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Topola w Parku Tysiąclecia nie oparła się wichurze.

Okazałe akacje wyrastające przez dach budynku
przy ul. Swarzędzkiej na Osiedlu Warszawskim.

Modna nowość we fryzjerstwie to pianki koloryzujące odrobina szaleństwa na lato. Str. 17

Prace w wykopie fundamentowym budynku mieszkalnousługowego przy ul.Krańcowej/Warszawskiej

Fot. Hieronim Dymalski
Dwa powyższe zdjęcia pokazują fragmenty starego, nieco zaniedbanego, ale nie zapomnianego przez mieszkańców cmentarza .

Słowa uznania należą się projektantowi tego elementu
na placu zabaw w Parku Nadolnik na Głównej.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

gdzie te decyzje?

Jako zwykły mieszkaniec pragnę, aby poznańskie władze wreszcie obsadziły swoimi ludźmi wszystkich atrakcyjnych i ważnych
stanowisk w mieście. Życzę władzom, aby nikt zasłużony w prezydenckiej kampanii wyborczej nie pozostał bez należytej nagrody.
Marzy mi się, że to już mamy za sobą, a spokojni i usatysfakcjonowani najwyżsi urzędnicy miasta zabierają się do tej pracy, do
której zostali powołani przez wyborców. Czyli po prostu działają
dla rozkwitu Poznania i pomyślności mieszkańców. Na początek
niech to będzie choćby dyskusja o wizji rozwoju, o sprawach najważniejszych dla naszej przyszłości.
Jak dotąd było i jest z tym słabo, a nawet beznadziejnie. Najpierw cała Polska żyła rowerowymi wyczynami i przygodami prezydenta, a potem przemeblowaniem jego gabinetu. O Poznaniu
było wiec głośno, ale wyborcom raczej nie o taki rozgłos chodziło,
gdy decydowali o zmianie włodarza naszego grodu. Nie ucieszyły
poznaniaków kontrowersyjne prezydenckie propozycje, dotyczące
stworzenia ad hoc aglomeracji z sąsiednimi gminami. Miało się
takie wrażenie, jakby nowa władza testowała wytrzymałość obywateli na skazane na fiasko wieści z magistratu.
Usunięcie urzędniczych pojazdów z głównego dziedzińca Urzędu
Miasta mogło prezydentowi przynieść powszechny poklask, gdyby
zwolnione miejsca parkingowe udostępnił interesantom. Gospodarz
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szczególna okazja!

wolał jednak stworzyć tam przestrzeń dla wystaw, które jeśli ktoś ogląda,
to głównie ...urzędnicy. Upubliczniona korespondencja z arcybiskupstwem
o wymianie gruntów miedzy miastem a kurią nie jest poważną próbą rozwiązania tych problemów. Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego nie zyskali
nowej nadziei, że przestaną żyć w warunkach slamsów. Ostatnio z magistratu wyszła wiadomość o urządzaniu za 180 tys. zł łazienki przy prezydenckim gabinecie. Dobrze, że zagraniczni goście staną zadziwieni

tym komfortem, ale ciągle czekamy na decyzje naprawdę ważne
dla miasta i mieszkańców.
Marcin Dymczyk

o cmentarzu
w zielińcu

Po zamieszczonym w poprzednim wydaniu „MY” artykule pt.
„Osiedlowy rajd rowerowy. Szlakami historii”, otrzymaliśmy od
Czytelnika krótki list e-mailem. Autor wskazuje na zasadnicze
nieścisłości we fragmencie wspomnianego artykułu, dotyczącym
starego cmentarza przy ul. Leśnej, w pobliżu ul. Bałtyckiej (2 fot.
z lewej). Czytelnik pisze m.in.:
Proponuję autorowi tekstu zapoznać się ze stanem faktycznym prawnej własności w/w cmentarza, najlepiej u źródła, czyli proboszcza parafii w Antoninku, Kurii Arcybiskupiej, Urzędu
Miasta lub odpowiedniego Sądu Rejonowego.
Dalej Czytelnik przytacza następujące zdanie z artykułu: „Najsmutniejszym miejscem, które odwiedziliśmy, był zaniedbany,
historyczny cmentarz parafialny w Zielińcu, należący do parafii
w Antoninku”. Ta informacja jest niezgodna z prawdą! - pisze
oburzony mieszkaniec. Parafii nie udało się odzyskać do dziś
cmentarza od momentu przejęcia przez państwo w latach 70tych, dlatego nikt oprócz miasta nie może nic porządkować na
tym terenie!!! Proponowałbym Radzie Osiedla zająć się tą sprawą bliżej, niż pisać bzdury i wprowadzać czytelników w błąd!
Pozdrawiam.
Sławomir Drzewiecki

SPROSTOWANIE

W związku z informacją, która ukazała się w artykule o rajdzie
rowerowym, a która dotyczy opuszczonego cmentarza przy ul.
Leśnej w Zielińcu, dziękujemy panu Sławomirowi Drzewieckiemu za wskazanie nieścisłości i błędów. Prostując je stwierdzamy,
że opuszczony cmentarz nie należy do parafii w Antoninku!
Rada i Zarząd Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

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.

Redakcja „MY”

www. czasopismomy.pl

tel. 61 876 84 88,
e-mail: sd@roletim.pl

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

rada sobie radzi!

Mamy okres wakacyjny i choć większość z
nas korzysta z zaplanowanych urlopów, radzimy
sobie. Zarząd dwoi się i troi wysyłając pisma do
odpowiednich urzędów. Najczęściej są to interwencje mieszkańców dotyczące niekiedy bardzo
prozaicznych spraw (prośby o wycięcie trawy,
obcięcie gałęzi), ale są też sprawy grubszego
kalibru, dotyczące niechlujstwa, niewywiązania
się urzędników z powierzonego zadania inwestycyjnego lub remontowego. Zespół kultural- Krzysztof Bartosiak
ny ,,spręża się”, by odpowiednio przygotować
festyn osiedlowy, wyjazdy seniorów. Grupa informacyjna dba o zawartość tablic ogłoszeniowych, treści na naszej stronie internetowej. Tablice
zostaną odnowione i pojawią się przy nich skrzynki pocztowe do zbierania informacji, korespondencji z Radą Osiedla.
Nie wyznaczamy na razie dyżurów, gdyż ta forma kontaktu nie
sprawdziła się poprzednio. Proponujemy Państwu natomiast spotkania z całą Radą lub Zarządem. Rada Osiedla spotyka się co drugi
czwartek miesiąca (sesja), a Zarząd 2-3 razy w miesiącu. Zapraszamy
zatem po uprzednim powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym.
Miejscem spotkań jest zawsze Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Szpaków 1 w Kobylepolu. Forma ta pozwala wnikliwiej przyjrzeć się każdej
sprawie, gdyż wysłucha Państwa więcej niż tylko jeden radny i można
bez zwłoki podejmować pierwsze decyzje.
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rowymi oraz ogniskami, jasełka, które wystawi nasza młodzież. Będa
wyjazdy dla seniorów, wsparcie wakacyjnych spotkań młodzieży, wyjazdy do kina lub teatru. Przygotowujemy projekty przebudowy ulicy
Żelaznej oraz nie utwardzonych dotychczas ulic.
Sen z powiek spędza nam budowa placu zabaw w Kobylepolu. Naszym poprzednikom nie powiodła się próba pozyskania działki na budowę tegoż. Obiecali mieszkańcom jego budowę nie upewniwszy się
uprzednio, czy do niej dojdzie. Nie doszło z braku odpowiedniego gruntu. Zapewniam mieszkańców Kobylepola, że czynimy usilne zabiegi, by
oczekiwany plac zabaw w końcu powstał.
Bardzo chętnie i z sercem nasze działania wspierają pensjonariusze
Pogotowia Społecznego oraz Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu- Stowarzyszenie Monar, którzy służą pomocą przy większych
przedsięwzięciach. Nadarza się świetna okazja do bliższego poznania
- wspólna impreza, na którą zostali zaproszenie mieszkańcy naszego
osiedla. ,,Pożegnanie Lata”, bo tak ma brzmieć nazwa tej plenerowej
imprezy, odbędzie się we wrześniu. Dokładnej daty jeszcze nie podano, lecz poinformują nas o tym plakaty przygotowane przez organizatorów.
Wasz radny Krzysztof Bartosiak

Za nami już pierwszy ,,budżet”, myślę, że zgodniyz naszym
programem wyborczym. Mamy zaplanowane środki na:

- przygotowanie rewitalizacji Parku XX-lecia w Antoninku,
- uporządkowanie i zagospodarowanie parku przy ul. Szpaków (czynimy starania o pozyskanie zaniedbanego boiska piłkarskiego),
- dokończenie budowy placu zabaw w Zielińcu (ze względu na procedury przetargowe inwestycja została podzielona na dwa etapy),
- budowa chodnika na ul.Wilcza /Kobylepole,
- dostosowanie przystanku dla niepełnosprawnych przy ul. Darzyborskiej,
- budowa chodnika do osiedla socjalnego na Darzyborze,
- dwie siłownie zewnętrzne (ul. Leszka i ul. Wandy) ,
- wsparcie oświaty pewnymi kwotami na elewację w SP87 w Antoninku, odnowę boiska w SP 55, opłaty za dostęp do sal gimnastycznych dla
mieszkańców czy naukę tańca. Pozostałe placówki oświatowe z naszego
terenu też otrzymały nasze wsparcie.
Na integrację przeznaczyliśmy całą pulę tzw. środków miękkich. Jak
co roku odbędzie się nasz festyn osiedlowy, poprzedzony rajdami rowe-

upały z historią

Jak latem nie pisać o lecie? Zaczęłam
szukać inspiracji. Było ciężko, bo lipiec dał
nam... popalić, temperaturami blisko 40stopniowymi. Aż się pisać nie chciało...
Zapewne upały 2015 roku przejdą do
historii. Rozmaite zapiski staną się... dokumentem tych czasów. Może nawet ktoś z mojego felietonu jakiś cytat kiedyś wyciągnie.
Tak jak ja cytuję poniżej fragment ze zbioru ,,Listy Wojtusia z Zawad” do fikcyjnego
pana Pafnusia, napisane prze Marcellego Motty’ego (1818 – 1898),
najsłynniejszego piewcę Poznania i jego mieszkańców w XIX wieku. Napisał też Motty ,,Przechadzki po Poznaniu”. Listy-felietony
były drukowane na łamach ,,Dziennika Poznańskiego”
Pod datą 22 lipca, w sobotę 1865 r. Wojtuś donosił: ,,Gdybym
był poetą z czasów śp. Salezego Dmochowskiego, to wyrąbałbym
Ci odę na Feba, który niemiłosiernymi pociski dokucza od dni
kilku skwierczącej ludności poznańskiej. Skwar straszliwy mamy
do 28 stopni Reaumura w cieni; kto siedzi w domu zbliżając się
co do ubioru do sekty adamitów, a na ulicy napotkasz same rozperzone, rozczerwienione i rozpocone fizjonomie otwartymi usty

Tablica ogłoszeniowa Rady Osiedla i słup telefoniczny jako
miejsce ogłoszeń mieszkańców przy ul. Browarnej obok marketu Stokrotka w Antoninku. Nowy samorząd chce jak najleszej
i aktualnej komunikacji z mieszkańcami.
chłód chwytające. Jest to aura, którą nam z nieba zapewne zesłały
wskutek usilnych modłów pana Jagielskiego i pana Lasiewicza, bo
przy takiej temperaturze, łatwo sobie wystawisz, każdy utwór natury z lubością się oblewa wewnętrznie i zewnętrznie; toteż budki
wodnoselcerskie w stanie oblężenia, a w basenach na Grobli bez
różnicy wieku, religii i języka plechcą się wszystkie stany od rana
do nocy. (...)gospodarze jęczą, bo się palą jarzyny i więdną perki.
(...) twarz znajoma jest w mieście białym krukiem, wszystko się
rozjechało na cztery wiatry (...).”
Zatem 150 lat wstecz poznaniaków upały też męczyły. Bo owe
28 stopni Reamura (fizyk francuski z XVII/XVIII w., z jego skali
korzystano do początków XX w.) to nasze 35 stopni wg Celsjusza.
Poznaniacy też wypijali hektolitry wód – zawierających dużo wolnego dwutlenku węgla. Sekta adamidów (w II w. kultywowała nagość, odżyła w XIX w. w Czechach) odradzać się dziś nie musi, bo
przeżyliśmy już naturystów, a ubogość stroju w te upały już nikogo
nie szokuje. 150 lat temu nie do pomyślenia.
Któż by dzisiaj wiedział kim byli w dawnym Poznaniu Jagielski
(aptekarz), Lasiewicz (łaziebnik) gdyby nie upały i Wojtusiowe listy. Nie ma basenów przy Grobli, są za to Termy nad Maltą. I teraz
sobie uświadomiłam, że znowu felieton jest powtórzeniem. Różnica taka, że powtarzam to co 150 lat temu napisał Motty!
Ewunia z Komandorii
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dewastacja ulicy
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MIESZKAŃCY DO ZDM:

