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   Rady osiedli mają do wykorzystania miliony złotych
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Fot. Hieronim Dymalski
Komisja podczas niełatwej pracy oceniania zielonych ogrodów

 na Osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Marta Grabowska podczas występu na festynie Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Logo wydarzenia bardzo ważnego dla senioralnej braci 
harcerskiej. Organizatorzy zdali egzamin celująco.
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książka wspomnień
henryka rozwadowskiego

próba  sił i charakteru

pytania o ul. kingi
bez odpowiedzi
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Z satysfakcją i dumą informujemy, że 68 odcinków wspo-
mnień pana Henryka Rozwadowskiego z Antoninka, opubli-
kowanych na łamach „MY” w latach 2007 - 1013, autor wydał 
właśnie w formie książki pt. „Moje dole i niedole” (fot. z le-
wej). Publikacja formatu B4 ma ponad 250 stron z kilkudzie-
sięcioma ilustracjami. 

W przedmowie napisanej przez franciszkanina o. Mariusza 
Kocha czytamy m.in.: Henryk Rozwadowski wspomina, jak na 
jego oczach okupant niczego nie oszczędził. Rugował mieszkańców 
z ich siedzib, poniżał, wywoził do obozów, okradał z dobytku, ra-
bował dobra kultury, zniszczył Muzeum w Zamku Golubskim, pa-
lił zbiory biblioteczne, w kilku dniach wyeliminował 3000 Żydów  
 Dobrzynia i Golubia (...).

Autor jest ostatnim świadkiem, który opisał te przejmujące prze-
życia, tę golgotę, los swój, rodziny, mieszkańców (...).Wspomnienia 
te nie mogą zapaść w mrokach zapomnienia. Są one krzykiem roz-
paczy, lamentem, płaczem i dowodem okrucieństwa niemieckich 
okupantów.

Książkę można nabyć m.in. w sklepie spożywczym przy ul. 
Mścibora w Antoninku (obok poczty), cena 35 zł

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy 

Szanownych Mieszkańców na uroczystość 
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy 
pod głazem z tablicą pamiatkową 

przy ul. Bałtyckiej 7
 w dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 11

                  Stowarzyszenie Społeczny Komitet
                  Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu 
                  Henryk Walendowski, prezes, tel. 501 404 250

Chcemy, aby demokratycznie wybrany przez nas włodarz miasta 
rzeczywiście nim rządził w dobrze rozumianym interesie większo-
ści mieszkańców. Od nas otrzymał m. in. prawo doboru swoich 
współpracowników, co jest nie do przecenienia. -Kadry są najważ-
niejsze - powiedział przed wiekiem Lenin i chociaż bolszewicki ko-
munizm się nie sprawdził, to przytoczone stwierdzenie jest nadal 
ze wszech miar słuszne. Obserwując wydarzenia ostatnich miesię-
cy dochodzimy do nieodpartego wniosku, że z tymi kadrami w ma-
gistracie nie jest dobrze, a właściwie jest źle. W bliskim otoczeniu 
prezydenta Poznania pojawiali się różni ludzie, aby po jakimś cza-
sie odejść z zajmowanych stanowisk w atmosferze skandali i afer. 

My, przeciętni wyborcy, nie znamy prawdziwych mechanizmów 
obsadzania wysokich stołków w mieście, nie wiadomo nam też 
wiele o rzeczywistych powodach odwoływania magistrackich dy-
gnitarzy. Mamy jednak dość życiowego doświadczenia i znajomo-
ści polskich realiów, aby rozumieć, że za nominacjami i dymisja-
mi kryją się nader często partyjniackie i kolesiowskie układy. Tu 
czynnik urzędniczych kompetencji i moralnych kwalifikacji nie jest 
w ogóle brany pod uwagę. Od czasu do czasu wychodzi na jaw, 
że obwołani jako ponadpartyjni fachowcy zwycięzcy konkursów 
na dyrektorów i prezesów są w istocie podstawionymi tzw. swoimi 
ludźmi. Tak było np. z obsadzeniem intratnego i ważnego stanowi-
ska prezesa ZKZL.

Nie wiemy, co naprawdę dzieje się w Urzędzie Miasta, czy ma 
miejsce szykanowanie pracowników zwane teraz mobbingiem. 
Może jest to rzeczywiście tylko klasyczna próba sił między skost-
niałą strukturą a reformatorskimi zmianami stylu pracy? W każ-
dym razie prezydent Poznania został ostatnio potraktowany jak 
marionetka przez szefa partyjnej grupy radnych. Zastosował on 
szantaż wobec prezydenta ogłaszając publicznie, że jeśli ten nie 
zdymisjonuje swojego współpracownika, to on zrezygnuje z partyj-
nej funkcji w Radzie Miasta. Nagłośniły to wszystkie media, jest to 
próba upokorzenia i skompromitowania najwyższego miejskiego 
urzędnika, postawionego przed ostateczną próbą sił i charakteru. 
Da sobą upokarzająco sterować, czy obroni swoją niezależność?

                                                                           Marcin Dymczyk

Pod koniec sierpnia otrzymaliśmy kolejne pismo z ZDM.Jego 
treśc przytaczamy w całości poniżej.  Niestety, nie było w nim ani 
jednej odpowiedzi na nasze pytania. ZDM odesłał nas po infor-
macje do Rady Osiedla. 

Skontaktowaliśmy się emailowo z panem przewodniczącym 
Rady Osiedla Krzysztofem Bartosiakiem. Na spotkanie z nami 
oddelegowani zostali pan Dionizy Radojewski i pan Roch Bu-
randt. W trakcie rozmowy panowie z Rady Osiedla potwierdzili, 
że ulica św. Kingi jest przeznaczona dla ruchu pieszego, a pra-
cownicy ZDM pomylili się lub nie zostali przypilnowani. I tyle!

Pytaliśmy też o ogrodzenie ustawione wzdłuż ulicy św. Kin-
gi. Jak informuje tabliczka, opłotowanie to jest „pod prądem”. 
Przedstawiciele Rady Osiedla obiecali zająć się tą sprawą. Czeka-
my więc na efekty!                                           Barbara Krzyśków

       Odpowiedź ZDM 
    na pismo mieszkańców
W nawiązaniu do pisma z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ul. 

św. Kingi w Poznaniu - Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie infor-
muje, że w ramach robót interwencyjnych dokonał wyrównania 
ul. św. Kingi na wniosek mieszkańca.

Na spotkaniu w terenie z Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole w dniu 20 sierpnia 2015 r. stwierdzono, że wykonany 
fragment nawierzchni z materiału pofrezowego wykonany jest 
prawidłowo (jak na ulicach sąsiednich). Na wykonanie tymcza-
sowego utwardzenia drogi gruntowej materiałem pofrezowym 
nie jest wymagana dokumentacja techniczna oraz operat doty-
czący wpływu utwardzenia na środowisko.

Jednocześnie informujemy, ze materiał pofrezowy jest dopusz-
czony do stosowania do utwardzenia dróg gruntowych i nie za-
śmieca środowiska naturalnego przy robotach drogowych. 

Przedstawiono Radzie osiedla wnioski mieszkańców o utwar-
dzenie ul. św. Kingi.

                     Podpisał zastępca dyrektora ds. inżynierii ruchu 
                                                                      Tadeusz Nawalaniec
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pracoholiku zwolnij!

integracja na 1o2!

I znowu wpadliśmy w zabójczy rytm co-
dzienności. Wakacje? Ależ kiedy to było? 
Dwa, trzy miesiące temu? Tak niedawno? 
Teraz rozmawiać o tamtych  wczasach to 
jakieś nieporozumienie! Zdjęcia? Ach tak, 
gdzieś są w aparatach, tabletach. Może kie-
dyś obejrzymy. Zresztą opalenizny ani śladu, 
pamięci po tamtym dobrym humorze też 
brak, zwłaszcza  w te coraz krótsze dni. No i 
tyle jest do zrobienia, już jesteśmy zmęczeni. 
To Ziemia przyśpiesza czy my? 

Zegarki, budziki regulują nam czas. Ledwo zasypiamy, a już 
trzeba wstać, aby realizować szaleńczy harmonogram dnia. Doba 
staje się za krótka, więc śpimy niewiele. Prędko jemy byle co, nie 
ma czasu, paradoksalnie, na nic... Aby cieszyć się bliskością rodzi-
ny. Praca, zakupy, dziecko odebrać z przedszkola, szkoły, zawieźć 
na dalsze zajęcia. Odebrać. Coś ugotować, choćby zupkę z prosz-
ku. 

I są jeszcze ci ,,naganiacze”, pomysły z piekła rodem. Noclegi  
w kapsule, aby nie tracić czasu na niekiedy odległe dojazdy do 
domu. Albo na delegacji nie zmitrężyć ani minuty na hotelowe for-
malności. Wymyślili te sypialniane tuby Japończycy - znani praco-

holicy – w 1979 r. Są już  takie kapsuły w Polsce.  Duże pomieszcze-
nie z wnękami do spania, a w nich tylko materac, pościel, lampka, 
czasem rtv. Żaluzją zasuwane wejście. Przespać się i ruszać dalej. 
Może tylko na weekend zawitać do domu... Są też ogromne gma-
szyska-miasteczka, w których się pracuje, śpi, windą dojeżdża do... 
fryzjera, szkoły, sklepów. Jeszcze nie u nas. Ale – pewno będą.

Pracować, pracować, pracować. W każdej chwili – z laptopem 
na kolanach w tramwaju, pociągu. Bo nie zdążę na czas. Wszystko 
inne to właśnie strata czasu. Ciągły pospiech i niepokój, że wska-
zówki zegarka tak mkną. Może właśnie dlatego te wakacje minęły 
tak niepostrzeżenie, bo wtedy wielu też pracowało, aby nie wypaść 
z rytmu, aby nie dać się wyprzedzić innym. Wpadamy w pracoho-
lizm. Żyjemy szybko, ale powierzchownie.

Psycholodzy, psychiatrzy, neurolodzy bija na alarm: ZWOLNIJ-
CIE TEMPO! Bo coś gdzieś w organizmie pęknie i nie będzie od-
wołania. Dawno temu historyk Swetoniusz w ,,Boskim Auguście” 
przypisał Oktawianowi Augustowi owo ,,festina lente” - spiesz się 
powoli. Nasi pradziadowi mówili ,,co nagle, to po diable”, ,,gdy się 
człowiek spieszy, to diabeł się cieszy”. Współcześnie mówi się slov 
life, żyj wolniej. Wyznawcy tego ruchu uważają, że kluczem do do-
brego życia jest zwolnienie jego tempa. Tylko wtedy zdążymy po-
smakować życia, odkryjemy drobne przyjemności, nie zatracimy 
się w tym wyścigu z czasem.  Nie zatracimy swojego człowieczeń-
stwa. Po prostu...                                                    Ewa Kłodzińska 

Dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy za 
liczny udział w tej imprezie, mimo niema-
łych utrudnień, związanych z zawodami 
kolarskimi w tym dniu! Jako Rada Osie-
dla nie odpowiadamy za utrudnienia, bo 
nie uprzedzono nas o kolarskiej imprezie 
odpowiednio wcześnie. W ramach choćby 
częściowego zadośćuczynienia udostęp-
niono nam dostęp do polany po drugiej 
stronie ulicy Browarnej. Za okazaną życzliwość dziękuję!

Pogoda wspaniała, artyści Agencji L”Arte przybyli na czas  
i mieszkańcy dopisali! Cóż trzeba więcej do dobrej zabawy? Sce-
nerią i klimatem imprezy były przyroda - las  i Staw Młyński oraz 
muzyka country. Zespół Cashflow, Orkiestra Dęta ze Swarzędza, 
występy przedszkolaków (Przedszkoli nr 4 i 68) oraz występ pani 
Marty Grabowskiej (naszej mieszkanki) tworzyły muzyczne na-
stroje. Sport to sztafety szkół podstawowych wokół stawu (ok. 
3.5 km) oraz pierwszy osiedlowy „Bieg za lisem”. Zwycięzcą bie-
gu sztafetowego została SP 55, a biegu za lisem Radosław Pluciń-
ski. Gratulujemy!

Słowa podzięki i uznania należą się Firmie Volkswagen Po-
znań za znaczne wsparcie tej imprezy. Dmuchany zamek czy 
zaprezentowany model auta ubogaciły wystrój polany, a leżaki 
oraz doniczki z nasionkami to ekologia. Wręczyliśmy również 
nagrody w konkursie ,,Zielony Poznań”. Sprzedawano artykuły 
rękodzieła artystycznego naszych mieszkańców. Było okazja po-
strzelać z wiatrówki pod okiem Bractwa Kurkowego Swarzędz. 
Policja znakowała rowery, a ZTM zakładał karty Peka. Nie zabra-
kło Strażaków z wozem bojowym. Opiekę medyczną sprawowali 
wolontariusze PCK Poznań. Porządku pilnował ,,Pyruś”- maskot-
ka Straży Miejskiej! Podziękowania należą się pensjonariuszom 
Monaru i Pogotowia Opiekuńczego z Darzyboru za bezpieczny 
przebieg sportowej imprezy. Dziękuję Panu od WF z Gimnazjum 
22 i kilkunastu gimnazjalistom za pomoc na mecie biegów.

Zakładowi Lasów Poznańskich dziękuję za przygotowanie  
i udostępnienie polany. Słowa uznania należą się Agencji Arty-
stycznej L’Arte (paniom Magdzie i Dorocie) za cierpliwość i wy-
rozumiałość dla naszej Rady Osiedla - chcieliśmy dopiąć festyn 
na 102!

Dziękuję również Radym Osiedla za zaangażowanie  i pasję, 
z jaką podeszliście do organizacji tej imprezy. Wspólnie można 
więcej, lepiej i weselej! Drodzy mieszkańcy, pokazaliście, że IN-
TEGRACJA jest możliwa i przyjemna!       (Zdjęcia też na str. 2)

       Wasz Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Bartosiak

Krzysztof Bartosiak

Uroczą polanę nad Stawem Browarnym w Antoninku odwie-
dziło 13 września br. tysiące mieszkańców. To jest niewątpliwy 

rekord tego miejsca, pamiętającego wcześniejsze festyny!   
Masowy udział młodzieży i dzieci w zawodach sportowych 

przynosi zaszczyt organizatorom festynu oraz szkołom.  
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co się robi na stawie browarnym?

jesteśmy już uczniami
Uroczystość ,,Pasowania na uczniów” pierwszoklasistów  

w Szkole Podstawowej nr 87 odbyła się 29 września br. Zanim 
nastąpił ten ważny dla każdego ucznia moment, dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaski-
wanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły (fot. z prawej).
„W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, ro-

dziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście: Być dobrym 
uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę uczył się do-
brze, służył pomocą słabszym, będę sprawiał radość wycho-
wawcom i rodzicom, aby wyrosnąć na dobrego człowieka i wzo-
rowego Polaka”.

