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Uczniowie Gimnazjum nr 22 słuchali opowieści obrazów w Muzeum Narodowym, ucząc się tak korzystania z kulturalnej oferty.

Plac zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa powstał dzięki staraniom
Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

3

skandal , wstyd, kryminał refleksje byłego prezesa
Wynikające z osobistych doświadczeń, nasze opinie o niekompetencji i nierzetelności wielu poznańskich urzędników znalazły jednoznaczne potwierdzenie w absolutnie wiarygodnym dokumencie. Są nim opublikowane ostatnio przez Najwyższą Izbę Kontroli
ustalenia o przyczynach kilkuletnich opóźnień i grubo ponad dwukrotnego przekroczenia planowanych kosztów przebudowy Ronda
Kaponiera. NIK obarcza za to winą wyłącznie pracowników miejskich jednostek, mających kierować inwestycją i sprawować nad
nią nadzór. Ta wina jest tak poważna i oczywista, że do organów
ścigania skierowano zawiadomienie o przestępstwie. Podkreślono,
że kontrola nie wykazała żadnej winy po stronie wykonawcy inwestycji.
Druzgoczące dla miejskich urzędników zarzuty, związane
z przebudową Kaponiery, trzeba w skrócie tu przytoczyć, bo są one
charakterystyczne i powtarzają się w innych przypadkach. Tu je
ujawniono i pokazano jak w szkle powiększającym. W raporcie
napisano, że Zarząd Dróg Miejskich postępował nierzetelnie przy
zlecaniu wykonania dokumentacji projektowej. W pierwotnej
umowie nie uwzględniono wszystkich prac do wykonania i potem
dodatkowe prace zlecano niezgodnie z przepisami (w domyśle:
po znajomości). Następowały wielkie opóźnienia robót (planowo
miały być ukończone w listopadzie 2013 r.), a planowany koszt
w wysokości 150 mln zł wzrósł do 359 mln zł.
Pracownicy Urzędu Miasta z jakichś powodów nie nadzorowali
należycie przebiegu tej sztandarowej i dolegliwej powszechnie inwestycji. Nasilał się chaos informacyjny uniemożliwiający trafną
ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji. W mętnej wodzie łatwiej
się łowi. Lekko przyznawano dodatkowe pieniądze z miejskiego
budżetu na nieprzewidziane pierwotnie prace. Spółka Poznańskie
Inwestycje Miejskie, jako inwestor zastępczy, nie chciała albo nie
umiała właściwie prowadzić inwestycji, nie było osób odpowiedzialnych za konkretne zadania. Aż się nie chce wierzyć, że ten
wielki skandal był możliwy przy inwestycji mającej być duma Poznania. Kolejny termin zakończenia prac na Kaponierze wyznaczono na 30 września br.
Marcin Dymczyk

Kosztowny dla miejskiego budżetu brak refleksji - czyli
bezmyślność - zarzucił poznańskim urzędnikom na łamach
„Głosu Wielkopolskiego” były poznański urzędnik szczebla
prezesowskiego Jarosław Pucek.
W całostronicowym artykule pisze o „bezrefleksyjnym” umarzaniu obecnie długów osobom z przyznanymi lokalami socjalnymi. Pomińmy tu szczegóły całego wywodu, z którego wynika,
że prezydent Jacek Jaśkowiak i jego urzędnicy „naruszają dyscyplinę finansów publicznych”, czyli działają niegospodarnie. Nie
było tak – dowiadujemy się z tekstu – gdy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) kierował właśnie Jarosław
Pucek.
Oczekiwałem artykułu polemicznego, odpierającego poważne zarzuty pod adresem osób z poznańskiej „mieszkaniówki”.
Od publikacji wspomnianego krytycznego artykułu minęły
tygodnie i nic takiego się nie ukazało. Jakby zaatakowane osoby milcząco przyznawały się do winy zaniedbań i rozrzutności.
Czy jest to taktyka na przeczekanie, bo były urzędnik zna sprawę
od podszewki? Możliwe, zobaczymy, ale przy okazji warto tu coś
jeszcze przypomnieć.
Otóż były prezes ZKZL J. Pucek uszczuplił kilka lat temu
budżet miasta o miliony stawiając przy ul. Średzkiej blaszane
kontenery jako mieszkania socjalne dla tzw. trudnych lokatorów. To była od początku do końca oczywista niegospodarność,
bo za takie pieniądze mógł zostać zbudowany przyzwoity, trwały
budynek z socjalnymi lokalami dla wielu potrzebujących osób.

piękne i prawdziwe

Piękne, a jednak prawdziwe! Każdy, kto korzysta z internetu, może na bieżąco śledzić, czym zajmują się poznańskie rady osiedli, zwane jednostkami pomocniczymi.
Najpierw wpisujemy w wyszukiwarce hasło: bip poznań,
a po pojawieniu się tej strony z poziomego paska u góry
wybieramy: Jednostki pomocnicze. Następnie klikamy
dzielnicę, np. Nowe Miasto, a potem interesującą nas radę
osiedla, np. Główna. Otwiera się strona, na której widnieją informacje nie tylko o składzie osobowym osiedlowego
samorządu, ale również protokóły z wszystkich zebrań i
podjęte uchwały. To jest skarbnica cennych wiadomości, o
jakich do niedawna można było tylko marzyć.
Trzeba podkreślić, że ten system informowania mieszkańców o działaniach rad osiedli dobrze funkcjonuje, ponieważ protokóły z zebrań sporządzają pracownicy oddelegowani z Wydziału Wspierania jednostek Pomocniczych
Miasta. Od tych pracowników zależy, jak szybko najnowsze protokóły i uchwały znajdą się na stronie. Tylko niekiedy „poślizgi” w czasie są zbyt duże, ale to można łatwo
naprawić. Warto wiedzieć co robią nasze samorzady.

Nie wystarczyło postawić przy ul. Średzkiej kontenery, aby
mogli w nich zamieszkać „trudni” lokatorzy. Stalowe pudła
wymagały kosztownego ocieplenia, wyposażenia i różnych
adaptacji, a i tak warunki bytowe pozostały w nich fatalne.
Bezrefleksyjności i niedorzeczności kontenerowej „inwestycji” nie chcieli dostrzec ani radni, ani zwierzchnicy J. Pucka, a on sam przedstawiał ją wręcz jako swój...
sukces.
Przestał być dygnitarzem w miejskiej spółce
ZKZL nierozliczony z absurdalnego, kosztownego pomysłu, a kontenery właśnie niechlubnie kończą swoją rolę
i jest problem co z nimi zrobić.
md
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Wiele mocnych argumentów przemawia za tym, aby pracującym osiedlowym radnym przyznać prawo do diet z budżetu
miasta za czas poświęcony samorządowym zajęciom w godzinach przedpołudniowych.

Bierzemy urlopy, zamieniamy dni pracy, wykorzystujemy soboty do odpracowania. I tak nie jesteśmy w stanie być na wszystkich spotkaniach. W ubiegłym miesiącu musiałem zrezygnować
dwukrotnie. Nasza nieobecność na szkoleniach jest stratą dla naszych mieszkańców i dla osiedla.
Twierdzę zdecydowanie, że czas to zmienić! Proponuję
wprowadzić możliwość oddelegowywania radnego osiedlowego do pełnienia jego funkcji samorządowej. Może to być delegacja potwierdzana przez jednostkę miejską na specjalnym blankiecie. Na przewodniczących rad osiedli spoczywałby obowiązek delegowania swoich radnych. Rozliczenia na zasadzie diet
dokonywałby Urząd Miasta. Zakłady pracy wysyłałyby swoich
pracowników nie wynagradzając tych godzin. To realna moim
zdaniem propozycja rozwiązania istotnego problemu.
Teraz zastanówmy się nad bardzo radykalną, a nawet rewolucyjną zmianą naszej miejskiej i osiedlowej samorządności.
Otóż proponuję likwidację Rady Miasta w obecnej formie! Ktoś
powie, że oszalałem? Jest to rzeczywiście śmiała propozycja reorganizacji dotychczasowego sytemu samorządowego, ale przecież
zmiany zawsze są konieczne, nic nie jest doskonałe. Rada Miasta
istniałaby oczywiście nadal i liczyłaby 42 radnych. Byliby nimi
przewodniczący wszystkich rad osiedli miasta Poznania!
Można wiele zyskać na tej zmianie. Oszczędności budżetu
poprzez jedne wybory raz na 4 lata. Mieszkańcy wybieraliby
swoich reprezentantów w sposób najbardziej demokratyczny z
możliwych. Głosowania w każdej z dzielnic zwiększy frekwencję
i zainteresowanie lokalnej społeczność sprawami nie tylko osiedla, lecz całego miasta.
Wyboru przewodniczącego rady osiedla, a jednocześnie radnego miejskiego, dokonywałby osiedlowy samorząd. Powstałby
bezpośredni kontakt osiedli z jednostkami miejskimi zwiększający radykalnie skuteczność działania. Byłaby większa niż dotąd
przejrzystość tworzenia budżetu miejskiego (brak nacisków partii politycznych).
Fachowość i rzetelność kierowników jednostek miejskich byłyby nieustannie sprawdzane i weryfikowane w codziennych
kontaktach. Uczestnictwo radnych we wszystkich procedurach
przetargowych, dotyczących inwestycji na danym terenie, eliminowałoby koneksje i korupcję. To z pewnością nie wszystkie plusy proponowanej zmiany,
Jeśli widzicie inne lub też minusy to podzielcie się nimi,
zgłaszając je do redakcji miesięcznika „MY”.
Kartezjusz powiedział: ,,Nie być użytecznym dla nikogo świadczy o braku wartości”.
Krzysztof Bartosiak

Gdyby nie światła decyzja księcia Mieszka I, aby ochrzcić się, to 1000 lat później nie
byłoby np. ,,mojej” Szkoły Podstawowej nr
85 na Komandorii. ,,TYSIĄC SZKÓŁ NA
1000-LECIE” była to akcja podjęta w 1959
roku dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego. Podejmowano liczne akcje zbierania
funduszy. A to ,,niedziela górnicza” z urobkiem na szkoły, a to budowlańców ,,niedziela ceramiczna”. Młodzież zbierała makulaturę, były fundatorskie akcje zakładów pracy, chłopów i spółdzielców, dolary przysyłali Polonusi.
Ruszyły budowy nowoczesnych, jak na tamte czasy, przestronnych, budynków szkolnych. Wystarczy popatrzeć na SP nr 85.
Jasne, dziś może wydawać się mała, skromna. Ja pamiętam jej
otwarcie, gdy patrzyłam z radością i niedowierzaniem, że tutaj
spędzę następne lata swojej edukacji. Do roku 1966 zbudowano w

Polsce ponad 1300 szkół, a do 1969 r. 1661 szkół-pomników, bo akcja trwała ,,Realizacja tego zadania stanowiła dzieło o znaczeniu
historycznym”. Z tą opinią należy się zgodzić.
Szkoły nie były jedyną akcją dla upamiętnienia Milenium. Park
Tyssiąclecia na Komandorii wraz z amfiteatrem też powstał na owo
1000-lecie i stąd jego nazwa. Ów park budowano w tzw. czynie
społecznym. Na ile te ,,oddolne” inicjatywy były sterowane ,,odgórnie” to już inna rzecz. Było to inne społeczeństwo. Może mniej zmęczone, bo każdy pracował i każdy miał prawo do 4-tygodniowego
odpoczynku, bardzo często w zakładowych domach wczasowych w
atrakcyjnych miejscowościach?
Przypominam sobie akcje naszych ojców, którzy jakoś się skrzykiwali, aby dzieciakom zrobić huśtawki, piaskownice. Przypominam
sobie pana Dąbrowskiego z sąsiedniej kamienicy, który przygotował (pewnie nie sam) na rozległym podwórku kapitalny mecz piłki
nożnej chłopców z okolic. Boisko z bramkami (potem były długo
wykorzystywane), sędziowie itp. Ileż to było emocji wśród kibiców
wokół boiska i wyglądających przez okna mieszkań. Zastanawiam
się, co nam – społeczeństwu – pozostanie na wiele dekad na pamiątkę 1050-lecia chrztu Polski?
Ewa Kłodzińska

Mija rok od zmiany ,,pokoleniowej” w
Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Nie każdy wie, iż nasi poprzednicy (z małymi wyjątkami) zasiadali w
tym podstawowym organie samorządowym aż 24 lata. To szmat czasu! Miało to
pozytywny czy negatywny wpływ na rozwój naszego ,,fyrtla”? Odpowiedź pozoKrzysztof Bartosiak
stawiam Wam, drodzy Czytelnicy.
Chcę natomiast podzielić się kilkoma spostrzeżeniami o
tym co zakłóca pracę Rady Osiedla, pewnie nie tylko naszej.
Fundamentalną ich rolą jest współpraca z jednostkami miejskimi. Niestety bywamy traktowani instrumentalnie. Nasze opinie
dotyczące osiedlowych problemów często różnią się od urzędniczych i w efekcie zostają zlekceważone „dla dobra ogółu”.
Nie uogólniam. W miejskich jednostkach pracują fachowcy z
doświadczeniem i znajomoścą tematów, którymi się zajmują. Są
urzędnicy elastyczni i otwarci na nasze propozycje, lecz są również tacy, z którymi trudno się rozmawia, jakby ciosało się beton.
W większości jednak współpraca układa nam się pomyślnie.
Najwięcej problemów sprawia nam uczestniczenie w różnorakich szkoleniach w godzinach dopołudniowych.

