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Szkoły i osiedla razem! W Gimnazjum

22 uczniowie uczyli angielskiego rodziców
(str. 8), a uczniowie Gimnazjum 20 rozmawiali z mieszkańcami o historii (str.16)
Fot.
Krzysztof
Styszyński
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Chrzciny Komunie Wesela Jubileusze Stypy

WIECZORKI TANECZNE
przy muzyce na żywo!

Bogata karta dań, profesjonalna obsługa

ZAPRASZAMY

ul. Warszawska 25 tel. 61 877 03 04,
501 098 752, 503 089 175

Budowa nowych miejsc parkingowych
na Osiedlu Pomet przy ul. Krańcowej.
Zniszczone pojemniki na odzież przy ul. Sośnickiej
w Zielińcu. Ale akcja zbierania odzieży trwa!?

W Antoninku wymieniono wymieniono wszystkie całkiem dobre lampy na tzw. ledowe. Podobno się opłaci.

Zdobione naczynie sprzed 3 tys. lat odkopane we Wrocławiu. Nowa wystawa w Muzeum Archeologicznym.

Fot. Hieronim Dymalski
Protestujący przeciwko sprzedaży państwowej firmy „Polskie Nagrania” przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.
Z prawej: inicjator akcji Krzysztof Wodniczak wręcza petycję wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi. Czyt. tekst obok.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

czasopismomy.pl

Z myślą zwłaszcza o nowych Czytelnikach przytaczamy poniżej
informacje, które znajdują się na nowo utworzonej stronie internetowej: czasopismomy.pl Czasopismo Mieszkańców MY” jest
miesięcznikiem wydawanym regularnie od początku bieżącego tysiąclecia przez prywatną Agencję Dziennikarską Pro Publico, przy
współpracy z licznym gronem osób współpracujących. Pierwszy
numer naszej gazety ukazał się w styczniu 2001 roku i jak dotąd
udało się konsekwentnie utrzymać miesięczny cykl wydawniczy,
bez jednego choćby wyjątku. Nie korzystamy z żadnych dotacji, a
utrzymujemy się tylko z ogłoszeń i sprzedaży gazety.
Celem głównym działań zespołu redakcyjnego jest pokazywanie
życia i wspieranie interesów lokalnych społeczności, zwanych często i słusznie małymi ojczyznami. Wielkie miasto jest zbudowane
z tysięcy takich drobnych równoprawnych wspólnot terytorialnych,
równoprawnych niezależnie od tego czy leżą w centrum, czy na
peryferiach. Warto i trzeba pamiętać, że o jakości życia poznaniaków bardziej decyduje infrastruktura ich osiedli niż wystrój Placu
Wolności czy Starego Rynku. O tym nieustannie usiłujemy przypominać władzom miasta.
Nie popieramy żadnych opcji politycznych ani żadnych nie zwalczamy Radnych i prezydentów miasta oceniamy tylko według ich
postępowania, a nie partyjnej legitymacji. Jeśli polityką jest domaganie się więcej uprawnień i pieniędzy dla lokalnych samorządów
to taką politykę uprawiamy konsekwentnie. Mające swoje rady
osiedla, zwane przez urzędników protekcjonalnie tylko jednostkami pomocniczymi, uważamy za podstawowe ogniwa samorządności, bez której nie da się budować prawdziwej demokracji.
Czasopismo Mieszkańców MY posiada szerokie grono współpracowników i sympatyków. Stale i chętnie współpracujemy ze
szkołami, parafiami, stowarzyszeniami, harcerstwem, grupami
społecznymi i z wszystkimi innymi partnerami w miejscowym
środowisku. Korzystamy z pomocy tych, którzy patrzą władzy na
ręce, wytykają błędy, przejawy niegospodarności, korupcji, stronniczości... Zapraszamy na nasze łamy!
Marcin Dymczyk

co tu jest grane?!

W środę 22 kwietnia br. o godz.15 przed Urzędem Wojewódzkim
w Poznaniu odbyła się pikieta zorganizowana przez środowisko artystyczne, nie zgadzające się ze sprzedażą państwowej firmy o 60letniej tradycji - Polskie Nagrania. Sprzedaży dokonał syndyk powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra
skarbu. Skarby polskiej kultury narodowej kupił amerykański koncern Warner Music Poland za śmieszną kwotę 8 mln zł.
Główny organizator poznańskiego protestu Krzysztof Wodniczak
wręczył petycję wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi. Każdy
z uczestników przyniósł z sobą okładkę longplaya, jakie wydały Polskie
Nagrania, aby utworzyć scenografię, dobrą do pokazania w mediach.
Pojawiły się też transparenty: “Co jest grane? Polskie Nagrania sprzedane!”, “Brawo! Takie mamy prawo. Wszystko można sprzedawać - i za
nic nie odpowiadać”, “Zaległych tantiem nie płaci, niech się Warner bogaci”, “Były winyle i pozostały łzy krokodyle”, “Transakcja udana! Polska
muzyka za ocean wyeksportowana”, “Mocne uderzenie po kieszeni”, i bardziej “ostre” politycznie: “Sprzedajna klasa polityczna jest winna upadku
polskiej kultury”, “Dorobek Polskich Nagrań budowany przez 60 lat znika
...”,”Naród bez kultury muzycznej nie istnieje”.”Kto stoi za Warner Music
Poland?”, “Stop kupczeniu muzycznymi dobrami narodowymi”.
Organizatorzy akcji otrzymują coraz więcej potwierdzeń, że postępują słusznie, ale i pojawiają się wątpliwości, czy te manifestacje (druga
w stolicy 29 kwietnia o godz. 12 przed ministerstwami Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Skarbu, a także przed Sejmem RP) coś zmienią. Demonstracje ludzi nieobojętnych i zatroskanych o sprawy publiczne są zasługują na poparcie. Jeśli niektórzy zechą wykorzystać sprawę
w wyborach prezydenckich, to organizatorzy są temu przeciwni. Ich intencją jest omijanie przejawów politykierstwa i bieżącej polityki.
Kto po cichu sprzedał firmę państwową o dużym znaczeniu dla kultury muzycznej kraju, ten musi zostać napiętnowany i ponieść karę.
Konieczne jest przedstawienie szerokiej i precyzyjnej informacji w tej
sprawie.
Krzysztof Wodniczak
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zlikwidować GOAP!

Jest prawdą oczywistą, że wywóz śmieci w Poznaniu będzie zły, niewydolny i drogi, dopóki między mieszkańcem a firmą wywożącą pozostanie zbędny, patologiczny twór urzędniczy zwany GOAP. Wraz z
jego utworzeniem zlikwidowane zostały normalne, prawidłowe relacje
łączące poprzednio klienta chcącego się pozbyć śmieci i i usługodawcę,
który te śmieci wywoził. Te zdrowe biznesowe powiązania zostały zerwane przez niepotrzebnych urzędników, prawem kaduka ulokowanych
między wspomnianymi podmiotami.
Teraz pracownik firmy wywozowej wie, że nie jesteśmy jego bezpośrednimi klientami, bo nie jego firmie płacimy za wywóz, lecz spółce
GOAP. Ten pracownik już nie traktuje nas jak cennego, szanowanego
partnera, lecz jak pewnego rodzaju zło konieczne. Dlatego ma wydumane wymagania i pretensje, nie odstawia kubłów na swoje miejsce jak
należy, nie pominie okazji by doszukiwać się naszej winy.
Doprowadził do tego GOAP, który jest tworem złym, szkodliwym,
korupcjogennym, drogim i nie dającym nadziei, że będzie lepiej. Widzą
to wszyscy za wyjątkiem samych urzędników, którzy GOAP opanowali i
z niego żyją. A jednak GOAP trzeba jak najszybciej zlikwidować i przywrócić normalne warunki rynkowe w śmieciowej gospodarce. md
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pierwsza sesja!

W dniu 22 kwietnia br. w Sali Malinowej Urzędu Miasta nastąpiło uroczyste
zaprzysiężenie j nowej Rady Osiedla.
Nowa, gdyż poprzednia z małymi zmianami w swym składzie „panowała” 24
lata! Jak zauważył prowadzący z ramienia Rady Miasta radny Michał Grześ, „...
siedla takie jak Antoninek –Zieliniec-Kobylepole (A-Z-K), Główna czy Warszawskie należą raczej do konserwatywnych. Rzadko zmieniając
coś w swoich radach.Wyjątek następuje tylko w przypadku, gdy
mieszkańcy się po prostu wkurzą …”.
Po tym wstępie przystąpiliśmy do ślubowania i wyboru przewodniczącego Rady Osiedla. Zostałem obdarzony przez naszych
radnych ogromnym zaufaniem i po głosowaniu (12 za i jednym
wstrzymującym) powierzono mi pełnienie tej funkcji na najbliż-
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sze 4 lata. Wiem, że nie będzie łatwo, lecz wiem też, że mieszkają
tu wspaniali ludzie, gotowi zawsze przyjść z pomocą i radą, a ja
zamierzam w nich się właśnie wsłuchiwać i stąd czerpać siłę do
działania!
Szanuję poprzednią Radę, choć nieliczne może jednostki nie
pałają do mnie miłością. Nie zamierzam też, „odgrywać się” za
szkalujące artykuły w „Cybinie” czy na stronie internetowej. Zapraszam wszystkich do współpracy, a nie rywalizacji! Przywilejem Chrześcijanina jest wybaczanie, takoż czynię to publicznie!
NIE ŻYWIĘ DO WAS URAZY, wybaczam i proszę o wybaczenie, i niech nastąpi pojednanie dla dobra naszego Osiedla!!!
Pracy starczy dla wszystkich, a włączyć się można zawsze. Takim przykładem było sprzątanie Antoninka oraz Darzyboru i
Kobylepola. W tych dwóch ostatnich częściach naszego osiedla
prym wiedli pensjonariusze Pogotowia Społecznego czy Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot z Darzyboru. Otóż dzięki ich pracy oczyściliśmy te okolice ze śmieci
(pozostawianych niestety przez naszych mieszkańców), a pracowali społecznie. Zwieńczeniem trudu była wspólna grochówka,
spożyta przy jednym dużym stole w ośrodku. Są to pierwsze
przykłady zaangażowania mieszkańców. Wierzę, że to dopiero
początek i wspólnie osiągniemy dużo, dużo więcej!
,,Ślubuję uroczyście jako radny Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole pracować dla dobra i pomyślności Osiedla i
Miasta Poznania, działać zawsze zgodnie z prawem i interesami Osiedla i jego mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców oraz nie szczędzić sił dla wykonania
zadań Osiedla. Tak mi dopomóż Bóg!” Przewodniczący Rady
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Krzysztof Bartosiak

Nowo wybrany przewodniczący Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Krzysztof Bartosiak przyjmuje gratulacje od
radnego Michała Grzesia.

RADA OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
Grzegorz Banasiak, Krzysztof Bartosiak, Roch Burandt,
Joanna Ciechanowska-Barnuś, Katarzyna Czarnecka,
Hanna Grobelna, Jarosław Klessa, Piotr Kruszona,
Roman Mikołajewicz, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski,
Bartosz Rozynek, Tadeusz Szczepaniak, Mieczysław Wachowiak, Magdalena Ziólkowska.

Nie wiedzieć czemu, piąty miesiąc roku
jest tak szczególnie hołubiony. Niby miesiąc
– jak miesiąc. Wreszcie i w ponurym listopadzie można dopatrzeć się piękna. Skaldowie
wmówili nam, że ,,wiosna majem buchnie”
Nieprawda! Wiosnę to już mamy od kilku tygodni, a maj potrafi też buchnąć... śniegiem.
Już taki śnieżny dzień majowy wiele lat temu
przeżywaliśmy, akurat w dzień pochodów
pierwszomajowych. Śnieg przy krawężnikach leżał przez kilka dni,
bo drogowców zaskoczył. Tak jak zima... Tymczasem już Ignacy
Krasicki w swoich ,,Satyrach” ponad 200 lat temu napisał: ,,Bywać
śnieg i w maju”. Więc nic znowu w tym dziwnego, tym bardziej,
że właśnie w maju różnych zimnych ogrodników sporo. I nawet
Zośka jest zimna, a ona przecież w połowie maja w kalendarzach
się pojawia. Ten śnieg majowy to ponoć i dobrze (wg Kalendarza
Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 1938 r.):,,Jeśli w maju śnieg
się zdarzy, to lato dobrze wyparzy”...
No, więc czemu ten maj? No, można by zrozumieć uznanie dla
tego miesiąca robotników rolnych z dawnych czasów, bo od maja
przysługiwał im podwieczorek. Ale w dzisiejszych czasach? A może
to przez słowika, że tak pięknie śpiewa i spać po nocach nie daje?
No, ale taka jego natura, choć on szary i niepozorny, ale gardziołko
ma niezłe. I tak czule słowiczą pannę przywołuje. A skoro już o tym

ptaszku mowa to pamiętajmy, aby pozachwycać się nim zwłaszcza
w drugi majowy weekend, bo wtedy ptaki wędrowne mają swoje...
święto, a słowik-wędrowniczek tylko na parę miesięcy (od kwietnia
do września) u nas gości. Swojego święta osobiście nie ma jak np.
bocian biały, który ponoć świętuje 31 maja.
Może więc hołubimy ten miesiąc, bo on taki pracowito-patriotyczny? Bo i święto pracy (choć – pewnie dla równowagi – 29-tego
przypada dzień... chwalenia biedy. No tak, bez pracy nie ma kołaczy...) i Święto Flagi Narodowej 2 maja, Święto Konstytucji 3 Maja.
To miesiąc historyczny, bo mieliśmy jeszcze przewrót majowy
w 1926 roku. Już wiadomo, że maj 2015 roku też przejdzie do historii -10 maja będziemy wybierać Prezydenta RP. Tak się składa,
że to Dzień Przytulania. A wybory będą tuż po rocznicy majowego
zwycięstwa nad faszyzmem, kiedy Europa mogła wreszcie odetchnąć od barbarzyńskiej przemocy...
Przy okazji tych majowych rozważań składam życzenia pani Beacie Lewandowskiej, kierującej od lat naszą Biblioteką przy Tomickiego. A to dlatego, że 8 maja jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Pani Beato! Niech ludzie czytają! Można jeszcze w maju składać
życzenia, oczywiście, solenizantom – różnym Zośkom i Stasiom
(mnie – urodzinowe, ale nie powiem od kiedy świat ten oglądam),
a także naszym Matkom Ukochanym (26 maja).
Niby miesiąc kojarzy się z miłością, a jednak według przesądów
w maju ślubu się nie bierze, bo to miesiąc przynależny tylko Maryi Dziewicy.Skoro nie rozwiążemy majowej tajemnicy to trzeba
pewnie powtórzyć za L. Zienkowiczem ,,Boże daj, Boże daj, aby
wiecznie trwał nam maj”!
Ewa Kłodzińska

co jest w tym maju?!

