osobiście podać rękę sportowcom. Otrzymali od nich au-
tografy oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Była okazja zwiedzić ten piękny obiekt, pobawić się w „miasteczku 
hokejowym”, zakupić pamiątki, ale przede wszystkim na żywo obser-
wować imprezę sportową o randze światowej. Oprawa muzyczna, ce-
remoniał sportowy oraz gra zrobiły na nas duże wrażenie. Dziękujemy 
sponsorom: firmie Fan-Pak, Adob i AntonROHR, które dofinansowały 
wyjazd naszych uczniów.                                                        Filip Fedejko 

KONKURS FRAZEOLOGICZNY
Uczniowie klas IV – VI zostali zaproszeni przez bibliotekę szkolną 

do konkursu Frazeologiczne ZOO. Celem jest propagowanie kultury 
języka polskiego oraz kształtowanie nawyku pięknego i poprawnego 
wykorzystania w życiu codziennym związków frazeologicznych. Chętni 
uczniowie chwycili byka za rogi i skoczyli na jednej nodze do biblio-
teki, aby zmierzyć się z kilkuna-
stoma frazeologizmami, które 
trzeba było objaśnić. Dla wielu 
nie była to bułka   z masłem , 
jednak słowa zachęty dodawały 
im skrzydeł. Okazało się zresztą, 
że nie taki straszny diabeł, jak go 
malują. Najlepszy wynik uzyska-
li Patrycja Płokarz z kl. 5b oraz 
Mateusz Mikołajewski z kl. 6b. 
Wszystkim dziękujemy, a zwy-
cięzcom gratulujemy!                                                                      

                   Hanna Madońska

         WIZYTA BISKUPA 
Odwiedził nas z duszpasterską wizytą biskup pomocniczy ksiądz 

Zdzisław Fortuniak. W towarzystwie zaprzyjaźnionego z naszą społecz-
nością księdza proboszcza prałata Pawła Deskura, ksiądz biskup obej-
rzał przedstawienie o Arce Noego, przygotowane specjalnie przez panią 
wicedyrektor Marię Popiela wraz z uczniami klasy 5b oraz z udziałem 
uczniów klasy 1a. Piękna scenografia p. Marty Góral, stroje zaprojek-
towane przez s. Halinę Sposób i oprawa wokalna p. Natalii Sieradzkiej 
urzekły naszego Gościa.  Ksiądz Biskup wspominał swoje lata szkolne, 
podkreślał znaczenie roli wychowawczej szkoły. Na zakończenie spo-
tkania wszyscy obecni otrzymali pasterskie błogosławieństwo. Jego Eks-
celencja wpisał się również do kroniki szkolnej i spotkał się z gronem 
pedagogicznym. Podbudowani duchowo w radosnych nastrojach po-
wróciliśmy do swoich obowiązków.                      Paulina Barłóg-Bloch
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gimnastyka
relaksująco-usprawniająca

z elementami tai-chi
Harmonijne, powolne ruchy mogą być wykonywane przez 

osoby w różnym wieku. Ćwiczyć mogą także te, które nie cie-
szą się najlepszym zdrowiem - można ćwiczyć także na krześle 
i w łóżku. Ćwiczenia Tai-Chi wpływają korzystnie na całą fi-
zjologię naszego ciała. Służą redukcji stresu, zapewniają re-
laksację ciała i umysłu. Niezwykle skutecznie przeciwdziałają 
upadkom w starszym wieku. 

Regularna praktyka wpływa głęboko na całe nasze ciało, po-
prawę i utrzymanie sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicz-
nego. Poprzez wewnętrzny masaż gimnastyka Tai Chi redukuje 
napięcia, poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i elastycz-
ności. Płynny, zrównoważony ruch przywraca właściwe krążenie 
i uwalnia od napięć w mięśniach, wiązadłach i ścięgnach. Uela-
stycznia stawy (kostki, kolana, biodra). Pomaga optymalizować 
funkcjonowanie całego ciała, wszystkich jego układów, organów 
i tkanek. Poprawia koncentrację i pamięć. Wpływa na poprawę 
codziennego funkcjonowania osób z bólami głowy, wysokim ci-
śnieniem, artretyzmem, bólami pleców, reumatyzmem, chorobą 
Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.

