
Czerwiec 2016 nr 6 (186) Cena 1,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1641-6813 
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW

W NUMERZE m.in.: Śladem zbrodni   
    25 lat kapłaństwa Proboszcza    
       Na co plac w Kobylepolu
    Ewakuacja Cegielskiego c.d.
      ROD „Cybinka” zaprasza
          Z kroniki policyjnej 

Fot.
Krzysztof 
Styszyński

 Rodzinne ogrody działkowe potrafią się rządzić

Sukces piłkarek SP45
na Narodowym s. 15 

25 lat kapłaństwa
Ks. Proboszcza s. 6 

Państwo Litwińscy
piszą z Kamienia  s. 8



2

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Wieść gminna głosi, że ostatni, wielki pożar zabytkowego młyna 
przy ul. Nadolnik na Głównej był wynikiem celowego podpalenia. 

Fot. Hieronim Dymalski

Tylko alpiniści są w stanie umyć (za 35 tys. zł) szklaną elewację 
nowego Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Niepodległości

Na Placu Kolegiackim archeolodzy pozostawili długo na publicz-
nym widoku odkryty ludzki szkielet, jakby to był zwykły przedmiot. 

Budowany szybko obiekt przy ul. Warszawska/Krańcowa coraz bar-
dziej przypomina docelowy kształt, jak na tej wizualizacji. 

Pielgrzymka rodzin ofiar obozów koncenytacyjnych w Austrii, 2016 r.  
Z prawej H Walendowski - autor artykułu zamieszczonego na str. 12

 Granitowa rzeźba sarenki na Rynku w Mauthausen wykonana 
przez więźnia Stanisława Krzekotowskiego  z Poznania. Str. 12
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szpecące ogłoszenia

rozmyślania pod szlabanem

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

radny  z  charakterem
Łatwiej wygrać w totolotka niż trafić na  otwarte szlabany kole-

jowych przejazdów na ulicach Krańcowej i św. Michała. Biegnie 
tam kilkutorowa trasa z wieloma pociągami, a ponadto stale 
przetaczane są w ślimaczym tempie jakieś dziwne towarowe 
składy. Nierzadko taki wymuszony postój pod szlabanem trwa 
nawet kilkanaście minut, a bywa, że ponad dwadzieścia. Wte-
dy pojawiają się w głowie zatrzymanego bardzo niepochlebne 
myśli o PKP i innych szynowych przewoźnikach. To oni ciągle 
bez skrupułów korzystają z niezasłużonych przywilejów, wy-
sokim kosztem wielkiej rzeszy użytkowników zwykłych dróg  
i ulic. To jest szkodliwy przeżytek.

Kiedy budowano pierwsze trasy kolejowe w XIX wieku, wtedy 
pociągi były niekwestionowanym symbolem najwyższej nowo-
czesności i niosły z sobą wszędzie prawdziwy skokowy postęp 
cywilizacyjny. Zaprzęgi konne nie mogły konkurować z lokomo-
tywami i pokornie czekały, aż będą mogły przekroczyć żelazny 
szlak kolejowy. Nikt nie miał nic przeciwko temu, aby szybki 
zwiastun lepszego życia społeczeństw miał wszędzie pierwszeń-
stwo przejazdu. Te czasy kolejowej hegemonii jednak minęły 
bezpowrotnie, obecnie głównym środkiem transportu i komu-
nikacji są wszelkiego rodzaju samochody. Z nich korzysta na co 
dzień większość obywateli i nie powinni oni czekać jak przed 
dwoma wiekami pod kolejowymi szlabanami.

W zachodniej Europie już dawno nie ma tego reliktu minio-
nych czasów, w każdym razie nie na ruchliwych drogach i uli-
cach. Szlabany zastąpiono wszędzie tunelami lub wiaduktami, bo 
to leży w interesie większości użytkowników dróg, bo tak naka-
zuje racjonalne postępowanie, które eliminuje również wiele za-
grożeń na kolejowych przejazdach. Nikt tego nie robi, ale gdyby 
podsumować wszystkie społeczne koszty brakujących w Polsce 
kolejowych wiaduktów i tuneli, to ich budowa okazała by się za-
pewne bardzo opłacalna. 

