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Fot.
Krzysztof
Styszyński

Dyrektor SP nr 45 pani Małgorzata Borowiak
odchodzi na emeryturę po 31 latach pracy
w Szkole przy ul. Harcerskiej na Głównej s.12
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Królowa Balu Absolwentów Gimnazjum nr 20
na Głównej Angelika Mielcarek .

Apel Fundacji Ochrony Pomników Przyrody i Zabytków
znajduje każdorazowo szeroki odzew społeczny.

Bałagan, sterty śmieci, zniszczone ławki, dziurawe chodniki - to obraz zielonego terenu na Komandorii.

Fot. Hieronim Dymalski
Pan Jerzy Olszewski z Osiedla Warszawskiego podczas wystawy
Kilkadziesiąt kolorowych fotogramów oglądali zzainteresowaniem
swoich fotografii w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela.
liczni parafianie i mieszkańcy sasiednich osiedli.
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przywrócić pomnik

Całkiem przypadkowo trafiłem na manifestację z udziałem kilkuset
osób na Placu Kolegiackim przed wejściem do Urzędu Miasta Poznania.
Był to protest spowodowany nie wydaniem przez władze zgody na tymczasowe ustawienie 5-metrowej figury Chrystusa na Placu Mickiewicza.
Figura jest najważniejszym elementem zrekonstruowanego społecznym
staraniem Pomnika Wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik
został zniszczony przez niemieckich okupantów.
Odmowę udzielenia zezwolenia na tymczasowe ustawienie monumentu miejscy urzędnicy uzasadnili brakiem kompletnej dokumentacji
technicznej, wymaganej przy tego rodzaju konstrukcjach. Wszyscy wiedzą jednak, że taki powód oficjalny jest tylko pretekstem, a w istocie chodzi o to, że raz ustawiona na Placu Mickiewicza figura już by tam pozostała i kwestia lokalizacji odtworzonego Pomnika Wdzięczności byłaby
przesądzona. Pomnik wróciłby na miejsce, na którym został postawiony
przez poznaniaków przed wojną. Tymczasem proponuje się inne jego lokalizacje, m.in. nad Maltą.
Manifestanci na Placu Kolegiackim nie przebierali w słowach krytyki
pod adresem władz Poznania, zwłaszcza skierowanych do prezydenta
Jacka Jaśkowiaka. Słuchałem chwilę aż padły słowa, które natychmiast i
całkowicie przekonały mnie, że żądanie odtworzenia Pomnika Wdzięczności w pierwotnym miejscu jest słuszne, logiczne i najmocniej uzasadnione. Zmierzający do unicestwienia Polaków niemieccy agresorzy
zniszczyli drogi polskim sercom pomnik. Naszym obowiązkiem jest przywrócenie go w miejscu wybranym przez rodaków, aby nie tryumfowała
złowroga wola śmiertelnych wrogów polskiego narodu. Czy to nie trafia
do poznańskich urzędników?
Marcin Dymczyk

zaniedbany skwer

Skwer między blokami przy ulicach Warszawska, Tomickiego i Św.
Michała na Komandorii (fot. z lewej) robi wrażenie zaniedbanego, pozbawionego systematycznej opieki. Ten widok kontrastuje zwłaszcza na
tle niedalekiego, zadbanego Osiedla Pomet, gdzie ciągle się coś poprawia, uzupełnia, upiększa. Skąd te różnice?
Teren zielony Pometu należy do Spółdzielni Mieszkaniowej, a plac
przy Tomickiego do miasta. Rada Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie dba o swój teren, inwestuje nowe ławki i kosze na śmieci, place
zabaw. Spółdzielnia urządza nowe miejsca parkingowe, prowadzi wycinkę starych drzew, nasadzenia nowych. Osiedle widocznie pięknieje
z roku na rok.
Wspólnoty mieszkaniowe na Komandorii są bierne, nieskuteczne w
egzekwowaniu od miasta właściwego utrzymania skweru. Czy Rada
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria dostatecznie interesuje się tym tematem? Czas solidnie się tym zająć.
Mieszkaniec

z górą athos w tle

Wiele miejsca zajęłoby tylko samo wymienienie rowerowych wypraw do różnych krajów i na sąsiednie kontynenty zrealizowanych
przez pana Jerzego Olszewskiego z Osiedla Warszawskiego. Jest on
też znany jako redaktor parafialnego czasopisma „Wokół Odkupiciela”. Wielką fascynację pana Jerzego stanowi tysiącletnia republika
mnichów na świętej górze Athos w Grecji. Nasz podróżnik wracał
tam wielokrotnie i zapewne jeszcze odwiedzi to niezwykłe miejsce
na ziemi. Swoje wrażenia z rowerowych podróży utrwalił w formie
wspomnień publikowanych w parafialnym periodyku, a ukażą się też
jako książka.
Bardzo interesującym wydarzeniem była niedawna wystawa wielu
fotografii dużego formatu, dokumentujących pobyty pana Jerzego na
górze Athos (2 fot. z lewej). Ekspozycja została urządzona staraniem
podróżnika i jego rodziny w parafialnym kościele na Osiedlu Warszawskim. Wyjątkowym akcentem tego wydarzenia był występ chóru
działającego przy poznańskim środowisku grekokatolickim i wizyta
duchownych tego wyznania. Dziękujemy i życzymy panu Jerzemu
dalszych dokonań podróżniczych.
md
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plac zabaw i siłownia
w zielińcu

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zdecydowala,
że przy ul. Arkońskiej w Zielińcu powstanie plac gier i zabaw dla
dzieci oraz zewnętrzna siłownia dla młodzieży i dorosłych. Na
placu będzie 14 różnych urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i dzieci niepełnosprawnych. Siłownia zostanie wyposażona w 5 urządzeń. Cały teren łącznie z boiskiem do piłki nożnej i do koszykówki zostanie ogrodzony, będzie brama i furtka.
Istniejący betonowy stół do ping ponga będzie zdemontowany
i ustawiony w innym miejscu. Cala inwestycja będzie kosztowała
188 tys. zł, z tego 58 tys. zostanie przeznaczone na plac zabaw, a
28 tys. zł na siłownię. Projekt budowlany wykonała poznańska
firma Habitum (md)

Zaniedbany obecnie teren
przy ul. Arkońskiej
zostanie zagospodarowany i będzie dobrze służył
wszystkim mieszkańcom
osiedla

DZIELNICOWI
IKomisariat
KONTAKT
Z POLICJĄ
Policji Poznań Nowe Miasto, ul. Polanka 24.

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

Działamy już dwa miesiące, uczymy się
i nabieramy doświadczenia. Uczęszczamy
na szkolenia do Urzędu Miasta oraz działamy w terenie. Jak do tej pory odbyliśmy
4 sesje oraz 6 spotkań Zarządu. Pokłosiem
naszej pracy jest ponad trzydzieści pism
interwencyjnych oraz wiele uchwał (ponoć pod względem aktywności przodujemy na Nowym Mieście). Jesteśmy zapra- Krzysztof Bartosiak
szani na liczne imprezy okolicznościowe
oraz festyny szkolne i przedszkolne, za co serdecznie dyrekcjom
tychże placówek dziękujemy.
Naprawdę panuje bardzo miła atmosfera. Zorganizowaliśmy
też już pierwszą ogólnoosiedlową imprezę, czyli rajd rowerowy.
Wzięło w nim udział ponad 40 osób z całego naszego osiedla,
zwieńczony został ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, a kto nie
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skorzystał niech żałuje! Pragnę, korzystając z okazji, na tych
łamach podziękować panu Mieczysławowi Waligórskiemu -komandorowi rajdu za żywą lekcję historii. Podziękowania należą
się też panu Józefowi Ślachetce oraz fundatorowi wędlin do gospody ,,Młyńskie Koło”, którzy zasponsorowali poczęstunek.

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole jest zdecydowana przywrócić mieszkańcom park przy ul. Browarnej.

Zdewastowany „Park XX-lecia PRL” jest potencjalnie bardzo
cennym, bo jedynym publicznym terenem w Antoninku.

Mamy już na koncie pierwszy sukces! Po licznych interwencjach i zabiegach, Park XX-Lecia został przekazany Zakładowi
Lasów Poznańskich i tym sposobem Rada Osiedla może rozpocząć realizację jednego z punktów naszego programu wyborczego – rewitalizację parku. Zdajemy sobie sprawę, że to
niełatwe zadanie, wymagające dużego nakładu finansowego.
Po wizji lokalnej z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej wypracowujemy odpowiednią ,,strategię”!
Niebawem rusza nasza strona internetowa i na niej będzie
możliwość zapoznania się z pełną treścią naszych pism, uchwał
i interpelacji .Obecnie bieżące tematy, którymi zajmuje się Rada
Osiedla, zamieszczane są w gablotach informacyjnych oraz na
facebook-u. Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Bartosiak

Będzie to felieton wakacyjno-ostrzegawczy. Dość ponury, aczkolwiek nikogo nie
chcemy odwodzić od urlopu, a wręcz przeciwnie – życzymy wszystkim radosnych wywczasów. Choćby i krótkich.
Ten czas relaksu, niestety, zwalnia niektórych (bez względu na płeć i wiek) od... myślenia. Słońce rozleniwia także szare komórki. No, właśnie słońce. Oby świeciło i grzało,
bo na to jest lato. A my tak sobie na tym
leżaczku czasem nawet przysypiamy, najlepiej tak od południa.
A że lekarze mówią, aby w godz. 11 - 15 podarować sobie opalanie,
ukryć się gdzieś w półcieniu, bo to czas niebezpiecznego słońca?
A niech tam sobie mówią. No i mamy raczka-nieboraczka, bo kto
by tam zaczynał opalanie od 5 – 20 minut! Czasu wakacyjnego
mało, nie wiadomo czy klara (to po poznańsku) jutro też poświeci... Tyle tylko, że ten raczek to żadna ,,pierwsza” opalenizna,
a najzwyklejsze oparzenie słoneczne. I czasem kwaśne mleko
(gdzie je zdobyć!) jako antidotum wcale nie pomoże. Może być
i gorzej. Porażenie słoneczne daje wachlarz skutków: od omdlenia
po... zgon. Nie straszymy, tylko ostrzegamy.
A gdy już tak się poprażymy niczym karkówka na grillu to się
schłodzimy, najlepiej polskim narodowym chmielem z pianką: hop,
szklankę zimnego piwa albo dwie. A potem jeszcze jedno ,,hop”
- do wody. Najlepiej na główkę (tę nagrzaną, z wyłączonymi szarymi komórkami), najlepiej z wysokiego klifu albo innego miejsca,
gdzie stoi tablica ostrzegawcza, zabraniająca pływania i skakania.

A my jak te celebrity splash chcemy pokazać, że też potrafimy. No,
przecież wszyscy świetnie pływamy! Tyle tylko, że podstępne wiry
wodne, rwący nurt albo kamień gdzieś na dnie z tych naszych pływackich umiejętności nic sobie nie robią. Ze statystyk wynika, że
dla wielu był to ostatni skok. Są tacy, którym pozornie się udało,
ale przykuci już do końca życia do wózka inwalidzkiego z poharatanym kręgosłupem może nawet żałują, że w ogóle... wypłynęli.
Czas relaksu. Dać dzieciom trochę swobody. Ostrzegamy więc,
bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że dzieci uwielbiają się gubić!
Albo chodzić tam gdzie nie powinny być – na wsi blisko ciągników
i innych kombajnów (a jak wujek fajny to weźmie na siodełko),
studzien albo na spacerek do lasu. Jakie mogą być scenariusze tej
swobody wakacyjnej – Czytelnicy niech sobie dopowiedzą sami!
Jakże przyjemne i zdrowe są spacery w lesie. Może jakie grzyby
już będą albo choćby jagody. Miłośnikom kontaktu z naturą przypominamy o wrednych pajęczakach – kleszczach, które uwielbiają
wręcz wkręcić się pod skórę. Możliwości mają sporo, bo jesteśmy
odporni na wskazówki, aby na te przechadzki dobrze się okryć –
spodnie i skarpety, buty-łaziki, bluzy z długimi rękawami etc. Ale
po co? Przecież my tylko na chwilkę posłuchać jak dzięcioł wali
w drzewo. Boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza ma się już do
końca życia!
Jak prędko mijają wakacyjne dni! Jeszcze wieczorne spotkanie
z nowymi znajomymi, bo nazajutrz skoro świt trzeba wracać do
domu. No, to toast (jeden, drugi...) za szczęśliwe, udane wakacje.
Nikt się na słońcu nie sparzył (uważaliśmy!), nikt sobie karku nie
skręcił, bo byliśmy świadomi zagrożeń w wodzie. No, to – do następnych wakacji. Że alkohol, a jutro za ,,kółko”? No, przecież wytrzeźwiejemy do jutra. Parę godzin snu wystarczy. A jednak nie
wystarczyło... Miłych wakacji!
Ewa Kłodzińska

groźny czas relaksu
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parada
na starych kołach

Pasjonaci zabytkowych jednośladów z niecierpliwością oczekiwali
na kolejny, czwarty już Zlot Zabytkowych Rowerów. Impreza odbyła
się 24 maja nad jeziorem w Strzeszynku. Pogoda była wymarzona słoneczna i ciepła. Uczestnicy stawili się licznie w ciekawych strojach,
nawiązujących do wieku swoich rowerów. Niektóre rowery świeżo
odrestaurowane lśniły, jakby przed chwilą wyjechały z fabryki okresu
międzywojennego. Łatwo było można przenieść się w czasie, wróciły
dobre maniery i uprzejmości. Jedna z pań upiekła pyszny drożdżowy
placek z rabarbarem, częstowała kawą i herbatą. Nie było końca rozmowom o rowerach, historii, życiu...
Rowery pokonały malowniczą trasę nad jeziorem Strzeszyńskim i Rusałką. W sumie około dwudziestu kilometrów, co stanowiło nie lada wyczyn dla wysłużonych retrorowerów. Pan Wojciech Klingier fot. niżej),
niegdyś mieszkaniec osiedla Wrszawskiego, zachwycił wszystkich dużą
wiedzą na temat starych rowerów, rozwiązań technicznych i pochodzenia jednośladów.