Proponowane na zajęciach ćwiczenia są tak dobrane, by stano-
wiły terapię przy problemach zdrowotnych związanych z działa-
niem systemu immunologicznego, układem kostnym, krążenia, 
oddechowym, trawiennym i nerwowym. Poprzez wzmocnienie 
mięśni przykręgosłupowych korzystnie wpływają na poprawę 
postawy i pomagają w redukowaniu zwyrodnień kręgosłupa. 
Prewencyjnie przeciwdziałają osteoporozie i arteriosklerozie. 

Prowadzący mgr Michał Stachurski założył Szkołę Tai-Chi 
Nikko, w której od kilkunastu lat prowadzi zajęcia i szkoli in-
struktorów. Specjalizuje się w gimnastyce korekcyjnej i kompen-

sującej oraz pracy z seniorami. Opiera się na autorskim progra-
mie, przygotowanym pod kierunkiem pani prof. Jolanty Mogiły-
Lisowskiej. Tel. 501 437 327   Zajęcia: 1,5 h - Poznań Kobylepole, 
ul. Żbikowa

     DZIENNY DOM POBYTU 
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
           POZNAŃ - KOBYLEPOLE
Starość często kojarzy się z samotnością, nieporadno-

ścią i brakiem bezpieczeństwa, ale tak nie musi być.Jeśli 
jest Pani lub Pan osobą w zaawansowanym wieku lub 
macie Państwo rodziców, którym brakuje towarzystwa i 
obawiacie się o ich bezpieczeństwo podczas samotnych 
dni w pustym domu - zapraszamy do nas. Zapewniamy 
towarzystwo, opiekę, ciekawie i bezpiecznie spędzony 
czas. Tel. 501 437 327

Czytajmy!
inaczej niż się wydaje

,,Projekt Rosie” Graeme Simsiona zaczęłam czytać, po czym stwier-
dziłam, że tego... nie da się czytać. I książkę odłożyłam. A że nie miałam 
akurat innej lektury,  powieść wzięłam ponownie. I gdy się z trudem 
,,wczytałam” to już... nie mogłam się od niej oderwać! Takie czasem są 
czytelnicze perturbacje... Gdy już poznałam konwencję, pojęłam poety-
kę narracji i zaprzyjaźniłam z nieznośnym bohaterem, powieść okazała 
się niezwykle zabawna! Zatem: Don jest naukowcem-profesorem wy-
działu genetyki, wręcz patologicznie uporządkowanym mężczyzną, któ-
ry chce się ożenić. Szkopuł w tym, że kandydatki mu brak, więc wdraża 
projekt ,,Żona”, tj. 16-stronicowy kwestionariusz do wypełnienie przez 
kandydatki. Tyle tylko, że Don poszukuje kobiety idealnej wg własnych 
standardów. I pojawia się Rosie, która absolutnie nie pasuje do stwo-
rzonego przez Dona wizerunku. I jest mnóstwo przezabawnych kom-
plikacji (Rosie, z pomocą Dona, szuka – w sposób niekiedy komiczny - 
swojego biologicznego ojca). I jest happy end. To lektura zdecydowanie 
dla pań i panów.

,,Dziewczyny w podróży” Jennifer Baggett, Holly C. Corbett  
i Amandy Pressner nie jest stricte opowieścią podróżniczą. Owszem, 
trzy 30-latki biorą ,,wolne” od swoich dylematów, problemów itp. i wy-
ruszają w podróż (prawie) dookoła świata, realizując turystyczne ma-
rzenia. W tej powieści nie znajdziemy jednak szczegółowych opisów 
zabytków, tras turystycznych ale śledzimy  dopasowywanie się trzech 
różnych charakterów, umiejętność realizacji odmiennych celów, tak, 
aby nie zburzyć tej trzyosobowej podróżniczej wspólnoty. Obserwuje-
my indywidualne zmaganie się z własnymi ,,upiorami” trzech intere-
sujących kobiet. To książka poruszająca, ciekawie napisana, obdarzona 
sporą dozą humoru i emocji. Szkoda, że nie ma zdjęć. No, ale to przecież 

nietypowa powieść podróżnicza. Powiedziałabym, że to powieść... psy-
chologiczno-podróżnicza. Także w głąb siebie.