Nie zgadzamy się na dewastacje ulicy św. Kingi. Do tej pory służyła
ona nam jako droga spacerowa, droga do szkoły i do zabawy dzieci.
Ruch kołowy był sporadyczny.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr LXVII/916/V/2010 w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego Strumienia Szklarka w Poznaniu, ul. Kingi jest DROGĄ PIESZĄ. Zgodnie z planem MPZP (par.
5) na terenie STRUMIENIA SZKLARKI jest ZAKAZ STOSOWANIA NAWIERZCHNI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INFILTRACJĘ WÓD OPADOWYCH.
ZDM naruszył przepisy prawa, tj. ustawę o ochronie przyrody oraz
Uchwałę Rady Miasta - PLAN MPZP par 5. dlatego uważamy, że osoby
odpowiedzialne za podjęte decyzje powinny być pociągnięte do odpowiedzialności przez odpowiednie organy ścigania.
W dniu 30 czerwca br. zaczęliście zrywać ziemię i trawę z ulicy Kingi, żeby rozsypać i zawalcować przywieziony przez Waszą Firmę stary
zdrapany z innych ulic asfalt, czyli inaczej mówiąc asfaltowe śmieci.
Jednocześnie nastąpiła totalna dewastacja terenów zielonych. Wysypany żużel zasypał dolinę Szklarki, co powinno być karalne.
Ponieważ ulica Kingi ma ok. 2 metrów szerokości i z jednej strony
ograniczona jest roślinnością ogrodową i płotkami ogródków przydomowych, a z drugiej strony zielenią należącą do Doliny Szklarki, więc
rozsypywanie gdzie popadnie na tym terenie śmieci i wwalcowywanie
ich w ten teren uważamy za barbarzyństwo.
Dlatego jeszcze raz podkreślamy jako bezpośredni użytkownicy ulicy Kingi,
że nie zgadzamy się na taką dewastację terenów zielonych oraz ulicy i żądamy
niezwłocznego przywrócenia jej do stanu przed 30 czerwca 2015, bez jakiegokolwiek asfaltu.
Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że od kilkunastu lat ulice Świętochny i Dobrochny, na których odbywa się normalny ruch kołowy (szerokość ulic to ok. 13 m), również są posypywane śmieciami wbijanymi
w grunt walcarką i - jak podejrzewamy - Miasto Poznań płaci Waszej
Firmie za te pozorowane działanie. Dlatego może należałoby raz, ale
porządnie wykonać ulice Świętochny i Dobrochny, a nie dewastować
wszystko w okolicy tak, aby upodobniło się do w/w ulic.
Podpisy mieszkańców (Poznań 02.07.2015)

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Ul. Warszawska. Michał B. i Łukasz K. poprzez nielegalne
podłączenie dokonali nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Straty na szkodę Enea. Zatrzymani na gorącym uczynku przez
f-szy WZM KMP Poznań.
Ul. Zamenhofa. Patrycja J. z hotelu „Olimpic” z wynajętego
pokoju dokonała przywłaszczenia telewizora MANTA 21 cali
powodując straty w wysokości 600zł na szkodę Przemysława K.
Ul. Szwajcarska. Grzegorz W. w sklepie ,,Media Markt” wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą dokonał kradzieży trzech tabletów marki ,, Samsung” o łącznej wartości 2997zł.
na szkodę w/w sklepu. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku
przez f-szy WZM KMP Poznań.
Os. Orła Białego. Jagoda S., będąc zatrudniona na stanowisku
przyjmującej zakłady wzajemne na punkcie totalizatora Lotto,
poprzez zawarcie zakładów Lotto na kwotę 19998,30zł, nie uiszczając za nie do dnia dzisiejszego zapłaty, dokonała przywłaszczenia w/w kwoty pieniędzy. Zatrzymana na gorącym uczynku
przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Bałtycka. Roman B. poprzez wybicie szyby włamał się do
sklepu monopolowego, a następnie dokonał kradzieży różnych
marek alkoholi. Straty na szkodę Urszuli G. zostaną podane w
terminie późniejszym. Miejsce zdarzenia objęte monitoringiem
wizyjnym. Sprawca za zatrzymany na gorącym uczynku przez
f-szy KMP Poznań.
Ul. Maltańska. Grażyna B. i Ryszard L. dokonali przywłaszczenia leżaków z terenów zielonych przy Hotelu Novotel. Straty

Pofrezowy asfalt na małej uliczce w Dolinie Szklarki mieszkańcy uważają za ekologiczne barbarzyństwo.

ODPOWIEDŹ ZDM:

W nawiązaniu do pisma z dnia 3 lipca br. w sprawie ulicy Św. Kingi
w Poznaniu - Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że w ramach
robót interwencyjnych dokonał wyrównania ul. Św. Kingi na wniosek
mieszkańca. Jednocześnie informujemy, że materiał pofrezowy jest dopuszczony do stosowania do utwardzania dróg gruntowych i nie zaśmieca
środowiska naturalnego przy robotach drogowych.
Podpisał: Zastępca Dyrektora d/s Zarządzania Drogami Ireneusz
Woźny. Sprawę prowadzi: Jarosław Krzyżoszczak, tel. 696 402 049

NASZ KOMENTARZ:

Urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich z jakichś powodów nie
uznali za potrzebne poinformowanie Rady Osiedla AntoninekZieliniec Kobylepole, że zamierzają utwardzać asfaltem pofrezowym małą, lokalną dróżkę w Dolinie Szklarki. To jest wzorcowy
przykład częstego i jaskrawego ignorowania osiedlowych samorządów przez miejskie służby, podejmujące działania dotyczące
i żywotnie obchodzące mieszkańców. Urzędnik ZDM napisał
bezczelnie, że wyrównanie ulicy św. Kingi wykonano „...na wniosek mieszkańca”. Szczyt urzędniczej bezczelności, ignorancji,
niekompetencji, głupoty? Jeśli życzenie jednostki tak skwapliwie
zrealizowano, to tym bardziej należy teraz wypełnić wolę licznej
grupy zainteresowanych osób.
MD
na szkodę w/w hotelu 12000zł. Sprawcy zatrzymani na gorącym
uczynku przez f-szy Wydziału Kryminalnego KP Nowe Miasto.
Ul. Dymka. Tomasz K. kierował pojazdem m-ki Kia na drodze
publicznej pomimo wydania decyzji cofnięcia uprawnień do kierowania wydanej przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Zatrzymany przez f-szy WZM KMP Poznań.
Ul. Zamenhofa. Aleksander W. z mieszkania dokonał kradzieży złotej biżuterii o wartości 4800zł na szkodę żony Dominiki W.
Sprawca zatrzymany przez dzielnicowych i policjantów WK KP
Poznań Nowe Miasto.
Rondo Rataje. Krzysztof M. posiadał substancję narkotyczną w
postaci suszu roślinnego oraz białego proszku. zatrzymania dokonali policjanci OPP KWP Poznań.
Ul. Jana Pawła II. Mateusz P. posiadał przy sobie rower marki
Giant B Rass ZM pochodzący z kradzieży poszukiwany przez KP
Poznań Nowe Miasto. Zatrzymany na gorącym uczynku przez
f-szy OPP KWP Poznań.
Ul. Warszawska. Marian R. kierował pojazdem- skuterem
m-ki Junak po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości.
Zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy Ref.Wywiad. KMP
Poznań.
Ul. Zagórze. Mateusz K. zgłosił, że jego ojciec Mariusz K. groził mu pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te wzbudziły realną obawę spełnienia. Zatrzymany na gorącym uczynku przez
f-szy WZK KMP Poznań.
Ul. Główna. Maciej M. kierował samochodem m-ki Renault
Master pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania. Zatrzymany przez f-szy WZM KMP Poznań.
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Warszawskie -Pomet - Maltańskie

sesja o budżecie

Na lipcowej sesji Rady Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie omawiano budżet na 2016 rok. Rejon Warszawskie przeznaczy fundusze na : remont chodników ulic Pilskiej i Płockiej, budowę spowalniaczy na ulicy Konińskiej i Inowrocławskiej, boisko do streetballa w parku przy Kutnowskiej, projekt
północnej części Trzemeszeńskiej, organizację Mistrzostw
Osiedla Warszawskiego dla SP 46, konkurs Zielony Poznań
oraz działania dla seniorów.
Rejon Pomet skupi się na: wymianie sztucznej trawy na bosku

przy blokach (50% dołoży Spółdzielnia Mieszkaniowa), kolejnym etapie
remontu placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia (znaczną
część pieniędzy pozyskała pani Janina Paprzycka z publicznych środków
finansowych, tzw. grant), konkursie Zielony Poznań oraz działaniach
dla seniorów (m.in. zakup biletów do Teatru Muzycznego w Poznaniu).

Komisja ds. lustracji i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu Zielony Poznań podsumowała działania na szczeblu
osiedlowym. Rejon Warszawskie wystawił 31 ogrodów, Maltańskie 2

ogrody, Pomet 5 ogrodów i 18 balkonów. Trzy obiekty skierowano do
drugiego etapu miejskiego: ogród pani Czesławy Majki z ulicy Warszawskiej, ogród pana Stanisława Michałowskiego z ulicy Czekalskie i
balkon pani Janiny Jurdzińskiej z osiedla Pomet.

Radny Michał Grześ odczytał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie dzików na cmentarzu Miłostowowo. W dużym

skrócie: od lipca 2014r. do maja 2015r dokonano odłowów 26 dzików,
które wywieziona ok. 40 km od Poznania, dokonano też odstrzału redukcyjnego 5 najbardziej niebezpiecznych dzików. Nie zmniejsza się
jednak migracja dzików na teren cmentarza z okolicznych kompleksów
leśnych stanowiących naturalną ostoję zwierzyny. Nasuwa się jedynie
pytanie, czy teren cmentarza nie może być solidnie ogrodzony, co skutecznie ograniczyłoby wędrówki zwierząt?
W wolnych głosach i wnioskach omówiono: stan strat na osiedlach po fali lipcowych ulew i wichur, zauważono zły stan techniczny
słupów telekomunikacyjnych, zwłaszcza na ulicy Mińskiej.

Karina Kozanecka

Rejon Maltańskie ma kłopot z rozdysponowaniem budżetu,
ponieważ grunt, na którym znajduje się osiedle, jest kościelny, a inwestować można jedynie na terenie miejskim. Jedynie

grunty za ulicą Grodzieńską należą do POSiRu i w tej części można zainwestować, np. boisko sportowe, plac zabaw itp. Po burzliwej dyskusji
ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na dwa duże festyny na terenie osiedla Maltańskiego, resztę na organizację i nagrody w konkursie
Zielony Poznań oraz na działania dla seniorów.

ZDM uznał zasadność pisma Rady z prośbą oznakowania
części pieszojezdni ulicy Warszawskiej znakami D-40, D-41

„strefa zamieszkania”, które ograniczają prędkość do 20 km/godz, gdzie
pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierowcy muszą stosować się do znaków, co zapobiegnie kolejnym tragediom (w maju br. została śmiertelnie potrącona mieszkanka
osiedla).

Radny Łukasz Czarnecki złożył pisemną rezygnację z funkcji radnego Osiedla Maltańskiego z powodów osobistych. Jego
miejsce zajmie pan Rafał Zabel.

nie tylko po sumie,
nie tylko na moście

Organizatorzy działań kulturalnych na Śródce mówią, że
z rewitalizacją kamienic przyszedł czas na rewitalizację kulturalną. I realizują ją skutecznie od kilku lat. To forma ,,wyciągnięcia” ludzi z domów, sprzed telewizorów i komputerów,
to próba pewnych ludycznych działań nie tylko dla starych i
nowych mieszkańców Śródki, ale dla poznaniaków w ogóle.
Wszyscy przecież są tutaj mile widziani.
Są więc dwie edycje – wiosenna i jesienna – koncertów w
koście św. Małgorzaty. Biesiadny Dzień Sąsiada też już tworzy
swoją historię. Po raz siódmy na Śródce zostanie zorganizowana wigilia. -Na początku było kilka takich wigilijnych spotkań,
przygotowywanych przez różnych organizatorów. Pomyśleliśmy,

Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego robią wiele, aby w tych warunkach żyć normalnie, ale konieczna jest pomoc miasta.
że może warto zadziałać razem – i się udało – mówi p. Arleta
Kolasińska z Fundacji Puenta. Oczywiście, nikt nie ma ,,patentu” na Śródkę, stąd chętnie słuchamy sugestii i zapraszamy do
współpracy. Można to zrobić wysyłając e-maila na adres fundacja@artpuenta.eu.
Coraz większym powodzeniem cieszą się spotkania i działania ,,A po sumie na moście...”, co dwa tygodnie, w niedziele
o godz. 13, na moście bpa Jordana. Teraz imprezy odbywają
się już po raz trzeci i gości przybywa! 9 sierpnia będą szanty:
koncert, konkursy żeglarskie. Na 23 sierpnia przewidziano
,,Baśniowy most z latawcami”. Naturalnie, najpierw trzeba będzie te latawce zrobić – pomalować, skleić i zabawa przednia.
Na zakończenie letniego sezonu na moście odbędzie się potańcówka – 6 września.
Obok Puenty w działania artystyczne włączają się lokalne kawiarenki i restauracje, szkoły, Stowarzyszenie Śródeja, Republika
Śródka, Rada Osiedla i inni. (eka)
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W dniach od 29 czerwca do 3 lipca br. w Gimnazjum nr 22 im.
Dezyderego Chłapowskiego w Antoninku odbyły się WAKACYJNE WARSZTATY TWÓRCZE. Poprowadzili je artyści z Młodego
Uniwersytetu Artystycznego, inicjatywy Pracowni Działań Twórczych i Edukacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
która specjalizuje się w przygotowywaniu i przeprowadzaniu
warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W warsztatach
wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 22, Szkoły Podstawowej
nr 87, tegoroczni absolwenci gimnazjum, a także dzieci i młodzież, które spontanicznie przyłączyły się do grupy zaciekawione
działaniami, realizowanymi w przestrzeni wokół szkoły.
Celem prowadzonych działań było pobudzenie uczestników do
kreatywnego myślenia i rozwiązywania zadań w zakresie takich

zagadnień plastycznych jak plama, linia, kompozycja, multiplikacja, skala, dominanta. Uczestnicy mieli też okazję doświadczyć pracy z różnorodnymi materiałami i tworzywami. Zajęcia
trwały 5 dni. Trzy pierwsze to była „rozgrzewka”. Czwartego
dnia powstały kompozycje, projekty i szablony, które zostały
wykorzystane w zadaniu podsumowującym warsztatowe działania. W dniu ostatnim spotkaliśmy się bowiem na przystanku
autobusowym przy ul. Browarnej, aby pomalować przystankową
wiatę.
W czasie warsztatów uczniowie rozwiązując twórcze zadania
nauczyli się twórczo myśleć i twórczo działać. Robili to z pasją
i zaangażowaniem , a w realizacji projektu nie przeszkodził im
nawet piątkowy upał.
W imieniu uczestników dziękuję pani dyrektor Violetcie Nowak za możliwość organizacji warsztatów w Gimnazjum, Radzie
Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole za finansowe wsparcie inicjatywy i artystom z Młodego Uniwersytetu Artystycznego za ich niezwykłe pomysły, zaangażowanie, pobudzenie dzieci
i młodzieży do kreatywnego myślenia i twórczego działania.
Zapraszam do obejrzenia fotograficznego zapisu warsztatowych działań.
Elżbieta Witkiewicz

Uczestnicy warsztatów z dyrektor Gimnazjum nr 22
panią Violettą Nowak.

