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Wiele nowych drzew posadzonych ostatnio w Parku Tysiąclecia
jest zasługą Rady Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie.

Plac zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa powstał dzięki staraniom
Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.
SPROSTOWANIE. Pokazane poprzednio w tym miejscu przedstawienie chrztu Mieszka I przygotowali uczniowie SP nr 55. Za mylne
podanie innego numeru szkoły przepraszamy.
Redakcja „MY”

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to oficjalna nazwa budowanej w Karolinie przez firmę Sita Zielona
Energia spalarni śmieci. Zostanie uruchomiona za kilka miesięcy.

Fot.
Hieronim
Przy ul. Gdyńskiej nad rzeką Główną powstają separatory
i otwarty
zbiornik przeznaczone do odbioru wody odprowadzanej z budowanych w tym rejonie dróg dojazdowych do spalarni .
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trochę rekompensaty tak „chronią” środowisko

Wszyscy pracujący w miejskich radach osiedli powinni niezwłocznie zacząć otrzymywać za to stałą rekompensatę pieniężną, raczej nie mniej niż 200 zł miesięcznie. Jest kilka istotnych powodów, aby w ten sposób docenić i wesprzeć kilkuset społeczników
działających obecnie w tak zwanych jednostkach pomocniczych
miasta. Przede wszystkim ci ludzie mają coraz więcej obowiązków, ponieważ osiedlowe samorządy robią coraz więcej dla swoich
społeczności, a to dzięki temu, że maję do dyspozycji coraz większe
pieniądze. Niejednokrotnie są to już miliony rocznie na jednym
osiedlu, chociaż istnieją tu ogromne, niesprawiedliwe różnice, ale
to już inny temat. Generalnie jest coraz więcej środków i jeśli rady
osiedli chcą je należycie spożytkować w interesie mieszkańców, to
muszą się starać bardziej niż dotąd.
Jeśli tak nie zrobią, jeśli nie będą same planować i kontrolować
wydatków, lecz powierzą to zadanie miejskim urzędnikom, to nie
wykorzystają w pełni zaistniałej szansy poprawiania warunków
życia lokalnych środowisk. Miejscy urzędnicy nie mają nic przeciwko wyręczaniu rad osiedli w dysponowaniu ich pieniędzmi.
Wręcz przeciwnie: chętnie uczestniczą w realizowaniu różnych lokalnych inwestycji i wszelkich innych przedsięwzięć i wydają osiedlowe pieniądze. Mają przy tym niestety wyraźnie lekką rękę, ale
to jest również już całkiem inny temat.
Wypłacanie wszystkim osiedlowym radnym stałej diety 200 zł
miesięcznie, a także dodatków za pełnione w radach funkcje, wyniosło by rocznie w sumie jakieś 2 mln zł w skali całego miasta. I to
wcale nie byłby dodatkowy koszt, bo bardziej zaangażowane rady
osiedli byłyby znacznie oszczędniejsze w wydawaniu pieniędzy niż
urzędnicy. Comiesięczna pieniężna rekompensata dla osiedlowych
radnych sprzyjałaby wzmocnieniu ich autorytetu w lokalnej społeczności, ale i zobowiązywała do należytego wykonywania samorządowych zadań.
Marcin Dymczyk

Po naszych publikacjach o korupcji przy „odmulaniu” Stawu Browarnego, zajęła się tym Komisja Ochrony Środowiska
i Zieleni Miejskiej Rady Miasta. Nie będę tu relacjonował kitu,
jaki wciskał obecnym zastępca dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska Piotr Szczepanowski w asyście swojej podopiecznej od spraw wodnych Danuty Mruk-Kuczyńskiej. Mając dowody oświadczyłem, że odmulanie na Stawie Browarnym to
czysta fikcja, a urzędnicy ochrony środowiska są uwikłani
w korupcję, wspólnie z firmą mającą Staw odmulać.
Na to radny Marek Sternalski skierował pod moim adresem
drwinę mówiąc, że są nadal ludzie twierdzący, iż Ziemia jest płaska. Ów radny z trojgiem innych (przewodniczącą komisji Dominiką Król, wiceprzewodniczącym Januszem Kapuścińskim i
Haliną Owsianną) wystąpili w obronie „krzywdzonych” przeze
mnie urzędników. Czworo wymienionych radnych, mających
przecież obowiązek patrzeć władzy na ręce, nie chciało poznać
korupcyjnych faktów, lecz bardzo przejęło się obroną dobrego
imienia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.
Ci radni pouczali mnie, że nie mam prawa zarzucać urzędnikom korupcji zanim nie potwierdzi jej sąd. I stwierdzili, że oni
sami nic tu nie mogą zrobić, to nie ich sprawa, a z dowodami
korupcji sam mam się udać do sądu. Prezes Klubu Ekologicznego Jerzy Juszczyński zapytał jak Wydział Ochrony Środowiska
nadzorował prace na Stawie Browarnym kosztujące prawie milion złotych. Zastępca dyrektora WOŚ Piotr Szczepanowski odpowiedział, że obowiązki nadzoru w całości przekazał wynajętej
osobie prywatnej. Ten w istocie bulwersujący fakt też zupełnie
nie zainteresował kierownictwa Komisji Ochrony Środowiska.
Mamy tu więc typowy przykład symbiozy wybranych przez
nas radnych z urzędnikami. Przynosi ona z pewnością korzyści jednym i drugim, ale bez wątpienia mocno szkodzi środowisku oraz nam – obywatelom i wyborcom.
MD

Artysta sztuk plastycznych pan Stanisław Mystek z Antoninka
w swoim dorobku ma wiele dzieł rzeźbiarskich, ale jest też autorem niemałej liczby obrazów tworzonych różnymi technikami
malarskimi. Tuż przed Wielkim Postem zakończył bardzo duże i
trudne zadanie położenia polichromii na płaskorzeźbach przedstawiających 14 stacji Drogi Krzyżowej (fot. z lewej). Rzeźby te
zostały wykonane w drewnie lipowym przez innego artystę w latach siedemdziesiątych ub. wieku dla kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku przy ul. Fredry 1. Warto tu nadmienić, że poszczególne płaskorzeźby były fundowane przez różne
rodziny wspomnianej parafii, o czym świadczą stosowne napisy.
Wzbogacenie szarych płaskorzeźb olejną polichromią - wykonaną atrakcyjną techniką laserunku – jest w istocie jakby stworzeniem nowego dzieła, zdecydowanie silniej przemawiającego
do odbiorcy. Pan S. Mystek dodał też w tle poszczególnych stacji
nowe elementy, jak widok Jerozolimy czy Golgoty z trzema krzyżami itd. Kto będzie we Włocławku niech zobaczy całość, bo robi
duże wrażenie.
MD

Zostałam wezwana do dzielnicowego komisariatu policji na
przesłuchanie jako świadek w sprawie kradzieży, dokonanej na
posesji mojego sąsiada. Zgłosiłam się w wyznaczonym terminie,
do holu dla oczekujących zszedł wzywający mnie funkcjonariusz
i zaprowadził do maleńkiego pokoiku z dwoma biurkami. Tam
jego kolega policjant przesłuchiwał już inną osobę, w innej sprawie. Posadzono mnie na krześle tuż obok i zanim funkcjonariusz
zaczął zadawać mi pytania słuchałam chcąc nie chcąc zeznania
składanego obok. Chodziło o jakieś poważne zatargi w rodzinie
z pobiciem włącznie, padały imiona i nazwiska, które mnie akurat nic nie mówiły.
Wkrótce mój przesłuchujący zaczął mnie szczegółowo przepytywać z tego co wiedziałam. Musiałam podawać też nazwiska i inne szczegółowe informacje dotyczące wspomnianej kradzieży. Widziałam kątem oka, że osoba zeznająca obok słucha
mojej opowieści, jak ja jej. Byłam zdegustowana całą sytuacja,
odczuwałam duży dyskomfort, że nie jest to rozmowa w cztery
oczy. Zrzuciłam do na karb niefortunnego zbiegu okoliczności,
na trudne warunki lokalowe komisariatu, na brak doświadczenia
młodego funkcjonariusza itd.
Niestety, wkrótce przeżyłam dokładnie to samo w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Szylinga w Poznaniu. Tam też
w maleńkim pomieszczeniu były dwa biurka i drugi policjant też
przesłuchiwał jakiegoś mężczyznę. Do uszu osób trzecich trafiały informacje, które tam trafić nie powinny. Czy naszej policji nie
stać na to, aby przesłuchania wzywanych osób odbywały się w
warunkach zapewniających anonimowość i dyskrecję? Czy nasi
funkcjonariusze nie wiedzą, że takie warunki powinni przesłuchiwanym zapewnić? Ewa (nazwisko do wiadomości redakcji)

wspaniała przemiana niedyskretne zeznania
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Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stara się jak
najbardziej równo i sprawiedliwie traktować wszystkie części
terenu objętego jej działaniem. Jest wiele do zrobienia, bo
między poszczególnymi częściami istnieją jeszcze bardzo duże
różnice, np. pod względem jakości ulic i chodników.
Na zdjęciu: ulica Świętochny w Antoninku.

Wzajemne poszanowanie, niesienie pomocy bliźniemu czy
bezinteresowność w działaniu dla dobra nie tylko własnego, lecz
i drugiej osoby. Osiedle składa się z trzech członów: A-Z-K. Za
tymi literami stoją konkretni ludzie, ich potrzeby, pragnienia i
zmartwienia. Trudno jest dogodzić każdemu, a właściwie jest to
niemożliwe. Nie możemy jednak uważać, że to właśnie my jesteśmy najważniejsi, najlepsi i to właśnie nam się wszystko należy.
Pycha i egoizm potrafią zniszczyć w ludziach to, co najpiękniejsze, czyli MIŁOŚĆ! Nie powinniśmy akceptować pewnych
złych zachowań, np. osiągania korzyści kosztem innych. Odrobina pokory nikomu nie zaszkodzi, ale nie mylmy jej jednak z
uległością czy zgadzaniem się na wszystko, co próbuje nam się
narzucić. Nasz stosunek do drugiego człowieka niech będzie
oparty na chęci zrozumienia, co nazywamy z obca empatią, czyli
po prostu życzliwością.
I tego nam najczęściej brakuje. Daje się słyszeć głosy, że Rada
Osiedla inwestuje tylko w Kobylepolu (tak słychać w Antoninku,
Zielińcu) lub, że znowu tylko Antoninek jest wyróżniony, bo ma
więcej radnych i zapomina się o Zielińcu. Pragnę Was zatem pokornie prosić o zaufanie do „piętnastu sprawiedliwych”, bo tylu
jest osiedlowych radnych. Rozpoczęliśmy dopiero regulowanie stanów prawnych terenów, jakim z woli i wyboru Waszego,
Drodzy Mieszkańcy przyszło nam zarządzać, a nie jest to mały
obszar. Przez lata narosły sztuczne podziały i (nie boję się tego
powiedzieć) ,,zaściankowe” uprzedzenia. Dla naszej RO wszyscy
jesteście i będziecie tak samo ważni, a to, co było poprzednio,
niech odejdzie w zapomnienie.
Pomagajmy sobie wzajemnie, by nasze osiedle stało się jednym
z najbardziej przyjaznych i rozpoznawalnych miejsc w Poznaniu.
Placówki oświatowe już podążają tym szlakiem i same proponują większe otwarcie na życie osiedla. Nasi Proboszczowie cały
czas pokazują nam kierunek integracji (nie tylko wspólnymi
wyjazdami czy ,,Jasełkami”), lecz przede wszystkim otwartością
na sprawy osiedla. Skończmy zatem z ,,pustosłowiem”, utyskiwaniami, marudzeniem czyli malkontenctwem! Postarajmy się, aby
poznikały odstępy między skrótem nazwy naszego osiedla. Żeby
od dziś było to AZK - mówione, pisane i odczuwane.
,,Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego co ludzkie
z tym co boskie” Cyceron
Krzysztof Bartosiak