Dyrektor szkoły pani Agnieszka Mądrzak dokonała ceremonii 
pasowania, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem  
i wypowiadając słowa: ,,Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.  
Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klas pierwszych wraz 

z panią dyrektor i panią wicedyrektor Anną Kisiołek wręczyły 
uczniom dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim dzieciom 
i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy życząc  powodzenia oraz 
samych sukcesów na szczeblach edukacji. 

                                                    Wychowawcy klas pierwszych

ODRODZENIE HARCERSTWA
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 87 im. 

Stefana Żeromskiego w Poznaniu rozpoczęła współpracę ze 
Związkiem Harcerstwa Polskiego. W poniedziałek 28 września 
w murach szkoły odbyła się zbiórka organizacyjna, która cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Spotkanie odbyło się 
w fantastycznej atmosferze, a ustalono na nim niżej podany har-
monogram zbiórek.

Zuchy (1 i 2 klasy): piątek, godz. 17.00 - 18.30 (pierwsza zbiór-
ka 9.10.2015).

Harcerze: poniedziałek, godz. 17.00 - 18.00 – dziewczęta, 6 
klasy (pierwsza zbiórka 5.10.2015), wtorek, godz. 18.00 - 19.00 
– chłopcy, 3, 4, 5 i 6 klasy (pierwsza zbiórka 6.10.2015), piątek, 
godz. 18.00 - 19.00 – dziewczęta, 3, 4 i 5 klasy (pierwsza zbiórka 
2.10.2015).                                                Marzena Duda-Hyżorek 

Zadajemy to pytanie ponownie, ponieważ dotychczasowe 
wyjaśnienia wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta 
Poznania nie tylko niczego nie wyjaśniły, a wręcz utwierdzi-
ły w przekonaniu, że dzieją się rzeczy bardzo szkodliwe dla 
publicznych finansów i środowiska. Stosowana jest zła, in-
wazyjna ekologicznie i niewydajna metoda odmulania Stawu 
Browarnego i brakuje kontroli rzetelnego realizowania zleco-
nych prac. Należy zaniechać prymitywnej, szkodliwej metody 
i zastosować technologię na miarę XXI wieku. 

Od kilku lat corocznie w ostatnim kwartale spuszczana jest 
woda ze Stawu Browarnego w Kobylepolu. Potem na brzegu 
osuszonego zbiornika pojawiają się nieliczni pracownicy i jakiś 
sprzęt firmy, która ma usuwać z dna stawu nagromadzone na-
muły. W opinii pobliskich mieszkańców - niektórych związanych 
zawodowo z gospodarką wodną - to wszystko wygląda głównie 

na pozorowanie prac mających w istotnym zakresie oczyścić 
zbiornik z namułów. 

Według naszych wyliczeń, w ubiegłym roku nie mogło dojść 
do wywiezienia 2024 metrów sześciennych osadów, a taką licz-
bę podał wydział ochrony środowiska UM. Rzeczywista ilość 
musiała być wielokrotnie mniejsza, bo „przepustowość” trzech 
lejowatych dołów w skarpie stawu, czyli tzw. odstojników, była 
i pozostanie bardzo ograniczona. Poza tym nie widziano setek 
kursów ciężkich wywrotek, które musiałyby wywieźć taką ilość 
namułów. Zwracaliśmy na to uwagę w publikacji z lutego br., ale 
nasze zarzuty pozostały bez odpowiedzi. Pani kierownik Danuta 
Mruk-Kuczyńska z wydziału ochrony środowiska UM zapowie-
działa dalsze stosowanie dotychczasowej metody usuwania osa-
dów ze Stawu Browarnego. Będzie więc okazja do zweryfikowa-
nia przedstawionych opinii.                               Marcin Dymczyk
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XXIV Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Poznaniu
W dniach od 20 do 23 sierpnia odbył się w Poznaniu XXIV Ogól-

nopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP. Jednym z głównych 
celów Złazu było ukazanie piękna Wielkopolski i zapoznanie z 
historią i tradycją tej ziemi. Służyły temu wycieczki do Gniezna, 
Kórnika, Rogalina, na Ostrów Lednicki, na Ostrów Tumski w Po-
znaniu. Chcę podzielić się wrażeniami z pobytu Seniorów na Śród-
ce. Miałam pod opieką Seniorów z Chorągwi Lubelskiej, Łódzkiej, 
Śląskiej, Zachodniopomorskiej, Ziemi Lubuskiej, a z Wielkopol-
skiej – druhów z Konina.

Na Śródce na parkingu gromką piosenką powitała nas grupa umun-
durowanych Seniorek i Seniorów Kręgów 10 PDH i 2 PDH na czele 
z gitarzystą - druhem Janem Mrozem. Komendantka Kręgu Seniorek 
10 PDH – druhna Elżbieta Lik przedstawiła oba Kręgi i zaprosiła do 
spaceru po Śródce. Przeszliśmy do Podstawowej Szkoły Muzycznej nr 
2 (dawnej Szkoły Powszechnej nr 3) przy ulicy Bydgoskiej 4, gdzie w 
holu przy harcerskiej tablicy pamięci czekał druh Stanisław Groma-
dziński. Od niego dowiedzieliśmy się, że w tej szkole w kwietniu 1945r 
zainaugurował swe występy Chór Chłopięcy 2 Poznańskiej Drużyny 
Harcerskiej założony przez druha Edmunda Kajdasza – późniejszego 
znanego dyrygenta i muzyka. Obecni seniorzy 2PDH - Wiarusów nale-
żeli do tej śpiewaczej drużyny. 

O następnej tablicy na budynku Rynku Śródeckiego 15, poświęconej 
druhowi Zygmuntowi Radtke zamordowanemu w 1944r w obozie kon-

centracyjnym Mauthausen, opowiedziała druhna Sabina Kaczmarek. 
Kolejna tablica na murze kościoła pw Świętej Małgorzaty upamiętnia 
poległych, pomordowanych i zmarłych harcerzy śródeckich. Opowie-
działa o tym druhna Barbara Wilczek. Tutaj też Złazowicze poznali 
przewodniczącego osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Komandoria pana 
Gerarda Coftę, zwanego przez mieszkańców Merem. Pan Cofta umoż-
liwił nam zwiedzenie kościoła ciekawie opowiadając o jego dziejach, 
o historii Śródki i Ostrówka odkrytej przez archeologów. O tablicy nr 4 
na ulicy Ostrówek 7 opowiedział druh Zbyszko Wesołowski. Poświęco-
na jest założycielowi, dyrygentom i członkom chóru 2PDH. 

Zegnani rewelacyjną marszową piosenką o Śródce „Jak dobrze to 
urządził Bóg…” pomaszerowaliśmy do Bramy Poznania. Złazowiczów 
czekały jeszcze trykające się koziołki, hejnał z ratusza, koncert organo-
wy w Farze, apel przy pomniku harcerskim na Malcie oraz spotkanie z 
piosenką przy ognisku w harcerskiej stanicy „Orle Gniazdo” w Imioł-
kach, dokąd jedzie się Małym Szlakiem Piastowskim. Na logo Złazu 
oprócz poznańskich koziołków widnieje rozetka powstańcza, orzeł 
piastowski i cytat z hymnu Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919. Hymnem wielkopolskich skautów i harce-
rzy jest pieśń „Już lipa roztula…” do słów Marii Konopnickiej, a słowa 
refrenu „piastowe my pszczoły, piastowy my rój” zostały umieszczone 
również na słoiczkach miodu wręczanych na powitanie wraz z wypraw-
ką Złazowicza.                     Hm. Urszula Kocikowska KSH „OWAR”

                        UDZIAŁ KRĘGÓW
  STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW 
     HUFCA  ZHP-POZNAŃ NOWE MIASTO
W całej Polsce działają już Kręgi Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. 

Nadzwyczajną okolicznością spotkania na krajową skalę był XXIV 
Ogólnopolski Złaz Seniorów Harcerskich w dniach 20 – 23 sierpnia br. 
w Poznaniu. Swój udział w Złazie zaznaczyły też trzy Kręgi Seniorów 
z Hufca ZHP w Poznaniu na Nowym Mieście: 2 PDH im. K. Wielkie-
go - ,,Wiarusy”, 10 PDH im. Karoliny Nieżychowskiej oraz 13 PDH im. 
Wandy Chmurskiej i 26 PDH im. Henryka Sienkiewicza - ,,OWAR”. 
Przygotowały plansze ilustrujące bieżącą działalność. Dh pwd Barbara 
Krół z Kręgu ,,OWAR” pełniła b. ważną funkcję Szefowej Biura Złazu. 
W pracach brali też udział z Kręgu ,,OWAR” dh hm Urszula Kocikow-
ska, dh phm Walenty Kupczyk (komendant ,,OWAR-u”) wraz z żoną 
dh Krystyną

Z Kręgu ,,Wiarusy” dh pwd Stanisław Gromadziński był odpowie-
dzialny za uroczystą harcerską mszę św. celebrowaną przez ks. bp. Da-
miana Bryla w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. 
Koncelebrowali  mszę św.: ks. Łukasz Konatowski – kapelan Chorągwi 
Wlkp ZHP i ks. prałat dr Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi - ,,Wiarus” 
2 PDH im. K. Wielkiego. W liturgicznej służbie ołtarza uczestniczyli 
dh Elżbieta Żymałkowska-Lik z Kręgu 10 PDH oraz dh Zbyszko We-
sołowski. Grał na organach wnuk komendanta Kręgu dh pwd Bogdana 
Kramera – 17-letni uczeń szkoły muzycznej – Tomasz Kramer. W całym  
Złazie uczestniczył dh Bogdan Marcinkowski – 92-letni ,,Wiarus”.

Kręgi Hufca Poznań Nowe Miasto gościły grupy złazowe (1 autokar) 
na Śródce. Goście oprowadzeni zostali po szlaku czterech tablic pa-
mięci harcerstwa na Śródce. Zostali serdecznie powitani śpiewem przy 
akompaniamencie dha Jana Mroza, grającego na gitarze. Krótką histo-

                   

rię tablic opowiedzieli druhowie: Sabina Kaczmarek i Barbara Wilczak 
oraz Stanisław Gromadziński i Zbyszko Wesołowski. Gości pożegnano 
również serdecznie piosenką o Śródce. Za gościnę podziękowała dh hm 
Urszula Kocikowska z Kręgu ,,OWAR”.

Po południu Kręgi z Nowego Miasta wzięły udział w uroczystym ape-
lu przy pomniku Harcerzy Powstańców Wlkp. na polanie harcerskiej 
nad Maltą (fot. niżej). Wieczorem w Stanicy Hufca ZHP – Nowe Miasto 
w Imiołkach odbyła się kolacja: druhowie Marian i Stefan Rosińscy z 
Kręgu ,,OWAR” przygotowali ponad 20 kg smalcu. Wspaniały wyczyn! 
W opinii uczestników XXIV Złaz Seniorów ZHP był wspaniałą przy-
godą na harcerskim szlaku wędrówek. Słowa uznania i podziękowania 
należą się całemu Sztabowi na czele z dh. hm. Pawłęm Napieralskim - 
komendantem Złazu. Do zobaczenia za rok na XXV Złazie! 

                                 Czuwaj! pwd Stanisław Gromadziński ,,Wiarus”                                                                                  
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Teatr Scena na Piętrze
brawo shalom

słynne  maloowidło  czyli  mural  i  rewitalizacja śródki

To była prawdziwa Uczta Muzyczna, którą zaserwowała na 
rozpoczęcie 37. sezonu Sceny na Piętrze - grupa SHALOM. A 
jest w muzyce żydowskiej siła – radość i melancholia. Nie, nie 
opiszę występów wspaniałych muzyków z SHALOM, bo nie 
czuję się na siłach, ale z radością odnotuję piękny mocny głos 
doskonałej interpretatorki muzyki żydowskiej Jagody Kram  
(fot. z prawej) jak i prowadzenie programu (plus śpiew i hu-
moreski) przez Bogusława Łowińskiego. Słuchając skrzypacz-
ki rudowłosej Kasi Klebby zastanawiałam się  skąd bierze ona 
tyle gigantycznej siły i brawury? No, to chyba nazywa się po 
prostu Talentem! Jerzy Karwowski (ten akurat słusznej postu-
ry) wyczarował (i to jak!) na maleńkim flecie prostym m.in. 
,,Lot trzmiela”. Też utalentowany, więc raczył nas popisami na 
klarnecie. Myślę, że uwiódł część pań... 

Drugą część oczarował muzyką klezmerską Marcin Kajper  
- klarnecista. Grupę SHALOM uzupełniali wirtuozi swoich 
instrumentów (aczkolwiek nieco w cieniu): akordeonista Hen-
ryk Łukaszewski oraz Paweł Głowacki, grający na kontrabasie. 
Grupa SHALOM powstała w Poznaniu 15 lat temu przy To-
warzystwie Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. W repertuarze ma in-
strumentalne tradycyjne utwory klezmerskie, pieśni w języku 
hebrajskim, a także utwory napisane współcześnie przez twór-
ców poznańskich. No i oczywiście muzykę ze ,,Skrzypka na da-

chu”, którą poznańska 
publiczność przyjęła z 
entuzjazmem. Jak i ca-
łość programu. Miejmy 
nadzieję, że jeszcze nie 
raz powiemy ,,Shalom” 
(‘pokój’, ‘powitanie’ jak 
i pożegnanie), goszcząc 
tę grupę.