Wielkie podziękowania należą się organizatorom Retroweriady za
stworzenie wspaniałej atmosfery i pięknej lekcji historii. Pan Witold
Rybczyński wkłada wiele serca i zaangażowania, to właśnie jemu zawdzięczamy możliwość uczestniczenia w zlotach.
Osiedle Warszawskie reprezentowali: Karina Kozanecka i Jacek Pacyński, którzy zdobyli wyróżnienia. Pan Jacek sam od podstaw odnowił
swoje kolejne cacko z Radomia. Rower Łucznik o czerwonym lakierze
lśnił w promieniach słońca i stał się obiektem licznych fotografii. Cieka-
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Ul. Główna. W sklepie „Małpka” Waldemar S. lat. 38 dokonał kradzieży siedmiu puszek piwa. Zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP.
Ul. Michałowo. Funkcjonariusze WZM KMP zatrzymali
do kontroli drogowej Krzysztofa P., lat 24, który kierował samochodem pod wpływem środka odurzającego.
Os. Lecha. Tomasz Z. lat 50 poprzez uszkodzenie kraty
drzwi wejściowych usiłował włamać się do marketu TAD. Zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy KMP.
Ul. Zamenhofa. Funkcjonariusze KMP zatrzymali Annę
Cz.. lat 43, która kierowała pojazdem marki chrysler pomimo
cofniętych uprawnień do kierowania.
Ul. Baraniaka. Marcin B. lat 23 w sklepie „Media Expert”
w Galerii Malta usiłował dokonać zakupu ratalnego telefonu
Samsung legitymując się cudzym dowodem osobistym, lecz
zamierzonego celu nie osiągnął dzięki właściwej postawie
pracownika sklepu. Zatrzymany na gorącym uczynku przez
funkcjonariuszy KMP.
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Pan Jacek Pacyński z Osiedla Warszawskiego i kolejny
odnowiony przez niego rower - Łucznik z Radomia.
wie prezentowali się ludzie i ich rowery. Były całe rodziny pomysłowo
przebrane w retrostroje. Żołnierzy reprezentował pan Andrzej Jankowski z Krotoszyna, jego wojskowy rower był wyposażony w detale, które
wprost trudno opisać, włącznie z apteczką. Z chęcią opowiadał o swojej
pasji. Szkoda, że na taki dzień trzeba czekać znów cały rok...
Karina Kozanecka

Grupa uczestników Retroweriady. Od lewej: autorka Karina
Kozanecka i pasjonat wszelkich dwóch kółek Kamil Łabędzki.

Ul. Główna. Funkcjonariusze KMP zatrzymali do kontroli
pojazd marki Ford, którego kierowca Paweł L., lat 23, kierował
po drodze publicznej pomimo zakazu wydanego przez sąd.
Ul. Gdyńska. Radosław Ł. lat 40 zalewając wkładki zamka
drzwi samochodu VW Golf dokonał ich uszkodzenia. Mężczyzna zatrzymany przez Dzielnicowych KP Nowe Miasto.
Os. Warszawskie. Na ulicy, bez powodu, Mariusz P. lat 19
zadając uderzenia nożem do tapet dokonał uszkodzenia ciała
Tomasza K. lat 24. Pokrzywdzony doznał rany ciętej ucha i
został hospitalizowany. Sprawca zatrzymany przez Dzielnicowych KP Nowe Miasto.
Ul. Wiankowa. Monika R. lat 30 posiadała przy sobie telefon komórkowy marki HTC Widfire pochodzący z rozboju.
Zatrzymana przez funkcjonariuszy KMP.
Os. Jagiellońskie. Marcin M. lat 31 będąc w stanie nietrzeźwości sprawował opiekę nad swoim małoletnim synem. Mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy OPP KWP.
Os. B. Krzywoustego. Adam O. posiadał przy sobie zwitek foliowy z zawartością substancji zabronionej. Zatrzymany
przez funkcjonariuszy KMP.
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Warszawskie -Pomet - Maltańskie

sesja rady osiedla

Nowo zaprzysiężona Rada Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie spotkała się na pierwszej roboczej sesji w swojej siedzibie
w Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Inowrocławskiej. Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady pani Janina Paprzycka. Jej
zastępcami zostali: pani Karina Kozanecka i pan Wojciech Trojanowski. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Warszawskie Pomet
Maltańskie wybrano jednogłośnie pana Michała Grzesia. Przewodniczącymi Rejonów zostali: Warszawskie - Julian Dworzecki, Pomet - Jerzy Majchrzak, Maltańskie - Jarosław Kur. Tadeusz
Klinger został wybrany członkiem zarządu do spraw bezpieczeństwa i porządku.
Omówiono sprawy organizacyjne i ustalono terminy kolejnych sesji. W związku ze śmiertelnym wypadkiem na pieszojezdni przy ulicu Warszawskiej w okolicy salonu Peugeot, Rada złożyła wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o ustawienie znaków
-pieszojezdnia- od ulicy Mogileńskiej do Krańcowej po obydwu
stronach i od ulicy Miłosławskiej do ulicy Św.Michała. Kierowcy
nie zawsze stosują się do przestrzegania zasady pierwszeństwa
pieszych, zachowania szczególnej ostrożności i ograniczenia
prędkości.
Teren byłego przedszkola będzie włączony do terenu parku,
tzw. plant. W parku przy ulicy Kutnowskiej powstanie siłownia
na powietrzu.

Spotkania z psychologiem

mądry wypoczynek

Tematem rozmowy z p. dr Teresą Świrydowicz, psychologiem klinicznym i psychoterapeutą będą wakacje (o nich mowa także w naszym felietonie na str. 4). Zatem – jak mądrze
zaplanować i zagospodarować czas urlopu:
nasz i naszych dzieci, co zrobić, aby nie popaść w hurra-optymizm wakacyjny (wszystko
zrobię: remont mieszkania, odpocznę, a jeszcze znajdę czas na spotkania towarzyskie...). I
jeszcze nęcące kredyty wakacyjne, które czasem spłacamy cały rok...
- Rzeczywiście, zdarza się, że niektórzy cały urlop poświęcają na np.
wykonanie zaległych prac domowych, takich jak np. remont mieszkania. Jeżeli inaczej nie można, warto pamiętać o co najmniej jednym dniu
odpoczynku w tygodniu, przeznaczonym na spacer, rower czy wyjazd
za miasto nad wodę itp. Można oczywiście urlop podzielić: część na
remonty, część na wyjazd. Inną sprawą jest zaciąganie kredytu na wakacyjny wyjazd. Do wzięcia takiego kredytu zachęcają wszystkie banki.
Pieniądze pożyczone łatwo się wydaje, natomiast trudno oddaje. Jeżeli
sytuacja ekonomiczna rodziny nie jest pewna, wakacyjny kredyt może
stać się źródłem kłopotów. A przecież można tanio i ciekawie spędzić
urlop, wystarczy tylko trochę inwencji. Wyjazd pod namiot, nad wodę
albo na górską wędrówkę wcale nie musi być drogi.
- Czy 10 dni, dwa tygodnie wystarczą na zregenerowanie sił tak fizycznych jak i psychicznych?
- To zależy od indywidualnej kondycji oraz rodzaju wykonywanej pracy. Dwa tygodnie to pewnie minimum. Niektórzy wyjeżdżając na urlop
nadal pozostają w pracy: odbierają telefony, wydają dyspozycje, pracują za pomocą komputera. Czy tak spędzany czas – nawet w pięknym
miejscu – służy odpoczynkowi? Zdecydowanie nie. Nawarstwianie się
zmęczenia będzie powodowało w przyszłości pogorszenie jakości wykonywanych obowiązków. Ważny jest także sposób spędzania wolnego
czasu. Z pewnością aktywny wypoczynek: spacery, pływanie, chodzenie
po górach czy zwiedzanie bardziej przywraca energię niż tylko leżenie
na plaży. Jest w Polsce tyle niezwykłych miejsc, które warto zobaczyć.
Wystarczy tylko chociażby za pomocą internetu zapoznać się z historią
okolic, w które udajemy się na wypoczynek.

W budynku po dawnym gimnazjum przy ulicy Nieszawskiej
będzie działał Zespół Szkół Specjalnych z ulicy Bydgoskiej.
Radny Michał Grześ złożył interpelację do Rady Miasta w sprawie niszczenia terenów zielonych przez auta parkujące i korzystające z Term Maltańskich przy ulicy Trockiej. Radni zauważyli
problem, sporządzili dokumentację fotograficzną i odpowiednio
zareagowali.
Powołano komisję do konkursu Zielony Poznań. Przewodniczącym został radny Jerzy Majchrzak, zastępcą Tadeusz Klinger.
Dodatkowo pomoc zaoferowali: Karina Kozanecka, Monika Połczyńska, Julian Dworzecki, Łukasz Czarnecki oraz Jarosław Kur.
Karina Kozanecka

Atrakcyjny teren należący do byłego przedszkola przy ul. Kutnowskiej stanowi około jedną trzecią powierzchni Plant.
- Odpoczywamy razem, rodzinnie, czy może – osobno? Niektórzy
wręcz twierdzą, że trzeba odpocząć od siebie!
- Kiedy dzieci są małe, rodzina najczęściej urlop spędza razem. Dzieci
dorastające to czas pozwolenia na pewną samodzielność. Kolonie, obozy zuchowe, harcerskie, obozy językowe, wyjazdy organizowane przez
Caritas to dla dzieci i nastolatków szansa na ciekawe i bezpieczne wakacje. Przed wysłaniem dziecka warto sprawdzić program wyjazdu oraz
poznać osoby odpowiedzialne za opiekę i realizację programu, a także
warunki w jakich dziecko będzie przebywać. Wysyłanie nastolatków
bez opieki osoby dorosłej jest bardzo ryzykowne i może zakończyć się
tragedią. Wakacje z rodzicem (rodzicami) to nawet dla dzieci dorastających może być czas niezwykły, czas lepszego poznawania się, bliższego
kontaktu, czas wspominany w dorosłym życiu jako niezapomniany. Czy
małżonkowie powinni wyjeżdżać razem, czy osobno, zwłaszcza, że każde z nich chciałoby czegoś innego? Tutaj zawsze możliwy jest kompromis, ot, np. jedno lato nad morzem, kolejne w górach. Osobne wakacje
to możliwość pojawienia się zagrożenia dla trwałości małżeństwa, a więc
zdrady, poznania kogoś, kto wydaje się bardziej interesujący. Wolny czas
bez współmałżonka, bez zobowiązań, poczucie samotności, słońce, alkohol sprzyjają takim zachowaniom. Powszechnie znane są skutki chociażby samotnych wyjazdów do sanatoriów. Wakacje razem to szansa
na oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, ożywienie uczucia,
przeżycie czegoś ciekawego, budowanie wspólnych wspomnień. To dobry pozytywny zastrzyk na kolejny rok.
- Czy słuszny jest, utrzymujący się od wielu już lat, trend, że dobrze
można odpocząć jak najdalej od kraju, najlepiej pod palmami w egzotycznym miejscu.
- Wakacje w egzotycznych miejscach są modne i w mniemaniu niektórych świadczą o prestiżu. To nic, że trzeba było zaciągnąć pożyczkę,
ale jest się czym pochwalić w pracy, przed znajomymi. Smutne jest to,
że Polacy często nie próbują poznać swojego kraju i jego jakże ciekawej
historii. Tymczasem jest w Polsce tyle niezwykłych miejsc, które warto zobaczyć. Wystarczy tylko chociażby za pomocą internetu zapoznać
się z historią nawet najbliższych okolic, dojazdem, noclegami i też mieć
niezapomniane wrażenia i wspomnienia. Wszystkim wyjeżdżającym na
urlop życzę powrotu z nowymi siłami, aby przez kolejny rok skuteczniej
zmagać się z kłopotami dnia codziennego.
- Dziękuje za wakacyjną rozmowę. Przy okazji informujemy zainteresowanych, że Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh przy ul.
Konarskiego 6/4 (Komandoria), w którym pracuje pani dr Teresa
Świrydowicz, będzie w sierpniu zamknięty.
Ewa Kłodzińska
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sabat czarownic
na masztalarskiej

Zleciały czarownice do Sceny na Piętrze, z liderką Asją Łamtiuginą (autorka, aktorka, reżyser - fot. obok), i nakazały nam,
karmionym łatwostrawną telewizyjną papką, zasłuchać się w
poetyckie teksty, zamyślić nad kondycją ludzką (czyli naszą!),
nad samotnością tych wszystkich starych królów Learów, którym już nikt nie otworzy drzwi. I choć Stwórca stworzył świat
i człowieka, aby nie być samotnym, aby ktoś odwzajemnił
jego uśmiech, to jednak, zdaje się, plan ten nie bardzo się powiódł...
Ileż prawd, których sobie nie uświadamiamy, zostało powiedzianych w niedługim spektaklu w Scenie na Piętrze! Aż za
dużo, aż za gęsto, aby to wszystko przetrawić, przeanalizować.
Ot, choćby te wszystkie wątki o miłości gdy ,,już cię nie rozczula
jego nieświeża koszula”, te wszystkie zamyślenia nad sensem naszej pogoni za pieniędzmi i cyniczne pytanie ,,kto będzie lepszy
gdy w osobnych nas złożą grobach”. Pytań autorka zadaje więcej,
a wśród nich jakby fundamentalne: ,,co zrobię gdy już wszystko
zrobię”, ,,gdy już przejdę wszystkie piekła, wszystkie raje”.
,,Czemu czarownice płaczą...” to spektakl z charakterem,
w którym każda minuta po brzegi jest wypełniona tekstem
niebanalnym, z poetyckim wdziękiem, przewrotnym niekiedy słowem. I muzyką czarowną. Można też nazwać spektakl
seansem, w którym wywołuje się rozmaite demony. Można
wreszcie nazwać ,,Czarownice...” takimi rozsypanymi nieco
puzzlami, które widzowie poskładać muszą sami!