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

posprzątajmy
nasz fyrtel!

Pod tym hasłem w dniach 11 i 18 kwietnia br. zrobiliśmy porządki
z bezpańskimi śmieciami w części Antoninka i Kobylepola. Mieszkańcy tych osiedli, w tym członkowie Stowarzyszenia Przystanek Folwarczna oraz Nowej Inicjatywy A-Z-K, podopieczni Monaru, Markotu i Pogotowia Społecznego Barki, prócz sprzątania swojej części
świata, rozpoczęli działania na rzecz wzajemnej integracji.
Tony wspólnie wyzbieranych śmieci okazały się być zaczynem do
zmiany sposobu myślenia tzw. „normalnych” mieszkańców miasta o
podopiecznych placówek pomocowych. Praca na rzecz naszego środowiska udowodniła, że są pełnoprawnymi obywatelami i się od pozostałych nie różnią. Każdy z nas łatwo może przekroczyć cienką granicę i
stanąć po drugiej stronie. Nawet niewielkie kłopoty mogą sprawić, że
będziemy zwani menelami i żebrakami. Oni zaś przy odrobinie własnych chęci oraz naszej pomocy mogą się usamodzielnić i wrócić do
społeczeństwa.
Podczas sprzątania Kobylepola, w tym znacznej części Darzyboru,
wspólnie odkrywaliśmy tragiczne zaniedbania ostatnich 20 lat, w postaci składowisk betonowych podkładów, starych wiat przystankowych,
gruzowisk rozbiórkowych, folii i opakowań plastikowych.
Najniebezpieczniejsze są jednak tony płyt azbestowych pomieszanych
z ziemią i składowanych w starych silosach, rozkopywane przez dzikie
zwierzęta oraz dzieci bawiące się bez kontroli. To wszystko na terenach
po dawnej jednostce wojskowej, bazie MPK i na granicy Użytku Ekolo-

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Ul. KRAŃCOWA. Przemysław G. lat. 23 pracownik firmy
„Pomet”, ujawnił zwłoki współpracownika Patryka L. lat. 21
powieszone na podnośniku. Lekarz pogotowia stwierdził zgon
mężczyzny. Wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, decyzją prokuratora zwłoki przewieziono do ZMS w Poznaniu.
Ul. W. MAJAKOWSKIEGO. Skoda Superb skradziona wraz
z kluczykami oraz pilotem od bramy wjazdowej z terenu ogrodzonej posesji. Posiadał zabezpieczenia fabryczne. Brak śladów
nadających się do identyfikacji. Straty 40.000 zł. Zdarzenie 4.04.
br. godz. 19:00
Ul. GŁÓWNA. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby oraz
wyrwanie krat okiennych dokonał włamania do kwiaciarni skąd
skradł papierosy, chemię gospodarczą oraz artykuły higieniczne.
Zdarzenie w dniach 07/08.04 br.
Ul. BYDGOSKA. Nieznany sprawca z elewacji budynku kamienicy dokonał kradzieży dwóch kamer monitoringu wizyjnego. Straty 2014 zł. Zdarzenie w dniach 4/5.04 br .
RYNEK ŚRÓDECKI. Na przystanku MPK trzej nieustaleni
sprawcy grożąc pobiciem doprowadzili do stanu bezbronności
Mateusza P. lat 12 (zam. Czerwonak) i zabrali mu telefon komórkowy. Zdarzenie w dniu 24.04 br. godz. 14:00.
UL. SŁAWOMIRA. Nieznany sprawca telefonicznie podając
się za wnuczka usiłował wyłudzić pieniądze w kwocie 25 000 zł
w związku z rzekomym wypadkiem drogowym. Zamierzonego celu nie osiągnął dzięki ostrożności niedoszłej ofiary - Zygmunta S. lat 79. Zdarzenie w dniu 24.04 br o godz. 12.45.
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gicznego Darzybór. Przy ul. Darzyborskiej stoją jeszcze 2 baraki kryte
eternitem, w tym jeden bezpośrednio przy bloku mieszkalnym. Oba nie
są wykorzystywane i grożą zawaleniem. Bomba ekologiczna tyka. Dotychczasowe władze Poznania nic w tej sprawie nie zrobiły, mimo naszych monitów. Mamy obietnice nowych włodarzy i będziemy bacznie
przyglądać się ich spełnianiu.
. To jeszcze nie koniec naszych porządków w Darzyborze. Marzymy,
żeby do akcji włączyli się mieszkańcy osiedla socjalnego, którym nawet
integracja przy wspólnym stole z monarowską grochówką i domowym
ciastem nie pomogła w decyzji o poprawianiu estetycznych wrażeń z
okolicy. Będziemy też dalej kontynuować sprzątanie osiedli. Teraz czas
na Zieliniec.
Hanna Grobelna

Ul. MIŃSKA. Poprzez wepchnięcie okna włamano się do
klasy Szkoły Podstawowej i z szuflady biurka skradziono laptop
marki “Toshiba” oraz 888 zł. Łączna wartość strat 1637 zł. na
szkodę szkoły.
Ul. KRAŃCOWA. Nieznany sprawca przewracając na chodnik oraz szarpiąc za odzież rozerwał rajstopy Dorocie W. lat 25
(w chwili zdarzenia 0,75 mg/l). W wyniku oporu pokrzywdzonej
sprawca oddalił się. Zabezpieczono uszkodzoną odzież. Zdarzenie w dniu 25.04.br o godz. 4.20.
Ul. BORÓWKI. Na terenie Pogotowia Społecznego znaleziono wiszące na drzewie zwłoki Tomasz K. lat 55 (bez
stałego miejsca zamieszkania). Lekarz pogotowia stwierdził
zgon poprzez powieszenie. Wykluczono udział osób trzecich. Zgłoszono dnia 30.03.2015 o godz. 06. 25.
Ul. GŁÓWNA. Nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru
marki Giant, pozostawionego w holu sklepu Lidl. Straty 600 zł na
szkodę Wiesławy J. Teren objęty monitoringiem obiektu. Zdarzenie w dniu 18.04 br g. 11:15.
Ul. GŁÓWNA. Nieznany sprawca w sklepie „Lidl” dokonał
przywłaszczenia pozostawionej saszetki z zawartością dwóch
dowodów osobistych, karty bankomatowe, pieniędzy w kwocie
100 zł, dwóch telefonów komórkowych, dowodu rej. od pojazdu
Mazda, prawa jazdy, książeczki wojskowej , legitymacji ZUS, legitymacji emeryta wojskowego. Łączna wartość strat 1.000 zł.
Ul. FOLWARCZNA. Bolesław K. umieści urządzenie podsłuchowe w mieszkaniu Ireny D. aby uzyskać dostęp do informacji.
Celu nie osiągnął z uwagi na odnalezienie urządzenia przez pokrzywdzoną. Zdarzenie w dniu 07.03 br.
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Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

Najpilniejsze zadania

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
na pierwszym zebraniu, po złożonym ślubowaniu, wybrała
swojego przewodniczącego. Został nim znany powszechnie w
środowisku od lat, zasłużony, autor wielu pomysłów społecznik ze Śródki pan Gerard Cofta. Należy dodać, że w osiedlowym samorządzie pracuje od początku jego powołania. Oto
co nowo wybrany przewodniczący mówi o pierwszoplanowych
zamierzeniach nowej rady osiedla.
- Przed nami są dwa najpilniejsze zadania: zmodernizowanie
ulicy Małachowskiego i zbudowanie parkingu przy Bydgoskiej.

Ulica Małachowskiego była do tej pory tylko łatana. Uznaliśmy,
że takie wydatkowanie pieniędzy nie ma sensu. Sytuacja tam pogorszyła się przy okazji budowy Centrum Biurowego Podwale.
Zamierzamy gruntownie odbudować i jezdnię, i chodniki. Z tym
projektem zwrócimy się do ZDM.
- Do miasta wystąpimy też o sfinansowanie budowy parkingu
przy ulicy Bydgoskiej. Do tej pory samochody parkują wzdłuż
jezdni. Naszym zdaniem między drzewami mogą powstać miejsca parkingowe, usytuowane prostopadle do jezdni. Nasza Rada
w części będzie to współfinansować. Oczywiście, mamy w planie jeszcze inne działania, ale o mniejszym rozmiarze. Chcemy
działać na rzecz wszystkich podległych nam osiedli, nie pomijać żadnego. Czekamy równocześnie na sygnały i propozycje od
mieszkańców.
(E.K.)

Rada Osiedla

Ostrów Tumski-ŚródkaZawady-Komanmdoria.
Od lewej: Paweł Pawełczyk,
Zenona Leś, Barbara Zalewska, Tatiana Mura-Waraczewska, Gerard Cofta,
Ewa Suchora, Beata Urbańska, Karol Jeliński, Anna Nachaczewska, Patrycja Wosińska, Zbysław Jankowski,
Michał Kasprzyk, Krzysztof
Kałużny, Elżbieta Jaśkowiak.
Nieobecna na zdjęciu: Violetta Palka.

Spotkania z psychologiem

wirtualny seks

To wszystkie może zacząć się całkiem
niewinnie: przez przypadek albo z ciekawości. A może wynikać z poczucia osamotnienia czy z niskiej samooceny. Tej
,,w ogóle” albo – jak się mówi – w łóżku.
A cyberprzestrzeń jest ogromna i anonimowa. W niej można być Casanową,
kobietą-wampem. Można nawiązać seksznajomości, bo – tak się początkowo wydaje - internet jest lekiem na samotność czy trudności życiowe.
Psycholog kliniczny i psychoterapeuta dr Teresa Świrydowicz, pracująca także w Ośrodku Pomocy Psychologicznej
SPCh na Komandorii (ul. Konarskiego 6/4), mówi tak:
- Stron erotycznych, pornograficznych, perwersyjnych – jest
w internecie bardzo dużo. Rozebrane kobiety, muskularni mężczyźni, nastolatki w wyzywających pozach zamieszczające swoje zdjęcia na portalach społecznościowych, mniej czy bardziej
drastyczne sceny erotyczne, wirtualne prostytutki i ,,burdele”.
Wszystko to może powodować duże napięcie, być podniecające.
Zaczyna się zwyczajnie od ciekawości, tego, co dalej, aby zamienić się w godziny surfowania, dostarczania sobie podniet niedostępnych w codziennym życiu.
- Sięganie do internetowych stron pornograficznych, erotycznych wciąga, nasila się, a z czasem staje się uzależnieniem, przymusem, zabierającym czas, który powinien być poświęcony na
życie rodzinne, zawodowe czy zainteresowania. Osoba logująca

się na przykład na czacie erotycznym znajduje zainteresowanie,
może czuć się bardziej atrakcyjna, co jest złudną rekompensatą tego, czego brakuje w realnym życiu. Sięganie po pornografię
internetową działa jak alkohol czy narkotyk, po pewnym czasie
trzeba sięgać coraz częściej, poświęcając też większą ilość czasu,
często bez oglądania się na konsekwencje. Chociażby takie jak
zagrożenie utratą pracy.
- Nasilenie dotyczy nie tylko częstości i ilości spędzanego
przed komputerem czasu, ale także szukania i sięgania po coraz
ostrzejsze strony. To, co na początku wydawało się nieszkodliwe, zaczyna zniewalać, zastępować normalne życie, koncentrując myślenie i działanie wokół fantazji seksualnych i możliwości
skorzystania z komputera. Uzależnienie od internetu – nie tylko
w sferze seksualnej - powoduje, niekiedy dramatyczne zakłócenia w życiu rodzinnym. Nie ma czasu na zabawę z dziećmi,
rozmowę ze współmałżonkiem, spada wydajność pracy. Można
powiedzieć, że internetowy seks niszczy relacje międzyludzkie, w
ostateczności prowadząc do izolacji, poczucia osamotnienia i w
efekcie życiowego nieszczęścia.
-Pani doktor, czy z tej formy uzależnienia można się leczyć?
-Tak, ale terapia trwa długo i, niestety jak w każdym rodzaju
uzależnienia, mogą zdarzyć się nawroty. Człowiek uzależniony
od internetu – mówimy tutaj nie tylko o wirtualnym seksie, ale
też o niekiedy całonocnych czatach, grach, w tym hazardowych –
początkowo twierdzi, że nie ma problemu i sam w każdej chwili
może z nadużywania komputera zrezygnować. Gdy jednak próbuje i to mu się nie udaje to znaczy, że potrzebuje pomocy specjalisty zajmującego się uzależnieniami.
-Dziękuję za rozmowę. I proponuję, aby nasze następne spotkanie dotyczyło ochrony dzieci przed zgubnym niekiedy korzystaniem z internetu.
Ewa Kłodzińska
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Teatr Scena na Piętrze
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to trzeba zobaczyć

18 maja br. Scena na Piętrze (ul. Masztalarska 8) zaprasza
na kultową sztukę angielskiego autora Willy’ego Russela ,,Edukacja Rity”. To będzie świetna okazja do spotkania – po latach
– z Agnieszką Sitek (Weronika w serialu ,,Złotopolscy”) i Tomaszem Mędrzakiem, niezapomnianym Stasiem Tarkowskim
z pierwszej ekranizacji powieści ,,W pustyni i puszczy”, Leszkiem
Talarem z serialu „Dom” (na zdjęciach niżej).

