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Część uczestników polskiej pielgrzymki podczas jubileuszowej rocznicy wyzwolenia obozu w Mauthausen.

Pielgrzymi z Polski, w tym grupa poznańska, przed
Obozem-Muzeum w Mauthausen.

Kamieniołom granitu, miejsce morderczej pracy i kaźni
więźniów, dziś część Obozu-Muzeum w Mauthausen.

Wokalistka pani Elżbieta Morawska i Zdzisław
Kościelski podczas występu w Klubie „Cybinka”.

Fot. Hieronim Dymalski
Pani Ewa Biskup przyjęła od płk. rez. Krzysztofa Kołcza medal Za
Piękna, podniosła i cenna edukacyjnie uroczystość pod Pomnikiem
Zasługi przyznany śp. płk. Adamowi Biskupowi.
Powstanców Wielkopolskich pozbawiona była niestety publiczności.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

oczekiwania

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak skusił atrakcyjnymi posadami przy sobie panów Macieja Wudarskiego i Andrzeja Białasa,
którzy byli czołowymi recenzentami i krytykami władz miasta za
czasów Grobelnego. Teraz znaleźli się oni w takim miejscu, z którego władzy się nie krytykuje, a wręcz przeciwnie. M. Wudarski
jest wiceprezydentem, a A. Białas dyrektorem prezydenckiego gabinetu.

Obaj weszli do elitarnego klubu władzy, więc niby mogą zmieniać coś
i załatwiać w duchu poprzednio głoszonych poglądów. Ale przecież ich
możliwości realne są ograniczone, ponieważ szef jest partyjny i ma swoich
szefów. Gdy zaistnieją rozbieżności - a zaistnieją na pewno - wtedy trzeba
będzie iść na kompromisy, bo dobrej posady nikt na ogół nie porzuca dla
ideałów. Szanse na pozytywne dokonania jednak istnieją.
Dwaj wspomniani panowie są już dla miejskich i obywatelskich ruchów
straceni, ale pustki nie będzie, bo ich miejsce zajęli inni, młodsi, raczej
jeszcze bardziej radykalni i krytyczni wobec władzy. To jest normalne
i naturalne, tak samo jak przechodzenie działaczy od chlubnej misji społeczno-obywatelskiej do dobrze opłacanej pracy urzędniczej. Lepiej, że blisko prezydenta są ludzie dobrze znający potrzeby miasta od strony zwykłych mieszkańców, a nie zawodowych aparatczyków.

Ostatnio prezydent J. Jaśkowiak oświadczył, że nie da się potulnie prowadzić na pasku przez wyżej ulokowanych polityków. Wyborcy bardzo dobrze przyjęli tą w istocie oczekiwaną od dawna
deklarację niezależności. Następca R. Grobelnego właśnie głównie
dlatego został wybrany, bo mieszkańcy mieli dość wszechobecnego
partyjniactwa i nieliczenia się z ich zdaniem. Oczekiwania wyborców pozostają i nadal aktualne.
Marcin Dymczyk

wzruszenia w „Cybince”

Dostarczyli ich wokaliści, którzy 22 czerwca w Klubie
„Cybinka” na osiedlu Pomet zaśpiewali z okazji Dnia Matki. Znani już tutejszej publiczności pani Elżbieta Morawska
ze Zdzisławem Kościelskim, Aleksandra Pawlicka i Marta Grabowska przekazali zebranym moc wzruszeń i radości. Były bisy! Repertuar operetkowy i operowy pani E. Morawskiej (np. „O mio babbino caro”) w duecie z panem
Z. Kościelskim wzbudził szczery aplauz (fot. z lewej).
O. Pawlicka wykonała pięknie m. in. „Dziwny jest ten świat”
C. Niemena, a M. Grabowska - m.in. „Time to say goodbay” A.
Bocelli’ego. Niespodzianką okazał się spontaniczny występ jednego z uczestników, który zaśpiewał kilka piosenek dla swojej
mamy obecnej na widowni. Wyrazy uznania i podziękowanie
dla pani Iny Szczepaniak, która to zorganizowała. Czekamy na
następne wydarzenia w „Cybince”.
MG

hołd i pomoc

Mieszkanka Antoninka pani Ewa Biskup - wdowa po zmarłym
niedawno zasłużonym żołnierzu śp. płk Adamie Biskupie - została
zaproszona jako wyjątkowy gość Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ – Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Uroczystość z wojskową orkiestrą i reprezentacyjnym
pododdziałem odbyła 28 maja pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Z lewej: 2 fot. z uroczystości.
Pani Ewa najpierw przyjęła od Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ medal Za Zasługi przyznany pośmiertnie jej mężowi,
a następnie sama uhonorowała materialnym wsparciem trzech żołnierzy-weteranów, mocno poszkodowanych na pokojowych misjach. Dwaj
z nich otrzymali ufundowaną kurację zdrowotną w ośrodku rehabilitacyjnym (każda za 2 tys. zł), a trzeci - bezpośrednie wsparcie finansowe
1 tys. zł. Pieniądze te pochodziły z datków ofiarowanych zamiast kwiatów
podczas pogrzebu śp. płk Adama Biskupa. On sam bardzo włączał się
w działania niosące pomoc poszkodowanym żołnierzom, którzy niestety bywają zapominani, a zasługują na hołd i wsparcie.
md
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ZAPROSZENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00
w Bibliotece Raczyńskich przy pl. Wolności (sala 5 I piętro)
odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE

SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY
POMNIKA WYPĘDZONYCH W POZNANIU

Porządek obrad będzie zawierał między innymi: sprawozdanie Zarządu z działalności od października 2014 r., dyskusję
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015, plan
dalszych działań Stowarzyszenia.
Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.
Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych.
Zarząd Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNY KOMITET
BUDOWY POMNIKA WYPĘDZONYCH W POZNANIU
61-478 Poznan ul. Świętej Trójcy 5/1 tel. 501 404 250
e-mail: h.walendowski@nowykamieniarz.pl

mauthausen-gusen
1945 - 2015

W Austrii obchodzono 9-10 maja br. uroczyście 70. rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen przez 3 Pancerną Armię USA (5 maja 1945).
W polskiej grupie na uroczystościach było kilku byłych więźniów,
obecnie w wieku 89-92 lat, którzy przeżyli gehennę obozową. Zostali
specjalnie uhonorowanymi Gośćmi. Pozostali uczestnicy to rodziny
byłych więźniów, w tym więźniów zagazowanych w zamku Hartheim.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował
3 autokary. Wyjazdy takie są organizowane corocznie i mają charakter
pielgrzymki po miejscach martyrologii Polaków.
W uroczystościach rocznicowych wzięli udział m.in. ambasador RP
w Austrii Artur Lorkowski, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta
RP Maciej Klimczak, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Andrzej Kunert, Polonia, przedstawiciele społeczności lokalnej i oczywiście tysiące ludzi z Europy i USA. Austrię reprezentowali
m.in. prezydent Heinz Fischeri kanclerz Werner Faymann.
Naszych uczestników podejmowały władze samorządowe i władze
dzielnicy Wiednia Neudorf. Tam uroczyście odsłonięto pomnik ofiar
jednego z podobozów Mauthausen-Gusen. W wygłoszonych przemówieniach przedstawicieli władz samorządowych usłyszeliśmy przyznanie się do współwiny za to co stało się w czasie drugiej wojny światowej.
W ostatni dzień pielgrzymki uczestnicy zostali zaproszeni na obiad do
Ambasady RP w Wiedniu.
Henryk Walendowski
Po aneksji Austrii przez III Rzeszę, SS zakłada obóz koncentracyjny
w Mauthausen nad Dunajem, blisko kamieniołomu granitu. Więźniowie byli zmuszani do morderczej pracy i zabijani. Z kolei obozy w Gusen to budowa podziemnej fabryki zbrojeniowej. Komendantem obozu
zostaje Franz Ziereis (1905-1945), zbrodniarz niemiecki – bestia ludzka (11-letniemu synowi kazał strzelać do więźniów!). W maju 1945
został rozpoznany przez Amerykanów, postrzelony i wkrótce zmarł
w szpitalu. Przez Mauthausen i jego 56 filii-podobozów przeszło ok.
200 tys. osób w tym 5 tys. kobiet i kilka tysięcy dzieci. Połowa z nich nie
doczekała wyzwolenia. Polacy stanowili największą grupę.
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Nowa rola, nowe obowiązki i nowe wyzwania - tak pokrótce można określić obecną sytuację. Uczymy się zarządzania oraz budowania
relacji międzyludzkich. Do połowy czerwca
przejdziemy stosowne kursy i szkolenia, Organizowane przez fundację ,,Altum” na zlecenie
Urzędu Miasta. Jesteśmy po trzech sesjach i
dwóch zebraniach zarządu. Odbyliśmy dwie
wizje lokalne (plac zabaw w Zielińcu), utworzyliśmy dwa zespoły: inwestycyjno-środowi- Krzysztof Bartosiak
skowy i kulturalno-oświatowo –sportowy. Powstała też grupa do konkursu ,,Zielony Poznań”
Nad przekazem informacji czuwa zespół, który dba o zawartości
tablic informacyjnych, media elektroniczne (strona internetowa, facebook) oraz przekazywanie informacji całej Radzie z posiedzeń Zarządu Osiedla. Ustaliliśmy, że informacje zamieszczane w gablotach będą
dotyczyć całego osiedla, a nie tylko jego części. Niebawem pod każdą z
gablot informacyjnych pojawią się skrzynki na korespondencję z mieszkańcami. Prosimy, aby tam pozostawiać swe ,,bolączki” bądź pomysły
na nasze osiedle! Niestety musimy jednak poczekać na odpowiednią

uchwałę Rady Miasta (lipiec), by to rozwiązanie, ułatwiające przecież
nasz kontakt, będziemy mogli wdrożyć.
Pięcioro Radnych przekazało swe diety na ,,przemeblowanie” dotychczasowej strony internetowej osiedla AZK. Wnioskowaliśmy też o
zwiększenie ilości koszy ulicznych w naszych osiedlach. Czynimy też
starania o ustalenie własności gruntu celem budowy placu zabaw w Kobylepolu! Staramy się też o zagospodarowanie parku XX Lecia w Antoniku oraz boiska sportowego przy ul. Szpaków w Kobylepolu.
Dotychczas podjęte uchwały: projekt chodnika na ul. Wilcza /Kobylepole, lampy uliczne Antoninek, remont schodów w SP 87, przekazanie
środków na remont i modernizację gablot informacyjnych, wyznaczenie osób do konkursu ,,Zielony Poznań”, wyznaczenie osób do Miejskiej
Rady Seniorów. Niebawem rozpoczniemy konsultacje dotyczące projektu budowy na Darzyborze osiedla Komunalnego na ok. 950 mieszkań.
W przygotowaniu: Festyn osiedlowy, półkolonie dla młodzieży, wycieczki i spotkania z seniorami. Kontakt z nami: Facebook rada osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (symbol zielony motyl) oraz strona internetowa pod tą samą nazwą (wkrótce), e-mail: rada.azk@wp.pl
Wybaczcie, że do tej pory nie urządziliśmy spotkania z mieszkańcami,
lecz z tego opisu można wywnioskować, iż obecnie jesteśmy ,,zawaleni”
nawałem zadań z powodu miesięcznego „poślizgu” Urzędu Miasta! Prosimy zatem o kontakt elektroniczny, a spotkanie z Wami odbędziemy w
późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Bartosiak

Od dziesiatek lat z okna mieszkania przy ul. Św. Michała obserwuję piękne rozłożyste drzewo (klon zwyczajny – Acer platanoides L.),
rosnące obok bloku przy ul. P. Tomickiego 4-12 na Komandorii. Różnorodność jego kolorów w ciągu roku budziła i budzi we mnie szczery zachwyt. Jednak od kilku lat coraz bardziej martwiło mnie to, że
na jego gałęziach zaczęło pojawiać się coraz więcej jemioły (Viscum
album L. ), półpasożyta rozwijającego się na „moim” drzewie.
Postanowiłem pomóc mu w walce z tym intruzem. Zainteresowałem
tym problemem zarządcę terenu, czyli ZKZL. Jestem bardzo szczęśliwy,
bo pomimo, że rozmowy na temat ratowania „mojego” drzewa na początku nie były zbyt przyjemne, to ostateczny skutek ich jest super dobry. Administrator podszedł do tematu ze zrozumieniem i znalazł firmę
ALKOM, która uwolniła „moje” drzewo od niechcianego sublokatora.
Chylę tutaj głowę przed Panią z ZKZL, która zniosła niełatwe rozmowy ze mną na ten temat, ale dzięki temu „moje” drzewo znów będzie mogło rozwijać się i cieszyć swym pięknem oczy obecnych jak i
przyszłych mieszkańców naszej małej ojczyzny. Man nadzieję, że jeśli
nic nieprzewidzianego nie nastąpi, to przeżyje ono nie tylko mnie.
Piszę „moje” drzewo bo zorientowałem się, że jest obecne w moim życiu od początku. Podczas I Komunii Świętej w 1963r. drzewko to służyło

już mi i moim kolegom za słupek bramki, podczas meczu piłkarskiego.
Mecz ten utkwił mi głęboko w pamięci bo podczas niego wywróciłem
się i upadłem na rozbitą butelkę doznając dużego skaleczenia lewej nogi,
co pozostawiło dotąd ślad w postaci dużej blizny. Oto proza życia.
Analizując moją symbiozę z tym drzewem dochodzę do wniosku, że
jest ono mniej więcej moim rówieśnikiem. Życzę mu wielu długich lat
spokojnej wegetacji dla dobra naszego zdrowia, by nie spotkały go problemy wielu innych drzew w naszym mieście.
Marek Knasiecki