Inauguracja sezo-
nu w Scenie na Piętrze 
była odpowiednim mo-
mentem, aby wręczyć 
statuetki Invictus (Nie-
pokonany) Andrzejo-
wi Sewerynowi – naj-
lepszemu aktorowi w 
35-letniej historii Sceny 
(przybył do Poznania ze 
swoją niedawno poślubioną... piątą żoną Kasią) oraz reżyserowi 
Kazimierzowi Kutzowi za ,,Dwoje na huśtawce”. Tu odnotować 
trzeba wydarzenie pewnie bez precedensu: znakomity reżyser 
nie dopuścił do głosu równie wspaniałego gawędziarza dyrek-
tora Sceny Romualda Grząślewicza! Uhonorowaną statuetką 
Grażynę Barszczewską zobaczymy w teatrze przy Masztalar-
skiej już niebawem, bo 3 listopada w dniu poświęconym pamię-
ci Romana Wilhelmiego. W ten dzień odbędzie się najpierw (o 
godz. 18) spotkanie na skwerze przy popiersiu artysty, później o 
godz. 19 koncert Haliny Zimmermann.

Tymczasem początek października (5, 6, 7) będzie też pełen 
emocji: w ,,Diwie” spotkają się dwie świetne wykonawczynie: 
Małgorzata Bogdańska i Edyta Herbuś. Spektakl w reżyserii 
Grzegorza Kempinsky’ego zapowiadaliśmy obszernie we wrze-
śniowym MY. Fotos był autorstwa Mirosławy Łukaszek. 23 listo-
pada Scena zaprasza na koncert ,,Trzeba marzyć” w wykonaniu 
A. Stankiewicz, J. Strobla i Wł. Nahornego. 7 grudnia odbędzie 
się wieczór poetycki ,,Zanim spadnie śnieg” z Wiesławem Ko-
masą (recytacje) i Dorotą Żmijewską (zaprezentuje własne pio-
senki). Scena na Piętrze i redakcja MY zapraszają. 

                              Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński

Trzy lata od zgłoszenia projektu zakończono prace nad mura-
lem na Śródce – malowidło w technice 3D zatytułowane  „Opo-
wieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle” rozsławia 
śródecki zakątek Poznania w całej Polsce i poza jej granicami. 
Wszystko zaczęło się od zdjęcia z 1920 roku, które wizerunkiem 
małych domków ze strzelistymi dachami na Śródce zainspiro-
wało artystów skupionych w Fundacji Artystyczno-Edukacyjnej 
Puenta do podjęcia trójwymiarowego malowidła na brzydkiej 
ścianie starego budynku przy Rynku Sródeckim. 

Inicjatorem był pan Gerard Cofta, przewodniczący Rady 
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. W kon-
kursie ,,Centrum Warte Poznania” projekt zyskał najwyższe 
oceny i 27200 zł dofinansowania. Malowidło wykonało 10 pla-
styków. Efekt jest, doprawdy, imponujący i wzbudza zachwyt 
turystów...

Tymczasem postawiono pytanie: ,,Dla kogo rewitalizacja 
Śródki”. Odpowiedź: dla turystów, dla ludzi z zasobnym portfe-
lem. Mieszkania w odnowionych kamienicach są drogie, a nikt 
ich nie dofinansowuje tak jak ma to miejsce w rewitalizowanych 
dzielnicach w Niemczech, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą 
się wyprowadzać.                                                      Ewa Kłodzińska
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ogrzewalnia i pytania

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

     AFRYKAŃSKIE RYTMY
Klasa 2a wybrała się do REPUBLIKI SZTUKI „Tłusta Langusta”. 

Dzięki zajęciom prowadzonym przez pana Wojciecha Krasuskiego, 
dzieci miały okazję być bliżej Afryki. Dowiedziały się kilku ciekawo-
stek, o które trudno w telewizji czy Internecie. Podróżnik niezwykle 
interesująco opowiadał o afrykańskiej szkole i o życiu dzieci na czar-
nym lądzie. Uczniowie mieli okazję wysłuchać najpopularniejszego 
afrykańskiego instrumentu- balafonu, nie zabrakło również bębnów 
i bębenków. Uczyli się także tradycyjnego tańca i afrykańskiego 
okrzyku „O ya, ité kuku fonié” (w wolnym tłumaczeniu: “o tak, graj 
kuku dla mnie”). Wszystkim bardzo podobały się zajęcia. 

                                                                    Aleksandra Paczkowska

    INAUGURACJA ZA NAMI
Pierwszego września uczniowie, w asyście pocztu sztandarowego, 

odśpiewali hymn państwowy. Dyrektor Urszula Kaczmarek serdecznie 
powitała przybyłych, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli. Wszyst-
kim wychowankom życzyła sukcesów w nauce i wielu radosnych 
chwil, a nauczycielom wysokich efektów w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej oraz satysfakcji z osiąganych wyników. 

Szczególną uwagę i wyjątkowo ciepłe słowa pani dyrektor skierowa-
ła tego dnia do dzieci rozpoczynających nowy etap szkolnej edukacji. 
Serdecznie powitała maluchy z oddziału przedszkolnego oraz uczniów 
wstępujących w szeregi trzech klas pierwszych. Po części oficjalnej 
uczniowie udali się do sal, gdzie spotkali się z wychowawcami. Wszyst-
kim życzymy owocnej pracy. Powodzenia!!!                    Dorota Pich

          60 PIERWSZAKÓW
Dla 60 pierwszoklasistów naszej szkoły zabrzmiał szkolny dzwonek. 

To pierwszy rok, w którym obowiązkowo do szkół idą sześciolatki, a tak-
że zeszłoroczne siedmiolatki urodzone w drugiej połowie roku. Znaczna 
część dzieci uczęszczała już do naszych oddziałów przedszkolnych. Po 
uroczystym powitaniu przez panią dyrektor i przydziale do klas, dzieci 
wraz z rodzicami i swoimi paniami udały się do swoich sal. W tym roku 
pierwszaki zyskały nową salę - pięknie wyremontowaną i wyposażoną w 
nowe ławki, krzesełka i tablice. Wkrótce też pojawi się projektor. Sale te 
mieszczą się bardzo blisko świetlicy szkolnej, co eliminuje konieczność 
przemieszczania się po szkole. 

Pierwsze tygodnie to dla dzieci okres adaptacyjny, w którym zapo-
znają się z budynkiem, z nauczycielami, poznają zasady panujące w 
szkole, ale przede wszystkim integrują się z zespołem klasowym. Dzieci 
ustalają i spisują zasady zachowania -  tzw. Kodeks klasowy. Uczniowie 
uczestniczą już w zajęciach świetlicowych i korzystają ze stołówki. Od 
początku roku staramy się wpajać zdrowe nawyki żywieniowe, dlatego  

kontynuujemy zwyczaj zdrowych śniadań bez słodyczy. Zwieńczeniem 
pierwszego miesiąca nauki będzie uroczystość pasowania na ucznia. 
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy radosnego i łagodnego wejścia 
na szkolny szlak!                                                           Katarzyna Gałęska

Dzięki porozumieniu między Miastem a Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej, ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. 
Krańcowej wkrótce zacznie swoje powinności wobec potrze-
bujących. Czy nastąpi to 1-go czy ok. połowy listopada – nie 
wiadomo, bo podawane są różne terminy (fot. obok).

Na temat tego miejsca i zakresu działalności też sporo niewiadomych. 
Mówi się, że placówka może przyjąć 30 zmarzniętych ludzi (potrzeby 
mogą sięgnąć nawet kilkaset osób – w zależności jak mroźna będzie 
zima), dyr. Caritas Arch. Poznańskiej ks. Waldemar Hanas twierdzi, że 
gdy będzie taka potrzeba to ogrzeje się tutaj i 50 osób (tylko w nocy, 
ale w indywidualnych przypadkach bezdomny zostanie przygarnięty na 
dwa, a nawet trzy dni). Do dyspozycji będzie ,,drewniane krzesło i stół”, 
a także możliwość umycia się. ,,Oferta” obejmuje także świeżą odzież, 
odwszawienie, rozmowę z terapeutą. Pracownicy ogrzewalni będą także 
starali się znaleźć miejsce na dłuższy pobyt. Dyrektor ks. Hanas pod-
kreśla, że ogrzewalnia to tylko ,,przyczółek” do dalszych starań na rzecz 
bezdomnego.

Spore kontrowersje wzbudza dobowy koszt przyjęcia jednej 
osoby: wg różnych obliczeń to 40 albo nawet 150 zł! Tymcza-
sem ogrzewalnia we Wrocławiu, oferująca zmarzniętemu bez-

domnemu łóżko, wyliczyła koszt na... 16 zł. Dla porównania 
– w młodzieżowym schronisku turystycznym doba kosztuje 
80 zł (z posiłkami). Tymczasem radny Michał Grześ postuluje 
otwarcie dla bezdomnych w mroźną zimę nieczynną halę ZNTK 
(w pobliżu dworca), w której schronienie mogłoby znaleźć na-
wet 300 osób. Wyremontowanie i przystosowanie obiektu przy 
Krańcowej do potrzeb ogrzewalni to koszt 1,5 mln zł. 

                                       (Na podst. WTK Otwarta Antena, eka)
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wzór integracji
Doskonały przykład integracji mogliśmy zobaczyć 5-go 

września br. podczas festynu „Pożegnanie lata” przy ulicy 
Borówki w kobylepolskim Darzyborze. Ponad miesięczny 
wysiłek mieszkańców i pracowników Wielkopolskiego Cen-
trum Pomocy Bliźniemu MONAR, Pogotowia Społecznego, 
Rady Osiedla, Banku Żywności i Stowarzyszenia „Przystanek 
Folwarczna” zaowocował świetnie zorganizowaną imprezą,  
z  atrakcjami dla dorosłych, a przede wszystkim dla dzieci.

Obfitość słodyczy, grochówka, potrawy z grilla, gry i konkursy 
to tylko część atrakcji. Wydarzenie uświetniły pokazy Tai Chi, 
karate, tańca, wystawy prac mieszkańców ośrodków, występ 
zespołu muzycznego i mecz piłki nożnej. Licznie zgromadzone 
dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczyły w wielu konku-
rencjach. Dzięki sponsorom żaden milusiński nie opuścił festynu 
bez cennej nagrody. Obecny na placu pojazd Państwowej Straży 
Pożarnej oblegany był przez tłum dzieci. Strażacy zabezpieczali 
całość festynu, a przede wszystkim zorganizowany przez sponso-
rów po godzinie 20-tej bardzo efektowny pokaz fajerwerków.

Dorośli również świetnie bawili się przy muzyce zespołu Sto-
warzyszenia Abstynentów „Żagiel”, a około godziny 22 podczas 

występu gdańskiego kabaretu „Pod Napięciem”. Specjalne po-
dziękowania należą się sponsorom wydarzenia, którzy ofiaro-
wali pieczywo cukiernicze, kawę, owoce, pokazy i występy, pro-
fesjonalną scenę  i prowadzenie festynu, muzykę, nagrody oraz 
fajerwerki. Wymienić należy: drukarnię MDM Poznań, firmę 
„Waldek i Jacek”, „Komplet-Polska”, spółkę „Kreis Pack”, hurtow-
nię „DRAGON”, firmę „WEKO-Plus”, klub „Washi” i „JADEIT”, 
szkoły jazdy „Magdalenka” i „High” oraz firmy: M.J.M. i TESS. 
Przed nami kolejne projekty integracyjne i innowacyjne pomy-
sły.                                                  Tekst i zdjęcia Zbigniew Skrok

Część uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tu-
wima rozpoczęła rok szkolny 2015/2016 pod nowym adresem - 
przy ul. Nieszawskiej na Osiedlu Warszawskim (fot. z prawej). 
Trwa (pomału) przeprowadzka szkoły w to dogodniejsze, bar-
dziej dostosowane do potrzeb miejsce. Szkoła nr 105 z 52-letnią 
tradycją od wielu dekad nie może doprosić się władz Poznania o 
nową lokalizację, dobrze więc, że znaleziono inne rozwiązanie. 
Obiekty szkolne (dwuskrzydłowy budynek z boiskiem i ziele-
nią) przy ul. Nieszawskiej zostały pięknie wyremontowane i 
przysposobione za 0,5 mln zł do potrzeb niepełnosprawnych 
intelektualnie uczniów. Do tej pory mieścił się tutaj wydział ar-
chitektury Politechniki Poznańskiej.

ze śródki na warszawskie   Jak się dowiedzieliśmy, docelowo obiekty przy ul. Bydgoskiej 
ma zająć m.in. Szkoła Muzyczna, mieszcząca się po sąsiedzku. 
Prawdopodobnie swój lokal znajdzie tutaj także Rada Osiedla 
Śródka-Ostrów Tumski-Komandoria-Zawady.(E.K.)

Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

   LAUREACI KONKURSU 
„ZIELONY POZNAŃ - 2015”
KATEGORIA OGRODY PRZYDOMOWE. I. nagroda Krystyna 

Koper-Laskowska, II. nagroda Ośrodek “Monar” WCPB ul. Borówki, 
III. nagroda Anna Nowacka ul. Perkoza i Elżbieta Kowalewska ,ul. 
Leszka. Wyróżnienia: Maria Kęsa ul. Rugijska za różnorakość upraw, 
Ewa Grzeszczak, ul. Rugijska za wkomponowanie uli i opiekę nad zapy-
laczami, Ireneusz Kamiński, ul. Darniowa za rzeźby z drewna 

KATEGORIA BALKONY, LOGGIE, TARASY. I. nagroda Barbara 
Grembowska, ul. Dzieci Wrzesińskich, II. nagroda  Adam Szablan, ul. 
Przemysława, Beata i Roman Biskupscy, ul. Folwarczna, III. nagroda 

Alina i Krzysztof Sowińscy, ul. Folwarczna, wyróżnienie Bożena No-
wak, ul. Żbikowa 

KATEGORIA ZIELEŃCE. I. nagroda ks. Dominik Kużaj, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P., ul. Zbikowa, wyróżnie-
nie dyr. mgr. Jolanta Pszczółkowska, Szkoła Podstawowa nr 55 im Ju-
rija Gagarina, ul. Szpaków 1 

NAGRODY UZNANIOWE. Kategoria ogrody przydomowe: Adam 
Szablan , Os. Przemysława, Mirosława Szczepaniak, ul. Mścibora - 
Barbara Kwinecka - Dmitriew, ul. Starkowska 6, Zenona Jusik - obiekt 
“Kawka na trawkę”, ul. Górska, Edwin i Bronisława Janaszak, ul. Żbi-
kowa. Kategoria balkony, loggie, tarasy. Edyta Rassek, ul. Mścibora, Mi-
lena Szafran, ul. Folwarczna, Błażej Miller, ul. Folwarczna, Katarzyna 
Meinel, ul. Folwarczna, Wiesława Słomiak, ul. Folwarczna. 