Ostrzegam, że demony (pewnie też osobiste, ale to już inna
kwestia!) Asji Łamtiuginy mogą nami zawładnąć. ,,Czarownice...” oczarowały poznańską publiczność, która nie szczędziła
braw i kwiatów.
Spektakl tworzą obdarzone mocnymi głosami świetnie
śpiewające aktorki Izabella Bukowska i Grażyna Strachota
oraz Anna Jaskanis (skrzypce) i Dariusz Stokowiec (pianista,
kompozytor). A nad całością czuwa niczym moderator Asja
Łamtiugina.
Scena na Piętrze zakończyła swój 36. sezon w końcu czerwca
- w ,,Zielonym Ogródku”. Wtedy też ogłoszono wyniki rankingu
35-lecia teatru przy Masztalarskiej. Najlepszą aktorką spośród
występujących w Scenie na Piętrze została Grażyna Barszczewska, najlepszym aktorem – Andrzej Seweryn. Za najlepszy spektakl widzowie uznali ,,Dwoje na huśtawce” w reżyserii
Kazimierza Kutza z Grażyną Barszczewską i Romanem Wilhelmim.
Ewa Kłodzińska, fot. Tomasz Kwiatkowski

seniorka w anglii

- Nigdy nie przypuszczałam, że jako 66-latka zacznę jeździć do Anglii, aby ostatecznie tam osiąść, może i na stałe... - Moja rozmówczyni
pani Jadwiga Melnyk uśmiecha się do wspomnień.
- Wszystko zaczęło się od mojej córki Ani, a właściwie jej koleżanki. Ona wyjechała pierwsza zobaczyć czy znajdzie pracę. Znalazła. No i
zaprosiła Anię. Okazało się, że w zagłębiu tekstylnym, jakim nadal jest
Manchester, rzeczywiście dla szwaczek zatrudnienia nie brakuje. Córka
osiadła w Rochdale, jakieś 16 km od Manchesteru, podjęła pracę w firmie usługowo-krawieckiej. Właścicielem jest bardzo sympatyczny Turek. Tam gdzie pracuje Ania są sami Polacy. Mają stałą pracę, wszelkie
ubezpieczenia. Pracują od rana do wieczora, ale córka zaczęła zarabiać
tyle, że mogła wynająć spore mieszkanie i wspomóc funtami rodzinę.
- Pojechałam w odwiedziny i zostałam! Z córką doszłyśmy do wniosku, że nie mam w Człuchowie, co się męczyć, sama (jestem wdową), ze
skromną emeryturą. Ja przestanę się denerwować o nią, a córka przestanie się niepokoić o mnie. I będzie miała pomoc w domu. Już teraz, gdy
jestem jakiś czas w Polsce, córka mi dzwoni, żebym wracała. Załatwiłam
wszystko co miałam do zrobienia, więc będę się zbierała...
- Pyta pani jak się mi żyje w Rochdale. Tak dobrze to ja jeszcze w życiu
nie miałam! Tam jest jakaś lepsza organizacja. Choćby podstawowa służba zdrowia. Mam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Gdy
polskie leki mi się skończyły, córka zgłosiła mnie w pobliskiej poradni
zdrowia, zaznaczając, że nie znam angielskiego. Dostałam informację,
kiedy mam się zgłosić. Dokładny termin, godzinę. Przyszła też... tłumaczka! Dostałam receptę na angielskie odpowiedniki polskich leków. I
już do lekarza chodzić nie muszę! Bo recepta jest powtarzalna, a apteka
przygotowana na wydanie leków. Za darmo! Oddaję receptę, zabieram
leki i kolejną receptę z datą kiedy mam się zgłosić do apteki. Gdybym
chciała spotkać się z lekarzem, to cała procedura się powtórzy...
- Tak, uczę się angielskiego. Tym zajmuje się pobliski Kościół Zielonoświątkowców. Spotykamy się raz w tygodniu przy herbacie, kawie i

ciasteczkach. Nauka jest darmowa, ale cztery nieusprawiedliwione nieobecności powodują wykreślenie z listy. Chyba, że jest usprawiedliwienie – tak jak teraz gdy przyjechałam do Polski. Są wyjazdy tylko dla
seniorów, za które płaci królowa.
- Wiele spraw mnie zaskakuje. Np. niezwykła dbałość o bezpieczeństwo dzieci, które ani chwili nie mogą być pozostawione bez opieki.
Zdarzyło się, że wnuczek rozciął sobie łuk brwiowy i córka pojechała z
nim na zszycie do szpitala. O fakcie natychmiast była zawiadomiona...
policja, która u córki przeprowadziła wywiad środowiskowy: jak doszło
do ,,wypadku”, jaką dziecko ma opiekę itp.
Gdy ktoś np. nie płaci przez trzy miesiące za prąd to nim nastąpi
wyłączenie jest rozmowa z dłużnikiem. Jeśli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, otrzymuje finansową pomoc, aby dług uregulował.
Niedawno znowu był nadzwyczajny dzień wolny od pracy - ,,prezent”
od królowej gdy narodziła się jej prawnuczka. Tam się żyje lepiej i ciekawiej. Mimo wszystko jednak mieszkania w Człuchowie nie zlikwidowałam. Tak, na wszelki wypadek, aby było gdzie wrócić...
Notowała: Ewa Kłodzińska
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OWAR na XXXI Rajdzie Rodło

na kaszubach i wybrzeżu

Tegoroczny Rajd Rodło (22-24 czerwca), w którym uczestniczyło
na trasie seniorów 146 druhen i druhów z całej Polski – w tym i my
– członkowie Kręgu OWAR z Poznania, zaczął się i zakończył w Wejherowie.
Po przyjeździe do tego pięknego miasta poczęstowani zostaliśmy bigosem i tak wzmocnieni ruszyliśmy na zwiedzanie przez piękny park
miejski im. Aleksandra Majkowskiego - lubione miejsce spacerowiczów
i turystów łączące zabytkowe centrum miasta i Kalwarię Wejherowską.
Na placu założyciela miasta Jakuba Wejhera przy jego pomniku robiliśmy zdjęcia.
Obejrzeliśmy także zabytkowy ratusz
oraz kolegiatę - kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Kolegiata pełni rolę
sali
koncertowej.
Tuż obok głównego
wejścia do Kolegiaty znajduje się jeden
z cenniejszych zabytków Wejherowa przyrynkowy domek
szczytowy, o konstrukcji szachulcowej
z tzw. wystawkiem
(rzadkością architektoniczną), mieszczący dawniej szpitalik,
w którym zamieszkiwali ubodzy mieszkańcy Wejherowa.
Po dojeździe do Pucka – miejsca naszego zakwaterowania – rozlokowaliśmy się w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie po
apelu powitalnym i kolacji wzięliśmy udział w kominku prowadzonym
przez jednego z organizatorów rajdu. Przybliżał nam trudną kaszubską
gwarę, a inni z druhów akompaniowali na gitarach przy śpiewanych
przez nas piosenkach.
Drugiego dnia rajdu – w sobotę – wyruszyliśmy na wycieczki – grupa z KSH OWAR wybrała trasę „pałacową”, część druhów wybrała się
na Półwysep Helski. Pierwszym punktem zwiedzania obu tras było
Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Wystrój
wnętrza kościoła ma charakter w całości neogotycki, a przedmiotem
kultu jest około półmetrowa drewniana figurka Matki Boskiej. Ksiądz
proboszcz opowiedział nam legendę. W okolicach Rozewia był wielki
sztorm. „Olbrzymie fale niosły holenderski żaglowiec na mielizny, znajdujące się wokół licznych wysp (Półwyspu Helskiego jeszcze nie było). Katastrofa wydawała się nieunikniona. Załoga statku wznosiła gorące modły o
ocalenie do figury Matki Boskiej wyrzeźbionej przez jednego z marynarzy.
Nastąpił oczekiwany przez załogę cud. Porozbijany żaglowiec „przeskoczył” kipiel przyboju i stanął w zacisznej zatoczce za jedną z wysp. Załoga cudem uratowana postanowiła figurkę pozostawić na lądzie, obok
miejsca uratowania. Zawieziono ją łodzią na ląd i pozostawiono opodal
wiejskiej studni. A było to Swarzewo. Odtąd woda w studzience uchodziła za cudownie leczniczą. Leczyła wszelkie niedomagania i cierpienia. W
Swarzewie nie było wówczas jeszcze kościoła. Dlatego figurkę w uroczystej
procesji przewieziono łodziami do kościoła w Helu. Po nastaniu reformacji Helanie wrzucili statuę do morza. Jeszcze tego samego dnia przypłynęła do Swarzewa. Znaleziono ją, promieniującą złocistym blaskiem, obok
studzienki. Studzienkę obudowano i urządzono Kapliczkę”.
Trasa „pałacowa” wyruszyła następnie do Krokowej, gdzie w pięknym
parku znajduje się trzyskrzydłowy pałac, w którego salach mieści się
między innymi muzeum bardzo ciekawej historii rodu Krokowskich.
Pałac ma również swoją „białą damę” – hrabinę Luizę, która w XVIII
wieku bardzo przyczyniła się do rozkwitu zamku, mieszczącego obecnie
także hotel.

Jadąc do Żarnowca minęliśmy największą w Polsce elektrownię
szczytowo – pompową, przez której widoczne z daleka rury – jak twierdził przewodnik – mógłby przejechać pociąg. W Żarnowcu bardzo miły
ksiądz proboszcz opowiedział nam o klasztorze – budowli gotyckiej,
w skład której wchodzą: kościół, skarbiec, biblioteka, kapitularz, sień
wejściowa, refektarz, krużganki i ogród wewnętrzny. Kościół otoczony
jest jednym z najstarszych na Pomorzu czynnych do dziś cmentarzy, datowanym nawet na XVI wiek. W klasztorze mieszkały dawniej siostry
benedyktynki. W 1772 roku władze pruskie zlikwidowały zakony i przejęły ich majątki. Dopiero w 1946 roku do Żarnowca powróciły mniszki
– benedyktynki z Wilna, z których jedną zauważyliśmy w wirydarzu.
W dalszej drodze zatrzymaliśmy się na chwilę w Karwii podziwiając
widok morza, a później nieco zmęczeni z wdzięcznością przyjęliśmy
poczęstunek kawą i herbatą w Lisewskim Dworze od właściciela tego
pięknego zespołu dworsko-parkowego, mieszczącego obecnie hotel.
Następne było zwiedzanie bardzo ciekawego skansenu w Nadolu nad
jeziorem Żarnowieckim – obejmuje on między innymi zagrodę gburską
(gbur, czyli gospodarz) – domostwo, zabudowania gospodarskie, studnię, wozownię, pasiekę, wędzarnię oraz chatę rybaka – z wyposażeniem
tych obiektów.
Trasę naszą zakończyło zwiedzanie pałacu Przebendowskich i Keyserlingów w Wejherowie - XIX-wiecznej rezydencji i siedziby Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Zapoznaliśmy się z kaszubskimi oraz pomorskimi zabytkami piśmienniczymi i muzycznymi i
doszliśmy do wniosku, że choć „mówiona” gwara kaszubska jest dla nas
niezrozumiała, to czytając teksty w tej gwarze ich treść rozumiemy, co
bardzo nas ucieszyło. Po obiadokolacji odbył się kolejny kominek harcerski, na który przybył Komendant Chorągwi Gdańskiej zapowiadając,
że na apelu kończącym cały rajd Rodło – wręczony zostanie Chorągwi
nowy sztandar.
Ostatni dzień – niedziela - rozpoczął się mszą św. w jadalni internatu, śniadaniem oraz apelem kończącym trasę seniorów rajdu Rodło.
Komendant rajdu – hm. Bogdan Radys oraz cała ekipa organizatorów
otrzymała serdeczne, zasłużone podziękowania od uczestników trasy.
Druh Bogdan wręczył wszystkim dyplomu uczestnictwa oraz zapowiedział, że przyszłoroczny rajd będzie miał metę w Bytowie. Na apelu zabrał również głos komendant Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów
– hm. Paweł Napieralski zapraszając druhów do przyjazdu do Poznania
pod koniec sierpnia br. na XXIV Złaz Kręgów Seniorów.

Pojechaliśmy jeszcze do Piaśnicy - największego, obok KL Stuthof,
miejsca kaźni ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w czasie II wojny światowej, gdzie od jesieni 1939 do wiosny 1940 roku Niemcy zamordowali od 12 do 14 tysięcy ludzi – przedstawicieli polskiej inteligencji z
Pomorza Gdańskiego, jak również osoby narodowości polskiej, czeskiej
i niemieckiej przywiezione z głębi III Rzeszy. Piaśnica bywa nazywana
czasem „małym”, lub „drugim” Katyniem. Na miejscu zbrodni postawiono Pomnik Ofiar Piaśnicy, pod którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.
Syci wrażeń wyruszyliśmy do Poznania, a stąd część druhów wyruszała dalej pociągami do swoich miast. Bardzo dziękujemy druhowi
Pawłowi Napieralskiemu, który był „komendantem” naszej grupy oraz
panu Leszkowi Dąbrowskiemu – kierowcy autokaru, który znów udowodnił, że jego słowa „mówisz-masz” to prawda.
Pwd. Barbara Król KHS OWAR
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Mój Świat

nasz ludzki los

Ubarwić świat szlachetną myślą,
dobrym słowem i chwalebnym uczynkiem
Chodząc po drogach, dróżkach i zakamarkach życia każdy człowiek, nawet
najskromniejszy, zostawia po sobie ślad nasze życie obejmuje bowiem przeszłość,
czas trwania tu i teraz i sięga w przyszłość.
To jest nasza pieczęć jaka odciskamy swoim życiem na otaczającą nas rzeczywistość. Bramy życia są dla nas otwarte w
czasie i trudnej do ogarnięcia przestrzeni:
Wacław Duda
ziemskiej - fizycznej i tej duchowej - niebiańskiej.
Życie nasze płynie jak rzeka
Fale życia unoszą nasz ludzki los
Nie wiadomo, co nas w życiu czeka
Byle nie czekał nas smutny los
Od nas samych bardzo dużo zależy
By sobie los życia ułożyć jak należy
Ile naszych pięknych marzeń
Ile małych i nadzwyczajnych zdarzeń
Ile w nas myśli pokłębionych
Ile w życiu naszych celów pogubionych
Ile po drodze życia faktów zapomnianych
Jakich dróg do celów życia nie odnalezionych
Jakich pierwszych kroków do celu prowadzących
Niedokończonych - zaprzepaszczonych
Ile wytrwałości nam zabrakło
By dokończyć to, co się zaczęło
Ile pięknych wizji życia nam wyblakło.
Czy chcemy, czy nie chcemy, każdy jest zobowiązany odpowiedzieć
sobie na zasadnicze pytanie życia. Co tak naprawdę nam się w życiu
udało dokonać?