W marcu jak w garncu – jak w garnku
gotuje się to i owo, tak i w aurze marcowej
wszystko się miesza. A my jeszcze w tygodniach zadumy gorzkiej, krzyżowej, postnej.
Zawsze tak było. 150 lat temu Popielec przypadł na 19 lutego. W swoim XXXI liście do
redakcji ,,Dziennika Poznańskiego” Wojtuś
z Zawad (Marceli Motty ,,Listy Wojtusia
z Zawad”) pisał 27 lutego 1866 r. (nieco z
przymrużeniem oka): ,,Trzymani od tygodnia przeszło na postnej diecie, pozbyliśmy się już karnawałowego
animuszu, zwłaszcza iż śledzie, żur i kartofelki, przeplatane sztokfiszem, czyszcząc grzeszną krew, pędzą skromne myśli do głowy”
i – w innym miejscu - ,,Nie ma już prawie nikogo w Poznaniu,
panie i panienki rozjechały się na rekolekcje (…) nie ma więc już
nawet gdzie iść na herbatę(...), świat bardzo spoważniał, a nawet
zesmutniał naokół mnie”. I dziś też rekolekcje po kościołach jak te
dni przedwielkanocne z pożytkiem dla ducha przeżyć, aby potem
świętować z czystym sumieniem...
A w kalendarzu jeszcze zima. Bociany terminarze nasze za nic
mają i już od 10 marca do Polski na stare śmieci przylatują z klekotem wesołym: - Wróciłyśmy! Najpierw te dojrzałe, bo do lęgów
im spieszno. Bocianie małolaty swoje gniazda na dachach polskich

chat, na słupach uwiją dopiero za dwa- trzy lata, teraz w afrykańskiej ojczyźnie zostając. Jeden bocian wszak wiosny nie czyni. A ta
potrafi jeszcze przymrozić, a nawet śniegiem sypnąć.
Wiosna, Wielkanoc tuż, tuż, a tyle jeszcze do zrobienia. Przypomina Franciszka Gensówna młodym gospodyniom blisko 90 lat
wstecz, aby czyniły zapasy, ,,pomyśleć też o mące na święta”. A że
gospodynie II dekady XXI wieku coraz częściej chcą same wszystko
zrobić: a to chleb w domu upiec, a to ciasta własnoręcznie ukręcić, to i może skorzystają z porady, aby: ,,do szynek wieprzowych
włożyć ćwiartkę cielęcą i ozór wołowy. Po dwóch tygodniach wyjąć
razem z szynkami i wędzić , będzie więcej mięsiwa w zapasie”. No,
i nie zostawiać całej roboty na Wielki Tydzień...
A roboty przedświątecznej moc. Okna umyć, aby tę wiosnę prędzej zobaczyć, i firany śnieżnobiałe zawiesić, powymiatać z kątów
zimowe smuteczki. Skowronek zaświergoli, myślą chłopi o roli – tak
zapisał J. Chociszewki 155 lat temu w ,,Przysłowiach ludu wielkopolskiego zawierające spostrzeżenia na różne dni, miesiące i pory
roku”. Pamiętajmy, aby rzeżuchę zaraz po Niedzieli Palmowej, na
początku Wielkiego Tygodnia zasiać, a potem jej witaminami stół
wielkanocny z wędlinami, mięsami uatrakcyjnić. W Wielki Piątek
zrobić, wracając do tradycji naszych matek i babek, w specjalnej
foremce maślanego baranka, który z czerwoną chorągiewką obwieści radość Zmartwychwstania Pańskiego... I już Wielka Sobota
z koszykami do święconego: odrobiną tego co na wielkanocny stół
postawimy... Niech nam już zabrzmi Alleluja! Ewa Kłodzińska

Chciałbym dziś nieco powiedzieć w tonie
wielkanocno-światecznym. Czasem trudno nam dostrzec potrzeby drugiej osoby, a
jeszcze trudniej obudzić chęć niesienia jej
pomocy. Raczej ciągle jesteśmy nastawieni na ,,branie” i głównie rozwinięte u nas
,,ego” (czyli „ja”) jest motorem działania.
Osiedle nasze składa się z trzech części,
przedzielonych pasami zieleni, w większo- Krzysztof Bartosiak
ści pięknymi i cennymi lasami. Znajdują się w tym otoczeniu
blokowiska, domki jednorodzinne, szkoły i przedszkola, kościoły, kilka znaczących zakładów przemysłowych. Szkoły organizują
liczne imprezy, które odbywają się na ich terenie i przyciągają
grona odbiorców - najczęściej rodziców i dziadków uczniów
tychże placówek. Życie wokół naszych kościołów parafialnych
jest też formą przekazu do mieszkańców cennych wartości.

post i Alleluja
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Na początku pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy liczne odpowiedzi na nasze zapytania i uwagi mieszkańców. Pragniemy podzielić z wam niektórymi z nich.

Odnośnie wniosku mieszkańców o oświetlenie ulicy Świętowidzkiej i Dziczej, Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że
dopisał te ulice do rejestru potrzeb oświetleniowych osiedla, z
realizacją w latach późniejszych. Na nasze zgłoszenie o łamaniu
przepisów ruchu drogowego na ul. Arkońskiej i Strzałkowskiej,
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że obie ulice znajdują się w
strefie ograniczonej prędkości (do 30 km/h ) i nie widzi potrzeby
dodatkowego ograniczenia w tych miejscach
W sprawie przejście dla pieszych przez ul. Bałtycką ze skrzyżowaniem z Borowikową, ZDM dostrzega potrzebę budowy
tego przejścia, zapewniając o złożeniu wniosku na budowę tej
inwestycji. Informuje także, że została zwiększona czułość pętli
indukcyjnej, dzięki czemu sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu ma reagować także na obecność rowerów.

W dniu 18 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla z Zarządem Dróg Miejskich. Tematem
było omówienie potencjalnych inwestycji drogowych na
naszym osiedlu. Ustalono następujące priorytety na bieżący rok:;

Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej,
na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego.(50 tys.
zł).
Budowa platformy przystankowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych na przystanku autobusowym Darzybór (30 tys.
zł).
Wykonanie projektu przebudowy ul. Żelaznej (30 tys. zł).
Wykonanie projektu budowy ulic Dobrowita (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja) Do-

dzień myśli braterskiej

Priorytetem Rady Osiedla jest możliwie szybka i odczuwalna
poprawa stanu wielu naszych dróg, ulic i chodników.
Na zdjęciu jedna z ulic w Darzyborze
brochny, Świętochny, Władymira, Miłowita w Antoninku oraz
projekt ul. Zajęczej w Kobylepolu (140 tys. zł).
Budowa chodnika w ul. Kobylepole na odcinku od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego
Kobylepole n/ż kierunek Rondo Rataje - zgodnie z wykonanym
projektem budowlanym (50 tys. zł). Z projektem można się zapoznać w gablotach informacyjnych RO.
Poznańska Policja rozpoczęła program tworzenia ,,mapy zagrożeń”. W związku z tym zwracamy się do Was Drodzy Mieszkańcy o informowanie nas o miejscach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia. Prosimy o przesyłanie wiadomości
e-mail (rada.azk@wp.pl) lub pozostawianie swoich spostrzeżeń
w skrzynkach pocztowych zamontowanych przy gablotach informacyjnych. Zapraszamy też odwiedzania naszego facebooka oraz
strony internetowej (www.antoninek-zieliniec-kobylepole).
Radna Rady Osiedla A-Z-K Magdalena Ziółkowska

„Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił
dobrego na świecie”. Andrzej Małkowski

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej serdeczne pozdrowienia przesyła Krąg Starszyzny Harcerskiej OWAR
Hufiec Poznań - Nowe Miasto 22 lutego 2016r.

Twórca polskiego skautingu i harcerstwa Andrzej Małkowski
(1888-1919) z żoną Olgą, w tym dziele również bardzo zasłużoną. On zginął 15 stycznia 1919 roku w katastrofie morskiej
w wieku 31 lat, a żona zmarła w tym samym dniu, ale 60 lat
później, wytrwale kontynuując wielkie dzieło męża.
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Orkiestra symfoniczna z muzyką pop

można i w Poznaniu!

Połączenie muzyki pop z klasyczną było niezwykłym pomysłem. Pierwszy taki koncert zorganizowano w 1985 r. w Belgii
i został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Polega to na tym,
że znani wykonawcy tzw. muzyki niepoważnej wykonują popularne utwory przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Pomyślałem dlaczego czegoś podobnego nie zaproponować poznańskiej i wielkopolskiej widowni z udziałem utytułowanych wokalistek, śpiewaczek, wokalistów, zespołów, którzy
albo mieszkają w Poznaniu, albo mają poznańskie korzenie.
Oczywiście, to duże wyzwanie. Najpierw trzeba bowiem znaleźć dobrą, sprawdzoną orkiestrę, która podjęła by się tego niełatwego zadania. Rozpocząłem wertowania kalendarzy sprzed lat i
natrafiłem na koncert, w którym przyznawałem swoje prywatne
nagrody Statuetki WODNIKA. Wśród nominowanych była Sun
Flower Orchestra Piotra Wizy i Marka Dereweckiego. Odnalazłem kontakt do poznańskiej SŁONECZNIKOWEJ ORKIESTRY
i jest szansa, abyśmy wspólnie taki program mogli przygotować.
Mam dar przekonywania i myślę, że Hanna Banaszak, Elenii, Małgorzata Ostrowska, Benigna Jaskulska, Marta Grabowska, Justyna Szafran, Grzegorz Kupczyk, Piotr Kuźniak,
Maciej Markiewicz, Maciej Piotr, Tomasz Raczkiewicz, Piotr
Szuldz, Jan Zieliński, Konsonans, Pro Forma przyjmą z życzliwością moją propozycję i podobnie jak ja uwierzą, że to może
i musi się udać.
Orkiestra Piotra Wizy i Marka Dereweckiego miała swoje różne
okresy. Działała aktywnie lub z mniejszym natężeniem, czasem
zawieszała pracę. I oto niespodzianka! Pod choinkę otrzymałem
od Piotra zaskakująco miły prezent - płytę CD, pod jakże znamiennym tytułem SUN FLOWER ORCHESTRA „LOVE SYMPHONIC”. Piotr Wiza wydał ją własnym sumptem - tu czapki z
głów za konsekwencję w działaniach na rynku muzycznym.
Autorska płyta Piotra Wizy zasługuje na uwagę (trzeba również wymienić Dariusza Rennerta, kompozytora „Love zza sto-

Pod wpływem narkotyków

wskoczył pod tramwaj

W sobotę 6 lutego o godzinie 12.30 na przystanku na ul. Warszawskiej przy ul. Łomżyńskiej pod tramwaj nr 6 jadący w kierunku Śródki rzucił się młody mężczyzna. Dzięki ogromnemu
szczęściu i refleksowi motorniczego nie został przejechany, a
tylko dość niegroźnie poturbowany. Nie wiedziano o tym, gdy
niedoszły samobójca leżał pod pojazdem, więc wkrótce pojawiły
się na miejscu liczne pojazdy wszystkich służb: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, nadzoru ruchu, MPK. Ogrom-

„MY” -

Piotr Wiza jest nie tylko świetnym pianistą, ale również kompozytorem, aranżerem, pedagogiem, opiekunem talentów...
ry”, Arlee”, „To nie tak miało być” i „Cały Ty”). To na pewno jedna
z niewielu polskich CD, która pobudza wrażliwość ze względu
na dźwięk i brzmienie szczególnie utworów instrumentalnych
„Love Symphonic Overture” i „Evermore - Love Symphonic Finale”. Przemysław Ślużyński, realizator dźwięku, znacznie przyczynił się do tego, że w sposób szczególny podczas muzykowania
odczuwałem wzruszenie. A song perełka „Nie lękaj się „ piękny,
wzruszający, chwyta za serce, budzi tęsknotę i ... nadzieję. Klimatyczny, wzruszający, pełen prawdy ludzkiego tu i teraz (z może i
potem, kto wie?), trwa długo. Co wracam, słucham i przestaję się
bać! I czego więcej. Grajcie!
Krzysztof Wodniczak
ne zgromadzenie sprzętu i ludzi. Żeby wydobyć desperata spod
tramwaju, strażacy musieli usunąć przęsło płotu rozdzielającego
torowiska. Niegroźnie poszkodowanego odwieziono do szpitala.
Młodym mężczyzną, który spowodował tak ogromne zagrożenie swojego życia, konieczność zaangażowanie wielu służb
i prawie godzinną przerwę w ruchu, jest mieszkaniec Osiedla
Warszawskiego. W opinii znających go mieszkańców używa
narkotyków lub dopalaczy i był pod ich wpływem w momencie
samobójczej próby. Bardzo możliwe, że nie zdawał sobie sprawy
z tego co robi, bo tak działają środki odurzające. Zdarzenie znajdzie niewątpliwie swój finał w sądzie, który zadecyduje o działaniach, jakie tu powinny zostać podjęte.

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl tel. 61 876 84 88
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walentynki i dzień kobiet

To był brawurowy recital! Agnieszka Chrzanowska (fot.
obok), związana m.in. z Piwnicą pod Baranami, zauroczyła publiczność Sceny na Piętrze na blisko dwie godziny, racząc nas w
walentynkowy wieczór ,,Piosenkami do mężczyzny”. Liryczna,
dramatyczna, romantyczna, drapieżna – taka jest Chrzanowska, jej głos o wielu barwach, takie są jej teksty (czasem tylko
Michała Zabłockiego) o relacjach kobieta-mężczyzna, uprzedzeniach, zachowaniach, frustracjach.