Dlatego konieczne jest nałożenie na koleje w naszym kra-
ju odpowiednich opłat za zatrzymywanie szlabanami ruchu na 
drogach. Każdy mieszkaniec musi płacić słono nawet za krótko-
trwałe tzw. zajęcie chodnika czy części ulicy. Kolej też powinna 
ponosić koszty utrudniania życia obywatelom i narażanie ich na 
straty. Z opłat mógłby szybko powstać fundusz budowy kolejo-
wych wiaduktów i tuneli, bo szynowi przewoźnicy z własnej woli 
nigdy ich nie zbuduja.                                                                md

Zupełnie nie potrzebuję i nie chcę wiedzieć, do jakiego klubu na-
leży radna czy radny Poznania, bo wybierałem swojego przedsta-
wiciela, a nie pajacyka w rękach jakiegoś partyjnego dygnitarza, 
którego nasze sprawy zupełnie nie interesują. Partie są podobno 
niestety potrzebne, chociaż tylko do wymiany ekip rządzących, 
które zawsze z czasem się brzydko degenerują i w końcu działa-
ją tylko dla siebie, a nie dla obywateli. Wtedy wyborcy wyłaniają 
inną swoją reprezentację, aby przywróciła choć trochę normalno-
ści, uczciwości, troski o publico bono... I tak to się kręci, bo nic lep-
szego ponoć nie wymyślono, chociaż pewności nie ma, bo jest to 
opinia partyjnych teoretyków na usługach.

Gdy słyszę o politycznych klubach w Radzie Miasta, to tracę 
resztki zaufania do radnych i rozpada się w pył moja szczątkowa 
nadzieja, że może jednak oni chcą coś dobrego zrobić dla miesz-
kańców i miasta. Kluby miejskich rajców służą bowiem ich dyscy-
plinowaniu i pilnowaniu, aby samodzielnie nie myśleli, aby słucha-
li centralnych aparatczyków, a nie własnego sumienia i rozsądku. 
Zniewolony partyjną dyscypliną radny jest pożytecznym trybikiem 
dla dygnitarzy z góry, ale przestaje być reprezentantem wyborców. 
Nie może być inaczej, gdyż interes partyjnych central nie ma nic 
wspólnego z interesem miast, gmin, wiosek i osiedli.

Bardzo chciałbym, aby wybrani przez nas radni miejscy podczas 
cotygodniowych sesji ostro spierali się między sobą o wizję mia-
sta, funkcjonowanie urzędów, służb publicznych, warunki bytowe, 
bezpieczeństwo itp. Jeśli jednak ci nasi niby reprezentanci kłócą 
się tylko dlatego, że mają różne legitymacje partyjne, a spór nie 
dotyczy ani grodu, ani jego mieszkańców, to ja ich zwalniam bez 
podziękowania. Do miejskiego samorządu każdy radny wchodzi 
się przez skrojoną dla partii ordynację wyborczą, ale później powi-
nien natychmiast i całkowicie zapomnieć o partyjnej solidarności, 
bo ma obowiązek być solidarnym tylko z wyborcami. Taki odpo-
lityczniony samorząd byłby gospodarzem jakiego potrzebujemy  
i oczekujemy.                                                         Marcin dymczyk

Naszym czytelnikom – w każdym razie niektórym – nie po-
doba się umieszczanie gdzie popadnie różnego rodzaju indywi-
dualnych ogłoszeń w postaci kartek przyklejanych na słupach, 
latarniach, płotach, murach, drzewach itd. Można na nich prze-
czytać o oferowanych „korzystnych” pożyczkach, dostawach 
opału, o zaginięciu domowego zwierzęcia, o korepetycjach, usłu-
gach dekarskich, ogrodniczych itp., itd. Ten sposób docierania 
z informacją do mieszkańców ma tą niewątpliwą zaletę, że jest 
darmowy, ale budzi uzasadnione zastrzeżenia z uwagi na oszpe-
canie naszych osiedli. Chyba uzasadnione są opinie, że ten pro-
ceder należy ukrócić, a zająć tym się powinna straż miejska. Nie 
chodzi o to, aby od razu wypisywać mandaty, ale nakazanie usu-
nięcia papierowych zawieszek byłoby jak najbardziej wskazane. 
Dla rad osiedli jest to sygnał, że należy stworzyć zalegalizowane, 
odpowiednie  słupy ogłoszeń, które są starym wynalazkiem. 
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jak wychować?

działać racjonalnie

Czerwiec należy do dzieci. Pierwszego 
czerwca mają swoje światowe święto, które 
rzadko trwa jeden dzień: szkolne festyny, 
rodzinne prezenty i miła perspektywa koń-
ca roku szkolnego. Nauka też już jest w tym 
czasie na planie drugim – są wycieczki, cie-
kawe spotkania, a lekcji tyle co nic. 