Co osiągnęliśmy na drodze naszego trwania dzięki swoim wysiłkom
w różnych sferach życia? Czym możemy się podzielić z bliźnimi? W jakiej dziedzinie swojego życia możemy być dobrym przykładem dla innych? Czy jesteśmy przysłowiowym zaczynem dla rodzącego się dobra?
Trzeba otworzyć na oścież swój umysł. Bowiem stan naszego umysłu
porównuję do spadochronu. Wiemy bardzo dobrze co się stanie, gdy
spadochron w locie się nie otworzy. Wyobraźnia nasza częściej powinna
być wykorzystywana. Za każdym maleńkim nawet kroczkiem jesteśmy
już w innym miejscu. Pytanie co to dla nas znaczy?
Powinniśmy sobie wyobrazić w jakim miejscu będziemy po paru
krokach, po przebyciu wytyczonej drogi i upływie nawet krótkiego czasu. Wyobrażanie to przewidywanie stanu rzeczy po przebytej drodze
w określonym czasie, konkretnych warunkach i współzależnościach.
Bogata wyobraźnia w konkretnym czasie i opisanej przestrzeni życia
ustrzeże nas przed popełnianiem błędów, co zwiększa nasze szanse wyboru najlepszej drogi do osiągnięcia wymarzonych celów życia.
W wędrówce po drogach, dróżkach, zakamarkach spotykamy się z
tyloma niewiadomymi i problemami do rozwiązania. To zmusza nas
do koncentracji w upływających chwilach naszego trwania. Od naszych
umiejętności koncentracji w każdej chwili życia tak bardzo zależy czy w
odpowiednim stopniu wykorzystamy nasze możliwości i zdolności oraz
wkład osobistego wysiłku. Bądźmy czujni, by nasza praca nie poszła na
marne.
W życiu trzeba dokonać wyboru, co jest dobre, a co jest złe. Trzeba
zło dobrem zwyciężać. Póki na to czas. Póki na to czas. Łatwiej budować dobro, walcząc ze złem, gdy ma się marzenia, bo to one właśnie
inspirują nas do wysiłku. Marzenia dają nam siłę na drodze realizacji
wyznaczonego i wymarzonego celu. Marzeniom naszym zaufajmy swoją przyszłość, daj Boże szczęśliwy nasz ludzki los. Kto nie ma odwagi
mieć marzeń, nie będzie miał siły do walki o ich najpełniejszą realizację.
Pamiętajmy o nadrzędnej prawdzie: dokąd mamy iść, gdy marzenia nas
nie wyprzedzają.
Marzenia często rodzą w nas pasję - zamiłowania, a to zapewnia nam
rozwój osobowości - rodzi w nas wytrwałość w osiąganiu kreślonych
przez nas celów. Rozwój natomiast jest rodowodem sukcesu w osiąganiu
życiowych celów. Pamiętajmy, realizując swoje marzenia, czujmy się odpowiedzialni za swoich bliźnich. (cd
Wacław Duda

Osiedlowy rajd rowerowy

szlakami historii

Poszerzający wiedzę o dziejach naszego osiedla, 17-kilometrowy rajd
rowerowy odbył się 21 czerwca br. Imprezę zorganizowała Rada Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Dowodził komandor Mieczysław Waligórski, doświadczony sportowiec i przewodnik, człowiek o niewyczerpanych zasobach wiedzy historycznej o naszych okolicach. Trasę przejechaliśmy 40-osobową grupą sąsiadów i przyjaciół. Swoją kondycję pokazało też piętnaścioro dzieci (choć niektóre z nich mogą się obrazić na
przydział do tej grupy). Nikt nie doznał kontuzji i wszyscy w komplecie
dojechali do mety na polanie przy ul. Darniowej w Zielińcu. Tam czekali na nas mistrzowie ceremonii wspólnego ogniska, przedstawiciele
Zarządu Osiedla, którzy częstowali smacznymi wędlinami, pieczywem
i napojami. Sponsorami tych atrakcji kulinarnych byli: pszczelarz pan
Józef Ślachetka oraz właściciele gospody „Młyńskie Koło””
Wcześniej jednak na rowerowym szlaku zwiedzaliśmy miejsca hitlerowskiej martyrologii Żydów. W Antoninku - miejsce po obozie dla
kobiet i w Zielińcu - dla mężczyzn. Między innymi więźniowie pracowali przy istniejącej do dziś infrastrukturze kolejowej. Najsmutniejszym miejscem, które odwiedziliśmy, był zaniedbany, historyczny
cmentarz parafialny w Zielińcu, należący obecnie do parafii w Antoninku. Cmentarz jest odwiedzany tylko w okresie Wszystkich Świętych i Zaduszek przez dzieci z okolicznych szkół. Nasze, rajdowe dzieci
zapaliły znicze na grobach założycieli cmentarza. Bolesnym jest fakt, że
dziś nad tym przybytkiem góruje tylko kikut rozpadającego się, drewnianego krzyża, symbolu chrześcijaństwa, cierpienia i śmierci. Dawno
skradziono kutą, ozdobną bramę i inne elementy ogrodzenia. Natura
pomogła zasłonić ten wstydliwy problem. Drzewa i krzewy są tam wielkie i dorodne. Społeczeństwo, które nie szanuje swojej historii i przodków też zostaje zapomniane.

Oglądaliśmy i wąchaliśmy też inny, osiedlowy problem. Pod mostem,
pod którym przepływa Cybina, następuje ciągły zrzut ścieków komunalnych z Zielińca. Ze studzienki kanalizacyjnej przez 24 godziny na
dobę płynie do tej rzeki cuchnąca, brudna ciecz. Kolektor ściekowy,
który został niedawno wybudowany przez fabrykę VW i mieszkańców
okolicy, nie jest drożny. Na powierzchni rzeki unoszą się też zanieczyszczenia stałe, jak puszki, butelki i folie. Cybina prowadzi wody do Stawów w Antoninku, Kobylepolu i dalej do Malty i Warty. Zdecydowanie
więc odradzamy kąpiele i łowienie ryb w tych wodach. Rada Osiedla
szybko zainterweniuje w tych sprawach w odpowiednich jednostkach
miejskich.
Dzieci i młodzież najbardziej zaciekawiło lotnisko w Ligowcu, którego historię komandor Waligórski również nam opowiedział. Szkoda, że
przewidziane jest do likwidacji.
Czekamy na propozycje następnych tras rowerowych rajdów osiedlowych. Chętnych na pewno nie zabraknie. Ładną pogodę zawsze wcześniej zmawiamy. Pozdrawiamy serdecznie!
Rada i Zarząd Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole w przeszłości (4)
KOBYLEPOLE HUBY

Był to niewielki majątek położony na południowy wschód od Kobylepola w kierunku
Michałowa, prawdopodobnie założony przez
Mycielskich. Od końca XIX w. pozostawał w
rękach niemieckich, najpierw Ernesta Hoffmeyera, a od 1905r. Heineicha Dalbkermeyera,
który jako żołnierz niemiecki (oficer) poległ
w walkach podczas I wojny światowej. Majątkiem do stycznia 1945 r. zarządzała jego żona
Maria Boruta
i córka. Gospodarstwo specjalizowało się w produkcji mięsa i uprawie buraka cukrowego. Budynek mieszkalny właścicieli to przypuszczalnie dawna rządcówka, parterowy, murowany z
cegły, z niskim dachem dwuspadowym o przekształconych elewacjach
i całkowicie przebudowanym wnętrzu. Ponadto stały tutaj domy - dawne czworaki w bardzo złym stanie technicznym, zamieszkałe przez Polaków zatrudnionych w majątku oraz rodziny, które zostały wyrzucone
ze swoich mieszkań przez hitlerowców i tutaj umieszczone.
Po II wojnie światowej majątek był w rękach PKP Poznań-Franowo.
Kierownikiem tego gospodarstwa był pan Andrzejewski. W późniejszych latach został przejęty przez Kombinat PGR Poznań-Naramowice. Obecnie nie istnieją żadne zabudowania dawnego majątku, pozostał
tylko budynek mieszkalny, wyremontowany i zamieszkały.

nego księdza, siostry miały przydzielonych dwóch kapłanów, którzy
obsługiwali Olszak przemiennie - co drugi tydzień. Żaden z księży nie
mieszkał na miejscu. Obaj dojeżdżali z Poznania, środkiem, lokomocji
była kolej, bryczka z kobylepolskiego pałacu albo wóz ciągniony przez
konia, którego posiadały siostry.
Nazwiska jednego z księży nie udało się ustalić. Według opowiadań
już nieżyjących mieszkańców Kobylepola zginął z rąk hitlerowców zaraz na początku wojny. Drugim był ks. dr Edmund Nowicki, pracownik
Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Został aresztowany przez hitlerowców 3 października 1940 r. Przeżył obozy i prześladowania. Po wojnie
powrócił do Poznania. Współpracował z abp. Walentym Dymkiem.
Katecheza dzieci na Olszaku odbywała się do momentu wysiedlenia
sióstr przez okupanta jesienią 1940 r. Jeszcze w 1940 r siostry przygotowały do I Komunii św. wszystkie okoliczne dzieci, które odpowiadały
wymogom i doprowadziły do uroczystości. Po wysiedleniu z Olszaku, siostry przeniosły się do swego domu w Częstochowie (Generalna
Gubernia). Na Olszak już nie powróciły. Cały teren, który zajmowały,
został przez okupanta włączony w założenie parkowe, a zabudowania
zburzono. Poza zabudowaniami sióstr na Olszaku znajdował się także
młyn wodny, który również został zlikwidowany.
Piękna kaplica była także w pałacu Mycielskich. Mycielscy zapraszali do siebie zaprzyjaźnionych księży, między innymi celem
odprawiania Mszy św. Wtedy każdorazowo otwierali pałac i ogłaszali, że kaplica pałacowa jest dostępna dla każdego chcącego brać
udział w nabożeństwie. To były jednak tylko półśrodki, które nie rozwiązywały problemów z wypełnianiem praktyk religijnych, ponieważ
wszystkie uroczystości kościelne (rodzinne i parafialne) odbywały się
w Spławiu.

OLSZAK

Była to posiadłość położona w przepięknym zakątku doliny Cybiny
w odległości l km od Kobylepola w kierunku zachodnim. Nazwa miejscowości pochodzi od olchy czarnej rosnącej w tym miejscu masowo.
W tym zakątku stał dom jednopiętrowy 10-pokojowy z zabudowaniami
gospodarczymi i 15 morgami ziemi. Od 1903r. był własnością sióstr
zakonnych. Było to Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusa. Bardzo
dużo spośród sióstr tego Zgromadzenia to z wykształcenia nauczycielki. Zarobkowały na swoje utrzymanie nauczaniem dzieci - przeważnie
po dworach, natomiast wokół własnych siedzib zakładały ochronki.

Pałac Mycielskich w Kobylepolu przed II wojną światową.
Pałacową kaplicę udostępniano wszystkim mieszkańcom.

Także katechizacja dzieci przygotowujących się do I Komunii odbywała się w owych czasach w kościele w Spławiu. Dzieci w wieku 9 11 lat niezależnie od pogody musiały uczęszczać na katechizację przez
cały rok. Przy złych warunkach. atmosferycznych, przemoczone lub
zmarznięte musiały wysłuchać katechezy i wrócić do domu (nie było
warunków na wysuszenie). Dopiero pod koniec lat trzydziestych ks.
St. Bratkowski ulżył dzieciarni. Nic wiec dziwnego, że starania o przyłączenie Kobylepola do innej parafii, z którą byłby ułatwiany kontakt,
albo utworzenie własnej były czynione, ale problem nie był prosty.

Zburzony przez niemieckich okupantów Dom na Olszaku
- siedziba Zgromadzenia Sióstr Oblatek Serca Jezusa.