                                                                                       Gratulujemy!
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kobylepole w przeszłości (7)

Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

Ks. proboszcz Stanisław Kałek zbudował w Kobylepolu kościół 
i zapisał się złotymi zgłoskami w pamięci mieszkańców.  

Powołanie parafii Kobylepole
Z dniem 1 stycznia 1958 r. ks. abp. An-

toni Baraniak - Metropolita Poznański 
erygował nową parafię Kobylepole pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, wyłączając z parafii Spławie 
miejscowości: Kobylepole, Kobylepole 
Huby, Darzybór. Zarząd nad nową parafią 
otrzymał ks. proboszcz Spławia  dr Wacław 
Jesse na czas od  1 stycznia 1958 do 30 kwietnia 
1958r. Z dniem 1 maja 1958r. został 
powołany do Kobylepola z Przemętu ks. 
Stanisław Kałek, początkowo jako admin-
istrator, a później proboszcz.. Nowo utworzoną parafię włączono 
do dekanatu Poznań - Wschód.

Ksiądz Stanisław Kałek urodził się 5 kwietnia 1923r. w Grodz-
iszczku pow. Szamotuły. Jego rodzicami byli Walenty i Agnieszka z 
domu Szymkowiak. Z powodu bardzo trudnych warunków bytow-
ych (duże bezrobocie), ojciec wyjechał za pracą do Francji, Matka 
pozostała w Polsce z maleńkim 3-tygodniowym dzieckiem. Na 
jej utrzymaniu pozostawali też jej matka, siostra kaleka i brat. 
W domu była wielka bieda. Aby ochrzcić syna w kościele parafi-
alnym w Niepruszewie, matka musiała sprzedać kozę - żywicielkę. 
Na początku. 1929 r. ojciec powrócił z Francji do rodziny, ale panujące 
bezrobocie zmusiło go do powrotu do Francji w kwietniu tego 
samego roku. Tym razem zabrał z sobą żonę i 6-letniego syna.

Osiedlili się w departamencie Vienne, w dorzeczu Loary, w 
miejscowości Saint Georges. Ojciec był zatrudniony jako pra-
cownik rolny, matka była praczką. Rodzice rozpoczynali pracę 
wcześnie rano a wracali z niej w nocy. Synem Stanisławem nie mieli 
się kiedy zajmować, więc wychowywał się na ulicy. Parafia Saint 
Georges miała już wtedy charakter obecnych parafii francuskich, 
tzn. że na 1600 mieszkańców było zaledwie 100 praktykujących ka-
tolików. Proboszcz ks. Naudin zauważył religijność matki Stanisława, 
więc jej syna wziął pod swoją opiekę zmuszając do karności i nau-
ki. W 1933r.wysłał go do Niższego Seminarium Duchownego w 
Mauleon – tutaj uzyskał maturę. W latach 1940 - 41 pobierał naukę 
w College Sain - Stanislas w Poitiers, a w 1945r. wstąpił do Semi-
narium Duchownego - także w Poitiers. Już w 1944r. zapoznał się z 
księżmi robotnikami z Mission de Paris. Rezultatem tej znajomości 
była zmiana uczelni. Wstąpił do Seminarium Księży Robotników w 
Lisieux. W tym samym czasie powstało w Paryżu Polskie Semi-
narium Duchowne. 

Rektor tego seminarium ks. Antoni Banaszak poszukiwał w 
różnych seminariach kleryków pochodzenia polskiego. Ks. Re-
ktor Seminarium Księży Robotników zachęcaj kleryka Stanisława, 
aby wstąpił do polskiego seminarium i wypróbował swoją polskość. 
W razie niepowodzenia miał zapewnioną możliwość powrotu. W 
latach 1945-47, mimo kłopotów, utrzymywał się w Polskim Semi-
narium. Od początku maja do początku lipca 1947r. otrzymał od 
różnych biskupów wszystkie przewidziane (wymagane) święcenia. 
W dniu 3 maja 1947r. otrzymał z rąk Nuncjusza Apostolskiego w 
Paryżu ks. abp. Giuseppe Angelo Roncalli - późniejszego papieża 
Jana XXIII - święcenia diakonatu, a w dniu 3 1ipca 1947r. ks. 
kardynał Emmanuel Suhard udzielił mu święceń kapłańskich w ka-
plicy Seminarium Polskiego w Paryżu.

Po święceniach kapłańskich ks. Stanisław Kałek został skie-
rowany do posługi wśród polskich emigrantów. Już we wrześniu 
1947r. (mimo obietnicy, że pozostanie we Francji) otrzymał na-
kaz wyjazdu do Polski - do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Z 
dniem 1 października tegoż roku został skierowany do Kępna, 
do pracy wśród młodzieży. Tutaj szlifował język polski. Aby być 
bliżej młodzieży wstąpił do Klubu Kolejarz w Kępnie.

Z dniem 1 października 1950r. został przeniesiony na wikar-
iat do Przemętu. Znajduje się tam przepiękny kościół pocyster-
ski oraz dwa inne mniejsze, ale również zabytkowe, którymi do 
tej pory zarządzał 80.letni proboszcz. Od samego początku miał 
tutaj trudności z władzami świeckimi, ale pomimo tego pracował 
tam do 1956r. sam. W 1954r. zmarła jego matka we Francji. 
Władze PRL, mimo próśb i licznych interwencji, nie wydały mu 
paszportu (pozwolenia) na wyjazd na jej pogrzeb. 

Jeszcze w tymże 1954r rozpoczął po siedemdziesięciu latach 
gruntowne sprzątanie i malowanie znajdujących się w Przemęcie 
kościołów. Prace trwały do 1956r. Ponadto w sierpniu 1954r., u 
szczytu stalinowskiego terroru, w czasie kiedy więziono Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, kiedy odbywały się procesy antykościelne 
i ogłaszano zbrodnicze wyroki sądowe, ks. Stanisław podjął 
się budowy kościoła w Siekowie, w wiosce oddalonej o 7 km 
od Przemętu bez żadnego zezwolenia władz państwowych, za 
milczącą aprobatą władzy duchownej, bez żadnej pomocy z 
zewnątrz i budowę doprowadził do końca.

Ks. Stanisław, jako wikariusz przemęcki, tylko sobie znanymi 
metodami uzyskał zgodę sędziwego proboszcza, ks. Gracjana 
Siudego na tego rodza ju przedsięwzięcie. Miał z tego tytułu duże 
nieprzyjemności w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (UB), 
a także w Kurii Metropolitalnej. Nie nauczyło to wiele niepokor-
nego księdza. W 1955r. rozpoczął budowę kaplicy w Górsku, 
również bez zezwolenia. Doprowadziło to do stosunkowo dużych 
i dotkliwych kłopotów z władzami państwowymi oraz w Kurii. 
Dopiero wtedy ks. Stanisław Kałek dostosował się przynajmniej 
formalnie do realiów istniejących w Polsce Ludowej.

Po ośmiu latach intensywnej pracy w Przemęcie, z dniem l 
maja 1958r. otrzymał wokację (powołanie) do nowo powstałej 
parafii Kobylepole jako jej administrator, a później probo-
szcz. Zamieszkał również, jak jego poprzednicy, w pokoiku 
przy kaplicy. W tym czasie było już w budowie probostwo, ale 
z powodu dużych utrudnień terenowych, budowę musiano 
wstrzymać (budowę zalewały wody gruntowe). Musiano przed 
przystąpieniem do dalszych prac budowlanych przeprowadzić 
drenowanie całego kwartału osiedla domków jednorodzinnych, 
aby woda nie zagrażała budowli.

Bardzo dużą pomoc przy tego rodzaju pracach okazał pan 
Jan Pawlicz, prezes Kółka Rolniczego. Poprzez Kółko Rolnicze 
załatwił zgodę na prace melioracyjne i przydziały materiałów bu-
dowlanych potrzebnych przy tego rodzaju robotach. Budującymi 
probostwo byli parafianie Stanisław Krych, Leon Kruszona oraz 
pan Nawrot ze Szczepankowa Osiedla. Nadzór inżynierski nad 
tym przedsięwzięciem sprawował pan inż. Janusz Borowiak 
- mieszkaniec Kobylepola. Ostatecznie budowę probostwa 
zakończono w 1959r. 

W1960r. nastąpiła przeprowadzka ks. proboszcza do nowo 
zbudowanej plebanii. Przez kilka lat w tym domu odbywały się 
zjazdy kapłanów, którzy powrócili z Francji, z Polskiego Semi-
narium Duchownego w Paryżu, szczególnie którzy otrzymali 
święcenia kapłańskie razem z ks. Stanisławem. Byli to księża: 
Stanisław Szymecki, Józef Głuszczak, Czesław Borowczyk, Leon 
Kantorski i. Franciszek Strzódka.(cdn)                   Maria Boruta

Maria Boruta
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sesja rady osiedla

od przedszkolaka
do gimnazjalisty

XIX Mistrzostwa Os. Warszawskiego

Dziewiętnaste Mistrzostwa Osiedla Warszawskiego w parku 
przy ul. Kutnowskiej odbyły się 12 września br. Piękna słoneczna 
pogoda oraz dobra marka mistrzostw zapewniły dużą frekwen-
cję. W zawodach biorą udział wszystkie dzieci i młodzież - od 
przedszkolaka do gimnazjalisty, jednak najwięcej było chętnych 
z pobliskiej podstawówki nr 46. Zawodnicy mogli spróbować sił 
w trzech dyscyplinach: biegach, kolarstwie i piłce nożnej.

Dla zwycięzców przewidziano dekorację medalową na specjal-
nym postumencie wypożyczonym dzięki wielkiej uprzejmości 
pana Włodzimierza Pilaczyńskiego, wieloletniego nauczyciela 
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 86 przy Miń-
skiej. Pan Włodzimierz przez lata krzewił kulturę fizyczną na 
osiedlu, a teraz po latach przyczynił się uatrakcyjnienia naszych 

zawodów. Za transport i bezinteresowną postawę dziękujemy 
Piotrowi Olejniczakowi i Kamilowi Łabędzkiemu.

W tym roku do pomocy i udziału przystąpiła Szkoła Specjalna 
nr 105 z nową siedzibą przy ulicy Nieszawskiej. Bardzo dzięku-
jemy za chęć integracji oraz zapraszamy do dalszej współpracy. 
Za rok szykujemy jubileuszową edycję naszych osiedlowych mi-
strzostw.                    Karina Kozanecka, fot. Julian Dworzecki

Sesja Rady Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie odbyła 
się 22 września 2015 r w świetlicy Osiedla Maltańskiego przy 
ulicy Warszawskiej 83. Niedawno zaprzysiężony nowy radny 
rejonu Maltańskiego pan Rafał Zabel (po rezygnacji pana Łu-
kasza Czarneckiego) przedstawił radnym stan budynku - świetli-
cy oraz uporządkowany z własnej inicjatywy teren przy świetli-
cy. Z placu zostały wyrudowane krzewy, ścięto trawę na boisku. 
Teren wygląda znacznie lepiej. Nasuwa się jednak smutne spo-
strzeżenie, że kiedyś trawy tu nie trzeba było ścinać. Dzieci tak 
intensywnie korzystały z boiska, że trawa była wydeptana. Taka 
mała społeczność powinna we własnym zakresie zadbać o teren i 
zachęcić swoje dzieci do korzystania z dóbr jakie niesie mieszka-
nie w tak zielonej, bezpiecznej od ruchu drogowego, enklawie.

Kolejnym tematem było pismo strażnika miejskiego pana 
Macieja Józefowicza, który zwrócił się do Zarządu Dróg Miej-
skich z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na ulicy 
Modlińskiej (południowa część Osiedla Warszawskiego) ruchu 
jednokierunkowego. Pojazdy bardzo często zaparkowane są na 

chodniku i uniemożliwiają poruszanie się pieszych. Rada usto-
sunkuje się do wniosku po zebraniu opinii mieszkańców.

Ogrzewalnia dla bezdomnych (także tych po spożyciu alko-
holu) będzie przy ulicy Krańcowej. Rada wystosuje pismo do 
prezydenta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka z prośbą o monito-
ring okolicy i zwiększenie ilości patroli policji. Takie standardy 
bezpieczeństwa przewidziano dla innych miast posiadających 
ogrzewalnie dla bezdomnych.

Rada podsumowała tegoroczny konkurs “Zielony Poznań”. 
Ustalono, że spotkanie uczestników odbędzie się 10 października 
br. w sobotę o godzinie 11.00 w świetlicy Osiedla Maltańskiego 
przy ulicy Warszawskiej 83. Do tego czasu organizatorzy zapro-
szą laureatów, przygotują nagrody i dyplomy dla właścicieli pięk-
nych ogrodów i ukwieconych balkonów.

Ostatnim punktem zebrania była sprawa anteny telefonii 
komórkowej na pawilonie handlowym Centrum Łomżyńska. 
Właściciele starają się o  lokalizację  bazy telefonii sieci Play przy 
ulicy Łomżyńskiej 100. Inwestor jest zobowiązany poinformo-
wać okolicznych mieszkańców o planowanej budowie anteny. 
Rada Osiedla zasięgnie opinii fachowców, czy na tak niskim bu-
dynku, w tak bliskiej i gęstej zabudowie domów mieszkalnych, 
antena nie będzie stanowiła zagrożenia.  Karina Kozanecka

Warszawskie Pomet Maltańskie

Rekreacyjny teren na Osiedlu Maltańskim 
z resztkami wyposażenia placu zabaw i boiska.  

Budynek świetlicy jest nadal wykorzystywany przez mieszkań-
ców, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia.  
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entuzjazm i zamierzenia 
                     Rozmowa z nową dyrektor 
         Szkoły Podstawowej nr 45 na Głównej 
                panią mgr Dorotą Urbanowicz
- Stanowisko otrzymała pani w wyniku konkursu. Jak się 

pani czuje w tej roli?
- Jestem pełna optymizmu i entuzjazmu, choć też zaskoczona 

ogromem pracy biurowo-administracyjnej. Nie odczuwam jed-
nak jakiejś szczególnej euforii w związku z moją nową rolą, może 
dlatego, że, mimo zmiany pokoju nauczycielskiego na pokój dy-
rektora, to przecież wciąż jestem w tej samej – od 13 lat – szkole. 
Tu podjęłam moją pierwszą po studiach pracę. Uczyłam muzyki, 
potem angielskiego, teraz znowu muzyki. Tak, zmieniła się moja 
rola – na zarządzającą, choć nadal prowadzę też lekcje. Trochę 
mi ich mało, jeśli chodzi o bezpośredni kontakt z uczniami. 