Przystanek autobusowy przy ul. Światopełka
pomalowany przez uczestników warsztatów.

zadanie, myślenie,
działanie

znów upiększali przystanki

Akcja ,,Przystanek jak malowany” zatacza coraz szersze kręgi, a
efekty inwencji twórczej młodego pokolenia można już podziwiać na
20 przystankach komunikacji miejskiej w mieście! W zmianie podejścia do otaczającej nas przestrzeni, w tworzeniu szacunku dla własnej
pracy ogromny wkład posiada młodzież z naszego osiedla. Placówki
szkolne, przedszkola oraz młodzi mieszkańcy osiedla socjalnego udowodnili, że nieobojętny jest im wygląd przestrzeni, z której korzystają
na co dzień, czyli przystanków komunikacji miejskiej.
W czerwcu młodzież z oś. Przemysława, ul. Żelaznej, Dwujęzycznej
Polsko-Angielskiej szkoły, Przedszkola nr 68, podopieczni Monaru/Markotu wraz z młodzieżą osiedla socjalnego pracowała nad zmianą wizerunku przystanków na Darzyborze, a pozostali uczestnicy - Kobylepola.
Projekty zostały wyłonione w ubiegłorocznym głosowaniu miejskim lub
stworzone nowe.
Inną formę - trzeba przyznać, że bardzo ciekawą - wybrało Gimnazjum nr 22 z Antoninka! Pani Elżbieta Witkiewicz, opiekunka grupy
plastycznej, zaproponowała nie stosowaną jeszcze na naszym terenie formę aktywizacji twórczej – warsztaty prowadzone przez profesjonalistów
- Młody Uniwersytet Artystyczny. Być może przyszli artyści oddawali
się z pasją tworzeniu coraz to ciekawszych kompozycji. Zajęcia w plenerze, w pomieszczeniach klasowych pod czujnym okiem prawdziwych
artystów na pewno pozwoliły młodym ludziom dostrzec w sobie nowe
horyzonty ich duszy!
Przykro mi bardzo, że moją jasną i jednoznaczną wypowiedź
dziennikarze przedstawili w innym - jakże zmieniającym sens - świetle. Otóż 8 lipca br. w „Głosie Wielkopolskim” ukazał się artykuł pt. „Kolorowe przystanki w całym mieście”. Wywiadu udzielałem telefoniczne.

Opowiadałem o genezie, uczestnikach oraz - jako przykład zaangażowania nie tylko uczniów - wspomniałem o studentach z MUA (Młodego Uniwersytetu Artystycznego). Zaznaczyłem, że warsztaty odbyły się
w Gimnazjum nr 22, a uczestnikami byli również uczniowie podstawówki. Okazało się dnia następnego, że w artykule jako organizatora
warsztatów podano Szkołę Podstawową, a Gimnazjum pominięto. Gafę
usiłowałem sprostować wysyłając informację do gazety o pomyłce.
Osoby dotknięte nierzetelnością informacji - przepraszam! Wierzę, że ten nieprzyjemny incydent nie rzuci cienia na naszą przyszłą
współpracę, do której zapraszam też pozostałe placówki szkolne!
Jak mawiał nasz wielki rodak- Święty Jan Paweł II: „Człowiek jest
wielki nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
Krzysztof Bartosiak
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ryzykowali życiem

JAK W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
MŁODZI HARCERZE - MIESZKAŃCY UL. NOWE ZAGÓRZE CHCIELI UWOLNIĆ WIĘŹNIÓW
OSADZONYCH W FORCIE RADZIWIŁŁA
Była wiosna 1940 roku. Szalała straszliwa II wojna światowa.
Utrwalały się mroczne dni okupacji hitlerowskiej w Poznaniu. Najeźdźca realizował konsekwentnie swoje zbrodnicze plany wyniszczenia Polaków i Żydów. W okupowanej Polsce rodził się ruch oporu
przeciw ciemięzcom. W ruchu tym nie brakowało polskiej młodzieży, a nawet dzieci. Również i w Poznaniu młodzi i starsi harcerze organizowali się potajemnie i podejmowali różne odwetowe działania.
Takim przykładem mogą być następujące wydarzenia.
Na południowym krańcu Wyspy Tumskiej zbudowany został w połowie XIX wieku, z bardzo wytrzymałej czerwonej cegły Fort Radziwiłła,
popularnie zwany ,,Czerwoną Krową” (fot. niżej, osoby przypadkowe).

W odległości około 200 m od fortu znajduje się ulica Nowe Zagórze z czterema blokami mieszkalnymi (obecnie są tylko trzy). Wśród
rodzin zamieszkujących te bloki było dużo młodzieży męskiej. Wielu
chłopaków było już harcerzami. Gdy nastała okupacja, zapragnęli i oni
brać udział w oporze przeciw okupantowi. Wśród tej młodzieży byli też
mieszkańcy bloków 3 i 4:
ROMAN CICHY (śp., rocznik 1928, harcerz 2 PDH im. K. Wielkiego, później mistrz tokarstwa precyzyjnego); ALEKSANDER GROMADZIŃSKI (śp., rocznik 1926, harcerz 2 PDH im. K. Wielkiego,
później mistrz tokarstwa precyzyjnego, starszy brat autora); HENRYK OLSZEWSKI (rocznik 1928, harcerz 2 PDH im. K. Wielkiego,
później mgr inż. -specjalista napraw dźwigów osobowych), JÓZEF
WARTECKI (śp. rocznik 1927, harcerz 2 PDH im. K. Wielkiego, później ksiądz kanonik,proboszcz parafii w Lubaszu).
To oni, korzystając z wolnego czasu, penetrowali wnętrza opustoszałego na początku wojny Fortu Radziwiłła. Dostawali się do niego dzięki
sprytowi dh. H. Olszewskiego, który był z nich najdrobniejszej budowy
i niskiego wzrostu. Przeciskał się przez jedno uchylone okienko do wnętrza i odsuwał zasuwę głównej bramy fortu. Wówczas wchodzili pozostali koledzy. Powtarzali to wiele razy i buszowali w forcie.
Jednak pewnego dnia podjechał pod główną bramę policyjny samochód z Niemcami, którzy chcieli wejść do wnętrza fortu. Wizyta ta
związana była z przygotowywaniem tymczasowego aresztu dla zatrzymywanych Polaków i Żydów. Zamiar wejścia Niemców do fortu nie powiódł się, bo nie mogli otworzyć bramy. Sytuację tę zaobserwował jeden
z mieszkańców bloku nr 3 z rodziny Janasów. Poinformował o tym dh.
H. Olszewskiego. Ten, gdy Niemcy odjechali, wyćwiczonym sposobem
dostał się do wnętrza i odsunął zasuwę, by można było otworzyć bramę od zewnątrz. W ten sposób dh H. Olszewski uchronił mieszkańców
Nowego Zagórza od represji hitlerowców, jakie mogły ich czekać za zablokowanie bramy.
Minęły następne dni okupacji. Fort stał się miejscem tymczasowego
aresztu dla zatrzymanych Polaków. Po wstępnym przesłuchaniu i odpowiednich represjach przewożono ich do osławionego ,,Domu Żołnierza” przy ul. Niezłomnych, będącego miejscem okrutnych hitlerowskich
prześladowań. Skazanych gestapowskimi wyrokami Polaków kierowano
do więzienia w budynku (dziś nieistniejącym) przy ul. Ratajczaka-róg
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27 Grudnia oraz do Fortu VII. Tych, którzy tam przeżyli katorgę, wysyłano do obozów koncentracyjnych.
Wymienieni wcześniej młodzi mieszkańcy bloków 3 i 4 zaczęli myśleć
jak pomóc w ucieczce przetrzymywanym w Forcie Radziwiłła aresztantom. Najstarszy z wymienionej czwórki dh Aleksander Gromadziński,
gdy utwierdził się w fakcie przetrzymywania w forcie bardzo wielu Polaków, zaproponował kolegom podjęcie próby dostania się do dolnej kondygnacji fortu kanałem ściekowym, który zaczynał się w podziemiach
fortu, a kończył ujściem do oczka wodnego zwanego ,,końskim dołem”.
Kanał przebiegał ok. 100-150 cm pod ziemią, średnica ujścia z kanału wynosiła ok. 50-70 cm. Pomysł podjęcia takiej akcji został przyjęty.
Zaczęły się przygotowania do realizacji. Młodzieńcy zaopatrzyli się w
latarki, zapasowe baterie, drobne narzędzia i robocze kombinezony podebrane swoim ojcom.
Nastąpił dzień próby. Do przeczołgania się przez kanał przystąpili
druhowie Al. Gromadziński i H. Olszewski. Gdy pokonali już dość długi
odcinek kanału natrafili na mocne żelazne kraty przegradzające kanał.
Nie dali im rady, musieli się wycofać. I wówczas doszło do poważnego
zagrożenia dla dh. Al. Gromadzińskiego. Według naocznego świadka,
jedynego żyjącego do dziś z całej czwórki, dh. H. Olszewskiego, dh al.
Gromadziński ,,zaklinował się” w kanale i nie mógł się dalej wycofywać.
Po kilku próbach uwolnienia się, szczęśliwie powiodło się. Obaj druhowie, wspierani od ujścia przez kolegów, wydostali się na zewnątrz. Próba
uwolnienia aresztowanych Polaków nie powiodła się. Jest jednak przykładem podejmowania przez polską młodzież różnych czynów przeciw
okupantowi.

Od lewej: Józef Wartecki, Stanisław Gromadziński (autor),
Aleksander Gromadziński. Pierwsze lata powojenne.

Z powyższym opisem czynu podjętego przez czwórkę młodych ludzi,
wiąże się jeszcze inna forma niesienia pomocy przez harcerzy 2 PDH
im. K. Wielkiego ze Śródki. Były to dyżury na trasie prowadzącej z Fortu
Radziwiłła do mostu B. Chrobrego – ul. Wieżową. Dyżurujący chłopcy
zbierali wyrzucane z ciężarówek przez aresztantów strzępki różnych
papierków, które były grypsami. Następnie starali się przekazać je na
podane adresy. Były to lokalne działania polskiej młodzieży i harcerzy,
którzy wypełniali treści prawa i przyrzeczenia harcerskiego: ,,...i nieść
chętnie pomoc bliźniemu”.

Od lewej: Roman Cichy, Henryk Olszewski, ks. Józef Wartecki.

Zamieszczone opisy wydarzeń zostały spisane na podstawie ustnej
relacji dh. Henryka Olszewskiego, wspomnień własnych piszącego ten
tekst oraz przekazów ustnych nie żyjących już starszych druhów. Z wyrazami szacunku i uznania dla wspomnianych Druhów oraz ich czynów
i działań harcerskich. Czuwaj!
Stary Wiarus 2 PDH im. K. Wielkiego Stanisław Gromadziński
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Mój świat

na nasze „Złote gody”

Niech wybrzmiewa moja miłość słowami płynącymi z gorącego serca, mojego serca. Joleńko moja, często zadajesz
mi pytanie: Waculku kochany - czy ty
mnie kochasz? Ależ Joleńko, to retoryczne pytanie. Przecież wiesz, że kocham
Ciebie Ty moje kochanie.