co pozostanie?
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Wiosna przynosi nowe i większe chęci do pracy. Poprzednio
informowaliśmy o przeznaczeniu pieniędzy na projekty przebudowy ulic: Żelaznej, Dobrowita, Dobrochny, Świętochny,
Miłowita, Władymira i Zajęczej. Ostatnio RO uchwaliła, aby ze
specjalnej puli na budowę dróg osiedlowych (środki dostępne
od 2017 roku) przeznaczyć 3 mln zł na budowę wymienionych
dróg. Przygotowania przebudowy przystanku „Kobylepole n/ż”
są już na tyle zaawansowane, iż niedługo będzie widać ich wymierne efekty. Dzięki projektowi, przekazanemu i zaopiniowanemu pozytywnie przez Zarząd Dróg Miejskich, korzystanie z
przystanku będzie wygodniejsze, a przede wszystkim również
bezpieczniejsze.
Wystosowaliśmy pisma do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskami o załatanie dziur ulic Kobylepole i Piwnej oraz wyrównanie
nawierzchni pobocza ul. Światopełka. Czynimy starania o uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do Przedszkola nr
68. Rodzicom odprowadzającym swe pociechy znany jest fatalny
stan tej drogi. Nieoceniona jest pomoc pani dyrektor tutejszej
placówki oświatowej. Nawiązaliśmy też do problemu, z którym
borykamy się już od pewnego czasu, czyli do parkowania aut w
niedozwolonych miejscach przy ul. Miłowita. Gdy otrzymamy
odpowiedzi na nasze pisma, podzielimy się nimi.
Frapującym tematem jest natężenie oraz kierunek ruchu na
ul. Pustej. W ostatnim czasie wpłynęło do nas wiele głosów od
mieszkańców z prośbami o interwencję. Dlatego zdecydowaliśmy się na przekazanie sprawy do Miejskiego Inżyniera Ruchu,
prosząc o wypowiedzenie się i zaproponowanie ewentualnego
rozwiązania. Nie zapominamy o rozpoczętej niedawno interwencji na Darzyborze, dotyczącej konieczności zabezpieczenia
lub wyburzenia budynków, grożących zawaleniem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zielińca
wystosowaliśmy pismo do Poczty Polskiej z prośbą o zamontowanie skrzynki na listy u zbiegu ulic Sośnickiej oraz Sarniej.
Mamy nadzieję na szybkie i pozytywnie rozstrzygnięcie sprawy,

Taka droga prowadzi do Przedszkola nr 68 w Kobylepolu.
Żeby przeprowadzic jej modernizację konieczne jest uregulowanie stanu prawnego gruntu, przez który przebiega.
ponieważ najbliższa skrzynka na listy jest w Antoninku. Jest to
spory kłopot, szczególnie dla osób starszych.
W połowie kwietnia br.zamierzamy zorganizować bezpłatny
kurs komputerowy. Niestety ograniczono przedział wiekowy
uczestników od 24-64 lat, a chętni muszą posiadać wykształcenie max. średnie . Zajęcia w grupach 10 osobowych odbędą się w
SP 55,oraz SP 87. Obserwujcie zatem nasze media osiedlowe, Na
stronie (www.antoninek-zieliniec-kobylepole) podamy więcej
szczegółów. Kontaktujcie się z nami e-mailem oraz telefonicznie.
Drodzy Mieszkańcy! Kiedy „wiosna buchnie majem”… zapraszamy na drugi już festyn organizowany przez naszą Radę Osiedla. Będzie nie mniej atrakcji, niż poprzednio. Prosimy, abyście
zarezerwowali sobie Państwo wolną sobotę 14 maja i w świetnych
nastrojach widzimy się na pikniku. Więcej szczegółów zdradzimy za miesiąc.
Radna Osiedla A-Z-K Magda Ziółkowska

Gen. brygady Jan Podhorski

nasz bliski bohater

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca
2016r., Rada Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie przekazała kwiaty oraz gratulacje generałowi Janowi Podhorskiemu
jako hołd za jego walkę o wolną i niepodległą Polskę, a także
z okazji mianowania na stopień wojskowy generała brygady.
Akt mianowania, na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudę, pan Jan Podhorski odebrał osobiście w Warszawie.
Generał Jan Podhorski jest mieszkańcem Osiedla Warszawskiego od 1964r. W kampanii wrześniowej 1939r. walczył jako
ochotnik. Potem działał w konspiracyjnych związkach i organizacjach jako żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Brał udział w Powstaniu Warszawskim 1944r. Udziela się
w środowiskach kombatanckich i powstańczych, niezwykle aktywny i zawsze zainteresowany sprawami Ojczyzny i pamięci poległych żołnierzy. Wydał dwie książki: „Wspomnienia Żołnierza
Wyklętego” i „Byłem jego żołnierzem”.
Generał Jan Podhorski to wybitna postać, wielokrotnie nagradzana medalami, orderami i wyróżnieniami wojskowymi i pań-

stwowymi. Człowiek wielkiego formatu, o różnorodnych zdolnościach, niezwykłej inteligencji, niebywałej wiedzy i pamięci, a
także o wspaniałym poczuciu humoru. Spotkanie z panem Generałem było zwieńczeniem moich marzeń o poznaniu Żołnierza Wyklętego, patrioty i działacza. Człowieka - Bohatera.
Pięknie jest zdobywać wiedzę historyczną, ale jeszcze piękniej
jest móc dotknąć historii. A takie uczucie towarzyszyło mi podczas spotkania z panem Generałem, co zawdzięczam wnukowi
Pana Jana - radnemu Pawłowi Szymańskiemu.
Karina Kozanecka

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

6

100-lecie urodzin Krystyny Feldman

wieczór wspomnień

Wieczór wspomnień poświęcony setnej rocznicy urodzin
wspaniałej aktorki Krystyny Feldman zorganizował niezastąpiony Krzysztof Wodniczak (siedzi poniżej), a prowadził znany
literat i reżyser Tadeusz Żukowski (z mikrofonem). Był bliskim
przyjacielem zmarłej w 2007 r. Aktorki i jest autorem jej biografii
pt. „Krystyna Feldman albo festiwal 1000 i jednego epizodu”. Media spopularyzowały charakterystyczną twarz aktorki z ostatnich
dziesięcioleci jej życia i pracy. Z książki Żukowskiego spogląda
na nas znajoma-nieznajoma śliczna młoda Krysia Feldman.

1050-lecie Chrztu Polski

Uczestnicy wieczoru wspominali chwile zapamiętane ze spotkań z Krystyną Feldman. Dowiedzieliśmy się, że jej twarz ma
odsłonięty niedawno „ławeczkowy” pomnik Nikifora we Lwowie,
gdzie nasza Pani Krysia się urodziła. Każdy otrzymał ruskiego
pieroga, bo była to ulubiona potrawa bohaterki dnia, a częstował
inicjator i duch sprawczy imprezy Krzysztof Wodniczak.
Czytane były fragmenty pamiętników Artystki. Zabrała też
głos sama Solenizantka w parominutowym fragmencie wywiadu
z 1988 roku dla Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Uczestnicy spotkania mieli okazję nabyć powieść Krystyny Feldman
„Światła które nie gasną”, wydaną właśnie na jej stulecie przez
Wydawnictwo Miejskie Posnania.
(Wg tekstu Krzysztofa Wodniczaka)

refleksje na czasie

Rocznica 1050-lecia przyjęcia
przez Mieszka I i Polskę chrztu
św. skłania do refleksji i wspomnień. Rozmawiam z księdzem
proboszczem parafii św. Jana
Jerozolimskiego za Murami
dr. Pawłem Deskurem.
- Co jest tak ważnego w chrzcie
św.?
- Chrzest św. to sakrament, który przynosi konkretne owoce.
To najpierw obmycie z grzechu
pierworodnego, z tej jak mówimy
„zmazy”, czyli brudu duszy z jakim
przychodzimy na świat. Chrzest to
uwolnienie od tego grzechu. Kolejnym owocem chrztu św. jest
włączenie dziecka do wspólnoty Kościoła, przestaje być ono poganinem. Chrzest jest też widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, jaką dziecko otrzymuje od Pana Boga po to, aby mogło skutecznie rozwijać swoją wiarę. Wreszcie chrzest otwiera drogę do
otrzymania następnych sakramentów. I najważniejsza ,,korzyść”
z chrztu – daje on nadzieję na zmartwychwstanie.
- Dziecko jednak nie jest tego wszystkiego świadome. Czy
nie lepiej byłoby chrzcić dorosłych?
- W pierwszych wiekach chrześcijaństwa tak rzeczywiście było.
Potem zdecydowano, by nie odkładać chrztu, nie odbierać dziecku darów jakie on przynosi i nie wystawiać ich na ewentualne
niebezpieczeństwo śmierci bez chrztu. A więc – nie zwlekać!
- Nierzadko są chrzczone dzieci już chodzące, gaworzące...
- To jest często podyktowane faktem rozproszenia rodziny po
świecie. Inna rzecz, że gdy słyszę o rodzicu chrzestnym, który
pracuje w odległym kraju, na którego trzeba poczekać, to zastanawiam się jak on będzie ,,na odległość” pomagać rodzicom w
wychowaniu katolickim tego malucha?
- A jak to jest z imionami? Niektóre dzieci na chrzcie dostają
jedno imię, inne – dwa. Jest jakaś reguła czy to dowolność?

- Zasada jest taka: jeśli pierwsze imię jest imieniem świętego
– to wystarczy, bo chodzi o to, że od chrztu każdy ma swojego
świętego Patrona w niebie, który się nim opiekuje, który będzie
wzorem i przewodnikiem. Jeśli pierwsze imię nie ma świętego
patrona to potrzeba drugiego imienia świętego.
- Chrzest jest pełen symboliki.
- Zgadza się. Obok obmycia dziecka wodą jest też biała szata
nakładana dziecku po namaszczeniu go świętym olejem – krzyżmem. Biel jest symbolem czystości duszy, która została oczyszczona z grzechu pierworodnego. W wielu rodzinach owa szata
przechodzi z pokolenia na pokolenie! Z kolei świeca zapalona
od paschału, który jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego,
symbolizuje życie darami Ducha Świętego. Ta świeca powinna
nam towarzyszyć we wszystkich ważnych momentach życia – od
chrztu do śmierci.
- Nie drażni to Księdza fotografowanie w czasie chrztu?
- Nie. Żyjemy w świecie, w którym obraz jest bardzo ważny.
Fotografia jest dobrą pamiątką. Nie pozwalam tylko na zbytnie
bieganie po kościele i włączanie dodatkowego ostrego światła.
Poza tym – jestem tolerancyjny.
-Dziękuję za rozmowę.
Ewa Maria Kłodzińska
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nowe atrakcje

,,Trzy świnki” Teatru Rozrywki z
Zielonej Góry zostały przyjęte przez
publiczność Sceny na Piętrze rewelacyjnie! Śmiechem, burzą oklasków.
Aktorzy byli wywoływani brawami (na
stojąco) kilkakrotnie! Aż szkoda, że nie
można było zawołać ,,bis!!!”. Można natomiast mieć nadzieję na kolejne spotkanie przy Masztalarskiej...
Tymczasem już gotowe są nowe afisze – na kwiecień, maj i –
wkrótce – na czerwiec. O kolejnych atrakcjach w Scenie na Piętrze mówi dyrektor Romuald Grząślewicz.

- 11 kwietnia zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Górką i
Jerzym Derflem (aranżacje, kierownictwo muzyczne, fortepian)
oraz... francuskim pisarzem Romain Rollandem, w 100-lecie
otrzymania przez niego literackiego Nobla. Towarzystwo Teatralne ,,Pod Górkę” czyli Stanisław Górka przedstawi swoją koncepcję powieści ,,Colas Breugnon” Rollanda.
- Dodajmy - bohater gada, pije, zajada, kocha kobiety i Burgundię, zwalcza zarazę, wojuje – a wszystko z zapałem i poczuciem humoru. Będzie to zapewne ciekawe przedstawienie. W
kwietniu ma Pan swój osobisty jubileusz...
- 25 lat temu, 24 kwietnia w Scenie wystąpił Roman Wilhelmi w premierowym monodramie ,,Sammy”. Później okazało się,
że była to ostatnia premiera tego wspaniałego aktora w Scenie.
Jednocześnie była to moja pierwsza premiera jako szefa Sceny

na Piętrze. W czerwcu
będzie się wiele działo w
IX Dni Romana Wilhelmiego, m.in. 6 czerwca
będziemy obchodzić 80
rocznicę urodzin Wilhelmiego, tu nieopodal Sceny na skwerze Jego imienia. O tym może jednak
opowiem później.
- Co zatem w maju?
- ,,Przyszedł mężczyzna do kobiety” - taki tytuł nosi sztuka napisana
przez Siemiona Złotnikowa z Samarkandy, który teraz mieszka i pracuje
w Izraelu. A na deskach
Sceny 16 maja wystąpią – po raz pierwszy u nas – Anna Wojton
i Tomasz Dedek. To aktorzy doskonale znani z małego i dużego
ekranu: Anna Wojton zagrała m.in. w serialach Na Wspólnej,
M jak miłość, Na dobre i na złe, Ranczo, Klan oraz w filmach
Marka Koterskiego ,,Dzień Świra” i ,,Wszyscy jesteśmy Chrystusami” a Tomasz Dedek grał w licznych filmach i serialach, ale
pewnie najlepiej zapamiętany został jako producent telewizyjny
czyli Jędrula w serialu ,,Rodzina zastępcza”.