Na Olszaku zainteresowały się także dziećmi starszymi i tylko sobie
znanymi metodami przyciągnęły je do siebie. Mimo szalejącej germanizacji pod zaborem pruskim, siostry zaczęły uczyć te dzieci (szczególnie
z Kobylepola) języka polskiego, historii i geografii Polski oraz Historii
Świętej w zakresie szkoły powszechnej. Było to oczywiście nauczanie
tajne. Według opowiadań mojej mamy, która także tam się uczyła, siostry instruowały, co dzieci mają mówić, gdyby były wypytywane przez
pruskich żandarmów. Siostry legalnie prowadziły zajęcia praktyczne z
prac ręcznych oraz gry i zabawy i tylko o tym miały dzieci opowiadać,
W okresie dwudziestolecia międzywojennego siostry prowadziły katechizację oraz różne zajęcia w zakresie prac ręcznych dla okolicznych
dzieci, a później przygotowywały też do I Komunii św. Otwarta była też
kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa półpubliczna - udostępniana okolicznej ludności z braku w pobliżu kościoła. Siostry borykały
się jednak ciągle z brakiem stałego kapelana, ale ich starania z czasem
zostały zwieńczone sukcesem. Aby nie obciążać obsługą Olszaka jed-

OKRES OKUPACJI NIEMIECKIEJ

Czas okupacji hitlerowskiej to dla mieszkańców Kabylepola czas
bardzo trudny, także jeżeli chodzi o wypełnianie praktyk religijnych.
Kaplica na Olszaku została zlikwidowana. W Spławiu do 1940r., tj. do
czasu zaniknięcia kościoła, mogła być odprawiana tylko jedna Msza św.
w niedzielę - pomiędzy godzinami 9:00 a 11:00. Taka sytuacja, trwająca
kilka lat, miała bardzo niekorzystny wpływ na wypełnianie przez katolików praktyk religijnych, ale przywiązania do Kościoła nie osłabiła.
Miejscowości leżące po prawej strony Warty, należące uprzednio do
powiatu poznańskiego, miedzy innymi: Kobylepole, Kobylepole Huby,
Darzybór zostały przez niemieckie władze okupacyjne od 1940r. administracyjnie włączone do miasta Poznania. Teoretycznie dawało
to mieszkańcom Kobylepola możliwości uczęszczania do czynnych
kościołów w mieście, tj. kościoła pw. św. Wojciecha na Wzgórzu św.
Wojciecha (centrum miasta) i kościoła pw. Matki Boskiej na Łazarzu.
Jednak z różnych względów mieszkańcy Kobylepola czynili to bardzo
rzadko (częsta praca w niedzielę, brak odpowiedniej komunikacji, obawa przed łapankami itp. (cdn)
Maria Boruta
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Nasza świątynia
w filatelistyce

Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dotychczasowe odcinki tego cyklu spodobały
się Państwu i być może czekacie Szanowni
Czytelnicy na ciąg dalszy. Więc do pracy. Czy
wiecie Państwo, że nasz „Fyrtel” znany jest
nie tylko w naszym mieście i kraju, ale także
poza jego granicami, chociażby w Austrii i
Stanach Zjednoczonych?
Stało się tak dzięki naszemu kościołowi Św.
Jana Jerozolimskiego za Murami. W trakcie pobytu w 1992 r. w
Poznaniu zauroczony nim (trudno by tak nie było) prezes amerykańskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Znaków Pocztowych z Motywami Religijnymi COROS (Collectors of Religion
on Stamps Society ) ksiądz Augustine Hamilcar Serefini i jednocześnie kapelan Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego zapragnął zaprezentować go amerykańskim filatelistom. Tak
powstały datownik i stempel dodatkowy z wizerunkiem naszego
kościoła.

pokazano na kopercie pierwszego dnia obiegu znaczka pocztowego wykonanego dla uczczenia podpisania umowy pocztowej
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zakonem Maltańskim (fot. 4)
oraz na beznominałowej kartce pocztowej.

Koperta pierwszego dnia obiegu znaczka pocztowego z okazji
podpisania umowy w Zakonem Maltańskim

Kartka pocztowa z motywami
dotyczącymi kościola św. Jana Jerozolimskiego
Datownik i stempel amerykańskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Znaków Pocztowych z Motywami Religijnymi.
Nasz kościół parafialny umieszczono też na stemplu Administracji Pocztowej Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (fot. 3).

Stempel Administracji Pocztowej
Narodów Zjednoczonych w Wiedniu.
Oprócz interesujących nas zagranicznych przykładów filatelistycznych możemy znaleźć także rodzime. Świątynię naszą

Głowicę romańskiej kolumny portalu
z tego unikatowego zabytku
przedstawiono
na datowniku
okolicznościowym z okazji
750-lecia lokacji Poznania
w 2003 r.

O tym wszystkim i wiele bardzo ciekawych wiadomości dowiecie się Państwo z książki pt. „Poznań na znakach pocztowych”, wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo Miejskie Posnania autorstwa wybitnego polskiego filatelisty pana Bogdana
Michalaka, za którego osobistą zgodą prezentuję powyższe
materiały i informacje. Jestem przekonany, że lektura tej książki
da Państwu wiele satysfakcji i wzbogaci wiedzę z tej dziedziny.
Książkę polecam ją z całego serca. Posiadam ją w swojej domowej bibliotece z sympatyczną dedykacją i autografem autora, z
czego jestem bardzo dumny. Do następnego spotkania.
Pozdrawiam Marek Knasiecki
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dzieło życia

Zapewne nie znajdziemy w Poznaniu drugiego tak trwałego
związania życia osobistego i zawodowego z lokalnym środowiskiem, jak w przypadku odchodzącej na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 pani Małgorzaty Borowiak. Na
Głównej się urodziła, na Zawadach odbyła edukację przedszkolną, a później ukończyła wspomnianą Szkołę Podstawową przy ul. Harcerskiej. Uzyskała świadectwo dojrzałości, dyplom studiów uniwersyteckich i znów wróciła do SP nr 45 jako
młoda pedagog z wielkim oddaniem dla edukacyjnej misji.

Stworzona pod „rządami” Pani Dyrektor wyjątkowa atmosfera
w SP45 oraz osiągnięcia jej uczniów są powodem do dumy i zasługują na szerokie naśladownictwo. Gratulujemy imponującego
dzieła życia, ale i nie wierzymy w trwałe rozstanie z SP45 i pedagogicznym posłannictwem.
Marcin Dymczyk
Po 31 latach nieprzerwanej, pełnej zawodowej pasji pracy, pani
Dyrektor zostawia osiedlową oświatową placówkę w stanie kwitnącym, pełną oryginalnych, udanych, kontynuowanych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych. Trzeba tu wymienić choćby współpracę z rodzicami uczniów, lokalnym samorządem, parafią, TS „Polonia”, oryginalny pomysł wyboru na patrona ORP
„Poznań” i kontakty z tą jednostką...
Szkoła Podstawowa nr 45 na Głównej jest obecnie nowoczesną placówką oświatową zapewniającą uczniom
spokój, bezpieczeństwo, wzajemną
przyjacielskość na co dzień. Symbolizuje to piktogram widoczny na korytarzach tej szkoły.

Krótkie kalendarium z życia
pani dyrektor Małgorzaty Borowiak

1975. Ukończenie Szkoły Podstawowej nr 45 na Głównej
1975 -1980. Nauka w Technikum Energetycznym
1980-1984. Studia Pedagogiczne
na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu
1984. Rozpoczęcie prac jako nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej w SP 45
1999-2004. Stanowisko zastępcy dyrektora SP45
2004-2015. Stanowisko dyrektora SP45

Dowody uznania

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Nagrody Prezydenta Miasta Poznania

czyszczenie głównej

nowy element: brama

Godna uznania akcja czyszczenia rzeki Głównej, organizowana przez Fundację Ochrony Pomników Przyrody i Zabytków.

Obok zabytkowej kapliczki przy ul. Głównej i ul. Nadolnik
pojawiła się zagadkowa brama. Co będzie dalej?
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Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (8)

Poznań-Franowo jechać dalej na wschód. Znaczny zakres prac
wykonano w bardzo krótkim czasie burząc wiele domów i kaplicę Najświętszego Serca Jezusowego na Dębcu. Była to jesień
1942 r. Już dwa i pół roku później tory zostały przekute przez
specjalne brygady wojsk sowieckich na szeroki tor obsługujący
tym razem operacje I Frontu Białoruskiego w marszu na Berlin.

POWRÓT DO DOMU

Rozpoczęły się przygotowania do powrotu. Pierwszą ofiarą
była ...koza. Ojciec przeznaczył ją jako podstawę wyżywienia
w czasie podróży. W tym celu mięso uwędził. Metoda ta bardzo
dobrze sprawdziła się. Jechaliśmy chyba tydzień w wagonie towarowym. Długo staliśmy na stacji Kłaj, później Płaszów, dalej
jechaliśmy przez Tunel i Herby. Most kolejowy w Starołęce po
wysadzeniu przez wycofujących się Niemców był naprawiony
tylko prowizorycznie. Pociąg jechał bardzo powoli, gdy wjechał
na zachodni przyczółek – wszyscy odetchnęli! Ojciec „załatwił”
z maszynistą, że na chwilę zatrzyma pociąg w rejonie ulicy Wiśniowej, byśmy mogli wysiąść w pobliżu naszego domu w Dębcu. Maszynista nie robił problemu i dokładnie w umówionym
miejscu zatrzymał pociąg.

Prowizorycznie odbudowany most kolejowy wStarołęce.
Wiosna 1945 r.
Była to połowa kwietnia 1945. Trudno opisać radość z zakończenia udręki wojennej i powrotu do domu. Mieszkający w
naszym domu Niemcy musieli uciekać w popłochu, bo meble,
część obrazów, lampy, pianino, firany i zasłony pozostały w dość
dobrym stanie. Nie mieliśmy wiadomości o Leszku i Irenie. Jak
się okazało Leszek wrócił do Polski dopiero późną jesienią 1945
roku. Tak to opisuje.
Wróciłem zorganizowanym transportem kolejowym przez
władze amerykańskie. Ze stacji Weiden jechaliśmy przez Pilzno
do granicznej stacji Dziedzice, gdzie działał Urząd Repatriacyjny. Stamtąd z przygodami do Poznania. Z dworca głównego
udałem się na cmentarz farny przy ul. Bukowskiej odwiedzić
groby moich rodziców. Zastałem tylko teren bez grobów i napis: „wstęp wzbroniony – teren zaminowany”. Po pięciu latach
nastąpiło pełne radości spotkanie na Dębcu. Jednak w dalszym
ciągu nie było Ireny.
Jak później okazało się, wróciła dopiero wiosną 1947 roku.
Przyczyna była prozaiczna: Irena nie miała żadnego dokumentu ...że jest Polką. Wyrzucono ją z transportu w Hanowerze. W
końcu znalazła się w Lubece i stamtąd dotarła do Punktu Repatriacyjnego w Szczecinie. Po powrocie zabrałem ją do Oleśnicy,
gdzie już miałem służbowe małe mieszkanie pracując w Polskich Kolejach Państwowych.
30 m od naszego domu na Dębcu Niemcy - rękami uwięzionych Żydów - wybudowali odcinek tranzytowej, dwutorowej linii kolejowej. Celem okupantów było m.in. usprawnienie obsługi wojennej frontu wschodniego. Pociągi z Berlina mogły teraz
omijać stację Poznań Główny i przez nową stację rozrządową

Linia kolejowa tranzytowa zbudowana przez Niemców rękami
Żydów w 1942 roku. W poblizu naszego domu w Dębcu tory
poprowadzono w wykopie.
Intensywny ruch pociągów na nowych torach był nowym
elementem w realiach najbliższego sąsiedztwa. Do hałasu przejeżdżających pociągów musieliśmy się przyzwyczaić. Sąsiedzi
z ulicy - właściciele działek z czasów przedwojennych nie zmienili się, jeden z domów opustoszał, bo mieszkająca tam Niemka wyjechała. Pojawiło się jednak wielu nowych mieszkańców.
Urząd Kwaterunkowy wprowadził dwie rodziny na piętro naszego domu, a nawet zabrał jeden z pokoi naszego mieszkania na
parterze po opuszczeniu go przez komendanturę wojsk sowieckich. Przydział na pokój dostał pracownik Zakładów Cegielskiego przemianowanych na Zakłady im. J. Stalina. Rozpoczął się
nowy, niełatwy okres życia powojennego.

WAŻNA JEST PAMIĘĆ

Musiało upłynąć wiele lat, by pojawiły się inicjatywy upamiętnienia wypędzeń z Wielkopolski. Polska w ruinie liczyła
straty osobowe i materialne. Przeżyliśmy apokalipsę. W roku
1964 przy terenie byłego obozu przesiedleńczego na Głównej
ustawiono głaz z tablicą informacyjną. Była to inicjatywa władz
miasta Poznania. Następne dziesięciolecia nie wniosły nic nowego, temat czystek etnicznych realizowanych przez niemieckie
władze okupacyjne nie był wystarczająco „nośny”, by godnie go
upamiętnić.
Bezczynność władz a także niepowodzenie innych inicjatyw
były przyczyną zawiązania w 2010 roku Grupy Inicjatywnej
Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. Grupę tę utworzyli byli więźniowie (wówczas dzieci) obozu przesiedleńczego na Głównej, deportowani w zimie 1939/40 do Generalnego
Gubernatorstwa (Henryk Walendowski, Stanisław Jankowiak,
Aleksandra Bendkowska).
W lipcu 2010 roku zgłoszono problem prezydentowi Miasta
Poznania Ryszardowi Grobelnemu i marszałkowi województwa
Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi. Równolegle wystąpiliśmy o lokalizację przy terenie byłego obozu przy ul. Bałtyckiej,
róg Rozewskiej oraz zainicjowaliśmy wykonanie pierwszych
projektów pomnika (modelu i wizualizacji) przez studentów
architektury Politechniki Poznańskiej. Prace seminaryjne prowadziła dr sztuki pani Klaudia Grygorowicz-Kosakowska.
Przedstawione zostały na wystawie zorganizowanej w grudniu 2012 roku w gmachu Urzędu Miasta Poznania. (dok. nastą
pi)
Henryk Walendowski
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
NA ORP „POZNAŃ”
wycieczki i pożegnania
W dniach 10 - 12 czerwca br. odbyła się wycieczka uczniów klas 4 do
Świnoujścia. Uczniowie zakwaterowani byli w Porcie Wojennym w ŚwiDZIEŃ PATRONA
noujściu na patronackim ORP „Poznań”. Nie tylko zwiedzali Pomorze
I POŻEGNANIE
Zachodnie, ale uczyli się odpowiedzialności, samodzielności i wojskowej dyscypliny. Niemałym przeżyciem dla czwartoklasistów był chrzest
DYREKTORA SZKOŁY
morski i pasowanie na wilka morskiego nad brzegiem Bałtyku

Dzień Patrona „Niezapomniana morska przygoda” połączony był z
pożegnaniem, odchodzącej na emeryturę, Dyrektor Szkoły pani Małgorzaty Borowiak. Uczniowie pokazali jedenastoletnią współpracę z ORP
„Poznań”, nie zabrakło tańca, śpiewu, prezentacji z wycieczki na ORP
„Poznań”, pokazów sportowych. Na zakończenie uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście podziękowali pani Dyrektor za ogromną pracę, jaką
włożyła w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Dziękowano za pozostawienie szkoły bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej.
Życzono Pani Dyrektor zdrowia, które jest najcenniejsze, szczęścia, którego wiecznie mało, dni, w których marzenia staną się rzeczywistością.
Dziękujemy

WYCIECZKA DO KARPACZA

Uczniowie odwiedzili po drodze Wrocław i zwiedzili tamtejsze
ZOO. Drugiego dnia - wjazd kolejką linową na Kopę, która znajduje
się na wysokości 1375 m n.p.m. Odwiedzili schroniska: „Śląski Dom” u
podnóża Śnieżki oraz „Samotnię” położoną nad Małym Stawem. Trzeci
dzień spędziliśmy w Western City – Mieście Prawdziwych Kowbojów.
Zaliczaliśmy jazdę konną, strzelanie z łuku, rzuty włócznią.