Do poczytania w Wielkim Poście

cudowny krucyfiks

Niezwykły, bo cudowny w swej historii jest wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego z kaplicy św. Krzyża, ufundowanej przez
komandora Michała Stanisława Dąbrowskiego (1719 – 1740)
w kościele św. Jana Jerozolimskiego. A było to tak...
Tamtego dnia, 19 lipca 1724 roku, nad Poznaniem przeszła
straszliwa wichura – postrącała wieże kościelne, uszkodziła ratusz
i wiele innych szkód uczyniła. Jej sile nie oparł się również, stojący od połowy XVII wieku przy drodze z Poznania do Swarzędza,
niedaleko ,,komandorji poznańskiej”, ,,krzyż z pasją Chrystusa
Pana”. Krucyfiks z krzyża trafił do stancji księżowskiej i przez kilka2lat
wisiał
nad drzwiami
,,bliziuteńko komina i pieca”.
fot.
Krzysztof
Styszyński
W 1729 roku jeden z księży zauważył, że ,,z krucyfiksu nade
drzwiami p o t k r wa w y sp ł y w a ł (…) od głowy, spod cierniowej korony, z ran u rąk będących, boku i prawie z całego ciała”. Oj zaczęło się wtedy dziać! Ludzie z całej Komandorii zbiegli,
aby ten cud zobaczyć, przybyli różni zakonnicy, zaczęły zjeżdżać
komisje hierarchów kościelnych, aby rzecz zobaczyć i orzec – cud
to czy nie cud (,,jaki kunszt zmyślny, ręką ludzką zrobiony”).
Tymczasem, nawet po obmyciu figurki, co rusz nowe krople
krwawego potu się pojawiały. O cudzie u św. Jana Jerozolimskiego było coraz głośniej! Wreszcie, po kolejnych badaniach
,,komisarzy” - a było to już w lipcu następnego roku - orzeczono, ,,że powód płynienia krwawego potu nie był naturalny, ale
nadprzyrodzony”. Przed ,,Chrystusem Panem ukrzyżowanym”
mszę jakiś czas później celebrował sam biskup poznański Tarło.
,,Rzucił się pobożny lud w utrapieniach i chorobach swoich na
kolana, zwracając się do tego krucyfiksu. Każdy z nich pocieszony odchodził i dotychczas odchodzi”.
Całą tę historię o ,,Cudownym Krucyfiksie w kaplicy maltańskiej” w szczegółach spisał komandor Dąbrowski. Po swoim
pracowitym żywocie, podczas którego komandorię, miasteczko
świętojańskie i kościół, a wszystko przypominające ,,pustynię
arabską”, do świetności doprowadził, spoczął w podziemiach

Nie tylko śpiewała: ,,szukam szczęśliwych dróg,(...)
szczęście czeka dwa kroki
stąd...”, ale też o konieczności zbudowania porozumienia, wzajemnym odnalezieniu się, o konieczności poznania instrukcji... obsługi
mężczyzny. I kobiety – też.
Tak między piosenkami mówiła w wielkich emocjach
Agnieszka Chrzanowska i o
tym śpiewała, a akompaniował jej Wojciech Pieczka.
,,Piosenki do mężczyzny” to
siódma płyta A. Chrzanowskiej, która została uhonorowana Złotym Laurem Sceny.
Tymczasem w przeddzień Dnia Kobiet (7 marca
godz.19) zobaczymy spektakl, działającego od 2010 roku, zielonogórskiego Teatru Rozrywki ,,Trójkąt”. Będzie to komedia
nieromantyczna tylko dla dorosłych ,,Trzy świnki” Gunnara
Hayena. I znowu będzie o mężczyznach i ich rozmaitych relacjach. Z dawką jazzu i w klimacie Woody Allena. Wraz ze
Sceną na Piętrze – zapraszamy.
Ewa Kłodzińska, 2 fot. Krzysztof Styszyński
ufundowanej przez siebie kaplicy... W szczegółach powyższą
historię można przeczytać m.in. w ,,Kronice miasta Poznania”
2010 4 ,,Od Komandorii do Antoninka”. Ewa Kłodzińska

Na co dzień pasyjka zasłonięta jest obrazem, uroczyste
odsłonięcie odbywa się w piątki, wraz z wieczorną liturgią. Na
życzenie grup zwiedzających, wcześniej umówionych, pasyjkę
odsłania się także w innym terminie.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

list z kamienia

Dostaliśmy kolejny list od naszych byłych Czytelników,
znanych na Komandorii i w parafii św. Jana Jerozolimskiego
– państwa Ireny i Mieczysława Litwińskich, którzy od kilku
miesięcy mieszkają w Kamieniu Pomorskim. „Witamy Redakcję

„MY”! Właśnie jesteśmy po śledziku i chcemy z Czytelnikami „MY” podzielić się informacją, jak tu w Kamieniu obchodzi się Ostatki, czyli ostatni
dzień przed Środą Popielcową. Odbywają się zabawy nazywane „śledzik”,
czyli imprezy, na których podaje się śledzie oraz inne ryby. Oczywiście,
nie brakuje tańców i alkoholu. Nazwa „śledzik” wywodzi się z dawnego
zwyczaju, zgodnie z którym o północy na zabawę wkradał się przebiera-

Drzwi Otwarte w SP nr 87

nabór trwa
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niec w kożuchu odwróconym na lewą stronę,
przystrojony kolorowymi wstążkami, w ręku
trzymał sznur, do którego na końcu był przywiązany śledź. Tym swoistym biczem obrywali
ci, którzy nadal bawili się, chociaż było już po
północy i nastawał czterdziestodniowy post.
Pragnę nadmienić, że nam tu się nie nudzi,
czujemy się dobrze. Mąż odwiedził na przystani rybaków, którzy już teraz codziennie wypływają na Zalew Kamieński i łowią ryby słodkowodne. Mieli leszcze, szczupaki i bolenie. Tej
ostatniej ryby nie znałam, ale wiem, że występuje tam gdzie czysta woda,
a taka jest w Zatoce. Przesyłam zdjęcia – ryba już na moim stole to leszcz
(2 kg), a ryba w ręku rybaka to szczupak (ponad
10 kg). Ryby są tanie, bo
tu do wody – ,,słodkiej”
w Zatoce, i nieco dalej –
morskiej – blisko, więc
można się nimi objadać
nie tylko w poście. Pozdrawiamy
serdecznie
całą Redakcję”.
Irena i Mieczysław
Litwińscy

Szanowni Rodzice, drogie dzieci, czekamy na Was
we wrześniu, do zobaczenia wkrótce.

W Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w
Poznaniu przy ul. Leszka 42 (Antoninek) trwa nabór do klas
pierwszych oraz oddziału przedszkolnego. Dnia 16 lutego
2016r. odbyły się ,,drzwi otwarte”, podczas których rodzice
oraz dzieci miały możliwość poznać dyrekcję, kadrę pedagogiczną oraz obejrzeć sale lekcyjne.
Dla przyszłych uczniów naszej szkoły czekało sporo atrakcji
i niespodzianek. Były warsztaty taneczne, plastyczne oraz doświadczenia naukowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Pokazaliśmy, że jesteśmy szkołą
otwartą i przyjazną, w której rozwija się pasje i kreatywność, w
której każdy czuje się bezpiecznie.

Karnawał w SP 87

bajkowy bal

Karnawał to doskonały czas na organizowanie wszelkich balów i zabaw nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci. Dnia
1 lutego br. w godzinach od 9 do 11 w Szkole Podstawowej nr
87 odbył się „Bal karnawałowy”. W którym uczestniczyły klasy 0
– III. Panie wychowawczynie dołożyły wszelkich starań, by tego
dnia sale lekcyjne i sala gimnastyczna, za sprawą wyjątkowych

dekoracji w postaci balonów, serpentyn oraz różnorodnych kolorowych ozdób, wyglądały zjawiskowo oraz wprowadzały dzieci
w wesoły nastrój, zachęcający do wspólnej zabawy.
Uczniowie przebrani w kolorowe stroje wcielali się w różne
postacie bajkowe. Imprezę prowadziły wodzirejki, które w rytm
muzyki pląsały z dziećmi, puszczały bańki, konfetti i prowadziły
zabawy z chustą animacyjną Klanzy. Następnie dzieci swobodnie
tańczyły przy różnych dynamicznych piosenkach, które bardzo
im się podobały. Balik był bardzo udany i myślę, że długo pozostanie w pamięci naszych pociech.
Wychowawcy klas I-III
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chaos na życzenie

ZAPRASZAMY!!!

Na środę 17 lutego od godz. 12 zapowiedziano utrudnienia komunikacyjne - czyli paraliż sporej części miasta - poprzez zamknięcie ulic
już od ronda Śródka poprzez rondo Rataje i w obrębie skrzyżowań Małe
Garbary-Estkowskiego, Królowej Jadwigi i Krzywoustego. A wszystko
w związku z kolejną akcją poszukiwań zaginionej w listopadzie w okolicach mostu Rocha Ewy Tyllman. W akcji wzięły udział dwa specjalnie
szkolone psy (ale tylko w zakresie identyfikacji zapachów, a nie znajdowania zwłok) i policjanci z Niemiec. Kierowcy albo odłożyli wyjazdy
na późniejsze godziny, albo zdecydowali się na uciążliwe objazdy. No, i
mieli się z pyszna, bo nie przewidzieli, że zaplanowana akcja zostanie...
przesunięta o 1,5 godziny. Zatem w południe tylko na chwilę pozamykano ulice, aby zaraz je uwolnić z barierek. Zatem jednak można było jeździć normalnie, ale w godzinach szczytu – już nie! Dlaczego czas akcji
przełożono? Bo niemieccy funkcjonariusze mieli długą odprawę.
Czy psy rasy bloodhound i beagle swoimi ,,wyspecjalizowanymi”
nosami cokolwiek po 2,5 miesiącach od zaginięcia kobiety wywąchały – nie wiadomo, mówiło się enigmatycznie o analizie ich zachowań.
Fachowcy mocno powątpiewają w sukces akcji, mieszkańcy Poznania
są przekonani, że E. Tyllman żyje, a kierowcy, którzy dostosowali się
do pierwotnych informacji, stracili sporo nerwów. Miał być paraliż, był
informacyjny chaos.
Trzeba by przy okazji przeanalizować sprawność komunikowania się
między Urzędem Miasta a Komendą Wojewódzką Policji, bo – jak dość
mętnie wyjaśniano – wysłano do odpowiednich służb nie ten e-mail jaki
miał być wysłany. Strach pomyśleć o przepływie informacji w sytuacji
nagłego prawdziwego zagrożenia miasta i mieszkańców... (eka)

Kolejny wypadek, jaki zdarzył się na ulicy Browarnej przy starym młynie, był o tyle nietypowy, że tym razem doszło do czołowej kolizji dwóch samochodów. Zwykle, czasem kilka razy w
miesiącu, dochodzi tu - na niebezpiecznym łuku - do uderzenia
pojazdu w stalową barierę nad Stawem Młyńskim. Na wspomnianym zakręcie wielu kierowcom trudno „wyrobić” z powodu
wadliwego wyprofilowania jezdni, której niewłaściwe pochylenie
sprzyja utracie panowania nad pojazdem i wypadnięciu go na

pobocze. Wielu kierowców dobrze zna tą pułapkę, ale nie wszyscy. Owszem, jest wyraźnie oznakowane ograniczenie szybkości
do 30 km/godz., lecz to widać za mało.
Szczególnie niebezpiecznie jest jechać tędy przy śliskiej jezdni,
a tak było podczas wspomnianego, ostatniego wypadku. Jedna
osoba doznała w nim znacznych obrażeń, a oba samochody zostały bardzo poważnie uszkodzone. Strażacy musieli zużyć sporo
sorbentów, aby zneutralizować wyciekłe paliwo i płyny. Na pewno wina leży częściowo po stronie któregoś z kierowców, a może
obu. Tak czy owak przebudowa jezdni na tym odcinku niewątpliwie poprawiłaby radykalnie bezpieczeństwo ruchu.
md

Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich szóstoklasistów z rodzicami
do Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego
Chłapowskiego przy ul. Leszka 42 na

„Drzwi otwarte”