- W czerwcu zakończy się 36 sezon Sceny na Piętrze, pewnie
będą jakieś atrakcje?
- B ędą, ale za wcześnie o nich mówić.
- Napiszemy o nich w majowym numerze MY. Dziękuję za
rozmowę.
Ewa Kłodzińska Fot. Krzysztof Styszyński

Odwiedzamy pięć Grobów Pańskich

nasza tradycja

2Odwiedzanie
fot. Krzysztof
Styszyński
Grobów
Pańskich w Wielką Sobotę to w wielu ro-

dzinach tradycja i wyraz wiary. Na pamiątkę pięciu ran Chrystusa
odwiedzamy pięć kościołów. Tradycja ta poza Polską jest znana
tylko w południowych Niemczech (w Bawarii), Austrii i na Węgrzech. Jednak to w Polsce zwyczaj ten zakorzenił się najmocniej,
a Groby Pańskie są tworzone od czasów średniowiecznych i stały
się nieodzownym elementem wystroju kościołów podczas Świąt
Wielkiej Nocy.
Piękny zwyczaj zagościł od lat w naszej rodzinie. Oprócz kościoła parafialnego odwiedzamy również groby w Katedrze, a
także trzy na Wzgórzu Świętego Wojciecha: w kościele Św. Józefa, Św. Wojciecha i w kaplicy Karmelitanek Bosych. Przy okazji
odwiedzamy rodzinę na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan,
podziwiając zabytkowe groby i pomniki.
Myślę, że warto tak zorganizować sobie przedświąteczne obowiązki, by znaleźć czas i pokłonić się Chrystusowi, podziwiać

różnorodność grobów i nacieszyć wzrok pięknymi hortensjami.
Modlitwa i zaduma przy Grobie Pańskim są jedynymi w swoim
rodzaju. Jezus zrównuje się w śmiertelności z człowiekiem, dając
świadectwo łączności i miłości, by dzień później dla nas Zmartwychwstać.
Karina Kozanecka
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kto ty jesteś? polak mały

Z odpowiedzią na pytania z „Katechizmu małego Polaka”
autorstwa Władysława Bełzy (1912 r.) polskie dzieci nie mają
problemu, bo są do tego przygotowywane na wiele sposobów.
Mieszkają w Polsce, tu chodzą do szkoły, mówią po polsku,
rodzice i rodzina są Polakami. Uczą się naszej historii i geografii, uczestniczą w imprezach kulturalnych, bawią się z rówieśnikami. Problem pojawia się, kiedy jedno z rodziców nie
jest Polakiem, rodzina mieszka za granicą, dzieci chodzą tam
do z językiem wykładowym innym niż polski.
Teraz coraz częściej zawierane są małżeństwa mieszane, w których rodzą się dzieci. Dziadkowie chcieliby z wnukami rozmawiać po polsku, mówić o rodzinie, historii, kulturze, i tu pojawiają się trudności. Nie wszystkie dzieci z małżeństw mieszanych są
na to przygotowane. Za granicą polskie szkoły działają tylko w
większych miastach, przy ambasadach, konsulatach. W innych
miastach takich szkół nie ma. Zakup polskich książek, prasy jest
tam prawie niemożliwy, pozostaje dosyć droga prenumerata lub
Internet. Polacy są rozproszeni, więc nie ma możliwości organizowania wspólnych spotkań, rozmów po polsku.
Obowiązek nauczania dziecka „polskości” spada na rodzica
– Polaka, któremu nie zawsze wystarcza czasu, sił, ochoty, a
niekiedy nie czuje takiej potrzeby. Pomocne byłoby dotowanie
i szerokie rozpowszechnianie wydawnictw przeznaczonych dla
Polaków za granicą, promowanie polskiej kultury, wakacyjne
szkoły nauki języka polskiego itp., tak robi wiele krajów. Przepisy
prawne większości państw europejskich pozwalają na posiadanie
podwójnego obywatelstwa i warto z tego korzystać. Przy zaangażowaniu obojga rodziców dziecko jednocześnie może poznawać
język, kulturę, historię obydwu krajów, co bardzo wzbogaca młodego człowieka.
Podstawowym warunkiem jest akceptacja współmałżonków,
aby dzieci uczyły się i mówiły językiem drugiego z rodziców. Z
tym w Europie na ogół nie ma problemów, stajemy się społeczeństwem otwartym, tolerancyjnym, wykształconym.
Jesteśmy dziadkami dzieci z małżeństwa mieszanego. Nasze
wnuki realizują naukę w polskiej szkole za pośrednictwem Internetu. Szkoła internetowa udostępnia program oraz materiały
dydaktyczne (odpłatnie), a na koniec każdego roku szkolnego
organizuje egzamin, który dziecko zdaje w jednej z wytypowanych szkół. Taka szkoła jest także w Poznaniu. Pozytywny wynik
egzaminu jest warunkiem otrzymania świadectwa z promocją
do następnej klasy. Polskojęzyczny rodzic musi pełnić rolę nauczyciela. Systematyczna, codzienna nauka jest obciążająca i
dla dziecka, i dla rodzica, bo realizowane są programy szkolne
obydwu krajów, ale dzieci są niezwykle chłonne i praca szybko
przynosi efekty.
Wskazane jest kultywowanie także naszych zwyczajów świątecznych oraz innych, jak powitanie wiosny (Marzanna), An-
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drzejki, Mikołajki itp. Odwiedziny w kraju są sprawdzianem
umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz motywacją
do dalszej jego nauki. Pobyty naszych wnuków w Polsce staramy
się organizować tak, aby dzieci miały bardzo intensywny kontakt
z językiem, kulturą, historią. Poznań w tym zakresie, szczególnie
w czasie wakacji, oferuje wiele imprez. Bardzo atrakcyjne propozycje ma, między innymi, Narodowe Muzeum Rolnictwa w
Szreniawie, gdzie w formie aktywnej zabawy dzieci poznają prace w rolnictwie, zwyczaje, rękodzieło artystyczne, mają kontakt
z zwierzętami domowymi. Równolegle odbywają się występy zespołów folklorystycznych.
Uczestnictwo w takich imprezach jest ciekawe poznawczo,
wzbogaca język, umożliwia kontakt z rówieśnikami, a przy oka-

Nasze wnuczęta w Grecji przygotowują się do pokazania tam
starego polskiego obrzędu topienia Marzanny .
zji uczy „polskości” w wielu jej obszarach. Wycieczki do różnych
naszych ciekawych miejsc mają znaczenie nie tylko krajoznawcze, ale również ugruntowują wiedzę z historii i geografii. Ważną
rolę pełni też najbliższe otoczenie, koleżanki i koledzy z ulicy,
życzliwi i kontaktowi sąsiedzi, spotkania rodzinne, pobyty na
osiedlowym placu zabaw, festyny itp.
Cenne są również kontakty ze szkołą, przedszkolem, domem
kultury itp. Nasze wnuki korzystają z przychylności pana Tadeusza Badowskiego, dyrektora SP numer 46 wraz z paniami Martą
Śmigielską i Ewą Krąkowską, nauczycielkami tej szkoły. Przychylna jest także pani Jolanta Raczyńska, dyrektor przedszkola
„Antoninkowe Skrzaty” wraz z gronem wychowawczyń. Kierowane przez nich placówki są otwarte na udział naszych wnuków
podczas pobytu w Polsce w wybranych obszarach ich aktywności, za co serdecznie dziękujemy.
Działania takie trzeba i warto podejmować, bo nagroda dla
dziadków jest niezwykle atrakcyjna, a jest nią możliwość „pogadania” z wnukami po polsku na róże tematy, pomimo, że mieszkają poza krajem.
Regina i Czesław Rzeźnik
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Gimnazjaliści w Muzeum

opowieści obrazów

W edukacji kulturalnej uczniów ważne jest nie tylko zapoznawanie ich z instytucjami kultury, mówienie o ich roli, ale
także wdrażanie młodzieży do kontaktu z nimi, wyrabianie
nawyku korzystania z oferty kulturalnej. Uświadamianie o
możliwościach uczestniczenia w kulturze to podstawowy poziom edukowania przyszłego dorosłego odbiorcy sztuki.
W marcu br. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 22
uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Narodowego w Poznaniu,
gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Opowieści obrazów”.
Podczas zajęć poznali obrazy o różnorodnej tematyce: mitolo-

Nim zabrzmiało Alleluja...

prawda sensem życia

W siąpiącym, chwilami mocno padającym deszczu, późnowieczorną porą 14 marca kilkoma ulicami Komandorii przeszła parafialna procesja Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem rekolekcjonisty ks. prof. dr hab. Stefana Koperka, który
w tamte dni nauczał w kościele św. Jana Jerozolimskiego. Policyjny patrol zabezpieczał drogę przejścia, harcerze pochodniami rozświetlali mrok. A my cisi, zamyśleni, wsłuchani.
Czasem tylko zza okien mieszkań, czasem tylko od stacji do
stacji. Krzyż nieśli mężczyźni, małżeństwa, siostry zakonne,
księża, młodzież, dzieci...
Rozważania, powołując się także na słowa Jana Pawła II,
przy symbolicznych stacjach-przystankach snuł ksiądz Koperek. Zostawił dla parafian broszurkę z ich tekstami. Może
kto jeszcze do nich zajrzy gdy będzie potrzebna wskazówka
jak żyć, a tamte marcowe słowa uleciały już dawno z pamięci. Poniżej niewielkie fragmenty-cytaty słów ks. prof. Stefana
Koperka.

,,Jezus(…) woła do nas, abyśmy nigdy nie zwątpili w
wartość prawdy i zawsze zdobywali się na trud dochowania jej wierności, abyśmy nigdy nie przestali być ludźmi
sumienia.(...) Tylko budowanie osobistego, rodzinnego i
społecznego życia na prawdzie, nadaje temu życiu sens,
godność(...)”.
,,Ileż to razy upadaliśmy, nie pod ciężarem krzyża, ale
pod wpływem zwodniczego zła, które jawiło się jako wolność, dobro, szczęście, a potem pozostawiało w nas smutek, odarło nas z godności, pokoju i radości”.

gicznej, biblijnej i historycznej. Zapoznali się także z rozmaitymi
sposobami przedstawiania tych tematów w różnych epokach. Na
zakończenie czekało na uczniów zadanie: opis obrazu, który zrobił na nich największe wrażenie.
Dla wielu było to pierwsze spotkanie z dziełami sztuki w przestrzeni muzealnej. Oby rozbudziło ono w uczniach chęć obcowania z nimi jak najczęściej i zachęciło do kolejnych wizyt w muzeum, także indywidualnych.
Wycieczka została w całości sfinansowana ze środków przekazanych przez panią Matyldę Piotrowską, członkinię Stowarzyszenia „Wiedza, Kultura, Pomoc” mamę Florentyny z klasy I a. Za tę szlachetną inicjatywę najserdeczniej dziękujemy!
Nauczyciel przedmiotów artystycznych w Gimnazjum nr 22
Elżbieta Witkiewicz

,,Matka – to serce. Jakże w życiu człowieka ważne jest
macierzyńskie serce matki. Ta rodzinna miłość, której doświadcza dziecko w swym domu, stanowi fundamentalną
wartość i ma ogromne znaczenie(...). Tym niezastąpionym
skarbem nie są bankowe zabezpieczenia, ale autentyczna,
ofiarna rodzicielska miłość(...)”.
,,Uczyńmy wszystko, by być ,,Szymonem” w domu,
względem chorych, starszych, sąsiadów, tych opuszczonych, zapomnianych.(...). Nie zapominajmy, przykazanie
miłości to pierwsze i najważniejsze”.
,,Jak dumni byliśmy i jak głośno oklaskiwaliśmy Jana
Pawła II, gdy przemierzał naszą Ojczystą Ziemię, ale co
wzięliśmy do serca z jego nauczania?”.
,,Podobno w przeszło 90 proc. jesteśmy katolikami. Ale
tak naprawdę, ile procent jest nas na niedzielnej Mszy
Świętej(...)? O,jakże dalekie jest to wszystko od autentycznego życia chrześcijańskiego”.
,,Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło”.
,,Jak ważnym znakiem prawdziwego chrześcijanina jest
ta umiejętność wzajemnego przebaczania. Jezus wszystkich nas uczy, abyśmy zło dobrem zwyciężali, a nie nienawiścią, przemocą”.
,,Krzyż, każde cierpienie jest wielką próbą ludzkiego życia. W tej trudnej sytuacji poznaje się też prawdziwych
przyjaciół, którzy potrafią wtedy przyznać się do człowieka i mu pomóc”.
,,Stając nad grobami naszych bliskich, ukochanych(...)
nie mogę zatrzymać się się tylko na wspominaniu przeszłości. Mam żyć dziś, teraz, tym Bożym życiem iść ku
przyszłości z wiarą, ufnością, pokojem serca”. (E.K.)
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Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość
Cyprian Kamil Norwid
i odnaleźć w niej klucz do jutra.