- Może zabrzmi to obcesowo, ale pani wydaje się jakby... za 
młoda na takie stanowisko i odpowiedzialność!

- Proszę pamiętać, że ja po prostu przejęłam pałeczkę od mojej 
wspaniałej Poprzedniczki – pani dyrektor Małgorzaty Borowiak, 
która rozbudzała chęć do pracy, sumiennie wprowadziła mnie 
we wszelakie tajniki ,,dyrektorowania”. Ona to jakby moja matka 
chrzestna na tym ,,okręcie”. A jeśli chodzi o wiek - widzę to tak 
– młodzi dają w pracy entuzjazm, starsi – swoje doświadczenie, 
z którego trzeba korzystać, z którym trzeba się liczyć! Dodam 
jeszcze, że moi niektórzy uczniowie są już  studentami!

- Czy plan działania Szkoły będzie kontynuacją, czy też będą 
,,nowinki”, a może ,,rewolucja”?

- Rewolucja nie byłaby dobra, ale ewolucja czemu nie... Przeję-
łam szkołę w świetnej kondycji, tu są bardzo dobre relacje z ro-

dzicami, z Radą Osiedla, 
wzajemne między nauczy-
cielami. To szkoła kame-
ralna, z dobrym klimatem, 
w którym nawiązuje się 
niezwykłą więź z dzieć-
mi. Zatem rewolucja nie 
jest potrzebna! Będziemy 
natomiast kontynuować 
np. próbę nawiązania kon-
taktów ze szkołami zagra-
nicznymi w ramach euro-
pejskich projektów. Dotąd 
się nie udało ze względów 

finansowych. Jako nauczycielka byłam gorącą zwolenniczką ta-
kich kontaktów, jako dyrektor - także!

- Świat zewnętrzny jest teraz często dla dzieci po prostu 
niebezpieczny (używki, włącznie z dopalaczami, internet z 
wieloma pokusami itd.). Jak się pani żyje ze świadomością tej 
ogromnej odpowiedzialności nie tylko za wyedukowanie ale i 
ochronienie uczniów przed złem?

- Byłabym nierozsądna gdybym się nie bała tego co się dzieje, 
na co są narażone dzieci. Dlatego wśród priorytetów najważniej-
sze jest właśnie bezpieczeństwo uczniów. Za wszelką cenę chce-
my zminimalizować zagrożenia, w tym celu trzeba umacniać 
więzi w rodzinach. I o tym mówimy rodzicom. Na całe szczęście 
nasza szkoła ma na co dzień bardzo dobrą pomoc psychologicz-
ną, pedagogiczną. A jak jest potrzeba – są również spotkania do-
datkowe.  

- W imieniu redakcji MY życzę pani sukcesów i dziękuję za 
rozmowę.                                                                  Ewa Kłodzińska

             POZNAJMY SIĘ
W sierpniu br. zorganizowaliśmy integrację uczniów przyszłej klasy 

pierwszej. Nauczyciele WF przygotowali wiele gier i zabaw, które umoż-
liwiły współpracę i pozytywne relacje uczniów, którzy do tej pory wcale 
się nie znali. W programie integracji znalazło się miejsce na kalambury, 
przedstawianie się, opisy zainteresowań, wspólne pieczenie naleśników, 
zgadywanki, gry i zabawy sportowe.                           Hubert Gałczyński

 PO RAZ KOLEJNY I PIERWSZY
Wakacje są już wspomnieniem…Sala lustrzana Gimnazjum nr 20 im. 

o. Mariana Żelazka przy ul. Głównej 42 w Poznaniu. Podniosły moment 
wprowadzenia sztandaru szkoły i hymn państwowy. Serdeczne słowa 
pani dyrektor Marioli Głuszczak i przywitanie wszystkich. Najważniej-
szymi dziś osobami są pierwszoklasiści – to ich gimnazjalny „debiut”. 
Uczniowie klas drugich i trzecich przygotowali część artystyczną. Były 
pełne humoru wakacyjne wspomnienia, piosenki, poezja. Przywołano 
tragiczne wydarzenia, ciemne karty historii XX wieku. Starsi uczniowie 
dodawali otuchy pierwszoklasistom. Było kilka złotych myśli – „drogo-
wskazów” na gimnazjalną przyszłość. Tak, wszystko zaczęło się po raz 
kolejny i zarazem pierwszy. Powodzenia! 
  Magdalena Żukowska, Beata Kucharska, zdjęcie Joanna Wilmańska

z życia gimnazjum nr 20
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Bezpieczni na boisku „Polonii”

najmłodsi piłkarze

Takiego obiektu sportowego mogą tylko pozazdrościć inne 
osiedla i trzeba te wyjątkowe warunki wykorzystać.

Na naturalnym trawiastym boisku „Polonii” przy ul. Har-
cerskiej, pod okiem prawdziwego trenera, 28 września br. od-
był pierwszy piłkarski trening chłopców w wieku 6-9 lat. W ten 
sposób zasłużony, z długą tradycją, klub sportowy Głównej 
wraca do naboru i profesjonalnego szkolenia najmłodszego 
pokolenia futbolistów. Zapisy do piłkarskiej szkółki przyjmo-
wane są w każdy poniedziałek od godziny 17, a telefoniczne 
informacje można uzyskać pod numerem 510 272 942. Mie-
sięczny koszt to tylko 50 zł. 

Zainteresowanych rodziców zapewne ucieszy możliwość reali-
zowania sportowych pasji dzieci w pobliżu miejsca zamieszkania 
i bezpiecznie. Okazuje się bowiem, że żadne sztuczne trawy nie 
dorównują prawdziwej murawie. Naturalne podłoże boiska jest 
najbardziej przyjazne trenującym dzieciom i maksymalnie ogra-
nicza prawdopodobieństwo kontuzji, szczególnie stawów. 

Wyszło ponadto na jaw, że sztuczna trawa może chemicznie 
bardzo źle oddziaływać na młode, wrażliwe organizmy. Znane są 

przypadki, że trenujące na sztucznym podłożu dzieci - zwłaszcza 
podczas upałów - cierpiały na złe samopoczucie, bóle głowy, a 
nawet krwotoki z nosa. Okazuje się, że trzeba będzie ustalić, jak 
skład chemiczny konkretnej sztucznej trawy może oddziaływać 
na organizmy zawodników. Zachodzi obawa, że przy budowie 
boisk ze sztuczną nawierzchnią kupowano produkty najtańsze, 
nie posiadające odpowiednich, wiarygodnych atestów. Są już 
pierwsze decyzje o wymianie plastikowej trawy. 

Prezes TS „Polonia” pan Andrzej Powstański mówi, że decyzję 
o tworzeniu przy klubie grup najmłodszych trenujących dzieci 
podjął pod wpływem sugestii ze strony rodziców. Wyrażali oni 
niezadowolenie z treningów odbywających się na innych osie-
dlach, np. przy ul. Gdańskiej na Śródce, gdy takie, a nawet lepsze 
możliwości można stworzyć na miejscu. 

Na Głównej istnieje duża szansa realizowania sportowych za-
interesowań i rozwijania piłkarskich talentów zarówno młodych 
chłopców jak i dziewcząt. Prezes „Polonii” podkreśla wielkie zna-
czenie pomocy uzyskiwanej ze strony firmy GAL, Szkoły Podsta-
wowej nr 45 i Rady Osiedla. Jednocześnie prosi o dalsze wspar-
cie lokalnych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji i 
osób prywatnych. Środowiskowy klub można wspólnymi siłami 
uczynić lokalnym centrum sportu i rekreacji.                          md

Nadszedł teraz chyba właściwy moment, aby przywrócić do 
pełnego życia stadion TS „Polonia” na Głównej.

z życia gimnazjum nr 20

        W POBIEDZISKACH
Uczniowie klasy 1A z wychowawcą udali się 19 września br. na wy-

cieczkę do Domu Rekolekcyjnego Sacre Coeur w Pobiedziskach. Atrak-
cją pobytu były ognisko oraz gry terenowe.         Małgorzata Woźniak

              WILCZA MILA
W XVI Wojewódzkim Biegu Ulicznym „Wilcza Mila” na dystansie 

1609 m uczeń klasy 3A Hubert Gulczyński zdobył III miejsce. Dekoracji 
udzielał m.in. słynny polski biegacz pan Zbigniew Orywał. Hubertowi 
serdecznie gratuluję.                                                  Małgorzata Woźniak

      DRZEMIĄCE TALENTY
Absolutnym hitem zajęć pozalekcyjnych okazały się warsztaty ręko-

dzieła artystycznego, prowadzone przez absolwentkę Gimnazjum nr 20, 
studentkę kulturoznawstwa UAM, panią Marię Ciesielską. Uczniowie 
zmierzyli się z wyzwaniem artystycznym, polegającym na zaprojekto-
waniu i wykonaniu biżuterii. Zarówno pomysły jak i wykonanie ujawni-
ły drzemiące wśród młodzieży talenty. Cześć prac uczniowie przekazali 
na kiermasz charytatywny.                                         Beata Kierzkowska

Rekrutacja  trwa - zapraszamy!
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

nasz okręt ruszył
pełną mocą

      ROZPOCZĘCIE NAUKI 
Po wakacyjnej przerwie uczniowie i grono pedagogiczne zainaugu-

rowali rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się od programu 
artystycznego, który przygotowali uczniowie klas II i V. Następnie nowa 
pani dyrektor Dorota Urbanowicz powitała nauczycieli i rodziców, 
szczególnie ciepłe słowa kierując do uczniów. Gorące brawa przywitały 
,,pierwszaków” oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, dla których ten 
dzień był ogromnym przeżyciem. Po życzeniach sukcesów i wytrwałości 
spotkania z wychowawcami zakończyły pierwszy dzień szkoły.

                 TANECZNIE
Kolejny już raz rozpoczęliśmy rok szkolny w towarzystwie tancerzy 

z  Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier “Hajdasz”. Bawili-
śmy się w rytmach najnowszych przebojów razem z bohaterami filmów 
“Minionki” oraz “Kraina lodu”. Każdy z nas otrzymał zaproszenie do 
udziału w kursie tańca.

            EKONOMICZNIE
W naszej szkole działa SKO, którego celem jest propagowanie oszczę-

dzania i przedsiębiorczości. Bierzemy udział w Konkursie dla Szkolnych 
Kas Oszczędności. Otrzymaliśmy nagrodę II stopnia w etapie regional-
nym Konkursu dla SKO w Edycji 2014/2015. Na wrześniowym apelu 
podsumowano poprzednią edycję. Członkowie SKO otrzymali nagro-
dy. Październik jest miesiącem oszczędzania. Ogłoszony został konkurs 
plastyczny na „Plakat zachęcający do oszczędzania”. 

               KONCERTOWO
Najmłodsi uczniowie  SP 45 uczestniczą w comiesięcznych spotka-

niach muzycznych z Filharmonią Pomysłów. Każdy koncert to okazja 
do spotkania z profesjonalnymi aktorami i muzykami oraz posłuchania, 
zobaczenia, dotknięcia, a nawet zagrania na instrumentach muzycz-
nych. Tegoroczne spektakle odbywają się pod hasłem „Oj Dana Dana! 

Nietypowo na ludowo po Polsce” Poznajemy polskie tradycje, obrzędy, 
legendy, tańce i piosenki ludowe z różnych regionów. Interaktywna for-
ma pozwala dzieciom być nie tylko obserwatorami, lecz także uczest-
nikami spektaklu. Dzieciom towarzyszą sympatyczne maskotki, w tym 
roku jest to niebieski kocurek. 

         II MIEJSCE W SUMO
Uczniowie klas I – III z SP 45 wzięli udział w I Mistrzostwach Powiatu 

Poznańskiego i Miasta Poznania w SUMO pod patronatem posła na sejm 
RP Marka Niedbały, organizowane przez PSM Poznań i KS Sobieski Po-
znań. Impreza przyciągnęła 75 wojowników Sumo. Aż 17 uczniów z SP 
45 walczyło w swoich kategoriach wagowych. Dla większości uczniów 
start w takich zawodach był pierwszym w życiu. 

I miejsce zdobyli: Daniel Lisovyy, Dawid Górski, Emilia Lulczyń-
ska, Patryk Drankiewicz, Przemysław Szymkowiak. II miejsce zdoby-
li: Ryszard Jasiewicz, Oliwia Jasiewicz, Denis Witkowski, Zofia Pryka, 
Aleksander Kempiński, Maksymilian Folta. III miejsce zdobyli: Nikola 
Adamczak, Oskar Kosmaczewski, Marlena Cieślińska, Dominik Pysz-
niewski, Tomasz Syta, Kacper Syguła. Nasza drużyna uplasowała się na II 
miejscu, ustępując miejsca Szkole Zakonu Pijarów. Wielką przyjemność 
sprawiła nam obecność, już byłej, pani dyrektor Małgorzaty Borowiak - 
naszego najwierniejszego kibica! Wszystkim serdecznie gratulujemy!

      II MIEJSCE NA MACIE
Z radością zawiadamiamy, że drużyna SP 45: Jakub Andrzejewski 

(4a), Gabriela Karolczak (6b), Adrian Musielak (6a) oraz Adam Mielca-
rek (6a) zdobyła II miejsce w zawodach programu „MATA W KAŻDEJ 
SZKOLE”. Zawody prowadził znany zapaśnik pan Andrzej Supron, szes-
nastokrotny medalista. Młodzież zagrzewała do walki pani Małgorzata 
Borowiak, poprzedni dyrektor naszej szkoły oraz pan Grzegorz Szał-
kowski trener i opiekun grupy.  Wszystkim gratulujemy!!!
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    PIŁKARKA OLA W KADRZE
Aleksandra Filipiak z klasy 6a  

(foto z prawej) została wyróżniona 
przez trenerów kadry wojewódz-
kiej i brała udział w obozie spor-
towym, który krótko przed rozpo-
częciem roku szkolnego odbył się 
w Licheniu. Nasza zawodniczka 
spisała się bardzo dobrze. 