Kocham Cię w świeży, jasny poranek
pełen pocałunków.
W słoneczne, ciepłe południe,
Wacław Duda
W romantyczne wieczory cudne
W noce, częściowo przegadane
i przedyskutowane,
niekoniecznie senne i niekoniecznie przespane.
Joleńko, pytasz mnie, jak tobie Waculku udało się ujrzeć tę dziewczynę. Od siebie dodam - tę dziewczynę z moich marzeń. Odpowiadam: to
Twoja Joleńko zasługa. Twoja dobroć. Twoja buzia i postać cala świeciła tak jasno, jak
promienie słońca. To jest Twoja aureola. To
są właśnie Twoje cuda.
Joleńko moja.
Choć mijają noce i dni
Tylko Ty, Joleńko droga,
Tylko Ty moje kochanie,
Chcę być tylko z Tobą,
najdroższą dla mnie osobą.
W każdej dobie Joleńko
ja chcę być przy Tobie.
Choć mijają dni wiosny, lata, jesieni,
Nic, Joleńko droga, się nie zmieni
Nic tego nie zmąci
i nic z obranej drogi mnie nie wytrąci.
Kocham Ciebie, tylko Ciebie,
Ty moje kochanie.
Pytasz mnie Joleńko dlaczego,
odpowiadam z radością:
Za dobroć Twoją kochanie,
Za wierność Twoją jedyna,
Za miłość Twą gorącą,
Za uśmiech Twój słoneczny,
Za usta Twe czerwone, miłością zarumienione.
Za twoje cierpliwe krzątanie,
Za Twoje mnie gorące kochanie,
Za ciepło gniazda rodzinnego budowanie,
Za synów Wojtka i Marka,
Za Twoje matczyne, mądre ich chowanie.
Joleńko moja, jesteś piękna i wspaniała. To jest moje wielkie szczęście,
że natura tyle dobra Tobie dała. Szlachetność z miłą buzią splotły się w
tobie z pogodą ducha. Błogosławieństwem jest dla mnie Twoja miłość
i optymizm. Joleńko moja, przytulam Cie do mojego gorącego serca i
obejmuję ciepłymi ramionami. Pragnę, by moja gorąca miłość ogrzewała Twoją szlachetną postać i czyniła nasze życie szczęśliwym. Niech ta
gorąca miłość promieniuje na nasze gniazdo rodzinne i niech daje nam
wszystkim poczucie szczęścia.
Joleńko, strumieniem swej miłości ogrzewasz mnie, Ty moje kochanie, a ja czuję się tak, jakby słońce patrzyło mi w twarz i oświetlało ciepłymi promieniami moje trwanie. Tak, ja czuje Twoje mnie kochanie.
Przyjmij moje za to serdeczne podziękowanie. Dziękuję za piękną realizację wypowiedzianych przez Ciebie Joleńko słów: „Waculku kochany,
zrobię wszystko, by Ciebie uszczęśliwić”.

Jestem dumny z tego, że wybrałem w Tobie dla naszych synów
Wojtka i Marka wspaniała Mateńkę. Wojtek i Gosia dali nam
nasze Skarby - najdroższe skarby - Wnuczki Karolinkę, Agatkę i
Adriankę, które w Tobie, Joleńko moja, mają najwspanialszą Babunię i dobrego niezawodnego przyjaciela.

Te wszystkie słowa wypowiadam w tak ważnej dla nas chwili wspólnego życia, wydobywam z głębi, głębiny mojego serca i
umysłu po to, by wybrzmiewała moja miłość dla Ciebie Najdroższa Joleńko.

Najlepiej oboje wiemy, że na początku materialnie wcale tak łatwo nie
było nam, ale zawsze dobrze ze sobą nam było. Kochanie, Ty moje Kochanie najważniejsze jest nasze szczęśliwe trwanie. Cieszę się, że niczego
nie uroniliśmy z tamtych szczęśliwych, początkowych lat, a wręcz udało
nam się pogłębić nasze szczere i gorące uczucia.
Ileż to lat,
Ileż to lat,
Ile słonecznych dni i ciepłych nocy
chodzimy razem po naszych drogach i dróżkach.
Ile wspaniałych, przeżytych chwil.
Ile serdecznych słów, miłych uśmiechów,
ciepłych dotyków, delikatnych muśnięć.
Ile pięknych marzeń i radości z ich realizacji.
Świetlany obraz Twojej twarzy i Twojej postaci biegnie przede mną i
czyni moje życie tak interesującym i przez to szczęśliwym. Joleńko, choć
słów mi nie brakuje, to jednak czynem potwierdzam to, co czuję do Ciebie. Potrzeba potwierdzenia mej do Ciebie miłości na stałe w mym sercu

gości. Upływający czas niezmiennie mą miłość, która do Ciebie czuję,
nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie, ją potęguje.

Joleńko moja, ale nam się wielkie szczęście zdarzyło. Kochana
Joleńko moja, proszę naszego Stwórcę o to, by pozwolił nam jak
najdłużej cieszyć się z tego pięknego zdroju życia. Taka jest prawda zjawiskowa dziewczyno moja.
Zatem czas na to kochanie
Za nasze wspólne szczęśliwe trwanie
Za wszelkie dobro Panu Bogu podziękowanie.
A na teraz droga Joleńko. Kroczek za kroczkiem, chwila za
chwilą niech w szczęściu, zdrowiu i miłości dni i noce dalej nam
płyną. Ciepło moją miłością niesione chcę tobie dać zjawiskowa dziewczyno moja. Niech cała nasza rodzina czerpie swe siły
z tego zgromadzonego dobra tkwiącego w gnieździe rodzinnym,
budowanym przez nas we wszystkie piękne chwile naszego trwania.
Przez ponad 35 lat mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej często mówiłem - wypowiadałem się, a miałem dużo w tej
kwestii do powiedzenia, cytuję: „Kobieta to dla mnie synonim
dobra, ciepła, miłości, wrażliwości, skromności, szacunku dla
bliźnich, szlachetności, odpowiedzialności za rodzinę”. Okazało
się, kiedy Joleńka została moja żoną, że słowa te dotyczyły właśnie Jej - mojego Skarba, wymarzonej i wyśnionej Mojej Joleńki.
Wacław Duda
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole w przeszłości (5)
PO WYZWOLENIU

W styczniu 1945r. Spławie zostało oswobodzone przez wojska radzieckie. W probostwie
urządzono szpital polowy, co było przyczyną
zdemolowania budynku. W wyniku szkodliwej polityki okupanta i działań wojennych
ucierpiał także kościół. Ks. Stefan Bratkowski - proboszcz spławski - powrócił do parafii w marcu 1945r. i po otwarciu kościoła dla
wiernych w Wielkim Tygodniu przystąpił do
wypełniania swoich obowiązków. Rozpoczął
Maria Boruta
od święcenia potraw wielkanocnych, dojeżdżając
bryczką do poszczególnych miejscowości. Z powodu dużych trudności
i braków w zaopatrzeniu w żywność ogłosił, że „wystarczy do święcenia chleb i sól”. Następnie zwołał Radę Parafialną i przystąpił do remontu kościoła. Sprawa była pilna, ponieważ okupant zerwał z kościoła
pokrycie dachu – blachę ocynkowaną, a podczas działań wojennych
odłamek wyrządził dalsze szkody. Należało więc pilnie zabezpieczyć
budynek przed dalszym zniszczeniem.
Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy Kobylepola byli w
jeszcze trudniejszej sytuacji niż przed 1939 rokiem. Dom sióstr na Olszaku nie istniał. Natomiast, poprzez zbudowanie przez okupanta dworca kolejowego Poznań – Franowo, odcięto Kobylepole od strony południowej od dawnych układów komunikacyjnych ze Spławiem. Dojście
do kościoła znacznie się wydłużyło – do około 6-7 km i w znacznej
części drogami nie utwardzonymi. W związku z powyższym mieszkańcy Kobylepola rozpoczęli intensywne starania o zbudowanie własnego
kościoła względnie kaplicy. Ks. proboszcz Stefan Bratkowski rozumiał
mieszkańców Kobylepola i nie przeszkadzał w tych zabiegach tym bardziej, że w tym czasie Kobylepole to około 2200 mieszkańców. Wskazywano na obiekty, które mogłyby być wykorzystane do celów sakralnych,
np. kaplica w wypalonym, ale nie zrujnowanym pałacu Mycielskich lub
duży drewniany barak po policji niemieckiej przy ul. Piwnej 12. Nie dawało to jednak pożądanych rezultatów.

nia ks. proboszcz płacił PKP czynsz w wysokości 46,00 zł miesięcznie z
kasy kościelnej.
Pomieszczenie użytkowane na cele sakralne długo nie było poświęcone.
Dopiero 12 kwietnia 1948r. Kuria Metropolitalna wyraziła zgodę na poświęcenie kaplicy. Aktu poświęcenia dokonano 15 kwietnia 1948r. Wyposażenie kaplicy przedstawiało się następująco: ołtarz - zbudował pan Stanisław
Matuszak w stolarni Odcinka Drogowego za zgodą p. Edmunda Kozłowskiego; ambona - wykonana przez pana Wincentego Stoińskiego własnym
sumptem, balustrada przed ołtarzem - wykonana przez pracowników
Odcinka Drogowego w ramach prac wykończeniowych pomieszczenia,
ponadto Droga Krzyżowa (stacje), 4 lichtarze, 2 kandelabry i niezbędny
sprzęt liturgiczny. Bieliznę liturgiczną, komże i komeszki ministrantów na zamówienie z Kobylepola szyły siostry Serafitki ze św. Rocha. Tak było przez
kilka lat, chociaż władze nadrzędne PKP Odcinka Drogowego tego nie
akceptowały. Przykrości miał także p. Edmund Kozłowski. Były duże naciski na ks. proboszcza, aby parafia zwolniła zajmowane pomieszczenia.
Najprostsze uzasadnienie, jakim się w swych działaniach posługiwano, to
takie, że kaplica, miejsce kultu religijnego, znajduje się na terenie państwowego zakładu pracy.

KAPLICA PRZY UL. STALOWEJ

Na początku 1952r, ks. proboszcz S. Bratkowski nabył barak murowany
(pruski mur), z przeznaczeniem na kaplicę od władz kolejowych. Dzierżawa została zawarta pomiędzy PKP a ks. proboszczem S. Bratkowskim przy
wydatnej pomocy p. Edmunda Kozłowskiego. Barak znajdował się przy
ul. Stalowej, ale jego adres pocztowy to ul. Piwna 13. Barak stał na terenie
PKP. W jego bezpośrednim otoczeniu nie było żadnej zabudowy. Był także
dobry, szeroki dostęp do niego od strony ul. Stalowej, lecz nie utwardzony,
o gliniastym podłożu. Barak to dawna łaźnia zbudowana przez okupanta
z przeznaczeniem dla Polaków z obozu robót przymusowych, wykorzystywanych przy budowie dworca towarowego Franowo. Budyneczek był w
bardzo złym stanie technicznym, nie używany od końca wojny (nie były
nawet usunięte koryta umywalek), posadzka z cegły źle wypalonej - nieustannie pyląca.

KAPLICA PRZY UL. REKNICKIEJ

Wtedy nastąpiło porozumienie pomiędzy prezesem Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej panem Wincentym Stoińskim a zawiadowcą PKP Odcinka Drogowego panem Edmundem Kozłowskim o
częściowym wynajęciu baraku przy ul. Reknickiej (naprzeciw Parowozowni PKP). Od maja 1945 została wynajęta środkowa część tego baraku. Pomieszczenie to w lewej – wschodniej ścianie posiadało 8 okien,
a w prawej drzwi wejściowe z dużego przedsionka oraz małe pomieszczenie na zakrystię. Przystosowania pomieszczeń dla celów sakralnych
dokonali pracownicy Odcinka Drogowego, za zgodą pana E. Kozłowskiego (właściwa kaplica i pomieszczenia na zakrystię – ściany boazeria
i drewniana podłoga, duży przedsionek uporządkowany). Wyposażenie
w niezbędny sprzęt liturgiczny spoczęło na mieszkańcach Kobylepola,
którzy dawali na ten cel hojne datki pieniężne. Także młodzież zrzeszona w KSMM zdobywała środki pieniężne poprzez swoją działalność
(dochody z organizowania imprez), aby zabezpieczyć kaplicę w niezbędne wyposażenie.
O porządek w kaplicy dbali mieszkańcy i harcerze. Pierwszymi ministrantami byli: Kazimierz Kwaśnik, Czesław Mańczak i Edmund
Wichniarz. W tym baraku w niedzielę i święta odprawiana była Msza
św. przez ks. Stefana Bratkowskiego, przywożonego bryczką, udostępnioną przez pana Andrzejewskiego – kierownika gospodarstwa rolnego
PKP Kobylepole Huby - niezależnie od pogody i pory roku. Razem z
księdzem przyjeżdżał również organista. Powożącymi byli mieszkańcy
Kobylepola. Natomiast trudno było tutaj odprawić nabożeństwa w dni
robocze ze względu na panujący hałas (obok pracowały kuźnia i stolarnia). Pamiętam pierwszą misję (prawdopodobnie początek 1946r),
którą głosili ojcowie misjonarze - Księża Oblaci – w tym baraku. Ksiądz
wygłaszał kazanie, a jednocześnie obok kowal wykonywał swoje obowiązki. Wszystkie uroczystości kościelne (chrzty, śluby, I komunie itp.)
odbywała się nadal tylko w Spławiu. Za użytkowanie tego pomieszcze-

Barak z pruskiego muru przy ul. Stalowej
przekształcony przez mieszkańców Kobylepola w kaplicę.
Po prowizorycznym uporządkowaniu. tego pomieszczenia, wniesiono ołtarz z kaplicy przy Reknickiej i przystąpiono do odprawiana nabożeństw.
Ksiądz przebierał się w szaty liturgiczne za ołtarzem. Podobno szybkie
przejęcie tego miejsca było konieczne. Kaplicą zaopiekowali się panowie
Leon Garczyk i Ignacy Wichniarz i powoli zamieniali to miejsce w coraz bardziej przypominające Dom Boży. Sprzątania podjęła się pani Wichniarzowa,
Ks. S. Bratkowski coraz bardziej podupadał na zdrowiu i coniedzielne
przyjazdy do Kobylepola były dla niego męczące. Dostrzegła to Kuria Metropolitarna i z dniem 1 lipca 1952r, przyznała parafii spławskiej etat wikariusza dla obsługi Kobylepola. Pierwszym był ks. Wacław Kusztelak powołany z
Pniew. Nie miał gdzie mieszkać, więc początkowo zamieszkał na probostwie
w Spławiu, a do Kobylepola dojeżdżał dosłownie czym się dało. Później kupił sobie motocykl. Taki stan nie trwał zbyt długo. Barak zaczęto remontować. Z jego powierzchni wydzielono cześć przeznaczoną na zakrystię, a
obok pokoik o powierzchni ok. 12-14 m kwadratowych na mieszkanie dla
księdza. Po pierwszych większych opadach okazało się, że dach przypomina sito. Woda lała się do wnętrza, ksiądz musiał podstawiać różne naczynia na
zbieranie deszczówki. Zakrystia spełniała również funkcje biura parafialnego, a pokoik księdza sypialnię, kuchnię i łazienkę. (cdn)
Maria Boruta
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osiedle dawniej i dziś (5)

Kolejne nasze spotkanie z tego cyklu pragnę poświęcić przemianom, jakie dokonały
się w rejonie skrzyżowania ulic Podwale i
Warszawska. Ciekawe czy ktoś z Państwa
pamięta jak tu było zanim powstało rondo,
które nosi umowną nazwę Rondo Śródka.
Niezależnie od nazwy jest ono nierozłącznie
związane z naszym osiedlem - Komandorią.
A było to tak. Po rozebraniu w okresie mię- Marek Knasiecki
dzywojennym pruskich fortyfikacji (Brama
Warszawska w 1924 r. oraz Działobitnia Reduty Reformatorów
w 1925 r., jak po odzyskaniu niepodległości nazywano dawny
Fort Prittwitza – Graffona), w okolicy tej powstała wolna przestrzeń, pozwalająca na wybudowanie nowej drogi, łączącej dotychczasowe skrzyżowanie z Zawadami, omijającej centrum
Śródki. Do tego czasu konieczne było przejeżdżanie z ulicy
Podwale w ulice Cybińską i Bydgoską do Zawad. Rozpocznijmy
przechadzkę wspomnień.