Ona gra fryzjerkę-studentkę, on – profesora. To zderzenie
dwóch światów – fryzjerskiego i akademickiego. Znakomity
tekst, iskrzący się humorem, pozwala aktorom pokazać swoje

możliwości. ,,Edukacja Rity” swoją premierę miała 21 września
1983 r. w Stanach Zjednoczonych. W Scenie na Piętrze ,,Edukacji Rity” zagrali 14 marca 1987r. Gabriela Kownacka i Leonard
Pietraszak.
6 czerwca br. Scena zaprasza wielbicieli Romana Wilhelmiego
– w rocznicę jego urodzin, na skwer przy popiersiu wybitnego
aktora, poznaniaka.
8 czerwca br. Pokazany zostanie niezwykły spektakl ,,Czemu
płaczą czarownice”, stworzony przez Asję Łamtiuginę (wywiad
z twórczynią przeczytać można w naszym cyklu ,,Spotkanie
z gwiazdą”) - jej autorstwa są wiersze, teksty piosenek, scenariusz. Artystka jest też reżyserem sztuki, gra w nim jedną z ról.
Wystąpią także Izabella Bukowska, Grażyna Strachota, Anna Jaskanis (skrzypce) oraz Dariusz Stokowiec (fortepian).
29 czerwca br. Zakończenie 36. sezonu Sceny na Piętrze odbędzie się w Zielonym Ogródku pod Lampionami. Będzie to
wieczór pełen niespodzianek...
14 września br. – w ostatni dzień roku w hebrajskim kalendarzu – Scena na Piętrze zainauguruje swój 37. sezon przy Masztalarskiej widowiskiem ,,Szalom”
Przypominamy, że każdy z naszych Czytelników, który kupi
bilet na spektakl w Scenie, powołując się na MY, otrzyma
upominek. Wraz z dyrektorem Sceny na Piętrze Romualdem
Grząślewiczem – zapraszamy.
Ewa Kłodzińska

z dokonań władzy

POMYSŁ WICEPREZYDENTA. W trosce o nasze
i gości bezpieczeństwo, zastępca prezydenta Poznania Mariusz
Wiśniewski wprowadza do centrum miasta wspólne patrole policji i straży miejskiej. W podtekście należy tu rozumieć, że „wspólne” patrolowanie ma być lepsze od „samodzielnego”, ale nasuwa
się pytanie: dlaczego? Dlatego, że strażnicy boją się patrolować
tylko w swoim towarzystwie. Policjant wolałby jednak bez wątpienia mieć u swojego boku też policjanta, a nie pomocnika marnej kategorii. Władza z wiceprezydentem Wiśniewskim na czele
powinna więc posłuchać dobrych rad i zlikwidować straż miejską,
a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na realne wzmocnienie
policji. (Próbą wspólnych działań za PRL-u była tzw. Inspekcja
Robotniczo-Chłopska, ale się nie sprawdziła).
DLUGOTRWAŁA CELEBRA. Nowe, wybrane 23
marca br. rady osiedli musiały czekać nawet ponad miesiąc na
możliwość rozpoczęcia konkretnej działalności, bo włodarze
Poznania tak bardzo rozciągnęli w czasie inauguracyjne sesje
z wymaganym ślubowaniem radnych. Tę formalność można było
wprawdzie załatwić wszędzie bardzo szybko, już w pierwszych
dniach kwietnia, ale wtedy rady osiedli wiele by straciły, nie doznając zaszczytu bycia w towarzystwie ważnych osób z magistratu
i Rady Miasta.
NIEUSTAJĄCA TROSKA O ŚMIECI.

Wielkie
umysły z Placu Kolegiackiego pracują nadal nad rozwiązaniem
problemu, który sprowadza się do pytania: co zrobić z bardzo
kosztownym i niewydolnym GOAP-em? Wyjść z niego, czy zostać? Nie tak dawno inny dobrze opłacany zespół znakomitych
reprezentantów poprzedniej poznańskiej władzy wiele debatował
nad uszczęśliwieniem poznaniaków nowym systemem odbioru
śmieci. System okazał się korupcjogennym monstrum, łapczywie
pożerającym miejski budżet. Winnych tego drogiego bałaganu
nie ma i nie będzie, bo każda kolejna władza musi przecież jakoś
tez dorabiać i nie będzie rozliczać swoich poprzedników.

PREZYDENT ZDAŁ EGZAMIN. Mamy powód do
radości, bo prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdał pomyślnie

egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych publicznych spółek. Ten fakt nie tylko świadczy o wysokim ilorazie
inteligencji prezydenta, ale pozwoli mu bezpośrednio kierować miejskimi spółkami, takimi na przykład jak MTP. Zwykli
mieszkańcy nie powinni pytać, czy zarządzającemu tak wielkim
organizmem jak Poznań wystarczy czasu i sił na inne poważne obowiązki. Wybieramy przecież do rządzenia ludzi niezwykłych, a ponadto w spółce MTP prezydent dostanie 44 tys. zł
rocznie zasiłku regeneracyjnego. Czekamy na wiadomość, do
jakich spółek trafią wiceprezydenci, aby tam dodatkowo służyć
ofiarnie obywatelom.

OFIARA PARTYJNYCH STANDARDÓW.

Partyjni koledzy wiceprezydenta Poznania Jakuba Jędrzejewskiego zażądali od niego zaiweszenia jego członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Mało tego - wystosowali pismo do przezydenta Jacka Jaśkowiaka o wyciągnięcie konsekwencji wobec
zastępcy. Powodem popadnięcia J. Jędrzejewskiego w niełaskę u
partyjnych towarzyszy są ujawnione informacje, że jako prezes
spółki Szpitale Wielkopolskie niewlaściwie wydawał publiczne
pieniądze. Płacił m. in. za wątpliwe usługi, świadczone rzekomo
przez zaprzyjaźnione firmy. Wiceprezydenta zirytował zarzut jakoby on łamał partyjne standardy i wypomniał swoim szefom,
że nie zawsze byli tacy pryncypialni i konsekwentni gdy chodziło o grzechy innego kolegi. -Ujawnię coś, co wstrząśnie Platformą Obywatelską w całym kraju - ostrzegł na koniec.
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uczniowie uczyli rodziców

W 2014 r. uczniowie klas językowych Gimnazjum 22 wygrali konkurs „Projekt z klasą” wydawnictwa Nowa Era. Nasz projekt „Klasa
na językach” nagrodzono kwotą 2000zł. Dzięki tej sumie, założeniom
projektu i pomocy pani dyrektor udało się przeobrazić salę nr 13 w
profesjonalne laboratorium językowe ze słuchawkami i tabletami!
Projekt zakładał stworzenie bezpłatnego kursu języka angielskiego
dla... rodziców! W rolę nauczycieli wcielili się sami uczniowie, którzy
od października w każdy wtorek prowadzili lekcje dla dorosłych. Młodzież podzieliła się na trzy grupy - Kacper Miękiszak (k.3a), Bartosz
Gbiorczyk (3a) oraz Marcel Piechowiak (2a) zajęli się komunikacją i
słownictwem, Eliza Kurkowiak (3a), Aleksandra Kostrzewa (3a) oraz
Zuzanna Staszak (3a) opracowywały gramatykę, natomiast Magdalena
Kapitańczyk (3a), Natalia Zielińska (3a) i Igor Dwiecki (2a) zaprezentowali rodzicom tajniki fonetyki brytyjskiej i amerykańskiej oraz prowadzili zajęcia w formie gier i zabaw interaktywnych.
Jako nauczyciel języka angielskiego i opiekun całego przedsięwzięcia, czuwałam nad prawidłowym przebiegiem lekcji. Jestem niebywale
dumna ze wszystkich uczestników projektu. Nadal ciężko mi uwierzy,
że w tak krótkim czasie uczniowie stali się świetnymi nauczycielami,
wiedzieli jak przygotować się do zajęć, potrafili pracować w grupie.
Bartek Gbiorczyk stworzył stronę internetową projektu, czuwał nad
zarządzaniem profilu na facebooku i całkowicie przejął rolę leadera w
projekcie! W zasadzie wszyscy uczniowie przejęli moją rolę - nauczycie-

groźna fala

THE WAVE - tytuł spektaklu, na który wybrali się nasi uczniowie, nie
jest przypadkowy. Został wybrany przez twórców z powodu 70-tej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Teatr TNT przyjeżdża do Polski dwa razy w roku, a nasza szkoła od trzech lat uczestniczy w każdym w przedstawieniu. Spektakle są w języku angielskim.
Przedstawienie “The Wave”, oparte na prawdziwych wydarzeniach,
opowiada o nauczycielu historii, który chcąc wyjaśnić swoim uczniom
niebezpieczeństwa płynące z nazizmu, przeprowadza eksperyment,
który wymyka się spod kontroli. W ciągu kilku dni wprowadzona dyscyplina i poczucie więzi społecznej przeradzają się w prawdziwy ruch:
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la. Jestem również zachwycona pracą rodziców, bo to właśnie dla nich
stworzyliśmy te lekcje. Gratuluję rodzicom, którzy wytrwali do końca
i ukończyli kurs z certyfikatem - paniom Annie, Anecie, Alicji, Katarzynie, panom Tomaszowi, Jerzemu i Krzysztofowi.
Na ostatnie zajęcia każdy z uczniów przyniósł smakołyki, zorganizowano dla wszystkich zabawy językowe. Uczniowie wręczyli rodzicom
dyplomy zaprojektowane przez Magdę Kapitańczyk, ale i rodzice mieli
i dla nas upominki! Każdy z uczniów otrzymał dyplom „Super Nauczyciela” oraz długopis z takim samym napisem. Rodzice również i mnie
wręczyli dyplom i prezent, za który serdecznie dziękuję! Przepiękne
słowa wypłynęły z ust rodziców, za które wszyscy jesteśmy ogromnie
wdzięczni!
Iwona Jachnik
FALĘ. Trzeciego dnia eksperymentu uczniowie zaczynają bojkotować i
straszyć innych. Kiedy pojawiają się pierwsze wybuchy przemocy, nauczyciel postanawia przerwać eksperyment. Niestety jest już na to za
późno. FALA wyrwała się spod kontroli.
Wizyta w kinie Apollo miała dla naszych uczniów szczególne znaczenie. Miała miejsce przed ich wyjazdem do Oświęcimia na warsztaty
edukacyjne. Zwiedzanie Muzeum w Auschwitz i Birkenau ma również
pozwolić spojrzeć na nauczanie o Holocauście jako na kształtowanie
wielu uniwersalnych wartości i postaw, takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, solidarność, tolerancja, demokracja, poszanowanie indywidualności i różnorodności. O naszym projekcie “Milczące
Auschwitz” można przeczytać tutaj.
Iwona Jachnik

milczące auschwitz

Smutek, strach, zadziwienie, niedowierzanie, współczucie... Takimi słowami uczniowie Gimnazjum nr 22 podsumowali warsztaty w
Oświęcimiu. W ciągu dwóch intensywnych dni poznawali historię
II wojny światowej, holocaustu, życia przedwojennego Żydów. Przewodniczki w Auschwitz stwierdziły, że zwiedzanie studyjne (dwudniowe) jest rzadkością wśród gimnazjalnych wycieczek szkolnych.
Jednak my postanowiliśmy zorganizować wyjazd oparty wyłącznie
na poznawaniu historii Auschwitz.

Pierwszego dnia spędziliśmy cztery godziny w KL Auschwitz I, czyli
macierzystym obozie koncentracyjnym Auschwitz. Następnie udaliśmy
się do Harmęż na wystawę obrazów byłego więźnia Auschwitz pana
Mariana Kołodzieja pt. „Klisze Pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja”. Tego dnia również zwiedzaliśmy miasto Oświęcim - przewodnikami
byli wolontariusze z Austrii, którzy w języku angielskim opowiadali o

historii miasta. Zabrali nas również do Centrum Żydowskiego i ostatniej
synagogi w Oświęcimiu, gdzie poznawalismy życie i kulturę Żydów.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania KL Auschwitz II - Birkenau, czyli największego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wyjazd
zakończyliśmy warsztatami zorganizowanymi przez edukatorów Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Ponad trzygodzinne spotkanie stanowiło próbę podsumowania wizyty w Muzeum
Auschwitz. Ćwiczenia odwoływały się nie tylko do wiedzy przekazanej
przez przewodnika, ale również (a może i przede wszystkim) do przeżyć emocjonalnych, tak, aby nikt nie pozostał z tą traumatyczną wiedzą
sam, ale żeby miał możliwość wyrażenia swoich uczuć.
Warsztaty w Oświęcimiu pokazały, że młodzież Gimnazjum nr 22 jest
dojrzała i wrażliwa. Wiele łez popłynęło w ciągu tych dwóch dni. Musimy znać historię, musimy pamiętać. Warsztaty edukacyjne w Oświęcimiu możliwe były dzięki dofinansowaniu przez Volkswagen Poznań.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc.
Iwona Jachnik
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Mój Świat

Dom rodzinny

Biały, łupany kamień pod starym
rozłożystym, pięknym orzechem, który
ochraniał nasz dom zimą od mrozów
i wiatrów. Latem tak pięknie chronił
nas przed ostrymi promieniami słońca. Dla małego chłopca, wyglądającego
zimą przez oszronione okno rodzinnego
domu, ten rozłożysty orzech, oblepiony białym puchem, był dobrym panem,
który trzyma biały kożuch otulając jego
dom rodzinny i chroni go przed mrozem
Wacław Duda
i wiatrem. A latem, latem to wielka ściana zieleni zapraszająca do wypoczynku wśród cienistych barw liści,
zależnych od intensywności promieni słońca i pory roku. Jesienią
z przyjemnością łupaliśmy orzechy, bardzo smaczne, które traktowaliśmy jako prezenty od starszego pana.
Tu stał mój dom, w którym się urodziłem, w którym uczyłem się chodzić, mówić mama i tata. W tym domu uczyłem się kochać rodzeństwo
i członków rodziny, szanować sąsiadów. Uczyłem się kochać przyrodę
i poznawać świat. Nieopodal domu stał wysoki, drewniany krzyż, ogrodzony pięknym płotkiem. Z ramion krzyża spływały wstążki i układały
się równo na płotku z surowego drewna. Różnobarwne wstążki poruszał
wiatr wygrywając na nich melodie, tak miłe moim uszom. Była majówka i kwiaty, i piękne pieśni śpiewane przez babcie, mamę, siostry, sąsiadki i kobiety z drugiego końca wioski. Pieśni od serca, ludowe i religijne,
które słyszę jeszcze dziś, bo głęboko zapadły w moje serce i pamięć.

opowieść z życia

Za dwa dni miał być nasz ślub u Jana Jerozolimskiego, bo do tej
parafii należała moja narzeczona. Przyjechałem z mojego Opola
do przyszłych teściów. Już do snu się szykowałem, gdy ktoś zapytał
o obrączki, czy je przywiozłem. Psiakość – zakląłem- zostawiłem w
Opolu w szufladzie. Młody byłem, w gorącej wodzie kąpany, więc
z powrotem do auta i jazda do Opola. Zatrzymywano mnie, ale
wolałem mieć to z głowy. Na ślub zdążę – zapewniałem. Nie zdążyłem...
Deszcz lał jak z cebra. Poślizg, ból, ciemność. Obudziłem się
w szpitalu ,,u Degi”. Narzeczona zapłakana obok mnie, ja od stóp
do głów w gipsach, bandażach. Ślub trzeba było odwołać na czas
nieokreślony. Kolejne operacje, leczenie, rehabilitacja. Cały czas
myślałem jaka będzie nasza przyszłość. Ona – wędrowniczka, wysportowana dziewczyna. I tak lubiła tańczyć. Tymczasem lekarze
nie dawali mi gwarancji, że stanę na swoich nogach. Zaczęliśmy
rozmawiać o naszej przyszłości. Przecież dziewczyna zakocha-