kobylepole
w
przeszłości
(13)
PROBOSZCZ
KS. DR STEFAN SCHUDY

Po długim pasterzowaniu na Ratajach ks. dr Stefan Schudy został w 1992
roku powołany na proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu.
Tutaj ks. Stefan zetknął się z parafianami
zżytymi z długoletnim proboszczem Stanisławem Kałkiem, który kierował paraMaria Boruta
fią w sposób bardzo oddany, ale także w
swoim nietuzinkowym stylu. Musimy pamiętać, że to był kapłan,
który został ukształtowany we Francji. Mając takiego poprzednika, ksiądz Stefan Schudy, aby pozyskać akceptację parafian,
rozpoczął od pracy z dziećmi, szczególnie I-komunijnymi. Był
to strzał w dziesiątkę. Dzieci garnęły się do ks. Stefana, a poprzez
dzieci zyskiwał coraz większą aprobatę wśród dorosłych. Ostatecznie okazał się proboszczem potrafiącym gromadzić parafian
nie tylko wokół kościoła, ale także wokół własnej osoby.
Był proboszczem bardzo wrażliwym na niedostatki i biedę w
parafii i starał się pomagać potrzebującym. Naczelnym zadaniem
ks. Stefana w pracy duszpasterskiej było zintegrowanie parafian:
stałych mieszkańców Kobylepola z nowo zamieszkałymi, szczególnie w nowych osiedlach Przemysława i PTBS. Przedsięwzięciu temu służyły np. nabożeństwa majowe odprawiane w różnych punktach parafii - przy figurach przydrożnych lub krzyżu,
zmienianie trasy procesji z okazji święta Bożego Ciała, tak aby na
obrzeżach osiedla też był ołtarz i mogła tam przejść procesja.
Ksiądz Stefan był także wspaniałym organizatorem pielgrzymek do miejsc znanych i uznawanych za szczególne oraz wyjazdów krajoznawczych. W czasie jego kadencji kościół kobylepolski wzbogacił się o nowy obraz (płótno) Jezusa Miłosiernego
– „Jezu Ufam Tobie”. Samo zainstalowanie i poświecenie obrazu
w kościele miało bardzo uroczystą oprawę. Ponadto powołał
Duszpasterstwo Emerytów i Rencistów jako zrzeszenie formacyjno duszpasterskie. Spotkania odbywały się zawsze w pierwszą
sobotę miesiąca i ta tradycja jest nadal kontynuowana.
W dniu 28 czerwca 1997r. otrzymał nominację na kanonika
honorowego Kapituły Katedralnej i został wikariuszem biskupim
ds. Akcji Katolickiej i Ruchów Kościelnych z siedzibą na Ostrowie Tumskim. Równocześnie odwołano go z parafii w Kobyleplu. Zamieszkał na os. Warszawskim w domu Sióstr Miłosierdzia
jako ich kapelan oraz Domu Pomocy Społecznej. Był autorem
licznych artykułów naukowych i popularnych z dziedziny duszpasterstwa. Interesował się muzyką klasyczną, poezją i turystyką
górską. Wolny czas lubił spędzać na koncertach lub na rowerze.
Za swe najważniejsze osiągnięcia uważał to, że z młodzieżą akademicką z lat 1965-1970 miał ciągle żywy kontakt.
Za zasługi w pracy duszpasterskiej, na prośbę abp Juliusza
Paetza, Ojciec św. Jan Paweł II mianował go w 2000r. Prałatem
Honorowym Jego Świątobliwości. Nadszedł dzień 26 maja 2010r.
Dla ks. prałata Stefana Schudego była to bardzo ważna data, bowiem w tym dniu przypadł Złoty Jubileusz jego święceń kapłańskich. Z tej okazji Dostojny Jubilat odprawił jubileuszową Mszę
św. także w kościele pw. Wniebowzięcia N M P w Kobylepolu. Ks.
prałat dr Stefan Schudy zmarł 27 marca 2014 r. Pogrzeb odbył
się 1 kwietnia 2014r. Został pochowany na Ratajach, na terenie
przykościelnym kościoła pw. św. Rocha.
Z dniem 1 lipca 1997r. na nowego proboszcza parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu został powołany ks. ka-

nonik Dominik Kużaj, dotychczasowy dyrektor Drukarni św.
Wojciecha w Poznaniu. Jest w historii kobylepolskiej parafii
trzecim jej proboszczem, a w tym roku upłynie już 19 lat jego
duszpasterskiej posługi.

CMENTARZ PARAFIALNY

Na terenie parafii spławskiej, do której do 1958r. należało Kobylepole, istnieją dwa cmentarze: przykościelny, od 1945r. zamknięty dla nowych pochówków, i grzebalny przy ul. Gospodarczej. Pierwszy cmentarz przy kościele powstał przypuszczalnie
wraz narodzinami pierwszego kościoła, zgodnie z obowiązującą
wówczas tradycją. Brak jednak na jego temat zapisów w księgach
metrykalnych. Nie wiadomo także gdzie chowano katolików w
czasie administrowania parafią przez innowierców. Wiadomo,
że protestanci przejęli cmentarz istniejący przy kościele i dla katolików był niedostępny. Należy przypuszczać, że wtedy powstał
cmentarz rzymsko - katolicki, który przetrwał do naszych czasów, oddalony od kościoła o około 1 km przy ul. Gospodarskiej,
Jest to także cmentarz parafialny dla Kobylepola, gdyż kobylepolska parafia nie posiada własnego cmentarza parafialnego.
Stara część cmentarza grzebalnego to teren o obszarze 1,2 ha,
prawie całkowicie zapełniona. W 1972r. parafia spławska otrzymała zgodę władz Poznani na poszerzenie cmentarza o 1,1 ha
w kierunku południowym od istniejącego (starego). Nowy teren
był bardzo zaniedbany. Przed udostępnieniem dla celów grzebalnych został uporządkowany i zniwelowany. Wówczas cały teren
cmentarza został też ogrodzony.
Przez bardzo długie lata na terenie starej części cmentarza istniał bardzo skromny budyneczek, który służył za dom pogrzebowy. Dopiero na początku XXI w. na nowej części została zbudowana kaplica cmentarna z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy
parafii Kobylepole grzebią swoich zmarłych nie tylko w Spławiu,
ale także na cmentarzach komunalnych Poznania oraz na innych
cmentarzach parafialnych, jeżeli istnieje taka możliwość.

ZAKOŃCZENIE

Po okropnościach II wojny światowej mieszkańcy Kobylepola kołatali do różnych instytucji o pomoc, aby w miejscu zamieszkania mogli posiadać własną świątynię - Dom Boży - dom
duchowy ludzi wierzących. Zanim się to jednak stało musieli
przejść długą drogę. Historia kościoła wiąże się nierozerwalnie
z historią państwa i narodu, także tego położonego na maleńkim
skrawku terytorium, w dzielnicy peryferyjnej miasta Poznania,
na przestrzeni kilku wieków. Były to czasy bardzo różne: ciekawe, ciężkie, wstrząsane wojnami i okrutne.
Fragmenty tego materiału były publikowane z różnych okazji w latach 2004 i 2009 na łamach „Czasopisma Mieszkańców
MY”. Przygotowując już opracowany wcześniej materiał do druku przejrzałam go ponownie i uzupełniłam o nowe wiadomości
uzyskane w późniejszym terminie. Omawianie parafii Kobylepole jako samodzielnej jednostki rozpoczyna się od 1958r. i kończy
na roku 1997 z małymi wyjątkami. Ufam, że znajdzie się osoba
lub zespół, który opisze dalszy ciąg dziejów tej parafii.
Składam serdeczne podziękowania życzliwym mi osobom,
które przyczyniły się do powstania tego opracowania. Szczególnie serdecznie dziękuję ks. lic. Tomaszowi Szukalskiemu, byłemu
proboszczowi Spławia za udostępnienie ksiąg parafialnych. Panu
Wincentemu Stoińskiemu (1925-2010) dziękuję za przekazanie
cennych wiadomości z historii Kobylepola, a panu mgr inż. Januszowi Borowiakowi (1919-2010) za cenne uwagi dotyczące
budowy probostwa. Pani Elżbiecie Dotce jestem winna podziękowanie za cenną pomoc w zbieraniu materiałów. Najbardziej
dziękuje mojej Mamie Helenie Makowskiej z domu Kasprowicz
(1903-1993) za przekazaną mi wiedzę, która stała się zalążkiem
tego opracowania.
Maria Boruta

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

11

Spotkanie w Kamienicy

przywołali wiosnę

W Ośrodku Rekreacyjno- Szkoleniowym gminy Wągrowiec
w Kamienicy odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli
Kręgu „Damy Radę” z Wągrowca oraz Kręgów poznańskich –
„OWAR”, „Wiarusy” i „10 PDH” z Hufca ZHP Nowe Miasto, a
także „Dziewiątaków” z Hufca ZHP Wilda.
Walenty Kupczyk z KSH „OWAR” – komendant biwaku, zaproponował, aby poszukać oznak wiosny. Na polach z zieloną
oziminą widzieliśmy żurawie odbywające godowy taniec, a na
gałęziach wierzby dojrzeliśmy rozkwitające bazie. Dzień nie
mógł się zakończyć bez piosenek harcerskich.
Następnego dnia odwiedzili nas goście – między innymi Komendant Kręgu „Damy Radę”, druhowie z KSH „OWAR” i przedstawiciele gminy Wągrowiec.

W trakcie zbiórki druhna Barbara Król (KSH „OWAR”) otrzymała gratulacje z okazji zakończenia z wynikiem pozytywnym
próby na stopień podharcmistrza.
Elżbieta Żymałkowska-Lik KSH „10 PDH

Wystawa na Cytadeli

w piątki bezpłatnie

W Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli Poznańskiej
otwarto wystawę „Uzbrojenie i wyposażenie polskich jednostek powietrzno – desantowych w latach
1945 – 1996”.

Zwiedzając wystawę zatrzymałyśmy się dłużej przy gablotach z
uzbrojeniem i umundurowaniem pochodzącym z początku XX
wieku. Można u było obejrzeć m.in. mundury i broń Powstańców Wlkp., Halerczyków i żołnierzy Armii Poznań.
Wystawa jest bardzo ciekawa i pouczająca. Powinni ją obejrzeć
wszyscy, którzy interesują się militariami. Pragnę dodać, że wystawę obejrzały druhny hm. Urszula Kocikowska, phm. Barbara
Król z KSH „Owar” i pisząca ten komunikat.

Uwaga! Wystawa będzie eksponowana do 12 maja
br. w godz. 10 – 17. W piątki wstęp na wystawę – bezElżbieta Żymałkowska – Lik, KSH „10 PDH”
płatny.

Herb Poznania

zubożony wizerunek

Spacerując po naszym kochanym mieście zainteresowałem się jedynym chyba
(a może się mylę i ktoś mnie poprawi)
koszem na śmieci z umieszczonymi na
nim herbami Poznania. Widnieją one na
wszystkich czterech ścianach, moim zdaniem bardzo estetycznego i funkcjonalnego przedmiotu małej architektury. Kosz
ten stoi przed wejściem do Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Wilczak i jest własnością tej miejskiej jednostki. Tam zdobyłem informacje o jego producencie.
Kosz ten zainteresował mnie po pierwsze ze względu na wspomniany herb, który wygląda inaczej niż herby znajdujące się na
wielu innych elementach małej architektury, takich jak hydranty, lampy uliczne itp. Herby umieszczone na koszu są specyficznym wyobrażeniem symbolu miasta (foto). By dobrze zrozumieć
o czym piszę konieczne jest zobaczenie ich z bliska. Zdjęcie
niezbyt oddaje to, że postacie świętych i orła pokazane są tylko
w zarysie, bez szczegółów. Po drugie ciekawi mnie czemu administrator ulic w naszym mieście nie ustawił podobnych na te-

renach będących w jego gestii, a znajdują się tam kosze bardzo
różne i w bardzo różnym stanie technicznym.
Z tego co wiem, miasto opracowywało swego czasu, za niemałe
pieniądze, katalog przedmiotów małej architektury dopuszczanych do instalowania na jego terenie. Ciekawe gdzie ten katalog
jest? Czyżby kolejny raz społeczne środki zostały wydane bezcelowo? Może ktoś wróci do tego tematu i zunifikuje tą różnorodność wzorów, a właściwy herb na stałe znajdzie swoje godne
miejsce na tych elementach.
Marek Knasiecki
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bezradność czy pobłażliwość?