Na powyższym zdjęciu pokazujemy już zbudowane rondo. Za budynkiem wybudowanym w 1934 r. (początkowo dla rodzin dozorców
zatrudnionych w Wojewódzkim Zakładzie dla Głuchoniemych, w późniejszych okresach budynek zmieniał swoje przeznaczenie) widać istniejącą jeszcze wówczas ulicę Andrzeja Laskarego. Jak się dobrze przyjrzeć to widać, że pod północnym i wschodnim wylotem z ronda nie ma
jeszcze przejść podziemnych.

symbole miasta

Dzięki obecnemu prezydentowi naszego grodu, herb Poznania wraca ponownie na swoje zaszczytne i godne miejsca,
z których, z dziwnie niewiadomych powodów, zniknął w minionych latach. Oprócz herbu wiele miast posiada wspaniale
legendy nierozłącznie związane i kojarzone tylko z nimi. Kraków ma Lajkonika, Warszawa Złotą Kaczkę itd.
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Skrzyżowanie dróg zanim powstało rondo Śródka.

W związku z kilkoma tragicznymi wypadkami na przejściach dla pieszych (tą drogą też do 1963 r. chodziłem na Śródkę do Szkoły Podstawowej) postanowiono wybudować przejścia podziemne, które widzimy
na następnym zdjęciu

Otoczenie ronda było wyjątkowo puste. No cóż, nic nie powstaje
z dnia na dzień. Mam nadzieję, że ta historyczne podróż pozwoliła wielu
z Państwa wrócić do czasów ich młodości, a tym młodszym pokazała
jak zmieniało się to jedno z bardziej znanych miejsc w naszym mieście.
Pozdrawiam. Do następnego spotkania.
Marek Knasiecki

fimy siebie i swoich pozytywnych cech eksponować. A przecież
mamy ich wiele i musimy to diametralnie zmienić. Podziwiający
i popierający inicjatywę tych wszystkich młodych ludzi, którym
się jeszcze chce.
Marek Knasiecki

Nasze kochane miasto ma wiele legend, ale najbardziej znaną jest ta
o Poznańskich Koziołkach. Muszę tutaj zaproponować wszystkim - tym
młodszym oraz ich rodzicom i dziadkom - przeczytanie książki pani
Wandy Chotomskiej pt. „Koziołki Pana Zegarmistrza” wydanej w 2003
r. (na 750-lecie lokacji Poznania) przez Wydawnictwo Miejskie.
Wizualizacją tej legendy, oprócz Koziołków trykających się codziennie w południe na zegarowej wieży renesansowego Ratusza, od pewnego
czasu są także Koziołki Maskotki dumnie kroczące po bruku Starego
Rynku. Koziołki Maskotki są żywą reklamą Poznania, a wykonywane
dla turystów zdjęcia z nimi przez panią Marlenę Kulińską są wspaniałą,
niepowtarzalną pamiątką z pobytu w naszym mieście. Bardzo podoba
mi się pomysł pani Marleny na podniesienie atrakcyjności grodu Przemysła. Byle więcej młodych ludzi chciało w podobny sposób realizować
swoje pomysły na życie.

Tylko należy przyklasnąć takim inicjatywom oraz reklamować
je wszem i wobec. Sam także nie omieszkałem zrobić sobie zdjęcia z tymi sympatycznymi pluszakami. My poznaniacy nie potra-
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smutne widoki po wichurach

Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, aby na niedużym stosunkowo
obszarze Głównej tak wiele drzew ucierpiało z powodu silnych wiatrów,
jak to się stało w lipcu br. Co najmniej kilka stron zajęłoby pokazanie
na tych łamach największych z tych szkód, więc z wielu wybraliśmy
tylko niektóre obrazki. To szczęście, że od wiatrołomów nie ucierpieli
ludzie, ale mamy dobitny sygnał, że starym drzewom na osiedlu należy
się bacznie przyglądać. Niektóre z nich, z powodu chorób grzybowych

pnia, mogą stanowić zagrożenie nie tylko w czasie huraganu. Podczas
ostatnich wichur szczególnie wiele konarów złamanych zostało na topolach. Gatunek ten musi być eliminowany z miejsc uczęszczanych przez
mieszkańców. Podobnie nie można żałować malowniczych starych, ale
schorowanych wierzb, gdy chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Straty spowodowane silnymi wiatrami mogą przynieść istotną korzyść, gdy z tego
doświadczenia wyciągniemy właściwe wnioski.
md

Powalone zdrowe wierzby nad rzeką Główna.

Złamana jak zapałka olcha w parku Nadolnik.

Zdrowa wywrócona akacja przy ul. Nadolnik przed młynem.

Okazała, stara, mocno spróchniała wierzba w parku Nadolnik.

Wiele takich szkód na działce kościelnej przy ul. Mariackiej.

Nie oparł się wiatrowi stary klon na ul. Mariackiej.
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Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (9)
WAŻNA JEST PAMIĘĆ

W lutym 2012 roku Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika
Wypędzonych w Poznaniu przekształciła się w Stowarzyszenie
zwykłe o nazwie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu.
Rok 2013 przyniósł istotne postępy. Na naradzie zorganizowanej przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Poznaniu powstała myśl o znalezieniu pod pomnik Wypędzonych miejsca w śródmieściu. Społeczny Komitet natychmiast podjął tę kwestię uważając, że taka lokalizacja
zdecydowanie zwiększy szanse na zaistnienie w świadomości
społecznej tematyki wypędzeń Polaków. Społeczny Komitet rozpoczął procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
uwieńczoną wpisaniem do KRS w dniu 11.06.2013. Rada Miasta
Poznania podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na wzniesienie Pomnika Wypędzonych Wielkopolan (5.11.2013).
Społeczny Komitet wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działce u zbiegu ulic Towarowej i Powstańców Wielkopolskich. Teren ten został przyznany decyzją nr
15/2014 z dnia 31 styczni 2014. W dniu 19 maja 2014 odbyło się
spotkanie prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego z przedstawicielami Społecznego Komitetu, na którym prezydent stwierdził, że idea budowy pomnika jest mu bliska i wesprze przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu na projekt.
W lipcu 2014 Społeczny Komitet otrzymał prawo dysponowania terenem. Ustawiono tablicę ze sjenitu informującą, że: „W
tym miejscu zostanie wzniesiony pomnik Wielkopolan ograbionych i wygnanych z własnych domów przez niemieckich
najeźdźców w latach 1939-1945”.
Zarząd Stowarzyszenia otrzymał pierwsze rysunki będące propozycjami przyszłego pomnika wykonane przez profesjonalistów
artystów-rzeźbiarzy.

Wystąpienie o pozwolenie na budowę musiało zostać wstrzymane z powodu odkrycia na działce pod pomnik schronów
przeciwlotniczych z roku 1944.
Tymczasem Społeczny Komitet wystąpił do nowego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka o zorganizowanie spotkania trójstronnego (prezydent – marszałek – Społeczny Komitet) w celu
określenia dalszych losów projektu, w tym finansowania. Sprawa
ta ma swoje odniesienie i wymowę w świetle niesłychanej aktywności Niemców w zakresie forsowania swojej narracji historycznej. Aby nie przegrać z Niemcami walki o pamięć należy popierać nie tylko budowę Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, lecz
także dużego Muzeum II Wojny Światowej z ukazaniem martyrologii Polaków – ofiar zbrodni reżimów totalitarnych. Podjąć
się takich dzieł mogłaby instytucja państwowa z budżetem porównywalnym do niemieckiego „widocznego znaku”.

POSŁOWIE

Rysunek koncepcyjny pomnika
autorstwa artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki.

Upłynęło 70 lat od naszego powrotu do Poznania. Zmienił
się świat, zmienił się Waryś, my także. Nie ma tam już chat pod
strzechą. Piękne nowe domy, asfaltowe drogi, młodsze pokolenia
dawnych mieszkańców w znacznej części rozproszone po świecie. Gdy odwiedziłem Waryś w sierpniu 2014 roku oprowadzany przez pana Jana Bąka z Warysia rozmawiałem ze starszymi
mieszkańcami, którzy pamiętali bardzo dobrze naszą rodzinę.
Oni, ich dzieci i wnuki przyjęli mnie nadzwyczaj serdecznie, tak
jak w latach 70. i 90. ubiegłego wieku przyjmowali brata Jurka
i siostrę Olę z mężem. Dom Curyłów, w którym mieszkaliśmy
podczas wojny, kupił, zmodernizował, a nawet nieco powiększył
mieszkaniec Krakowa. Po prostu zamienił gwar wielkiego miasta
na wiejskie wyciszenie.
W ostatnich latach wokół Warysia powstały żwirownie i trwa
ich intensywna eksploatacja, przede wszystkim dla potrzeb budownictwa drogowego. We wsi nie zauważyłem już ani jednej
strzechy. Pozytywne wrażenie robi czysty, uporządkowany Borzęcin z uregulowaną już, dawniej kapryśną i niebezpieczną
rzeką Uszwicą. Rozbudowana, nie do poznania siedziba gminy,
nowy most przez rzekę, zadbany cmentarz, odnowiony kościół
Narodzenia NMP z wysoką wieżą – wszystko to dobrze świadczy
o mieszkańcach, gospodarzach gminy i wspólnocie parafialnej
szczycącej się 650-letnią historią i tradycjami. Życzę wszystkiego
najlepszego! (koniec)
Henryk Walendowski
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
ŚREDNIOWIECZNE ZABAWKI
wakacji nadszedł czas
Jak i czym dzieci bawiły się w średniowieczu? Odpowiedzi szukaliśmy
w Muzeum Archeologicznym. Podczas zajęć zatytułowanych “Zabawy i
PÓŁKOLONIE

Jak co roku, nasza szkoła jeszcze przez tydzień od zakończenia nauki
gościła uczniów klas 1-3. W tym czasie bowiem organizowane były półkolonie. Zajęcia odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Rady Osiedla Główna, pomocy Akcji Katolickiej i pracy nauczycieli w charakterze
wolontariuszy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dzieci
miały okazję od poniedziałku do piątku uczestniczyć w wielu atrakcjach. Przypominamy również, że na terenie szkoły przez całe wakacje
odbywają się zajęcia z Trenerem Osiedlowym, a w sierpniu pod okiem
nauczycieli wychowania fizycznego organizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe na boisku.

zabawki przez wieki” dowiedzieliśmy się, że dzieci w dawnych czasach
bawiły się przedmiotami podobnymi do naszych zabawek. Dzieci były
bardzo pomysłowe. Potrafiły zrobić zabawki z trawy, kamieni, drewna.
W muzeum obejrzeliśmy także Wystawę Średniowieczną.

„Z PASJĄ W ŚWIAT”

Nie do wiary, nie do wiary, teatr to prawdziwe czary!
Trzeba wiedzieć, że dziecięca wyobraźnia nie jest niczym ograniczona, że sięga dalej niż dorosłym mogło by się wydawać. Podczas zajęć
teatralnych dzieci z SP45 dowiadują się, jak tą cenną materię pokazać
na scenie. Tu wszystko jest umowne, tu każdy pomysł jest natychmiast
wcielany w życie, tutaj poprzez świetną zabawę dzieci uczą się gry aktorskiej, ruchu scenicznego, pracują nad głosem, odbywają niezapomniane
przygody. A po warsztatach każdy z uczestników jest jakby śmielszy i
bardziej pewny siebie. Warsztaty teatralne “Z pasją w świat” to przede
wszystkim cotygodniowe spotkania z kukiełkami i pacynkami, ale również dodatkowe artystyczne niespodzianki. W tym roku były to: warsztaty mydlane, spotkanie z bajarzami, zajęcia z budowy instrumentów
muzycznych oraz zwiedzanie kulis Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w
Poznaniu. Na boisku szkolnym dzieci pożegnał, za pomocą ogromnych
baniek mydlanych, szczudlarz-olbrzym, rozdał każdemu uczestnikowi
dyplom i co najważniejsze, powiedział “do zobaczenia we wrześniu!”.

PIERWSZA POMOC

Dzięki uprzejmości pana Artura Budzyńskiego – ratownika medycznego i jednocześnie ojca ucznia klasy IIIa – przeprowadzono krótki
kurs resuscytacji dla rodziców. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy
dowiedzieli się m. in. o podstawowych zasadach udzielania pierwszej
pomocy osobie nieprzytomnej, osobie z brakiem oddechu i tętna oraz z
objawami padaczki i cukrzycy. Umiejętności wyniesione z zajęć pozwolą w sytuacji koniecznej udzielić właściwej pomocy potrzebującym.