Pamiętam rozległe skrzyżowanie i nieopodal dużą, rozłożystą trześnię, i drogę do lasu i stare drzewo z ludową kapliczką Chrystusa frasobliwego. Z trześnią to było tak, że kiedy owoce dojrzewały, siedzieliśmy
okrakiem całymi godzinami smakując, rozmawiając i tak pięknie upływał nam czas dziecięcych lat. W bliskiej i dalszej odległości tyle lasów
i lasków było, tyle dróg i dróżek, które prowadziły do Wisły - matki rzek
naszych, nad którą rozłożył się staropolski, legendarny Piotrawin.
Wokół było pełno ogrodów i sadów, gdzie królowały jabłonie, grusze, maliny i porzeczki. Zielone pola, obsiane pszenicą, jęczmieniem i
żytem, prosem i tatarką. Pola z zagonami ziemniaków i buraków. Oryginalnie wyglądały plantacje tytoniu. Jeszcze słyszę szum łanów zbóż,
których złote kłosy poruszane wiatrem falowały jak wody. Z niczym
piękniejszym nie można porównać nieomal morskich fal prosa tuż
przed zżęciem. To jakby złoto falowało. Pięknie prezentowały się plantacje chmielu. Kwiaty, pełno kwiatów, chabry i maki, róże czerwone, złote
słoneczniki, przecudne, wysokie malwy i pełne zielonej soczystej trawy
miedze, które dość często przedzielały pola.
A jaki był mój dom rodzinny? Dom był ciepły, zbudowany z bali
drewna osadzonych na podmurówce, dodatkowo oszalowanych. Malowaliśmy go od czasu do czasu na ludowo z pięknymi wzorami wokół
okien i drzwi. Był dosyć wysoki, ale bez piętra. Na strych wchodziło się
po schodach. Strych to pomieszczenie pełne tajemniczej magii i tajemnych zakamarków. Wędrówka w nieznane rozpoczynała się od sieni. Był
to nasz rodzinny dom, gniazdo rodzinne, umiłowane miejsce na dobre
i trudne czasy. Ten dom tkwi w moim sercu i wdzięcznej pamięci.
Przed moim ukochanym domem była kolorowa altana z cienkich listewek ułożonych ażurowo i opleciona dzikim winem, i bardzo ważna
dla mnie ławeczka, pełna słońca latem. Stąd był piękny widok na cała
zagrodę. Ławeczka, to również niepokój małego chłopca wyrażony słowami: mamo, weźcie i mnie! Słowa te wypowiedziałem w chwili, gdy
mama posadziła mnie na tej ważnej dla mnie ławeczce przed odjazdem
załadowanych wozów, gdy musieliśmy uciekać przed zbliżającym się
frontem w dniach grozy. A ja, mały chłopiec, najmłodszy z rodzeństwa
myślałem, że wszyscy jadą i pozostawią mnie na tej ławeczce. Te moje
słowa wywołały ogólny płacz i ruszyliśmy razem w drogę.
Było mało czasu. Pamiętam, jak było mi dobrze i ciepło w ramionach
mojej mamy. Te trudne dla nas dni zmuszały nas do wędrówki. Im dalej od Wisły, tym bezpieczniej. Wyjechaliśmy na jakiś czas do wujostwa
i zamieszkaliśmy w Pusznie Godowskim. Niedawno tam byłem. Ten
dom stoi i przypomina mi tamte trudne czasy.
W moim rodzinnym domu było pomieszczenie, zwane przez nas komorą, czyli obszerna spiżarnia pełna łakoci, smaków i zapachów, które
kusiły do wejścia i skorzystania z tego „bogactwa”. A był tam upieczony
przez mamę chleb - smaczny, pachnący i ciągle świeży, były pierniki, suszone owoce, cukier, jabłka i orzechy, groch, warkocze cebuli i czosnku.
Były suszone zioła, wisiały kapelusze słonecznika i główki maku. Były
drożdżowe placki, takie smaczne, pulchne i wyrosłe tak, że do dzisiaj nie
mogę odnaleźć tej wysokości. (cdn)
Wacław Duda
Fragment książki pana Wacława Dudy pt. „Mój świat”.
Polecamy interesujące spotkania z Autorem, tel. 61 877 80 60

ła się w sprawnym facecie, a tu wychodzi na to, że będzie miała
męża-inwalidę. Może nawet na wózku. Widziałem, że jest tą perspektywa przerażona. Ja też nie wyobrażałem sobie, aby być dla
kogoś ciężarem. Zwolniłem ją z narzeczeńskiego słowa. Przyjęła to
z widoczną ulgą.
Życie jest jednak nieprzewidywalne. Na kolejnym turnusie rehabilitacyjnym poznałem przemiłą pielęgniarkę, Julkę. Też lubiła
tańczyć. Wspólnie zaczęliśmy rehabilitację ,,taneczną”. Ona ją wymyśliła. A z takimi kuternogami jak ja była oswojona. No, i tak
tańczymy razem już prawie 30 lat. Ślub odbył się w innej parafii.
Przyjeżdżając tu, do Maltańskiej, widzę kościółek, w którym
miałem się żenić. I tak jakoś mi dziwnie się robi. Ale to już przeszłość. Żal mi tamtej dziewczyny. Wiem, że po jakimś czasie wyszła
za mąż. I urodziła niesprawnego intelektualnie syna. Mówiła, gdy
się przypadkowo spotkaliśmy, że to kara za to, że mnie zostawiła
,,w biedzie”. Tłumaczyłem, że nie mam żadnych pretensji... Ale los
też złagodził jej trudne życie. Bo ten chłopak pięknie maluje, nawet można kupić pocztówki z jego abstrakcyjnymi malunkami...
Notowala E.K.
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole w przeszłości (2)
Z DZIEJÓW PARAFII

Jak już podkreślałam, życie mieszkańców
Kobylepola było przez stulecia związane z
sąsiednim Spławiem. Właściciele Spławscy
uposażyli w XV wieku miejscowy kościół,
tzn. uznali się jego opiekunami i dobrodziejami. Tak zabezpieczyli stały dopływ pieniędzy na potrzeby świątyni. Z końcem XVI
w. właścicielami majątku byli już nie tylko
Spławscy. Niewielkie działy należały także do
Maria Boruta
Bojanowskich, Niemojewskich i Grudzińskich,
którzy oddali drewnianą świątynię swoim współwyznawcom - protestantom. W tym czasie mieszkańcy wyznania rzymsko-katolickiego prowadzili już budowę nowego, murowanego kościoła. W 1628r.
i pierwotny kościół powrócił do katolików. Wspomina o tym ks. bp.
Strzałkowski, wizytator kościołów spławskich w 1639 r.
W czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r. obydwa kościoły zostały
spalone. W 1692r. hr Opaliński, ówczesny dziedzic części Spławia, rozpoczął budowę kościoła znajdującego się w obecnym miejscu, jednak
budowy nie ukończył. Budowa ciągnęła się aż do 1736 r. Dokończył ją
dopiero Józef Lipski, nowy właściciel Spławia. Kościół ponownie erygowano jako kościół parafialny w 1752r. Z końcem XVIII w. cała wieś
Spławie przeszła w ręce rodu Mycielskich z siedzibą w Kobylepolu.
Następna restauracja, czyli odnowienie zobowiązań finansowych
na rzecz miejscowej parafii, nastąpiła w 1869 r. przez patrona Józefa
Mycielskiego z Kobylepola. Jego ostatnim właścicielem Władysław hr.
Mycielski (1894-1941), syn Józefa i Zofii z Taczanowskich, a brat Stanisława, jednocześnie ostatni patron parafii spławskiej. Stary budynek
probostwa pozostawał w bardzo złym stanie. Według ówczesnego proboszcza ks. Józefa Wieczorkiewicza, nie nadawał się nawet do remontu
kapitalnego. Proboszcz czynił więc starania o pozwolenie na budowę
nowego probostwa, w nowym miejscu, czyli naprzeciw kościoła. Zgodę
uzyskał w 1878r., ale prac budowlanych już nie podjął.

Zofia i Józef Mycielscy z Kobylepola, ofiarodawcy największego dzwonu do nowej dzwonnicy i patroni kościoła w Spławiu.
Wiadomo, że od XIV wieku kolejnymi proboszczami w Spławiu byli:
ks. Tomasz - od 1386r., ks. Mikołaj z Gwiazdowa - od 1406r., ks. Mikołaj
Kot - od 1443r. Od 1761r. można w miarę dokładnie ustalić proboszczów lub administratorów spławskich. Byli to: ks. Wojciech Bramdys od 1752r., ks. Józef Likowski - od 1775r., ks. Franciszek Pełczyński - od
1816r., ks. Jan Koperski - od 1820r., ks. Piotr Tanulski - od 1825r., ks.
Antoni Ignaszewski - od 1826r., ks. Antoni Kurowski - od 1850r., ks.
Tomasz Śniegocki - od 1858r., ks. Walenty Antkowiak - od 1859r., ks.
K. Pawłowski - od 1864r., ks. Józef Wieczorkiewicz - od 1865r., ks. Piotr
Aleksander Łabędzki – wikariusz Tulecki, nieformalny opiekun osieroconej parafii od 1878r., ks. Józef Steffen (Stefan) - od 1885r., ks. Michał
Wituski - od 1895r., ks. Stanisław Podkomorski - od 1902r., ks. Stefan
Bratkowski - od 1931r., ks.dr Wacław Jesse - od 1956r.,
Jak już wspomniałam, ks. J. Wieczorkiewicz uzyskał pozwolenie na
budowę nowego probostwa w 1878r., jednak budowy już nie zdołał podjąć. Zmarł w 1878r. w Spławiu i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Jego nagrobek zachował się do naszych czasów, ale jest prawie
nieczytelny. Nowe probostwo wybudowano około 1880 r. przy obecnej

ul. Spławie 86, naprzeciw kościoła. Budowę nadzorował ks. Piotr Łabędzki (1839-1925) - wikary z Tulec, który opiekował się między innymi osieroconą parafią w czasie kulturkampfu do 1884r.
Ks. Józef Steffen (Stefan) (1846-1929) prześladowany przez władze
pruskie w okresie kulturkampfu. Rodzice byli narodowości niemieckiej,
więc uznano go prawie za zdrajcę niemieckiej sprawy. Przez wiele lat
potajemnie sprawował duszpasterstwo. Od początku 1885r., gdy walka kulturalna złagodniała, objął w zarząd parafię w Spławiu. Dekretem
władz pruskich z 1886r został objęty wraz z innymi księżmi pełną rehabilitacją i w tym roku został proboszczem. Od razu eenergicznie podjął
porządkowanie parafii po okresie wakatu (vacatu).
Zbudował w 1890r. obok kościoła dzwonnicę wolno stojącą o konstrukcji metalowej, na betonowych słupkach, z daszkiem z blachy ocynkowanej. Umieścił na niej trzy dzwony. Największy - z płaskorzeźbą
herbu Mycielskich i Pana Jezusa z krzyżem oraz napisami: Józef i Zofia
z Taczanowskich Mycielscy ofiarują do kościoła w Spławiu „CER URLICH
EX APLIDA ET ALLENST STEIN MEFUSA 1890. Nadano mu imię Józef. Średni dzwon z płaskorzeźbą – Niewiasta z lilią w ręce oraz napisem
1890 - nosi imię Najświętsza Maria Panna. Najmniejszy z napisem: Najświętsza Mario Panno módl się za nami. Ulano mnie w 1890 r., nosi imię
Andrzej. Dzwony konsekrował 18 maja 1891r. ks. bp Edward Likowski.
Dzwon Andrzej ponownie był konsekrowany w 1929r., ponieważ młodzież spławska zatopiła go w miejscowym stawie, chroniąc przed zaborcą. Umieszczono napis: przelano, w RP 1929.

Probostwo w 1880 roku zbudowano pod nadzorem ks. Piotra
Łabędzkiego z Tulec. Stalowej konstrukcji dzwonnica powstala
w 1890 roku i jest przykładem nowatorskiej konstrukcji tego
rodzaju obiektów.
Ks. Michał Wituski (1859-1928) probostwo objął w 1895r. i jeszcze
w 1895 został członkiem zarządu szkoły katolickiej w Spławiu na okres
6 lat. Ma wielkie zasługi w propagowaniu polskiej oświaty, w udzielaniu
pomocy uczącej się młodzieży i na polu kulturalnym. W Kobylepolu
stworzył teatrzyk amatorski, który w dniu 13.9.1896 r. odegrał publicznie sztukę “Na wymiarze”. Był członkiem Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN oraz Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych “Stella”.
Ks. Stanisław Podkomorski (1878-1930), był proboszczem 28 lat.
W 1903r. założył w spławiu Kółko Rolnicze i kierował nim przez 27
lat. Działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na powiat Poznań
Wschód. Założył w 1916r. Towarzystwo Młodzieży Polskokatolickiej
(męskiej) w Spławiu. Był patronem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
(męskiej) w Kobylepolu, Działał w Komitecie Powiatowym Towarzystwa
Czytelni Ludowych. Udzielał się też w życiu politycznym w wolnej Polsce. Zbudował w Spławiu Dom Katolicki z obszerną salką i mieszkaniem
dla organisty. Jako proboszcz dobrze znał swych parafian i ich potrzeby
mimo rozległego terenu. Niósł pomoc biednym parafianom.