              BIEG Z KLASĄ
Reprezentacja klasy 6a wzięła udział w VI edycji „Biegu z klasą” nad poznań-

ską Maltą. Biegli jedno okrążenie wokół jeziora. Na mecie każdy otrzymał pa-
miątkowy medal, a najważniejsza była wspólna zabawa i ruch na świeżym powie-
trzu. Uczniowie z naszej szkoły pomimo zmęczenia w bardzo dobrych humorach 
dobiegli na linię mety. Wszystkim rodzicom i opiekunom serdecznie dziękujemy 
za miło spędzony czas.

         WSPÓLNA SPRAWA
Uczniowie i nauczyciele SP 45 we wrześniu tradycyjnie przyłączyli się 

do akcji „Czysty Poznań - Wspólna sprawa”. Zaopatrzeni w worki i ręka-
wiczki posprzątali swoje osiedle Główna. Celem akcji było wzmacnianie 
świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko oraz prak-
tyczna edukacja. Czystość i estetyka miejsca zamieszkania to przecież 
element kultury społeczeństwa. Warto wspomnieć, że w kwietniowej 
akcji  „Wiosenne Porządki” łącznie zebrano 67 ton odpadów.

   ROCZNICE 
Pierwszego września uczniowie 

SP 45 z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w uroczystościach 
76. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. O godzinie 15 pod po-
mnikiem Armii Poznań w asyście 
wojskowej odegrano hymn narodowy i wciągnięto biało czerwoną flagę 
na maszt. Wystąpił Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Na zakończe-
nie odbył się apel pamięci i ceremonia złożenie kwiatów przez delegacje. 
Nasi uczniowie oddali hołd bohaterom tamtych dni. 

Z kolei 17 września 76 lat temu na mocy tajnego sowiecko – niemiec-
kiego porozumienia, ZSRR dokonał zbrojnej agresji na Polskę. Rozpo-
częły się represje wobec ludności polskiej. Między wrześniem 1939 a 
czerwcem 1941 dotknęły one 1,4 mln Polaków. Wielu z nich wysiedlo-
no, wielu - jak polskich oficerów - zamordowano w więzieniach i innych 
miejscach kaźni. Nauczyciele i poczet sztandarowy naszej szkoły pod-
czas uroczystych obchodów tej rocznicy złożyli hołd pomordowanym 
jeńcom i ludności cywilnej.

szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

Atrakcje Przedszkola nr 78

wiele się dzieje
Miniony rok szkolny zapisał się w pamięci wychowanków 

Przedszkola nr 78 przy ul. Nadolnik na Głównej wieloma atrak-
cjami. Wspólnie z rodzicami bawiły się na festynie z okazji Dnia 
Dziecka. Niespodzianką dla dzieci była wizyta w Jednostce Stra-
ży Pożarnej nr 1 w Poznaniu. Nadmiar dziecięcej energii mogły 
w pozytywny sposób rozładować w Fabryce Śmiechu „Michałek”. 
Wzruszającym momentem było uroczyste pożegnanie najstar-

szej grupy „Jeżyków, która od września zaczęła naukę w szkole. 
Dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z panią Marzeną Krenc-Sobczak 
dzielnie pracowały w przedszkolnym ogrodzie, czego efektem 
są kolorowe rabatki kwiatowe i kamienny kwietnik w nowocze-
snym stylu. Grupa „Maluszki” oraz „Pszczółki” pod opieką pani 
Marzeny Krenc-Sobczak oraz pani Moniki Gulbinowicz przez 
cały rok realizowały projekt „Mamo, Tato – wolę wodę”, a pani 
Monika Walkowiak wraz z „Jeżykami” uczestniczyła w projek-
cie „Czyste powietrze wokół nas”. W nowym roku szkolnym 
2015/2016 czeka nas równie wiele atrakcji, o których będziemy 
na bieżąco informować. 
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apel na polanie

osiedle dawniej i dziś (7) 
Punktem centralnym naszego osiedla 

Komandoria był i jest kościół Św. Jana Je-
rozolimskiego za Murami. W dawnych la-
tach (jak pisałem omawiając pochodzenie 
nazwy naszego osiedla w numerach 9 i 10 
niniejszego miesięcznika MY z roku 2006) 
teren osiedla Komandoria rozciągał się od 
kościoła aż po Kobylepole. Obecnie za-
wiera się w czworoboku ograniczonym od 
wschodu ulicą Krańcową, od zacho-
du ulicami Jana Pawła II i Podwale, 
od południa Jeziorem Maltańskim 
i od północy torami kolejowymi z 
Poznania do Warszawy.Najstarszym 
widokiem Poznania jest miedzioryt 
G. Brauna i F. Hogenberga z 1618 r. 
(można go obejrzeć na zachodniej 
ścianie Muzeum Archeologicznego 
na ulicy Świętosławskiej). Na obrazie 
tym nie ujęto jednak interesującego 
nas terenu, choć dobrze wiadomo, że 
Komandoria istniała dużo wcześniej 
niż lokowane w 1253 r. lewobrzeżne 

miasto. Dopiero w wieku XVIII kartografowie rozciągnęli plany 
na tereny przyległe do miasta, także na naszą kochaną Koman-
dorię.

Pierwszą mapą na której pokazano kościół Św. Jana jest plan 
z 1728 r. Jana Rzepeckiego pokazujący w bardzo symboliczny 
sposób zabudowę tego miejsca. W legendzie do tego planu autor  
napisał błędnie „kościół św. Jana Baptysty”, bo według materia-
łów historycznych od 1187 r. kościół jest pod wezwaniem Św. 
Jana Jerozolimskiego. Na planie niżej nr 17  nasz kościół, nr 16 to 
kościół Reformatów i nr 15 to kościół św. Małgorzaty na Śródce. 
Kolejne materiały na ten temat już w następnym odcinku. Po-
zdrawiam.                                                              Marek Knasiecki      Marek Knasiecki

W 76. rocznicę powstanie podziemnego harcerstwa, które 
później przyjęło kryptonim Szare Szeregi, w Wągrowcu odbył 
się 27 września br. uroczysty apel. Apel ten, poprowadzony 
przez hm. Marka Urbanowicza, członka prezydium Wielko-
polskiej Rady Kręgów Seniorów i zastępcy komendanta tutej-
szego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Damy Radę” 
- odbył się na leśnej polanie w nadleśnictwie Durowo, przy 
grobowcu rodziny Keglów. Na grobowcu tym widnieją słowa 
Adama Asnyka – „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć 
macie sami doskonalsze wznieść”. 

Odsłonięto tablicę upamiętniającą konspiracyjną walkę 
harcerzy wągrowieckich, w tym patrona Kręgu „Damy Radę” 
druha Feliksa Tylmana. Zainicjował on w październiku 1939r 
powstanie wągrowieckiego podziemia harcerskiego. W apelu 
uczestniczyli harcerze Chorągwi Wielkopolskiej hm.Tomasz Ku-
jaczyński, były Naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński, zastępca 
Komendanta Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów hm. Alek-
sander Sekulski, komendant i drużyny Hufca Wągrowiec, dele-
gacje kręgów seniorów z Poznania i Gniezna. 

Uroczystości zorganizował burmistrz Wągrowca pan Krzysz-
tof Poszwa (były członek ZHP), a wśród licznych gości byli m.in. 

pan Adame Kiełbasiewicz – fundator tablicy i członkowie rodzi-
ny druha Feliksa Tylmana. Komendant Hufca Wągrowiec hm. 
Krystian Jabłkowski z harcerzami przygotowali inscenizację 
składania konspiracyjnej przysięgi harcerskiej z 1940r. Tablicę 
odsłonił uczestnik ruchu oporu hm. Wiktor Matczyński, a po-
święcenia dokonał ksiądz proboszcz Tomasz Kruszelnicki. 

W Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo, zaprosze-
ni przez komendanta Kręgu „Damy Radę” – przy palącym się 
ogniu, akompaniamencie mandoliny druhny Haliny Mróz (KSH 
„OWAR” z Poznania) i gitary druha Jana Mroza (KHS „Wiarusy” 
z Poznania) oraz tamburynu Antosi – wnuczki druhny Gabrysi z 
tutejszego Kręgu – popłynęły w dal harcerskie pieśni.

Poczęstowani kawą, herbatą i wypiekami wągrowieckich dru-
hen wysłuchaliśmy wystąpień druhów Tomasza Kujaczyńskiego, 
Burmistrza Wągrowca, Komendanta Kręgu „Damy Radę” hm 
.Jerzego Mianowskiego oraz druhów Wawrzyńca Wierzejewskie-
go i Tadeusza, Bohm’a, którzy są autorami książki pod tytułem 
„Kompania skautowa w latach 1918-1921” o udziale skautów płk. 
Wincentego Wierzejewskiego w zwycięskim Powstaniu Wielko-
polskim i w walkach o wschodnie granice II RP. Druh Wawrzy-
niec Wierzejewski złożył pisemny akces wstąpienia w szeregi tu-
tejszego Kręgu. Braterski krąg zakończył kolejną, bardzo udaną 
harcerską uroczystość. 

                       hm. Urszula Kocikowska, pwd. Barbara Król



17

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

co zrobi w mpk?

ależ,  proszę  bardzo!
„ciocie” z przedszkola

z kroniki policyjnej

Zupełnie przypadkowo dowiedziałam się, że w niektórych 
przedszkolach dzieciaki zwracają się do swoich wychowaw-
czyń (to są nauczycielki podobnie jak w szkole!) per ciociu. Co 
jeszcze mniej zrozumiałe - do każdej starszej osoby (co to zna-
czy ,,starszej” - że siwej?) z obsługi kuchenno-technicznej mó-
wią ,,babcia”, ,,dziadek”.  Maluchy tego nie wymyśliły, to doro-
śli wprowadzili taki sposób odzywania się do opiekunów.

To jakaś zła i dziwna maniera, która burzy naturalne relacje 
rodzinne dotyczące pokrewieństwa, rozumienia go i nazywania. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że ciocia to siostra matki lub 
ojca, a także żona brata matki lub ojca. Czasem ciocią nazywa się 
też dalszą powinowatą. Umknęły już z polszczyzny takie określe-
nia jak stryjna/stryjenka na określenie siostry ojca. Nie ma już 
wujenki, czyli żony brata matki.

W sprawie przedszkolnej ,,cioci” zajrzałam na jedno z forum, 
bo pomyślałam, że może przesadzam. A jednak nie! Ktoś pisze, 
że to ,,sztuczne i może dzieciom w głowach namieszać”, ktoś 
zwraca uwagę, że po trzech latach takiego ,,ciociowania” 6-latek 
pójdzie do szkoły i tu będzie wstrząs, że nauczycielki to żadne 
,,ciocie” tylko ,,panie”.

Pewnie, że są ,,ciocie (czy też ,,wujkowie”) przyszywane” - oso-
by bardzo z rodziną i dziećmi zaprzyjaźnione. Sama jestem taką 
,,ciocią”, a owe dzieci to teraz dorośli ludzie. I niektórzy nadal 
tak mnie tytułują, ale oni – w przeciwieństwie do przedszkola-
ków – zdają sobie sprawy z pokrewieństwa czy też jego braku. 
Jako dziecko też miałam takich nieprawdziwych ,,krewnych”, ale 
doskonale wiedziałam (bo już byłam w wieku ,,starszaków”), że 
to tylko znajomi rodziców. Zatem – nie ma żadnych podstaw do 
burzenia tradycji w nazewnictwie. Pozostańmy w kanonie roz-
maitych odmian szacunku dla prawdziwej cioci i ,,pani Ali” z 
przedszkola. A jak dziecko w przedszkolu nie będzie czuło się 
dobrze to żadne ,,ciociowanie” w tym nie pomoże...          (E.K.)

Ul. Baraniaka. Wojciech W. posiadał susz roślinny ( waga 
12g, THC-pozytywny) .Sprawca zatrzymany przez Ref. Wywiad. 
WZM KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 26.09.2015r.godz. 22:00. 

Ul. Gdyńska. Marek P. kierował pojazdem m-ki Opel po dro-
dze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany na 
gorącym uczynku przez WRD KMP Poznań. Ul. Dymka. Jerzy 
L. kierował na drodze publicznej pojazdem m-ki Ford w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu. Sprawca zatrzymany przez 
WZM KMP Poznań. Zdarzenie z dnia 2.09.2015r. godz. 17:10. 

Ul. Średnia. Damian P. kierujący samochodem osobowym 
m-ki Skoda na skrzyżowaniu zderzył się rowerzystką Małgo-
rzatą G. W wyniku wypadku rowerzystka doznała złamania ko-
ści czaszki i została przyjęta na oddział chirurgii w szpitalu ul. 
Szwajcarska w Poznaniu. Uczestnicy trzeźwi. 

Ul. Baraniaka. Małgorzata S. w sklepie TK Maxx dokonała 
kradzieży odzieży o łącznej wartości 534,98zł na szkodę  Sprawca 
zatrzymany przez f-szy OPP KWP Poznań. Mienie odzyskano. 

Ul. Mogileńska .Rafał G. (notowany za kradzieże, rozbój, 
niszczenie mienia) posiadał środki odurzające w postaci suszu 
roślinnego koloru zielono-brunatnego (test Reagent- wynik po-
zytywny na THC). Zatrzymany przez f-szy Ref. Wywiad. WZM 
KMP Poznań. 

Ul. Warszawska. Paweł M. kierował na drodze publicznej po-
jazdem m-ki Fiat Marea w stanie nietrzeźwości . Zatrzymania 
dokonali policjanci OPP KWP Poznań. Ul. Nieszawska. Dariusz 
G. poprzez wprowadzenie w błąd co do oryginalności telefonu 
Asus doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
w kwocie 1350zł na szkodę Marka K. 

Ul. Bałtycka. Kierująca samochodem m-ki mazda Justyna C. 
wykonując manewr zawracania, nie stosując się do znaku P-4 (li-
nia podwójna ciągła) doprowadziła do zderzenia z kierującym 
motocyklem m-ki Suzuki Dariuszem F. Kierujący motocyklem 
doznał złamania kończyny dolnej prawej, przewieziony do szpi-
tala przy ul. Juraszów  Kierujący trzeźwi.  

Ul. Baraniaka. Sebastian P. podejrzany o dokonanie kradzieży 
dwóch sztuk kurtek męskich w sklepie ZARA. Zatrzymany przez 
funkcjonariuszy OPP KWP Poznań. Straty 678zł na szkodę skle-
pu Zara.  