DO OSADY TRAPERSKIEJ

Traperska Osada położona jest na skraju Parku Krajobrazowego
“Puszcza Zielonka” zaledwie 15 km na północ od Poznania. Były biegi pod górkę, wyścigi w długich stopach, przeciąganie powrozu. Dzieci
mogły karmić konie i strusie afrykańskie. Zobaczyły australijskie emu,
owieczki kameruńskie, mogły też pogłaskać bardzo przyjazne psy husky. Organizatorzy zadbali również o żołądki naszych małych traperów
serwując pyszną kiełbaskę i ciasto drożdżowe.

GROSIKOWE ZADANIA

WESOŁA ZAGRODA

Klasy IIA i IIB udały się na wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wesoła zagroda” w Witoldzinie. Dzieci zapoznały się ze
zwierzętami, niezapomnianym przeżyciem było zdjęcie z wężem, przejazd bryczką, zdobienie domowych ciasteczek. Dzieci świetnie bawiły
się na placu zabaw. Pełne niezapomnianych wrażeń wróciły do szkoły.

W ramach projektu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Poznali pojęcia: segregacja odpadów, recykling, surowce wtórne, dobro
narodowe, bogactwo, skarby, oszczędzanie przyrody. Ustalili zasady
bezpiecznego zachowania. Udali się do Centrum Ogrodniczego Zawady. Wykonali pracę plastyczną pt. „Zielone osiedle”. Chętni wykonali
przestrzenną pracę z odpadów. Sprawdzali, czy mieszkańcy Osiedla
Główna segregują odpady. Wykonali plakat na temat „Żyjemy w bezpiecznym środowisku”.

W MIĘDZYRZECKIM MUZEUM

Klasy piąte wybrały się na jednodniową wycieczkę do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Obiekt ten jest jednym z najciekawszych zabytków sztuki fortyfikacyjnej XX w. w Polsce i w
Europie. Potężny system poniemieckich fortyfikacji, powstały w
latach 30.minionego wieku, rozciąga się na odcinku ok. 100 km.
Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem
nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. Finałem wycieczki była wolsztyńska parowozownia - ostatnia czynna w Europie.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

15

szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
przygotowali cudowne prezenty dla swoich mam oraz również przygoSPACER Z HISTORIĄ W TLE
towali przedstawienie dla najbliższych.
Uczniowie z kółka “Historia i sztuka w naszym mieście” wyruszyli
AKADEMIA ORŁÓW
pociągiem na wycieczkę do Gniezna. Zwiedzanie Gniezna – pierwszej
stolicy Polski, rozpoczęli przy pomniku Bolesława Chrobrego. Zobaczyli Katedrę i słynne Drzwi Gnieźnieńskie, następnie wzięli udział w lekcji
historii w Muzeum Powstania Państwa Polskiego.

Jedna z piłkarek naszej szkoły, uczennica klasy 5a Klaudia Bobecka
została wyselekcjonowana przez trenerów kadry młodzieżowej i otrzymała powołanie na zgrupowanie Letniej Akademii Młodych Orłów,
podpisane przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, które w lipcu odbędzie się w Gniewinie. Klaudia spędzi tydzień na zgrupowaniu, gdzie pod
okiem trenerów LAMO będzie doskonalić swoje umiejętności piłkarskie. Serdecznie gratulujemy!!!

DZIEŃ PROFILAKTYKI

Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Dniu Profilaktyki Społecznej,
którego organizatorem był Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto.
Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego stylu życia. Na uczestników czekały liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, m.in. konkurencje sportowe, pokazy artystyczne, warsztaty plastyczne. Organizatorom
dziękujemy za mile spędzony czas.

TEATR MUZYCZNY

Klasy 1b i 2b wybrały się do Teatru Muzycznego na musical „Dookoła karuzeli czyli dziecko potrafi”. Właściciel zaprosił małych gości
do wspólnej zabawy. Pomagaliśmy gasić pożar, uczyliśmy się udzielać
pierwszej pomocy i gdzie zadzwonić w razie wypadku. Przeżyliśmy nawet bitwę morską pokonując statek piracki!

KONKURSY RECYTATORSKIE

W konkursach wzięło udział ponad 50 uczniów. Mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności deklamowania wierszy w kilku kategoriach. „Wiersze Juliana Tuwima” dla klas 0-II. I miejsce wśród dzieci
oddziału przedszkolnego – Marta Plucińska – „0B”, I miejsce wśród
uczniów klas pierwszych – Laura Kliszkowiak i Kinga Skotarczak – kl.
1, I miejsce wśród uczniów klas drugich – Agata Lis – kl. 2B, I miejsce
wśród uczniów klas trzecich – Jakub Grzegorczyk kl. 3A.
„Wiersze o morzu, łodziach, statkach i okrętach” dla klas 0-VI. I miejsce - Antonina Ługawiak kl. 1B, II miejsce - Maja Siełacz – „0A”, II miejsce - Zofia Banaszkiewicz „0A”. „Wiersze, które bawią” dla klas IV-VI. I
miejsce - Kaja Woźniak kl.5B, II miejsce - Gabriela Leitgeber kl.5A, III
miejsce - Klaudia Lewińska kl.6A, Zofia Wejner kl.5B

KLASY SZÓSTE
ŻEGNAJĄ SIĘ Z SP 45

„Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów”
Elegancko ubrani uczniowie klas szóstych, nauczyciele i rodzice spotkali się, by w serdecznej i tanecznej atmosferze spędzić ze sobą ostatnie, wspólne chwile. Bal rozpoczął się tradycyjnie polonezem. Trudno
było się rozstać, a w oczach wielu dziewczynek pojawiły się łzy z żalu, że
to ostatnia wspólna zabawa. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie balu
W piątek 26 czerwca - spotkanie w auli na uroczystym zakończeniu
roku szkolnego. Z rąk pani Dyrektor oraz wychowawców uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali listy pochwalne i nagrody książkowe,
a rodzice listy gratulacyjne oraz podziękowania za szczególne zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w dobry humor, ale były także chwile wzruszeń podczas
prezentacji zdjęć i ostatnich uścisków rąk w czasie „Pieśni pożegnalnej”.
Życzyliśmy naszym absolwentom sukcesów oraz wielu szczęśliwych
chwil w nowych szkołach, wśród nowych kolegów i koleżanek.

MOTHER DAY

Szkoła brała udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning pt:
Mother Day. Najmłodsi uczniowie z oddziału „0A” pod okiem pani
Karoliny Radomskiej, przygotowywali przepiękne prezenty dla swoich
mam oraz przedstawili bajkę pt: “Bajka o słoniu Bombiku”. Uczniowie z
zaprzyjaźnionej szkoły w Czechach ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana Żelazka

Ciekawe kierunki wakacyjne w Europie

UCZNIOWSKA INWENCJA

Nasi uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym zatytułowanym „Ciekawe kierunki wakacyjne w Europie”. Zadaniem każdej klasy
było zgromadzenie informacji o jednym z krajów europejskich. Oprócz
danych pod hasłem „Kraj w pigułce”, gimnazjaliści przybliżyli nam zwyczaje i tradycje kraju, zebrali porady turystyczne, wskazali miejsca warte
odwiedzenia, a także zainteresowali regionalną kuchnią.
W ramach projektu uczniowie przygotowali potrawy i przekąski,
przyozdobili swoje sale lekcyjne, zadbali o oprawę muzyczną, wykonali liczne prezentacje multimedialne, a także scenkę, taniec oraz stroje
charakterystyczne dla danego kraju. Każda klasa wykazała się dużą kreatywnością podczas realizacji zadań. Wiele radości sprawiło zarówno
uczniom jak i nauczycielom zaangażowanie się w projekt, a efekty pracy
były imponujące!
Sylwia Kaczmarek i Ewelina Ryszkowska

NIECH ŻYJE BAL...

Czy może być lepszy czas na pożegnanie ze szkołą i powitanie lata? W
noc świętojańską uczniowie Gimnazjum nr 20 z klas 3a i 3b tanecznym
krokiem weszli na nową drogę życia. W po królewsku udekorowanych
salach odbył się tradycyjny bal absolwentów. Uczennice zamieniły się w
księżniczki, a uczniowie zamiast mundurków przywdziali białe koszule
i garnitury. Humor i apetyt dopisywały wszystkim. Przy muzyce, którą
serwował DJ, nogi same rwały się do tańca. Zaproszeni rodzice i nauczyciele w tajnym głosowaniu wybrali królową i króla balu. Królewska para
to Angelika Mielcarek z klasy 3b i Adrian Neczek z klasy 3b.
Piękną niespodziankę przygotowała swoim podopiecznym wychowawczyni klasy 3b pani Małgorzata Woźniak. W takt melodii „Powróćmy jak za dawnych lat” zaprezentowała kolekcję zdjęć uczniów z minionych trzech lat, które wywołały łzy wzruszenia u wielu osób. Coś się
kończy, by zacząć mogło się coś nowego...
Joanna Wilmańska

GÓRA GROSZA

Jak co roku, uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w konkursie
na NAJWIĘKSZEGO ZBIERACZA ZŁOTA. Łącznie nasi Uczniowie zebrali 160zł i 92gr. Najlepszymi zbieraczami wśród uczniów Gimnazjum
nr 20 okazali się uczniowie klasy II A. Udało im się zebrać aż 77zł i 54gr.
Małgorzata Woźniak

ATRAKCJE POZA SZKOŁĄ

BIEG „KWIETNA MILA”

Dnia 2 czerwca br. uczniowie Gimnazjum nr 20 udali się do ośrodka nad Jeziorem Strzeszyńskim, by razem z nauczycielami celebrować
dzień dziecka na sportowo. Ośrodek dysponuje boiskami do różnych
dyscyplin sportowych. Nauczyciele uatrakcyjnili pobyt rywalizacją między klasami. Współzawodnictwo odbyło się w ramach biegu terenowego
na orientację oraz meczu siatkówki plażowej Uczniowie vs Nauczyciele.
Uczniowie klas trzecich wygrali z radą pedagogiczną szkoły 2:1. Bieg
terenowy zdominowała klasa Ia.
W trakcie atrakcji sportowych rozpaliliśmy ognisko, przy którym
wspólnie piekliśmy kiełbaski. Wróciliśmy pod szkołę 3 godziny później, niż zakładaliśmy. To dowód, że wrażenia, które czerpali uczniowie
z pobytu nad jeziorem, były bardzo pozytywne. Natomiast nauczyciele
utwierdzili się w przekonaniu, że warto organizować takie przedsięwzięcia poza terenem szkoły.
Małgorzata Woźniak

27 maja na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej odbył się bieg „Kwietna Mila”. Celem biegu było upamiętnienie pierwszego pobytu papieża św. Jana Pawła II w Polsce. Uczeń naszego Gimnazjum Hubert Gulczyński zajął w tym biegu IV miejsce. Gratulujemy!!!
Małgorzata Woźniak

TURNIEJ NA DZIEŃ DZIECKA

Gimnazjum nr 20 zorganizowało na boisku Polonii turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka. Oprócz reprezentacji naszego Gimnazjum
wystąpiły także drużyny z Gimnazjum nr 60, Gimnazjum nr 64, Gimnazjum nr 55 oraz Gimnazjum Salezjańskie. Arbitrem zawodów był sędzia z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Bezkonkurencyjni byli
Salezjanie. Zdecydowanie wygrali całe zawody. Kolejnymi zespołami
w tabeli były: Gimnazjum nr 55, Gimnazjum nr 64, Gimnazjum nr 60
i Gimnazjum nr 20.
Małgorzata Woźniak
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CHEMIA = ZŁO?