FABRYKA ŚMIECHU

Uczniowie klasy 1a i 1b spędzili mile czas w Fabryce Śmiechu “Michałek”. Wiemy, że zabawa nie tylko bawi, ale i uczy. Ta forma aktywności
jest potrzebna i atrakcyjna w każdym wieku. Uczniowie poprzez zabawę
ćwiczyli siłę, rozwijali sprawność fizyczną oraz zaspokajali potrzebę ruchu. Mieli możliwość bliżej poznać się z rówieśnikami z równoległych
klas. Sprawniejsze dzieci pomagały słabszym wspinać się i pokonywać
przeszkody. W kontaktach z kolegami uczyły się pomysłowości, rozwiązywania problemów, pomocy słabszym czy samodzielnego radzenia
sobie z emocjami.

PIERWSZE PRAWO JAZDY

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uzyskania kart rowerowych, przygotowanie do ,,egzaminu’’ na kartę rowerową oraz sprawdzanie umiejętności odbywa się w szkole podstawowej (dla uczniów,
którzy ukończyli 10 lat ). Egzamin na kartę rowerową składa się z części
teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, kartę
rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Z pewnością przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego i bezpieczne korzystanie z roweru umożliwiło wielu
naszym uczniom wakacyjne wycieczki rowerowe.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
W KRĘGIELNI

Uczniowie klasy 5a wybrali się do galerii w centrum miasta, aby spędzić miło czas na kręglach. Zabawa była wyśmienita, wszyscy bardzo
się zaangażowali i z każdym rzutem szło im coraz lepiej. Na pewno w
przyszłym roku odbędzie się rewanż.

LIGA ORLICZEK

Zakończenie sezonu 2014/2015 Poznańskiej Ligi Orliczek miało niezwykły przebieg. Przy Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu odbył się
turniej pokazowy, a następnie każdy zespół odebrał medale, puchary i
nagrody. Organizatorami są Akademia Piłkarska „Uniwersytet Futbolu”,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta, a patronem medialnym - „Nasz
Głos Poznański”. Piłkarki z SP 45 jako jedyne wystąpiły dwoma zespołami. Sukcesem zakończyła się I edycja turnieju dla naszych dziewcząt,
gdyż zajęły 2 miejsce. Drugi zespół zajął 6 miejsce. Wszystkim piłkarkom serdecznie gratulujemy!!!
Nasza reprezentacja SP 45 I: Katarzyna Walkowiak, Klaudia Lewińska,
Paulina Cegielska, Magdalena Zdrojowa, Martyna Drewicz, Aleksandra
Filipiak, Klaudia Bobecka. II: Zofia Rosińska, Weronika Muszyńska,
Paulina Plucińska, Weronika Kortas, Gabriela Leitgeber, Wiktoria Pacholska, Paulina Konieczna, Patrycja Małyszka.

OBOZY SPORTOWE

Uczniowie klasy sportowej w sierpniu uczestniczyli w obozach sportowych na obiektach własnych SP 45 Terminarz: 10 do 14 sierpnia obóz dochodzeniowy dla chłopców klas 4-6; 17 do 21 sierpnia - treningi
adaptacyjne dla uczniów klasy 4; 24 do 28 sierpnia - obóz dochodzeniowy dla dziewcząt klas 4-6. Udział jest bezpłatny i służy przygotowaniu
do rozgrywek piłkarskich w kolejnym roku szkolnym. Zajęcia prowadzą
nauczyciele wf SP 45:
Konrad Kowalski,
Damian Grabowski,
Ewelina Toporek. Po
treningach uczestnicy biorą udział w
dodatkowych atrakcjach (basen, Malta, kino, kręgle) dla
chętnych.

z myślą o innych...

Wizja bez działania jest tylko marzeniem.
Działanie bez wizji to strata czasu.
Ale mając wizję i działając - możemy zmienić świat.
Nelson Mandela
Odchodzę na emeryturę z przekonaniem dobrze spełnionej SŁUŻBY. Zamykam swój czas aktywności pedagogicznej
mam poczucie satysfakcji z dokonań minionych lat. Dziękuję
z całego serca wszystkim Nauczycielom, z którymi współpracowałam, za zaangażowanie, pomoc i wsparcie oraz serdeczność, którą czułam każdego dnia. Pracownikom administracji
i obsługi za codzienną, sumienną pracę, by szkoła mogła prawidłowo funkcjonować. Rodzicom i Uczniom za zrozumienie,
że wszystko co czyniliśmy na rzecz Naszych Dzieci, było dyktowane Ich dobrem.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM SZKOŁY!
W życiu każdego człowieka przychodzi moment, kiedy trzeba zostawić coś, aby móc pójść dalej...
Małgorzata Borowiak - dyrektor SP45
Wiersz dedykowany Pani dyrektor Małgorzacie Borowiak:

MOJA KOCHANA SZKOŁA
Jeszcze nie dzwoni dzwonek,
Bo to wczesna pora,
Ale już na korytarzu
Można spotkać dyrektora.
Tę uśmiechniętą Panią zna Mama i Tata,
To nasza kochana Pani Małgorzata.
Idzie korytarzem, serce Jej mocniej bije,
Bo Ona tą szkołą żyje.
Poświęca jej swoje wolne chwile,
Choć na co dzień ma zajęć tyle.
Uczniowie, woźne, nauczyciele
Dla Niej znaczą bardzo wiele.
Jest tu od lat szefową,
Wielu ze zdziwienia kręci głową.
Bo Ona poświęciła tej szkole życie,
Będąc Panią Dyrektor należycie.
I choć łza w oku się kręci, minęło tyle lat,
Pani Dyrektor pokazała nam inny świat.
Świat, w którym jest miejsce dla każdego,
Gdzie jeden człowiek nie odrzuca drugiego.
Nauczyła nas szacunku i miłości,
Zapraszając do szkoły tak wielu gości.
Nie kto inny, tylko Ona
Popierała ideę nadania szkole Patrona.
Dążyła zawsze z uśmiechem do celu,
A takich ludzi mamy niewielu,
I choć odchodzi na emeryturę zasłużoną,
Jest dla nas wzorem, kobietą spełnioną.
Za Jej uśmiech, za serce, za to
Dziękujemy Pani Małgorzato.
Dziękują Ci Nauczyciele, Rodzice, Personel, Uczniowie,
Ze wzruszenia kręci się w głowie.
Ale jedną wiadomość ważną dla Ciebie mamy,
Że Cię wszyscy bardzo kochamy.
I kiedy zadzwoni dzwonek, będzie to wczesna pora,
Jeszcze nie raz ujrzymy kochanego Dyrektora.
Nikt nie powie, że w domu siedzi,
Bo Ona swoją kochaną szkołę odwiedzi.
Autor: Aleksander Filipiak - Tata Oli, uczennicy SP 45
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wsparcie w walce z dopalaczami

W ostatnim czasie w kraju odnotowano bardzo wiele
zatruć młodych ludzi różnymi syntetycznymi narkotykami, tak zwanymi dopalaczami. Ich zażywanie powoduje zatrucia i śmierć.
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalaczy?
Znasz skutki tych groźnych substancji? Chcesz dowiedzieć
się więcej o możliwości zapobiegania i leczenia? Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych podaje listę numerów telefonów, pod
którymi można szukać pomocy. Oto one:

uwaga ! oszuści !

Szanowni Państwo

Z przeprowadzonej analizy takich przestępstw jak oszustwa,
kradzieże, rozboje i wymuszenia wynika, że ich ofiarami coraz
częściej stają się osoby starsze lub samotnie mieszkające. Sprawcy najczęściej działają z zaskoczenia i wybierają ofiarę, która ich
zdaniem będzie stawiała najmniejszy opór. Dlatego należy zachować ostrożność, aby uniknąć większości zagrożeń. Państwa
bezpieczeństwo zależy od znajomość działania sprawców jak i od
postępowania w sytuacji zagrożenia.
Sprawcy często wchodzą do mieszkania swoich ofiar lub dokonują oszustw na tzw. „legendę”. Są to fałszywe uzasadnienia
potrzeby wejścia do mieszkania, m. in.:
- wizyta pracownika administracji, gazowni i energetyki;
- wizyta pracownika przychodni, opieki społ., pielęgniarki;
- zostawienie wiadomości, kwiatów, długu itp. dla sąsiada;
- oferta sprzedaży koców, pościeli itp.;
- uzyskanie wody do chłodnicy, kwiatów, popicia lekarstw;
- propozycja odprawiania czarów lub modlitw;
- skorzystanie z toalety;
- ofiarowanie pomocy przy wniesieniu zakupów;
- podanie się za policjanta, również telefonicznie.

„Zaniedbany skwer”

moje zdanie na temat

Chwała Mieszkańcowi (Pani lub Panu ) za zajęcie się tym
tematem. Bo sam fakt zrobienia zdjęcia i wysłania do redakcji
materiału na ten temat to duży wysiłek. Jednak skoro zabiera
się głos w społecznych sprawach to trzeba mieć cywilną odwagę, by się przedstawić. Ja, Marek Knasiecki, kiedy zabieram
w ważnych sprawach dla naszych małych Ojczyzn głos, nigdy
nie ukrywam się. Bo zawsze mam na uwadze słowa mądrych
ludzi, że „porządki rozpoczynajmy od samych siebie”.
Kiedyś byłem w warzywniaku po zakupy, przyszła wcześniej
ode mnie urodzona Pani i od wejścia narzekała, że chodniki w
Poznaniu są zaśmiecone, czy ten prezydent Poznania nie może
się tym zająć. Kiedy zapytałem czy pan prezydent zaśmiecił te
chodniki, pani była bardzo zdziwiona moją reakcją na swoje frustracje. No ale cóż, jak już pisałem przed wyborami do Rad Osiedli, krytykować każdy może, a jeszcze anonimowo to dopiero
jest frajda. Żadnej odpowiedzialności, a ile fermentu można tym
zrobić! Mam retoryczne pytanie do Mieszkańca: czy wziął udział
w wyborach do Rad Osiedli, może kandydował na radnego osiedla? Jeśli nie to bardzo go proszę, by powściągnął swoje opinie na
temat pracy radnych osiedlowych.
Nasze osiedle przez ostatnie lata zmieniło się i to w wielu
aspektach. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to może powinien iść do

800 060 800 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego

116 111
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy telefon zaufania
112

Rzecznika Praw Dziecka
Jednolity numer alarmowy
na terenie całej Unii Europejskiej

Prosimy o zachowanie ostrożności przy wpuszczaniu osób obcych do mieszkania lub domu. Pamiętajmy o zamykaniu drzwi
wejściowych do swoich domostw, by nie dać okazji złodziejowi.
W przypadku zauważenia osób obcych podejrzanie się zachowujących w pobliżu prosimy o niezwłoczny kontakt z policją pod
numer alarmowy 997 lub z dyżurnym KP Poznan Nowe Miasto
tel. 61 84 123 11(12).
KP Poznań Nowe Miasto

okulisty. A może te zalegające śmieci przynieśli kosmici? A może
głos Mieszkańca to głos takiej frustracji jak tej Pani w warzywniaku? A co zrobił ten Mieszkaniec, by śmieci tam nie było i by
ten skwerek był posprzątany? Zakasał tak jak samorządowcy z
Głównej rękawy i naprawił zepsutą ławeczkę? A może posprzątał
krzaki przy osiedlowym śmietniku? Chyba nie, bo nie było by
tego zdjęcia!
Jeśli Mieszkaniec ma aparat i wolny czas, może zrobić zdjęcie
jednemu czy drugiemu mieszkańcow,i podrzucającemu śmieci
różnego typu pod nasz osiedlowy śmietnik zamiast wywieźć na
„gratowisko” lub do innego punktu skupu. A może sam chciał
wyrzucić tu swoje odpady, ale ktoś go uprzedził? Radni Osiedla
Ostrów Tumski – Śródka -Zawady – Komandoria nie są w stanie
za wszystkich mieszkańców sprzątać śmieci, bo nie po to zostali
wybrani.
Jak pisałem w czerwcowym MY w artykule „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, oczy wszystkich mieszkańców
widzą więcej, niż oczy dzielnicowego z policji lub osiedlowego
strażnika miejskiego. Podobnie jest z pracą na rzecz swojego
osiedla! A tak już na koniec, jeśli Mieszkańcowi tak podoba się
na sąsiednim osiedlu, to może tam mieszka i pisze o innych, by
zdeprecjonować ich, a powiększyć swoje osiągnięcia?
Mimo tych moich gorzkich słów życzę Mieszkańcowi bardzo
dużo zadowolenia z siebie. Każdy głos jest ważny jak dzieje się
coś złego, ale przyzwoitość też ma swoją wartość! Ona nie zna
ani wyznania, ani przynależności do jakiejś opcji politycznej.
Marek Knasiecki
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Łabędzia rodzina na ulicy Sarniej przy Jeziorze Swarzędzkim
w Zielińcu. Tata z wielką odwagą chroni mamę z młodymi,
nie ustępując ani na krok pojazdom, które muszą omijać
zajęty przez ptaki teren.