Ks. Podkomorski był przyjacielem Stanisława hr. Mycielskiego z
Kobylepola oraz kierownika szkoły kobylepolskiej Franciszka Jęczkowskiego, Wymienieni spotykali się często w pałacu kobylepolskim
w celach towarzyskich. Ze Spławia do Kobylepola ks. Podkomorski chodził często pieszo w “towarzystwie” swojej laski, którą kreślił
w powietrzu kółka. Chętnie zatrzymywał się i rozmawiał z mieszkańcami. Powrót do Spławia odbywał się powozem hrabiego. Zmarł
27 grudnia 1930r. na udar serca podczas modlitwy w kaplicy Sióstr
Elżbietanek w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Spławiu, jego nagrobek nadal istnieje, chociaż jest mało
czytelny. (cdn)
Maria Boruta
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Spotkanie z gwiazdą

- Myślę, że wszystkim ludziom teatru
proces powstawania
sztuki pozwala żyć
w radości, nierzadko
w gorączce tworzenia. Zmęczenie - psychiczne i fizyczne - to
tylko efekt uboczny
i mało znaczący. Dla-

czemu płaczą czarownice

Asja Łamtiugina to artystka wszechstronna, twórczyni niezależna. Aktorka, autorka niebanalnych tekstów i adaptacji
utworów, które reżyseruje. I jeszcze: dziennikarka i felietonistka, poetka... Nie jest zadowolona, że nasza rozmowa ukaże
się w cyklu ,,Spotkanie z gwiazdą”. -Nie jestem gwiazdą – zaprzecza.
Na deskach Sceny na Piętrze wystąpi 8 czerwca br. w swoim
autorskim spektaklu (piszemy o nim osobno) ,,Czemu płaczą
czarownice..”. Rozmawiam z panią Asją Łamtiuginą nie tylko
o tej pięknie śpiewanej, urzekającej liryzmem słowa, brawurowej
sztuce.
-Tytuł prowokuje, aby zapytać, nieco może obcesowo: -No,
to dlaczego właściwie te czarownice płaczą?
- Pewnie wiedzą, że nawet miłość nie jest lekarstwem na naszą
ludzką samotność. A dlaczego tak jest? Może dlatego, że...Nie,
nie mogę przecież zdradzić na początku odpowiedzi, która czeka
na samym końcu spektaklu...
- Czytam w zapowiedzi, że ta sztuka zawiera elementy autobiograficzne. Teraz nastała moda na zwierzenia aktorów,
celebrytów.
- W “Czarownicach...” nie ma zwierzeń typu “przyjaciółka
przyjaciółce”. Moja biografia jest przetworzona, przełożona na
język sztuki. Dlatego da się oglądać bez uczucie zażenowania
z obu stron: wykonawcy i odbiorcy. No i autora.

- ,,Czemu płaczą czarownice...” to i pani teksty mówione i śpiewane, i scenariusz, i reżyseria. Jest pani też jedną z wykonawczyń. Dużo
pani wzięła na swoje barki.

osiedle dawniej i dziś (3)

Niniejszy odcinek tego cyklu pragnę poświęcić zdjęciom nieistniejącej już linii kolejowej z Poznania Główna (obecnie Poznań
Wschód) do Kobylepola. Na tej trasie była
to linia normalnotorowa, a dalej biegła jako
wąskotorowa do Środy Wlkp. Kolej „Średzka” (od miejscowości, do której była poprowadzona) została uruchomiona 23 czerwca
1902 r. dzięki staraniom i przy niemałym Marek Knasiecki
udziale finansowym Józefa hr. Mycielskiego, ówczesnego właściciela wsi i browaru Kobylepole. Od nazwy tego szlaku kolejowego ulica, wzdłuż której przebiegała, nosi obecną nazwę Średzka.

Trasa prowadziła od stacji Poznań Główna do przystanku Brama
Warszawska (foto I), położonego przy skrzyżowaniu obecnych ulic

tego powstaje tyle offowych teatrów, w których
aktorzy są gotowi przez
czas
przygotowania
spektaklu pracować za darmo lub prawie za darmo. I właśnie – dla tej
radości tworzenia - ,,wzięłam tyle na swoje barki”. A efekt naszych wysiłków ocenią widzowie Sceny na Piętrze...
- Wiem, że do niedawna mieszkała pani w Poznaniu, teraz w Piasecznie. Wcześniej w innych miejscach. Dlaczego nie zapuszcza pani
korzeni?

- To jest moja dziesiąta chyba przeprowadzka w ostatnim czasie. A dlaczego nie zapuszczam korzeni? Ponieważ jestem nieuleczalną domatorką i szukam mieszkania, które da mi poczucie
bezpieczeństwa, uchroni od sąsiadów słuchających ryczącej muzyki i amatorów głośnych alkoholowych nocy. W starej, przepięknej, zrewitalizowanej kamienicy Poznania ,,Pod Szczerbatym” na
Jeżycach, w której trafiłam na kulturalnych sąsiadów, mieszkałam tylko rok; sprawy zawodowe wymagały jednak, żebym była
blisko Warszawy. Dlatego wyprowadziłam się z Poznania...
- Mam nadzieję, że ci poznańscy sąsiedzi znajdą się na widowni Sceny na Piętrze. Dziękuję za rozmowę i – do zobaczenia w Poznaniu! Ewa Kłodzińska, fot. Tomasz Kwiatkowski

Warszawskiej i Św. Michała. Tutaj znajdował się rozjazd odprowadzający tory na bocznicę do Monopolu Spirytusowego przy ul. Komandoria.
Drugi tor biegł dalej (foto II) mostkiem nad rzeką Cybiną (foto III) do
stacji Poznań Malta. Jeziora Maltańskiego jeszcze wtedy nie było, powstało dopiero w 1952 r. Kolej normalnotorowa kończyła swój bieg w
Kobylepolu.
Po drodze było kilka rozjazdów na bocznice do różnych zakładów,
takich jak Fabryka Papieru Pandewskiego, Zakładów Ceramicznych
Ciesielczyka czy Ogrodnictwa Mielocha itd. (foto IV). Wszystkie omówione zdjęcia przedstawiłem na wycinku mapy Poznania z 1927 r. gdzie
zaznaczono przebieg tej linii kolejowej. Informacyjnie tylko tutaj dodam, że linia ta w późniejszym okresie miała również inne odgałęzienia,
nawet do stacji Poznań Starołęka, ale to już temat do innego artykułu.
Do następnego spotkania, pozdrawiam
Marek Knasiecki

Fotografie: I Przystanek Brama Warszawska, II Tory do Monopolu Spirytusowego i dalej do stacji Poznań Malta, III Most nad
rzeką Cybin, IV Bocznica przy stacji Poznań Malta.
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Po pożarze młyna

wkrótce ruszy budowa

Pożar zabytkowego budynku po byłym młynie przy ul. Nadolnik w dniu 21 kwietnia br. był znacznie poważniejszy od pożaru
kilka dni wcześniej, gdy w pomieszczeniach paliły się różne nagromadzone pozostałości i śmieci. Policja z komisariatu Poznań
Nowe Miasto podjęła dochodzenie mające ustalić przyczynę, bo
nie wyklucza się tu podpalenia. Po tygodniu od zdarzenia nie
było jeszcze opinii biegłego w tej sprawie. Nadkom. Iwona Liszczyńska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poinformowała, że straty oszacowano na około 1 mln zl.

Prezes spółki Zielony Marcelin Bis (będącej właścicielem młyna i terenu wokół) pan Piotr Ryżyński powiedział nam, że zniszczenia spowodowane pożarem są duże, ale na szczęście nie uległa
uszkodzeniu główna konstrukcja zabytkowego budynku. Dzięki
temu już w lipcu br. może rozpocząć się renowacja tego obiektu
i jednocześnie inwestor przystąpi do budowy apartamentowca,
usytuowanego w pobliżu młyna. Rozpoczęcie budowy kampusu
przy ul. Nadolnik zapowiadano już kilka lat temu, ale nastąpiło znaczne opóźnienie z powodu trudności z tzw. domknięciem
finansowania inwestycji. Tym razem żadna poważniejsza przeszkoda już ma się nie pojawić.

Wbrew powtarzanym po pożarze pogłoskom, młynowi
nie grozi rozbiórka, ale zaistniałe szkody podniosą koszt
całkowitej renowacji zabytkowego obiektu.

Wizualizacja projektu Centrum Hotelowo-Apartamentowego
przy ul. Nadolnik 8 (tzw. kampusu studenckiego). Pozwolenie
na jego budowę zostało wydane w październiku 2012 roku.

Na terenie osiedla Główna ma się rozpocząć wkrótce kolejna
inwestycja deweloperska. Tym razem jako lokalizację obiektu
mieszkalnego wybrano niezabudowaną działkę przy ul. Suchej,
w pobliżu torów kolejowych. Przedsięwzięcie przygotowuje poznańska Kancelaria urbanistyczno prawna URBANO. W planowanym budynku będzie 25 lokali mieszkalnych.
Na działce o pow. 1804 m kw. powstanie 4-kondygnacyjny budynek
mieszkalny, zgodny z m.p.z.p. Na parterze mieszkania dodatkowo będą
posiadały ogródki. Dokumentację uzgadniano z PKP, bo z ich terenami
graniczy. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w pierwszej połowie br.

W budynku przewidziano mieszkania na sprzedaż dwupokojowe
o powierzchniach od 46 – 51 m kw. z balkonami, mieszkania trzypokojowe o powierzchni 65 – 74 m kw. z balkonami. Ceny mają być korzystne, zbliżone do cen mieszkań w podpoznańskich miejscowościach.
Biuro obsługi inwestycji URBANO ogłosiło przetarg na wykonanie
specjalistycznej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne.
Rejon ulicy Suchej należy do najbardziej zaniedbanych i zdekapitalizowanych fragmentów całego osiedla. Od dziesięcioleci nic tu nowego
nie powstaje, a jezdnia i chodniki są w fatalnym stanie. Trudno sobie
wyobrazić, aby pozostały one takie nadal, gdy na końcu ulicy powstanie nowy, nowoczesny budynek mieszkalny.
ws

Obecny widok ulicy Suchej jest raczej przygnębiający.

Na tej działce przy torach powstanie nowy budynek mieszkalny

szansa dla ul. suchej

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

13

Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (6)

Na podwórzu stała mała stodoła z drewutnią oraz „sławojka” czyli
„wychodek”, niestety bez drzwi. Właśnie drzwi były pierwszą inwestycją Ojca na nowym miejscu. Przy drewutni była buda dla suczki
„Neli”, odziedziczonej po poprzednich mieszkańcach. Przed domem
była studnia kopana z kołowrotkiem i niewielki ogródek z piaszczystą
glebą. Chatkę tę wspominamy bardzo dobrze, z sentymentem. Mieliśmy miłych, życzliwych sąsiadów państwa Wesołowskich z dziećmi
Julkiem, Janką (1932-2014) i Zosią. Relacje z innymi mieszkańcami
wsi były także dobre, oparte na wzajemnym szacunku.
Znalazła się jednak i „czarna owca” współpracująca z okupantem. Był
to niejaki Kijak, zupełnie nie znający języka niemieckiego. Przeczuwając, że u Ojca nic nie wskóra przyszedł do naszej Mamy i kazał sobie
przetłumaczyć na niemiecki trzy zdania: „Tyś obraził Hitlera!”, „Ja cię
aresztuję!”, „Chodź ze mną do więzienia!” Nie byliśmy wtajemniczani w
sprawy dorosłych, dlatego nie wiem czy i w jaki sposób tłumaczenia były
wykorzystywane. Wiem jedynie, że niemczyzna Kijaka była dla Niemców całkowicie niezrozumiała. Gorszy od Kijaka był jednak górnoślązak
o nazwisku Nowak, fanatyczny hitlerowiec. Podobno nie szedł spać, gdy
nie zabił lub zamęczył tego dnia upatrzonego przez siebie Polaka. Partyzanci wydali wyrok i zastrzelili go w noc sylwestrową 1942/43.
Tato zabrał z Poznania diament do cięcia szkła. To niewielkie narzędzie bardzo się przydało. Nie wiem w jaki sposób rodzina z Górnego
Śląska załatwiła Ojcu skrzynię szkła okiennego. W każdym razie dzięki
sporadycznym zleceniom ze wsi i dodatkowej pracy Ojca jako szklarza
mieliśmy czasem masło, nieco słoniny lub inną reglamentowaną żywność. Po pewnym czasie Ojciec dostał pracę w tartaku, a brat Jerzy przy
żywicowaniu drzew.
Zebraną żywicę dokładnie ważono.
W 1941 r. Jurek zebrał 670 kg żywicy,
a według karty pracy za rok 1942 Jurek
miał 752,5 kg oddanej żywicy (notatka
ma datę 4 stycznia 1943).
Od roku 1943 Jurek pracował w sklepie przy ul. Starowiślnej w Krakowie,
czasem przyjeżdżał do nas, z reguły na
święta. Pewnego razu przywiózł małego żółwia, który od razu był sensacją
na skalę wsi. Po inwazji Grecji Niemcy
masowo przysyłali do swoich rodzin
żółwie, można je było także kupić na
targowiskach.
Co niedzielę chodziliśmy do kościoła w Borzęcinie Górnym. Około 5 km
Brat Jerzy pracował
przebywaliśmy wyboistą wiejską drogą
w
latach
1941 i 1942 przy
gruntową lub na przełaj przez pola, bo
żywicowaniu
drzew
było nieco bliżej. W lecie chodziliśmy
boso i podobnie jak niektórzy mieszkańcy parafii zakładaliśmy buty
dopiero przed wejściem do kościoła. Przy rozwidleniu dróg z Warysia
do Borzęcina i Bielczy stoi do dziś krzyż, przy którym w odbywały się
nabożeństwa majowe. Nasze codzienne modlitwy były niezmienne: o
zakończenie wojny, o zdrowie i powrót do naszego domu w Poznaniu.
Rodzice prowadzili korespondencję z rodziną, wiele listów jednak nie
dochodziło. Przeżywali brak wiadomości o najmłodszej siostrze Mamy
Janinie, jej mężu, kapitanie Wojska Polskiego i ich dwóch synach. Jak
się później okazało, wojna rozdzieliła tę rodzinę: wujek Teodor Grzęda
przeżył ją w oflagu Woldenberg (Dobiegniew), później w innych obozach w Niemczech, a Janinę z dziećmi Rosjanie zesłali do północnego
Kazachstanu (Kustanajski rajon) nad rzekę Ob. Stamtąd przewieziono
ich później do Uzbekistanu, skąd z generałem W. Andersem przez Krasnowodsk i Pahlavi dostali się do Teheranu. Tam zmarł na tyfus plamisty
starszy, 15-letni syn Andrzej, junak. Przeżył młodszy Aleksander. Okaleczona rodzina spotkała się po wojnie w Londynie. Do kraju nie wrócili. O tym zadecydowała ciocia Janina oświadczając, że nie przeżyłaby
widoku rosyjskiego munduru w Polsce. Dramat Golgoty Wschodu był
dla niej zbyt głęboki.

Teheran, cmentarz z grobami polskich ofiar Golgoty Wschodu.
Wśród nich nagrobek kuzyna Andrzeja Grzędy. O Andrzeju
dowiedzieliśmy się więcej dopiero w roku 1990.

Na wygnaniu żywiliśmy się skromnie, lecz zdrowo. Oprócz kozy mieliśmy króliki, kury, w tym kury-liliputy, były także (raczej nieudane)
próby utuczenia gęsi i indyka. W pobliżu były pastwiska, na których
wypasaliśmy naszą kozę. Miała towarzystwo łaciatej krowy („Pończochy”) sąsiadów Wesołowskich. Z Warysia zapamiętałem upajający zapach kwitnących łąk i siana.

W towarzystwie naszych domowych zwierzaków.