12 marca 2016r. o godzinie 10:00.
Pani dyrektor Violetta Nowak przedstawi
ofertę edukacyjną Gimnazjum
na przyszły rok szkolny 2016/2017.
Następnie zaprosimy Gości do zwiedzania
naszego Gimnazjum i uczestniczenia
w ciekawych prezentacjach lub
doświadczeniach przygotowanych przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

wypadki przy młynie

„Otrzyjcie już łzy płaczący”

pieśni wielkanocne

Zmartwychwstanie Pańskie, najważniejsze dla chrześcijaństwa wydarzenie (i święto), o dziwo, nie zaowocowało pieśniami tak bogato jak okres wielkopostny. Pieśni te pojawiły
się w liturgii naszego Kościoła w I poł. XIV w. i początkowo
wtrącane były w łacińskie śpiewy kleru podczas procesji rezurekcyjnej.
Potem zaczęły żyć własnym już rytmem w oktawie Wielkanocy. W tzw. Graduale płockim (poł. XIV w.), księdze zawierają-

cej nuty i teksty śpiewów mszalnych, umieszczono trzy pieśni
wielkanocne: ,,Wstał smartwich crol Synboży” (dołączona do
dwóch najstarszych zwrotek Bogurodzicy!), łacińska sekwencja ,,Ofierze paschalnej chwałę niech oddają chrześcijanie” oraz
,,Presstwe swete weschrznene” czyli śpiewane do dziś ,,Przez
Twoje święte zmartwychpowstanie”.
Pieśni wielkanocne to ciąg dalszy opowieści o tym co się działo
po męczeńskiej śmierci Chrystusa. Zatem są trzy Marie i otwarty
pusty grób, to rozważania apostołów co też stało się z ciałem Mistrza, to spotkanie w drodze do Emaus... To śpiewane opowieści
o radości z pokonania śmierci. Niechaj zatem zabrzmi Alleluja!
,,Otrzyjcie już łzy płaczący” (pieśń z końca XIX w.), bo ,,Wesoły nam dzień dziś nastał” (XVII w.)!
Ewa Kłodzińska
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole w przeszłości(12)
OTOCZENIE KOŚCIOŁA

Po zakończeniu budowy kościoła
przystąpiono do porządkowania i zagospodarowywania terenu otaczającego nowo powstałą świątynię. Pracę
rozpoczęto od zera, czyli od szczerego
pola. Całe otoczenie rozplanowano
bardzo starannie, a jednocześnie tak,
aby piękne otoczenie sprzyjało modliMaria Boruta
twie i zadumie. Myślano także o tym,
by w przyszłości nie musiano tutaj wiele
zmieniać. Projektantem terenów zielonych wokół kościoła w
dużej mierze był sam ks. Stanisław Kałek, a doradzali mu pan
Byczkowski – ogrodnik i przyjaciel ks. Stanisława oraz pan
Edmund Sródecki – ogrodnik, parafianin.
Roślinność dobierano bardzo starannie, aby na terenie było nie
tylko zielono, ale i kolorowo. Krzewy miały zakwitać sukcesywnie,
przez cały czas wegetacji. Sadzonki pochodziły z różnych źródeł.
Część została zakupiona w Zakładach Szkółkarskich Akademii
Rolniczej w Poznaniu część w Zakładach Kórnickich, a niektóre
były przywiezione przez ks. Stanisława z Francji. Znaczną część
roślinności przekazał także - bezpłatnie Edmund Sródecki. Był
on także wykonawcą zagospodarowania omawianych terenów.
Całą mozolną pracę nasadzeniową wykonał także bezpłatnie. W
ten sposób udało się przyspieszyć wykonanie tzw. małej architektury w otoczeniu kościoła. Nadzór nad nowymi, nasadzeniami
sprawował również E. Sródecki.
Cały teren przykościelny jest zamknięty parkanem,
częściowo murowanym z kamienia, z
dwoma szerokimi
bramami od ul. Żbikowej. Można także
dojść do kościoła od
ul. Majakowskiego.
Teren wokół kościoła jest utwardzony
płytami betonowymi. Na terenie przykościelnym, po prawej stronie od bramy
wejściowej, znajdują
się trzy gabloty służące do umieszczania różnych informacji z życia Kościoła i parafii. Po prawej stronie tegoż wejścia w pobliżu kościoła jest ustawiony krzyż misyjny
z tabliczką metalową z napisem „Misje Święte 2000-XII-1999 ks. Maciej Kubiak – misjonarz”.
Już za kadencji trzeciego proboszcza Kobylepola – ks. kan. Dominika Kużaja - zbudowano w południowo-zachodnim narożniku od ul. Żbikowej grotę poświęconą Matce Bożej z Lourdes (fot.
wyżej) z kamieni polnych zebranych w Kobylepolu i z różnych
miejsc pielgrzymkowych w Polsce i nie tylko, przywożonych
przez parafian, o czym świadczą napisy na kamieniach. Grotę
zaprojektował Henryk Marcinkowski - architekt, projektant kościoła. Poświęcenia groty dokonał ks. bp Marek Jędraszewski w
dniu 8 września 2000 roku w Roku Wielkiego Jubileuszu.

Na lewej ścianie przy wejściu do kościoła była umieszczona
brązowa tablica poświęcona pierwszemu proboszczowi i budowniczemu kościoła ks. prałatowi Stanisławowi Kałkowi. Fundatorem był mgr inż. Janusz Borowiak. Wykonana została w Zakładach HCP w Poznaniu. Zdjęto ja po ufundowaniu nowej, dużej
tablicy z czarnego marmuru i umieszczanej na kamiennej ścianie
oporowej obok krzyża misyjnego. Jest ona poświęcona Kościołowi, pierwszemu Proboszczowi, organizatorowi budowy kościoła
ks. prałatowi Stanisławowi Kałkowi oraz Parafianom, którzy w
wielkim trudzie wspólnie dzieła tego dokonali.
Tablicę ufundowano z okazji 30 rocznicy oddania kościoła do
użytkowania i 20 rocznicy konsekracji kościoła. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy odbyła się 31 października 2004 r.
z udziałem abp Stanisława Gądeckiego, duchowieństwa i licznie
zebranych wiernych. Poświęcenia dokonał ks. abp - Metropolita
Poznański. Jak gdyby u „stóp” wspomnianej tablicy znajduje się
kamień, na którym jest wyryta informacja, że jest to pierwszy
kościół wybudowany w Poznaniu po Soborze Watykańskim II.
Na zapleczu kościoła stoi figura św. Józefa z dzieciątkiem, która pochodzi z kaplicy przy ul. Stalowej. Na wschodniej ścianie
probostwa, we wnęce znajduje się figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Stanęła w tym miejscu w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku z inicjatywy ks. St. Kałka i pochodzi również z
kaplicy przy ul. Stalowej.

PROBOSZCZ KS. DR STEFAN SCHUDY

Następnym proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP został ks. dr Stefan Schudy (fot. niżej) powołany z parafii pw. Św.
Rocha na Ratajach. Ks. dr Stefan Schudy urodził się 2 sierpnia
1936r. w Bralinie pow. Kępno. Naukę w szkole średniej kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie. Następnie studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu
w latach 1954-1960. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1960r.
z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka - Metropolity Poznańskiego
w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. W latach 1960-1962
był wikariuszem w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela na Os.
Warszawskim. Następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim uzyskując tytuł licencjata.
W latach 1965-1974
był duszpasterzem akademickim na tzw. Poligrodzie przy kościele
pw. św. Rocha. Jednocześnie
kontynuował
studia doktoranckie i
w 1971r. otrzymał tytuł
doktora teologii pastoralnej, na podstawie
rozprawy pt. “Teologiczne podstawy formacji kapłańskiej w nauce
Soboru Watykańskiego
II”. W latach 1972-2000
wykładał Teologię pastoralną na Papieskim
Wydziale Teologicznym
w Poznaniu. Ponadto w
latach 1974-1986 był członkiem Komisji Episkopatu do Spraw
Duszpasterstwa. Przez jeden rok (1974/1975) był proboszczem
w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli na Junikowie. Stamtąd został powołany na proboszcza parafii pw. Św. Rocha na Ratajach.
Posługę tę pełnił do 1992r. Wtedy na Ratajach budowano nowe
duże osiedla mieszkaniowe, a parafia była tylko jedna - ogromna.
W takim układzie praca duszpasterska na Ratajach była bardzo
ciężka i trudna. (cdn)
Maria Boruta
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Warszawskie Pomet Maltańskie

zdanie rady osiedla
Stanowisko Rady Osiedla
w sprawie ogrzewalni przy Krańcowej

Rada Osiedla doceniając finansowy wkład Miasta Poznania w
poprawę losu osób bezdomnych naszego Osiedla, jak też doceniając stworzenie możliwości przebywania w ogrzewalni przy
ulicy Krańcowej osób starszych, samotnych, mających problemy z ogrzaniem swoich mieszkań postuluje:
- otwarcie ogrzewalni cała dobę i cały rok,
- wyposażenie ogrzewalni w telewizor, radio, książki i prasę,
- zatrudnienie animatora, który organizowałby zajęcia dla
osób przebywających w tym miejscu.
Uważamy, że miejsce to, stworzone za ogromne pieniądze,
może pełnić również funkcję opieki nad osobami starszymi. Idealnie nadaję się na ten cel, gdyż jest nowocześnie wyposażone
(prysznice, ubikacje), wydawane są tam w „Przystani”posiłki.

Stanowisko Rady Osiedla
w sprawie bus pasa na Warszawskiej
Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie jest przeciwna zabieraniu lokalnego pasa ruchu wzdłuż Warszawskiej i wyznaczaniu na nim bus pasa. Pas ten pełni ważną role dla ruchu
lokalnego obsługującego firmy przy Warszawskiej jak też dla
ruchu lokalnego osiedla przy ulicy Bnińskiej - nowo powstające inwestycje mieszkaniowe. W przyszłości zabierany pas będzie pełnił ważną funkcję dla powstającego zespołu mieszkalnego
przy ulicy Krańcowa/Warszawska (wyjazd na Warszawską) - ponad 1000 mieszkańców. Jedyną możliwość stworzenia bus pasa
widzimy poprzez zwężenie pasa rozdzielającego jezdnie - dość
szeroki i wybudowanie kolejnego pasa ruchu.
Jednocześnie wyrażamy nasze zdziwienie wydzielaniem ruchu
dla komunikacji publicznej w ulicy Warszawskiej, gdyż komunikacja miejska odbywa się wzdłuż tej ulicy pojazdami szynowymi na wydzielonym torowisku. Obecnie autobusy Komunikacji
Miejskiej Swarzędz korzystają z pasa lokalnego bez specjalnego
go wydzielania i ruch autobusów odbywa się płynnie.

zaproszenie do konkursu

Rada Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie serdecznie
zaprasza Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w
kolejnej edycji konkursu Zielony Poznań 2016r. Zapisać się
można w zakładzie optycznym OPTYK PLUS MINUS Karina
Kozanecka, ul. Warszawska 93/95, pawilon handlowy Chaty
Polskiej. Poniedziałek - piątek godz.10-17 lub pod tel. 604 13
82 62. Gorąco zachęcamy! Dwa obiekty już zostały zgłoszone.

w hołdzie dobrawie

Z inicjatywy radnego Michała Grzesia i przy aprobacie
radnych, Rada Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie
rozważa upamiętnienie żony Mieszka I Dobrawy i jej zasług dla naszego kraju z okazji 1050-tej rocznicy Chrztu
Polski. Tablica upamiętniająca to wielkie wydarzenie
miałaby zostać umieszczona w Parku Tysiąclecia, który
swoją nazwą nawiązuje do tych historycznych faktów.

Herb Poznania

niebywała gratka

Po moim ostatnim artykule o moim
zbiorze pt. „Rok kolekcjonera” stwierdziłem, że publikacje te przynoszą dobry
skutek. Kiedy tylko zamieszczę w którejś
z nich prośbę do Państwa o pomoc w pozyskaniu jakiegoś eksponatu, dziwnym
trafem przedmiot ten do mnie trafia. Podobnie było w lutym. Kiedy poprosiłem
Państwa o pomoc w zdobyciu żetonu z
herbem Poznania do automatu gazowego, w dniu kiedy ukazało
się nowe wydanie „MY” ja pozyskałem ten żeton do mojej kolekcji. Coś w tym musi być!
Czy podobnie będzie teraz? W czasie kiedy odbierałem w antykwariacie poszukiwany żeton, jego pracownik, znając moje
zainteresowanie herbem Poznania, pokazał mi przedmiot, który
wzbudził mój nieukrywany zachwyt. Jest to przepięknie wykonany pozłacany herb naszego grodu na specjalnej podstawce,
umożliwiającej postawienie go na biurku lub stole. Precyzja i
finezja wykonania tego przedmiotu zdradzają wysokiej klasy artystę – złotnika. Do przechowywania jego wykonano estetyczne
opakowanie wyścielone pluszem.

Ten wypadek na wąskiej, osiedlowej, spokojnej ulicy Trzemeszeńskiej na Osiedlu Warszawskim nie powinien się zdarzyć, a
jednak tak się stało. Na normalnej nawierzchni, bez śniegu i
lodu. Kto tu więc zawinił?
Cena tego herbu jest wysoka, jak dla mnie, ale mam cichą nadzieję, że znajdzie się w naszym mieście pasjonat podobny do
mnie i spowoduje, by ten cenny przedmiot pozostał w naszym
mieście. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby
to cacko złotnicze mogło znaleźć swoje stałe zaszczytne miejsce
w gabinecie prezydenta Poznania. Polecam ten temat majętnym
sponsorom - gratka jest niebywała! Może ktoś z Urzędu Miasta
Poznania też zainteresuje się tym tematem?
Pozdrawiam Marek Knasiecki
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znikają świadectwa historii

W ciągu kilku dni zniknęły ostatnio na zawsze stare budynki po niegdysiejszym gospodarstwie rolnym przy ul. Suchej 30.
Za utrwalonym na zdjęciu rumowiskiem widać jeszcze ostatnie
fragmenty. Służące setki lat wielu rolniczym pokoleniom siedlisko ustąpiło miejsca deweloperskiemu budownictwu.