Nowości we fryzjerstwie

koloryzujące pianki

Od niedawna hitem we fryzjerstwie są pianki koloryzujące.
- To taka odrobina szaleństwa zwłaszcza teraz, na lato – mówi
p. Paulina Rożewska, właścicielka salonu Saphona przy ul. Łaskarza – bo barwi się zazwyczaj tylko końcówki włosów, ale
ostrymi kolorami. Są to m.in. zielenie, żółcie, róże. Co bardziej odważne panie chcą zmienić barwę na całej długości
włosów. Kolor ,,schodzi” po kilku myciach, jeszcze prędzej
gdy używa się szamponu przeciwłupieżowego.
Co ciekawe, teraz latem, w czasie wakacji, z koloryzującej usługi korzystają też… najmłodsi klienci salonu.
- Przyszła mama z małą córeczką, aby jej ufarbować pianką
kosmyki włosów. Taki wakacyjny kaprys – mówi pani Paulina.
- Inna mama zafundowała córce taki ,,zabieg” w prezencie za
świadectwo z czerwonym paskiem. Naszym dzieciakom urządziłyśmy u nas w salonie początek wakacji. Chłopcy chcieli mieć
uformowane irokezy i ,,pokolorowane”, najczęściej na żółto. Było
wiele śmiechu gdy zamiast niebieskiego koloru ,,zrobił się” zielony. Nawet nasza mała klientka nie miała o to pretensji. Taka

ależ, proszę bardzo!

kalanie polskiego języka

,,Nawet nie wiemy jakie mamy szczęście, że znamy język polski i
wszystkie piękne teksty w tym języku napisane. Świat ich nie zna”...
To fragment wypowiedzi Magdy Umer, która na ostatnim Festiwalu
w Opolu urządziła święto 100-lecia urodzin Jeremiego Przybory. O
pięknej polszczyźnie pisało wielu, pisałam i ja, twierdząc, że człowiek kulturalny posługuje się poprawnym językiem polskim i tylko
w niewielu przypadkach (np. w mowie codziennej, potocznej) można
wpleść zwrot np. ze slangu. Walka o poprawność językowa jest jednak walką z wiatrakami, to głos wołającego na puszczy. Wiem, że nowomowa to codzienny język młodych P o l a k ó w, którzy łączą język
komputerowy z angielskimi wtrętami plus skróty, będące wynikiem
szybkiego pisania sms-ów i e-maili. Może młodzi jeszcze się opamiętają. Gorzej, że z ich (czasem po prostu plugawego) języka korzystają
starsi. I nie wiem czy chcą się w ten sposób odmłodzić, pokazać jacy
to są postępowi? A już niewybaczalne jest gdy nasz piękny język kalają ludzie kultury.
Lubię program ,,Jaka to melodia” Roberta Janowskiego, bo to muzyka
w pigułce i trochę emocji. I uszom nie wierzę, gdy prowadzący, chcąc
wyrazić swój podziw dla zasłużonego piosenkarza/piosenkarki mówi

Szeroka, brukowana ulica Łowicka na Osiedlu Warszawskim
zachowała się w takim stanie, w jakim została zaprojektowana
w latach trzydziestych minionego wieku w wizjonerskich planach Sylwestra Pajzderskiego.
usługa koloryzacyjna z zastosowaniem pianki kosztuje od 5 złotych,więc wydatek niewielki. Nie zachęcamy jednak dzieciaków
to takich eksperymentów fryzjerskich w czasie roku szkolnego.
Tymczasem słońce, słona woda itp. źle wpływają na kondycję włosów. Fryzjerka, p. Małgorzata Zacharias z salonu Saphona przypomina o konieczności zabiegów regeneracyjnych
na zniszczone włosy, aby przywrócić im równowagę... (eka)

,,wielki szacun”. Tym samym jakby pozbawiał owego s z a c u n k u adresata, ale i... siebie! Rozmawiam z dyrektorem jednego z teatrów. Opowiadając ze swadą o genialnym przedstawieniu mówi ,,aż kopara opada”.
No, gdyby mu ,,szczęka opadła” to – niech będzie, ale po co ten zwrot z
miejskiego slangu?
Nie ukrywam, że gdy akurat natrafię w tv na ,,Rewolucje kuchenne”
Magdy Gessler to, i owszem, popatrzę na te metamorfozy zapyziałych
lokali restauracyjnych, na zmagania skłóconej załogi, brudy na zapleczu,
nieświeże produkty, które się serwuje klientom (,,gościom” - poprawia
Gessler). Pomijam w tym miejscu owe nieujarzmione żadnym czepkiem
włosy bohaterki programu. To, zdaje się, jest niezgodne z wymogami higieny. Jeszcze bardziej niezgodna, ale z wymogami ładnej polszczyzny i
kultury osobistej, po prostu wulgarna, jest owa ,,k...”, którą co rusz rzuca
Gessler. Czyżby to ,,łacina kuchenna”, owo ,,rzucanie mięsem”? Czy i
tego mają nauczyć się kucharze? Oraz widzowie? No, bo jak ona może w
tv to dlaczego my nie możemy na co dzień, na ulicy, w szkole?
Oto plakat reklamujący letnie wydarzenia kulturalne. I czytam (małymi literami napisane co jest po prostu błędem ortograficznym): ,,coolturalny poznań” i że wszystkie koncerty są ,,za free”. Czy ujmę organizatorom (nie byle jakim) przyniosłoby napisanie, KULTURALNY
POZNAŃ... KONCERTY ZA DARMO? Ja wiem, że to taka zabawa
językowa, aby było niebanalnie. Tylko czy trzeba tak się bawić naszą
piękną polszczyzną?
(E.K.)
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z kroniki szkolnej sp 55
żegnaliśmy z żalem
Na zakończenie roku szkolnego w SP55 wzruszające przed-

stawienie przygotowały klasy 6a, 6b wraz z wychowawczyniami
panią Małgorzatą Pietrzak i panią Agnieszką Czaczyk. Wszyscy z żalem żegnaliśmy naszych absolwentów. Apel dla klas 4-5
przygotowała pani Katarzyna Kęsy z klasą 4b. Sala gimnastyczna
pękała w szwach, bo oto przyszedł czas na inscenizację dla klas
0-3. Piękne wiersze, śpiewy i taniec w wykonaniu klasy 3a pod
kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty Wysockiej przywitały
wakacje... A więc do zobaczenia we wrześniu!
ZPM

Spotkania z psychologiem
uczeń, szkoła, rodzina

Rozmowa z panią mgr Ewą Bresińską, psychologiem, certyfikowanym
psychoterapeutą rodzin, specjalizującą się m.in. w trudnościach wychowawczych, trudnościach w relacjach
z rówieśnikami, w pracy z rodziną nad
poprawieniem komunikacji, wzmocnieniem więzi, uporządkowaniem ról
i wyznaczaniem granic.
- Jaki jest obraz współczesnych nastolatków?
- Dzieci i młodzież cechuje współcześnie duża bezpośredniość wypowiedzi, są mało oględni a skorzy do wydawania ocen i opinii. Myślą i formułują wypowiedzi na wprost bez filtra taktu i przyzwoitości. Używają półsłówek, internetowego slangu. Nie
potrafią rozmawiać. Wchodzą w role błaznów klasowych, twardzieli,
tych cool, autsiderów, kozłów ofiarnych. Reagują nerwowym śmiechem,
błazenadą, niechęcią, agresją, izolacją. Zachowania te kierowane są do
rówieśników wyróżniających się wyglądem (np. grubych, rudych, piegowatych, w okularach, z trądzikiem itp.), cechami charakteru i zachowaniami (np. nieśmiałych, powolnych, jąkających się, milczących, wrażliwych, „kujonów”, mniej sprawnych fizycznie, niezainteresowanych
obowiązującymi trendami itp.). Bezpieczniej czują się w podobnym sobie towarzystwie-grupie odniesienia, do inności podchodząc z rezerwą,
niezrozumieniem, lękiem, złością. Innością jest teraz brak tabletu czy
trampek converse. Każdy chce być tym „lepszym” nie „gorszym”. Potrzeba akceptacji i aprobaty rówieśniczej sprawia, że dzieci są w stanie
poświęcić wiele, by być „cool”, zbyt wiele, łącznie z życiem. Popisują się
udając dorosłych, przypochlebiają naśladując styl bycia innych, błaznują
i drwią z ich zdaniem słabszych oraz z autorytetów, kradną, sprzedają siebie, zażywają używek, słuchają niebezpiecznej muzyki, uciekają
w internet szukając silniejszych doznań. Zabiegają o uwagę, zainteresowanie, budują swoje poczucie wartości na podstawie relacji z otoczeniem, zaprzedając siebie. A że to właśnie z rodzicem spędzają najmniej

szkoła 55 ma 55 lat

W Szkole Podstawowej nr 55 odbył się Piknik Rodzinny „MAMY
JUŻ 55 LAT”. Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla uczestników imprezy były dwa wielkie torty na 55-Lecie SP 55. Sprawozdanie z tej szczególnej uroczystości ukaże się we wrześniowym
numerze „MY”.
ZPM

czasu rówieśnicy szybko zajmują to miejsce. Próżnia musi być wypełniona. Przyjaźń zastępowana jest przez podległość, handel wymienny,
wkupywanie w łaski. Wszechobecny w prasie, telewizji, internecie kult
ciała w połączeniu ze skrajnym wręcz materializmem/konsjumpcjonizmem sprawia, że normą staje się ,,jurnalowe” piękno, modne ubrania
i gadżety a jej brakiem przeciętność i skromność.
- Jak w ten obraz wpisują się rodzice?
- Trudność tkwi w tym, że zapracowani, zabiegani rodzice są coraz
bardziej podatni na telewizyjną propagandę tzw „bezstresowego wychowania” . Odbiera im się prawo do wychowywania a dzieciom daje prawo
do egzekwowania, ale nie postaw rodzicielskich tylko praw do posiadania i samostanowienia. Rodzice niewiele wiedzą o swoich dzieciach. Nie
mają na nie czasu. Niewiele daje odpowiedź „ok” czy „fajnie” na pytanie
- Jak było w szkole? Co znaczy „super”? Rozmowy to tylko półsłówka,
ogólniki. Młodzież nie potrafi nazywać emocji, rozmawiać o nich, bo
w domu się tego nie robi. Często jest zobowiązywana przez rówieśników do milczenia w imię pozornej „przyjaźni”, pseudodorosłości lub
wręcz zastraszana. Nie chce rodziców martwić, zawracać im głowy, żyje
w poczuciu odrzucenia i braku zainteresowania ich sprawami i życiem.
Młodzi ludzie przeżywają wewnętrzny dylemat -z jednej strony chcą
być dojrzali i samodzielni a równocześnie czują się dzieckiem potrzebującym ciepła i opieki. Dzieci nie odnajdują się w nadmiarze pozornej
wolności, są zagubione, błądzą. Brakuje czerni i bieli, tak niezbędnej do
różnicowania dobra i zła, konsekwencji, transparentności. Szare to ani
czarne, ani białe. Dodatkowo zacierają się role w rodzinie i granice poprzez postawienie znaku równości między dzieckiem a rodzicem – rodzic przyjacielem, dziecko partnerem, same prawa i zero obowiązków.
Rola rodzica - w tym jego autorytet - jest zredukowana do minimum,
do zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka. Brak zaufania i obustronna nieszczerość oddalają od siebie członków rodziny, pojawiają się
tajemnice, których rodzicom się nie powierza. Młodzi czują się niesłuchani, na co przytaczają liczne przykłady w naszych gabinetach.
- Dziękuję za rozmowę. Temat jest rozległy, będziemy go zatem
kontynuować w kolejnym wydaniu MY. Z panią mgr Ewą Bresińską
można się skonsultować w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh
przy ul. Konarskiego 6/4 (Komandoria).
Jednocześnie informujemy, że Ośrodek jest czynny także w sierpniu (poprzednio podałam błędną informację, za co przepraszam
wszystkich zainteresowanych).
Ewa Kłodzińska
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spustoszenia wśród drzew

Nawałnice, wichury, huragany, zawieruchy to synonimy gwałtownych wiatrów, które nawiedzają nas co roku, a ostatnio jakby
z coraz większą siłą. Co innego ogladać ich skutki w telewizji, a
co innego doświadczać bezpośrednio w postaci zniszczeń drzew,
budynków, linii energetycznych i innego mienia.

Tym razem na naszych osiedlach ofiarami żywiołu stały się
głównie drzewa. Setki ich zostało powalonych z korzeniami, złamanych, ogołoconych z galęzi. W sumie szkody są znaczne, bo
trzeba nie tylko usuwać drzewa, ale naprawiać także uszkodzone
chodniki, płoty itp.

Park Tysiąclecia: ogromna topola, jedna z wielu ofiar nawały.

Park Tysiąclecia: jest tu wiele chorych drzew, jak to na sdjęciu.

Komandora, ul. Tomickiego: smutny kres życia młodej brzozy.

Czytajmy!

literatura kobieca?