Z Ojcem i bratem łowiliśmy ryby w rzeczce Kisielinie, chodziliśmy do
lasu na grzyby, zbieraliśmy jagody, borówki, maliny, jeżyny. W ogrodzie
nie było drzew owocowych oprócz morwy, lecz były wszystkie potrzebne jarzyny z ziemniakami, ogórkami i kapustą na czele. Na wydzielonej
grządce Tato, zdecydowany palacz, uprawiał tytoń. Liście tytoniu nanizane na grube nici były suszone na południowej ścianie domu. Drobno
posiekany tytoń specjalnie skonstruowanym przez siebie przyrządem
Ojciec zawijał w bibułki „Solali”, kupione prawdopodobnie w Krakowie.
Tato był uważany za człowieka, który wiele potrafi i dużo wie.
Wielokrotnie wykorzystywał swoją bardzo dobrą znajomość literackiego języka niemieckiego, co dawało pewną przewagę nad Niemcami, posługującymi się na ogół
gwarami. Uratował przed śmiercią lub wywózką do obozu zagłady mieszkańca wsi, przyłapanego
na kłusownictwie. Zdołał wytłumaczyć, że od pokoleń miejscowi
ludzie żyli z darów lasu i nie rozumieją nowych zarządzeń. Pewnego
razu przybiegła do nas dziewczyna
zraniona widłami przy żniwach.
Rodzice wydezynfekowali ranę i
założyli opatrunek. Z powodu ropiejących ran na nogach nie mogła
Moje rodzeństwo przy
chodzić nasza sąsiadka, a felczer
morwie i ja na gałęzi.
niemiecki nie kwapił się do pomocy
„jakiejś Polce”. Felczera zdołała ubłagać nasza Mama i w końcu dał odpowiednią maść. Po pewnym czasie rany się zagoiły. (cdn)
Henryk Walendowski

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

14

szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

kwietniowe rozmaitości

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7. kwietnia,
w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdego roku WHO wybiera temat przewodni, ważny z punktu widzenia
zdrowia - w tym roku jest to Bezpieczeństwo Żywności. Skutki spożycia
niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie, w tym również wielu dzieci. Jako szkoła promująca zdrowie przywiązujemy dużą wagę do tych problemów. Dlatego nasi
uczniowie podczas specjalnych zajęć zapoznali się ze skutkami spożywania nieodpowiednich pokarmów oraz jak temu zapobiegać. Przygotowaliśmy również specjalną gazetkę na ten temat.
WHO opracowała pięć kluczy do bezpiecznej żywności, czyli zestaw praktycznych zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania żywności. Klucz 1: Utrzymuj czystość, Klucz 2: Oddzielaj
żywność surową od ugotowanej, Klucz 3: Gotuj dokładnie, Klucz 4:
Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze, Klucz 5: Używaj
bezpiecznej wody i żywności.

POLICJA O BEZPIECZEŃSTWIE

Od grudnia do kwietnia klasy 0 – III uczestniczyły w projekcie „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” prowadzonym przez policjanta z komisariatu Poznań – Nowe Miasto. Odbyły się ciekawe spotkania: „Bezpieczna
droga”, „Sam w domu”, „Bezpieczna zabawa w domu i na ulicy”. Dzieci
dowiedziały się z filmu instruktażowego jak rozmawiać przez telefon
stacjonarny z nieznajomym, jak reagować w przypadku kontaktu z obcym psem ale jak bawić się z własnym czworonogiem.

WIOSENNE PORZĄDKI

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony jest 22. kwietnia, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Zakład Lasów Państwowych
zaplanowały jak co roku akcję sprzątania terenów zielonych. Hasłem
tegorocznych porządków jest „CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ – MIASTEM MIŁYCH DOZNAŃ”. Organizatorzy akcji ponawiają swój apel
o nieśmiecenie oraz o podejmowanie działań zapewniających czystość
naszego miasta. My – społeczność szkolna SP 45 - również jak co roku
przyłączyliśmy się do tego apelu i posprzątaliśmy teren Osiedla Główna. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu
środowiska. Oszczędzając prąd i wodę, segregując odpady, dbając o czystość naszego miasta - dbamy tak naprawdę o własny dom.

WICEMISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA

Piątek 10. kwietnia okazał się dla piłkarek z SP 45 jednym z najszczęśliwszych dni w ich piłkarskiej karierze. Dziewczęta wyjechały tego dnia
na turniej finałowy województwa wielkopolskiego „Z podwórka na stadion – O puchar Tymbarku”. Ponad 60 zespołów dziewcząt i chłopców z
całego województwa rozegrało zawody na obiekcie sportowym w Grodzisku Wielkopolskim. Pierwszy mecz w grupie pokazał, że drużyna z
SP 45 jest w doskonałej formie. . W grupie dziewczęta wygrały wszystkie
mecze i jeden zremisowały, a to pozwoliło im wyjść z grupy. Ostatecznie
dziewczęta zajęły drugie miejsce, co jest dotychczas najlepszym osiągnięciem w tym prestiżowym turnieju. GRATULUJEMY!!!

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Uczniowie klas II biorą udział w projekcie “Bezpieczne wędrówki
od grosika do złotówki”. Podróżując po Galaktyce odwiedzają różne
planety, gdzie zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i edukacji
finansowej. Na planecie Grosik rozróżniali monety i banknoty, awers
i rewers, przeliczali pieniądze, rozwiązywali zadania, bawili się przy
piosence „Od grosika do złotówki”. Na planecie Portfelik rozmawiali o
sposobach zarabiania pieniędzy, poznawali kartę płatniczą. Na planecie
Skarbonka poznali pojęcia: konto, lokata, karta kredytowa, kredyt, bankowiec, bankomat, sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,
oszczędzanie.

NA WYSPIE WIELORYBA

Uczniowie klasy 5a odwiedzili centrum handlowe King Cross Marcelin, w którym mieści się Wyspa Wieloryba – Centrum zabaw i edukacji.
Naszym celem były warsztaty „Mały Naukowiec”, czyli fizyka i chemia
na wesoło. Jak działa poduszkowiec? Czy woda może płynąć pod górkę?
Co to jest tarcie? Jak zrobić jajko, które przetrwa upadek z 5 metrów?
Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się na Wyspie Wieloryba. Nie zabrakło konkursów i wspólnych zabaw.
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NOWI CZYTELNICY
XVIII FESTIWAL NAUKI

Podczas wizyty na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza na Wydziale
Biologii uczestniczyliśmy w warsztatach „Co pomidor ma wspólnego z
baterią?”. Przekonaliśmy się, że z wykorzystaniem produktów spożywczych dostępnych w każdej kuchni da się przeprowadzić zaskakujące i
ciekawe doświadczenia chemiczne. Robiliśmy baterię z pomidora, stworzyliśmy „lampę“ lawę i wielokolorowe kwiaty. Okazało się, że zwykłe
płatki kukurydziane zawierają żelazo i są przyciągane przez mocny magnes. Poznalismy biologię i zachowanie jedwabnika morwowego – motyla wykorzystywanego do produkcji włókna jedwabnego. Poznaliśmy
krok po kroku sposób otrzymywania jedwabiu. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkania z nauką.

WYCIECZKA NA WYSTAWĘ

„Nocny Poznań w blasku neonów” to tytuł niecodziennej wystawy
prezentowanej w Muzeum Narodowym przy Alejach Marcinkowskiego, którą odwiedzili członkowie Koła Poznańczyków. Neony podbiły
Europę i Amerykę równo sto lat temu, a w Poznaniu po raz pierwszy
pojawiły się na placu Wolności w 1929 roku. Jednak dopiero lata 60 XX
w. okazały się złotym czasem dla świetlnych napisów w naszym mieście.
Na wystawie oprócz oryginalnych instalacji świetlnych można zobaczyć
retrospektywne zdjęcia przedstawiające ulice Poznania tonące w ich blasku. W tę sentymentalną podróż można udać się do 7 czerwca br.

ZAGADKA: Dziesięć liter ma to słowo,
a na koniec jest w nim teka
książka tam na ciebie czeka!
Odbyło się “Pasowanie Pierwszoklasistów na Czytelników Biblioteki
Szkolnej”. Teraz będą mogli samodzielnie poznawać zaczarowany świat
bajek, bajeczek i opowieści znajdujących się w książkach. Pierwszaki
obejrzały przedstawienie przygotowane przez kółko biblioteczne „Mole
książkowe”. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki wykonane przez starszych kolegów. Następnie przyszedł czas na pierwszy samodzielny wybór książki.

JESTEŚMY PATRIOTAMI

Jednym z zasadniczych celów naszej szkoły jest kształcenie poczucia tożsamości narodowej. Nauczyciele dbają o to, aby zbudować w
młodym człowieku pozytywną postawę wobec Ojczyzny. Taki patriotyzm kojarzy się z szacunkiem dla historii i tradycji oraz wyraża się w
trosce o przyszłość kraju i rodziny. W kwietniu uczniowie naszej szkoły,
ze sztandarem, uczestniczyli w obchodach: 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 70. Rocznicy Zakończenia II wojny Światowej, 72. Rocznicy
Powstania w Getcie Warszawskim.

PODZIĘKOWANIA

W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Osiedla Główna,
pragniemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność
za czteroletnią, bardzo udaną współpracę.
Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpracy
z powołaną na kolejną kadencję Radą Osiedla Główna.
Społeczność Szkolna SP 45 im. ORP „POZNAŃ” w Poznaniu

„MY” -

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji sd@roletim.pl tel. 61 876 84 88
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana Żelazka
AKCJA „ŻONKILE”

Dnia 19 kwietnia obchodziliśmy 72. Rocznicę powstania w getcie
warszawskim. Od trzech lat Muzeum Żydów Polskich organizuje tego
dnia akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”. W tym roku po raz pierwszy włączyli się do niej uczniowie Gimnazjum nr 20. Przez cały tydzień
w szkole i w domach przygotowywali ulotki informujące o powstaniu w
getcie warszawskim oraz symbol obchodów rocznicy powstania – papierowe żonkile. Właśnie te kwiaty każdego roku, w rocznicę żydowskiego zrywu, Marek Edelman (ostatni dowódca powstania) składał pod
Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.
W piątek 18 kwietnia br. grupa wolontariuszy pod opieką nauczycieli
wyszła na ulice, by wręczać ulotki i papierowe żonkile przechodniom w
okolicy naszej szkoły. W ciągu dwóch godzin wręczono ich kilkaset, a
zainteresowanie i życzliwość z jaką spotykali się nasi uczniowie spowodowały, iż w przyszłym roku Gimnazjum nr 20 z pewnością ponownie
włączy się do akcji, by przypomnieć mieszkańcom Poznania o bohaterach powstania w getcie warszawskim.

NASI NAJLEPSI

10 kwietnia reprezentacja Gimnazjum nr 20 wzięła udział w Ogólnopolskim Biegu Winogradzkim. Po rywalizacji na dystansie 1500m najlepszymi okazali się: Dominik Nowicki z klasy 2A (III miejsce), Oskar
Kąkolewski z klasy 3A (II miejsce) i Hubert Eliński z klasy 2A (I miejsce). Gratuluję.
Małgorzata Woźniak

WIOSNA ACH TO TY

ZMIEŃMY ŹRÓDŁA

Tegoroczny Dzień Ziemi odbywał się pod hasłem „Z Energią Zmieńmy Źródła” i poświęcony
był odnawialnym źródłom energii. Taki był też
motyw przewodni szkolnego konkursu. Uczniowie naszego gimnazjum
mieli wykonać prace
promujące odnawialne
źródła energii. Wygrali
uczniowie klasy IIb –
Daniel Miklasiewicz i
Piotr Mikołajewski, którzy zaprojektowali nie tylko plakat, ale też skonstruowali makietę prezentującą turbinę wiatrową oraz dom zaopatrzony
w baterie solarne. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu oraz kreatywności.
Beata Kierzkowska

Tegoroczny „Pierwszy Dzień Wiosny” wyjątkowo świętowaliśmy 1
kwietnia i bynajmniej nie był to żart na Prima Aprilis. Samorząd Szkolny
przygotował atrakcyjny program zabaw i konkursów, królowały barwne
stroje i dobry humor.
Uroczystość rozpoczęła się na sali sportowej od Gali Plebiscytu Popularności Nauczycieli. Uczniowie wręczyli nagrody swoim ulubionym
belfrom. Następnie odbyły się poszukiwania ukrytej w szkole marzanny,
przy czym należało wykazać się zręcznością i wiedzą.
Nowością tegorocznych obchodów były konkursy na Najlepszą Palmę
Wielkanocną oraz Wiosenną Babeczkę. Obie konkurencje okazały się
strzałem w dziesiątkę. Artystyczne dusze mogły wykazać się talentem
plastycznym w konkursie na plakat pod hasłem „Wiosna, wiosna ach to
TY”. Zwieńczeniem dnia był wiosenny turniej unihokeja. Cieszymy się
z tak licznego udziału w uroczystości. Gratulujemy wszystkim klasom
osiągniętych sukcesów.
Beata Kierzkowska

Ścięte wierzby nad rzeką Główną tuż przy ujściu do Warty
to dowód bytowania w tym miejscu bobrów.

Nowy, bardzo ładny ogródek przed wejściem do Ośrodka Pomocy Psychologicznej przy ul. Konarskiego na Komandorii.
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skarby z wrocławskiej
obwodnicy

Przełomowe odkrycia z bogato wyposażonych grobów sprzed ponad 2500 lat znalezionych w Domasławie, będzie można obejrzeć do
30 czerwca br. w poznańskim Muzeum Archeologicznym. Wystawa
„Domasław - nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIIIVI w. p.n.e.)” prezentuje blisko 200 spektakularnych zabytków.
Ekspozycja jest pokłosiem prac wykopaliskowych, które poprzedzały
budowę obwodnicy. Dokonane pod Wrocławiem odkrycia zupełnie odmieniły obraz ówczesnych mieszkańców obecnej południowo-zachodniej Polski. Okazało się, że nie były to zamknięte społeczności na niskim
poziomie cywilizacyjnym. Wręcz przeciwnie.