Czerwiec tego roku, zaraz na początku (4.06)
Bożym Ciałem został naznaczony. Ulicami
miast, uliczkami osiedlowymi, parafialnymi idą
parafianie, aby zamanifestować swoją wiarę w
Boże Ciało i Krew Chrystusową, w ową świętą
dla chrześcijan, niezbadaną, tajemniczą przemianę okruszka chleba, kropelki wina. A czasem
nie o wiarę chodziło, tylko żeby się pokazać, żeby
proboszcz (i sąsiedzi) widzieli. Ot, taka chwilami
nasza religijna hipokryzja. Okien udekorowanych coraz mniej, bo młodych i samodzielnych
na naszych osiedlach coraz więcej, na tradycję czasu nie mają. Szkoda...
O tych okiennych dekoracjach na Boże Ciało historię naszej obyczajowości, estetyki i... artyzmu można by spisać. Teraz już z balkonu na
Konarskiego 10 nikt dywanu z przytwierdzonym centralnie ,,,świętym”
obrazem nie zwiesza. A jaka to była atrakcja w wieczór poprzedzający
Boże Ciało! Tłumek spory wychodził, aby sekundować: -Trochę w prawo
i róg do góry – podpowiadano na ulicy stojąc. - Krzywo to jeszcze wisi...
Przystrajano okna kolorowymi żółtymi czerwono-białymi wstęgami, bu-

kietami kwiatów, obrazkami nobliwymi ze ścian zdjętymi. Potem ,,po
znajomości” od Sióstr Wspólnej Pracy szablony z gołąbkami, winoroślami, bochnem chleba, pucharami z hostią się brało albo tworzyło własne
artystyczne wizje.
Wizje miała ponad 700 lat temu Julianna de Retine, przełożona augustianek z okolic Liege – właśnie o tym, aby uhonorować Najświętsze
Ciało i Krew Chrystusową. Święto wprowadził papież Jan XXII w 1317 r..
A po procesji uliczki pokryte płatkami kwiatów, które dziewczynki pierwszokomunijne sypały przed ceremonialnie niesioną monstrancją. Aż wiatr
kwiecie rozwieje... Boże Ciało to sakralny dzień Cudu.
A w czerwcu jeszcze... noc cudów wszelakich, w które już nikt nie wierzy, ale świętować najkrótszą noc początku lata zawsze przyjemnie. A na
Komandorii - parafialne święto patrona – 24 czerwca - św. Jana Chrzciciela, Jerozolimskim zwanego. W XIV wieku biskup poznański Łaskarz (tak,
tak, ten sam, który jednej z najnowszych ulic naszego osiedla swoje miano
dał) zakazał swoim statutem tańców w wigilię m.in. św. Jana Chrzciciela.
No, więc tańców nie będzie, ale pewnie ksiądz proboszcz Deskur po uroczystej mszy św. na piknik do swoich ogrodów tradycyjnie zaprosi. Żeby
tylko więcej rusztów zaordynował, abyśmy w kolejce po pachnąca kiełbaskę (jak, nie przymierzając, za PRL, do sklepu mięsnego) stać nie musieli!
A zdolne parafianki placków i ciast rozmaitych znowu napieką. I przy
jednym stole, jak równy z równym, z księdzem biskupem usiąść będzie
można. A na koniec program artystyczny obejrzeć.
W tę noc najkrótszą, sobótkową zwaną, od pogańskich czasów świętowaną.
Ewa Kłodzińska

na pomoc klonowi

dzień cudu
i czarowna noc
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Pochodzący z dalekiej Nigerii pan Hassan Bala jest od roku
zatrudniony jako nauczyciel angielskiego w Szkole Podstawowej
nr 87 w Antoninku. Pogoda ducha oraz życzliwość na co dzień
zyskały mu sympatię całej szkolnej społeczności. Gość z dalekiego afrykańskiego kraju jest przede wszystkim doświadczonym
pedagogiem, potrafiącym wiele przekazać swoim podopiecznym. Posiada uzyskany w Polsce dyplom magistra inżyniera
budownictwa, ale jego zawodem z wyboru jest nauczanie języka
angielskiego. Należy tu dodać, bo zapewne mało kto o tym wie,
że język ten jest w Nigerii urzędowym, obowiązującym w szkołach i powszechnie używanym, obok rodzimych.
Mający dziś 57 lat pan Hassan przyjechał do Polski na początku
lat osiemdziesiątych jako stypendysta federalnego rządu nigeryjskiego. W swoim kraju ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą
i przez pewien czas pracował w telekomunikacji. Rodzice zajmowali się rolnictwem, był najmłodszym z pięciorga ich dzieci. W

Zaznaczona na czarno Nigeria ma obszar 924 tys. km. kw. (3
razy większa od Polski) i 174 mln mieszkańców (blisko 5 razy
wiecej niż Polska). Jest republiką federalną, stolica Abudża
(1,6 mln), największe miasto Lagos ma 11 mln mieszk.

Z KRONIKI POLICYJNEJ

UL. TERMALNA. Przemysław P. podejrzany o nakłanianie za pośrednictwem internetu małoletnich poniżej lat 15 do obcowanie płciowego, ponadto posiadał w telefonie komórkowym treści pornograficzne
z udziałem małoletnich. Zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego KP Poznań Nowe Miasto.
UL. WARSZAWSKA. Ryszard G. zam. Poznań słownie groził pracownicy sklepu „Żabka” pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło w
niej obawę ich spełnienia. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy
Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań.
UL. WARSZAWSKA. Piotr G. zam. Bogucin dokonał kradzieży
transformatora oraz przewodów z metali kolorowych. Straty na szkodę
Instytutu Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Mienie
odzyskano.
UL. SZWAJCARSKA. Arkadiusz M. zam. Poznań podejrzany o usiłowanie kradzieży pojazdu marki VW T4 użytkowanego przez Przemysława P. zam. Głębokie. Sprawca zatrzymany przez policjantów Referatu
Wywiadowczego KMP Poznań. Pojazd nieuszkodzony.
UL. NOWE ZAGÓRZE. Lucyna K. zam. Poznań, Ryszard K. zam.
Poznań, Barbara W. zam. Poznań w mieszkaniu dokonali nielegalnego
poboru prądu na szkodę ENEA poprzez ominiecie urządzenia pomiarowego. Sprawcy zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań.
UL. GŁÓWNA. Maciej W. zam. Poznań oraz Krzysztof L. podejrzani
o dokonania kradzieży roweru Merida w dniu 14.05.2015r. w wyniku
przeprowadzonych ustaleń zostali zatrzymani przez dzielnicowych KP
Poznań Nowe Miasto oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KP
Poznań Nowe Miasto. Mienie odzyskano.

Polsce pan Hassan najpierw przeszedł w Gdańsku intensywny
kurs naszego języka. Następnie w Bydgoszczy ukończył 5-letnie
technikum budowlane. W tym kierunku kształcił się dalej w
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując w 1990
roku dyplom tej uczelni.
W Poznaniu mieszka od dawna, bo od 1986 roku. Tu ożenił się
z poznanianką i obecnie małżonkowie mieszkają na Osiedlu Piastowskim. Ich syn ukończył w Poznaniu studia wyższe i pracuje w
banku w Warszawie. Pan Hassan odwiedzał ojczysty kraj, mieszkających tam licznych krewnych i ma nadzieję, że będzie miał
jeszcze okazję tam pojechać. Pytany często przez uczniów SP87
chętnie opowiada im o Nigerii, jej mieszkańcach, przyrodzie i
w ogóle o tamtejszym życiu. Tam spędził dzieciństwo i wczesną
młodość, a Polska to jego druga ojczyzna. Marcin Dymczyk
UL. KRAŃCOWA. Krzysztof M. zam. Poznań podczas kontroli posiadał przy sobie skręta z zawartością suszu roślinnego. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Referatu wywiadowczego KMP Poznań.
UL. GŁÓWNA. Izabela W. zam. Poznań znajdując się w stanie nietrzeźwym (0,92 mg/l w wydychanym powietrzu) sprawowała opiekę
nad swoimi dziećmi w wieku 3 i 5 lat. Zatrzymana przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji KWP Poznań. Dzieci przekazano pod opiekę
babci.
UL. SMOLNA. Sławomir F. zam. Poznań kierował pojazdem mechanicznym na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziały Ruchu Drogowego KMP Poznań.
UL. BROWARNA. Przemysław K. zam. Pobiedziska posiadał przy
sobie woreczek strunowy i strzykawkę z zawartością białego płynu.
Test wykazał pozytywny wynik na zawartość metaamfetaminy. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczego KMP
Poznań.
UL. CZEKALSKIE. Jarosław M. zam. Poznań i Agnieszka N. zam.
Poznań podejrzani o kradzież kołpaków od samochodu Toyota Avensis.
Straty na szkodę Tomasza G. zam. Poznań. Sprawcy zatrzymani przez
funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań. Mienie
odzyskano.
RONDO ŚRÓDKA. Karolina W. zam. Bydgoszcz zgłosiła, że jej były
konkubent dokonał kradzieży plecaka z zawartością dokumentów oraz
groził jej pozbawieniem życia. Groźby te wzbudziły w zgłaszającej realną obawę spełnienia. Sprawca zatrzymany przez dzielnicowych KP
Poznań Nowe Miasto.
UL. SMOLNA. Robert Sz. zam. Poznań groził pozbawieniem życia
i zdrowia żonie Monice Sz., groźby te wzbudziły w zgłaszającej realną obawę spełnienia. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez
funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Miasta.
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Rada osiedla Warszawskie-Pomet-maltańskie

Od lewej: Wojciech Trojanowski, Anna Gębka-Suska, Joanna Korcz, Monika Połczyńska, Michał Grześ,
Agnieszka Lipińska, Karina Kozanecka, Tadeusz Klinger, Janina Paprzycka, Julian Dworzecki (w przyklęku).
Paweł Szymański, Zbigniew Skrzypczak, Jarosław Kur, Łukasz Czarnecki i Jerzy Majchrzak.
Funkcje w Radzie: Przewodnicząca Rady Osiedla Warszawskie -Pomet -Maltańskie pani Janina Parzycka,
zastępcy pani Karina Kozanecka i pan Wojciech Trojanowski. przewodniczący Zarządu pan Michał Grześ.

Spotkania z psychologiem

dziecko w sieci

Internet jest dziś pewnie najszybszą i najbardziej aktualną encyklopedią. To jego ogromny
plus. Niesie z sobą, niestety, także ogromne
niebezpieczeństwa, zwłaszcza dla młodego
użytkownika, którym łatwo manipulować,
dając pożywkę dla marzeń, rozszerzając grono jego wirtualnych znajomych. Tymczasem
właśnie komputer, laptop czy komórka z dostępem do internetu są dziś najbardziej pożądane przez najmłodszych. Dzieci – młodsze i starsze - nie zdają sobie
sprawy jak łatwo wpaść w sieć. Tę wirtualną...
Na ten temat rozmawiam z dr Teresą Świrydowicz, psychologiem
klinicznym i psychoterapeutą, pracującą także w Ośrodku Pomocy
Psychologicznej SPCh na Komandorii (ul. Konarskiego 6/4). To nasze kolejne spotkanie na łamach MY.
- Z pewnością komputer jest dla dziecka użytecznym narzędziem.
Ale komputer (internet) to także gry i treści, które nie są przeznaczone dla dzieci. To także możliwość nawiązania kontaktu z osobą dorosłą
zaburzoną, mającą niedobre intencje, poszukującą zaspokojenia seksualnego. Dziecko, które ma kłopoty w domu czy w szkole i nie spotyka
się z zainteresowaniem, zrozumieniem czy troską ze strony rodziców,
jest szczególnie narażone na wykorzystanie przez dorosłych. Internet, z
uwagi na dużą różnorodność tego co proponuje (szybki i łatwy kontakt
z innymi, gry, filmy, muzyka, mnóstwo informacji) stał się narzędziem
niezwykle atrakcyjnym i niestety często przez dzieci nadużywanym.
- Czy rzeczywiście wirtualna ,,rzeczywistość” może zniekształcić
dziecięcą psychikę?