W mediach co rusz ukazują się artykuły ukazujące chemię jako samo
zło. Utarło się nawet powiedzenie, że coś jest niezdrowe „bo to sama
chemia”. Tymczasem gdyby nie ta oczerniana nauka przyrodnicza nie
byłoby możliwe na Ziemi funkcjonowanie żadnej istoty żywej. Każdy
z nas zna osoby, którym ta właśnie chemia ratuje życie w przypadku
choroby nowotworowej.
Od kilku lat walczę z tym krzywdzącym stereotypem prowadząc dla
uczniów Gimnazjum nr 20 zajęcia laboratoryjne na terenie szkoły. W
tym roku wzięliśmy udział w warsztatach chemicznych odbywających
się w laboratorium Zespołu Szkół Licealno-Technicznych na Dębcu.
Tam uczniowie przekonują się, że chemia jest fascynująca, można się jej
nauczyć i wykorzystać substancje znane z życia codziennego do wykonania ciekawych doświadczeń. Chemia jest nauką pożyteczną. I piękną.
Trzeba tylko chcieć i umieć to zobaczyć.
Joanna Wilmańska

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

szlachetna
misja
W dniu 24 czerwca br. o godz. 17.30 w Restauracji „Pod Złotym

Dzwonkiem” w Poznaniu przy ul. Garbary 54 odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im
Cyryla Ratajskiego. Przed rozpoczęciem obrad uczczono minutą ciszy
członków, którzy zmarli i odeszli na służbę do innego Towarzystwa.
Gościnnie uczestniczył pan Piotr Waśko - prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Udzielono absolutorium
Zarządowi Towarzystwa za okres sprawozdawczy od czerwca 2014 r. do
czerwca 2015 r. i uzupełnieno skład Zarządu Towarzystwa w związku
z rezygnacją dotychczasowego wiceprezesa pana mgr Mieczysława Gar-

ależ, proszę bardzo!

dyplomacja na co dzień (3)

Kontynuujemy temat z poprzednich numerów MY. Tym razem
o moich własnych gafach, popełnianych wówczas, gdy nie zna się
,,branżowego” ceremoniału.
Otóż pływał niegdyś nasz własny statek pasażerski TSS Stefan Batory,
flagowy statek Polskich Linii Oceanicznych (żywot zakończył na tureckim złomowisku w marcu 2000 r.). To na nim nakręcono część zdjęć
do trzeciej opowieści o losach Kargula i Pawlaka ,,Kochaj albo rzuć”, na
Batorym występowali najwięksi polscy artyści. Występował też znany
poznański rysownik Henryk Derwich, a niektórym rejsom patronował
,,Express Poznański”. Na te krótsze rejsy (kilka dni po Bałtyku, bez zawijania do portów) naczelny ,,EP” wysyłał dziennikarzy (w ramach premii). Taka nagroda zdarzyła się i mnie.
Pierwsze ogłupienie przyszło podczas posiłków – ilość sztućców, talerzyków i talerzy, szkła wszelakiego wręcz onieśmielała. No i jeszcze
zastępy stewardów (po jednym na dwóch pasażerów). Jeszcze trochę, a
pewnie by podawali potrawę prosto do ust. ,,Mój” steward, pamiętający lepsze czasy Batorego, szepnął tylko, że z dawnej świetności kuchni
pozostały tylko właśnie te zastawy. Nie musiałam więc zastanawiać się,
która łyżka służy do zjedzenia zupy żółwiowej, bo takiej po prostu nie
serwowano. Gdy wybranych gości zapraszano na koktajl, dopytywałam
o której godzinie i gdzie. Niepotrzebnie, bo zaproszenia dyskretnie wsu-

steckiego. Do składu Zarządu jednogłośnie wybrano niżej podpisanego.
Pełen skład Zarządu - na oficjalnej stronie internetowej TMMP.
Poruszono problemy organizacyjne i programowe oraz uroczyście
przyjęto w poczet Towarzystwa nowych jego członków. Podjęto decyzję, że następne spotkanie odbędzie się we wrześniu br, a udział w nim
zapowiedział prezydent Poznania pan Jacek Jaśkowiak. Z reporterskiego obowiązku dodam, że elementem ubarwiającym nasze zebranie,
poza bardzo atrakcyjnym wystrojem lokalu, w którym się odbyło, była
skromna (na krzesełkach) wystawa moich obrazów ręcznie wyszywanych o tematyce poznańskiej z cyklu „Poznań igłą malowany”.
Po części oficjalnej, przy czymś dla ciała, członkowie Towarzystwa
rozmawiali o ważnych i mniej ważnych tematach ich nurtujących, tak
historycznych jak i bieżących.
Relacjonował Marek Knasiecki

wano pod drzwi kajuty. Wreszcie nadeszła Wielka Gala – kolacja kapitańska, największe towarzyskie wydarzenie rejsu. I padł na mnie blady
strach, bo miałam otwierać wielkie wejście honorowych gości poprzedzające przybycie kapitana o wdzięcznym imieniu Telesfor Bielicz.
Moje pytania o szczegóły to już była gafa prowincjuszki! Trzeba było
po prostu czekać cierpliwie na wskazówki... Nawet nie przypuszczałam
jak wszystko było doskonale zorganizowane! Zatem zaproszenia pięknie wydrukowane i oficerowie w nienagannych białych mundurach,
dyskretnie pukający do kajuty, że już czas.
Do sali miałam dojechać windą. Winda ogromna, więc uprzejmie
a radośnie zaproponowałam panom oficerom, aby zabrali się ze mną.
Nim drzwi się zamknęły usłyszałam tylko uwagę, że oficerowie windami
nie jeżdżą.
Orkiestra dała tusz, ja na przodzie przerażona: który stół to ten ,,kapitański”, skąd mam wiedzieć gdzie usiąść (obiec stół dookoła i sprawdzić
położone przy nakryciach wizytówki?!), czy nie zaplączę się w długie
,,kreacje”, zwłaszcza gdy będzie sztormowy przechył itp., itd. Skąd miałam wiedzieć, że statek już dawno zakotwiczony, więc żadna fala mu (i
mnie) nie zagrozi, skąd miałam wiedzieć, że steward odsunie to jedno
właściwe krzesło? Inna rzecz, że niewiele brakowało a stremowana siadłabym... obok krzesła. Potem nastąpiło paradne wejście załogi z kapitanem Bieliczem. Szczegółów już dziś nie pamiętam, bo i czasu sporo minęło. Pamiętam jedynie, że już żadnej gafy nie popełniłam. No, chyba...
Gdyby komuś zdarzyło się być zaproszonym na audiencję u królowej
Elżbiety II, to dostanie ponad stustronicową książkę z ilustracjami i instrukcjami. Nie ma więc czego się bać!
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
zielona lekcja
Uczestniczyliśmy w ciekawej lekcji przyrody, która odbyła się
w Łysym Młynie. Pani Karolina opowiadała nam o zwierzętach
leśnych, roślinach, kleszczach oraz roli wody w środowisku. Pod

dzień na sportowo

Dzień Dziecka w naszej szkole świętowaliśmy na sportowo. Na
3 i 4 godzinie lekcyjnej uczniowie klas młodszych próbowali swoich sił w różnych konkurencjach. Odbyły się rozgrywki w dwa
ognie, wyścigi rzędów, biegi na czas oraz zabawy z chustą Klanzy. Po zaciętej rywalizacji przyszedł czas na odpoczynek. Dzieci
złapały oddech podczas tworzenia barwnych, kredowych ilustra-

prawie jak wakacje...

W dniach 9-12 czerwca byliśmy na „zielonej szkole” w Różance. Mogliśmy obserwować górski krajobraz Kotliny Kłodzkiej.
Zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką, a w niej kręte lochy minerskie.
Piliśmy uzdrawiającą, chociaż nieładnie pachnącą wodę w Polanicy Zdroju. Wspięliśmy się na szczyt Igliczna (zahaczając po
drodze o Ogród Bajek), by dotrzeć do kościółka Marii Śnieżnej.
Następnie błądziliśmy po Błędnych skałach – na szczęście nikt
się nie zaklinował!
W Wambierzycach widzieliśmy wielką Bazylikę i ruchome
szopki. W skansenie „Szlakiem ginących zawodów” obserwowaliśmy pracę garncarza i jego wyroby. Ogromne wrażenie zrobiła
na nas Jaskinia Niedźwiedzia i kopalnia złota. Ostatniego dnia
przeżyliśmy labirynt strachu i spotkanie z katem.
Hotel Regle w Różance dał nam super pokoiki i przepyszne
jedzenie. Wieczorem robiliśmy sprawozdania z każdego miejsca.
Każdy dzień kończył się dyskoteką lub piżama party! Wszyscy

mikroskopami oglądaliśmy m.in. skórę węża, kleszcze i gniazdo
pszczół. Wypełnialiśmy karty pracy i podziwialiśmy różne okazy
roślin i zwierząt, a wśród nich zaskrońce, duże, kolorowe ważki,
żaby, łabędzia, a nawet żółwia. Pod koniec spaceru widzieliśmy
żeremie bobrów. Lekcja była bardzo ciekawa. Mamy nadzieję, że
wrócimy jeszcze do Łysego Młyna.
Uczniowie klasy 3A

cji, które pięknie pokryły chodnik przed głównym wejściem do
szkoły. Na zakończenie w nagrodę każdy zawodnik otrzymał od
swojego wychowawcy drobny, słodki upominek.
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy radości,
uśmiechu nieustającego i spełnienia wszystkich marzeń! A ponadto: gwiazdki z nieba, złotej rybki spełniającej życzenia, czarodziejskiej różdżki, siedmiomilowych butów i stoliczka, co sam
się nakrywa!
Joanna Kołodziej

braliśmy udział w licznych konkursach z nagrodami. Rodzice,
którzy byli z nami, zdali trudny egzamin na opiekuna naszej bandy! BYŁO REWELACYJNIE!!! Już planujemy wyjazd w następnym roku szkolnym.
Dorota Pich, Jolanta Rożek-Rura
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Zastanawiam się dlaczego ustawiono znaki ograniczenia prędkości
do 30 km/h na wjazdach na Osiedle Warszawskie (Białostocka, Brzeska)
od ul Krańcowej. Od ul. Mogileńskiej takich znaków nie postawiono.
To znaczy, że jadąc od wschodu osiedla można jechać z prędkością 50

km, a od strony zachodniej możemy jechać 30 km/h. Nie rozumiem
tego działania Rady Osiedla. Druga sprawa to parkowanie samochodów
na chodnikach (nowych!) na ul. Modlińskiej i Zambrowskiej. Jeżeli się
już parkuje to powinno się zostawiać 1,5 m dla pieszych, ale niestety zwłaszcza na ul. Modlińskiej - zastawiony jest cały chodnik, a piesi muszą chodzić jezdnią (fot. niżej). Szczególnie na Modlińskiej powinno się
parkować tylko z jednej strony ulicy.
W. Kowalewski

Znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h ustawiono na ulicach Os. Warszawskiego tylko od ulicy Krańcowej. Dlaczego?

Czy parkowanie samochodów tylko po jednej stronie
pomogłoby udostępnić chodniki pieszym?

“Zielony Poznań” WARSZAWSKIE POMET MALTAŃSKIE

Dziękujemy za udział w konkursie “Zielony Poznań” i zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji.

Rada Osiedla

Uczestnicy konkursu „Zielony Poznań 2014” (z lewej) i organizatorzy tegorocznej edycji.

Czytajmy!

półki dobrych książek

Czasem warto w naszej bibliotece przy ulicy Tomickiego wejść „w regały”, bo na nich czekają setki egzemplarzy dobrej literatury z różnych
gatunków. Ot, choćby kryminał ,,Lodownia” Minette Walters z akcją w
niewielkiej mieścinie. Jest obrzydliwie wypatroszony trup, potem jeszcze jeden. Trzy interesujące kobiety, mieszkające w okazałej rezydencji.
Zawikłane śledztwo. I jeszcze jeden trup. To także powieść o tym, ile
złego może uczynić odrzucony mężczyzna, zwłaszcza gdy jest inspektorem policji, i o złej plotce, oszczerstwie, pomówieniu. A skoro już o
kryminałach mowa, to miłośników tego gatunku namawiam to serii
powieści napisanych przez szwedzką parę Maj Sjöwall i Per Wahlöö z
komisarzem Martinem Beckiem w roli głównej. Powieść ,,Śmiejący się
policjant” zdobyła laur Edgar Award i została zekranizowana. ,,Mężczyzna na balkonie” jest nieco przewrotna i zostawia czytelnika w pewnym
zdumieniu.
,,Toskania dla początkujących” Imogenes Edwards-Jones to świetny pastisz, parodia wszystkich tych powieści, w których bohaterka zdradzona przez męża/wyrzucona z pracy (albo jedno i drugie) postanawia

zostawić swoją ojczyznę (to najczęściej Anglia) i przenieść się do Toskanii, Prowansji czy innego idyllicznego zakątka. Nie znając się na niczym, remontuje stary dom, uruchamia pensjonat czy hotel, zdobywa
przyjaciół na dobre i na złe. I są zazwyczaj w tych powieściach przepisy
na lokalne przysmaki. W ,,Toskanii” wszystko to jest, tyle że na opak.
Zabawa gwarantowana!
Z przyjemnością przeczytałam wywiad-rzekę, przeprowadzony przez
Kamilę Drecką z Haliną Kunicką. Piosenkarka jest niezwykle szczera
mówiąc nie tylko o czasach swojego, niekiedy dramatycznego, dzieciństwa, o rozwoju kariery, ale też o latach samotności po śmierci męża
Lucjana Kydryńskiego. Prywatne zdjęcia są ciekawym uzupełnieniem
tych zwierzeń.
Wiele emocji wzbudzić może Richard Paul Evans, autor trzech
powieści pod wspólnym tytułem ,,Dzienniki pisane w drodze”. Alan
traci wszystko: umiera ukochana żona, wspólnik oszukuje i plajtuje. W
tej sytuacji Alan postanawia iść przed siebie, przemierzyć z plecakiem
Amerykę, poszukać nadziei, że warto żyć. O tej drodze jest część druga
,,Kręte ścieżki”. To opowieść o mocowaniu się z Bogiem, o mocowaniu
się z własnymi słabościami, o spotkaniach na drodze. A tak na marginesie: szkoda, że nie wypożycza się jednemu czytelnikowi jednej serii, aby
mieć całość. Inna rzecz, że czytelnicy często nie są zainteresowani np.
początkiem historii. No, i nikogo nie można zmusić, aby wypożyczał i
potem oddawał całość.
Ewa Kłodzińska

Czasopismo mieszkańców „MY” od 15 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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z kroniki szkolnej sp 55
CHRZEŚCIJANIN
- CZŁOWIEK Z PASJĄ

Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu odbyła się uroczysta gala połączona z rozdaniem nagród w Konkursie Plastyczno-filmowo-radiowym
Jestem chrześcijaninem „Chrześcijanin z pasją”. Tematem konkursu było
opowiedzenie o swoim hobby w dowolnej technice plastycznej (kl.1-3)
oraz w formie filmu, audycji radiowej, reportażu (kl.4-6). Na tę uroczystość przybyli uczniowie SP55 biorący udział w konkursie wraz ze swoimi rodzicami. Na początku odbyło się piękne, wzruszające przedstawienie słowno-muzyczne „Człowiek z pasją” o świętym Janie Pawle II.
Nagrodzeni w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.
Pokazano filmy, które wybrała i nagrodziła komisja konkursowa.
Mogliśmy podziwiać różne talenty: plastyczne – pisanie ikon, piękne
szkice, taneczne, pływackie, szermiercze, umiejętność jazdy na koniu...
Młodzi artyści dziękowali Stwórcy za swoje umiejętności, talenty, dary...
W kategorii młodzik – klasy 1-3 SP - nagrodzony został uczeń naszej
szkoły SP55 Bartosz Janicki z klasy 1c, który wykonał pracę plastyczną „Keybord”. Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Dolińska z klasy 1b
za rysunek „Śpiewam i tańczę”, Natalia Narożna z klasy 1b – rysunek