To, co uderzyło archeologów w czasie badań, to odkrycie dwóch wyraźnie wyróżniających się typów grobów: skromnych, wkopanych bezpośrednie w ziemię, z ubogim wyposażeniem oraz dużych, składających
się z podziemnych drewnianych komór wraz z wieloma naczyniami czy
biżuterią. Na wystawie zobaczymy najbardziej spektakularne zabytki,
pochodzące głównie z bogatych pochówków.
Przedstawiciele społeczności pochowanej w Domasławiu stali na
bardzo wysokim poziomie kulturowym, porównywalnym do głównych
centrów pradziejowej Europy (tzw. kultury halsztackiej). Utrzymywali
z z cywilizacjami Morza Śródziemnego, ożywione kontakty. Świadczą
o tym zabytki z tego okresu, między innymi największy odkryty w Polsce pradziejowy zbiór pięknie malowanych naczyń, liczne przedmioty z
brązu - naczynia importowane z alpejskiego kręgu kultury halsztackiej i
Italii oraz przybory toaletowe, żelazne miecze, bransolety, szpile do spinania szat i elementy uprzęży.

ależ, proszę bardzo!

dyplomacja na co dzień

Potocznie mówimy, że ktoś jest dobrym dyplomatą, gdy mówiąc nie powie wszystkiego, albo nim nie jest jeśli co pomyśli
to powie, obrażając czy sprawiając przykrość. Dobry dyplomata to człowiek elegancko zdystansowany do wydarzenia,
człowiek, który nie da się wciągnąć w słowne ,,przepychanki”,
jarmarczne przekrzykiwania itp. Pełno takich sytuacji w rozmaitych telewizyjnych debatach, dyskusjach. I trzeba powiedzieć od razu, że to przykład łamania zasad savoir-vivre.
Zostawmy jednak na chwilę te nasze marne podwórka i popatrzmy na wielki świat Dyplomacji. A w nim każdy nieopatrzny
gest, strój, wyjście przed szereg (dosłownie!) może doprowadzić
nawet do zaostrzenia stosunków międzynarodowych (tak!tak!),
a przynajmniej wywołać konieczność tłumaczenia się i oficjalnych przeprosin (i to na piśmie!). W tym świecie dyplomacji
najważniejsze są ceremoniał, etykieta i protokół. Wiele z tych
dyplomatycznych zasad powinno mieć zastosowanie i w naszym
codziennym życiu. Ciągle chodzi wszakże o zasady dobrego zachowania!
Ceremoniał to uroczysty akt publiczny o charakterze oficjalnym, np. w święto. Z ceremoniałem wiąże się etykieta,
czyli kanon zasad regulujących zachowanie, strój, kiedy się

Bardzo intrygującym zabytkiem jest czterokołowy, malowany
wózek kultowy, odkryty wewnątrz jednego z bogatych grobów
komorowych. Jest potwierdzeniem wpływów cywilizacji śródziemnomorskiej. W Grecji ciała arystokratów przewożono na
wozach. Za ich pomocą zmarły przenosił się w symboliczny sposób do świata pozagrobowego.

W grobach z początku epoki żelaza po raz pierwszy w pradziejach naszych ziem, w sposób tak jednoznaczny widoczne jest
zróżnicowanie społeczne. Cmentarzysko użytkowane było od
około 1300 roku p.n.e. aż do około 450 roku p.n. e., najpewniej
przez tę samą społeczność, utrzymującą tradycje miejsca pochówku swoich zmarłych. Wizyta w muzeum umożliwi wgląd w
nieznane dotąd dzieje, a raczej pradzieje Śląska. Skorzystajmy, bo
następna taka okazja nieprędko się zdarzy.
odezwać, jak tytułować Osobistość itp. Protokół dyplomatyczny to ogromna wiedza dotycząca tak ważkich kwestii jak
m.in. wizyty państwowe czy sposób składania listów uwierzytelniających, a i szczegółów jak kolejność zajmowania miejsc
podczas uroczystości państwowych. A wszystko to regulują
specjalne przepisy.
Najczęściej łamane są zasady dotyczące etykiety, a konkretnie
stroju. Oburzenie wywołał swojego czasu Adam Michnik, który
na uroczystości wręczania orderów przyszedł w swetrze. Przed
laty premierowa Miller na spotkanie z japońską parą cesarską
ubrana była w suknię z nadrukami ,,sexy”. I trzeba było rzecz
tłumaczyć, przepraszać za niestosowność. W ogóle to kontakty
z tym krajem przysparzają najwięcej problemów. Wspomnijmy
chociaż prezydenta Komorowskiego, który nie wiedział (nikt mu
nie powiedział?), że to co wziął za podest (i nań się wdrapywał)
to jest... fotel. Jak wiadomo, służący do siedzenia.
Spójrzmy przy okazji na nasz strój przy ważnych okazjach.
Choćby tych religijnych. O obnażonych ponad miarę pannach
młodych swojego czasu pisałam. A wystarczy na kościelną uroczystość przykryć dekolt szalem, bolerkiem czy innym modowym
dodatkiem. Chrzciny też wymagają stonowanego a eleganckiego
stroju od rodziców i chrzestnych. A i choćby uroczysty jubileusz
Nestorki rodu... Dekolty, modne szorty czy mini zostawmy na
inną okazję. Są to wydarzenia w naszym życiu tak poważne jak...
wizyta u królowej Elżbiety II! (cdn.)
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
spotkanie
z królową książką

W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość
pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Pasowanie to
oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów do grona czytelników biblioteki. Uroczystość przygotowywana jest przez uczniów klas
starszych pod opieką nauczyciela bibliotekarza, a ma na celu wykształcenie nawyku i trwałej potrzeby czytania wśród najmłodszych uczniów. Dzieci z klas 1a i 1b obejrzały przedstawienie pt.
„Krasnoludkowo”, odpowiadały na pytania ze znajomości bajek
oraz zasad poszanowania książek.
Na koniec złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i
szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Aktu pasowania dokonała Królowa
Książka. Każdy uczeń został obdarowany przez krasnoludki
zakładkami do książek oraz słodkim upominkiem. Dzieci były
niezmiernie zadowolone i z uśmiechem opuszczały bibliotekę,
ponieważ będą mogły po raz pierwszy wypożyczyć książkę do
domu. Wszystkim nowym czytelnikom życzymy niezapomnianych spotkań w świecie ulubionych literackich bohaterów.
Hanna Madońska

nasi wspaniali ratownicy

W czwartek 9 kwietnia br. zespół uczniów z klasy piątej naszej
szkoły wziął udział w konkursie zorganizowanym przez Oddział
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu- „Wiem
jak ratować życie”. Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach:
teoretycznym i praktycznym. Część pierwsza dotyczyła wiedzy
ogólnej na temat zasad bezpieczeństwa na co dzień oraz sposobów udzielania pomocy przedmedycznej.
Duże emocje wzbudziła część praktyczna konkursu, polegająca na symulacji konkretnych sytuacji zagrożenia życia. Zespoły
przystąpiły do ratowania poszkodowanych. Nasi uczniowie odnieśli sukces zdobywając trzecie miejsce na dziewięć szkół uczestniczących w konkursie. Dzieci otrzymały nagrody oraz dyplom.
Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy będą kontynuowane,
a laureaci konkursu mają zamiar nauczyć tych umiejętności swoich młodszych kolegów. W ten sposób wszyscy będziemy czuli
się bezpieczniej.
Alina Foluszna

prawo dla zwierząt

Nasz system opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest bardzo ułomny. Wiele psów i kotów znika po odłowieniu przez
hycli, inne giną w przepełnionych, niespełniających standardów schroniskach. Prace nad zmianą prawa trwają. -W Polsce bezdomność zwierząt generuje niesamowite zyski - mówi
Dorota Sumińska, lekarka weterynarii i publicystka.
Samorządy płacą prywatnym firmom za opiekę nad bezpańskimi psami i kotami iw ogóle nie sprawdzają, co się dzieje z
dostarczonymi do schroniska zwierzętami. Samorządy zainteresowane są głównie wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów.
Wydały na to 80 proc. wszystkich pieniędzy przeznaczonych na
opiekę nad zwierzętami. Większość gmin zleca wyłapywanie
psów i kotów bez zapewnienia im miejsc w schroniskach, bo
na to nie ma już pieniędzy. Otwiera to drogę do uśmiercania
zwierząt.
Trwają starania o ustawowy obowiązek rejestracji i znakowania psów (tzw. czipowania), co pozwoliłyby na śledzenie losów

wyłapywanych zwierząt. Inne ustawy w przygotowaniu: prowadzenie schroniska po pozytywnej ocenie inspekcji weterynaryjnej; zobligowanie gmin do określenia w umowach z hyclami
schronisk, do których mają trafić wyłapane zwierzęta, możliwość przeprowadzenia przez gminę kontroli w schroniskach;
ustanowienie gminnych programów opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, wprowadzenie w ustawie obowiązku opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, zamiast dotychczasowego obowiązku ochrony przed nimi. Chodzi o to, by wyłapywanie zwierząt
było tylko pierwszym etapem w procesie zapewnienia im opieki.
Następstwem odłowienia
powinno
być umieszczenie
bezdomnego zwierzęcia w spełniającym normy schronisku, a następnie
przeprowadzenie
adopcji.
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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 cieszą się najlepszym zdrowiem - można ćwiczyć także na krześle
i w łóżku. Ćwiczenia Tai-Chi wpływają korzystnie na całą fizjologię naszego ciała. Służą redukcji stresu, zapewniają relaksację ciała i umysłu. Niezwykle skutecznie przeciwdziałają
upadkom w starszym wieku.
Regularna praktyka wpływa głęboko na całe nasze ciało, poprawę i utrzymanie sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicznego. Poprzez wewnętrzny masaż gimnastyka Tai Chi redukuje
napięcia, poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i elastyczności. Płynny, zrównoważony ruch przywraca właściwe krążenie
i uwalnia od napięć w mięśniach, wiązadłach i ścięgnach. Uelastycznia 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 ciśnieniem, artretyzmem, bólami pleców, reumatyzmem, chorobą
Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.
Proponowane na zajęciach ćwiczenia są tak dobrane, by stanowiły terapię przy problemach zdrowotnych związanych z działaniem systemu immunologicznego, układem kostnym, krążenia,

AKTUALNOŚCI

- Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami ma swoją stronę internetową: www.janjerozolimski.archpoznan.pl a na niej m.in. obszerna
opowieść o patronie, historia świątyni, bieżące informacje parafialne.

Czytajmy!

doskonałe lektury

Barbara Rose Brooker uśmiecha się ze swojego zdjęcia nienaturalnie białymi i równymi zębami. Ma długie proste włosy i...
starcze plamy na dłoniach. Jest pisarką, dziennikarką, pomysłodawczynią Marszu Seniorów – protestu przeciw dyskryminacji
ludzi starszych. Jest autorką powieści - nowości w naszej bibliotece - ,,Singielka/seniorka (niepotrzebne skreślić)”.
Bohaterka ma lat 65. ,,Nie znoszę etykietki seniorki(...) nie
uważam się za seniorkę. Jestem po prostu człowiekiem”. Bohaterk, kobieta samotna, malarka, dziennikarka, chce jeszcze się
zakochać, poczuć, że nadal jest kobietą. A mężczyźni w jej wieku
(i starsi), wspomagając się viagrą (mówi się wręcz o ,,pokoleniu
viagry”), prężąc chuderlawe torsy polują na sex-okazje, aby udowodnić, że nie są starzy. I dostają zawałów. To wszystko co opisane w tej powieści jest boleśnie prawdziwe. Lektura zdecydowanie
dla pań i panów w ,,pewnym wieku”.
Miłośnikom dobrych kryminałów polecam powieści Kjell
Eriksson z komisarzem Ann Lindell w roli głównej. Akcja każdej toczy się gdzieś w pobliżu Uppsali. Mówi się, że Eriksson
wykreowała nowy literacki krajobraz Szwecji: z pozoru spokojna
mieścina, a tymczasem i tu kłębią się ludzkie namiętności, traumy, obsesje, samotność, z którą nie można sobie poradzić – co
prowadzi do do zbrodni.
Pani komisarz też ma swoje problemy, którym autorka poświęca sporo miejsca, w rezultacie niejako ,,przywiązuje” czytelnika

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 instruktorów. Specjalizuje się w gimnastyce korekcyjnej i kompensującej oraz pracy z seniorami. Opiera się na autorskim programie, przygotowanym pod kierunkiem pani prof. Jolanty MogiłyLisowskiej. Tel. 501 437 327 Zajęcia: 1,5 h - Poznań Kobylepole,
ul. Żbikowa
- Kolejka Maltanka już w trasie! I tak będzie do 27 września. Kolejka
kursuje codziennie na trasie Maltanka – Zwierzyniec, mijając stacje Ptyś
i Balbinka, w godz. 10 – 19 co godzinę w dni powszednie, w weekendy
co pół godziny.
- Na poczcie przy ul. Łaskarza 5 można nie tylko załatwić ,,pocztowe”
sprawy, ale także kupić drobne upominki. (e)

do swoich książek. Dodajmy do tego inteligentną intrygę, pogmatwanie ludzkich losów – no, i mamy świetną lekturę! Znakomitą
mieszanką kryminału i powieści grozy jest ,,Droga Umarłych”
Kevina Brooksa. 19-letnia Rosie została zgwałcona, brutalnie
pobita, a potem uduszona na ponurych wrzosowiskach. Opieszałość policji powoduje, że zagadkę jej śmierci próbują rozwikłać jej dwaj nastoletni bracia o niezwykłych umysłach.
W niemałej gromadzie debiutujących polskich autorek wyróżnia się Anna M. Nowakowska i jej ,,Dziunia”, która odstaje od
normy normalności, ,,jest inteligentnym debilem o niewyobrażalnie wielkich możliwościach poznawczych” i kompletnym
brakiem wyobraźni przestrzennej. Jako noworodek powinna
umrzeć. Przeżyła. Wychowała się Pod Stołem, stamtąd obserwując świat. Inność Dziuni mogłaby stanowić materiał nudnej
najeżonej fachową terminologią dysertacji dla neurologów, psychologów itp.
Dzięki Nowakowskiej mamy doskonałą powieść ze zdrowym
dystansem do nieszczęść Dziuni, jej (nie)patologicznej rodziny
(choć nie są to żadne ,,męty społeczne” jak to kiedyś mawiano:
,,I doceń to, że ojciec cię nie katuje jak inni ojcowie. Prawie cię
nie dotyka”). Opowieść jest początkowo niewinnie zabawna,
aby z każdą stroną ,,coraz ponursza humorowość (neologizmy i
dziwactwa językowe są tu na porządku dziennym -przyp. E.K.)
przyprawia o skurcze przepony”.
Jest już ciąg dalszy przygód Dziuni, a podobno Nowakowska
tworzy już część trzecią. Tymczasem Dziunia ma już liczne grono swoich fanów – pewnie dlatego, że w każdym z nas jest trochę
dziuniowości.
Ewa Kłodzińska