Dokładnie 8 lat temu, w marcu 2008 roku tak pisaliśmy o tym
miejscu i mieszkających tu ludziach. Jest coraz mniej śladów rolniczej przeszłości Głównej, która przecież jeszcze w latach dwudziestych XX wieku była po prostu wsią z licznymi gospodarstwami. Istnieją dotąd gospodarskie zabudowania przy ul. Suchej 30
- miejsce życia i pracy pokoleń rodzin, utrzymujących się z pracy
na roli. Jest tam stary dom przy ulicy, a w podwórzu zachowała się
stajnia ze stodołą oraz obora z chlewikami (fot. niżej).

Teraz te gospodarskie budynki pełnią już oczywiście całkiem
inne funkcje niż pierwotnie, ale można sobie wyobrazić, jak to
kiedyś wyglądało i jak było wykorzystywane. Tylko po istniejącej
kiedyś studni nie ma już śladu, ale właściciele ją pamiętają i jest
na starej fotografii.

O dziejach tego siedliska rozmawiamy z właścicielami państwem
Ireną i Stanisławem Dorna (fot niżej).

Tu gospodarowali już pradziadkowie i dziadkowie pana Stanisława ze strony matki – Tomkowiakowie. Nazwisko Dorna od
dawna związane jest z dziejami Głównej. W bardzo starym domu
z roku 1824 przy ul. Średniej 1A na Głównej mieszkała przed wojną rodzina Ewy i Walentego Dornów. Dom ten istnieje dotąd (teraz odrestaurowany pięknie przez właścicieli firmy GAL -dop.
MD) i jest uważany za najstarszy na osiedlu. Syn Marian Dorna
ożenił się w roku 1930 z Marianną Tomkowiak i odtąd oboje zamieszkali przy ul. Suchej 30.

Rolnicza rodzina i koń na podwórzu przy ul. Suchej po wojnie.
Młodzi gospodarze radzili sobie w rolniczym zajęciu znakomicie. Własnej ziemi nie mieli wiele, ale dzierżawili kilkanaście hektarów, m.in. od zasłużonego, wielkiego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego. Gospodarstwo słynęło ze znakomitych produktów
jak mleko i sery. Zaopatrywali się tu „u Maniuchy”, jak mówiono,
liczni mieszkańcy Głównej.

Krowy trzymano tu jeszcze w latach siedemdziesiatych XXw.
Zamknęła się kolejna karta z dziejów Głównej. Wkrótce wprowadzą się tu do nowych domów lokatorzy, którzy nie będa mieli
pojęcia, że miejsce to ma wielowiekowa, bogatą i ciekawą historię.
Marcin Dymczyk
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka

W sobotę 12 marca br. w godzinach od 10 do 12
zapraszamy serdecznie na kolejne „Drzwi Otwarte”!
„DRZWI OTWARTE”

Gimnazjum nr 20 podczas. „Drzwi otwartych” gościło uczniów
klas szóstych sąsiadującej z nami SP nr 45. Przedstawiono im
ofertę edukacyjną, zapoznano z ciekawymi inicjatywami, podarowano ulotki, plakietki i naklejki z logo naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w przygotowanych specjalnie dla nich lekcjach
języka niemieckiego i biologii. Zapoznawali się z materiałami
dydaktycznymi, wykonywali flagi Niemiec, a przy komputerach
brali udział w quizie dotyczącym krajów niemieckojęzycznych.
Na stoisku kulinarnym można było skosztować specjałów kuchni
niemieckiej.
Temat lekcji biologii również był bardzo interesujący: Nauka
nie musi być nudna - eksperyment i obserwacja podstawą wiedzy o świecie. Uczniowie słuchali nagranych odgłosów zwierząt
zamieszkujących lasy Polski, samodzielnie wykonywali doświadczenia. Zobaczyli, że powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta membrana, wykrywali skrobię w produktach spozywczych,
dowiedzieli się jak powstaje lawa. Obejrzeli perfekcyjny pokaz
gimnastyki artystycznej w wykonaniu dziewcząt z klubu sportowego pod kierunkiem pani Karoliny Komarnickiej. Wizytę zakończył słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że szóstoklasistom
podobało im się w murach szkoły i zechcą stać się jej uczniami.
Agnieszka Rajniger-Łatkowska

BAL MASKOWY

W czwartek 4 lutego Samorząd Uczniowski naszego Gimnazjum zorganizował dyskotekę karnawałowo-walentynkową w
klimacie balu maskowego. Każdy uczestnik, który wykonał i włożył maskę karnawałową, wziął udział w
losowaniu kuponu z jednorazowym
nieprzygotowaniem do lekcji. Dodatkowo, jeśli wychowawca uwzględnił ten
element w przebraniu, uczniowie jego
klasy biorący udział w dyskotece nie
byli pytani na lekcjach następnego dnia.
Ta wizja skutecznie zachęciła gimnazjalistów do zabawy tanecznej.
Beata Kierzkowska

IV Konkurs piosenki poetyckiej

„O POEZJĘ TRZEBA DBAĆ”

Z radością zawiadamiamy, że w
sobotę 12 marca 2016 roku odbędzie się już IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej organizowanego przez nasze
Gimnazjum. Jest on skierowany
do uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta
Poznania i okolic. Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości
artystycznej młodzieży, inspirowanie młodych ludzi do wyrażania siebie poprzez muzykę i poezję jak również promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów oraz zespołów. Impreza
ta cieszy się dużym zainteresowaniem, przekładającym się na
zwiększającą się z każdym rokiem liczbę uczestników. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10 dla szkół podstawowych, natomiast dla gimnazjalistów o godzinie 12.30. Wręczenie nagród oraz koncert laureatów planowane są na godzinę
14.30.
Beata Kierzkowska

Fot. z prawej: Zajęcia fitness w Gimnazjum nr 20 dla uczniów
i nauczycieli w każdy piątek od godz. 14.20 do 15.20.
Prowadzi je pani mgr Małgorzata Woźniak..
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
DRZWI OTWARTE

„Cała naprzód ku morskiej przygodzie”. Odbyło się spotka-

nie informacyjne dla przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziałów
przedszkolnych. Pani dyrektor Dorota Urbanowicz zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, jej bogatą bazę dydaktyczną, różnorodność zajęć
pozalekcyjnych, sportowe osiągnięcia uczniów. Przygotowano program
artystyczny, wesołą inscenizację „Pana Kleksa” oraz film promujący
szkołę, przybliżający codzienne zajęcia uczniów. Podczas zwiedzania
szkoły na dzieci czekało wiele atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły
się zabawy ruchowe w auli, pokaz zapasów i gry w piłkę ręczną, zabawy z
bajkowymi rymowankami, zajęcia plastyczne, doświadczenia przyrodnicze oraz gry i zabawy z tablicą interaktywną. Dziękujemy Dzieciom i
Rodzicom za przybycie, duże zainteresowanie pracą naszej szkoły, miłe
spotkanie i wspólnie spędzony czas!

KOCIA GIMNASTYKA

Tegoroczny dzień kota upłynął pod hasłem “Kocia gimnastyka”. Spotkanie w auli rozpoczęliśmy od wspólnego zaśpiewania piosenki “My
jesteśmy kotki dwa”. Następnie gimnastykowaliśmy się i mruczeliśmy
jak koty. Niektórzy z nas wyglądali jak prawdziwe koty, ponieważ założyli “kocie” przebrania. Po kocich wybrykach otrzymaliśmy nagrody i
dyplomy za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: Recyklingowe pluszaki wychodzą z szafy, Anioły 3D, Biała laska, Maska karnawałowa. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym dzieciom.

UMIEJĘTNOŚCI TANECZNE

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Odbyła się Zimowa Olimpiada Przedszkolaków. Dzieci z Przedszkoli
numer 78 i 82 oraz naszego oddziału przedszkolnego uczestniczyły w
konkurencjach: “saneczkarstwo”, “łyżwiarstwo”, “bieg po krze”, “lepienie
bałwana”, “strzał krążkiem do bramki”. Najlepsi okazali się zawodnicy z
oddziału przedszkolnego SP 45. Pani dyrektor wręczyła wszystkim medale i słodycze. Gratulujemy i dziękujemy za udział w olimpiadzie.

Uczniowie z klas pierwszych, którzy od września uczestniczą w zajęciach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier „Hajdasz”, zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Zgromadzeni w auli rodzice
i uczniowie zobaczyli układy, które dzieci ćwiczyły przez ostanie miesiące. Nie zabrakło także wspólnej zabawy z rodzicami. Na koniec mali
tancerze odebrali brązowe dyplomy za swoje osiągnięcia.

PIŁKARSKA PASJA

POLUBILIŚMY ZAPASY

Chłopcy z klas II i III w sobotę 20 lutego po raz pierwszy przystąpili
do rywalizacji w XXVI Halowych Mistrzostwach Poznania w Piłce Nożnej. Uczniowie reprezentujący Naszą Szkołę to uczestnicy pozalekcyjnych zajęć z piłki nożnej. Liczna bo trzydziestoosobowa grupa młodych
piłkarzy jest niczym “biegający wulkan energii”. Stąd też pomysł skierowania sportowego zapału na odpowiednie tory poprzez rozwijanie
piłkarskiej pasji w meczach z innymi szkołami.

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach
Miasta Poznania - Zapasy Styl Klasyczny i Zapasy Kobiet - IV Memoriał
Bogdana Brody w Klubie KS „Sobieski”. Zajęli następujące miejsca: Eryk
Witkowski klasa 5a - 2, Tomek Frąckowiak klasa 1b - 3, Oskar Gradowski klasa 1a - 3, Hubert Krygowski klasa 2a - 3, Mateusz Hadrych klasa
2a - 3, Zofia Pryka klasa 2a - 3. Wszystkim serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

“TROLLOLOLO” - WIRTUALNY ŚWIAT

Uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczyli w spektaklu pt „Trollololo” przygotowanym przez Fundację-From-Art z Łodzi, a zaprezentowanym na scenie teatru „Apollo”. Przedstawienie ostrzegało przed
zagrożeniami związanymi z nieodpowiedzialnym korzystaniem z sieci
internetowej i komórkowej. Widzowie obserwowali losy bohaterki i
przekonali się do czego może doprowadzić bezgraniczne zaufanie osobom poznanym w sieci. Z całą pewnością przedstawienie było dla młodych widzów ważną refleksją na temat własnego codziennego zachowania w mediach.
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Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria

z prac rady osiedla

Rada Osiedla przeznacza w 2016 roku ponad 14 tys. zł na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 85. Pieniądze te były
pierwotnie planowane na utrzymanie placu zabaw i siłowni przy
ul. Św. Michała, na zadanie przy ul. Chlebowa/Zawady oraz na
potrzeby lokalne. Remont boiska będzie realizowany przez Wydział Oświaty i Szkołę Podstawową nr 85.
Podjęto uchwałę o nawiązaniu współpracy pod nazwą Koalicja
Śródmiejska. W jej skład wchodzą z osiedla: Jeżyce, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady – Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz,
Wilda. Współpraca polegać będzie w na: wymianie informacji,
poglądów i doświadczeń, wzajemnym wsparciu, działaniach w
sprawach wspólnych dla osiedli, realizacji wspólnych akcji ważnych dla mieszkańców.
Rada otrzymała dofinansowanie do zgłoszonego zadania inwestycyjnego na 2016 rok, które będzie polegało na budowie placu zabaw w Przedszkolu nr 82. Inwestycja kosztuje ok. 130 tys. zł,

wkład Osiedla do 35 tys. zł. Do dyspozycji w 2016 roku jest 74
tys. zł. Część (ok. 8 tys.) zostanie być może przeznaczona na pamiątkowy dzwon upamiętniający 1000-lecie Chrztu Polski, ok.
10 tys. zł na zabezpieczenie znalezisk archeologicznych z terenu
Śródki, a reszta na wykonanie miejsc parkingowych na terenie
Osiedla. Zadania będą realizowane po akceptacji przez właściwe
wydziały i miejskie jednostki organizacyjne.
Właściciel lokalu przy ulicy Ostrówek 15 zwrócił się z prośbą
o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu. Radni takiej
zgody udzielili. W najbliższym czasie na terenie Osiedla ma powstać duży sieciowy sklep i radni chcą mieć na to wpływ. so

O oddany w ub. roku plac zabaw przy ul. Chlebowa/Zawady
mają na co dzień dbać wspólnoty sąsiednich bloków.