- Tak, bo w pewnym momencie internetowy świat staje się dla dziecka ważniejszy od świata rzeczywistego. Dziecko przestaje się rozwijać
albo traci swoje umiejętności społeczne, ma trudności z nawiązaniem
kontaktu z innymi, z odpowiednim do sytuacji zachowaniem się, zaczyna czuć się zagubione, więc tym bardziej będzie uciekać w świat internetowy. Świat przeżywany w internecie nie stawia wymagań, niczego
od dziecka nie oczekuje, nie zmusza do zmagania się z rzeczywistymi
trudnościami i do poszukiwania rozwiązań. Prowadzi to do trudności w
funkcjonowaniu już w dorosłym życiu.
- Jak mądrze ,,sterować” córką/synem, aby nie popadli w wirtualne
niebezpieczeństwa?
- To, co rodzice powinni zrobić, kiedy dziecko zaczyna używać komputera, to kontrolowanie czasu spędzanego przy komputerze oraz kontrolowanie poszukiwanych w internecie treści. Z pewnością dobrze
sprawdzają się blokady rodzicielskie zakładane na strony pornograficzne, a także ograniczanie dostępu za pomocą hasła znanego rodzicowi.
Najważniejsze jest jednak okazywanie dziecku zainteresowania, pomaganie w przeżywanych przez dziecko trudnościach, w rozwijaniu zainteresowań, przekazywanie wartości, a więc podjęcie przez rodzica trudu
odpowiedzialnego wychowywania własnego dziecka. Rodzice muszą
mieć świadomość, że dziecko może się uzależnić od komputera-internetu!
- Jakie są znamiona owego uzależnienia?
- Sygnałem, że dziecko popada w uzależnienie albo już jest uzależnione, jest nie tylko zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, ale
także agresywne zachowanie dziecka, kiedy rodzice próbują wprowadzić ograniczenia albo na jakiś czas zakazać korzystania z komputera,
albo też próbują przerwać komputerową sesję. Zdarza się, zwłaszcza
nastolatkom, że w takiej sytuacjach reagują nie tylko agresją słowną, ale
także fizyczną wobec rodziców.
- Dziękuję za rozmowę. Kolejne ,,Spotkania z psychologiem” poświęcimy wakacjom...
Ewa Kłodzińska
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Wilhelmi, czarownice
i zielony ogródek

Kończy się 36. sezon w Scenie na Piętrze. 6 czerwca o godz.
15 – spotkanie przy skwerku z popiersiem Romana Wilhelmiego
w rocznicę jego urodzin, później okolicznościowe spotkanie w teatrze. 8 czerwca Asja Łamtiugina da odpowiedź na pytanie ,,Czemu płaczą czarownice” w autorskim spektaklu muzyką i słowem
tworzonym. My już wiemy: płaczą nad samotnością człowieka,
o czym twórczyni sztuki, aktorka i reżyser mówiła w wywiadzie
specjalnie udzielonym naszemu miesięcznikowi (a zamieszczonym w numerze majowym).
29 czerwca odbędzie się uroczyste zamknięcie sezonu w Zielonym Ogródku pod Lampionami. Obejrzymy spektakl ,,Julia
Andrzej Piotr i ja” w ramach Pomostu Galicyjsko-Wielkopolskiego. Zaśpiewa Julia Zarycka, a towarzyszyć jej będą Andrzej
Zarycki – pianista, legenda Piwnicy pod Baranami oraz przedstawiciele Wielkopolski: Piotr Wiza – pianista i kompozytor
i Romuald Grząślewicz – gospodarz wieczoru. Poznamy też laureatów Plebiscytu 35-lecia Sceny na Pietrze – 3 razy ,,NAJ” (aktorka, aktor, przedstawienie). Odbędą się też losowania atrakcyjnych

z dokonań władzy

O CO TYLE HAŁASU?! Najwyższy rangą w Pozna-

niu polityk jednej z partii pan Filip Kaczmarek wiele lat ofiarnie
pracował dla dobra mieszkańców, został nawet deputowanym
w Brukseli. Po powrocie mozolnie obsadzał fotele urzędnicze i
nadzorcze zasłużonymi działaczami partyjnymi i sprawdzonymi
politycznie kolegami. Na koniec pomyślał i o własnym miejscu na
ziemi załatwiając sobie 140-metrowe mieszkanie. Zawistni koledzy i niewdzięczni mieszkańcy dopatrzyli się w tym nieetycznych
działań. Rozgoryczony polityk zrezygnował z kierowania partią w
mieście i nie wiadomo czy da się kiedyś przekonać do powrotu na
stanowisko, na którym nikt go nie zastąpi jak należy.

ZAGADKOWA DYMISJA. Niedawno prawa ręka

prezydenta Poznania, niezwykle utalentowany Jakub Jędrzejewski został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta
gdy rozeszła się wieść, że beztrosko wydawał publiczne pieniądze
jako prezes spółki Szpitale Wielkopolskie. Żeby jednak nie tracić
całkiem dla społeczeństwa tak wyjątkowo uzdolnionej jednostki, Jakuba Jędrzejewskiego pozostawiono na odpowiedzialnym i
trudnym posterunku w GOAP. Powierzono mu też zadanie nadzorowania pracy ważnej miejskiej spółki. Z tego wynika, że jest
nadal człowiekiem godnym zaufania i można od niego oczekiwać
pracy dla dobra publicznego. Dlaczego nie mógł więc pozostać
wiceprezydentem? Trudno nam szarakom to zrozumieć, bo nie
mamy tak szerokich horyzontów jak rządzący nami politycy.

DYREKTOR ZTM NIE WIEDZIAŁ. Prawnik
zatrudniony na dobrym etacie w Zarządzie Transportu Miejskiego prowadził jednocześnie kancelarię, która zarabiała rocznie
pół miliona złotych na prawnej obsłudze wspomnianej firmy.
Małostkowi opozycyjni radni z komisji rewizyjnej Rady Miasta
przyczepili się o to do dyrektora ZTM Bogusława Bajońskiego,
który jednak o niczym nie wiedział. Potem stwierdził, że w takiej sytuacji nie widzi nic niewłaściwego, ale dla świętego spokoju prawnika z etatu zwolnił. Nam by się wydawało, że zwolnić

nagród (wytworna kolacja, pobyt w Brukseli) dla uczestników
Plebiscytu.
W maju Scena gościła Agnieszkę Sitek i Tomasza Mędrzaka
w komedii ,,Edukacja Rity” Willy’ego Russela. I z czego tutaj się
śmiać? Taka myśl prześladowała mnie podczas 2,5-godzinnego(!)
spektaklu – poznańskiej premiery ,,Edukacji Rity” Willy’ego
Russela w nowym przekładzie Karola Jakubowicza, w reżyserii
Tomasza Mędrzaka. Czy to komedia (tak spektakl jest anonsowany), czy raczej tragikomedia, wynikająca z ,,klasowego” niezrozumienia? On – zblazowany profesor, niespełniony poeta,
ona – fryzjerka, uczestnicząca w jego zajęciach uniwersytetu
otwartego, która chce ,,się zmienić od środka”. Owszem, można się pośmiać z nieporozumień ,,słownikowych” obojga, z manieryczności dynamicznej Rity, która chce posiąść – i to zaraz
- wiedzę od znudzonego ,,zwariowanego ochlapusa” profesora,
któremu ,,za karę” nakazano prowadzić takie zajęcia...
,,Edukacja Rity” swoją premierę miała 21 września 1983 r.
w Stanach Zjednoczonych, a 4 lata później - 14 marca 1987 r. w Scenie na Piętrze w ,,Edukacji Rity” zagrali Gabriela Kownacka i Leonard Pietraszak.
Towarzyszyliśmy Scenie na Piętrze przez jej cały 36. sezon.
I choć teatr zamyka na lato swoje podwoje, my w numerze lipcowym jeszcze o Scenie będziemy pisać. Dyrektor Romuald
Grząślewicz podzieli się z Czytelnikami MY swoimi teatralnymi ,,posezonowymi” refleksjami. Zapraszamy do lektury
i do... teatru - 14 września.
Ewa Kłodzińska
należy przede wszystkim dyrektora Bajońskiego, choćby za brak
nadzoru, ale władza jak zawsze wie lepiej.

NAGŁE ODEJŚCIE PREZESA. Ostatnio urzędujący prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Arkadiusz Stasica zbierał zewsząd tylko pochwały za
wyprowadzenie firmy na spokojne wody. W bardzo niedawnym
wywiadzie prasowym snuł ciekawe plany i roztaczał kuszące
perspektywy, był jak najbardziej właściwym człowiekiem na
właściwym stanowisku. I nagle prezes A. Stasica z dnia na dzień
ze stanowiska zrezygnował. Pozostaje tylko się na razie domyślać, że zwolnione miejsce zostanie obsadzone jeszcze lepszym
fachowcem, a PTBS zadziwi efektami cały kraj.

majówki i festyny
nad cybiną

Ładnie zagospodarowany teren nad Cybiną przy Bramie
Poznania ICHOT stał się coraz bardziej lubianym
i odwiedzanym miejscem publicznych imprez.
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W TEATRZE WIELKIM

W ramach edukacji muzycznej staramy się w Gimnazjum 22 stwarzać
uczniom okazje do obcowania z „żywą” muzyką. Uczniowie z klas I i II
wzięli udział w wycieczce do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, gdzie obejrzeli balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”. Dla niektórych była to pierwsza wizyta w operze. Dodajmy, iż w
kanonie repertuarowym tańca klasycznego „Jezioro łabędzie” uznawane
jest za baletowy klejnot. Poznańska inscenizacja oczarowała uczniów
piękną oprawą plastyczną i choreografią. Mamy nadzieję odwiedzić
gmach pod Pegazem jeszcze niejeden raz.
Elżbieta Witkiewicz

KIESZEŃ VINCENTA

Uczniowie Gimnazjum 22 od lat uczestniczą w Międzynarodowych
Warsztatach Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, odbywających
się na poznańskiej Cytadeli, a organizowanych przez Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN. Celem warsztatów jest pobudzenie kreatywności, otwartości na
sztukę, wrażliwości i aktywności uczniów. Młodzież lubi te warsztaty,
ich atutami są bowiem większa swoboda działania, możliwość poznania
nowych technik plastycznych, ciekawe tematy, oryginalne materiały, a
przede wszystkim praca w plenerze, a nie w szkolnej ławce!

kibicować
bezpiecznie
W Gimnazjum nr 22 odbyła się 19 maja br. gala projektu „Gim-

nazjaliści kibicują bezpiecznie”, na której gościli m.in. zastępca
prezydenta Poznania pan Mariusz Wiśniewski oraz prezes Lecha
Poznań pan Karol Klimczak. Projekt był kontynuacją realizowanych jesienią 2014 roku działań „Kibicuj bezpiecznie”. Kontynuując te działania wiosną 2015 roku podjęto realizację projektu
„Gimnazjaliści kibicują bezpiecznie”. Udział w nim wzięło 6 klas
– 130 uczniów z Gimnazjum nr 22 w Poznaniu oraz Gimnazjum
Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu. Ponadto, działaniami objęto około 30 rodziców i nauczycieli z tych szkół.
Celem była popularyzacja kulturalnego i bezpiecznego kibicowania oraz propagowanie bezpieczeństwa imprezy masowej.
Wręczono nagrody uczestnikom dwóch konkursów, a wszystkie

W dniu 7 maja 2015 r. uczniowie klas I a i I b wzięli udział w 14. edycji tego wydarzenia - Biennalowej Kieszeni Vincenta, skupionej wokół
tematu „Dźwięki a sztuki wizualne”. Pracowali w ramach warsztatów
plastycznych „Rytmy sztuki” i „Mieszanina dźwięków” prowadzonych
przez zespoły studentów i wykładowców wyższych uczelni artystycznych z Czech i Ukrainy. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego zapisu „twórczego niepokoju” naszych pierwszoklasistów na stronie internetowej szkoły: http://www.gimnazjum22.poznan.pl/aktualnosci/448biennalowa-kieszen-vincenta-14-miedzynarodowe-warsztaty-niepokoju-tworczego.
Elżbieta Witkiewicz

trafiły do uczniów Gimnazjum nr 22. Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy zdobyła Wiktoria Strzelczak z kl. 2a, drugie Klementyna Glanc z kl. 1b, a trzecie Hubert Winiarski z kl. 1a. Konkurs filmowy bezapelacyjnie wygrali uczniowie klasy 2a - Oskar
Jahns, Łukasz Grodzki i Igor Dwiecki.
Gimnazjum nr 22 wybrano do udziału w powyższych projektach z uwagi na ścisłą współpracę z klubem KKS Lech Poznań.
W roku szkolnym
2015/2016 zostaną w
szkole utworzone klasy
pod patronatem Lecha
Poznań, które objęte
zostaną innowacją pedagogiczną „Bezpiecznie z Lechem Poznań”.
Iwona Jachnik
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Mój Świat

Dom rodzinny

(2.)

Mama była dobrą gospodynią. Regały uginały się od zapraw i butelek oleju,
który wytłaczaliśmy u sąsiadów. Wędliny
własnej roboty wisiały tylko w czasie, gdy
czuliśmy się bezpieczni. Przy wejściu stała duża beczka z kiszoną kapustą. Beczkę
tę przykrywaliśmy drewnianą pokrywką,
którą obciążaliśmy kamieniem. Kiszone
ogórki przechowywaliśmy w kamionkowym garnku, też przykrytym i obciążonym jak kapusta. Co to była za frajda przy
Wacław Duda
szatkowaniu i udeptywaniu kapusty.
W komorze była dodatkowa, lekko odsuwana ściana. W tym schowku chowały się dzieci, jak było niebezpiecznie w czasie wojny. Gdy
dzieci się schowały w tym schowku, ścianę przykrywano workami z
mąką. Do starej studni, takiej kręconej za pomocą korby, z której czerpaliśmy wodę, trzeba było chodzić przez drogę. Używaliśmy do tego
nosideł. Studnia była głęboka i pełna zdrowej, zimnej i smacznej wody.
Słuchaliśmy dolatujących z niej odgłosów tajemniczej magii.
Mam w pamięci, jak budowaliśmy suszarnię tytoniu. Tytoń najpierw
nawlekaliśmy na druty, które następnie zawieszaliśmy w suszami. W
ten sposób wysuszone liście prasowaliśmy i wywoziliśmy do miasta
w paczkach. Były dwie stodoły i obszerna szopa, w którym mieścił się
młynek do mielenia ziarna. Maszynę do młócenia w stodole poruszał
kierat. Była obora, stajnia i pomieszczenie gospodarcze. To były miejsca, które przez pewien czas wykorzystywali w tajemnicy partyzanci.
Wiele nocy nie było spokojnych.
Przy jednej ścianie nowej stodoły stała tak zwana międlica do międlenia konopi i duże szczotki do czyszczenia włókien konopi. Tuż za
stodołą był sad, gdzie królowały rozłożyste jabłonie i grusze oraz rzędy
malin i porzeczek. Drzewa owocowe były tak dobrane, że jedne owocowały wcześniej, np. papierówki, a inne później. Sad był dla nas rajem
w letnie i jesienne dni do czasu, kiedy przyszła bardzo sroga zima,
że niektóre drzewa popękały od mrozu. Trzeba było uzupełnić braki
nowymi nasadzeniami.