Muszę tu wtrącić drobne wspomnienie, że 
daaawno temu było jeszcze przyjemniej, bo 
moja szkoła (SP nr 85) przechodziła we wła-
danie MTP i zmieniała się w wielkie ,,noc-
legowisko” gości targowych. A my? A my ruszaliśmy na wyciecz-
ki – najczęściej w najdalsze rejony nadmaltańskie (z zapleczem 
kuchennym w postaci tzw. suchego prowiantu, czyli pajd chleba z 
kiełbasą albo dżemem i wielkich baniaków z herbatami i innymi 
napojami). Były gry, zabawy rozmaite, leniuchowanie na kocykach 
na łonie przyrody, świeże powietrze i bliskość nauczycieli, którzy 
,,wrzucali na luz” jakby to dzisiejsze małolaty powiedziały.

Teraz mamy bezstresowe wychowanie i wielce niepokojące rapor-
ty policji. Otóż bardzo wzrosła przestępczość wśród naszych ,,mi-
lusińskich” nieletnich. W pierwszym kwartale tego roku konflikt 
z prawem miało o prawie 25 proc. małolatów (11 tysięcy!) więcej 
niż rok temu. Popełnili ponad 3,6 tysięcy przestępstw, związanych 
z wytwarzanie, posiadaniem i handlem substancjami niedozwo-
lonymi. W tym momencie należałoby z przekąsem powiedzieć, że 
oznacza to równocześnie wzrost... umiejętności produkcyjno- han-
dlowych, czyli niejako biznesmenowych, u tych co dowodu osobi-

stego jeszcze nie mają, za to rodzice mają prawo do 500 zł, bo to 
jeszcze dzieci! Ale to tak na marginesie... 

W policyjnych sprawozdaniach mowa jest o kradzieżach, rozbo-
jach, pobiciach, poważnych aktach wandalizmu dokonanych przez 
małolaty (4,7 tys., o ponad 600 więcej niż rok temu). I to wszystko 
nie przeraża aż tak jak kolejny przykład przestępczości nieletnich 
–  używanie przemocy w rodzinie! Można powiedzieć, że jak zosta-
ły te dzieciaki od maleńkości swojej bezstresowo wychowane (,,no, 
już nie kop mamusi – zaraz kupię ci tego lizaka” - ,,obrazeczek” 
ze sklepu) to takie teraz dramatyczne żniwa ci rodzice zbierają. 
Odnotowano (a więc były to zgłoszenia na policji. A ile nie było?) 
100 takich przypadków. Podniesienie ręki na rodzica – to zgroza. 
Przejmująca tym bardziej, że wszystko to dzieje się w kraju tak 
katolickim (,,Czcij ojca swego i matkę swoją”)...

Psycholodzy, psychiatrzy mówią, że ci bardzo młodzi ludzie nie 
dają sobie rady z problemami dnia codziennego. Ten ,,dzień co-
dzienny” to m.in. godziny spędzone na grach wirtualnych, gdzie 
świętości nie ma, a krew niemal ścieka po monitorze. O małola-
tach uwikłanych w wirtualną sieć mówili już na łamach „MY” 
nasi eksperci-psycholodzy, ale trzeba do tematu wracać.

A może teraz, gdy zaczynają się wakacje, odłączyć naszych mi-
lusińskich od internetu, może wywieźć w głuszę gdzie komórki nie 
mają zasięgu? Dać do zabawy ,,Chińczyka” albo warcaby? W piłkę 
z dzieciakiem pokopać? Tylko ten strach, że dziecię się wścieknie, 
rodzica pobije, las w złości podpali. No i wyjdzie na to, że rodzice 
nie dali należytej opieki nieletniemu... I koło się zamyka!