„Moja gitara” oraz Anna Postaremczak z klasy 1c za pracę - „Kwiat
paproci”. Gratuluję! Na zakończenie uroczystości był słodki upominek
– smaczny tort z owocami, który dodatkowo nagrodził trud młodych
twórców.
Zofia Mroszyńska

MOTYLI WOLONTARIAT

W sobotę 13 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 55 zorganizowali na szkolnym placu stoisko w
ramach akcji „KSIĄŻKA I MOTYL ZA WSPARCIE DLA HOSPICJUM”.
Uczniowie rozdawali motyle - symbol wrażliwości na drugiego człowieka, sprzedawali książki i wykonane przez siebie ozdoby - a wszystko na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Hospicjum Palium.
Tego dnia wolontariusze zasadzili również przed szkołą wraz z wychowawcami i księdzem proboszczem - budleję - krzew, który swymi
pachnącymi kwiatami przyciąga dziesiątki motyli. Będzie przypominał
o potrzebie wrażliwego spojrzenia na świat wokół nas i o tym, że nie
jesteśmy tutaj tylko dla siebie.
W Dniu Korczaka 19 czerwca na Starym Rynku w Poznaniu prof. Jacek Łuczak dziękował wolontariuszom za wsparcie i każdy serdeczny
gest. To wspaniale, że dzieci chcą pomagać i dzielić się bezinteresownie z
innymi - taka pomoc jest bezcenna. Wszystkim wolontariuszom życzymy bezpiecznego i pogodnego odpoczynku podczas wakacji.
Opiekunki szkolnego wolontariatu: M. Baszczyńska, H. Walkowiak

ŚNIADANIE NA 6

W ramach edukacji prozdrowotnej programu „Witaminka”, uczniowie z klas 1 – 3 wzięli udział w konkursie: „Wiosenna kanapka witaminkowa”. Pierwsze miejsce, czyli Laur Szefa Kuchni, zdobyli: Zofia Nowak
(12.05.15), Maciej Burger (19.05.15), Maja Chybińska (26.05.15), Milena Jagodzińska (2.06.15), Sebastian Skrzypek (9.06.15), Nikola Czyżyk
(16.06.15). Wyróżnienie za przepisy kanapkowe otrzymały: Urszula Mikulska oraz Klaudia Zimowska.
Dzięki ogromnej życzliwości pracowników szkolnej stołówki – pana
Michała Łuckiego, pani Jadwigi Kaczmarek, pani Renaty Matusiewicz uczniowie naszej szkoły mogli, przez sześć kolejnych wtorków w maju
i czerwcu, kupić smaczne kanapki według przepisów ułożonych przez
wyżej wymienionych uczniów. Podczas apelu „Śniadanie na 6” w dniu
23 czerwca br. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody. Gratuluję!
Zofia Mroszyńska
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Ostrów Tumski, Śródka

wydarzenia

-Podczas nieszporów w Katedrze, w niedzielę 28 czerwca ks.
abp Stanisław Gądecki wręczył grupie osób medale ,,Optime merito Archidioecesis Posnaniensis” (Zasłużony dla Archidiecezji
Poznańskiej). Wśród uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem
znaleźli się pp. Irena i Mieczysław Litwińscy z parafii pw. św. Jana
Jerozolimskiego za Murami (fot. z prawej). Państwo Litwińscy
wielokrotnie gościli na łamach MY. Serdecznie gratulujemy!

- Wspomniane nieszpory rozpoczęły obchody patronów Katedry
i naszego miasta – apostołów św. św. Piotra i Pawła.
- ”A w niedzielę po sumie na moście”... Jordana, naturalnie, rozpoczął się cykl spotkań artystycznych, nawiązujących do tradycji towarzyskich spotkań, spacerów ,,po kościele”, jak to niegdyś mawiano. Jeszcze
nie tak dawno szło się po mszy czy to u św. Małgorzaty na Śródce, czy
w kościele św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii po ciasto ,,do Leszka” czyli cukierenki pana Maćkowiaka w ryneczku śródeckim.
Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA oraz Rada Osiedla
i partnerzy proponują co dwa tygodnie spotkania na moście Jordana.
Pierwsze spotkanie 28 czerwca było plenerowym salonem muzycznotanecznym, a wystąpili śpiewacy operowi, muzycy i tancerze. Podczas
kolejnych spotkań możemy spodziewać się pracowni artystycznych,
galerii pod chmurką i koncertów. W pobliskich kawiarenkach i restau-

racjach można przekąsić coś słodkiego albo... konkretnego. Cykl, realizowany w ramach projektu ,,Pośrodku Śródki 2015”, dotowany jest
z budżetu miasta.
- W uroczystość św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) w parafii na Komandorii pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Balcerka odbyła się
uroczysta suma odpustowa. Uświetnił ją występ dzieci z SP nr 85, które
pokazały inscenizację słowno-muzyczną (przygotowaną przez s. Lucynę) z tekstami o św. Janie Pawle II. Dla pokrzepienia po uroczystościach
kościelnych parafianie mogli uraczyć się bigosem i ciastem. (eka)

BARAN - To był niewybaczalny błąd - czekać tak długo. Teraz start Ci się
opóźni. Ale nadrobisz dystans. Nie ma co zwlekać. Doradców dobieraj starannie, mogą Cię bowiem wpuścić w maliny. Cechuje Cię ostatnio bierność. A także
brak pewności siebie. Nie bardzo wierzysz w pewne zabiegi. Niesłusznie. Może
nie zaraz, ale powinny przynieść oczekiwany skutek. Potrzebny Ci jest większy
dynamizm.
BYK - Twoja pasywność nie wróży końcowego sukcesu. Czyżbyś nie wierzyła(rzył) w skuteczność swoich zabiegów i końcowy sukces? Okoliczności są wyjątkowo sprzyjające. Trzeba je tylko odpowiednio wykorzystać. Nie lubisz walki
wręcz, wolisz koronkowe rozgrywki. Czas jednak nagli, weź ten czynnik pod
uwagę. Spóźniony “zapłon” może Ci popsuć szyki. Poznana osoba wcale nie jest
uosobieniem łagodności i wszelkich cnót. Bądź ostrożniejsza(szy).
BLIŹNIĘTA - “Zagapisz się na małpę - nie zauważysz słonia”. Warto więc rozejrzeć się dookoła i dostrzec wreszcie to, co jest godne uwagi. Nie potrafisz jakoś
dokonać selekcji, nie dziw się więc, że masz na głowie wiele spraw. A taki tłok
rodzi z kolei zdenerwowanie i uczucia, że nie jesteś w stanie poradzić sobie ze
wszystkim. Wprowadź tylko trochę ładu do swojego działania.
RAK - “Dalekie źródło nie ugasi Ci pragnienia” - To pod ręką, nie satysfakcjonuje Cię jednak. Uważasz bowiem, że to, co nieznane jest warte zawodu. Uważaj, możesz się przeliczyć, z przykrymi dla siebie konsekwencjami. Sprawa jest
do załatwienia, wymaga jednak zakulisowych zabiegów. Jeśli masz dosyć energii
- próbuj, ale bądź przygotowana(ny) na potwierdzenie maksymy stoików - nie
dziw się niczemu.
LEW - Po co od razu wytaczasz tak ciężkie działa? Zostaw coś w zanadrzu. I
nie zapominaj o przysłowiu: “Za sprawą cienkich lian padają grube drzewa”. Rozmieniasz się na drobne, gonisz za himerami, a sprawy dla Ciebie ważne - przegrywasz. Po prostu, spoglądasz za daleko. Żyj bardziej chwilą obecną. Przestań
być wreszcie teoretykiem, pokaż co potrafisz jako praktyk. Twój niewzruszony
spokój zupełnie wyprowadzi przeciwnika z równowagi. I dobrze.
PANNA - Wygląda na to, że masz za mało zmartwień, dlatego stwarzasz sobie problemy. I niecierpliwisz się nadmiernie i niepotrzebnie. Nie zapominaj, że
„tylko dwie góry nie schodzą się razem”. Jeszcze nic nie straconego. Wbrew temu
co sądzisz, czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Ekscentryczne pomysły, którymi

sypiesz jak z rękawa, nie mają żadnych szans. Zajmij się więc konkretną robotą,
z której będzie jakiś pożytek.
WAGA - “Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą”. Własne, pobożne życzenia traktujesz jako rzeczywistość, a potem się dziwisz, że się nie spełniają. Takie upadki na ziemię potrafią być bolesne, warto więc zaoszczędzić sobie
rozczarowań i realnie popatrzeć na świat i ludzi. Do sprawy zachowaj dystans i
nie wiąż z nią nadmiernych nadziei. Chyba, że zdobędziesz jako taką pewność,
że nie będzie to niewypał.
SKORPION - “Kiedy karty nie idą, nie pomoże ani mądrość, ani pobożność”.
Przeczekaj więc złą passę, wkrótce karta się odwróci. Swoją niepewność w stosunku do ludzi pokrywasz wyniosłością. Ale nie wszyscy wiedzą o co chodzi i z
kolei Ciebie traktują z dystansem. Przełam jakoś tę barierę, a przestaniesz przeżywać stresy. Jeszcze się nie zorientowałaś(eś), że na uznanie trudno zasłużyć?
STRZELEC - Twoje postępowanie bywa często krańcowe, nie dziw się, że nie
budzi zaufania. Nigdy nie wiadomo, pomimo Twojej koleżeńskości i życzliwości,
jak się zachowasz i czy można na Ciebie liczyć. Czyli, jak mówi stare przysłowie:
“Zegar, który nie chodzi jest lepszy od tego, który chodzi źle”. Przynajmniej wiadomo na czym się stoi. Poszukaj więc odpowiedniego klucza, inaczej druga strona nie pozbędzie się nieufności. Sprawa nie wygląda wcale tak źle jak myślisz.
KOZIOROŻEC - “Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz”. Daj więc
sobie spokój ze swoimi staraniami. Chyba, że lubisz porażki. Czekaj cierpliwie na
rozwój wydarzeń. Z biegiem czasu sprawa nabierze innego wymiaru i to, co Cię
obecnie tak ekscytuje, może okazać się niewarte zachodu. Bądź przygotowana(ny) na niespodziankę. Pamiętaj, że nie ma ideałów, na tym, ponoć najlepszym ze
światów, trzeba więc być wyrozumiałą(łym).
WODNIK - “Można i powoli, byle dotrzeć do celu”. Nie myśl, że szybkość
działania jest w tym przypadku najlepsza. Rozumujesz w sposób pozbawiony polotu. Wysil swoją wyobraźnię, a zrozumiesz wreszcie, o co tu chodzi. Otwórz się
trochę. Nie myśl, że wszyscy słuchają Cię tylko ze zdawkowej uprzejmości. Jesteś
po prostu za ambitna(ny) i nie lubisz się żalić. Wysłuchać innych - tak, zwierzyć
się samej (samemu) - nie. Stąd poczucie samotności.
RYBY - “Trzęsąc się nad kropelką nieraz wszystko rozlejesz”. Nie jest to najlepsza metoda postępowania. Machnij ręką na drobiazgi, miej na uwadze całość
sprawy. Pamiętaj, że przeciwnik nie da się łatwo wykurzyć z raz zajętych pozycji.
Musisz akcję zaplanować szczegółowo. Drąż ją kropla po kropli, bez pośpiechu,
ale pewnie. Wszystko może się wydarzyć. Możesz liczyć na pomyślność owych
wydarzeń.

HOROSKOP na lipiec

IMIENNIK LIPCOWY

WERONIKA (9 lipca) ma niełatwy charakter. To kobieta pewna siebie, więc gdy się z czymś nie zgadza, reaguje wręcz wybuchowo! Weronika jest zdecydowana, uparta, pracowita. Zamknięta w sobie, nie ujawnia uczuć ani myśli. Podąża spokojnie
utartymi szlakami, nie rzuca się w wir zdarzeń, przygód. Szybko
reaguje nazmienność sytuacji. Lubi kontakty z ludźmi, ale jest
zaborcza, nieufna, więc ma niewielkie grono przyjaciół. Miłość
traktuje niezwykle poważnie.

KAMIL (18 lipca) to niespokojny mężczyzna, który niczym
antylopa (jego totem) jest pełen lęku, zawsze gotowy do ucieczki, niepewny swoich racji. Stąd, być może, jest tak wrażliwy na
niepowodzenia. Kieruje się emocjami i swoją intuicją, a nie przemyślanymi decyzjami. Nie lubi dwuznacznych sytuacji, które
wzbudzają jakieś wątpliwości. Kamil jest zazwyczaj pedantem,
docenia przyjemności życia, jest towarzyski, ale w granicach,
które sam ustali.
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

SKLEP RTV-AGD

ZEGARMISTRZ

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

Wojciech i Jan Gugnacki

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

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

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

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

1988

2015

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

POSZUKUJĘ

tel. 61 879 25 48 kom. 507 047 067

www.kamieniarz.org.pl

LOKALU 20 - 30 M KW.

Os. Warszawskie, Antoninek,
Komandoria, Główna, Zawady
na magazyn i cichą pracownię

Tel. 695 661 552

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

ELEKTROMECHANIKA
POJAZDOWA
OBSŁUGA KLIMATYZACJI

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

Społeczna akcja czyszczenia Głównej

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

KRUSZWICKA

SKA

APTEKA

↓

ŚW. KAMILA

Adres:

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZEŃ

WITKOWSKA

WA

CO
AŃ

KR

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

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:
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