Rzeka Główna zanieczyszczana jest nie tylko systematycznie, ale i bardzo spektakularnie. Sążnisty kożuch białej piany tylko w marcu dwukrotnie mobilizował do
działania straż pożarną i inne publiczne służby. Prawdopodobnie nie są to wszystkie przypadki zanieczyszczeń, bo mogą zdarzać się też nocą, kiedy nikt nie zauważy i nie zaalarmuje.
Niedawno, tuż przed Wielkanocą znów interweniowali w miarę swych ograniczonych możliwości strażacy, a pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znów pobierali do analiz próbki wody. Pojawiły się wypowiedzi urzędników oraz
informacje w poznańskich mediach i to wszystko. Nieskuteczność służb ochrony środowiska jest przerażająca i oburzająca. Za co ci liczni „specjaliści” biorą pieniądze?!
Przypomnijmy ważny fakt. Otóż kiedy pianę dostrzeżono w Głównej po raz pierwszy ubiegłego roku, wtedy do spowodowania tego zanieczyszczenia przyznał się dobrowolnie zakład „Wyborowa SA” w Jankowicach, poożony tuż nad rzeką. Potem już
takich oświadczeń nie było, ale urzędnicy powinni o tym tropie pamiętać. Tymczasem
zachowują się tak, jakby tego przyznania się do winy nie było i od nowa „szukają” bezskutecznie truciciela. Podpowiadamy, że należy po prostu odwiedzić „Wyborową”.
Komentarze internautów.
Też mi sensacja. Spuszczanie ścieków do rzeki to nowa poznańska tradycja.
Dlaczego nie podano nazwy winnego zatrucia Warty, który jest ogołnie znany,
a jego nazwa wszelakim służbom nie chce przejść przez gardło.
Co tam zatruwanie jakiejś marnej rzeczki. Władze Poznania z prezydentem
na czele mają inne, ważniejsze zajęcia. Muszą maszerować w pochodach,
zjadać święcone jajko pod wodą itd.
Krew mnie zalewa gdy pomyślę, że z moich podatków opłacają ich wszystkich.

więcej niż sprzątanie

Już po raz piąty od 2014 roku, z inicjatywy Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, mieszkańcy i wolontariusze sprzątali rzekę Główną i jej najbliższe otoczenie. Ta
niezwykła, fascynująca, wartka i piękna rzeka wypływająca z
historycznego i legendarnego Jeziora Lednickiego jest zarówno wyjątkowym zabytkiem jak i pomnikiem przyrody.
W sobotniej akcji sprzątania 19 marca br. uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Coraz więcej mieszkańców rozumie jakim skarbem jest ta rzeka z punktu widzenia ekologii, zdrowia, historii
i możliwości wykorzystania. Uwzględnia ją w swoich dalszych
planach działania osiedlowy samorząd.
-Nadchodząca wiosna i Światowy Dzień Wody były inspiracją
dla organizatorów, by poza mieszkańcami okolicy zaprosić tak-

że rowerzystów z „Rowerowego Poznania”, którzy w tym samym
czasie otwierali swój sezon powiedział prezes zarządu Fundacji
pan Karol Marczak. -Zebrano 4 tony śmieci i gałęzi z nurtu rzeki
i jej najbliższego otoczenia. Promocja poszanowania przestrzeni
wspólnej, edukacja, integracja - to hasła przyświecające organizatorom. Nasza kuchnia polowa zameldowała wydanie 74 porcji
bigosu, grochówki i żurku, co chyba dobrze świadczy o zainteresowaniu akcją.
Społeczne akcje czyszczenia Głównej poprawiły wygląd tego
naturalnego, unikatowego cieku w Poznaniu. Nadal jednak bardzo daleko jest jeszcze do stanu, z którego miasto mogłoby być
dumne. Władze Poznania sprzyjają działaniom przywracającym
Wartę mieszkańcom, przewidując na to również środki w budżecie. Rzeka Główna zasługuje na to tak samo.
md
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka
UCZYLI RATOWAĆ
„O POEZJĘ TRZEBA DBAĆ”

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzili ratownicy drogowi - nasi absolwenci - Anna Wełnicka, Dominik Kremer i Łukasz Janiszewski. Uczniowie przećwiczyli zachowanie na miejscu wypadku od
wezwania odpowiednich służb, poprzez ocenę stanu poszkodowanych,
udzielenie pierwszej pomocy do ułożenia poszkodowanych w pozycji
bocznej, ustalonej. Jest wielką wartością znać sposoby ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Zachęcam inne szkoły do organizacji
tego typu szkoleń.
Małgorzata Woźniak

Za nami IV międzyszkolny konkurs piosenki poetyckiej. Muzyka i
poezja od dawna chodzą w parze. Pieśń, hymn, tren, oda to tylko przykłady wywodzącej się z antyku symbiozy liryki z muzyką. Właśnie z tą
tradycją łączyć możemy także cele przyświecające naszym konkursowym spotkaniom: rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi,
inspirowanie ich do wyrażania siebie przez muzykę i poezję.
W sali sportowej Gimnazjum nr 20 swoje umiejętności wokalne prezentowali młodzi artyści z Poznania i okolic. Konkurs odbywał się w
dwóch kategoriach wiekowych: 5 i 6 klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-3 gimnazjum. Zmagania ponad 30 uczestników oceniało zacne jury
w składzie: Agnieszka Fecek, Patrycja Michalczak, Katarzyna Węglicka,
Bogumiła Szeligowska-Wojtecka. Gratulujemy laureatom i uczestnikom,
w tym naszemu reprezentantowi Jakubowi Poźniakowi, nagrodzonemu
wyróżnieniem.
Beata Kierzkowska

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

Tegoroczne obchody Dnia Świętego Patryka w ramach projektu edukacyjnego z języka angielskiego przygotowała klasa 2b. Odbyły się konkursy, gry i zabawy poświęcone postaci patrona Irlandii oraz zwyczajom
i tradycjom tego kraju. Tego dnia zamiast mundurka obowiązywało zielone przebranie. Uczniowie mieli okazję posłuchać muzyki irlandzkiej
oraz skosztować zielonych przysmaków na specjalnym kiermaszu. Ponadto klasa 2b zorganizowała happening dla mieszkańców okolic naszej
szkoły. Kolorowy korowód przebierańców, z rozbrzmiewającą celtycką
muzyką w tle, wyruszył sprzed szkoły wręczając przechodniom polskoangielskie ulotki promujące tradycje obchodów dnia Świętego Patryka
oraz słodki upominek – koniczynkę na szczęście. Beata Kierzkowska

CO Z TĄ REFORMACJĄ?

Uczniowie klas drugich uczestniczyli w lekcji, której tematem była
„Reformacja – początki, rozwój i jej skutki”. Lekcje prowadził pan Tomasz Grala doktorant wydziału historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W sposób niezwykle przystępny, ciekawy i nawiązujący do współczesnych seriali czy książek, przedstawił nam przyczyny
oraz skutki reformacji w Europie. Prelegent zaczął od wytłumaczenia
skąd wziął się ruch husycki, skąd u Marcina Lutra pomysł z przypięciem
tez do drzwi katedry w Wittenberdze, dlaczego Jan Kalwin rozpoczął
walkę z Kościołem itd. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali lekcji,
bo niecodziennie można spotkać „pasjonata historii”, który opowiada o
ludziach z innych epok, jakby ich spotkał. Mamy nadzieje, że nie było to
ostatnie spotkanie z panem Tomaszem.
Ks. Andrzej Muńko

REKOLEKCJE I ZDZIWIENIA

Gimnazjalne rekolekcje na temat „Miłość. Ale jak?!”poprowadził ks.
Michał Wójciak, pallotyn. Postarał się, żeby nauki rekolekcyjne przybliżyły nam miłość Pana Boga i pomogły zrozumieć jak tę miłość przyjmować. Było wielkie zdziwienie gdy po naukach w kościele czekał na nas
niezwykły gość, aby nauczyć nas jak się pisze ikony. Każdy uczeń mógł
wykonać samodzielnie ikonę, którą ostatniego dnia na uroczystej Mszy
Świętej ks. Michał poświęcił. Podczas rekolekcji odkrywaliśmy nasze talenty, nie tylko plastyczne. Mogliśmy także sprawdzić swoją wiedzę w
BIBLIONERACH czy chociażby nauczyć się „zbroić” rycerza. Czas rekolekcji był wspaniały, ale najważniejsze jest, aby przemienił nasze serca
i doprowadził do Miłosiernego Boga.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

ORP „POZNAŃ” MA 25 LAT!!!

8 marca br. minęło 25 lat od pierwszego podniesienia bandery na
ORP „Poznań”. Z tej okazji na pokładzie okrętu w Świnoujściu odbyła się uroczystość. Dowódca ORP „Poznań” kmdr ppor. Mariusz Pioś
odczytał okolicznościowy rozkaz. Przemawiali honorowi goście, m.in.
matka chrzestna pani Maria Łbik, zastępca dowódcy 8. Flotylli Obrony
Wybrzeża kmdr Zygmunt Białogłowski, dowódca 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych kmdr por. Grzegorz Okuljar, byli dowódcy i członkowie załogi ORP „Poznań”. Nie zabrakło życzeń od przedstawicieli władz naszego miasta: Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego
Rady Miasta Poznania oraz Roberta Pękaly, przedstawiciela Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Dorota Urbanowicz z delegacją nauczycieli, która
przekazała serdeczne życzenia od całej społeczności szkolnej. Życzymy
„Poznaniowi”, aby płynął po morzach kolejnych 25 lat!

REKOLEKCJE

Spotkania rekolekcyjne odbyły się od 21 do 23 marca. Słuchaliśmy
o miłosierdziu Bożym i czynnej miłości bliźniego. Oglądaliśmy scenki
grane na żywo przez kleryków seminarium duchownego i nasze dzieci. Wspólne śpiewy ułatwiły przekaz Orędzia Miłosierdzia. W ostatnim
dniu odprawiona została Msza Święta. Te dni pozwoliły nam zgromadzić się licznie w kościele parafialnym i zajrzeć w głąb naszej duszy.

ALE JAZDA!

NIE MARNUJĄ!

Odbyły się warsztaty przygotowane przez Zarząd Transportu Miejskiego „Ale jazda! PEKA to frajda”. Poprzez zabawę, wspólne rozwiązywanie kalamburów, zagadek, kolorowanie i tworzenie origami dzieci
uczyły się zachowania w tramwaju, jak wyznaczyć trasę dojazdu, jak posługiwać się żółtą kartą PEKA. Na zakończenie otrzymały drobne upominki związane z komunikacją miejską i bezpieczeństwem na drodze.

Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wielkoducha uczestniczyli
w zajęciach na temat niemarnowania żywności. Mówiono jak najlepiej
szanować jedzenie i dzielić się nim z innymi. Jak pomagać rodzicom
przechować zakupy, by jak najdłużej były zdatne do zjedzenia. Uczono
się odczytywać daty przydatności do spożycia na opakowaniach, przygotowywano Wielkoduchów do kolejnych zbiórek żywności!

NOWI CZYTELNICY

Tradycyjnie pierwszoklasiści z SP 45 zostali pasowani na Czytelników Biblioteki Szkolnej. W świat bajek, baśni i wierszyków wprowadziło
ich przedstawienie przygotowane przez uczniów kółka bibliotecznego
„Mole książkowe”. Każdy pasowany uczeń otrzymał piękny pamiątkowy
dyplom, zakładkę z własnym imieniem oraz list do rodziców zachęcający do wspólnego czytania. Biblioteka szkolna pozyskała 73 nowych czytelników. Gratulujemy i życzymy samych ciekawych lektur!

WIELKANOCNY TURNIEJ

Uczniowie SP - 45 wzięli udział w Wielkanocnym Turnieju Zapaśniczym w Wojskowym Klubie Sportowym Grunwald. Zajęli następujące
miejsca: Mateusz Hadrych - 2 miejsce, Zosia Pryka -3 miejsce, Hubert
Krygowski - 3 miejsce, Dawid Górski -3 miejsce. Wszystkim serdecznie
gratulujemy !!!