Aby nie było tak jednoznacznie pesymistycznie, warto zajrzeć na 
strony w MY przygotowywane przez szkoły z naszych osiedli. I od 
razu człowiekowi lżej na sercu, czytając jakie mamy zdolne i sym-
patyczne dzieciaki!                                                Ewa Kłodzińska

dementuję plotki, iż jestem przeciwni-
kiem budowy placu zabaw w Kobylepolu 
(plotkarzowi polecam przeczytanie tego 
tekstu ze zrozumieniem). Przypominam, 
że Rada Osiedla przeznaczyła w tego-
rocznym budżecie środki na finansowa-
nie budowy tego placu. Poprzednia Rada 
Osiedla jak i obecna czyniły starania o 
pozyskanie gruntu pod tę inwestycję. Po 
ponad rocznych staraniach obecna Rada 
cel osiągnęła, bo Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami przekazał jej w zarząd działkę przy Szkole 
Podstawowej nr 55 oraz dwie działki u zbiegu ulic Rysia/Maja-
kowskiego. Od przybytku głowa nie boli, więc postanowiliśmy 
(RO) zrealizować inwestycje na obu terenach.

Wcześniej jeden z radnych miasta zaproponował zbudowa-
nie w Kobylepolu dużego obiektu sportowego! Wiadomo, że ta 
okolica pozbawiona jest takiego zaplecza, więc oczywiście coś się 
wreszcie mieszkańcom należy! Budowanie jednak na tym osiedlu 
wielkiego i kosztownego obiektu rodzi wątpliwości. Zarządzanie 
i utrzymanie spadnie na barki lokalnego samorządu, czyli Rady 
Osiedla A-Z-K! Roczny koszt utrzymania dużego obiektu zmu-
si do zrezygnowania z części programu dla seniorów, półkolonii 
dla dzieci i innych działań integracyjnych. 

Nie są to wszystkie argumenty prze-
ciwników tej dużej inwestycji. Wzdłuż 
ulicy Majakowskiego biegną przyłącza 
(gaz, woda, kanalizacja, linia energe-
tyczna…). Właścicielka jednej z dzia-
łek pytała czy wybudowany obiekt nie 
przeszkodzi w przyłączenie jej działki 
do tych mediów. Odpisaliśmy, zgodnie 
ze stanem faktycznym, że przeszkodzi!

Następną kwestą są rosnące tutaj 
drzewa, w większości to akacje, lecz tra-
fiają się też lipy (fot. z prawej). Gościu 
siądź pod mym liściem, a odpocznij so-
bie, nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam 
ja tobie... - pisał we fraszce „Na lipę” 

nasz wielki poeta Jan Kochanowski. Czy godzi się pozbawiać 
okolicznych mieszkańców tych uroków? 

Proponowany tu obiekt miałby składać się z czterech modu-
łów - boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
oraz street workout. To za dużo w jednym miejscu. Aby wyko-
rzystać planowane środki racjonalnie, proponujemy rozdzielić 
je na dwie lokalizacje. Boisko umiejscowić na terenie przy ul. 
Szpaków, zrekultywować, zamontować bramki oraz część wi-
downi, a w miejscu obecnego placu asfaltowego wybudować 
,,street workout”. W Kobylepolu przy ul. Rysia/Majakowskiego 
proponujemy umiejscowić plac zabaw (plotkarzu czytaj uważnie 
i ze zrozumieniem) oraz siłownię. Pozwoli to zachować obecne 
walory tego miejsca. 

Uważam, jak i zdecydowana większość naszych radnych, iż nie 
powinniśmy pozwolić, by dawne boisko przy ul. Szpaków zara-
stało chwastami. Opodal znajdują się trzy osiedla mieszkaniowe 
i jest tu znaczna liczba czynnych miłośników ,,piłki kopanej”. Za-
mysłem naszym jest stworzenie osiedlowej ligi piłkarskiej, posia-
damy boiska w Zielińcu, Antoninku oraz Darzyborze, a brakuje 
go właśnie tutaj!