Ul. Warszawska. Jolanta K. w mieszkaniu dokonała nielegal-
nego poboru energii elektrycznej. Straty na szkodę Enea zosta-
ną podane w terminie późniejszym. Zatrzymana na gorącym 
uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań. 

Ul. Bałtycka. Aneta M. kierowała pojazdem mechanicznym 
na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Zatrzymana przez 
f-szy WRD KMP Poznań.

Biegli kontrolerzy potwierdzili wcześniejsze informacje, że Ja-
kub Jędrzejewski - były prezes  utrzymywanej z podatków spółki 
Szpitale Wielkopolski - rozdawał na prawo i lewo publiczne pie-
niądze. Obdarowanymi nie byli jednak ubodzy obywatele, lecz 
różni znajomi młodego dygnitarza, którym dawał łatwo i dobrze 
zarobić. Budowy żadnego szpitala nawet nie rozpoczęto, a prezes 
chorej na korupcję spółki został zastępcą prezydenta Poznania. 
Na tym stanowisku dał się poznać głównie od strony aroganckie-
go zachowania, usuwania fachowców, obsadzania stołków nie-
kompetentnymi znajomkami. 

Kiedy wyszła na jaw jego niegospodarność i partyjni koledzy 
kazali usunąć mu się w cień, wtedy najpierw straszył ich ujawnie-
niem kompromitujących informacji, a następnie oświadczył, że 
wymuszali na nim zatrudnianie swoich znajomych. Znaczyło to: 
„Odczepcie się, bo jesteście tacy sami jak ja”. Skompromitowa-
ny publicznie do cna Jakub Jędrzejewski w końcu musiał prze-
stać być wiceprezydentem, ale okazał się wystarczająco dobrym 
kandydatem na suto opłacanego za nic członka rady nadzorczej 
MPK. Przeciętny poznaniak tej polityki personalnej pojąć nie 
zdoła. Czekamy na kolejne dokonania pana JJ, a jest tak ambitny, 
że da znać o sobie z pewnością. md
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Nie martw się, że trzeba iść do szkoły

radośnie i rodzinnie
Dzień Działkowca w Kobylepolu

znów będą wakacje
z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Inaugurację nowego roku szkolnego uświetnił program ar-
tystyczny przygotowany przez klasę VA. Uczniowie zapoznali 
swoich młodszych kolegów z obowiązkami szkolnymi, dając im 
wesołe wskazówki zawarte w specjalnie przygotowanym słowni-
ku terminów szkolnych. Ponadto przekazali swoim koleżankom i 
kolegom motto na każdy miesiąc i udzielili rad jak postępować z 
nauczycielami, aby „żyło się lepiej”. Optymistycznym akcentem, 
piosenką zespołu OTTO pt. „Wakacje” zakończyli swoje przed-
stawienie.                                                           Hanna Walkowiak

Szkoła Podstawowa 
nr 55 jest malowniczo 
położona wśród ziele-
ni, w otoczeniu lasów 
mieszanych. Nad szkołą 
górują dwa kasztanow-
ce: „Szpaczek” i „Gaga-
rinek”. Na terenie naszej 
placówki rosną m.in. 
dorodne żywotniki, 
świerki, topole, klony, 
dęby. Wiosną można 
podziwiać piękne kwit-
nące forsycje, magnolię, 
jaśminowce, lilaki, mig-
dałka. Trawniki zdobią 
klomby „białego” i „wie-
lobarwnego” ogródka, 
które ukazują różnorod-
ność naszej szaty roślin-
nej. 

W związku z tym urokliwym położeniem szkoła wzięła udział 
w osiedlowej edycji konkursu: „Zielony Poznań”. Cieszymy się, 
bo w kategorii „Zieleńce” otrzymaliśmy wyróżnienie! (Na zdję-
ciu obok pani dyrektor Jolanta Pszczółkowska odbiera dyplom 
i nagrody). Zdobyte nagrody na pewno pomogą w utrzymaniu 
jeszcze piękniejszej zieleni wokół naszej szkoły.                     ZM

„zielone” wyróżnienie

Ogrody działkowe istnieją w Polsce od ponad 100 lat. Dla posiada-
czy są skarbem, o który dbają troskliwie i z zapałem przez cały rok. 
To także zielone salony dla okolicy, także zimą za sprawą malowni-
czych zimozielonych drzew i krzewów. Są enklawą przyrody oraz 
oazą wytchnienia i spokoju. 

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Kobylepolu istnieje od 63 
lat i obejmuje 191 działek. W powojennych, trudnych latach dostarczał 
warzyw i owoców na bieżące potrzeby i zimowe zapasy. Obecnie są miej-
scem odpoczynku dla dorosłych i dzieci. Część działkowców uprawia na 
małych poletkach różne warzywa jako uprawy ekologiczne. 

Działkowcy i ich rodziny wyczekują szczególnie lata, które nieroze-
rwalnie kojarzy się nam z zapachem kwiatów i ziół, słońcem, beztro-
ską, smakami truskawek, czereśni, porzeczek, malin oraz orzeźwiającej 
herbaty z listkiem świeżej mięty. Aby się tym nacieszyć mamy zaledwie 
kilka tygodni. Lato 2015r. odchodzi do historii. Mija pora zbiorów i jest 
czas dziękowania za z dary natury.DZIEŃ DZIAŁKOWCA w Kobylepo-
lu odbył się 29 sierpnia br. przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działko-

wego „Kolejarz” Kobylepole, z udzialem prezesa pana Ryszarda Czajkę, 
sekretarz panią Emilię Szemlich, skarbnika Zarządu Okręgowego pana 
Zygmunta Brzozowskiego.

Polski Związek Działkowców, Krajowa Rada oraz Zarząd Okręgowy 
przyznali odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC. Srebrne oznaki: 
Grzegorz Sroka, Teofil Maciejewski, Rafał Kamiński i Henryk Palusz-
kiewicz. Brązowe odznaki: Teresa Kujawska, Kazimiera Pruszyńska, 
Mieczysław Wachowski i Maria Filary. Wręczono też 15 wyróżnień z 
upominkami za piękne zagospodarowanie i działek. Wszystkim po-
dziękowano za pracę, a nie zalegającym z opłatami wręczono bony na 2 
piwa, kiełbaski z grilla i chleb ze smalcem z dodatkami.

Dla dzieci urządzono dyskotekę oraz różne zabawy na wolnym po-
wietrzu, m.in, dmuchane budowle (zamek i inne), malowanie twarzy, 
puszczanie baniek mydlanych, różnych zabawek z balonów, watę cu-
krową, różne napoje i mnóstwo słodyczy i przysmaków. Świątecznego 
nastroju dodawała udekorowana okazyjnie polana przed świetlicą. Było 
słonecznie i bardzo ciepło, więc całe popołudniowe spotkania towarzy-
skie i konsumpcyjne odbywały się na wolnym powietrzu przy stolikach 
i przenośnych altankach oraz we własnych ogródkach. 

Wieczorem w w pięknie udekorowanej świetlicy trwała zabawa ta-
neczna dla dorosłych. Bawiono się miło prawie do rana. Maria Boruta
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Czytajmy!
lekturą w smutki

czasopismo mieszkańców „my” od 15 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności

Spotkania z psychologiem (3)
na ratunek markowi 

Terapeutyczny wpływ czytania na smutki znam i propagu-
ję z całą mocą. Tyle tylko, że jeden smutny czytelnik będzie 
chciał się przy lekturze pośmiać, inny - poczytać o podobnym 
nieszczęściu. Tymczasem to, co ja wiem z praktyki, potwierdzili 
naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu, badając 4 tys. Brytyj-
czyków. Stwierdzili, że wystarczy pół godziny lektury w ciągu 
tygodnia, aby cieszyć się lepszym zdrowiem psychicznym  
i fizycznym. ,,Czytanie działa lepiej na zmartwienia niż roz-
mowa z przyjacielem czy spacer” - orzekli. Dla 20 procent bada-
nych czytanie jest antidotum na samotność. Inni podkreślali, że 
doświadczenia powieściowych bohaterów wzbogaciła ich własne 
prywatne rozeznanie w różnych sytuacjach... Zatem – czytajmy! 
Inna rzecz, że ja, czytając codziennie godzinę czy dwie, powin-
nam być zdrowa w 100 procentach (a nawet... 200), czego, nie-
stety, nie mogę potwierdzić. No, ale może Brytyjczycy mają inne 
organizmy. A tak na serio, to wierzącym w terapeutyczną moc 
lektury podpowiadam stworzenie własnej biblioteczki z książka-
mi, które zawsze rozświetlą mrok duszy albo pozwolą zapomnieć 
o cierpieniu ciała. Aby taką lekturę mieć zawsze pod ręką...

Terapeutyczną moc może mieć powieść  Anity Shreve ,,Na 
ratunek”. Peter i Sheila, będąc bardzo młodym ludźmi poznali 
się, pokochali, założyli rodzinę, wkrótce urodziła się Rovan. Po 
kilku latach Sheila znowu zaczyna zaglądać do kieliszka, naraża 
córeczkę na niebezpieczeństwo. Opuszcza męża i dziecko. Peter 
jest bardzo odpowiedzialnym młodym mężczyzną i świetnie ra-
dzi sobie z Rovan. Aż ta dorasta, zaczyna sprawiać kłopoty. Pe-
ter odszukuje swoją byłą żonę... To dobra powieść obyczajowa, 
nie epatuje bajkowym romansem, pokazuje przeciętnych ludzi. 
Warto przeczytać i odetchnąć od tych wszystkich wymyślnych 
historii. Tutaj nawet happy end jest bez fajerwerków. 

Kolejną nowością w naszej bibliotece przy Tomickiego, opo-
wiadającą o mało znanej kulturze religijnej, jest ,,Ofiarowana, 
Moje życie w sekcie scjentologów” Lenny Miscavige Hill. Jak 
ta sekta zniewala ludzi dowiemy się po tej lekturze. Rozdziela-
nie rodzin, dzieci-robotnicy, pranie mózgów a wszystko w imię 
lekceważenia ciała, które, zdaniem scjentologów, jest tylko ,,opa-
kowaniem” ducha. To przerażające połączenie ,,szkoły chińskiej”, 
reinkarnacji i własnej doktryny, w myśl której praca na rzecz Ko-
ścioła jest najważniejsza. Hill opowiada ze szczegółami o popa-
daniu w coraz bardziej gęstą sieć tej sekty i próbach wyrwania się 
spod jej wpływów. Aż trudno zrozumieć takie praktyki w XXI 
wieku. Czy ta książka może być terapią? Z pewnością pociesze-
niem, że nikt nas religijnie nie zniewala...          Ewa Kłodzińska  

Szanowna Pani!
Nie mam już sił na to co dzieje się z moim 

synem, od roku  kilkakrotnie zastanawia-
łam się, czy to naprawdę jest moje dziec-
ko. Marek nie przeszedł do kolejnej klasy, 
powtarza klasę trzecią gimnazjum. Staje 
się coraz bardziej niegrzeczny w stosunku 
co do mnie jak i młodszego rodzeństwa, 
dzieci nie chcą z nim zostawać same. Kil-
kakrotnie wrócił do domu pod wpływem 
alkoholu, podkrada mi papierosy. Z domu 
wychodził rano i znikał na całe dnie. Kilka 
razy nawet nie wrócił na noc i nie odbierał telefonu. Potem mówił, 
że nie mamy się czepiać i nie chciał powiedzieć gdzie był. Zrobiłam 
mu szlaban na wyjście z domu. Niestety uciekł oknem, ukradł te-
lefon młodszej siostrze. Wrócił wieczorem, ale twierdził, że nie ma 
nic wspólnego ze zniknięciem telefonu. Z naszego domu również 
zniknął pierścionek.

Ostatnio zostałam wezwana do szkoły, ponieważ w rzeczach mo-
jego syna znaleziono lufkę zawierającą nieznaną substancję. Jest 
dopiero wrzesień, a wychowawczyni Marka już mnie poinformo-
wała, że syn będzie miał obniżoną ocenę z zachowania na semestr, 
ponieważ palił papierosy w szkolnej toalecie. Sugerowano mi, bym 
przeniosła syna do innej szkoły, ponieważ zmiana środowiska mo-
głaby dobrze mu zrobić. Szkolna pani pedagog, dopytywała mnie 
czy robiłam dziecku testy na obecność narkotyków w moczu oraz 
czy zauważyłam, że Marek jest bardzo wychudzony. Powiedziała 
również, że chłopiec, z którym Marek się kolegował, trafił do jakie-
goś ośrodka od uzależnień. Nie zauważyłam, że Marek chudnie, 

myślałam, że tylko szybko rośnie. Nie robiłam żadnych testów, nie 
przyszła mi nawet myśl, że moje dziecko może mieć coś wspólnego 
z narkotykami.

Czy to możliwe, że Marek wpadł w złe środowisko i bierze nar-
kotyki? Co mogę zrobić w tej sytuacji? Obawiam się kolejnej wizyty 
w szkole, wstydzę się z kimś porozmawiać, ponieważ nie chcę być 
obwiniana o to, że nie umiem wychować mojego dziecka. W pod-
stawówce Marek był grzecznym chłopcem, uczył się pilnie i uczęsz-
czał na zajęcia karate, z których obecnie zrezygnował. Elżbieta

Pani Elżbieto! 
Objawy, które Pani opisała, mogą dotyczyć osób biorących nar-

kotyki. Mam tutaj na myśli chudnięcie, picie alkoholu i palenie 
papierosów, nie chodzenie do szkoły, kradzieże rzeczy z domu i 
nie wracanie na noc, rezygnacja z zainteresowań, ignorowanie 
zasad oraz posiadanie substancji niewiadomego pochodzenia. 
Zachowania te są podobne do zachowań innych nastolatków 
używających substancji psychoaktywnych.