ZAWÓD KIEROWCA

Klasa 6a miała bardzo ciekawą lekcję wychowawczą. Przybyły Panie,
które na co dzień są kierowcami autobusu MPK. Opowiedziały nam
jak wygląda ich dzień pracy, dopowiadały na pytania. omówiły zasady
bezpiecznego zachowania na przystanku i w autobusie. Otrzymaliśmy
modele autobusów do sklejania, długopisy, smycze oraz kalendarze.
Dziękujemy Paniom za poświęcony nam czas.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Przedszkole 78 przy ul. Nadolnik

bogactwo
zajęć
Półrocze minęło pod znakiem częstych imprez, zabaw, występów,

ciekawych projektów edukacyjnych i akcji na rzecz potrzebujących.
Pani Marzena Krenc- Sobczak z grupą 5-latków realizowała projekt
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Dzieci zobaczyły Stary Rynek,
trykające się koziołki, wysłuchały hejnału, zwiedziły przepiękny Kościół
Farny. Pięciolatki uczyły się robić zakupy, poznawały owoce krajowe i
importowane oraz warzywa. Czterolatki z panią Moniką Gulbinowicz
były częstymi gośćmi w sklepie zoologicznym, gdzie zbierały informacje
na temat zwierząt domowych.
Dzieci były w teatrze „Apollo” na przedstawieniu „Wielki Odkrywca”,
ucząc się przy tym kulturalnych zachowań, jak nie rozmawianie, nie jedzenie, nagradzanie aktorów brawami. Niesamowitymi przeżyciami dla
dzieci był wyjazd do Fabryki Bombek w Gnieźnie i wizyta w piekarni.
Często zapraszany jest Teatrzyk Krokodyl oraz Grupa Artystyczna Atut
prezentująca tańce świata. Organizowano Dzień Nauczyciela, Dzień
Dyni, Dzień Misia, Andrzejki, występy dla Gwiazdora, Dzień Babci i
Dziadka oraz spotkania z rodzicami w celu wspólnego wykonywania
ozdób bożonarodzeniowych.
Były przedstawienia o tematyce zdrowotnej i ekologicznej pt. „Na
straganie”. Pani Monika Walkowiak cyklicznie prowadzi zajęcia atrak-

cyjną metodą „Edukacji przez ruch”. Dzieci z najmłodszej grupy podczas Pasowania na Przedszkolaka złożyły przyrzeczenie, zatańczyły i
zaśpiewały dla gości. Były warsztaty plastyczne dla dzieci 4 i 5letnich
„Sowa na tle gwieździstego nieba”. Przed świętami starsze grupy piekły
pierniczki, w których ozdabianiu brały udział maluszki.
Przedszkole 78 od wielu lat prowadzi różnego typu zbiórki, z których
skorzystały m.in. dzieci z domów dziecka, mała Martynka chora na
białaczkę, niedźwiedzie z Poznańskiego ZOO, „Jeżonauci”, schronisko
„Azorek” w Obornikach. Przedszkole 78 uczestniczyło także w wielu
konkursach plastycznych, np. Konkurs EKO „Zrób to sam” oraz konkurs na najpiękniejszą „Bąbkę choinkową”.

szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
MAM TALENT

Witając wiosnę młodzi artyści zaprezentowali swoje talenty, a każdej
prezentacji towarzyszyła muzyka. Na scenie pojawili się wokaliści, tancerze, sportowcy i instrumentaliści. Dyplomy laureata otrzymali: Wojtek Nawrot z kl.1b. Lilka Grześkowiak z kl. 1c, Łukasz Stroiński oraz Zosia Komorowska z kl.3b. Z klas nagrodzeni zostali: Zosia Rosińska, Ola
Filipiak, Weronika Muszyńska, Wiktoria Pacholska, Paulina Konieczna,
Weronika Kortas – wszyscy z kl.6a, a także Jędrek Rosiński oraz Kornelia Konys - z kl. 5b. Odbył się też występ szkolnego kółka teatralnego.
Pojawił się także szczudlarz oraz Anna Polowczyk - półfinalistka piątej
edycji konkursu „Mam Talent”!

MISTRZYNIE WIELKOPOLSKI

Pierwszy dzień wiosny dla piłkarek z SP 45 okazał się niezapomniany. Dziewczęta wystąpiły w finale wojewódzkim „Z podwórka na stadion - O Puchar Tymbarku” w Grodzisku Wielkopolskim. Na obiekty
Groclinu zjechało ponad 30 najlepszych zespołów chłopców oraz 20
najlepszych drużyn dziewczęcych z całej Wielkopolski. Nasze dziewczęta wygrały zostając mistrzem województwa wielkopolskiego. Zdobyły
tytuł, puchar, medale i nagrody rzeczowe i w dniach od 29 kwietnia do 2
maja br. w Warszawie na Stadionie Narodowym wezmą udział w finale
ogólnopolskim. Dziewczęta trzymamy za was mocno kciuki!

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria

z prac rady osiedla

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
zdecydowanie poparła projekt budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wartę, łączącej Ostrów Tumski ze Starym Miastem
fot. niżej). Stanowczo jednak sprzeciwiła pomysłowi wykorzystania w tym celu elementów rozebranego mostu kolejowego na
Starołęce. Rada uważa, że projekt wspomnianej kładki ma zostać
wyłoniony drogą konkursu, a realizację inwestycji należy wpisać
w obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Pamiątką po obchodach
1000-lecia są liczne szkoły, a po 1050-leciu powinna być kładka
łącząca Ostrów Tumski, będący świadkiem początków polskiej
państwowości, z miastem lokacyjnym. Może stać się łącznikiem
zarówno rzeczywistym jak i metaforycznym.
Rada Osiedla domaga się dokończenia
budowy I ramy komunikacyjnej (fot. wyżej z prawej). Domknięcie I ramy powinno
nastąpić od strony północnej, po południowej stronie torów kolejowych. Dokończenie
budowy I ramy komunikacyjnej ograniczy
ruch na Starym Mieście, głównie przez zmianę kategorii drogi biegnącej ulicą Prymasa
Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – Solna – Nowowiejskiego. Ponowne
połączenie ze sobą Starego Rynku, Wzgórza
Świętego Wojciecha, Ostrowa Tumskiego
oraz Śródki stworzy atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń.

dla dzieci i dorosłych

Cicho i bez rozgłosu przy niewielkiej ulicy Chlebowej 24
(zaraz za wiaduktem na Zawadach) pracuje od wielu lat wydawnictwo PUBLICAT S.A. Rozmawiam z panią Małgorzatą
Czajkowską z marketingu.
- Firma rozpoczęła działalność w 1990 roku pod nazwą Podsiedlik-Raniowski i Spółka. Nazwę PUBLICAT S.A przyjęto we
wrześniu 2004 roku, w związku z planowanym dynamicznym
poszerzaniem oferty. Zgodnie z założonym kierunkiem rozwoju,
w tymże 2004 roku w skład grupy PUBLICAT weszło wrocławskie Wydawnictwo Dolnośląskie. W roku 2005 dołączyło do nich
katowickie Wydawnictwo Książnica. Rok 2006 to wydzielenie
programu książek dla dzieci i objęcie ich nazwą Papilon. W roku
2007 częścią grupy stała się warszawska Elipsa. Publicat zajmuje

Domknięcie I ramy komunikacyjnej, którego domaga się Rada
Osiedla, pokazuje ciemna, załamana na końcach w dół, linia u
góry mapki. Byłoby to radykalne odciążenie i zmiana charakteru obecnej trasy, biegnącej od Ronda Śródka do Garbar.

się poradnikami i książkami popularnonaukowymi, Elipsa – to
albumy (popularnonaukowe i krajoznawcze oraz poradniki tematyczne, Papilon specjalizuje się w książkach dla dzieci. Beletrystyka to Wydawnictwo Dolnośląskie, a Wydawnictwo Książnica to publikacje kieszonkowe (pocketowe). Jesteśmy jednym z
największych wydawców oferty rynkowej w Polsce. Zapraszam
na naszą stronę www.publicat.pl gdzie czytelnicy MY znajdą najważniejsze książki i serie wydawnicze oraz pełen aktualny katalog tytułów wszystkich naszych wydawnictw.
- A ja zapraszam czytelników MY do zapoznania się z bardzo ciekawą i darmową propozycją PUBLICATU na ostatniej
stronie okładki.
Ewa Kłodzińska

Tel.61 652 92 52
fax 61 652 92 00
e-mail: office@publicat www.publicat.pl

„Chrzest początkiem przyjaźni z Jezusem”

rekolekcje w SP 87

W dniach od 7 do 9 marca br. odbyły się w SP 87 w Antoninku rekolekcje wielkopostne, nawiązujące tematyką do jubileuszu
1050. rocznicy Chrztu Polski. W temat rekolekcji wprowadził
dzieci ks. dr Artur Filipiak, który pochylił się nad symbolami
światła, wody i białej szaty.
Ciekawe zajęcia przygotowali goście z Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, Salezjańska Wspólnota
Ewangelizacyjna, Salezjański Wolontariat Misyjny oraz klerycy z
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Klasy I – III wykonały prace plastyczne w formie puzzli, które po złożeniu utworzyły chrzcielnicę. Klasy IV – VI zwiedziły Katedrę Poznańską i
Arcybiskupie Seminarium Duchowne.
Katechetki SP 87

Każdy uczeń miał możliwość poszerzyć swoją wiedzę
i pogłębić relację z Bogiem i ludźmi.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

z kroniki policyjnej

Ul. Średnia. Nieznany sprawca dokonał włamania do pojazdu
marki peugeot i kradzieży torby z zawartością laptopa i telefonu.
Straty 4100 zł.
Rondo Śródka. Jakub K. kierował samochodem pod wpływem
środka odurzającego. Zatrzymany na gorącym uczynku przez
funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Miasta.
Ul. Zdzisławy. Mariusz M. groził pozbawieniem życia i zdrowia Bartoszowi T. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Bałtycka. Krzysztof K. będąc w stanie nietrzeźwości (badanie: 1,18 i 1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował pojazdem na drodze publicznej. Sprawca zatrzymany na
gorącym uczynku przez funkcjonariuszy WRD KMP.
Rondo Śródka. Damian D. notowany za przestępstwa narkotykowe, groźby i kradzieże- dokonał uszkodzenia poprzez kopanie oraz szarpanie ośmiu sztuk rowerów miejskich. Sprawca
zatrzymany na
gorącym uczynku.
Ul. Zaniemyska. N/n sprawca
z
nieogrodzonego terenu budowy dokonał
kradzieży sprzętu
budowlanego na
łączną wartość
strat 30000 zł.
Sprawę prowadzi
KP Poznań Nowe
Miasto.

Zasady dobrego wychowania

kobieta, kapelusz i auto

Najłatwiej krytykować swoich bliźnich, a nawet z nich się
śmiać. Tak jak z mojej koleżanki, kobiety rosłej, która chciała
damą być, więc nosiła kapelusze, nawiasem mówiąc bardzo
twarzowe. No, i w takim przyszło jej razu pewnego wsiadać do
malucha. Kapelusz został na dachu...
Jak już o kapeluszach mowa to zapewne panie założą je dopiero w skwarne lato, aby chroniły przed niebezpiecznym słońcem. I można w takim nakryciu zostać na ogrodowym party,
w ogródku kawiarnianym, ale w teatrze czy w kinie to już nie,
choćby dlatego, że zasłoni się widzowi z kolejnego rzędu scenę
czy ekran. Na głowie może pozostać maleńki niewysoki toczek...
Nie zakładajmy eleganckiego kapelusza/toczka idąc po ciężkie
zakupy. Wyładowana po brzegi reklamówka/torba i kapelusz do
siebie nie pasują!
Czytam rozmaite poradniki dobrego zachowania i według
nich kobieta-dama wsiada do samochodu w następujący sposób: najpierw siada nieco bokiem, a potem zgrabnie wsuwa do
auta z ł ą c z o n e nogi. Próbowałam wielokrotnie. Nie dało
się! Nie jestem kobietą-kolumbryną, ale gdy ,,wdzięcznie”
opadłam na siedzenie (swoje i w aucie), pozostawiając nogi
na w y s o k i m krawężniki, to aż resory zapiszczały, pojazd

17
Ul. Milczańska. Tomasz G. dokonał kradzieży materiałów
konstrukcyjnych z terenu budowy Galerii Posnania. Zatrzymany
przez funkcjonariuszy OPP Poznań na gorącym uczynku.
Ul. Smolna. Nieznany sprawca dokonał włamania do mieszkania, a następnie kradzieży mienia. Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem Technika Kryminalistyki. Czynności
prowadzi Wydział Kryminalny KP Nowe Miasto.
Ul. Kórnicka. Rafał M., Marta D. i Dariusz G. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na Jakubie J. I Macieju
B. dokonując kradzieży mienia na szkodę poszkodowanych na
kwotę 1250 zł. Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku.
Ul. Nadolnik. Eugeniusz S. oraz Hanna B. dokonali znieważenia funkcjonariuszy publicznych - ratowników medycznych
w trakcie czynności ratunkowych. Sprawę prowadzi KP Nowe
Miasto.
Ul. Krańcowa. Nieznany sprawca dokonał włamania do pojazdu m-ki VW, a następnie dokonał kradzieży sprzętu elektronicznego i rzeczy osobistych. Sprawa w KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Wołkowyska. Rafał M. lat 39
i Adam M. lat 37dokonali pobicia
Władysława K. lat
64- doprowadzając go do licznych
urazów, w wyniku
czego
pokrzywdzonego hospitalizowano. Sprawcy zatrzymani na
gorącym uczynku
przez Dzielnicowych KP Poznań
Nowe Miasto.

nieco zachybotał, a kierowca-taksówkarz spojrzał na mnie z
niemym oburzeniem. Starajmy się więc przynajmniej nie rzucać się do wnętrza pojazdu ,,szczupakiem”, bo trudno będzie
potem zgrabnie usiąść w pozycji właściwej. Nie zostawiajmy
też w rozkroku jednej nogi poza pojazdem, zwłaszcza ubrane w mini. Z eleganckim wysiadaniem też może być kłopot,
zwłaszcza gdy kierowca zatrzyma się przy owym wysokim krawężniku albo nie zauważy kałuży...
Pisałam wielokrotnie, że w teatrze/kinie do swojego miejsca
idziemy (między rzędami) obróceni twarzą do siedzących – nigdy tyłem. Czasem jednak tak trzeba, bo są potem problemy –
gdy ciasno – zgrabnie obrócić się, aby zająć swoje miejsce. Można
po prostu się okropnie ,,zaklinować”! Ratując się w takiej sytuacji
trzeba po prostu z miłym uśmiechem rzucać na prawo i na lewo
owo magiczne słówko ,,przepraszam”. Wypróbowałam i naprawdę wszyscy do sytuacji podeszli ze zrozumieniem.
Właścicielom pojazdów czterokołowych przypominam, że
nie mają co liczyć na to, że wiosenny deszcz umyje im auto,
ani nie tłumaczyć, że go nie umyli, bo i tak za chwilę będzie
przy deszczowej aurze brudne. Przecież nikt nie tłumaczy się,
że się nie myje, bo po co, skoro w ciągu dnia i tak się ubrudzi i
zapoci. A jeśli już o autach mowa, to nic nie tłumaczy (,,dziecko rozsypało chipsy”,,przewoziłem sadzonki na działkę to się
trochę nabrudziło” itp.) bałaganu wewnątrz pojazdu. Rozsypało się, nabrudziło – to trzeba po prostu posprzątać! (E.K.)