Stojąc jednak na stanowisku, że demokracja to głos ludu, prze-
prowadzimy w czerwcu br. konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi Kobylepola. Drodzy! Zastanówcie się, co będzie dla nas naj-
lepszym rozwiązaniem i proszę was byśmy nie ,,ściągali’ na to ze-
branie ludzi spoza naszego osiedla - rodzina rozwiązuje sprawy 
we własnym gronie! 

     Przewodniczący Rady Osiedla A-Z-K Krzysztof Bartosiak 

Krzysztof Bartosiak

Fragment placu u zbiegu Rysiej i Majakowskiego w Kobylepolu. 
Teren oddany do zagospodarowania  Radzie Osiedla.  
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI
Ostatnio zapraszaliśmy Państwa na festyn osiedlowy, a dzi-

siaj zostały już po nim tylko wspomnienia. Sądzę jednak, że ci, 
którzy byli na nim razem z nami potwierdzą, iż te wspomnie-
nia są bardzo miłe. A zaczęło się dość nietypowo… 

Przewodniczący Osiedla, przebrany za średniowiecznego ry-
cerza, wraz ze swoją „drużyną”, przeszedł przez pobliskie ulice, 
zapraszając chętnych do zabawy. Potem kolejne atrakcje prześci-
gały się wzajemnie: efektowne pokazy walk wojów, koncerty mu-
zyki dawnej, festiwal tańca w wykonaniu przedszkolaków oraz 
uczniów szkół, stoiska z rękodziełem, a dla łasuchów degustacje 
tradycyjnie przygotowywanych potraw. 

 Nie można też zapomnieć o drugim „Biegu za lisem”, który 
w tym roku przyciągnął jeszcze więcej sportowców niż ubiegło-
roczna edycja. Zwieńczeniem festynu było ognisko, połączone z 
pieczeniem kiełbasek. Tym razem nie rozstajemy się jednak na 
długo, ponieważ jako Rada Osiedla planujemy przygotować 
w połowie września festyn na Zielińcu, oficjalnie otwierający 
budowane boisko, plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. już 
teraz serdecznie na niego zapraszamy.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić mieszkańców naszego 
Osiedla do wzięcia udziału w XXIII edycji konkursu „Zielony 
Poznań”. Zgłoszenia należy oddawać na wydrukowanych w ko-
lorze formularzach. Aby ułatwić dotarcie do nich, przygotowali-
śmy kilka punktów, w których można je bezpłatnie poprać. Są to: 
Szkoła Podstawowa nr 55, Szkoła Podstawowa nr 87, kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, kościół pw. Ducha Świętego, administracja 
PTBS oraz sklepy spożywcze na Zielińcu. Wypełnione zgłoszenia 
również można przekazać do Urzędu Miasta za pośrednictwem 
Rady Osiedla, wrzucając je w kopertach do naszych skrzynek 
kontaktowych.

Piękne ogrody czy balkony zdecydowanie dodają uroku nasze-
mu Osiedlu, ale jako Radni jesteśmy też zobowiązani do dbania 
o ogólnodostępną zieleń. Dlatego też dokładamy wszelkich sta-
rań, aby jak najszybciej zrewitalizować park przy ulicy Browarnej 
w Antoninku. W ostatnim czasie wycięto krzewy i samosiejki, 
następnie zostaną usunięte drzewa, zagrażające bezpieczeństwu. 
Jest duża szansa na to, aby Antoninek odzyskał, zapomniane do-
tąd, miejsce spacerów i zabaw. 

      Magdalena Ziółkowska Grupa Informacyjna RO  A-Z-K 
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można i w poznaniu! 

25-lecie kapłaństwa

radość każdego dnia
To było 16 maja 1991 roku: 26 diakonów przyjęło w po-

znańskiej katedrze święcenia kapłańskie, wśród nich był dia-
kon Paweł deskur. dzisiaj, 25 lat po tamtych wydarzeniach, 
rozmawiam – niejako jubileuszowo - z księdzem prałatem dr. 
Pawłem deskurem, proboszczem parafii św. jana jerozolim-
skiego za Murami. 

Poniżej przytaczamy fragmenty bardzo głębokich, niezwy-
kle interesujących, aktualnych refleksji Księdza Proboszcza.