Alice Munro (ur. 1931 r.), kanadyjska pisarka, otrzymała w 2013 roku 
Literacką Nagrodę Nobla. Ta informacja na okładce spowodowała, że 
wypożyczyłam jej powieść ,,Dziewczęta i kobiety”. Nie jest to właściwie 
stricte powieść a zbiór opowiadań połączonych losami bohaterki Del 
Jordan (śledzimy jej losy od dzieciństwa do dorosłości w niewielkim 
kanadyjskim miasteczku w latach 40. ub. wieku). I choć to opowieść 
prowincjonalna, choć nie ma tu nagłych zwrotów akcji, to jednak w tej 
niespiesznej narracji można się rozsmakować, oderwać od pędzącego 
gdzieś za oknami świata.  Autorka kapitalnie rysuje słowem dziwne, eks-
centryczne typy otaczające, towarzyszące Del i jej przemianę z dziew-
czynki w kobietę. Ciekawa lektura. No, i ta czytelnicza satysfakcja, że 
obcuje się z... Nagrodą Nobla!

Tymczasem nasza filia Biblioteki Raczyńskich przy ul. Tomickie-
go pęka w szwach. Można wręcz powiedzieć, że książki wylewają się  
z regałów, regalików różnego pochodzenia (ponoć nawet  z prywat-
nych zasobów). Kierownik filii, pani Beata Lewandowska próbuje to 
wszystko okiełznać, ale i tak książki w stosach i stosikach zalegają 
każdą możliwą płaszczyznę (na razie z wyjątkiem... podłogi!). To 
wszystko świadczy o próbie nadążania za literackimi nowościami  
i chęci sprostania czytelniczym gustom. Jest jeden mankament – li-
kwidowanie tytułów, które już się ,,sczytały”, o które nikt od lat nie 
pyta. Aż wreszcie pojawia się ktoś kto pyta... o taką właśnie książkę. 
I odchodzi niezadowolony. Musi się też znaleźć miejsce na książki  
w formie elektronicznej. I powinno być miejsce na czytelniczą zadu-
mę nad książką (,,wypożyczyć czy nie?” ). Aż się marzy, aby przy ma-
łej herbatce przejrzeć książki, a może nawet podyskutować z innym 
czytelnikiem, porozmawiać z Panią Kierownik. Nic z tego – nie ma 
miejsca na takie ,,luksusy”. Pamiętajmy też, że w tych dwóch niewiel-
kich pomieszczeniach mieści się jeszcze filia dziecięca. I musi znaleźć 
się stanowisko komputerowe dla czytelników...          Ewa Kłodzińska

czasopismo mieszkańców „my” od 15 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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Dla mieszkańców Zielińca miłym zaskoczeniem było malowa-
nie barierek przy ogólnie zaniedbanym boisku. Oby poszły za 

tym inne działania przywracające obieky osiedlu. 

z  kroniki  szkolnej  sp 55 
PLASTYCZNY „OLIMPIJCZYK”
Konkurs plastyczny „Olimpijczyk” objął klasy IV - VI. Głównym or-

ganizatorem i sponsorem była pani Izabela Dylewska, znana wszystkim 
medalistka mistrzostw świata i Europy w kajakarstwie. Konkurs miał na 
celu propagowanie sportu i zachęcenie do jego uprawiania. W konkur-
sie wzięło udział 12 uczniów. Jury przyznało nagrody: I miejsce Liliana 
Dembska kl.VB, II miejsce Michalina Wrzyszczyńska kl. Vb i Tatiana 
Bartniczak kl. IVb, III miejsce Adrianna Pawłowska kl. VIb i Julia Knop-
czyńska, kl. IVb. Wyróżnienia otrzymali pozostali uczestnicy konkursu. 
Dyplomy i nagrody wręczyła pani Izabela Dylewska. Po podsumowaniu 
konkursu każdy mógł poprosić panią Izabelę o autograf. 

                                        Małgorzata Pietrzak, koordynator konkursu

 WARSZTATY SŁOWIAŃSKIE
Klasy 5a i 5b pod opieką nauczycielek K.Budzińskiej, A.Mikos i E.Be-

rus wzięły udział w Warsztatach Słowiańskich organizowanych przez 
doktora Patryka Borowiaka z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem warsztatów było 
przybliżenie dzieciom języka i kultury narodów Półwyspu Bałkańskie-
go. Pierwszy blok tematyczny „Spotkanie z językiem serbskim” dotyczył 
podstaw języka serbskiego, pisania cyrylicą, szukania podobieństw mię-
dzy językiem polskim i serbskim.