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

z kroniki szkolnej sp 55
sukces siatkarek

Reprezentacja SP nr 55, składająca się z dwóch zespołów dziewcząt i
zespołu chłopców, wzięła udział w VI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach systemem „każdy z
każdym”. Pierwszy zespół dziewcząt i chłopcy awansowali do półfinałów. Chłopcy zajęli 4. miejsce, a drugi zespół dziewcząt zajął 6 miejsce.
Dziewczęta pierwszego zespołu dotarły do finału, w którym zmierzyły
się z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 59. Po wyrównanej i zaciętej
grze wygrały w tie-breaku, zdobywając tym samym 1 miejsce i Puchar
Dyrektora. Skład zwycięskiego I zespołu: Zuzanna Walczak, Zuzanna Melewska, Martyna Zawadzka, Kamila Smurawa. II zespół: Maria
Graczyk, Aleksandra Kłosińska, Maria Nowak, Martyna Panfil, Karolina Stanke. Zespół chłopców: Kacper Kaźmierczak, Jakub Nowakowski,
Patryk Lesiński, Nikodem Roth, Emil Pudo. Wszystkim dziewczętom i
chłopcom dziękuję i życzę dalszych sukcesów!
Renata Gapska

100-letnie Koziołki

18

rekolekcyjne tematy

„GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA”. Rekolekcje pod hasłem:
„Nowe życie w Chrystusie. Święty Rok Miłosierdzia. Jubileusz 1050
Rocznicy Chrztu Polski” w kościele parafialnym głosił ks. Grzegorz Simon. Starsze klasy podjęły refleksję nad życiem chrześcijańskim, młodsze zapoznawały się z sakramentem chrztu.

Wszyscy uczestniczyli w przedstawieniu „Powstanie państwa polskiego – Chrzest Mieszka I” wystawionym przez panią Marię Stefaniak
– naszą „Panią Teatrynkę”. Pięknie wykonane stroje, różne kukiełki, postacie zwierząt, elementy środowiska przyrodniczego, barwna dekoracja,
a także wspólny występ dzieci przybliżyły wszystkim dawne dzieje naszego kraju, a szczególnie narodziny chrześcijaństwa na ziemiach Polski.
Serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska

Uczniowie z oddziału przedszkolnego wybrali się do Muzeum Historii Miasta Poznania na przygotowaną dla nich lekcję muzealną „Dawny
Poznań”. Siedząc wygodnie na poduszkach wszyscy z wielkim zaciekawieniem słuchali przemiłej pani, która wprowadzała dzieci w historię
poznańskiego grodu. Podziwiali zgromadzone eksponaty, tym również
100-letnie koziołki z wieży ratuszowej, poznawali legendy związane z
naszym miastem. Ubogaceni tą wiedzą uczniowie wrócili do szkoły.
Możemy być dumni, że mieszkamy w tak pięknym mieście z tak bogatą
historią!
Maria Makowska, Zofia Mroszyńska

słodkie
czary mary
W dniu 8 marca br. uczniowie z klasy 3a udali się na wycieczkę do

manufaktury „Słodkie Czary Mary”. Zobaczyły jak wytwarza się różne
słodkości. Plastyczny karmel w rękach dzieci przybierał kształty lizaków
i cukierków. Wszyscy mieli możliwość wykonania słodyczy. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom.
Lucyna Bojarska, Zofia Mroszyńska

troje
na konkursie
Marysia Ciechelska, Dominika Mikołajczak i Marek Ostrowski repre-

zentowali naszą szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce „60 punktów na Szóstkę”. Odbywał się w SP nr 20 na
Os. Rzeczypospolitej już po raz dziewiąty. Tym razem zmagania uczestników dotyczyły czasów kiedy Mieszko I przyjmował chrzest.
Trzyosobowe zespoły pisały opowiadanie, wykorzystując wylosowane
archaizmy. Później liczyli zadania matematyczne, na przykład: ile kaszy zjadał przez tydzień oddział tarczowników pod wodzą Mieszka I,
ile miał lat nasz książę kiedy przyjmował chrzest. Na koniec z przygotowanych materiałów wykonywali koronę dla władcy lub władczyni. Już
czekamy na przyszłoroczną, jubileuszową edycję konkursu.
Nauczycielka historii w SP nr 55 Katarzyna Kęsy-Szczęsna
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73. rocznica Akcji pod Arsenałem

polacy muszą pamiętać

73.rocznica Akcji pod ArsenałCorocznie w marcu harcerki i
harcerze z wszelkich grup wiekowych – w tym również harcerze
poznańscy - czczą pamięć uczestników Akcji pod Arsenałem.
Była to akcja zbrojna Grup Szturmowych Szarych Szeregów o
kryptonimie „Meksyk II”, przeprowadzona26 marca 1943r. w
Warszawie w pobliżu Arsenału zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej
i Nalewek. W wyniku tej operacji, dowodzonej przez Stanisława Broniewskiego „Orszę”, uwolniono harcmistrza Jana Bytnara
„Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w Alei Szucha do więzienia męskiego Pawiak przy ul. Dzielnej

Czytajmy!

udane lektury

Zdarza mi się, że z wypożyczonego w naszej bibliotece przy
Tomickiego 14 stosu książek, żadna nie nadaje się do... przeczytania, a przynajmniej do zarekomendowania (choć wybór
jest, naturalnie, subiektywny). A czasem jest tak, że równocześnie czytam kilka książek, bo... tak dobrze trafiłam! Tak jak
teraz...
Andrea Levy jest córką emigrantów z Jamajki i pewnie na własnej skórze odczuła jak to jest być ciemnoskórą Angielką (wyspa
posiada częściową autonomię, głową państwa nadal jest królowa
Elżbieta II). Jest wnikliwą obserwatorką, nie obawia się drażliwych tematów. Jej ,,Wysepka” (2004 r.) zdobyła wiele prestiżowych nagród literackich. To dobra, jędrna powieść obyczajowa,
obejmująca lata przedwojenne i czas II wojny światowej (w retrospekcji) oraz lata powojenne. Czworo bohaterów: Quennie i
Bernard oraz emigranci z Jamajki: Gilbert i Hortensja to małżeństwa z rozsądku, w których miłość dopiero się rodzi. To jeden z ważnych wątków, ale ten najważniejszy to akceptacja albo
i wielka niechęć do ciemnoskórych przybyszów, to wielkie ich
rozczarowanie w stosunku do wyidealizowanego ,,kraju macierzystego”.
Joanna Pypłacz i jej powieści to osobliwy przypadek w zalewie literackiej tandety. W naszej bibliotece jest jej jedna (kolejna
napisana) powieść grozy(!) ,,Krzyk Persefony” osadzona w klimatach XIX-wiecznego Krakowa i okolic. To opowieść o losach
bohaterów, splątanych z widmami przeszłości (lub duchami),

W tym roku poznańska uroczystość 73. rocznicy Akcji pod
Arsenałem obchodzona była 20 marca - w Niedzielę Palmową.
Rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą w Farze celebrowaną
przez księży wikarego i rezydenta tutejszego kościoła, po której wszyscy udali się do Białej Sali Urzędu Miasta Poznania. Po
rozpaleniu świecowiska harcerze z Hufca Poznań-Wilda przedstawili składankę wierszy i pieśni poświęconych Akcji. Gromkie
śpiewy pieśni patriotycznych i piosenek harcerskich, wykonywanych przez wszystkie pokolenia harcerzy ZHP i ZHR, słychać
było w całej siedzibie magistratu.
Już również tradycyjnie z upoważnienia Prezydenta Miasta
Poznania uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali kawą,
herbatą, kanapkami i ciastem – za co wszyscy harcerze i goście
serdecznie dziękują. Dziękujemy również druhowi Zenonowi
Wechmanowi, który co roku jest gospodarzem i prowadzącym
uroczystość. Komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR
– Hufiec ZHP Poznań-Nowe Miasto phm. Walenty Kupczyk

tajemnicami. Gęsta atmosfera – jak przystało na powieść grozy.
Niespełnione miłości, lęki, demony destrukcji, upiory przeszłości. Są opary opium i szaleństwo. A wszystko złagodzone tzw. dobrym zakończeniem. Dodajmy: zaskakujące zwroty akcji (również w szpitalu dla psychicznie chorych), szlachetna polszczyznę.
Czyta się wyśmienicie!
Fabian Sixtus Körner – fotograf, architekt, designer jest autorem opowieści ,,Podróżnik do wynajęcia”. Przemieszcza się –
niczym średniowieczny czeladnik (do tej idei nawiązuje) z kraju
do kraju, przez 5 kontynentów, zatrudniając się tylko za wikt i
dach nad głową. Raz jest czeladnikiem, raz mistrzem. Wędrówka
trwa 2 lata, pracuje w 60 miejscach, równocześnie pisząc na zamówienie reportaże, robiąc foto (stąd tantiemy na kontynuację
podróży). A pisze bardzo uczciwie, również o swoich sprawach
osobistych, o powodzeniach i niepowodzeniach przedsięwzięć.
Już chciałam zarzucić brak zdjęć, ale te są na www.journejmannbuch.de. Po co to wszystko? Autor tłumaczy, że chciał się przygotować do dorosłej stabilizacji podpartej doświadczeniami z
podróży.
Nasza biblioteka zakupiła już drugą część przygód kota Alfie.
Pierwszą część anonsowałam w lutym. Nic nowego... Stałam się
teraz wielbicielką przygód inspektora Andreasa Knutasa w serii
kryminałów autorstwa Mari Jungstedt, z akcją na dość ponurej
wyspie Gotlandia. Jungstedt (szwedzka dziennikarka, prowadzi
też program rozrywkowy) debiutowała jako pisarka w 2003 r.,
jej kilkutomowa seria została przetłumaczona na kilkadziesiąt
języków. W tv niemieckiej powstał serial, który regularnie ogląda
5 mln widzów. Nie dziwię się tej popularności... W naszej bibliotece jest sporo powieści z serii z inspektorem Knutasem.
Ewa Kłodzińska

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

odrodzić

„kwitnącą dolinę”

Zbliża się roczne podsumowanie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dla ,,Kwitnącej Doliny” przy granicy Antoninka jest to czas,
by ostatecznie rozprawić się z nieudacznikami z zarządu ROD. W
statnich latach doprowadzili do plajty finansowej, chaosu w zarządzaniu i ruiny tak pięknej niegdyś enklawy szczęśliwości.
W czerwcu br. minie 28 lat od czasu kiedy 250 pasjonatów przyjęło
w 1988 roku we władanie ,,Kwitnącą Dolinę”. Niestety, do dzisiaj pozostało z nich niewielu. Nowe pokolenie użytkowników po swojemu się
gospodarzy, nie czuje więzi społecznej z otoczeniem, przeważa egoizm.
Godzi się więc przypomnieć niezwykłą historię budowy Ogrodu, by do
świadomości nowicjuszy dotarło, komu zawdzięczają swoje poletko.

20
Wywiercono studnię głębokości 130 m, rozprowadzono na wszystkie
działki wodę i prąd. W owych czasach zdobycie 3 tys. m kabla elektrycznego należało do niewyobrażalnych osiągnięć, podobnie zbudowanie
stacji uzdatniania wody, stacji transformatorowej, zdobycie 3 tys. m
siatki na ogrodzenie terenu czy wreszcie deficytowego cementu.
W lutym 1986 r. nagle jak grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość, iż ,,170 działek od strony Nowej Wsi musi być zlikwidowanych z
powodu budowy drugiego toru dla ekspresowych pociągów MoskwaBerlin”. Przywróciliśmy do życia martwy zakątek ziemi, a tu nasz trud
wniwecz obracają. I znowu święty ptak egipski, ów feniks, dodał nam
energii. Szybko zdobyłem nowy obszar tuż za istniejącymi działkami.
Nazwałem go ,,Kwitnąca Dolina II”. W ciągu dwóch lat zbudowaliśmyinfrastrukturę jak na ,,KD I” i ,,wysiedleńcy” mieli ogródki.
Przez 8 lat byłem prezesem ,,Kwitnącej Doliny. Działkowcy z entuzjazmem przystąpili do pracy. Grodzili działki, budowali altanki, tarasy. Ukwiecali swoje otoczenie, tworzyli pergole, błękitne rabaty będące świetnym otoczeniem miejsca wypoczynku. Woda tryskała z węży,
warczały kosiarki, użytkownicy pławili się w słońcu. Co niedzielę pojawiał się barwny tłum, pośród kwiatów dziecię się zaśmiewało... Gdyby
wówczas pojawił się poeta z Czarnolasu, rzekłby z uwielbieniem ,,Serce
roście patrząc na... tę ,,Kwitnąca Dolinę”. W takim stanie przekazałem
rządzenie młodemu pokoleniu.