                      O POWOŁANIU
Moja droga do kapłaństwa była nieco zawiła. Najpierw ukoń-

czyłem Akademię Ekonomiczną, odbyłem służbę wojskową. Pa-
miętam, że gdy pierwszy raz wszedłem do naszego Seminarium 
Duchownego odczułem radość, że wreszcie spełniam wolę Boga. 
Ta radość towarzyszy mi do dziś, przez 25 lat odczuwam każdego 
dnia potwierdzenie, że mój wybór był słuszny. Nie, na moją decyzję 
ksiądz kardynał Andrzej Maria Deskur nie miał wpływu, bo myśl 
o wyborze kapłaństwa pojawiła się już w szkole średniej. Księdza 
kardynała Andrzeja Marię Deskura poznałem później. Dopiero 
gdy studiowałem teologię w Rzymie, miałem z Nim więcej kontak-
tów, więcej rozmów. Myśl o kapłaństwie ukształtowała się w mojej 
najbliższej rodzinie: i rodzice, i dziadkowie byli bardzo pobożni. 
Tak na marginesie: nigdy nie byłem ministrantem. Jestem przeko-
nany, że to mój ojciec duchowny, ks. Adam Przybecki, duszpasterz 
akademicki, ostatecznie ugruntował mnie w moich przekonaniach 
o byciu kapłanem.

Powołanie do życia kapłańskiego zawsze kojarzy się z jakąś rezy-
gnacją, np. z życia małżeńskiego, wolności wyboru itp. A ja zawsze 
miałem poczucie, że owa ,,rezygnacja”, wręcz przeciwnie, wiele mi 
dała...

                          JAKI KSIĄDZ
Wielu ma w pamięci obraz księdza z czasów przedsoborowych, 

to taki ksiądz jak w ,,Chłopach” Reymonta: spaceruje, rozmyśla, a 

parafianie widzą go tylko na mszach św. Dopiero kardynał Wojty-
ła zaczął lansować typ księdza, który przełamuje ten dystans, wę-
drując z młodzieżą, biorąc udział we wspólnych spływach kajako-
wych, zasiadając z nią przy ognisku itp. Niektórzy księża poszli da-
lej w tych kontaktach z młodymi. Okazało się jednak, że młodzież 
nie chce duszpasterza-luzaka, kumpla, lecz duszpasterza-ojca. 

Nowym rysem współczesnego kapłana jest bycie społecznikiem 
także poza budynkiem kościoła. Mój ojciec duchowny w semina-
rium zwracał jednak uwagę na to, czy spotkanie z duszpasterzem 
czyni ludzi bardziej otwartymi na Pana Boga? Bo jeśli chodzi tylko 
o fraternizowanie się, sztuczne bratanie przy jakiejś kolacyjce – to 
lepiej z takich wizyt zrezygnować. Myślę, że chodzi o wzajemny 
szacunek. To ksiądz powinien siebie szanować, a ludzie powin-
ni widzieć w duszpasterzu osobę, która pomaga im być lepszym. 
Przez fraternizowanie się można ten szacunek stracić. 

                     O SAMOTNOŚCI 
Jeden z księży powiedział tak: -Świadomie wybrałem samot-

ność (celibat), ale to nie oznacza, że jestem osamotniony. Ja też 
tak uważam. Zawsze chciałem być duszpasterzem, być wśród lu-
dzi, tymczasem wikariuszem byłem tylko przez pierwsze dwa lata 
kapłaństwa, później, po studiach w Rzymie, przez 17 lat pełniłem 
różne funkcje w instytucjach centralnych archidiecezji, m.in. byłem 
wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM, ceremoniarzem w 
katedrze, kierowałem sekretariatem 69 Synodu Archidiecezji Po-
znańskiej. Swoje zadania wykonywałem najsumienniej jak potra-
fiłem, ale dopiero gdy zastałem proboszczem odczułem prawdziwą 
radość. Tu, w parafii, nie można czuć się osamotnionym!