Drugi blok „Wizyta na Bałkanach” był wykładem o tym regionie. Były 
informacje dotyczące krajów bałkańskich, uczniowie pletli również mar-
tenice. Jest to stary bułgarski zwyczaj. W marcu Bułgarzy obdarowują 
się wzajemnie czerwono-białymi włóczkowymi gałgankami, z których 
część jest formie laleczek, a inne w postaci pomponików, wstążeczek, 
plecionek. Współcześnie martenica symbolizuje budzenie się nowego 
życia, wiosnę, jest wyrazem nadziei na zdrowie i długie życie.

Ostatni blok tematyczny „Warsztaty tańca Kolo” wprowadził naszych 
uczniów w świat muzyki bułgarskiej. Kolo, to taniec ludowy zaliczany 
do najstarszych tańców słowiańskich. Pochodzi z Dalmacji i wykonywa-
ny jest w formie koła.

           DOSTOJNY GOŚĆ
W dniu 23 marca 2015 roku gościliśmy Jego Ekscelencję ks. bp Zdzi-

sława Fortuniaka. Uczniowie z klas szóstych przygotowali przedstawie-
nie. Taniec żydowski „Hava nagila” wprowadził wszystkich w radosną 
atmosferę Niedzieli Palmowej. Dzieci z klas piątych witały palmami 
wjeżdżającego na osiołku Jezusa, którego odtwarzał Staś z klasy szóstej. 
Przedstawiono również Ostatnią Wieczerzę z umyciem nóg Apostołom 
oraz ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Okoliczno-
ściowe wiersze, podziękowanie, wręczenie wykonanej przez uczniów 
pięknej palmy wielkanocnej oraz taniec ze śpiewem „Hewenu shalom 
alehem” zakończyło przedstawienie. Następnie ks. bp Zdzisław Fortu-
niak przemówił do uczniów i nauczycieli. Żegnając nas powiedział, że 
opuszcza nas z wielkim smutkiem, bo poczuł się w naszej szkole jak za 
dawnych lat w swojej własnej.                 Społeczność uczniowska SP 55

Zajęcia były ciekawą wyprawą w świat Bałkanów. Uczniowie zdobyli 
wiedzę i poczuli się jak prawdziwi studenci, ponieważ zajęcia odbywały 
się w salach wykładowych Instytutu Filologii Słowiańskiej i Polskiej. 

                                                                                Katarzyna Budzińska

Na osiedlu Pomet usunięto następne kilkanaście niebezpiecz-
nych i uciążliwych topoli. Na ich miejscu zostaną posadzone 

nowe drzewa, ładniejsze i przyjaźniejsze mieszkańcom.
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ELEKTROMECHANIKA 
POJAZDOWA

OBSŁUGA  KLIMATYZACJI
Łukasz Garczarek               61-049 Poznań
kom. 605 835 458                   ul. Mińska 56

oferta współpracy

HOROSKOP na kwiecień

Firma Energorower, produkująca systemy wytwarzające 
energię elektryczną za pomocą siły ludzkich mięśni, nawiąże 
współpracę z osobą (preferowany mężczyzna ze względu na 
charakter pracy, „złota rączka” z fantazją i inwencją) w wieku 
ok. 20-40 lat, dyspozycyjną, potrafiącą wykonać z powierzo-
nych materiałów u siebie w domu (garażu, warsztacie) pro-
ste prace elektryczne i mechaniczne (np. podłączyć regulator 
ładowania do akumulatora, zmontować z części trenażer ro-
werowy, wywiercić otwory w obudowie, zamontować wolto-
mierz, gniazda przyłączeniowe, przełaczniki itp.). Możliwe 
przeszkolenie w tym zakresie. Mile widziana umiejętność 
obsługi komputera (windows, linux). 