Ze środków Rady Osiedla sfinansowano budowę i wyposażenie
siłowni i placu zabaw na terenie MOS przy ul. Gdańskiej.

W tym roku dzięki Radzie Osiedla powstanie plac zabaw przy
Przedszkolu nr 82 przy ul. Zawady.

W zdrowym ciele zdrowy duch (2)

bo te są od kur z chowu klatkowego, niezdrowo karmionych.
Mleko – pić niewiele. Spośród jogurtów smakowych (owocowych) najlepszy jest ,,z truskawkami”, bo taki zawiera kawałki
owocu a nie tylko dodatek smakowy, barwnik i aromat (,,jogurt
o smaku truskawkowym”). A najlepiej kupić jogurt naturalny,
dosłodzić go miodem i wkroić owoc.
Soja jest modyfikowana więc należy korzystać z niej ostrożnie
i mieć świadomość, że jest białkiem podobnym do zwierzęcego, więc producenci wędlin chętnie z niej korzystają. Słodycze,
chipsy zamienić na orzechy, które pomagają w procesach myślowych.
Piramida żywieniowa uwzględnia zioła. Z powodzeniem
mogą zastąpić np.. sól. Stewia – roślina, którą można uprawiać
w domu, ma wyjątkowo słodkie liście, które po wysuszeniu (kupowane też jako słodzik) zastąpią cukier.
Należy pić dziennie do dwóch litrów wody (może być z kranu, herbatki ziołowe, niesłodzone soki), ale unikać napojów złożonych z wody i dodatków chemicznych.
Codziennie powinniśmy spożywać 60 różnych produktów
spożywczych a spożywamy zaledwie 15! Im więcej kolorów na
talerzu tym lepiej.
Not. E.K.

co i jak jadać

W Centrum Biurowym Podwale przy ul. Małachowskiego
odbył się drugi wykład w cyklu ,,W zdrowym ciele zdrowy
duch” wygłoszony przez mgr inż. Karolinę Mikołajczyk-Nieckarz. Oto praktyczne porady na co dzień.
Białka są źródłem energii, dają odporność organizmowi. Najwięcej jest w mięsie, drobiu, rybach, jajkach, mleku i jego przetworach. Białka roślinnego - w fasoli, grochu, soczewicy, bobie,
soi i orzechach.
Lepsza jest wołowina niż wieprzowina, lepsza gęsina nic np.
kurczaki. Ryby – wybierać małe (młode), m.in. dlatego, że zawierają niewiele toksyn. Nasz organizm da sobie radę z toksynami
pod warunkiem, że nie są to wciąż te same trucizny. Trzeba więc
zmieniać ryby, które spożywamy.
Jaja – najlepsze od ,,szczęśliwych kurek” z gospodarstw ekologicznych, w sklepie kupować stemplowane (to znaczy, że są wyparzone) z liczbą ,,0”, zrezygnować z jajek oznaczonych ,,3-ką”,

„MY” -

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl tel. 61 876 84 88
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
„JA I PRZYRODA”

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 5 lutego br. odbył się etap dzielnicowy XIII Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ja i Przyroda”.
Uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych: 46, 50, 55, 85, 87,
konkurując w etapie pisemnym i ustnym. Zwyciężył trzyosobowy zespół
ze SP 46, drugie miejsce zajęła SP 55, a trzecie SP 87. W przerwie między
etapem pisemnym i ustnym dzieci miały okazję do wzajemnego zapoznania się i spędzenia czasu przy rozmowie i wspólnym poczęstunku
w bibliotece szkolnej. Pracy jury przewodniczyła pani Elżbieta Hałupka,
była nauczycielka i wicedyrektor naszej szkoły. Na zakończenie pani dyrektor Urszula Kaczmarek podziękowała wszystkim za duży wkład pracy i imponującą wiedzę, wręczając dyplomy. Najlepsze zespoły otrzymały również nagrody książkowe. Konkurs jest organizowany przez Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i S P nr 85 im.
Kawalerów Maltańskich w Poznaniu.
Alina Foluszna

POKAZ BAJKOWEJ MODY

Nasze uczennice Tamara
Klichowska z klasy VB i Nadia Gąsior z VA udały 10 lutego br. się na „Bajkowy Pokaz
Mody” do ZSO w Poznaniu.
Towarzyszyła im część klasy
w charakterze „publiczności”.
Był to konkurs strój stylizowany na książkowej postaci.
Tamara wystąpiła jako Królowa Śniegu, a Nadia jako
Mała Syrenka. Prezentowały
się naprawdę wyjątkowo, a
uśmiech i dobre samopoczucie towarzyszyły im przed i po
pokazie. Odrobina emocji na
wybiegu nie odebrała dobrej
zabawy. Występ nagrodzona
został żywiołowymi brawami.
Monika Bobrowska

WRAŻENIA Z OPERY

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Uczestniczyliśmy w kolejnym z muzycznych spotkań, odbywających
się cyklicznie od początku roku szkolnego. Tym razem, 4 lutego br., byliśmy świadkami tworzenia na żywo muzyki do bajek. Nieme bajki Walta
Disneya bez dźwięku byłyby smutne i mało ciekawe. Dięki muzykom
i ich instrumentom nabierały zupełnie nowej, zaskakującej treści. Zaśmiewaliśmy się więc do łez oglądając przygody trzech małych kotków.

Klasa III A była 11 lutego br. w Teatrze Wielkim na spektaklu muzycznym pt. „Upiór w orkiestrze”. W trakcie przedstawienia w atrakcyjny
sposób ukazane zostały podstawowe fakty dotyczące orkiestry, jej składu, podziału na poszczególne grupy instrumentów oraz roli dyrygenta.
Dzięki fabule, dzieci przyswajają tę wiedzę w sposób naturalny, pozbawiony przymusu, niemal niezauważalnie. W programie wykorzystano
utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Piotra Czajkowskiego oraz Julesa
Masseneta.
Dorota Pich

LEKCJA Z RODZICAMI

Dnia 10 lutego w klasie 3a odbyła się lekcja pokazowa. Gościliśmy na
zajęciach panią dyrektor Urszulę Kaczmarek, nauczycieli oraz rodziców.
Tematem lekcji była lektura pt. „Dzieci pana Astronoma”. Goście mieli
okazję obserwować dzieci podczas „zabawy w planety”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat kosmosu, układu słonecznego oraz Mikołaja Kopernika. Czas minął szybko i intensywnie. Zadowoleni rodzice
czekają już na następne takie zajęcia! ZAPRASZAMY! Dorota Pich

Dowiedzieliśmy się, że osoba grająca na pianinie lub organach, która
tworzy podkład muzyczny do wyświetlanych scen w niemym kinie, nazywa się taper. Poznaliśmy też wiele instrumentów perkusyjnych, których brzmienie bardzo nam się podobało, m.in. werble, cabasy, dzwonki
pasterskie, tamburyn, janczary i klawesy. Ciekawe, czym muzycy zaskoczą nas następnym razem…
Anna Cichowicz

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Ul. Gnieźnieńska. Pracownik ochrony zauważył 22 lutego br.
na powierzchni rzeczki Główna tzw „film olejowy”. Na miejsce
przybyła jednostka Ratownictwa Chemicznego, która zabezpieczyła zanieczyszczenie. Powiadomiono Wydział Ochrony Środowiska. Trwają czynności wyjaśniające.
Ul. Leśników. Poprzez wyważenie drzwi włamano się do pustostanu i dokonano kradzieży elektronarzędzi.
Ul. Łucznicza. Z parkingu niestrzeżonego skradziono samochód WV Golf plus koloru szarego wartości 18.000 zł.
Ul. Bolesławy. Poprzez wyważenie okna balkonowego włamano się do domu jednorodzinnego, dokonano kradzieży pieniędzy
w kwocie 3000 zł oraz biżuterii wartości 6000 zł.
Ul. Małachowskiego. Nieznany sprawca dokonał na terenie
parkingu niestrzeżonego kradzieży spryskiwaczy reflektorów z
samochodów na sumę strat 1600 zł.
Ul. Zaniemyska. Nieznany sprawca poprzez zerwanie kłódek
dokonał włamania do kontenera socjalnego, a następnie kradzieży elektronarzędzi wartości 800 zł.
Ul. Wioślarska. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie okna
dostał się do do siłowni i dokonał kradzieży pieniędzy.
Ul. Rugijska. Nieznany sprawca poprzez wyrwanie krat oraz
rozbicie szyb spowodował uszkodzenia altany. Wartość strat
2000zł.
Ul. Gdyńska. Mirosław K. kierował pojazdem marki BMW
mimo cofniętych uprawnień. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego
Ul. Zamenhofa. Notowany za groźby karalne, rozbój i kradzież z włamaniem Adam G. posiadał przy sobie substancję nar-

Zasady dobrego wychowania

kultura, piękno
i niechlujstwo

Słynny Zygmunt Freud (1856-1939) kojarzy się głównie z
medycyną i psychoterapią, tymczasem część swoich rozważań
i badań poświęcił także kulturze, i tej dotyczącej jednostki
(,,zużycie mydła: bezpośredni miernik poziomu kultury?”),
jak i w szerszym aspekcie – społeczeństwa. Czy kultura jest
źródłem szczęścia czy też... cierpień - zastanawiał się Freud.
Wiele jego uwag, spisanych w 1930 r., dotyczy także nas, żyjących na przełomie XX i XXI w. ,,Nazwalibyśmy te kraje kulturalnymi po stwierdzeniu, że troska ich mieszkańców obejmuje
także sprawy, które bynajmniej nie mają charakteru pożytecznego, a nawet wydają się bezużyteczne; myślimy tu np. o takich
sytuacjach, kiedy w jakimś mieście ogrody, które służą jako miejsce zabaw i są nieodzowne jako ,,płuca” tego miasta, mają także
klomby pełne ozdobnych roślin albo też, kiedy ktoś ozdabia okna
swego mieszkania doniczkami kwiatów”. - pisał Freud.
W tym miejscu wracam do współczesnej kultury miast, w
których jest coraz mniej przyjaznych człowiekowi skwerków
z ławeczkami, a coraz więcej, kosztem przyrody, buduje się
domów, niszcząc naturalne enklawy natury. Mało w oknach
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kotyczną w postaci suszu roślinnego. Sprawca zatrzymany przez
funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji.
Ul. Termalna. Przed Termami Maltańskimi Krzysztof L. dokonał kradzieży roweru marki Cube o wartości 2000 zł na szkodę
Małgorzaty Ś. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku
przez Dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto
Ul. Bałtycka. W wyniku włamania do budynku jednorodzinnego skradziono sprzęt elektroniczny, numizmaty, biżuterię oraz
pieniądze. Wartość strat 70.000 zł. Sprawców Norberta P., Bartosza B., Bartosza J., Łukasza J. zatrzymano. Mienie skradzione
częściowo odzyskano. Czynności prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Główna. Marcin P. (lat 16) notowany przez policję za rozbój, posiadanie substancji odurzających, niszczenie mienia oraz
Krystyna P. (lat 19) notowana za rozbój, kierowanie gróźb karalnych i niszczenie mienia kierowali groźby karalne pod adresem
Gabrieli K. Sprawcy zatrzymani przez Dzielnicowych KP Poznań
Nowe Miasto
Ul. Wołkowyska. Krzysztof K,. notowany przez policję za
rozboje i kradzieże, w trakcie interwencji policji naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza poprzez uderzenie go głowa
w brzuch. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału
Zabezpieczenia Miasta.
Ul. Jana Pawła II. Rafał T. posiadał przy sobie substancję zabronioną w postaci suszu roślinnego. Zatrzymany przez funkcjonariuszy OPP.
Ul. Krańcowa. Marcin S. notowany za przestępczość narkotykową został zatrzymany za posiadanie substancji zabronionej
przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczego KMP.
Ul. Mścibora. Dawid K. został zatrzymany za posiadanie substancji zabronionej w postaci suszu roślinnego przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczego KMP w Poznaniu.
kwiatów w skrzynkach, a często wątpliwym ,,ozdobnikiem” są
wywieszone na długich wysięgnikach rezultaty... prania bielizny. Ani to estetyczne, ani kulturalne, choć, wydaje się być
jakimś dawnym echem wywieszanego prania na wiejskich i
miejskich podwórkach. Teraz podwórka są parkingami, suszarnie w blokach też służą innym celom. Więc, właściwie,
gdzie to pranie wywiesić!?
Nie mają charakteru pożytecznego (mówiąc słowami Freuda) murale czy choćby świeżo odnowione kamienice – służą
one głównie estetyce. Jak nazwać tych, którzy te – miłe dla oka
– ozdoby niszczą bazgrołami? Mówimy, że to wandalizm, ale to
słowo chyba nie oddaje prawdziwego charakteru takich poczynań. Komentarzem niech będą zapiski Freuda z 1930 r., który pisał ,,tym czego oczekujemy od kultury, jest piękno. Wymagamy, aby człowiek kulturalny szanował piękno(...), aby w miarę
swoich możliwości upiększał otaczające go przedmioty.”
Pisze Freud o czystości i porządku jako elementach kultury,
przytacza znane sobie przypadki zaśmiecania ścieżek Lasku
Wiedeńskiego papierami. ,,Uważamy, że niechlujstwo wszelkiego rodzaju nie da się pogodzić z kulturą”. No, cóż – my też tak
uważamy.
Tymczasem wystarczy w niedzielny poranek przejść choćby
tunelem ronda Śródka, aby zobaczyć jak można być niekulturalnym. Wystarczy późnym wieczorem przejść się po Starym Rynku. Albo – lepiej nie, bo to narażanie zdrowia, a może i życia, a
już na pewno poczucia kultury, estetyki itd....
(E.K.)