Przed domem od strony drogi był piękny ogródek. Mama Wiktoria
i siostra Zosia dbały, aby było dużo różnorodnych i różnobarwnych
kwiatów, tak że przechodzące obok naszego domu sąsiadki zatrzymywały się i podziwiały nasz przydomowy ogródek. Przy samej drodze
stała też ławka, na której wieczorami siadali sąsiedzi, z którymi rodzice prowadzili gospodarskie rozmowy.
W naszym domu, w czasie wojennym przez pewien czas mieszkała
rodzina Ludwików z Pęczniewa, która została wysiedlona przez Niemców ze swoich rodzinnych stron. Trzeba było podzielić kuchnię ścianą,
a do dodatkowego pomieszczenia wybić otwór i wstawić przeszklone
drzwi. To było bardzo ciekawe przeżycie.
Chwilami z naszego gospodarstwa korzystał gospodarz z Kamienia
nad samą Wisłą. Pamiętam, jak Antałek, tak nazywaliśmy tego pana,
przygotowywał ziarno na wiosenne siewy. Wsypywał worek zboża do
beczki i ostrym szpadlem próbował posiekać ziarno, aby obsiać większe pole. Jakie były zbiory, nietrudno się domyśleć. Taka była bieda.
Próbował zarabiać pieniądze, wróżąc z kart. Rozkładał wielobarwną
serwetkę na antałku po piwie i wróżył kobietom, których mężowie byli
na wojnie. Jakaś spytała, kiedy jej Jaśko wróci z wojny. Odpowiedź:
„Lada dzień po niedzieli”. Na pytanie po której niedzieli odpowiadał:
„Jeden Pan Bóg wie. Módl się do Niego kobieto”.
Przykrym przeżyciem dla mnie i całej rodziny był dzień kiedy Rosjanie zabrali brata Staszka z końmi i wozem do przewożenia uzbrojenia po oblodzonej Wiśle. Staszek wrócił dopiero na drugi dzień
zmarznięty jak sopel lodu, półprzytomny, że trzeba go było nacierać
samogonem, aby wrócił do pełnego życia. To było dla nas straszne doświadczenie. Myślę, że takie fakty cementowały naszą rodzinę.
Niedaleko nas, na drodze między Opolem Lubelskim a Kluczkowicami, gdzie był duży majątek i znany w okolicy browar, partyzanci
stoczyli walkę i wzięli do niewoli pięciu żołdaków niemieckich. Potem
Niemcy wzdłuż tej drogi wycięli pasy lasu, aby bezpieczniej poruszać
się po tej drodze. Jeszcze dziś widać różnicę między starym lasem a
pasami nowych nasadzeń. W miejscu, gdzie odbyła się ta walka stoi
wysoki krzyż postawiony dla upamiętnienia śmierci partyzantów.
Dziś, z perspektywy minionego czasu, czuję w mym sercu potrzebę
powrotu do tamtych czasów, do tych miejsc naznaczonych obecnością
moich Rodziców, braci i sióstr, babć i dziadków, cioć, stryjenek, wujków i stryjków. W ten sposób pragnę wyrazić swój szacunek dla nich i
zapewnić o moje pamięci. Wacław Duda

Z Gimnazjum nr 22 do Anglii

warsztaty językowe

Za nami kolejne warsztaty językowe w Anglii z biurem Atas. Wyruszyliśmy w poniedziałek, a wróciliśmy w niedzielę, czyli mieliśmy
sporo czasu, by poznać najpiękniejsze miasta Anglii: Londyn, Brighton, Oxford i Cambridge. Naszym przewodnikiem był niezastąpiony
Wujek Chris, pamiętany z zeszłorocznego wyjazdu.
Wizyta w kraju królowej Elżbiety rozpoczęła się od zwiedzania najważniejszych miejsc w Londynie. Zobaczyliśmy Buckingham Palace,
kolumnę Nelsona na Trafalgar Square. Mieliśmy okazję podziwiać słynne “Słoneczniki” Vincenta van Gogha w National Gallery.
Naszym pierwszym zadaniem było przeprowadzenie wywiadów z
obcokrajowcami. Pomogło nam to przełamać barierę językową. Następnymi punktami były: dzielnica Soho, Chinatown, St James’s Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament z Big Benem, a na koniec przejazd
London Eye i podziwianie Londynu z wysokości ponad 130 metrów.
Drugiego dnia pojechaliśmy do Brighton, bardzo “kolorowego” miasta i jednego z najpiękniejszych kurortów w Anglii. Odwiedziliśmy tam
Sea Life Brighton Aquarium z imponującymi gatunkami ryb i stworzeń
morskich, Royal Pavilion - byłą rezydencję królewską oraz Brighton Pier
- molo z kasynem.
W dwóch następnych dniach odwiedziliśmy dwa najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii - Oxford i Cambridge. Wizytę w Cambridge
poprzedziła wizyta w Madame Tussauds Museum. W miastach uniwersyteckich rozmawialiśmy z mieszkańcami, studentami i profesorami. Te
dwa miejsca zrobiły na nas ogromne wrażenie. Oxford nastawiony jest
raczej na kierunki humanistyczne, a Cambridge na ścisłe. Perspektywa

studiowania tam wydała nam się bardzo zachęcająca, jednak koszty
mogą być niestety trudną barierą.
Ostatni dzień poświęciliśmy ponownie Londynowi, gdzie odwiedziliśmy dwa muzea: Natural History Museum oraz Science Muzeum. Żegnając się tego dnia z rodzinami brytyjskimi, u których mieszkaliśmy
podczas całego pobytu, czuliśmy smutek, że opuszczamy tak wspaniały
kraj. Warsztaty językowe w Anglii były dla nas wielką przygodą i niezapomnianym przeżyciem.
Na koniec chcemy podziękować Zespołowi Szkół w Kleszczewie
oraz Szkole Podstawowej nr 87 w Poznaniu, które towarzyszyły nam
podczas wyjazdu. Dziękujemy również naszym dzielnym opiekunkom oraz kierowcom.
Uczennice klasy 3a
Magda Kapitańczyk, Aleksandra Kostrzewa, Eliza Kurkowiak
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole w przeszłości (3)
KS. KANONIK
STEFAN BRATKOWSKI

Kolejny proboszcz parafii w Spławiu
Stefan Ludwik Bratkowski (1876-1963) był
znanym na terenie Wielkopolski księdzem
społecznikiem. Brał czynny udział w polskich akcjach wyborczych do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy. Działał w różnych organizacjach, m.in. w Towarzystwie
Maria Boruta
Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, Towarzystwie
Czytelni Ludowych. Krzewił czytelnictwo prasy wśród ludu.
W końcu 1918 r. wszedł do Powiatowej Rady Ludowej w
Gnieźnie i został posłem Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Był
posłem z Poznańskiego do Sejmu I kadencji w latach 1922-1927
z ramienia Klubu Chrześcijańsko-Narodowego. Był patronem
organizacji młodzieżowych - Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (Męskiej) w Spławiu i Kobyłepolu.
W styczniu 1940 r. udało mu się zbiec przed represjami gestapo, prawdopodobnie został uprzedzony o mającym nastąpić
aresztowaniu. Przebywał na terenie parafii pw. św. Aleksandra w
Warszawie i służył tam pomocą w pracy duszpasterskiej.
W marcu 1945r, powrócił do Spławia. Z dniem 1 grudnia
1956r., po 57 latach służby kapłańskiej, odszedł na emeryturę,
lecz nadal mieszkał na probostwie. Z okazji Diamentowego Jubileuszu Kapłaństwa otrzymał 12 listopada 1959 z rąk ks. abp
Walentego Dymka godność honorowego kanonika Kolegiaty św.
Marii Magdaleny w Poznaniu. Zmarł 22 kwietnia 1963r w Spławiu i został pochowany na cmentarzu parafialnym. Jego grób jest
otoczony staranną opieką.

KS. DR WACŁAW JESSE

Ks. dr Wacław Jesse (1913-2007), proboszcz Dolska, został
powołany do Spławia z dniem 1 października 1956r. jako wikariusz do pomocy sędziwemu ks. St. Bratkowskiemu, a z dniem 1
stycznia 1957r. został mianowany proboszczem. Posługę tę pełnił
do 30 czerwca 1960r. Dalszą posługę kapłańską pełnił poza Spławiem i Kobylepolem.
Po maturze w 1934r. wstąpił do Seminarium Duchownego w
Gnieźnie, a po dwóch latach naukę kontynuował w Poznaniu. Do
wybuchu wojny otrzymał świecenia diakonatu. Gdy po wrześniu
1939r, dalsza nauka była niemożliwa, powrócił w rodzinne strony. Zatrudnienie znalazł w majątku w Stajkowo, w parafii Lubasz.
Przez cały czas okupacji, raz w miesiącu, przyjeżdżał do Poznania z woli niemieckich pracodawców i wtedy pomagał w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej. Podczas pobytów na probostwie
kontaktował się także z uwięzionym tutaj biskupem Walentym
Dymkiem i w miarę możliwości niósł pomoc materialną.
W marcu 1945r. powrócił do Seminarium Duchownego w
Gnieźnie i 15 lipca 1945r. w kościele pw. św. Jerzego przyjął z
rąk ks. abp Walentego Dymka święcenia kapłańskie. Jako młody
kapłan był kierowany do wielu parafii aby pomagać proboszczom. Jednocześnie dalej kontynuował studia. Na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie obronił pracę magisterską, a w 1954r.
otrzymał tytuł doktora teologii na podstawie rozprawy pt. „Całokształt działalności społecznej Edmunda Bojanowskiego”.
Będąc proboszczem w Spławiu dopomógł w utworzeniu parafii
Poznań –Kobylepole dniem 1 stycznia 1958 r. Zakupił też ziemię
pod nowe probostwo i kościół. Rozpoczął budowę probostwa. Z
dniem 1 października 1984 r. przeszedł na emerytują (na własną
prośbę). Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Antoninku
i poświęcił się pracy naukowej. Otrzymał wiele podziękowań,
między innymi od papieża Jana Pawła II. Sędziwy ks. dr Wacław
Jesse zmarł 17 października 2007r w wieku 94 lat. Spoczął na
cmentarzu parafialnym w Spławiu. (cdn)
Maria Boruta

Młodzież kobylepolska zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej
z opiekunem (patronem) ks. Stefanem Bratkowskim. Zdjęcie wykonane w latach trzydziestych XX wieku.
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powiększona kolekcja

Kolejnym eksponatem jest naszywka na mundur policjantów opiekujących się psami. Ostatni eksponat wzbogacający moją „realną” część
kolekcji to mosiężna odznaka z umieszczonym na niej emaliowanym
kolorowym Herbem Poznania wykonana dla nieistniejącej już w naszym
mieście formacji mundurowe, jaką była Policja Municypalna. Odznakę
tą zdobyłem dzięki życzliwości pana Andrzeja, pracownika spadkobierczyni Policji Municypalne czyli Straży Miejskiej. W tym miejscu muszę
powiedzieć, że Herb znajdujący się na tym eksponacie jest zgodny z historycznym jego wzorem, obowiązującym do 1997 r. Może powinniśmy
wrócić do tego przedstawienia herbu naszego grodu? Na zakończenie
pragnę tą drogą wszystkim ofiarodawcą podziękować za te wspaniałe i
unikatowe dary. Z pozdrowieniami
Marek Knasiecki

NOŻOWNIK Z KOMANDORII

po operacji był ciężki, ale stabilny. Nożownik został ujęty. Jest w
areszcie. Wcześniej był już karany za napaść. Może ma skłonności pedofilskie – zaczepiał dzieci z pobliskiej szkoły.

Pragnę podzielić się z Państwem informacjami
na temat nowych eksponatów do mojej kolekcji
związanej z Herbem Poznania. Stało się to dzięki
życzliwości i uznaniu mojej pasji zbierackiej przez
wielu ludzi.
Pierwszym nowym eksponatem jest (co nie powinno dziwić nikogo, kto zna moje wyszywane prace) porcelanowy naparstek, który dał mi w prezencie
pan Leszek Szarek, właściciel kramiku na Starym
Rynku, o którym pisałem w lutowym
numerze miesięcznika MY w artykule
pt. „Koloryt miasta to ludzie”. Następny
to pamiątka z Poznania w formie porcelanowego dzwonka, który również jako
prezent otrzymałem od sympatycznych
sprzedawczyń ze sklepu „Firmy Plus”
z artykułami AGD przy ul. 23 Lutego.
Właścicielowi tej sieci sklepów panu
Czajce poświęciłem parę słów w styczniowym numerze MY w art. pt.”Reminiscencje Hobbysty”.