25 lat po święceniach, 
też w połowie maja, 
ksiądz proboszcz Paweł 
deskur odbierał jubile-
uszowe życzenia i gratu-
lacje. Najpierw był bukiet 
czerwonych róż od miesz-
kańców domu Pomocy 
Społecznej przy Konar-
skiego, gdzie od 1 paź-
dziernika 2014 roku ks. 
Paweł deskur pełni funk-
cję kapelana i co sobotę 
odprawia w kaplicy mszę 
św. Ciąg dalszy nastąpił 
w niedzielę: znowu życze-
nia, kwiaty i upominki. 
Po mszy św. zamówionej 
przez parafian w intencji 
Księdza Proboszcza, jubi-
lat zaprosił do ogrodu na 
spotkanie, które zakoń-
czyło się nabożeństwem 
majowym.                     Ewa Kłodzińska, fot. Waldemar Malicki

Redakcja ,,MY” dołącza się do wszystkich najlepszych życzeń 
i myśli dla Czcigodnego Jubilata! Otrzymany od parafian pięk-
ny dąb „Paweł” niech rośnie jako dowód wdzięczności i miłości 
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Teatr Scena na Piętrze

2 fot. Krzysztof Styszyński 

dni wilhelmiego
Kończy się 36. sezon Sceny na Piętrze, ale w czerwcu jeszcze 

ważne wydarzenie – w Poznaniu rozpoczną się IX dni Romana 
Wilhelmiego. M.in. 6 czerwca w 80. rocznicę urodzin Artysty, 
o godz. 18.30 na skwerze jego imienia, nieopodal zbiegu ulic 
23 Lutego i Masztalarskiej (niedaleko Sceny), będzie można 
złożyć kwiaty, zapalić znicze, posłuchać wspomnień o aktorze. 
A w Scenie - spektakl (konieczne są zaproszenia) ,,Nie lubię 
pana, panie Fellini”. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, 
które mają nam przypomnieć wspaniałego aktora z Poznania. Ma 
więc stanąć kuchnia polowa serwująca grochówkę – jak w ,,Czte-
rech pancernych”, przez miasto przejadą przedwojenne samocho-
dy jak w ,,Karierze Nikodema Dyzmy”...

27 czerwca Scena zaprasza na kolejny recital: Robert Ku-
delski z mini orkiestrą zaśpiewa to ,,Co mężczyzna chce po-
wiedzieć” - oczywiście, głównie o miłości. Gość Sceny to aktor 
teatralny i filmowy, piosenkarz. Tańczył ,,z gwiazdami” w tv, 
imitował sławy w ,,Twoja twarz brzmi znajomo”. Prawdopo-
dobnie znajomo też zabrzmią piosenki przedstawione w Sce-
nie na Piętrze...   

Tymczasem w maju mogliśmy obejrzeć słodko-gorzką kome-
dię ,,Przyszedł mężczyzna do kobiety”, a oboje z niemałym ba-
gażem doświadczeń i tak bardzo spragnieni miłości i przyjaźni. 
On – Witia (Tomasz Dedek) nieśmiały i zakompleksiony, ona – 

Dina (Anna Wojton) pełna energii i pewnego pozerstwa, któ-
rym ukrywa swoje obawy, czy ta ,,randka w ciemno” się uda, 
czy spodoba się mężczyźnie. Świetnie zagrane niedoskonałości, 
frustracje, udawanie i zdejmowanie masek - to wszyscy znamy. 
Owacje dla aktorów trwały długo, a oni na to zasłużyli!

Redakcja MY towarzyszyła wszystkim wydarzeniom Sceny 
na Piętrze w 36. jej sezonie, relacjonując je na swoich comie-
sięcznych łamach. Niewątpliwie wydarzeniem muzycznym 
był spektakl Shalom, niewątpliwie wydarzeniem teatralnym 
była ,,diva” z Małgorzatą Bogdańską i Edytą Herbuś – aktor-
kami najwyższej klasy. Sceno na Piętrze – trwaj! 

                                Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński 

Osiedlowym placówkom handlowo-usługowym wróżono 
upadek z powodu konkurencji dyskontów i wielkich centrów 
handlowych. Tymczasem sklep 1001 dROBIAZGÓW przy ul. 
Łaskarza 4 niedawno obchodził... 25-lecie funkcjonowania! 
Od jakiegoś czasu placówkę prowadzi pan Przemysław Tobol-
ski (wraz z mamą-Haliną), z którym rozmawiamy nie tylko o 
ofercie handlowej i usługowej.