Czasopismo mieszkańców „MY” od 16 lat uczestniczy
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

z kroniki szkolnej sp 55
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DRZWI OTWARTE
ZAPRASZAMY!

W SP 55 odbyły się 17 lutego br. Drzwi Otwarte dla rodziców i dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną
naukę w naszej placówce. Najpierw rodzice spotkali się z dyrekcją szkoły, panią pedagog, wychowawcami nauczania początkowego. Przedstawili oni ofertę szkoły oraz odpowiadali
na różne pytania i wyjaśniali wątpliwości związane z nauką
dzieci w szkole. Rodzice zapoznali się także z prezentacją multimedialną o szkole „na dwie piątki”.
W tym samym czasie dzieci zostały zaproszone do świetlicy
szkolnej. Przebywały tam pod opieką wychowawczyń świetlicowych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały prace
plastyczne, układały układanki, puzzle, bawiły się klockami,
rysowały i radośnie rozmawiały ze sobą. Następnie wspólnie z
rodzicami z zaciekawieniem oglądały sale lekcyjne. Serdecznie
zapraszamy we wrześniu do oddziału przedszkolnego oraz klasy
pierwszej!
Kadra Pedagogiczna SP 55 (ZP)

XXXI Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Prozy i Poezji

nasze półfinalistki

W piątek 5 lutego 2016 roku dwie uczennice, które wygrały
szkolny konkurs recytatorski - Matylda Juskowiak z klasy 2 i Julia Nowacka z klasy 3 - reprezentowały naszą szkołę w Półfinale
XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dziewczynki
wspaniale zaprezentowały wybrane przez siebie utwory, poprzez
które wyraziły nie tylko swoją wrażliwość, ale i znakomite poczucie humoru.
Taki występ przed dużą i obcą publicznością był też dla dziewcząt sporym wyzwaniem w nauce radzenia sobie z tremą. Matylda i Julka poradziły sobie wspaniale. Gratulujemy i dziękujemy za tak wyjątkowe występy recytatorskie - słuchanie was było
prawdziwą przyjemnością. Julia zakwalifikowała się do finału
Konkursu. W kwietniu będziemy kibicować naszej trzecioklasistce podczas występów w MDK nr 2 w Poznaniu!
Monika Baszczyńska

Następny budynek przy ul. Żelaznej poddawany jest gruntownemu remontowi, którego mieszkańcy domagali się od dawna.

Zima to czas niezbędnych prac w naszych lasach.
Usunięcia wymagało nieco drzew m. in. przy ul. Dymka.
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drugi stopień muzycznej

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
nr 2 na Śródce została powołana do życia 1 września 1967r.
Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Ludwik Kwaśnik.
W 1970 roku szkole nadano imię Tadeusza Szeligowskiego –
wybitnego kompozytora. Być może rok 2016 zapisze kolejny
ważny etap w dziejach Śródki powołaniem Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2.
Rajcy miejsce już się wypowiedzieli pozytywnie: 31 głosami za,
1- przeciw i 1 wstrzymującym się. Jeśli prezydent miasta i minister kultury podpiszą odpowiedni dokument, będzie można
rozpocząć procedurę tworzenia placówki. Miejsce jest – obok
częściowo opustoszał budynek po Szkole Specjalnej (otrzymała
lepsze warunki przy Nieszawskiej – o czym pisaliśmy).
Dyrektor Szkoły Muzycznej przy Bydgoskiej pan Jacek Fokt
w rozmowie z dziennikarką „MY” nie kryje zadowolenia i
satysfakcji, bo o utworzenie szkoły II stopnia zabiegał przez
wiele lat. -Cieszy mnie poparcie dla nowej placówki muzycznej
ze strony Rady Osiedla i środowiska Śródki, wielu fundacji, i
Uniwersytetu Muzycznego – mówi. - Znamy potrzeby naszych
uczniów, którzy będą mogli dalej kształcić swoje muzyczne
umiejętności w znanym już sobie środowisku.

Czytajmy!

powieści i blogi

Z poniższych propozycji (wszystkie dostępne w osiedlowej
bibliotece przy ul. Tomickiego) zapewne każdy wybierze coś
dla siebie.
Z lżejszego repertuaru proponuję powieść Kristan Higgins
,,Nie ma tego złego”: przyjemna, niegłupia, ze ślubem, który nie
doszedł do skutku, bo narzeczony okazał się gejem, z malowniczą
zabawną trzypokoleniową rodziną Holland (każda z osób tego
rodu mogłaby być bohaterem osobnej opowieści). Jest humor,
tragedia sprzed lat, rozmaite tarapaty prowadzące do prawdziwej
miłości. Czy wiecie co to są lodowe żniwa? Ja nie wiedziałam,
dowiedziałam się z powieści Higgins.
Autor ,,Pacjentki z sali numer 7” Baptiste Beaulieu to 27letni lekarz szpitalny Oddziału Ratunkowego. Doskonały obserwator, dobry narrator zaczął pisać swój blog w listopadzie 2012
r. a celem było ,,pojednać leczonych i leczących”. ,,Pamiętnik”
teraz ma już 3 mln odwiedzających, a autor otrzymał nagrodę za
najlepszy blog oraz doroczną nagrodę na kongresie francuskich
lekarzy internistów dla... najlepszej pracy naukowej. Ileż w tych
zapiskach empatii, poświęcenia, ale też chwilami humoru. Czyta
się doskonale do momentu przypomnienia sobie o polskiej szpitalnej rzeczywistości... ,,Być lekarzem to znaczy iść na spotkanie
drugiego człowieka” pisze autor. I tę sentencję należy zadedykować naszym medykom...
Na półkach naszej biblioteki nie uświadczy
się ani jednego utworu Adama Zagajewskiego. Tymczasem ten poeta-erudyta ,,zabiera
nas na wycieczkę przez europejską kulturę”
- choćby w zapiskach z podróży po świecie
,,Lekka przesada”. Wybitny eseista, obywatel
świata, do swoich ponad 20. nagród i wyróżnień (począwszy od studenckiej Czerwonej
Róży w 1969 r., poprzez nagrody europejskie,
amerykańskie a także ,,chińskiego Nobla”
czyli Zhongkuan) dopisał kolejną niemiecką

- To oznacza, że Szkoła II stopnia ma być tylko dla nich?
- Nie! Zgodnie z przepisami rekrutacja będzie otwarta - podkresla dyrektor Jacek Fokt.
Szkoła przy Bydgoskiej byłaby trzecią placówką tego typu w
Poznaniu. Do tematu powrócimy na naszych łamach, kiedy ruszy procedura po pozytywnej decyzji Ministra Kultury.
Ewa Kłodzińska
,,Billy. Kot, który ocalił moje dziecko” Louise Booth to też
literatura faktu. Billy to porzucony kot, przygarnięty przez rodziców Frasera – dziecka chorego na autyzm i niedorozwój stawów
nóg. Między kotem i chłopcem rodzi się tajemnicza więź, która
pomaga rzeszy lekarzy, terapeutów w leczeniu i terapii Frasera.
Początkowa diagnoza brzmiała – Fraser nigdy nie pójdzie do
normalnej szkoły, a w końcowej scenie tenże odważnie rozpoczyna szkolną ,,normalną” edukację.
Kto wie kim była, zastrzelona w 1952 r., Krystyna Skarbek? Jarosław Molenda w książce poświęconej tej szerzej nieznanej postaci zadaje pytanie: czy była angielską agentką, czy zdrajczynią?
As wywiadu czy kobieta żądna wrażeń? Książka jest próbą rekonstrukcji życiorysu niezwykłej kobiety. Tymczasem dokumentów prawie nie ma (spalone lub utajnione), a o filmie Agnieszki
Holland poświęconym Krystynie Skarbek póki nic nie słychać.
Kolejną nowością wydawniczą dostępna w naszej bibliotece
jest opowieść podróżnicza Macieja Tarasina ,,Stalowe anioły
nad Yari”. Autor to zdobywca, eksplorator dzikich i niebezpiecznych w swoim żywiole rzek m.in. Ameryki Południowej. Takich
podróży, w których można stracić zdrowie albo i życie, tylko dlatego, że zdobywa się niezdobyte szczyty, spływa jako pierwszy
człowiek nieznanymi, nieujarzmionymi nurtami rzek – nie rozumiem. Owszem, jeśli cel jest badawczy, naukowy itp., ale dla
samej satysfakcji? Tarasin część honorariów po publikacjach postanawia przekazać na leczenie swojego małego bratanka. Jednak
przede wszystkim ta walka z wodnymi żywiołami to część życiowej filozofii autora. Książkę wzbogacają relacje innych uczestników wypraw oraz piękne zdjęcia.
Ewa Kłodzińska
nagrodę im. Jeana-Amery’ego. Jest to wyróżnienie
w dziedzinie eseistyki europejskiej przyznawane za
wybitne osiągnięcia literackie. Zagajewski łączy ,,jasny umysł polityczny z empatycznym wyznawaniem
sztuki” - orzekli jurorzy. ,,Terytorium prawdy,/jest
najwyraźniej małe,/wąskie jak ścieżka nad urwiskiem/Czy potrafisz utrzymać się na niej?/A może już
ją porzuciłeś.”(,,Autoportret”)... Coraz więcej jest
środków przekazu a coraz mniej do przekazania...
- to tylko niewielka cząsteczka przemyśleń Adama
Zagajewskiego.
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Podróże w czasach PRL

syreną do Neapolu
gdzie ją nam ukradli (3)

Po drodze do Rzymu to oczywiście obowiązkowe zwiedzanie
Monte Cassino. Wspinaliśmy się syrenką z prędkością do 20 km/
godz, szybciej nie można, bo każdy zakręt to obrót o 180°. Byliśmy
chyba w połowie drogi, a spod maski zaczęła się wydobywać para
i jednocześnie usłyszałem stuki zaworu ciśnieniowego w chłodnicy, przy temperaturze na zewnątrz ponad 35°C. Żeby odebrać
trochę ciepła silnikowi, włączyłem pełne ogrzewanie wnętrza.
Po zatrzymaniu syrenki na parkingu przed cmentarzem, zapaliła
się trawa pod samochodem. Silnik wytrzymał...my też. Dopiero
we Włoszech, podczas upałów doceniliśmy coca colę jako napój.
Na parkingu stało kilka ciągników TIR-ów, z polską rejestracją.
Kierowcy tych pojazdów naczepy zostawili w mieście Cassino, a
sami odwiedzili cmentarz.

Basia i Monika na Monte Cassino, lipiec 1975 r..
Następny popas to już wyczekiwany Rzym, do którego dojechaliśmy po Via Salaria. Zatrzymaliśmy się na kempingu Monte Antenne. Po Rzymie przemieszczaliśmy się autobusami. Raz
wybraliśmy się naszym samochodem, ale zaparkowana syrena
została tak zablokowana przez inne pojazdy, że Basia musiała
włożyć tygodnik „Przekrój” między nasz samochód i ten, o który
się ocieraliśmy.

Z naszego pobytu w Rzymie.
Dalej przez Pizę i Livorno dobrnęliśmy do Florencji. Było już
zupełnie ciemno, po godz. 23-ciej. Jadąc zadrzewioną drogą zauważyłem, że moja syrenka „nie ciągnie”. Jakoś na drugim biegu
doczłapałem do kempingu, ale byłem pełen niepokoju, bo do
kraju jeszcze ponad 1000 km. Zarządzający kempingiem poinformował mnie, że wszystkie miejsca zajęte, jeśli znajdę wolne
pole to on mnie wpuści. Wypatrzyłem „niezabudowane” miejsce
na namiot i dostałem zgodę na wjazd.
Namiot miałem już prawie ustawiony, a tu przybiega pani z
sąsiedniego namiotu i we wszystkich możliwych językach świa-

ta tłumaczy mi podniesionym głosem, że to miejsce jest przeznaczone na auto jej męża, który za chwilę się pojawi. Nic nie
pomogło tłumaczenie (również we wszystkich językach świata),
że mam dzieci w samochodzie, a mąż auto może zostawić na
kempingowym parkingu. Mąż tej pani po chwili nadjechał i się
dogadaliśmy. Państwo ci byli zresztą naszymi bratankami – Węgrami.
Rano Basia wyciąga mnie z namiotu, bo chce mi coś pokazać.
Wychodzę i mnie zatkało. Jesteśmy wysoko na wzgórzu, a u naszych stóp piękna Florencja ze starym mostem – Ponte Vechio
i kopułą katedry. Wyjaśniła się zagadka z „nie ciągnącą syreną”.
Wyjeżdżając z kempingu tą samą drogą, zauważyłem że drzewa
przy drodze rosną nie „do pionu”, tylko prostopadle do wznoszącej się drogi.