To była noc 24 maja (godz. 22.30). Przejście podziemne Środka-Podwale. Szczegółów nie znamy, policja nie ujawnia zapisu z
zainstalowanych w podziemiu kamer. Wiadomo, że było dwóch
uczestników zajścia... 27-latek i 57-latek, obaj mieszkańcy Komandorii. Ten starszy od wielu lat milicjant na emeryturze. Zaatakował nożem, zadał dotkliwe 4 rany w klatkę piersiową. Dzięki przechodniowi, który zaalarmował policję, dzięki lekarzom ze
Szpitala im. Strusia na Szwajcarskiej, ofiara nożownika trafiła na
stół operacyjny. Trudna operacja się udała. Stan ofiary dwa dni

osiedle dawniej i dziś (4)

Dzisiejsze spotkanie z Państwem pragnę poświęcić omówieniu
zdjęcia „Śródka z lotu ptaka”, wykonanego w 1963 r. (fot. wyżej).
Bardzo duże powiększenie tego zdjęcia można zobaczyć na Śródce w
Restauracji „Hyćka’’ na Rynku Śródeckim nr 17. Polecam spacer pod
ten adres i to nie tylko dla tego zdjęcia. Łza się w oku kręci gdy patrzę na
tą fotografię, bo sam tymi zaułkami chodziłem właśnie do tego roku na
Śródkę do Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Bydgoskiej 4.
Na zdjęciu tym oprócz Śródki widać za rondem także część naszej
ukochanej Komandorii. Przypatrując się uważnie widzimy na nim po
lewej stronie wśród drzew kościół Św. Jana Jerozolimskiego za Murami
oraz jeszcze bardziej po lewej, naprzeciw bloków mieszkalnych zajezdnię trolejbusową przy ul. Świętojańskiej. Zajezdnia ta powstała tutaj w
1945 r. zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Garażowały tu i były
naprawiane aż do 1974 roku trolejbusy (zwane biednymi tramwajami
ze względu na brak szyn) jeżdżące po Poznaniu. Likwidacja zajezdni spowodowana została koniecznością przebudowania ważnej arterii

To tragiczne wydarzenie. Również tragiczne, choć w innym
znaczeniu, są powstałe w związku z tym wpisy internautów, ich
komentarze. Czytamy, że winni Żydzi, że winny Komorowski. I
ktoś już wie kim jest ofiara, a kim napastnik. Że ten był sympatyczny, a tamten nie. A może odwrotnie, że to nożownik (nobliwy pan) został zaatakowany i się bronił. Nożem przed ,,kibolem”.
Byle tylko napisać, byle zaistnieć. (e)
komunikacyjnej, jaką stała się i jest do dzisiaj ul. Warszawska. Tabor
przeniesiono do innych zajezdni. Po istniejącej tutaj pozostał do dnia
dzisiejszego tylko niewielki budynek trafostacji (zdjęcie)
Trolejbusy pojawiły się w naszym mieście już w 1930 r. (zdjęcia trolejbusu na Śródce). Pierwsza linia została uruchomiona 12 lutego 1930
r. i prowadziła ze Śródki przez Zawady na Główną do ul. Wiejskiej. W
latach 1939 – 1941 powstała linia przebiegająca przez nasz fyrtel, czyli
linia ze Śródki na Oś. Warszawskie (uruchomiona 6 września 1941 r).
Po wojnie w 1947 r. uruchomiono ponownie linię na Oś. Warszawskie,
którą w 1951 r. przedłużono do Antoninka. (zdjęcia trolejbusu na Oś.
Warszawskim). Początek miała jednak nie na Śródce, ale na ul. Mostowej. Niestety ekonomia i zmiany infrastruktury miejskiej doprowadziły
do likwidacji tego ekologicznego środka transportu miejskiego. W niektórych miastach reaktywowano do życia trolejbusy. Może i władze naszego grodu zainteresują się tym tematem ponownie?
Pozdrawiam Marek Knasiecki
P.S. Ponownie serdecznie proszę o archiwalne materiały związane z
Komandorią i propozycje tematów, które chcieliby Państwo, bym poruszył w tym cyklu.

Pierwszy trolejbus na Śródce, 1930 r.
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groźne odpady
bez nadzoru

Ujawniono niedawno, że w pokazanym na zdjęciu obok
magazynie przy ul. św. Michała na Głównej spółka Awinion
z Budzynia zgromadziła kilka tysięcy metrów sześciennych
niebezpiecznych odpadów. Ich ilość określono szacunkowo
nawet na 10 tys. ton, w każdym razie jest tego dużo. Informowano mieszkańców o wielkim zagrożeniu, tykającej bombie,
chociaż w ogóle nie wiadomo, z czym mamy do czynienia.
Oczywiście lepiej dmuchać na zimne, ale siejąc strach odwrócono skutecznie uwagę obywateli od kompromitacji licznych
służb nadzoru nad obrotem niebezpiecznymi substancjami i
odpadami. Teraz sprawa przycichła, podobno trwa śledztwo i
nie wiadomo kiedy ani jak się zakończy.
Spółka Awinion wynajęła magazyn o powierzchni 1300 m kw.
od Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „Chemia” S.A. w
końcu 2013 roku, ale w umowie nie podała, że będzie tu składować niebezpieczne odpady. - Oni nas po prostu oszukali - mówi
osoba dobrze zorientowana w całej sprawie. - Nie uzyskali też
wymaganych pozwoleń na prowadzenie tu takiej działalności.
„Chemia” S.A. od ponad półwiecza jest w tym miejscu właścicielem terenu o powierzchni około 3,5 ha. Wynajmuje biura
i magazyny około 40 różnym podmiotom gospodarczym. W tej
sytuacji nie sposób mieć kontrolę nad wszystkim, co tu się dzieje. Spotkani dwaj pracownicy powiedzieli nam, że do magazynu
Awinion przywożono jakieś ładunki dopiero wieczorem, gdy
inne firmy już zakończyły działalność.
Na stronie internetowej można przeczytać: Firma Awinion
jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada pełen zakres

Takich niepozornych magazynów z chemicznymi i innymi
niebezpiecznymi odpadami jest w kraju bardzo wiele.
To kompromitacja naszych służb i urzędów ochrony
środowiska oraz zdrowia mieszkańców.
uprawnień do odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania szerokiej gamy odpadów, w szczególności niebezpiecznych
i przemysłowych. Uprawnienia uprawnieniami, a rzetelność postępowania z niebezpiecznymi odpadami to dwie różne rzeczy.
Biznes jest bardzo intratny, ale jeśli odebranych grożnych śmieci
nie poddaje się utylizacji, to zyski są zwielokrotnione.
Jak widać urzędy i służby ochrony środowiska nie sprawują
skutecznej kontroli wobec firm zarabiających krocie na odbiorze różnych kłopotliwych odpadów. A przecież tak łatwo i prosto
byłoby monitorować ich całą drogę aż do ostatecznej utylizacji,
gdyby tylko chciało się to robić. Tylko przypadek sprawił, że w
ubiegłym roku przyłapano pracowników Awinion na gorącym
uczynku wylewania jakichś substancji w niedozwolonym miejscu. Tak trafiono do magazynów na Głównej, ale podobnych w
całym kraju jest bardzo dużo.
ws

Nocne libacje i awantury od kilku miesięcy zakłócają spokój
mieszkańców charakterystycznego domku z dwuspadowym
dachem na narożniku ulic Głównej i Krańcowej. Na podwórzu, w zdewastowanej werandzie i klatce schodowej zbierają
się amatorzy pewnych tanich napojów, do nabycia wygodnie
w pobliskim całodobowym sklepie spożywczym. To miejsce
pełni w istocie rolę spelunki urządzonej w nieruchomości należącej do miasta.

starego, zniszczonego domu przy ul Głównej/Krańcowej są jednak nieliczni, słabi, skazani na to, co zechcą dla nich zrobić urzędnicy Zarządu
Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Trzeba powiedzieć, że posesja została nie tak dawno nawet ogrodzona, ale to nie zapobiegło wchodzeniu tu niepożądanych osób. Czyżby
nie było sposobu zapewnienia spokoju mieszkańcom czerwonego domku? Czy jego pomieszczenia w ogóle nadają się jeszcze do zamieszkania,
choćby jako lokale socjalne? Nie ulega wątpliwości, że zabytkowy budynek i otoczenie wymagają pilnie rewitalizacji. Jeśli nie miasto, to może
zrobi to prywatny właściciel po nabyciu całej nieruchomości? ZKZL
chyba nie będzie miał nic przeciwko temu.
md

nocne libacje

W budynku mieszkają trzy niezamożne rodziny, ale nikt z nich nie
odważy się przywoływać awanturników do porządku. Uczestnicy głośnych spotkań dewastują do końca klatkę schodową, która i bez tego
była w stanie gorzej niż opłakanym. Policji wstęp wzbroniony - to wielki
napis na ścianie Wybite szyby w oknie zostały po interwencjach mieszkańców wreszcie wstawione, ale zaraz ponownie potłuczono je podczas
nocnych biesiad. Hałasy słyszą nawet lokatorzy sąsiednich domów i
czasem zwracają się do policji o interwencję. Były wizyty funkcjonariuszy, ale na rozwydrzonej grupie zrobiły one małe wrażenie. Słyszano jak
jedna z młodych uczestniczek zapytała prowokacyjnie policjantów: To
może mnie aresztujecie?
Żadna normalna wspólnota mieszkaniowa z pewnością nie pozwoliłaby na takie brutalne zakłócanie jej spokoju i niszczenie wspólnego
mienia. Znalazły by się sposoby na skuteczne spacyfikowanie awanturników i wandali. Nie mogliby oni bezkarnie zbierać się pod oknami i na klatce schodowej wielorodzinnych bloków. Mieszkańcy małego,

Z pozoru nie najgorzej wyglądający budynek w istocie jest
zdewastowany i nie nadaje się do zamieszkania.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

13

Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (7)

Po klęsce armii generała von Paulusa pod Stalingradem Niemcy stali
się jakby nieco mniej okrutni. Ojcu pozwolono na posiadanie i rejestrację roweru. Był to „męski” rower marki Wander z numerem fabrycznym
146734. Tato ulepszył go z myślą o dzieciach mocując na ramie dodatkowe siodełko i podpórki na nogi. W ten sposób zaliczyliśmy z Ojcem
wiele kilometrów, głównie drogą do Borzęcina.

Właśnie z Borzęcina zapamiętałem ławice martwych ryb płynących
z nurtem rzeki Uszwicy, ogłuszonych zbyt silnym wybuchem przez
„zaradnych” okolicznych kłusowników. Było to zajęcie, które pomagało wielu rodzinom przeżyć czas wojny. Tato stosował specyficzną, lecz
znaną od dawna i wypróbowaną metodę łowienia ryb. Przegradzał nurt
rzeczki lub rowu siecią, a brat i ja odchodziliśmy kilkadziesiąt do kilkuset metrów w górę rzeczki i gałęziami płoszyliśmy ryby w kierunku
siatki-zasadzki. Obiad z ryb, wśród których były na ogół okonie, czasem
szczupaki i minogi przygotowywała Mama.
Szybko nauczyliśmy się rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. Zebrane grzyby suszyliśmy, leśne owoce przerabialiśmy na kompoty czy konfitury. Wojenna bieda była bardzo dokuczliwa, lecz nie słyszeliśmy żadnych skarg od rodziców. Cały czas żyliśmy nadzieją, że zbliża się chwila,
gdy wrócimy do naszego domu w Poznaniu.
Trudnymi okresami były
zimy, mroźne i śnieżne.
Długie wieczory spędzaliśmy przy lampie karbidowej, wydzielającej charakterystyczny „smrodek”.
Gdy zabrakło trudnego do
zdobycia karbidu, musiały
wystarczyć świeczki. Na pojedynczych szybach okien
fantazyjne kwiaty rysował
mróz. Z myślą o zimie kisiliśmy kapustę w beczce.
Szybko doszedłem do dużej wprawy w jej ugniataniu gołymi stopami. Mama
pilnowała
dokładnego,
wielokrotnego mycia nóg.
Specjalny nóż do krojenia
kapusty skonstruował Tato.
Niezwykłym
dniem
dla mnie (i rodziny) był 1
Nasz bałwan przed chatą,
września 1943. Odpowiednio wyposażony w tornister
towarzyszy nam suczka Nela
i nowe ubranko, podziwiany
przez młodszą siostrę, ruszyłem do pierwszych obowiązków szkolnych.
Wiejskie czteroklasowe szkoły powszechne w Generalnym Gubernatorstwie prowadziły wówczas naukę w języku polskim. I i II klasa siedziały
razem jednej salce, a czasem także klasy III i IV. Pomocami „naukowymi” były ołówki i piórka – stalówki maczane w atramencie. Czarne

tabliczki z łupka były
luksusem.
Rodzice dbali, byśmy mieli w miarę
normalne dzieciństwo.
Mieliśmy prymitywne zabawki, w zimie
było lepienie bałwana,
a nawet zjazdy ze specjalnie usypanej górki
na podwórzu. Moją
ulubioną zabawą było
strzelanie z procy, a
także wchodzenie na
drzewo, wspomnianą
wcześniej morwę.
Po skromnej wieczerzy wigilijnej przychodził Gwiazdor czyli święty Mikołaj. Był
nieco podobny ... do
naszego Taty. Pierwszy
raz kamuflaż się udał,
siostra i ja myśleliśmy, Wrzesień 1943 rok. Elegancko przygotoże jest prawdziwy! wany przez Mamę idę pierwszy raz do
Miał rózgę, lecz jej nie szkoły! Adorujący mnie wzrok siostry Oli.
używał.
Tymczasem różnymi kanałami przychodziły wieści ze świata, powtarzane szeptem przez Polaków: Sowiety nie poddały się Hitlerowi, klęska
Niemców pod Stalingradem, wycofują się spod Moskwy i Leningradu,
przegrali pod Kurskiem; już Rosjanie odbili Krym. Kijów i Mińsk, już są
w Wilnie i idą na Warszawę. Alianci biją Niemców w Afryce i na Zachodzie. Z wypiekami na twarzy przekazywano sobie pocieszające wieści.
Coraz częściej dało się słyszeć: „Hitler kaput!”
Jesienią 1944 roku niespodziewanie pojawiły się na Warysiu kuzynka
Mamy Józefa Królikiewicz z córką Hanką. Po upadku Powstania Warszawskiego, zostały wypędzone z miasta do obozu w Pruszkowie. Stamtąd pieszo i nocami przedostały się do Warysia, uciekając jak najdalej
po traumatycznych przeżyciach. Ukrywały się w różnych miejscach,
obawiając się zemsty Niemców. Jak tylko mógł pomagał im Tato, m.in.
wystarał się o kwaterę.
Pewnego dnia usłyszeliśmy potężne detonacje dochodzące z kierunku
linii kolejowej i stacji w Biadolinach. Na niebie pojawiły się walczące
ze sobą eskadry samolotów niemieckich i sowieckich. Ojciec z bratem
wykopali w ziemi schron – transzeję w pewnym oddaleniu od domu i
wykop zamaskowali. W pobliskim lesie mieliśmy przygotowaną kryjówkę „na wszelki wypadek”. Dochodziło się do niej obserwując specjalnie
wykonane nacięcia na drzewach.