Twórca Kwitnącej Doliny Henryk Rozwadowski przy własnej
działce, która jest wzorem zagospodarowania.

BYŁ KSIĘŻYCOWY KRAJOBRAZ

Już w 1980 roku zrodził się pomysł urządzenia ogrodów działkowych
dla pracowników „Tarpana”. Miały powstać na wyrobisku po żwirowni w trójkącie torów kolejowych przy granicy Antoninka. Dopiero 12
czerwca 1984 r. dyrektor Fabryki powiedział do mnie: -Zbudujesz działki dla naszej załogi, przekazuję ci pełnomocnictwo. Wyraziłem zgodę.
Zaczęła się budowa na 9-hektarowym wyrobisku po 30-letniej eksploatacji żwirowiska. Przerażał księżycowy krajobraz. Zrzucano tutaj
nielegalnie śmieci komunalne, wszelkie badziewie, a głównie popioły z
EC Karolin. Wyznaczyłem cele na czteroletni plan zbudowania ogrodu
dla 250 działkowców.
Zadanie wymagało sił prawdziwego herosa. Uczestniczyli w dziele
m.in. naczelnik Biura Inwestycji Wojciech Krzewina, z ramienia kolejnictwa Stefan Gozik i przyszli działkowcy: Czesław Andrukonis, Jan
Hałas i inni. Mówiono, że to jest za piękne, aby było prawdziwe. A ja
konsekwentnie realizowałem z zaangażowaną ekipą wyznaczone cele.
Trzeba było stworzyć dokumentację, odszukać mnóstwo akt.

Nie zamykane bramy i furtki, a za nimi wielki śmietnik na
parkingu świadczą, że tu brakuje gospodarza.

UPORZĄDKOWAĆ STAJNIĘ AUGIASZA

Oto co stało się z ,,Kwitnącą Doliną” w ciągu ostatnich lat. Niekończąca się lista zaniedbań. Niegospodarność. Niezdolność utrzymania
Ogrodu w należytej kondycji. Liczne przekręty znalazły epilog w sądzie
(prezes i skarbnik skazani). Z podziemnych rur w alejce wycieka woda.
Świetlica zamknięta na cztery spusty, miał tu urzędować zarząd. Jedna
osoba prowadzi biuro w prywatnym mieszkaniu, pełni rolę sekretarki,
skarbniczki i księgowej.

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW

W ciągu roku 12 wywrotek, robiąc po 12 kursów dziennie z Franowa,
zrzuciło wyrobisko 150 tys. m sześc. ziemi. Potem nawieziono jeszcze
30-centymetrową warstwę próchnicy i torfu. Koparki, dźwigi, auta topiły się w grząskim terenie, geodeci gubili gumowce. Praca toczyła się od
świtu do zmroku przy skwarze, ulewie, mrozie, zamieci.

Zaniedbana działka, ponadto zryta ostatnio przez buszujące
po ogrodzie dziki, to jeden z wielu przykrych obrazków .

Wyrobisko po żwirowni zasypano przywożąc 150 tys. metrów
sześciennych ziemi. Zdjęcie z 1985 roku.

Prezes mówi, że za darmo pracować nie będzie, więc ustalił sobie miesięczną pensję. A tu zagracone otoczenie hydroforni, gigantyczne śmietnisko na dwóch parkingach, brama i furtki na oścież otwarte. Samowola
budowlana – altanki zamieniają się w domki jednorodzinne, na stałe
uzyskuje się zameldowanie. Działki porzucone, na niektórych wielki bałagan. Po alejkach i działkach buszują dzikie świnie... Uporządkować tę
stajnię Augiasza może tylko nowy zarząd ludzi oddanych sprawie.
Henryk Rozwadowski - budowniczy ,,Kwitnącej Doliny”
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krótkie wieści

- Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że po kilkunastu latach handlowego działania, swoje podwoje zamknął sklep warzywniczy w ,,ryneczku” przy ul. Małachowskiego. Mamy kolejny pusty lokal w tym miejscu, bo pomieszczenia, w których była
niegdyś agencja PKO, potem sklep mięsny też nie ma nowego
użytkownika.

HOROSKOP

na kwiecień

BARAN- Twoja wszechstronność zadziwia otoczenie, szkoda tylko,
że nie idzie z nią w parze dokładność i głębia wiedzy. Stajesz się coraz
bardziej powierzchowna(y). Nic dziwnego, skoro doba ma 24 godziny, a
Ty bierzesz sobie na głowę tyle spraw. Zajmij się tym, co niezbędne i na
czym się znasz. Szybko wyrabiasz sobie o czymś zdanie, ale równie szybko potrafisz je zmienić. Stąd częste pretensje wczorajszych przyjaciół.
BYK- Nabrałaś(eś) przekonania, że można się tą sprawa już więcej
nie zajmować. Nic błędniejszego. Nie wyczułaś(eś) koniunktury? Zmień
zdanie, póki jeszcze czas. Gdy się pomylisz, wpadasz w złość i starasz się
za wszelką cenę udowodnić, że jednak masz rację. A przecież w gruncie
rzeczy rozsądku Ci nie brakuje. Ale i miłości własnej - też nie. Twój lotny umysł bardzo Ci się przyda, trzeba będzie szybko ocenić propozycję.
BLIŹNIĘTA- To dobrze, że lubisz pytać, ale fatalnie, że wystarcza Ci
jaka bądź odpowiedź. Nie lubisz bowiem zgłębiać istoty problemów. Jesteś jak wahadło - raz w tę stronę, potem w odwrotną. Twój niespokojny
duch każe Ci stale gonić za czymś nowym. Może to i ciekawe, ale mało
konstruktywne. Stale zwijasz się jak w ukropie, można by było sądzić, że
tylko ruch utrzymuje Cię w formie. Pożytku jednak z tego niewiele.
RAK- Mądry człowiek rozpoznaje ponoć wady swoich przyjaciół i
zalety wrogów. Ty zaś lubisz szufladkować ludzi, uznajesz tylko dwa kolory - biel i czerń. Zmieniasz się w tym względzie na korzyść, ale jakby
za wolno. Szkoda, że wiadomości wlatują Ci do głowy jednym uchem,
a wylatują drugim. Nie lubisz dociekać przyczyn zdarzeń. Może to powstrzymałoby Cię od robienia różnych głupstw.
LEW- Bardzo lubisz wypowiadać się stanowczo w wątpliwych sprawach. A potem starasz się wykręcić kota ogonem. Nic dziwnego, że otoczenie nie ma najlepszego mniemania o Twoich prognozach i wiarygodności. Interesuje Cię tysiące spraw i rzeczy, ale najmniej porządek na
własnym podwórku. Uporządkuj go, wisi przecież nad Tobą, jak miecz,
kilka niezbyt ciekawych spraw. A najważniejsze - nie bierz swoich życzeń za realną rzeczywistość.
PANNA- Czy nie lepiej stać mocno na ziemi? Kto się wspina na palce
nie stoi pewnie. Druga strona wymaga wyjątkowo dużo zrozumienia i
cierpliwości. Nawet jeśli jej nie masz, udawaj dla dobra sprawy. Nie jest
ona łatwa do rozwiązania i może przysporzyć Ci wielu kłopotów. Wiadomość potraktujesz z niedowierzaniem. Przydałaby się ostrożność.
Rozwój wypadków idzie w pożądanym kierunku.
WAGA- Ujawniła się ostatnio u ciebie dziwna mieszanka - wątpliwość i łatwe uleganie wzruszeniom, a z drugiej strony zaciętość, a nawet mściwość. Wciąż przywołujesz zaszłości. Przestań się wreszcie tym
zajmować, zwróć ku przyszłości. I jakże potrafisz się martwić, a nawet
zamartwiać. Wyważaj bardziej - przecież jesteś Wagą - wszystkie swoje
kłopoty. Rzadko kiedy wierzysz, że Ci się powiedzie. Stąd nawet ewidentny sukces jest u Ciebie ledwie sukcesikiem.
SKORPION- “Kto zna swoją głupotę, nie jest głupcem”. Dlatego przestań wreszcie zamartwiać się niedawnymi wydarzeniami. Stało się, co

- Po kilku dekadach zakończył swoją działalność handlową
przy ul. Tomickiego na Komandorii pan Grzegorz Czajka. Zamierza sprzedać swój pawilonik położony na wprost SP nr 85.
Szkoda, bo interesujący sklepik pana Grzegorza jest swego rodzaju symbolem KOmandorii.
- Z budynku restauracji „Maltańska” zniknęła skrzynka pocztowa. Mamy nadzieję, że nie na stałe, bo jest ona tu mieszkańcom
potrzebna(e)
się stało, najważniejsze, aby wyciągnąć z tego wszystkiego odpowiednie
wnioski. Bogate życie wewnętrzne pomoże Ci w odzyskaniu równowagi.
Ktoś z Twojego otoczenia nie ma zbyt uczciwych intencji. Nie daj się
nabrać, zawierz swojej intuicji.
STRZELEC- Taktyka to jedna sprawa, a odwaga to druga. Nie bój się
ryzyka. Nie musisz, oczywiście, działać natychmiast, ale nie możesz też
odkładać decyzji w bliżej nie sprecyzowaną przyszłość. Najważniejsze,
aby nie poruszać się po omacku. Musisz mieć jasność co do kilku spraw.
Na szczęście natychmiast potrafisz wyczuć wszelki fałsz i domyśleć się
prawdziwych intencji. Powściągnij porywczość.
KOZIOROŻEC- Bardzo nie lubisz, gdy o Tobie plotkują. A pokaż
takiego, o którym nie plotkują. Zwłaszcza, że starasz się jak możesz, aby
dostarczyć tematów. To, jak Ty je interpretujesz, to jedna strona medalu,
druga - to jak je widzą inni. I nie możesz tu liczyć tylko na życzliwość.
Chandry masz już raczej za sobą, zbliża się dobry okres. To fakt, że nie
masz zbytniego zaufania do bliźnich, ale też nie możesz totalnie negować ich szczerości.
WODNIK - Ostatnio zbyt często jesteś szorstka(ki) i porywcza(y).
W kręgu spraw zawodowych nie najgorsze prognostyki. ale zadaj sobie
pytanie: po co Ci to wszystko? Kochasz pchać się w kabały. Przemyśl
sprawę jeszcze raz. Przed bystrymi oczyma bliźnich i tak niewiele można ukryć. Nie przywiązuj takiej wagi do tzw. opinii.
RYBY- “Nie można zasłonić uszu kradnąc dzwon z dzwonnicy”. Nikogo nie oszukasz,
najprędzej siebie. Twoja domyślność idzie za
daleko. Widzisz problemy tam, gdzie ich
nie ma. A wcale nie
organizuje kursy na prawo jazdy kat. A, B
jesteś taka(taki) twarda(twardy), za jaką
dla bardziej i mniej zdecydowanych
(jakiego) chcesz uchogwarantując profesjonalną naukę
dzić. I niektórzy przej-

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW

rzeli już tę maskaradę. Przed propozycją
czujesz zbytni respekt
- nie bój się, idź na
całość.
Przesadna
ostrożność szkodzi.

i bezstresowe przygotowanie.

Tel. 602 685 977

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

www. osk-majchrzak.vrs.pl

IMIENNIK KWIETNIOWY

BERENIKA (14 kwietnia) jest flegmatyczna, więc nie ma co
po niej spodziewać się szybkiej reakcji. Jednocześnie nie wpada w panikę, zachowuje rezerwę – taka z niej spokojna kobieta,
nie oddająca się marzeniom a mocno stąpająca po ziemi. Dobra
obserwatorka, potrafi uważnie słuchać. Jej totem roślinny to goryczka – i taka nieco gorzka jest Berenika, choć w środku - istny... miód, tyle, że utajniony (również w sferze seksu). Przyjaciół
nie zmienia, dba o rodzinę.

AGNIESZKA (20 kwietnia) działa szybko, gnana jakimś
wewnętrznym impulsem przemieszcza się z miejsca na miejsce, niczym gołąb pocztowy (jej totem zwierzęcy). Lubi zmieniać otoczenie (adres zamieszkania) i przyjaciół. Nie jest łatwa
w kontaktach, bo potrafi z szalonej ekspresji wpaść za chwilę w
depresję czy melancholię. Jest uwodzicielska, ale – uwaga – umie
grać na uczuciach. I choć Agnieszka wszystko rozumie to może
potknąć się o jakiś drobiazg.
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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

2016

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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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