Na początku oferuję dorywczą współpracę na zasadzie 
umowy lub faktury, lecz działalność się rozwija, więc z cza-
sem możliwa praca na stałe. Własne auto z możliwoscią prze-
wozu rowerów będzie dodatkowym atutem. Firma mieści się 
w Poznaniu (Antoninek), więc osoby powinny mieszkać na 
tyle blisko, aby móc bez problemu podjechać po odbiór pod-
zespołów, a później dostarczyć zmontowany sprzęt.

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@energorower.pl 
lub kontakt tel. 695 661 552. Więcej informacji o firmie

 i produktach na www.energorower.pl

BARAN - Będąc spod znaku Marsa lubisz wszelkie swoje sprawy 
rozpoczynać we wtorek. Cechuje Cię przy tym łatwość nawiązywania 
kontaktów, stąd liczne spotkania i jakby ożywiony plan rozrywek. Ho-
noriusz Balzak zwykł był w takich sytuacjach mawiać: “Każda kobieta 
bada ukochanego mężczyznę jak sędzia zbrodniarza”. Tymczasem nad-
chodzi raczej pora cementowania nadwyrężonych więzi duchowych i 
fizycznych. W uczuciach oprzyj się na własnej intuicji.

BYK - Twoim dniem jest piątek. Łagodniejesz wówczas niepomier-
nie, chociaż z natury, niejako, nie brak Ci skłonności do nieporozumień 
i rozdźwięków. Niespodzianki w kontaktach towarzyskich, i to bulwer-
sujące. W miejscu pracy natomiast posunięcia jak najbardziej racjonal-
ne i wcale korzystne.

BLIŹNIĘTA - W środę - wierzysz w to święcie - sprzyja Ci Merkury. 
Pielęgnowanie klimatu wewnętrznego spokoju powściągnie skutecznie 
Twoją zaborczość. Wiesz dobrze, że “szczęście jest ozdobą kobiet, jak 
strój ich pięknością”. Postawisz na pojednanie. Nie będziesz próbować 
narzucać swojej opinii osobom postronnym. “Dla niektórych zwykły 
stołek jest cokołem”.

RAK - Poniedziałek nawet wówczas, gdy większość spośród znajo-
mych tego dnia absolutnie nie lubi. Zarażasz wszystkich  swoim opty-
mizmem. Ogromne powodzenie w miłości. Zdajesz sobie sprawę, że tyl-
ko “kobieta jest - jak głosi Louis Aragon - przyszłością mężczyzny”. W 
wyniku przedziwnego splotu okoliczności bliska sercu osoba wyruszy 
niespodziewanie w daleką długotrwałą podróż.

LEW - Jesteś spod znaku Słońca, przeto najulubieńszym twoim dniem 
jest niedziela. Nie grozi Ci bynajmniej samotność. Otoczenie skłoni Cię 
do niezbyt przyjemnych dla Ciebie akurat podsumowań. Przetrzymasz i 
te opały. Wszak “mężczyźni nie potrafią - pisał Marcel Achard - poznać 
kobiet, ale wciąż próbują”. W sferze materialnej nader interesujące, po-
żyteczne kroki.

PANNA - Środa odpowiada Ci najbardziej. Wówczas „wszystkie ko-
biety są młode, a niektóre młodsze”. Trudny do zdefiniowania stan du-
szy. Wkrada się w Twoją świadomość niepewność z racji postępowania 
niektórych znajomych, czasem nawet uważanych  niesłusznie za przy-
jaciół. Melancholia, tęsknota i żal.  Opanujesz się i szybko staniesz na 
twardym gruncie. Zakochasz się.

WAGA - Wciąż piątek i piątek, czasem tylko świątek. Pod znakiem 
Wenus najwspanialej układa Ci się życie w nieustannej euforii miło-
ści. Za wszelką cenę dążysz, by w każdym przypadku górę brały Twoje 
wyłączne racje. Tymczasem “powodzenie u kobiet - twierdzi Ambrose 
Bierce - ma ten, kto posiadł umiejętność obchodzenia się bez nich”. W 
pracy pełna dezorientacja i całkiem inne układy. Łatwo się do nich za-
palisz i jeszcze szybciej z nich dobrowolnie zrezygnujesz.