PRZEJŚCIE FRONTU
I NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Wkrótce Niemcy nagle zniknęli, a 19 stycznia 1945 roku pojawiły
się pierwsze patrole żołnierzy sowieckich. Niektórzy pytali „kuda na
Berlin?” 20. stycznia dwóch pijanych żołnierzy odwiedziło nas w nocy
żądając spirytusu. Ojciec nie miał go więcej niż na opatrzenie ran, ale
Rosjanie nie chcieli w to uwierzyć. Jeden z nich trzymał ojca na muszce
i groził: „dawaj spirt, budu strielat’!”. Chwila była dramatyczna, żołnierz
każdej chwili mógł spełnić groźbę. Mama płakała rozpaczliwie, być
może widok łez i wystraszonych dzieci spowodował, że intruzi przeklinając poszli w swoją stronę.
Po przejściu frontu czekaliśmy na dalsze wieści, a zwłaszcza kluczowa
była informacja, czy zdobyto już Poznań. Gdy to nastąpiło (dzielnicę
Dębiec zdobył 74 pułk gen. Dymitra Bakanowa w dniach 26-27 stycznia 1945 r.) Ojciec z bratem pojechali sprawdzić wszystko na miejscu.
Podróż była niezwykle uciążliwa, pełna niezwykłych przygód, trwała 2
tygodnie w obie strony (14-31 marca). Wynik rekonesansu: hurtownia
zbombardowana do fundamentów, domek tylko ostrzelany od strony
wschodniej z dwoma wyrwami po pociskach artyleryjskich. Zabezpieczeniem mieszkania przed zajęciem przez dzikich lokatorów zajęła się
ciocia Antonina Matela. Jak się okazało później, było to zajęcie skrajnie
trudne, po prostu w tamtych warunkach nie do wykonania przez jedną
nieuzbrojoną kobietę.(cdn)
Henryk Walendowski
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PRZECIW PRZEMOCY
maj najpiękniejszy...
OBRAZY PANI MARII ŁBIK

Społeczność Szkolna SP 45 składa serdeczne podziękowania Matce
Chrzestnej patronackiego okrętu ORP „ Poznań” za ofiarowanie cyklu obrazów olejnych „Życie Wszechświata”. Płótna pani Marii Łbik
zostały namalowane, by zainspirować uczniów naszej szkoły do pogłębienia wiedzy o Kosmosie. Prace wystawiono na parterze w holu szkoły.
Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy.

„WIELKODUCHY” W DPS

Wolontariusze ze „Szkolnego Klubu Wielkoducha” odwiedzili Dom
Pomocy Społecznej Ugory. Wspólne tworzenie „kolorowej łąki” poprzedzone krótkim występem muzycznym było okazją do poznania się
i porozmawiania. Rodziły się szczególne więzi pomiędzy młodzieżą a
seniorami, którzy wzruszali swoim zaangażowaniem i wdzięcznością.
Na koniec „Wielkoduchy” wręczyły własnoręcznie wykonane kartki, na
których napisały kilka słów o sobie. „Dziękujemy i czekamy z niecierpliwością na następne spotkanie” usłyszeliśmy od mieszkańców tego
wyjątkowego miejsca. Znowu spotkamy się z panią Anią, panią Kazią,
panem Józkiem…

22 maja br. uczniowie naszej szkoły po raz po kolejny przeszli w
„Marszu Przeciw Przemocy”. Plakaty i transparenty z hasłami przeciw
przemocy były wykonane przez uczniów. Przede wszystkim angażujemy się w tworzenie wspólnoty szkolnej, gdzie każdy ma swoje miejsce i
czuje się bezpieczny. Dbamy o zdrowe relacje międzyludzkie, reagujemy
na przejawy przemocy, nie zostawiamy nikogo samego, mamy sprzymierzeńców i głośno mówimy NIE DLA PRZEMOCY.

„SŁYSZYSZ? MUZYKA...”.

SP45 jako jedna z czterech poznańskich szkół (klasa 4b) dostała się do
edukacyjnego projektu UAM i Akademii Orange „Słyszysz? Muzyka w
przyrodzie a przyroda w muzyce”. Podczas warsztatów „W poszukiwaniu dźwięku w przyrodzie” uczniowie słuchali różnych odgłosów roślin.
W Muzeum Instrumentów Muzycznych wysłuchali starych melodii granych na pozytywkach. Obejrzeli kolekcje instrumentów dętych, strunowych i klawiszowych.
Kolejne zajęcia prowadził lutnik, który pokazał etapy budowy skrzypiec, odbyły się „warsztaty z emisji głosu”. Z akustykiem uczniowie nagrywali teksty do aplikacji „Odkrywcy dźwięków”. Wyszukiwali dźwięków natury w Internecie oraz w grupach tworzyli krótki filmik. Przed
nami minikoncert w Botaniku i happening prezentujący dokonania
wszystkich 4 szkół biorących udział w projekcie oraz otwarcie „Strefy
Dźwięku” - miejsca, gdzie zgromadzone zostaną instrumenty skonstruowane w ramach projektu.

MISTRZOWIE ORTOGRAFII

Z radością informujemy, że Tomasz Wejner, uczeń klasy 4b, został
finalistą XIV Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania klas IV - VI. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i wiedzy w zmaganiach z niełatwymi zadaniami ortograficzno
- interpunkcyjnymi.

BIZNES JUNIOR

Klasa 6 a bierze udział w projekcie Biznes Junior, realizowanym przez
organizację studencką „Studenckie Forum Business Centre Club”. Jest to
promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, zaszczepienie postawy
proaktywnej, pobudzanie kreatywności, rozwój osobisty i umiejętności
liderskich oraz świadome kształtowanie ich przyszłej kariery. Podczas
warsztatów poznawali siebie, dokonywali samooceny, oraz planowali
przyszłą ścieżkę rozwoju pod okiem doradcy zawodowego z „Meliores”
Centrum Rozwoju Osobistego. Drugie warsztaty - „Ekoprojektowanie”,
miały na celu pobudzenie wyobraźni, kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Przed nami jeszcze Gala Finałowa Projektu Biznes Junior.
Przebieg projektu w Poznaniu i innych miastach Polski można śledzić
na profilu Akademia Młodej Przedsiębiorczości – Facebook.
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NOC W SZKOLE!
FASCYNACJE ROŚLINAMI

Nasza szkoła otwiera swoje drzwi dla uczniów nawet nocą. W późne piątkowe popołudnie spotkała się młodzież klas szóstych, aby wziąć
udział w imprezie „Angielska noc w szkole”. Biletem wstępu był plakat
związany z dowolnym krajem anglojęzycznym. Rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja czterech pięcioosobowych drużyn, podczas której o
wygranej decydowała znajomość języka angielskiego oraz szybkość i
spostrzegawczość. Kolejne grupy przemierzały szkolne korytarze w poszukiwaniu ukrytych karteczek z pytaniami, pozostali uczestnicy rozwiązywali niełatwy test z języka angielskiego, było karaoke po angielsku. Nie zabrakło tańców, rozgrywek sportowych i pysznego jedzenia.
Nocne rozmowy ucichły około piątej rano.

Rozpoczęła się trzecia edycja międzynarodowej akcji „Fascynujący
Świat Roślin 2015” z udziałem osób zafascynowanych światem roślin.
Wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i zrównoważonego wytwarzania żywności. Nie mniejsze
znaczenie ma w produkcji wszelkich innych produktów pochodzenia
roślinnego, jak papier, drewno, odczynniki chemiczne, energia czy farmaceutyki. Bardzo ważne jest również znaczenie roślin dla zachowania
środowiska. Klasy 6„a” i 6„b” w ramach tej akcji wzięły udział w wykładzie „Niebezpieczne i trujące rośliny krajów egzotycznych”, który
odbył się w Ogrodzie Botanicznym.

DENDROLOGIA W ARBORETUM

Trwa międzynarodowa akcja „Fascynujący Świat Roślin”. Tym razem
uczniowie klas piątych wybrali się na zajęcia do Arboretum Kórnickiego. Dowiedzieliśmy się co oznaczają słowa: dendrologia (nauka zajmująca się badaniem drzew i krzewów) i arboretum (miejsce, w którym
kolekcjonuje się i prowadzi badania nad drzewami i krzewami). Wiemy
już także w jaki sposób rozsiewają się nasiona, jak można ustalić wiek
drzewa. Największym przeżyciem dla naszych zmysłów wzroku i węchu
był widok i zapach kwitnących magnolii, azalii, różaneczników, a także
lilaków. Zachęcamy wszystkich gorąco do odwiedzin Arboretum

SUKCES W KONKURSIE

W Poznaniu odbył się Powiatowy Turniej Języka Angielskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Macmillan Primary School Tournament dla
uczniów klas 1-3 i 4-6. Nas reprezentowało troje uczniów: Aleksandra
Mikołajczyk z kl. 3b, Jakub Bednarek z kl. 6a oraz Bartosz Wojciechowski z kl. 6b. Wszyscy pokazali wysoki poziom, a Bartosz Wojciechowski
zdobył II miejsce, konkurując z najlepszymi z trzynastu szkół podstawowych. Gratulujemy!

FINAŁ GŻEGŻÓŁKI

Tosia Ługawiak z klasy pierwszej, Dawid Balcerek z klasy drugiej oraz
Martyna Nowak z klasy trzeciej reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Ortograficznym Gżegżółka. Nasi uczniowie zmagali się z ortograficznymi łamigłówkami razem z około setką dzieci z 41 poznańskich
szkół. Tosia, Dawid i Martyna otrzymali zaszczytny tytuł finalisty konkursu. Gratulujemy bardzo dobrych wyników.

SUKCES W CZWÓRBOJU!

Bardzo dobry wynik osiągnęła Magda Zdrojowa w Czwórboju Lekkoatletycznym w skoku w dal. Magda okazała się najlepsza ze wszystkich startujących zawodniczek i z wynikiem 4,73 m wygrała zawody!
Gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale Wojewódzkim!!!

KOMPUTERY Z TAMTEJ ERY

Uczniowie ze szkolnej świetlicy środowiskowej mieli okazje wzięcia
udziału w lekcji retro-informatyki, zorganizowanej w galerii handlowej
City Center Poznań, „KOMPUTERY TAMTEJ ERY”, podczas której
uczniowie poznali historię komputerów od czasów drugiej wojny światowej (ENIAC, Colossus) po Commodore 64, Amiga 500, Atari. Wystawa cieszy się wielkim powodzeniem!

WIZYTA W BANKU

Uczniowie kl. IIa i kl. IIb podczas wizyty w I Oddziale PKO BP zapoznali się z działalnością banku i obejrzeli wystawę „80 LAT SKO W
PKO BP”. Mówiono jak dawniej dzieci oszczędzały pieniądze i jakie są
możliwości dzisiaj. Przewodnikiem po wystawie była Żyrafa „Lokatka”.
Uczniowie zwiedzili również skarbiec i grali w grę multimedialną. Na
zakończenie wizyty wzięli udział w krótkim quizie wiedzy ekonomicznej oraz otrzymali upominki z logo SKO.

W STARYM ZOO

Klasa 1a i1b miała okazję poznać niektórych mieszkańców Starego
ZOO. Dzieci dowiedziały się, czym się różnią płazy od gadów, po co
królikom długie uszy, a także, co to jest wylinka. Najbardziej jednak podobało im się obcowanie „na żywo” ze zwierzętami. Mogły pogłaskać
ślicznego króliczka, a nawet potrzymać prawdziwego węża! Dzieci odwiedziły również Pawilon Zwierząt Zmiennocieplnych, gdzie zobaczyły
przeróżne jaszczurki, węże, ryby, krokodyle. Wrażenie zrobiły na nich
warany z Komodo, nazywane także smokami. Na wybiegach można
było zobaczyć osły, kucyki, alpaki, gibony i koczkodany.
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LEKCJA Z METEORYTAMI

Uczniowie klasy 1b odbyli niecodzienną lekcję geografii. Udali się z
nauczycielami do Muzeum Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i
Geologicznych UAM. Zajęcia prowadził paleontolog dr Paweł Wolniewicz. Uczniowie zobaczyli dwa największe w Polsce i Europie Środkowej
meteoryty (Memorss 261,8 kg, Rudy 164 kg), poznali ich właściwości i
pochodzenie. W trakcie krótkich warsztatów paleontologicznych klasa
1b oglądała skamieniałości. Zainteresowanie wzbudziła kolekcja skał i
minerałów, w tym kamieni szlachetnych. Szczególne emocje wzbudził
znajdujący się tam diament.
Beata Kierzkowska

WAKACJE CORAZ BLIŻEJ…

Klasa 3B wraz z wychowawcą Małgorzatą Woźniak i nauczycielem j.
niemieckiego Sylwią Kaczmarek wybrała się 20 maja do Domu Rekolekcyjnego Sacre Coeur w Pobiedziskach. Mimo deszczu chłopcy rozpalili
imponujące ognisko. Po zjedzeniu kiełbasek i pysznego ciasta, były gry
rekreacyjne. Ach, powiało wakacjami!
Małgorzata Woźniak