Jak naprawdę jest z Pani synem trudno jednoznacznie określić 
na podstawie listu. To co może Pani obecnie zrobić to porozma-
wiać z synem w dobrej atmosferze, bez obwiniania i oskarżania, 
zapytać Marka co się z nim dzieje, zasygnalizować, że chciałaby 
Pani mu pomóc. Może Pani także skorzystać z pomocy poradni 
leczenia uzależnień. Do poradni może pani udać się bez dziecka 
i skorzystać z konsultacji indywidualnej czy ze spotkania grupy 
dla rodziców. Warto także umówić syna na spotkanie w poradni 
leczenia uzależnień, oczywiście za jego zgodą. Poradnie oferują 
pomoc nie tylko osobom już uzależnionym. Obecnie na przykład 
poradnie MONAR realizują także programy profilaktyczne dla 
młodzieży, jak program FreD Goes Net. Istnieją także młodzieżo-
we ośrodki stacjonarnego leczenia uzależnień, jednak pierwszym 
krokiem jest skorzystanie z usług poradni i określenie diagnozy.                                                                                                                                        
                                                                    Małgorzata Leśniewska 

Psycholog specjalista terapii uzależnień, wychowawca  Katolickiego 
Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień ,,Wierzenica”
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Było co świętować podczas wrześniowej Gali Mody Polskiej: 
jej 5-lecie, 15-lecie Dziennikarskich Potyczek z Modą (na wy-
biegu m.in. radosna red. Małgorzata Derwich w stroju Anny 
Pawłowskiej), 20-lecie zmagań o tytuł Złotej Pętelki, 35-lecie 
Srebrnej Pętelki. 

Towarzyszę tym wydarzeniom od początku, gdy agencja Mo-
dArt Ewy i Stefana Kosteckich co rusz wywoływała modowe 
trzęsienie ziemi. Polscy kreatorzy mody – Antkowiak, Hase, Hoff 
pokazywali swoje nowości, debiutanci w obliczu tych potęg wal-
czyli o nagrody i wielu z nich pozostało na mapie polskiej mody 
(Ruszkowska, Minge, Mizera i Anna Pawłowska – na tej Gali 
znowu poszalała i została uhonorowana drugą Złotą Pętelką. 
Niegdyś to były aż cztery dni Poznańskiego Tygodnia Mody, to 
były konkursy o ,,Srebrną Pętelkę”, konkursy dla modelek i mo-
deli – a wszystko oglądały niemałe tłumy wielbicieli modelin-
gu. I był dreszcz ekscytacji, bo wydawało nam się, że oto Paryż, 
Mediolan, cały wielki świat Mody pojawił się w Poznaniu. Więc 
rzesze dziennikarzy z całej Polski, kamery najważniejszych stacji 
telewizyjnych. Bo były nie tylko konkursy, ale i pokazy handlowe 
z trendami na najbliższe sezony. 

Tymczasem teraz z Alei Lipowej MTP wiało niejakim smęt-
kiem. Po wybiegu snuły się strasznie smutne i poważne mo-
delki, czasem przypominając orszak pogrzebowy (dużo tej 
czerni). Do tego dodajmy nieco wampiryczne makijaże (gra-
nat na powiekach, czerń na ustach) wykreowane przez Olafa 

V Gala Polskiej Mody
jubileusze, pętelki i...

cyganeria

Tabaczyńskiego, mistrza świata wizażu, uhonorowanego cer-
tyfikatem i statuetką Polski Kreator Wizażu 2015. Lista na-
grodzonych podczas Gali była dłuuuga. M.in. prezes Polskiej 
Akademii Mody Stefan Kostecki otrzymał na swoje 40-lecie 
pracy w kulturze medal ,,Labor Omnia Vincit” (praca wszyst-
ko zwycięża) od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wydarzeniem była prezentacja 11 finalistów, młodych pro-
jektantów, walczących o Srebrną Pętelkę. Swojego jurorskiego 
głosu... nie przyznałam, bo miałam wrażenie, że to wszystko już 
gdzieś kiedyś oglądałam, że opisy ,,kolekcji” nijak się miały do 
tego co działo się na wybiegu. Ostatecznie Srebrną Pętelkę otrzy-
mała Joanna Organiściak-Płachta z Krakowa, która próbowała 
inaczej spojrzeć na koszulę... Złotą Pętelkę odebrał Szymon Sła-
boński za kolekcję pełną koloru i zabawnie łączonych kiczowa-
tych nadruków. Gala to były też... powroty: red. Jerzy Nowacki 
znowu w roli konferansjera, Grażyna Hase jako przewodnicząca 
jury Srebrnej Pętelki. Miło była spotkać starych znajomych...

Związana z nasza redakcją Marta Grabowska z Osiedla 
Warszawskiego, śpiewając ,,Cyganerię” z repertuaru Anny 
German, pięknie wkomponowała się swoim głosem i urodą 
w pokaz sukien ślubnych firmy ELIZABETH Passion Elż-
biety Leszczyńskiej: kreacje stylowe, konsekwentne w swym 
rysunku z odrobiną pudrowo-różowego urozmaicenia. Z 
obowiązku dziennikarskiego, ale i z przyjemnością informu-
ję ponadto, że Marta Grabowska ,,Greckim winem” i – na bis 
– pieśnią neapolitańską ,,Funiculi, funicula” zamykała Galę. 
Marta Grabowska wystąpiła w kreacjach firmy SHARK (na-
grodzona Złotą Pętelką) i, już po raz drugi, firmy SEMPER ze 
Szczepankowa, która łączy klasykę i awangardę (co było widać 
w sukience Marty Grabowskiej), wygodę z elegancją, orygi-
nalność z uniwersalnością, dając niepowtarzalny styl i szyk.                                                                                                                                            
                                                                                      Ewa Kłodzińska
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w średjiowieczu
nad rzeką

HOROSKOP na październik

IMIENNIK PAŹDZIERNKOWY
ARTUR (6 października) to mężczyzna jak trzcina (jego totem ro-

ślinny) na wietrze – ugnie się a nie złamie. Artur chce żyć wygodnie, 
spokojnie. Nie dla niego walka o awanse, stawianie jakiegokolwiek 
oporu komukolwiek, udział w rywalizacji. Co każą zrobić – zrobi, nie 
zastanawiając się czy mu to odpowiada czy też nie. Owszem, chętnie i 
dokładnie (bo jest pedantem) skontroluje pracę innych. Ma niepospo-
litą wyobraźnię, trwałą pamięć. Jest uczuciowy, ale niebezpieczny, bo 
potrafi przytulić i jednocześnie dać bolesnego klapsa.  

TERESA (15 października) ma głęboką potrzebę poświęcania się 
ludziom czy idei. Nie ważne jak młoda jest Teresa – zawsze to kobie-
ta dojrzała, zdyscyplinowana, etyczna. Nie dla niej banalne flirty i ro-
manse. Głęboka, jedna na całe życie miłość – tak kocha Teresa. Posia-
da umiejętność szybkiej oceny sytuacji czy problemu i dlatego potrafi 
natychmiast zadziałać. To kobieta niezwykle pracowita, dynamiczna w 
działaniach, odporna na zmęczenie i zniechęcenie. To imię niesie z sobą 
wielką moc, miłość i dobroć.

BARAN - Ostatnim postępowaniem dowodzisz słuszności twierdzenia Maxa 
Borna, że „Próba natury wytworzenia na tej ziemi istoty myślącej nie powiodła 
się”. A czas zacząć wreszcie myśleć właśnie, a wnioski nasuną się same. Udawa-
niem niczego nie załatwisz. To dziwne, bo przecież cechuje Cię przemyślany spo-
sób postępowania, samodzielność myślenia i niezależność od cudzej decyzji.

BYK - „W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy 
od człowieka” - Czesław Miłosz. Nie podpieraj się więc tzw. trudnościami obiek-
tywnymi, nie zwalaj winy na niesprzyjające okoliczności, na ogólną niemożność. 
W sumie i tak wszystko będzie zależało od Ciebie, od tego jak się zachowasz i 
jakiego dokonasz wyboru. A przede wszystkim nie zgadzaj się na grę pozorów. 
Twoja intuicja i domyślność były niezawodne, skorzystaj z nich i teraz.

BLIŹNIĘTA - Można Cię przestrzec stwierdzeniem Ferdinanda Galiani: „Lę-
kajcie się uczciwego człowieka, który jest w błędzie; ma on dobrą wiarę, ale na 
nieszczęście myli się co do środków”. Wszystko więc wskazuje na to, że możesz z 
całą ufnością wpakować się w niezłą kabałę. Zbyt dużo baczenia dajesz na pozory. 
Gdyby tak wszyscy postępowali, Ameryka wciąż byłaby nie odkryta. I nie zapo-
minaj, że druga strona charakteryzuje się skrajnym materializmem.

RAK - Czas skończyć z oglądaniem się na to, co było. To już zamknięty roz-
dział, a nawet książka cała. Weź sobie za za motto stwierdzenie H. von Ditfurtha: 
„Istnieje całkowita zgodność co do tego, że człowiek w obecnym kształcie jest 
istotą niedoskonałą,  niegotową”. Oto masz wytłumaczenie postępowania drugiej 
strony i jej zachowań. 

LEW - Czasami myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje zdolności” 
- Oskar Wilde. Twoje ostatnie przeżycia zdają się świadczyć na korzyść tej tezy. 
Ale i pora na wyciągnięcie wniosków. Czyli dość szarpaniny, która do niczego 
nie doprowadzi. Pozostaw wszystko czasowi, ten przyniesie rozwiązanie i zaleczy 
rany. Pojawiają się symptomy zmiany w nastawieniu i postępowaniu drugiej stro-
ny. Kuj więc żelazo póki gorące.

PANNA - „Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie chce być tym, czym 
jest” - Albert Camus. Czego szukasz, do czego dążysz? Przemyśl wszystko na 
zimno, przekalkuluj. Generalnie nic nie da się zmienić, ale korekta jest możliwa. 

A najważniejsze, by nie zasklepiać się w sobie, nie obrażać się na innych jakimś 
nieopatrznym ich słowem. Zwłaszcza, że i Tobie wymyka się ono często.

WAGA - „Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej” - Edward Stachura. 
Przyswój sobie tę prawdę, a wówczas może przestaniesz tak przeżywać wszystkie 
zachowania ludzkie. Nawiedzają cię jakieś tęsknoty, marzenia i fantazje. Ale gdy 
się pojawi okazja ich realizacji  jak w sam raz nie masz czasu lub nastroju. Potrze-
ba Ci więc mobilizacji, wprowadzenia większego ładu do swoich działań.

SKORPION - „Człowiek musi żyć sam z sobą, powinien więc dbać o to, by 
miał zawsze dobre towarzystwo” - Charles E. Hughes. Postępuj więc tak, aby nie 
mieć psychicznego kaca. Nie bądź taka(ki) zasadnicza(czy), traktuj ludzi i wy-
darzenia z większym przymrużeniem oka. Inaczej zyskasz miano wątrobiarza. 
Masz przecież niezawodne sposoby na ucieczkę od kłopotów i dolegliwości dnia 
codziennego, stosuj je więc częściej.

STRZELEC - Można postępować w myśl powiedzenia Thomasa Carlyle’a - 
„Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek”. Można 
jednak korzystać z jej zasobów. W pojedynkę nic nie zdziałasz i chociaż lubisz 
polegać wyłącznie na sobie, odwołuj się od czasu do czasu do zbiorowej mądro-
ści. Zupełnie niepotrzebnie masz różne opory, możesz iść na całość.

KOZIOROŻEC - „Pierwszym warunkiem sprostania zmianom jest wyzbycie 
się lęku przed nimi”. Jest w Twoim życiu nowa jakość i musisz przyjąć ten fakt. 
Bez buntu, a z próbą dostosowania się. Przyjdzie Ci to łatwiej niż myślisz i wcale 
nie będzie tak dokuczliwe jak obecnie sądzisz. Nie masz powodu do zmartwienia, 
cała sprawa wróci do normy i już niedługo śmiać się będziesz ze swoich obaw.

WODNIK - „Słuszność ludzkich racji nie utożsamia się z prawdą” - Rene Ha-
bachi. Miej to na uwadze, gdy podejmiesz próbę wyjaśnienia niedawnych wy-
darzeń. Inaczej lepiej w ogóle nie zaczynać. Pewnemu intrygantowi ze swojego 
otoczenia schodź z drogi. Zmęczysz go tą taktyką i da spokój zaczepkom. Rzecz 
jest szyta tak grubymi nićmi, że nie musisz mieć żadnych wątpliwości o co tu 
chodzi. Twoje wewnętrzne opory są więc zupełnie niezrozumiałe.

RYBY - „Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie” - F. L. Wright. 
Zachowujesz się ostatnio jak ekspert. A sytuacja wymaga, aby wątpić właśnie, 
a przeć do celu. Zupełnie jakbyś nie dostrzegała(ał) nowych uwarunkowań. Na 
szczęście nie masz zwyczaju przeżywać zbyt ciężko rozczarowań. Propozycja 
wcale ciekawa, nie masz co wybrzydzać i czekać na lepszą.

Muzeum Archeologiczne przy ulicy Wodnej 27 zaprasza do 31 
października br. na ciekawą wystawę czasową pt. „W średniowieczu 
nad rzeką”. Wystawa powstała dzięki Festiwalowi kultury cysterskiej 
i słowiańskiej w Lądzie, który odbył się pod hasłem: „Rzeki i ludzie” 
w czerwcu br. Życie średniowiecznego człowieka było nieustannie 
związane z wodą – rzekami, strumieniami i jeziorami. 

To właśnie nad wodą i dzięki wodzie ludzie dokonywali codzien-
nych, powszednich i potrzebnych czynności: od prania, przez ło-
wienie ryb aż po transport. Rzeki i ludzie więc od zawsze byli sobie 
bliscy…Już w średniowieczu wykorzystywano wartki nurt rzeki jako 
energię. Budowano tamy, które spiętrzały wodę, aby zwiększyć jej 
siłę. Także nad rzekami budowano młyny, sztuczne kanały i młyny 
pływające zbudowane na łodziach. 

Wody pełniły również funkcje obronne – stanowiły naturalną 
barierę – trudną do przebycia. Aby dostać się do osad, grodów czy 
zamków położonych na wyspach i otoczonych wodą, trzeba było bu-
dować mosty, kładki i pomosty.

Rzeki były też źródłem pożywienia, bowiem łowiono ryby, polo-
wano na  ptactwo i inne zwierzęta wodne na mięso i skóry. W rzece 
prano też odzież…

W Muzeum Archeologicznym pokazano różne średniowiecz-
ne eksponaty związane z wodą: kijankę drewnianą, kopię wiaderka 
klepkowego, haczyki żelazne, model łodzi klepkowej z XII wieku z 
Lądu nad Wartą itd. W. J.
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