Florencja, Ponte Vehio.
Zwiedziwszy najważniejsze zabytki i muzea Florencji (z galerią Uffici na czele), przez Bolonię i Bolzano dojechaliśmy do
przejścia granicznego Brenner. Straż graniczna nie kazała się
zatrzymywać, tylko maszerowała razem z wolno jadącym samochodem, sprawdzając paszporty. Dalej przez Innsbruck, Salzburg szybko do Pragi, bo już nam się znudziły niesłowiańskie
języki. W Pradze nareszcie najedliśmy się do syta - pierwszy raz
od miesiąca, bardzo smacznych kiełbasek. No i ceny nie były już
szokujące.
Do Polski wjechaliśmy przejściem granicznym w okolicy
Szklarskiej Poręby. Straż
graniczna i celnicy właśnie zajęci byli rozmontowywaniem podejrzanego fiata 125, którego
pasażerowie
(młode
chłopaki) siedzieli na
krawężniku, obserwując
ze śmiechem działania
pocących się celników.
Funkcjonariusze ci właśnie zdjęli tapicerkę z
przednich drzwi i zabierali się do tylnej kanapy.
Było widać że z przygoW austriackich Alpach.
towaniem do mechaniki
samochodowej u nich kiepsko. Chłopaki co jakiś czas podpowiadali im wymiar klucza, jakiego mają używać, nawet pożyczyli
im swoje narzędzia. Po trwającej chyba 2 godziny „rozbiórce” i
„składaniu” samochodu, przyszła kolej na nas, ale byli tak zmęczeni fiatem 125, że nie wzbudziliśmy u nich zainteresowania i
po chyba 10 minutach pojechaliśmy dalej.
Syrenka 105 zdała egzamin na pięć z plusem! Kolory zniknęły,
zrobiło się czarno – biało albo raczej szaro, ale jak mawiała moja
matka: - wszędzie dobrze, ale najlepiej we własnym domu. (koniec)
Stefan Lamęcki

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

21

odnowione rękopisy

tuoza skrzypiec Karola
Lipińskiego (XVIII/XIX
w.). zwanego ,,polskim
Paganinim”.
Dzięki otrzymanym
środkom konserwacji
poddano sześć cennych
zabytków piśmiennictwa ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich. Zostaną one
zdigitalizowane i udostępnione
wszystkim
zainteresowanym
w
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. (E.K. na
podst. folderu informacyjnego Biblioteki Raczyńskich.)

W ub. roku Biblioteka Raczyńskich otrzymała dofinansowanie w ramach programu ,,Dziedzictwo kulturowe”,
priorytetu ,,Wspieranie działań muzealnych” - ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację
zabytków rękopiśmiennych ze swoich zbiorów specjalnych.
Dzięki tym pieniądzom można było zrealizować zadanie
,,Konserwacja rękopisów muzycznych i literackich oraz archiwaliów dotyczących rodu Raczyńskich”, czyli ochronić i
przywrócić do stanu właściwego wiele cennych zabytków piśmiennictwa
Możemy bezpłatnie korzystać ze zbiorów bibliotecznych
dzięki fundatorowi biblioteki Edwardowi Raczyńskiemu, który
w paragrafie 3 ,,Aktu założenia i organizacji Biblioteki publicznej w Poznaniu” zapisał: ,,Przeznaczeniem Biblioteki Raczyńskich jest aby w czytelni, która w tejże będzie urządzona,
każdy bez różnicy osób w dniach i godzinach oznaczonych
miał prawo z niej korzystać”. Teraz rękopiśmienna kopia owego Statutu została wspaniale zakonserwowana. Zabiegom poddano także inne archiwalia związane z rodem Raczyńskich.
Po konserwacji jest już Koronka Panny Marii z XVI w. - rękopis bernardyńskiego zakonnika z Kobylina, brata Seweryna
(osiem pieśni maryjnych wraz z nutami, przeplatanych czterema egzemplami nawiązującymi do Kwiatków św. Franciszka)
oraz autograf jednego z utworów znanego kompozytora i wir-

HOROSKOP

na marzec

BARAN - Hindusi powiadają, że “zdobywanie jest mozolne, jak skrzętna praca
mrówek, a tracenie jest prędkie, jak podmuch wiatru”. Staniesz obecnie przed
niejednym problemem życiowym. Żmudnie musisz go rozwiązać ku zadowoleniu własnym i najbliższych. Zmiana w środowisku zawodowym nie wykluczona.
Dla Ciebie akurat korzystna. W uczuciach liczy się przede wszystkim przyjaźń.
Nie spodziewasz się rozkwitu miłości.
BYK - Karol Bunsch ostrzegał: “Spóźniona rada gorsza od żadnej”. Z uporem będziesz realizować własne, niezależne od dążeń otoczenia, plany. Zewsząd
wszakże czyhać będą niebłahe zagrożenia. Toteż wskazana będzie także poprawka
w zbyt śmiałych zamierzeniach. Słońce miłości w dwu fazach - lipcu i wrześniu.
BLIŹNIĘTA - “Było nie było musi być miło”. Na większe osiągnięcia w pracy zawodowej trzeba będzie poczekać i to bardzo cierpliwie. Nie zabraknie Ci
jednak mało znaczących, ale przynoszących satysfakcję i radość sukcesów i na
tym polu. Najważniejsze obecnie są dla Ciebie sprawy serca i miłości. Kwiecień,
a potem październik to najlepsze w tej mierze miesiące. “Lepiej zniszczyć własną
młodość, niż nic z nią nie zrobić”.
RAK - Ponoć sposobem żółw zająca dogonił. Nie zabraknie Ci szans na przegonienie innych w robocie. Dostrzeżesz je na czas i spożytkujesz okazje do wybicia się nad szarość dookolną i marną. Trochę intuicji przy tym nie zawadzi, a także zdobycie się na cierpliwość i rozwagę. Hugo Steinhaus zwykł mawiać: “U nas
rozlega się bezustanny hałas, gdyż wciąż wrzeszczą: cicho!” Czas miłości - maj.
LEW - “Tyle wie, ile zje, a co wypije, to nie rachuje” - Słusznie, czy nie, ale
przecież z pozoru przynajmniej prawdziwie. Poprawa sytuacji zawodowej i materialnej. Głównym celem życiowej krzątaniny będzie najbliższa rodzina. BezsprzeZasłużyła sobie na to, ustępując Ci z drogi latami. Miesiąc miłowania - lipiec.
PANNA - Współcześni młodzieżowcy zwykli lekceważąco mawiać: “Nawijaj,
nawijaj, i tak z tego nici wyjdą”. Nie zmienia to w niczym faktu, że jest nie tylko
zawodowa, ale również społeczna i polityczna szansa, jako, że wreszcie żyjesz
w bardzo ciekawych czasach. Twoja pozycja w środowisku zostanie umocniona.
Wielkie uczucie ogarnie Cię bez reszty w sierpniu - wrześniu.
WAGA - Zachowujesz się jak na linie. Tymczasem należałoby zachowywać
spokój i nie dopuszczać bynajmniej do zaostrzania sytuacji. Z nieprzewidzianymi
wydarzeniami uporasz się bez pomocy z zewnątrz, chociaż zawsze możesz na nią
liczyć. Filozof głosi: “Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego
cierpienia podnieść do najwyższej godności”. Na miłość czas w październiku.

Rękopis fraszek Jana
Smolika z początku
XVII w. po konserwacji.
Jedyny rękopis wierszy
tego poety - dworzanina
Stefana Batorego
SKORPION - Ryzykowne i niecodzienne w Twoich warunkach pociągnięcia
przyniosą Ci więcej pożytku, niż szkody, choć i bez niej się nie obejdzie. Taki
los wypadł nam, że dziś tak, a jutro okaże się nieco inaczej. Do zaprowadzenia
lepszej niż dotychczas atmosfery w domu i w ogóle w rodzinie najkorzystniejsza
akurat pora i sposobność. Nie dasz się sprowokować otoczeniu wiedząc, że “banał ma zazwyczaj bardzo oryginalne racje”. Czas miłości - lipiec i listopad.
STRZELEC - Nadzieja jest matką głupich. Musisz umacniać swoją pozycję,
reagując żywo i nader skutecznie na ataki zawistnych. Szanse powodzenia są, i
to niemałe. Stąd konieczność wykazania się pracowitością, ale i też talentem. Zawiłości spraw dokuczą Ci, ale ich rozwikłanie przyniesie znamienną satysfakcję.
Przecież “im później, tym smutniej”. A miłość przyjdzie już teraz.
KOZIOROŻEC - Nieprzychylni mówią o Tobie, że “suniesz jak strzała wplątana w pierze”. Tymczasem sytuacja wymaga od Ciebie starań. Nie będziesz zważać
na opinie innych, nie zawsze przecież obiektywnie, ani tym bardziej przyjazne.
W sprawach zawodowych zastój. Otrząśniesz się z tego. “Trzeba - rzecze mędrzec
- mieć poczucie rzeczywistości i tam, gdzie diabeł gospodarzy, nie silić się na
przemycanie swoich trzech ziarn pszenicy między kąkole”. Miłość w listopadzie.
WODNIK - Weźmy się w garść, a wy to zrobicie - taka to już Twoja życiowa
maksyma. A powinna być raczej jej odwrotność. Będzie ciekawie - mimo wahań,
sporów i wewnętrznych niepokojów, zresztą niezbyt dokuczliwych. Dostrzeżesz
wreszcie sens i wartości swego nowego statusu, a po pewnym czasie odczujesz
korzystne i pożyteczne, także dla innych, skutki swej działalności. Miłość zapalczywa - właśnie teraz, a jej nader niebezpieczny nawrót w grudniu.
RYBY - Kierujesz się maksymą: “Na życiu mi nie zależy, może i trwać nawet
i sto lat”. Zadufanie tym samym okazujesz światu ogromne. Tymczasem spiętrzą
się przeciwności losu i co wtedy? Nie ustąpisz, rzecz jasna, ale będzie Cię to drogo
kosztowało, stracisz sporo przyjaciół poświęcając ich na ołtarzu kariery. Miłość
zakwitnie w czerwcu.

IMIENNIK MARCOWY

LEON (14 marca) jest flegmatyczny, lubi odpoczywać, nawet
wtedy gdy nic jeszcze nie zrobił! I żeby jeszcze obok byli ludzie, z
którymi mógłby sobie pogawędzić o sprawach jemu bliskich. To
bardzo kochliwy mężczyzna. Seks, choć wymaga aktywności, jest
mu tak samo bliski jak lenistwo i łakomstwo. Nie lubi zajmować
się cudzymi sprawami, w pracy wykona tylko tyle ile do niego
należy. I – fajrant! Jest analitykiem, rozpatruje każdy szczegół, co
może być nużące...

IZABELA (16 marca) jest opanowana, potrafi więc stawić
czoło trudnym sytuacjom. Łatwo przystosowuje się do okoliczności, towarzystwa itp. Jest świetną organizatorką, lubi pomagać
innym, ale niechętnie dopuszcza do współpracy. Chce zrobić
wszystko sama, aby nie stracić kontroli nad przebiegiem wydarzeń. To kobieta wierna w miłości i przyjaźni, choć rzadko okazuje czułość. Izabela jest towarzyska i w tym towarzystwie ma
tendencje zwracania na siebie uwagi.
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RESTAURACJA
Szanownym
pacjentom

serdecznie życzymy

radosnej wielkanocy
nadziei i pogody ducha
czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty
Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

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

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

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

2015

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

tel.618792548 kom.507047067

www.kamieniarz.org.pl

OPTYK PLUS MINUS
BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY
Karina Kozanecka tel. 604 138 262

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17
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Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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NA POST:
matjasy
sery, jaja...

NA ŚWIĘTA: wypieki
mistrzów cukierników

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD
ZAPRASZA ul. Konarskiego12/14
pon.-sob. 5.30–22 niedziela10 – 20
Wielka Sobota 5.30-16
NASZYM KLIENTOM ŻYCZYMY
POGODNYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT!

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33
SBL ZAKRZEWO O/Złotów
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację
Eryka Łuczaka” Nr.KRS 0000186434

apteka
Św. Kamila

Adres:

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

Godziny otwarcia apteki:

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