ROCZNICA KONSTYTUCJI

Część artystyczną apelu w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
przygotowali uczniowie klasy IIb i IIIa. Przypomnieli okoliczności,
wprowadzane reformy oraz konsekwencje. Informacje przeplatały pięknie recytowane wiersze, muzyka Chopina i pieśni patriotyczne. Uroczystość bardzo podobała się zgromadzonym. Uczniowie włożyli dużo
wysiłku, by w ciekawy sposób przedstawić to jakże istotne dla Polski
wydarzenie. Należy kultywować pamięć o ważnych datach z naszych
dziejów. Takie uroczystości wzbogacają bowiem wiedzę historyczną i
rozbudzają uczucia patriotyczne.
A. Rajniger - Łatkowska

DZIEŃ JANA PAWŁA II

Rok 2015 jest rokiem Jana Pawła II. W dniu Jego urodzin, czyli 18
maja br., uczniowie Gimnazjum nr 20 zgromadzili się w Sali Lustrzanej,
by uczcić pamięć o wielkim papieżu i Polaku. Uroczystość przygotowana
przez uczniów klas II B i III A zachwyciła społeczność szkolną. Wzruszające i zabawne historie z życia Jana Pawła II przeplatały się z utworami muzycznymi, napisanymi dla papieża, wspomnieniami o Nim oraz
wypowiedziami samego Ojca Świętego. Była to poruszająca opowieść
o niezwykłym człowieku, który nawet jako papież nie stracił poczucia
humoru i dystansu do siebie.
Agnieszka Rajniger-Łatkowska

Konkurs pięknego czytania
„LESEN GEHEN…

”
16 maja br. w Bibliotece Niemieckiej BU UAM odbył się etap wojewódzki Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”, zorganizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział
w Poznaniu i Bibliotekę Niemiecką BU UAM – Partner Goethe Institut.
Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wierszy z listy utworów, opracowanej przez organizatorów konkursu. Oceniane były:
płynność, wymowa, intonacja oraz
interpretacja wiersza.
W konkursie wzięło udział
dwóch uczniów Gimnazjum nr 20:
Jakub Szukała i Daniel Miklasiewicz z klasy 2b. Składamy im gorące
podziękowania za piękne, pełne zaangażowania i emocji interpretacje
wierszy!
Sylwia Kaczmarek
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bezpieczna dzielnica bezpieczny mieszkaniec
W siedzibie Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przy ul. Po-

lanka 24 odbyło się 7 maja br. pierwsze w obecnej kadencji nowych
rad osiedli spotkanie w ramach programu „Bezpieczna dzielnica bezpieczny mieszkaniec”. Poproszony przez przewodniczącą Zarządu Osiedla Ostrów Tumski – Śródka - Zawady - Komandoria panią
Zenonę Leś, wziąłem udział w tym spotkaniu. W Radzie Osiedla poprzedniej kadencji zajmowałem się między innymi sprawami ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Zgodnie z przyjętymi dla wspomnianego programu zasadami, ustalono kilka priorytetowych zadań, którymi w bieżącym miesiącu (do
następnego spotkania 9 czerwca br.) zajmą się poszczególne służby. Zajmowanie się tylko kilkom sprawami w sposób całościowy, a nie wieloma
tylko pobieżnie, daje, przynajmniej w naszym przypadku, bardzo dobre
rezultaty. Od wprowadzenia tego programu w naszej dzielnicy w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców i to w wielu

pieszy przegrywa z autem

aspektach. Również dzięki współpracy z szerokim gronem społeczeństwa, reprezentowanym przez przedstawicieli wielu rad osiedli, efekty
pracy służb mundurowych uległy znacznej poprawie.
Poza przedstawicielami służb mundurowych, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, rad
osiedli z rejonu działania Komisariatu Policji Nowe Miasto. W razie
potrzeby przy rozpatrywaniu szczegółowych zagadnień Komendant
Komisariatu podinspektor Michał Kniat lub jego zastępcy zapraszają na
te spotkania przedstawicieli innych instytucji miejskich, by żadna sprawa istotna dla „małych ojczyzn” nie została pominięta albo nie została
wrzucona do kosza.

Na zakończenie apel do wszystkich mieszkańców naszych osiedli:
nie bójmy się zgaszać zauważonych nieprawidłowości w naszym otoczeniu, sąsiedztwie tym bardziej, że od początku maja br. wszystkie
służby Policja (tel. alarmowy 997), Straż Miejska (tel. alarmowy 986)
muszą przyjąć zgłoszenie nie pytając nas o dane personalne. Twierdzę, że wszystkie oczy mieszkańców widzą więcej niż para oczu dzielnicowego lub strażnika miejskiego. Mam także nadzieję, że program ten
będzie dalej realizowany dla dobra i bezpieczeństwa całego społeczeństwa naszego miasta.
Marek Knasiecki

Pieszojezdnia, łącząca ulicę Konarskiego z ulicą Małachowskiego na Komandorii, miała być bezpiecznym ułatwieniem w
poruszaniu się przede wszystkim dla pieszych, z dopuszczeniem
również ruchu samochodowego. Niestety, dwuśladowe pojazdy
tu dominują. Pieszojezdnia stała się miejscem postojowym (a raczej bezpłatnym parkingiem) dla niekiedy kilkunastu samochodów, również o większych gabarytach. Dodajmy do tego jadące
auta: czasem kierowcy tak się śpieszą, że trąbią na idące powoli
mamy z wózkami czy pieszych objuczonych zakupami z pobliskiej Biedronki. Nie ma chodnika (bo jest p i e s z o jezdnia), więc
pozostaje albo uskok na zielone pobocze, albo ryzykowne ignorowanie pojazdu. Kierowco, więcej kultury!!!
(e)

ależ, proszę bardzo!

dyplomacja na co dzień (2)

Ceremoniał, etykieta, protokół dyplomatyczny w Wielkim
Świecie i na co dzień, kiedy też trzeba wielokrotnie okazać się
dobrym... dyplomatą! Gafy dostojników i nasze, też istotne,
skoro mogą doprowadzić np. do zerwania dobrych stosunków
z sąsiadem czy krewnymi. Kontynuujemy temat rozpoczęty w
poprzednim numerze ,,MY”.
Wówczas, na zakończenie, pisałam o dostosowaniu stroju
do okazji. Łatwo popełnić w tej materii gafę. Tak jak Michelle
Obama, która, będąc prawdopodobnie jeszcze w wakacyjnym
nastroju, pokazała się po wypoczynku w... szortach. Niewybaczalne foux-pas. Druga jej poważna wpadka to drogie tenisówki
(za 500 dolarów), które miała na nogach, zbierając datki na Bank
Żywności (dla ubogich). Kosztowne stroje zakładają też nasze
celebrytki (również żony polityków), biorące udział w akcjach
charytatywnych. Można podejrzewać, że w wielu przypadkach
jednak nadrzędnym celem jest autopromocja.

Modne stało się fotografowanie zawsze i wszędzie. Czy to ślub
czy pogrzeb pstrykamy fotki. Modzie uległ nawet jeden z naszych generałów, który robił zdjęcia podczas oficjalnej wizyty w
Japonii. Wpadkę w fotograficznej materii zaliczyła aktorka Joanna Moro, która wcieliła się w postać Anny German w serialu jej
poświęconym. Otóż aktorka pozowała przy... grobie wokalistki,
wywołując niesmak nie tylko wśród fanów German.
Sporo kłopotów nie tylko naszym dyplomatom, sprawia... parasol. Jednego z naszych admirałów przed deszczem podczas hymnu narodowego troskliwie chronił jego adiutant. W wojsku rzecz
nie do przyjęcia, bo jak tenże adiutant miał stać na baczność? I
nasz mały światek – oto dżentelmen trzyma parasol nad swoją
towarzyszką. Pozornie - tak trzeba, tyle tylko, że woda spływająca
z czaszy moczy i jego, i – z drugiej strony – ją. Tu trzeba wybrać
między elegancją a rozsądkiem. Niechby ona sama trzymała rzeczony parasol, a mężczyzna tylko lekko podtrzymywał jej łokieć,
by rączki dama sobie nie przeforsowała! Ponoć sprawę najlepiej
rozwiązała angielska królowa: ma duże foliowe przeźroczyste parasole obszyte pod kolor jej stroju. I sama parasol trzyma, nie
zasłaniając królewskiego oblicza. (cdn.)
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
3 DNI W LĄDZIE

Uczniowie klas szóstych z wychowawcami gościli w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Przez trzy dni brali udział w zajęciach
przyrodniczych oraz poznawali historię regionu w ramach Zielonej
Szkoły. Prowadzili je pasjonaci przyrody, historii i muzyki pracujący w
Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Dzieci odwiedziły między innymi zabytkowy klasztor w Lądzie, Muzeum Regionalne w Pyzdrach i
barokowy pałac w Ciążeniu wraz z malowniczym parkiem. Podziwiano
krajobraz starorzeczy, łąk i malownicze wydmy. Były warsztaty z garncarstwa i wikliniarstwa, podczas „Orkiestry Ceramicznej” każdy mógł
zagrać na instrumentach ceramicznych i bębnach. W chwilach wolnych
dzieci aktywnie wypoczywały na przypałacowym terenie lub rozgrywały mecze tenisa stołowego.
Alina Foluszna, Violetta Palka

POSADZILIŚMY DĘBY

Grupa naszej młodzieży sadziła LAS! Gościło nas Koło Łowieckie
HUBERT nr 1 i Nadleśnictwo Czerniejewo. Pod kierunkiem leśników
trzyosobowe drużyny posadziły kilkadziesiąt dębów! Ciężka praca zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami. Co roku będziemy sprawdzać, jak
szybko rośnie NASZ LAS!
Violetta Palka, Lidia Skowalczyńska, Dorota Pich

JAK ZOSTAĆ ARCHITEKTEM?

Uczniowie klasy 2a na wycieczce w Bramie Poznania ICHOT wcielili
się w architektów. Koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt ukryły się na Ostrowie Tumskim w różnych budowlach za sprawą pomysłowych architektów. Zadaniem uczniów było poznać te figury: zmierzyć je i dostrzec ich
własności. „Młodzi architekci” wykonali swoje własne projekty z figur
geometrycznych. Wrócili pełni wrażeń i upominków. Dorota Pich

PIĘKNE CZYTANIE

Za nami piąta edycja Konkurs Pięknego Czytania. Każdy uczestnik
prezentował fragment wybranej książki detektywistycznej. Najczęściej
wybierano książki Martina Widmarka z serii „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai”, a także powieści Adama Bahdaja, Mariana Orłonia czy
Joanny Chmielewskiej. W zmaganiach wzięło udział 12 uczniów klas
IV-VI. Za najlepszego interpretatora uznano Sebastiana Krajewskiego
z klasy 5b. Drugie miejsce zajęła Maja Skowrońska z klasy 4a, trzecie
– uczeń klasy 6b - Wojtek Kocikowski. Przyznano także wyróżnienia.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom! Do zobaczenia za r
ok!
Hanna Madońska

ENGLISH DAY

8 maja odbył się Dzień Języka Angielskiego. Dzieci przebrały się za
postacie związane z wybranym krajem anglojęzycznym. Były więc leśne skrzaty, królowa angielska i prezydent USA. Uczniowie klas 1-3 z
panią Joanną Nowacką i uczniowie klas 4-6 z panią Natalią Sieradzką
przygotowali krótkie piosenki i scenki: w sklepie, na lotnisku, u lekarza.
Rozstrzygnięto konkursy: Mistrz Języka Angielskiego oraz „Zwiedzam
świat i uczę się języka angielskiego”. Na koniec zaśpiewaliśmy przebój
„We are the world”.
Joanna Nowacka

DZIEŃ ZIEMI

Na podsumowaniu konkursów i projektów związanych z Dniem
Ziemi uczniowie każdej klasy prezentowali prace wykonane z odpadów, plakaty i hasła dla Ziemi. Tytuł „EKO-KLASA” zdobyła klasa Va.
W konkursie indywidualnym „JESTEM EKO” wyróżniono czterech
uczniów za najciekawsze stroje ekologiczne. Wiele emocji wzbudziły:
występ ucznia z klasy VIb, który zaśpiewał tematyczną piosenkę „Earth
Song” oraz zespołu tanecznego ze świetlicy szkolnej. Odbył się szkolny
konkurs wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych pod hasłem „W ZDROWYM CIELE -ZDROWY DUCH”. Alina Foluszna
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Moje wspomnienie w 70. rocznicę
zakończenia II wojny światowej

w areszcie u marszałka

Opowiem jak mój Ojciec z ulicy Nowe Zagórze trafił do siedziby sztabu marszałka Gieorgija Żukowa na Osiedlu Warszawskim.
Wydarzenie miało miejsce w piękny czerwcowy dzień 1945 roku,
w godzinach popołudniowych nad Cybiną od strony Zagórza.
Korzystając z ładnej pogody, Ojciec mój Józef G. spędzał popołudnie wędkując w Cybinie. W pewnym momencie podeszli do
niego trzej radzieccy żołnierze wracający z Berlina. Zaoferowali
ojcu kupno od nich odzieży chłopięcej. Po oględzinach proponowanych ciuszków okazało się, że mogą być przydatne dla mnie.
Żeby sfinalizować transakcję handlową Ojciec poprosił żołnierzy, by poszli z nim do naszego mieszkania w bloku nr 4. Tam
odzież na mnie przymierzono, stwierdzono, że oferowane rzeczy
pasują i dokonano sprzedaży-zakupu.
W tym czasie Matka przygotowała herbatę. Po jej wypiciu jeden z żołnierzy wyrzucił szklankę przez otwarte szeroko okno.
Do dzisiaj nie wiem z jakiego powodu to uczynił. Może był to jakiś jego zwyczaj? W mieszkaniu panował gwar, toczyły się głośne
dwujęzyczne rozmowy handlowe. Moment wyrzucenia szklanki
przez okno zauważył ktoś z „życzliwych” sąsiadów i zawiadomił
patrol NKWD informując, że w naszym mieszkaniu awanturują
się radzieccy żołnierze. Patrol zjawił się prędko i aresztował żołnierzy oraz mojego Ojca.
Wszyscy przewiezieni zostali na Osiedle Warszawskie do siedziby sztabu wojskowego marszałka Żukowa. Sztab mieścił się
w willi przy ul. Kostrzyńskiej 9, która była najprawdopodobniej
własnością rodziny Kowalików (albo Kowalaków). Z tej rodziny
mieszka do dzisiaj na Osiedlu Warszawskim pani Eugenia Kubiak. Ojciec mój osadzony został w sztabowym areszcie. Naka-