Czasopismo mieszkańców „MY” od 15 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

wspólnota potrafi

Adres: Konarskiego 12 i 14.
Jeden budynek (z 50-letnią historią) i dwa wejścia. W sumie
35 mieszkań, będących własnością ich lokatorów. Kamienica
powstała jako dom dla pracowników zakładów Centra. Nowy
rozdział w historii zaczął się
w 2002 roku – po wykupieniu
mieszkań powstała Wspólnota
Mieszkaniowa. Zarząd Wspólnoty to dwie dzielne panie: Zenona Leś (na zdjęciu) i Jolanta
Adamowicz, którym sekunduje, pomaga i wspiera pan Ryszard Łuczak, znający jak mało kto ,,niuanse” tego domu.
Dwa lata temu na dachu kamienicy zainstalowano kolektory
słoneczne, które ogrzewają wodę użytkową. Dzięki temu m. in.
zlikwidowano w łazienkach drogie i niebezpieczne ,,junkersy”.
- Zainstalowanie kolektorów - mówi pani Zenona Leś, stojąca
na czele zarządu Wspólnoty – wynikało z czystej kalkulacji i wyszło na to, że lepiej dołożyć pieniędzy a zyskać wyższy standard
mieszkań. Z kolei likwidując ,,junkersy” zapewniono bezpieczeństwo mieszkańcom. Jesteśmy jedyną w mieście wspólnotą, która
zdecydowała się na zamontowanie kolektorów. Wpłynęło to bardzo korzystnie na wysokość czynszu.
W tym wspólnym domu ciągle coś nowego się dzieje, a budynek i jego otoczenie – pięknieją. Ocieplono ściany i stropodach, wymieniono kotłownię koksową na gazową. Wyremon-
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Bateria kolektorów słonecznych na dachu bloku przy ul. Konarskiego 12-14 to kolejny powód do dumy tej Wspólnoty.
towano podwórze, zabezpieczone teraz bramą. Wygospodarowano 12 miejsc postojowych dla aut lokatorów. Płacą po 50 zł
miesięcznie, a pieniądze wzbogacają fundusz remontowy.
-Wychodzimy z założenia, że jak już coś remontować to... generalnie – mówi pani Zenona Leś. -Stąd generalny remont klatek
schodowych z jednoczesną wymianą instalacji elektrycznej, stąd
generalny remont chodnika. Koszty inwestycji nie są odczuwalne
przez mieszkańców. Pieniądze pochodzą z funduszu remontowego: teraz spłacamy z niego kredyt, a jeszcze wystarcza na bieżące
remonty.
Podziwiając dokonania prezentowanej tu Wspólnoty
Mieszkaniowej, racjonalność postępowania, gospodarność,
mądrość i rzetelność zarządu można tylko westchnąć, że tego
wszystkiego tak bardzo niestety brakuje rządzącym w naszym
kraju.
(E.K.)

z kroniki szkolnej sp 55
„KASZA W ROLI GŁÓWNEJ”

W ramach edukacji prozdrowotnej programu „WITAMINKA”,
uczniowie SP 55 z klas 1-3 wzięli udział w konkursie: „KASZA
W ROLI GŁÓWNEJ”. Pierwsze miejsce, czyli LAUR SZEFA
KUCHNI, zdobyli:
Zuzanna Tumiel za przepis pulpety z indyka z kaszą jaglaną w
sosie pomidorowym (17.03.15), Miriam Sterna za przepis kuskus
z kurczakiem i warzywami (25.03.15), Michalina Zawadzka za
przepis gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną (30.03.15).
Dzięki życzliwości pracowników naszej szkolnej stołówki
– pana M. Łuckiego, pani J. Kaczmarek, pani R. Matusiewicz –
uczniowie mogli przekonać się, że kasza jest zdrowa, smaczna
i można ją polubić. Podczas okolicznościowego apelu: „Jak polubić kaszę?” w dniu 31 marca br. wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody. Gratuluję! Zofia Mroszyńska

Kolejne łatanie bardzo uczęszczanej ulicy Kobylepole, która
zasługuje na solidną modernizację.

Trudno spotkać na Osiedlu Warszawskim tak zniszczony
chodnik jak na ul. Kutnowskiej.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

HOROSKOP
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na maj

BARAN - Gdy się już dokładnie rozejrzysz, weź pod uwagę murzyńską maksymę: “Z małym się naradzaj, z dużym napadaj”. I to nie sztuka mieć dobrych
doradców, trzeba jeszcze umieć korzystać z ich rad. Być może już w połowie tygodnia radosna niespodzianka, bo prawdę powiedziawszy trudno było spodziewać
się aż tak dobrego finału. Dotrzymuj swoich “wewnętrznych” przyrzeczeń - chociaż nieraz będzie Ci trudno.
BYK - “Szata w biegu zawiązana, w biegu się rozwiąże”. Jeśli nadal masz tak postępować, to w ogóle nie zabieraj się do sprawy. Samo nic się nie załatwi i nie licz
na różne sprzyjające okoliczności. Nie znaczy to oczywiście, że masz się martwić
na zapas. Nigdy nie możesz uwierzyć, że Ci się wszystko powiedzie. Szanuj swoje
nerwy, nie są one bowiem jak postronki.
BLIŹNIĘTA - “Za pomocą dwóch nóg nie wejdzie się na dwa drzewa”. Twoje
sprawy stoją wcale nieźle. Najważniejsze, aby się na coś zdecydować. Przecież
teraz nie masz już wątpliwości, które od niedawna Cię nękały. Przestań odczuwać
lęk przed światem, czas zacząć go zdobywać. Musisz jednak nauczyć się “wyczuwania” w swoim otoczeniu osób nieprzyjaznych.
RAK - Decyzja niełatwa, to fakt, kieruj się przy jej podejmowaniu afrykańską maksymą: “Rzadkie i cudowne zachwyca najwyżej przez tydzień”. Popatrz
na sytuację, a przede wszystkim na siebie, chłodnym okiem. Co naplątałaś(eś)
próbuj teraz rozsupłać - póki masz takie możliwości. Jednak bez dotychczasowej
porywczości, bez urażania czyjejś miłości własnej. Nieoczekiwana wiadomość
bardzo Cię zbulwersuje.
LEW - “W podejrzane miejsca rzuca się kamień” - brzmi afrykańska maksyma. Ostrożności nigdy za wiele, więc musisz sprawdzić co się za tą sprawą kryje.
Czy nie jest to aby pułapka, z której trudno będzie Ci się wyplątać. Twój stan
ducha wymaga jakiegoś stymulatora, inaczej nie ruszysz z miejsca. Zwróć baczniejszą uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą propozycja.
PANNA - Zmęczenie mija, bezradność też, już prawie wiesz jak postąpić. Najlepiej w myśl afrykańskiego przysłowia: “Zalicz do przyjaciół wroga, od którego
jesteś słabszy”. Niechętnie poddajesz się wpływom jakiejś innej, silnej indywidu-

NOWE WYSTAWY

Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9 - ,,Odznaka Pamiątkowa Wojsk
Wielkopolskich”. W 95 rocznicę jej ustanowienia Muzeum Narodowe
zaprasza na wystawę poświęconą tej najczęściej nadawanej w okresie
międzywojnia odznace, ustanowionej ,,dla upamiętnienia działalności,
której rezultatem było zrzucenie obcego jarzma i połączenie się Wielkopolski z Macierzą”. Eksponowane są również inne odznaki, legitymacje,
patenty, dokumenty, fotografie, mundury itp. Wspaniała lekcja historii!
Wystawa czynna będzie do 6 września.
Muzeum Narodowe, al. Marcinkowskiego 9 - ,,Nocny Poznań
w blasku neonów”. Ten Poznań rozświetlony charakterystycznymi
świetlnymi napisami wielu z nas jeszcze świetnie pamięta. Zwłaszcza
w latach 60-tych ub. stulecia było ich w Poznaniu setki – często nawet
zwykły bar kawowy miał swój neon. Atrakcją były te z ruchomymi elementami. W latach 80-tych zaczęły wygasać... Wystawa przypomina historię poznańskich neonów. Kuratorem i autorką książki towarzyszącej
ekspozycji jest Magdalena Mrugalska-Banaszak, a autorem aranżacji
plastycznej Rafał Górczyński. Wystawa czynna będzie do czerwca.
,,Bunt – Ekspresjonizm -Transgraniczna awangarda”. To nowo
otwarta wystawa w Muzeum Narodowym. To ekspozycja daru Stanisława K. Kubickiego, syna polsko-niemieckiej pary artystycznej Margarete
i Stanisława Kubickich. Na wystawie są rysunki i grafiki artystów zaprzyjaźnionych z rodzicami darczyńcy, związanych w latach 1917-1922
z wydawanym w Poznaniu czasopismem ,,Zdrój”, będących członkami

IMIENNIK MAJOWY

IRENA (5 maja) jest jak lwica (to jej znak) - potrafi stawić z zimna krwią czoła wszelkim trudnym sytuacjom, niekiedy staje się nawet
agresywna! Łatwo przystosowuje się do otoczenia. Jako kobieta potrafi
zaskakiwać, bo raz jest obiektywna (dzięki logice), aby za chwilę, kierując się uczuciami, być subiektywną. Odczuwa silną potrzebę dawania
czegoś z siebie, służąc a to bliźnim, a to Ojczyźnie. Uczucia są dla Ireny
głównym motorem działania. To kobieta dumna i zmysłowa.
JULIUSZ (27 maja) to rycerz, obrońca uciśnionych (nad którymi potrafi... się popłakać!) o niezwykłym poczuciu sprawiedliwości. Niestety,
Juliusz często kieruje się mrzonkami, jeśli w nie uwierzy. Ma wybuchowy charakter, potrafi być despotą, jest marzycielem a często marzenia
bierze za rzeczywistość. I ta cecha charakteru niekiedy komplikuje Juliuszowi życie, np. osobiste. Równocześnie to mężczyzna zaskakujący: po
wypełnieniu misji może stać się nietowarzyskim pustelnikiem.

alności, sama(sam) próbując dominować nad otoczeniem. Jeśli ktoś taki pojawi
się koło Ciebie, nie walcz z nim. Próbuj go raczej przeciągnąć na swoją stronę.
WAGA - Wkrótce już się okaże, czy prowadzisz typową walkę z wiatrakami,
czy nie. Nie zapomnij o afrykańskim przysłowiu: “Połączonymi nitkami można
związać lwa”. Zwłaszcza, że Ty uznajesz siłę tylko grubych postronków - jakże niesłusznie. Najważniejsze - nie zacinaj się w sobie. Żyj na większym luzie i dystansie
do ludzi. Zbyt mocno przeżywasz bowiem ich zachowania.
SKORPION - “Wierzyć człowiekowi, to garścią nabierać wodę”. Ale jakie masz
wyjście? Musisz wierzyć tym razem, zachowując niezbędną dozę ostrożności
sceptycyzmu. Jak wydarzenia zbledną nieco, jak opadną emocje, nabierzesz innego spojrzenia na całość sprawy. Rozsądniejszego i bardziej wyważonego - czego brakuje Ci obecnie.
STRZELEC - “Wroga maluje się sadzą” - mówi afrykańskie porzekadło. Nie
odsądzaj więc od czci i wiary swojego niedawnego sympatyka. Wina w zaognieniu sporu leży po obu stronach. Wyciągnij rękę do zgody. Resztę załatwi czas i napór aktualnych, jak się okaże ważniejszych od tego, wydarzeń. Na szczęście Twoja
odporność na takie sytuacje jest większa niż myślisz, a i sukcesy, jakie osiągniesz,
pozwolą Ci zapomnieć o wszystkich drobnych kłopotach.
KOZIOROŻEC - “Gazela, jak lew, chciała zawyć - pękła z wysiłku” - mówi
murzyńskie porzekadło. Dobrze więc znać swoje miejsce w szeregu. Po co porywać się z przysłowiową “motyką na słońce”. Sprawy, które mogły być dużymi sukcesami, kończyły się jako małe sukcesiki. Zmartwienia rodzinne staną się mniej
dotkliwe. Nie roztkliwiaj się nad innymi, choćby to były najbliższe osoby.
WODNIK - “Rogi rosną za uszami, ale są wyższe od nich”. Nie dadzą się ukryć,
nie masz więc co udawać, że o niczym nie wiesz. Lepiej porozmawiać o sprawie
otwarcie, będzie to dużo korzystniejsze dla Twoich interesów. Przede wszystkim
dostarczy Ci pretekstu do wycofania się z tego całego przedsięwzięcia, a przecież
zamyślasz nad tym już od dawna. Spore przeżycie, ale nie sposób go uniknąć.
RYBY - “Przyjacielem króla jest sam król”. Po niesławnych doświadczeniach
nie masz chyba wątpliwości co do słuszności tego porzekadła. Pilnuj więc sama(sam) swoich spraw, inaczej znowu wyjdziesz jak przysłowiowy Zabłocki. Patrzysz teraz na niedawne wydarzenia chłodnym okiem, łatwo Ci więc wyłapać
wszystkie popełnione błędy. Ważne - nadchodzący okres będzie bardzo gorący.

ugrupowania Bunt, najbardziej radykalnej, ekspresjonistycznej polskiej
formacji artystycznej okresu pierwszej wojny światowej. (eka)

„Akt z kotem”, Tytus Czyżewski, 1920 r.
Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

ELEKTROMECHANIKA
POJAZDOWA
OBSŁUGA KLIMATYZACJI

Łukasz Garczarek
kom. 605 835 458

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

61-049 Poznań
ul. Mińska 56
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

SKLEP RTV-AGD

ZEGARMISTRZ

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

Wojciech i Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9 Os. Warszawskie
tel. 61 870 84 17 w.gugnacki@o2.pl

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

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

Czynne: pn.-pt. 9-18 sob. 10 -14

1988

2015

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 351 72 34
505 155 276, 697 144 395

tel.618792548 kom.507047067

oferta współpracy

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),
dyspozycyjną, potrafiącą wykonać z powierzonych materiałów u siebie w domu
(garażu, warsztacie) proste prace elektryczne i mechaniczne (np. podłączyć regulator ładowania do akumulatora, zmontować z części trenażer rowerowy, wywiercić otwory w obudowie, zamontować woltomierz, 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 czasem możliwa praca na stałe. Własne auto
z możliwoscią przewozu rowerów będzie mile widziane. Firma mieści się w Poznaniu (Antoninek), więc osoby powinny mieszkać na tyle blisko, aby móc bez
problemu podjechać po odbiór podzespołów, a później dostarczyć zmontowany
sprzęt.
Oferty: biuro@energorower.pl tel. 695 661 552
Więcej informacji na www.energorower.pl
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www.kamieniarz.org.pl

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

SKA

APTEKA

↓

ŚW. KAMILA

Adres:

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZEŃ

WITKOWSKA

WA

CO

AŃ

KR

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

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:
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