SKORPION - Jeszcze nie przekonujesz się bez reszty do wtorku, acz-
kolwiek wiesz, żeś spod znaku Marsa i Plutona zarazem. Zapowiada się 
na wskroś emocjonująco. Jakaś zgoła brawurowa akcja. Nikt nie potrafi 
przeszkodzić temu wspaniałemu przedsięwzięciu. Wiedz, że “największe zwy-
cięstwo nad kobietą - jak mawiał Napoleon Bonaparte - to uciec od niej”. Bierz 
tedy nogi za pas.

STRZELEC - Czwartek jest zazwyczaj dla Ciebie najszczęśliwszy. Wszak cha-
dzasz w Jowiszowej aureoli. Pewna osoba mogłaby być dla Ciebie rzeczywiście 
wszystkim, gdyby nie trudności ogromne, nieprzeskakiwalne niemal. Właśnie. 
Wielki mały cesarz mawiał: “Z tym większym zapałem pragniemy kobiety, im 
bardziej niemożliwa, czy tylko nawet trudna jest do osiągnięcia”.

KOZIOROŻEC - Sobota, boć to właśnie dzień Saturna, Twego opiekuna. 
Zastanawiająca alternatywa - albo odświeżysz uczuciowe dotychczasowe, nie za-
wsze i nie we wszystkim bezpieczne związki, albo spontanicznie postawisz na 
jedną kartę czyli rozwój “historii miłosnej” z góry skazanej na nieodwracalną 
klęskę. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra sercu: pierwsza jest klejnotem, 
druga “skarbem bezcennym”.

WODNIK - Także sobota, gdyż Twoją tarczą życiową jest Uran. W najbardziej 
nawet krytycznej sytuacji i przygnębieniu, nie załamiesz się, lecz wykrzeszesz ze 
swoich niegdysiejszych zasobów psychicznych maksimum energii i umiejętności 
skutecznego działania. Liczysz rozsądnie i mądrze na własną tylko zaradność. 
Bacz jednak, że - jak twierdzi znawczyni duszy kobiecej Colette - rzadko kiedy 
kobieta wybacza mężczyźnie zazdrość, jeśli zaś nie jest zazdrosny - nigdy”.

IMIENNIK KWIETNIOWY
MICHAŁ (10 kwietnia) jest zamknięty w sobie. Z całą suro-

wością ocenia innych. Niestety, subiektywnie. Ma tendencje bycia 
tyranem. Nie jest dyplomatą, co pomyśli to powie, nie zwracając 
uwagi na uczucia i odczucia innych ludzi. Jest cholerykiem, ale 
kontroluje siebie tak bardzo, że czasem wydaje się być ciepłym 
miłym człowiekiem. W życiu Michała wielką rolę odgrywa przy-
jaźń, ale jest to mężczyzna zaborczy, więc trzeba mu się podpo-
rządkować. Tylko tak rozumie przyjaźń czy miłość.

MARIAN (30 kwietnia) to dumny mężczyzna, kierujący się 
swoją własną logiką, stąd czasem niesprawiedliwe ocenianie in-
nych. Zawsze i za wszelką cenę (,,po trupach”) musi osiągnąć po-
stawiony sobie cel, 
dlatego jest bardzo 
zdyscyplinowany w 
działaniach. Porażka 
to wielka ujma dla 
jego dumy. W uczu-
ciach – pamiętliwy. 
Nie zapomni wyrzą-
dzonych mu krzywd, 
ale też zawsze będzie 
doceniał otrzymane 
dobro.  Intuicji nie 
dowierza, woli wy-
ważyć ,,za” i ,,prze-
ciw”. Zmysłowy i 
dynamiczny.

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat. a, b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977

spotkania w poniedziałki, środy, piątki
godz. 18.00,    ul. warszawska 27
www. osk-majchrzak.vrs.pl
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tel. 61 879 25 48

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

www.studio-stempel.poznan.pl

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI
UPOMINKI - GAD¯ETY

GRAWEROWANE LASEREM

    kom. 507 047 067

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

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

RESTAURACJA

 2015

 KLIMAPOZ ANTONINEK
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 

kołobrzeg
ATRAKCYJNE

NIEKRęPUJąCE
B. TANIE POKOJE 
I APARTAMENTY

W DZIELNICY SANATORYJNEJ

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





      
      

Św. kamila
aPteKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 Adres:
 ul. Toruńska 23
 61-045 Poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA
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