Czytajmy!

francuski noblista

Francuzi mają 11 literackich noblistów, wśród nich są twórcy znani choćby z lektur szkolnych (Camus ,,Dżuma”) czy
lekcyjnych omówień – Rolland, France, Gide, Mauriac, Sartre. Po raz pierwszy literackiego Nobla przyznano w 1901 r. i
otrzymał go Francuz - Sully Prudhomme, poeta - nastrojowy
pesymista, piszący o nieszczęśliwej miłości (a taką przeżył, do
końca życia został kawalerem), kruchości uczuć etc. Ten Nobel wywołał konsternację i skandal, bo wskazywano na Lwa
Tołstoja.
Kontrowersję wywołał także najnowszy noblista z 2014 r. Francuz Patrick Modiano, którego doceniono ,,za sztukę pamięci i
dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i
odkrył świat czasu wojny i okupacji”, piszący o pamięci, zapomnieniu, tożsamości, winy. Zapewne nie jest to literatura lekka,
łatwa i przyjemna, ale wciągająca. Modiano bada pamięć, a ta bez
przerwy wytwarza nowe obrazy na kanwie poprzednich. I myślę, że pod tym względem Modiano jest bliski każdemu z nas, bo
wielokroć doświadczamy ,,pomyłek wspomnieniowych”. I taka
jest ,,Perełka” ze swoją niepowtarzalną atmosferą konfrontowania pamięci, wspomnień z czasem teraźniejszym.
Marcel Brion (1895 – 1984) noblistą nie jest, ale i tak to wybitna postać w literaturze francuskiej. Jego ,,Woskowa róża” to po-

zano mu dbać o czystość i porządek w budynku i jego otoczeniu.
Nie wiem co stało się z żołnierzami. Ojciec był traktowany po
ludzku.
O zwolnienie aresztanta usilne starania czyniła dyrekcja ówczesnych Zakładów Siły, Światła i Wody z ulicy Grobla, gdzie
Ojciec był cenionym i doświadczonym pracownikiem. Starania
poskutkowały, po trzech dniach aresztant został zwolniony, wrócił szczęśliwie do domu i pracy.
Wydarzenie to przywołuję we wspomnieniach po 70 latach.
Tak się złożyło, że i później z Nowego Zagórza przeniosłem się
na Osiedle Warszawskie i żyje mi się tu bardzo dobrze. Z tej sytuacji zadowolona i szczęśliwa jest też moja żona, która wróciła na
osiedle swojego urodzenia.
Stanisław Gromadziński

W tym domu przy ul. Kostrzyńskiej 9 na Os. Warszawskim
mieścił się w 1945 roku sztab marszałka ZSRR Gieorgija Żukowa. Tu 3 dni przebywał bezpodstawnie w areszcie mój ojciec.
wieść... kapryśna z nostalgicznym klimatem, niedopowiedzeniami. Tu nie ma tzw. żywej akcji, a fabuła wydaje się być z pogranicza jawy i snu. Bohater - narrator jest osadzony w niewyraźnym
kontekście, trudno by opowiedzieć jego życiorys. Przywiązanie
do grającej tabakierki, a potem do sztucznej róży wydaje się być
dziwactwem. A jest jeszcze medalion i znikająca - pojawiająca się
kaskada-fontanna. Są też dwie dość enigmatycznie nakreślone
kobiety. Dwie a może trzy, licząc zmarłą zakonnicę. ,,Woskowej
róży”, choć objętość powieści jest niewielka, nie da się przeczytać
,,na raz”. Trzeba się ,,wczytać”, delektować nieco gorzkim jej smakiem, aby mieć czytelniczą satysfakcję.
Warto w naszej bibliotece poszukać regału z literaturą francuską, która zajmuje sporo miejsca. Jakże może być inaczej,
skoro Francuzi są szczególnie pisarsko twórczy, ponoć aż 2
mln osób zajmuje się pisaniem (bo to zajęcie nobilitujące) a
1700 po prostu z pisania żyje (zarejestrowani w branżowej
ubezpieczalni zdrowia). Pisarstwo we Francji nobilituje. Czytelnictwo też! Posiadanie w prywatnej bibliotece nowości wydawniczych, rozmawianie o nich zdaje się być normą społeczną. Wiosenne Paryskie Targi Książki przyciągają co roku 200
tysięcy odwiedzających czytelników, 1200 wydawców i pisarzy
z 50 krajów. Gośćmi honorowymi były dwa polskie miasta:
Kraków i Wrocław i była to największa prezentacja literatury
polskiej za granicą od kilkunastu lat.
Cieszy docenienie współczesnej polskiej literatury i jej twórców. Ich książki są w naszej bibliotece przy Tomickiego 14.
Ewa Kłodzińska
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z kroniki szkolnej sp 55

POZNAWALIŚMY ZWIERZĘTA

Klasa 0a pojechała 15 maja na Wystawę Zwierząt Hodowlanych w halach MTP. Oglądaliśmy rasowe krowy. Każda z nich była przez 2 godziny przygotowywana przez opiekunów do konkursu o złoty medal. Pan
spiker powitał wszystkie dzieci, a miła pani obdarowała nas cukierkami
„krówkami”. W kolejnej hali, na styropianie malowaliśmy naszkicowane
zwierzęta. Obserwowaliśmy również skoki koni przez przeszkody. Zachwycaliśmy się kucami szetlandzkimi z małymi źrebaczkami. Każdy z
nas mógł spróbować wydoić krowę, oczywiście nieprawdziwą, tylko plastikową. Było przy tym dużo śmiechu! Widzieliśmy także: kozy, owce,
kaczki, koguty, kury, kurki ozdobne, pawie, gołębie, maleńkie przepiórki
i ogromne strusie... Na zakończenie wszyscy bawili się na placyku na
drewnianych konikach oraz innymi drewnianymi zabawkami.
Hanna Wardawy, Zofia Mroszyńska

XII SZKOLNY FESTIWAL
ŚPIEWKI WIELKOPOLSKIEJ

Dwunasty Szkolny Festiwal Śpiewki Wielkopolskiej pod kierunkiem pani Małgorzaty Pietrzak prowadzili uczniowie klasy VIb Jakub
Andrzejczak i Michał Tomański. Gośćmi tej środowiskowej imprezy
- z udziałem 48 uczniów klas 0-6 - byli nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale również inni mieszkańcy osiedla i wszyscy zainteresowani
zabawą „na ludowo”.
Występy młodszych dzieci miały formę przeglądu wielkopolskich
piosenek regionalnych, natomiast uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w
konkursie. Wszyscy zaprezentowali się w strojach stylizowanych na ludowo, a pieśni śpiewali gwarą wielkopolską. Przerywnikiem prezentacji
były występy chóru i Krzysia Jądrzyka w roli Starego Marycha oraz Kingi Wydmańskiej z kl. VI b w roli Bamberki. Wielką atrakcją był występ
znanego gawędziarza i propagatora gwary poznańskiej pana Jacka Hałasika.
Małgorzata Pietrzak, Zofia Mroszyńska

„NA OSTATNI GUZIK”

22 maja br. klasa 0a udała się do Księgarni Świętego Wojciecha na spotkanie z okazji 100. urodzin ks. Jana Twardowskiego
połączone z Dniem Dziecka. Sympatyczne panie przygotowały
dla nas przedstawienie słowno-muzyczne na podstawie książki
ks. J. Twardowskiego „Na ostatni guzik”. Słuchaliśmy opowieści
o aniołach oraz wybranych fragmentów z książek. Zapoznaliśmy
się również z miesięcznikiem „Mały Przewodnik Katolicki”, wykonaliśmy bransoletki z kolorowych guzików. Na koniec otrzymaliśmy piękne prezenty. Bardzo dziękujemy!
Hanna Wardawy, Zofia Mroszyńska

JESTEM TYM,
CO JEM

Uczniowie uczęszczający
do naszej świetlicy szkolnej
wzięli udział w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym: „JESTEM TYM,
CO JEM”, zorganizowanym
przez wychowawców Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu. Cieszymy się, że praca Anny Postaremczak z kl. 1c zajęła 3.
miejsce, a plakat wykonany
przez Martynę Rafałko z kl.
3a został wyróżniony. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Wychowawcy
świetlicy SP 55

Ogromne szczęście miała starsza kobieta, która kierując
fiatem seicento bez powodu wjechała w słup ze światlami na
przejściu dla pieszych Warszawska/Mogileńska. Słup poddał
się uderzeniu, auto po nim przejechało doznając uszkodzenia,
ale kierującej nic widocznego się nie stało. Została odwieziona
na badania, bo być może nie powinna już mieć prawa jazdy.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Nostalgiczny
urok neonów

W latach 60-tych XX w. Poznań zwano miastem neonów.
Najwięcej ich było na głównych ulicach. Głogowską - bo blisko MTP i dworca PKP - rozświetlało 166, jak wyliczyła kurator wystawy w Muzeum Narodowym ,,Nocny Poznań w blasku
neonów” Magdalena Mrugalska-Banaszak. Pięknie świeciła
się ul. Armii Czerwonej, dziś św. Marcin. Tam święcącymi
napisami oświetlone były np. budynki ALFY, budynek dyrekcji Filharmonii Poznańskiej. Ten neon, reklamujący także w
zabawny sposób Poznańskie Słowiki, pozostał do dziś. Mamy
jeszcze z dawnych lat neony MERINO (tkaniny) na pl. Wolności i przy Podgórnej sklep ANTYLOPA.
W tych odległych już czasach nawet niewielkie bary i sklepy
miały swoje świetlne napisy – bary AS i TEMPO, kawiarnie ADRIA, W-Z. Neonami do czytania zachęcały poznańskie dzienniki, a do oglądania filmów – m.in. kino BAŁTYK i WILDA. Ten
ostatni napis to dziś... informacja o dzielnicy! Tuż przy starej
drukarni (ul. Grunwaldzka/Bukowska) do Kórnika zapraszała
Biała Dama. Warto przypomnieć, że swój neon miała też nasza
restauracja MALTAŃSKA. Koszty napraw świecących rurek stały się jednak tak wysokie, że dziś pozostały tylko litery na dachu
budynku przy ul. Warszawskiej 25. Może znajdzie się ktoś, kto

HOROSKOP

na czerwiec

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

Warto dziś powiedzieć, że 50-40 lat temu Poznań był tak barwnie
rozświetlony, miał tyle świetlnych instalacji, że nocny spacer jego ulicami był turystyczną atrakcją. Na pamiątkę turyści kupowali widokówki
z tymi właśnie neonami... Warto jeszcze wspomnieć, że projektantami
neonów byli wybitni plastycy (m.in. Zbigniew Kaja), tyle tylko, że była
to dla nich wówczas... wstydliwa chałtura i o autorstwie dowiadujemy
się dopiero dzisiaj.
Piękną i wielce nostalgiczną dla starszych poznaniaków wystawę o
neonach (aranżacja Rafał Górczyński) przygotowało Muzeum Narodowe – w Międzynarodowym Roku Światła i Technologii Opartych
na Świetle. Może po jej zamknięciu (7 czerwca) znajdzie się miejsce
na drugi żywot świecących rurek... (E.K.)

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

IMIENNIK CZERWCOWY

ROBERT (7 czerwca) jest flegmatyczny jak... żyrafa (to jego totem).
Pracę, postawione przed nim zadania wykonuje bez pospiechu i entuzjazmu. Młodzieńczy, miły w pożyciu, łatwo przystosowuje się do każdej sytuacji. Lubi otaczać się ludźmi. Uczuciowy. Jest wrażliwy, więc każda krytyka wywołuje w jego psychice niepokój i konieczność analizy co
zrobił nie tak. Robert potrzebuje przyjaźni, ale często myli ją z miłością
a zwykłą czułość z seksem. Najlepiej sądzi o... samym sobie!

EMILIA (30 czerwca) ma tupet, nie wie co to nieśmiałość. Umie rozkazywać i wymuszać posłuch. Obserwuje i i komentuje, osądza. Nie ulega wpływom. Jest zachłanna, a gdy czegoś zapragnie to musi otrzymać
natychmiast, działa więc gwałtownie, dynamicznie! Emilia jest gorącą
przeciwniczką wszystkiego co drobnomieszczańskie. Jest dumna. Nie
przejmuje się porażkami, bo przecież to nie jej wina, że coś się nie udało!
Jej życie uczuciowe jest bardzo bogate.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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RESTAURACJA

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

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

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

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

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW
organizuje kursy na prawo jazdy kat. A, B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

Tel. 602 685 977

Spotkania w poniedziałki, środy, piątki
godz. 18.00, ul. Warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

tel.618792548 kom.507047067

www.kamieniarz.org.pl

KOMPLEKSOWE
USŁUGI
WYDAWNICZE
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl

ELEKTROMECHANIKA
POJAZDOWA
OBSŁUGA KLIMATYZACJI

Łukasz Garczarek
kom. 605 835 458

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

61-049 Poznań
ul. Mińska 56

RESTAURACJA
MALTAŃSKA
ORGANIZUJE
PRZYJĘCIA

OKOLICZNOŚCIOWE

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

apteka
Św. Kamila

Adres:

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

Godziny otwarcia apteki:

pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