Literatura tzw. kobieca nie jest terminem naukowym, ale zwyczajowo tak się nazywa powieści pisane przez kobiety dla... kobiet. Nie
jest to literatura najwyższych lotów, bardzo często schematyczna, infantylna, ale widać oficyny wiedzą co czynią, wydając takie ,,dziełka”.
Są jednak i rzeczy sympatyczne w czytaniu. Trochę zabawy językowej, komizm sytuacyjny, różnorodność postaci itp.
To tej grupy zaliczyłabym debiut Oli Trzecieckiej pt. ,,Jamnik z kluskami”. Książkę wypożyczyłam w naszej bibliotece ze względu na... tytuł. Autorka nie pozostawia czasu na oddech od karkołomnych scen,
komicznych dialogów, przerysowanych postaci. Jedynie tytułowy jamnik Zaworek jest normalny. Tyle tylko, że trzeba podejść do tej powieści
z dużym dystansem, z przymrużeniem oka. To ,,realizm absurdalny”
(chyba wymyśliłam nowe pojęcie z zakresu teorii literatury!). Autorka
jest konsekwentna w doprowadzaniu czytelnika do paroksyzmów śmiechu oraz... irytacji. Zupełnie na serio swoją powieść napisała Izabela
Pietrzyk. To ,,Historie rodzinne”. Te wszystkie nasze maski, to zamiatanie domowych brudów pod dywan (i tak wylezą prędzej czy później).
Dobrze się czyta (przy okazji można poznań absurdalny język najnowszej generacji). Szukanie miłości w internecie, zrzędząca matka, dorosły
syn zakochany w znacznie starszej pani (,,jak on mógł, to jakaś patologia, ona na pewno go uwiodła!”). Mam nadzieję, że jest ciąg dalszy
losów bohaterów tej gorzko-słodkiej opowieści.
Katarzyna Michalak napisała już sporo powieści-romansów i ma niemałą rzeszę wielbicielek. Tak się jakoś złożyło, że przeczytałam pierwszy

Komandoria, ul. Konarskiego: blok nie ochronił drzewka.
tom trylogii pt. ,,Poczekajka”. Ucieszyłam się gdy natrafiłam na dwa następne - ,,Zachcianek”” i ,,Zmyślona”. Niestety, każda kolejna książka
była gorsza. Wygląda mi to na zabieg redakcyjny: -No, wie pani, przydałoby się jakiejś tragedii, patologii - mówi wydawca do pisarki a ta zaczyna podlewać pikantno-traumatycznym sosem co się da, również niejako
wstecznie. Efekt jest sztuczny, bo ni stąd ni zowąd okazuje się, że nie ma
tu ludzi o względnie normalnym życiorysie, wszyscy są po przeżyciach
w dzieciństwie, młodości itd., które usprawiedliwiają ich niecne postępowanie w dorosłym życiu. Wymarzony książę na białym koniu nie jest
księciem tylko brutalem, ale się zmienia pod wpływem wydarzeń i ludzi.
W pierwszym tomie były sympatyczne czarownice i biała magia, potem
ich działania nie są już tak wyraziste.
Dla oddechu – jak najbardziej realna ,,Ćpunka” Barbary Rosiek.
Niewielka książeczka-pamiętnik 16-latki Anki, dziewczyny z tzw. dobrego domu, zgwałconej pod wpływem pigułki gwałtu, jej ucieczka z
domu (ze wstydu i braku zaufania do rodziców) i dwa lata bycia pod
przemożnym wpływem eleganckiego dilera, w świecie narkotyków, leków, dopalaczy, detoksu. To obraz części współczesnych nastolatków,
korzystających z ,,uroków” życia z równoczesnymi pretensjami do rodziców o brak ochronnego parasola... ,,Ćpunka” powinna być lekturą
obowiązkową dla małolatów i rodziców tychże! Może warto w czasie
wakacji poczytać wspólnie w gronie rodzinnym i podyskutować...
W gorące lipcowe dni sięgnęłam po ,,Kurs Czukotka czyli Anna w
krainie polarnych niedźwiedzi” Moniki Witkowskiej – podróżniczki, dziennikarki, miłośniczki ekstremalnych sportów i wysokogórskich
wspinaczek. Podczas 86-dniowej wyprawy na jachcie ,,Anna” pisała blog,
na jego podstawie wydano książkę. Są przygody, jest zimno i... ciekawie
plus bardzo ładne zdjęcia-ilustracje oraz sporo konkretnych informacji.
Trochę mnie ochłodziło!
Ewa Kłodzińska
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Propozycja turystyczna

atrakcje żagania

W związku z odbywającymi się na terenie Polski zachodniej manewrami wojsk NATO, dużo mówi się o Żaganiu i miejscowościach przyległych. Postanowiłam opisać ten bardzo ciekawy zakątek naszego kraju.
Położony na pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Kocich. Na południe od
Żagania rozpościerają się Bory Dolnośląskie. Tu znajduje się rozległy
poligon wojskowy, na którym ćwiczą, wojska NATO-wskie.
Żagań leży w południowo-zachodniej części woj. lubuskiego, w odległości ok. 40 km od granicy polsko-niemieckiej, nad Bobrem. Posiada ok.
30 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Żaganiu pochodzi z 1202r.
Książę Konrad nadał miastu w XIII w. przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Ukształtowany w XIII w. układ przestrzenny miasta zachował
się bez zasadniczych zmian do czasów współczesnych i stanowi - wraz
z monumentalnymi założeniami architektonicznymi pałaców i budowli
sakralnych - zespół urbanistyczny o dużych wartościach zabytkowych.
Od końca XIII w do roku 1472 Żagań był stolicą odrębnego księstwa
rządzonego przez Piastów Śląskich z linii głogowskiej. W 1472r. sprzedano dziedzictwo książętom saskim. Kolejnymi właścicielami od 1649r.
byli Habsburgowie, a następnie Luksemburgowie. Później był własnością
Albrechta Wallensteina. W 1785r., w drodze zakupu, księstwo przeszło w
ręce Piotra Briona, księcia Kurlandzkiego, a w 1842r. otrzymała je księżna Dorota Talleyrand - Perigord, córka Briona. W rękach Talleyrandów
Żagań był do lat trzydziestych XX stulecia. Praw własności pozbawiły ich
władze hitlerowskie, zostali bowiem uznani wrogami Trzeciej Rzeszy,
Bardzo cennym zabytkiem architektury barokowej jest żagański pałac.
Stoi w miejscu średniowiecznego zamku, w dolinie Bobru. Jego budowę
rozpoczęto ok. 1630r. i kontynuowano do końca XVII w. (przez różnych
właścicieli). To wtedy ukształtował się obecny, barokowy kształt architektoniczny pałacu. Pałac jest budynkiem piętrowym, z wysoką suteryną, założony na planie trzech skrzydeł. Otoczony jest głęboką, suchą fosą, przez
którą przerzucono murowane mostki.

Stoi w obszernym, ok. 100-hektarowym angielskim, krajobrazowym
parku. Obecnie w pałacu mieści się Żagański Pałac Kultury. W jego wnętrzach, o doskonałej akustyce, odbywają się warsztaty muzyczne, koncerty Filharmonii Zielonogórskiej oraz spektakle Teatru Lubuskiego. Bardzo
ciekawym obiektem jest poaugustiański zespół klasztorny, czyli klasztor
Kanoników Regularnych św. Augusta. Obecnie mieści się tam kompleks
hotelowo gastronomiczny oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP. Zakonnicy, zwani popularnie Augustianami, byli związani z Żaganiem od połowy XIII do początków XIX w., przyczyniając się
do kulturowego, oświatowego i gospodarczego rozwoju miasta. Budowle
wznoszone przez nich świadczą o wrażliwości artystycznej zakonników
oraz o ich szerokich zainteresowaniach. .
Cenny obiekt to kaplica Grobu Bożego. Zbudowana w 1598r. z inicjatywy opata żagańskiego konwiktu Jakuba II przy kościele pw. Nawiedzenia
NMP. Budowla jest wierną kopią Grobu Chrystusowego w Jerozolimie

Historia Żagania od XIX w. jest nierozerwalnie związana także z istnieniem na jego obrzeżach obozów dla jeńców wojennych. Pierwszy
powstał w 1813r. Z tego okresu zachował się zdewastowany cmentarz
wojsk napoleońskich. Z I wojny światowej to jeńcy rosyjscy, ale także
grupa powstańców wielkopolskich i związane z tym nowe cmentarze,
które istnieją do dzisiaj.
W Żaganiu utworzyli hitlerowcy kompleks obozów jenieckich dla około 30 narodowości, w tym Polaków, w sumie ponad 300 tys. osób. Około
120 tys. z nich nie przeżyło niewoli. Zmarli z głodu, chorób i złego traktowania. Najliczniejszą grupę, przez cały okres istnienia obozów stanowili
Francuzi. W 1943r. osadzono tutaj jeńców brytyjskich i włoskich. Jesienią
1944r. przywieziono tu około 100 powstańców warszawskich.

Od maja 1942r. istniał tutaj również (zbudowany na północ od Stalagu VIII C) obóz dla jeńców - lotników alianckich nazwany Luft 3 Sagan.
Przebywali w nim oficerowie brytyjscy, francuscy i amerykańscy. Właśnie
w tym obozie w nocy z 24 na 25 marca 1945r. doszło do wielkiej ucieczki
lotników alianckich, przez specjalnie wykopany tunel ok. 110 m długości.
Zdołało przejść przez niego 80 oficerów RAF-u, w tym 6 Polaków. Ucieczka zakończyła się sukcesem jedynie dla 3 jeńców. Pozostałych 77 uciekinierów schwytano, 50 z nich na osobisty rozkaz Hitlera, w tym wszystkich
Polaków rozstrzelano. Wydarzenie to doczekało się wielu publikacji książkowych i ekranizacji filmowych pod nazwą „Wielka ucieczka”

W 1961r. na terenie byłego obozu wzniesiono pomnik, a w 1971r. powstało Muzeum. Przy Muzeum można także zwiedzać replikę baraku 104,
z którego jeńcy dokonali ucieczki przez tunel “Harry”. Każdego roku 24
marca odbywają się tutaj uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W
lesie znajduje się cmentarz jeniecki. W 17 zbiorowych mogiłach, każda
długości 57 metrów, pochowano jeńców 11 narodowości. Ponadto znajdują się tutaj osobne cmentarze jeńców radzieckich i żołnierzy radzieckich poległych w 1945r. Prochy lotników RAF-u przeniesiono w 1945r. na
Garnizonowy Cmentarz Brytyjski w Poznaniu.
Maria Boruta
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chroń oczy
nie tylko latem

Umiarkowana dawka promieni słonecznych jest niezbędna dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak
długotrwała ekspozycja na promienie UV (ultrafioletowe)
ma szkodliwy wpływ na oczy, skórę oraz system odpornościowy. Promienie UV są bezbarwną i niewidoczną składową
światła emitowanego przez Słońce. Ich część jest zatrzymywana przez ozonosferę, jednak znaczna ilość przenika do powierzchni Ziemi, nawet w pochmurne dni.
Ogromna większość Europejczyków (92 %) jest świadoma,
że promieniowanie ultrafioletowe (UV) może powodować nieodwracalne straty dla skóry*. Tylko 42% Europejczyków wie,
że oczy są narażone na promieniowanie UV nawet podczas pochmurnej pogody*. Każdego dnia rogówka i soczewka oka ulegają lekkim, ale nieodwracalnym podrażnieniom, co powoduje
starzenie się oczu i ich trwałe uszkodzenie. Nadmiar promieni
słonecznych jest przyczyną schorzeń układu wzrokowego, w
tym: zaćmy, skrzydlika, nowotworu, zwyrodnienia rogówki, a
także AMD (zwyrodnienie plamki żółtej).
Jako optyk z dwudziestoletnim doświadczeniem przestrzegam przed kupowaniem okularów przeciwsłonecznych z niewiadomych źródeł, czyli na straganach, w drogeriach i sklepach
odzieżowych. Nie spełniają one normy odnośnie ochrony przed

HOROSKOP

na sierpień

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

promieniowaniem UV (PN-EN ISO 13666 ), przepuszczając
UVA i UVB. Okulary takie wręcz szkodzą oczom. Ciemne szkła
powodują bowiem, że oko jest pozbawione naturalnego mechanizmu obronnego - odruchu mrużenia oczu, czyli zasłaniania
oka powieką i rzęsami. Oszukana w ten sposób źrenica poprzez
ograniczenie dostępu światła do oka automatycznie rozszerza
się, a przez to do oka dostaje się więcej szkodliwych i niebezpiecznych promieni ultrafioletowych. Jeśli okulary nie posiadają
odpowiedniego filtra UV, to są one bardziej szkodliwe, niż nienoszenie okularów w ogóle!
Zapraszam po bezpieczne okulary przeciwsłoneczne do
moich zakładów optycznych: OPTYK PLUS MINUS, ul. Warszawska 93/95 (paw. handl. Chata Polska) oraz ul. Jana Pawła 26 (Politechnika Poznańska DS2). tel. 604 13 82 62 www.
optykplusminus.pl
Karina Kozanecka
*Według Ipsos Omnibus on UV Perception 2013 - na podstawie badań
5000 osób - Francja, Wielka Brytania, Hiszpania,Włochy.

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

IMIENNIK SIERPNIOWY

ANITA (17 sierpnia) to kobieta-dynamit: namiętna, bezczelna, nie
wie co to nieśmiałość, pełna wiary w... siebie. Anita to doskonała obserwatorka nie ulegająca żadnym wpływom. Ona wie najlepiej! Jest zachłanna i chce, aby jej pragnienia czy żądania realizowano natychmiast!
To tyran w spódnicy. Jej intuicja to prawie jasnowidztwo a wdziękiem
osaczy każdego... Jak kocha to bez granic, jak nienawidzi to z całego
serca. Uwaga – Anita ma skłonności to snucia intryg. Może skłócić rodzinę, przyjaciół. To niebezpieczny typ kobiety.

MONIKA (27 sierpnia) działa skutecznie, aby osiągnąć wyznaczony
cel. Jest zaborcza i despotyczna. Chce rządzić. W sferze uczuć, czeka aż
mężczyzna zrobi pierwszy krok a potem wkracza do akcji z pewną dozą
agresji, bez sentymentów. Monika jest towarzyska, ale pod warunkiem,
że nic i nikt nie zakłóci atmosfery, która ona kreuje. To kobieta inteligentna, nie wierzy w działania intuicyjne, ma wszystko zaplanowane.
Lubi otaczać się bogactwem, a portfel (gruby!) mężczyzny jest pewnym
wyznacznikiem jej do niego uczuć.
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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

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

Tel. 602 685 977

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

www. osk-majchrzak.vrs.pl

tel. 61 879 25 48 kom. 507 047 067

www.kamieniarz.org.pl

KOMPLEKSOWE
usługi reklamowe
i wydawnicze
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Napiszemy artykuły
promocyjne
zredagujemy teksty...
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl

Koszenie traw jako pielęgnacja
doliny Szklarki w Antoninku

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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