- U mnie nadal jest towar, do którego przyzwyczaili się klien-
ci, m.in. asortyment drogeryjno-chemiczny (dla potrzeb domo-
wych), papierniczy czy drobiazgi spożywcze – zapewnia pan 
Przemek. -Są jednak też nowości: artykuły zoologiczne (np. kar-
ma dla różnych zwierząt), drobny sprzęt gospodarstwa domowe-
go, artykuły dekoracyjne (ozdobne świeczniki, ramki do zdjęć, 
poduszki).

- A w gablocie interesująca biżuteria: wisiory, pierścionki, 
kolczyki...

- Tak, to też nowość – potwierdza nasz rozmówca – biżuteria 
artystyczna z wykorzystaniem kamieni szlachetnych; koralow-
ców, bursztynu, jaspisu, agatu. Hitem są czapki bawełniane (to na 
chłodniejsze dni) po... 5 zł.

- Sklep 1001 dROBIAZGÓW to także wiele usług...
- Nadal można skorzystać z usług szewca, kaletnika, nadal 

przyjmuję zdjęcia do wywołania. Są też usługi krawieckie. Nato-
miast nowością jest ekologiczne czyszczenie i pranie odzieży, dy-
wanów, pościeli – u mnie jest punkt przyjęć. Wprowadziłem też 
drobne usługi poligraficzne (ksero, wydruki), a na indywidualne 
zamówienia wykonuję specjalne, unikalne kartki okolicznościo-
we z dedykacjami, zdjęciami itp. Chętnie nawiązałbym współpra-
cę z artystami-amatorami, nie tylko z naszego osiedla. 

Naszą rozmowę co rusz przerywają klienci: a to wędkarz ku-
puje... emalie do paznokci w ostrych ,,żarówkowych” kolorach 
(–Nie, ja paznokci nie maluję – śmieje się - ale spławiki, bo farba 
z nich już zeszła), a to pani po wsuwki, inna kupuje pierścionek. 
Tytułują sprzedawcę ,,Przemkiem”... -Bo ja mieszkam w tym sa-

mym bloku – tłumaczy pan Tobolski - w tym sklepie jako dzie-
ciak kupowałem  zabawki, stąd ta nasza komitywa. Zresztą uli-
ca Łaskarza to jakby osobne osiedle na Komandorii! Do oferty 
,,specjalnej” sklepu 1001 DROBIAZGÓW trzeba by dorzucić... 
misje i zadania, które zlecają klienci panu Przemkowi: a to ma 
się postarać o tańsze kosmetyki, a to rozejrzeć za proszkiem E do 
pralek wirnikowych.

- Staram się jak mogę, aby te zadania wykonać... 
Pytam na koniec naszej rozmowy w czym upatruje swoisty 

sukces małych osiedlowych sklepów, które jednak nie podda-
ły się handlowym ,,gigantom”.

- Może to trochę wynika z wieloletnich przyzwyczajeń kupu-
jących – mówi p. Przemysław Tobolski - a może dlatego, że u 
mnie i w innych małych placówkach osiedlowych klient nie jest 
anonimowy i dzięki temu czuje się lepiej. Co więcej – sprzedaw-
ca jest też często doradcą w różnych kłopotach domowych, tu 
można porozmawiać. W centrach, galeriach klient nie uświad-
czy takiej atmosfery!                                             Ewa Kłodzińska 

Sklep 1001dROBIAZGÓW, ul. Łaskarza 4, czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 10 – 18, w sobotę do godz. 14, 
tel. 603-555-895, mail: sklep@tysiacjedendrobiazgow.pl

wzajemna korzyść
Osiedlowy handel
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poznajmy się
Rodzinny Ogród Działkowy „Cybinka”

Kilkaset metrów na wschód od Jezi-
ora Maltańskiego, tuż przy lesie, w 
otoczeniu osiedla domów wielorodz-
innych i jednorodzinnych, przy ulicy 
Pustej, znajduje się Rodzinny Ogród 
Działkowy „Cybinka”, który w sierp-
niu obchodzi 45-lecie. W 1971 roku, 
w miejscu nieużytków, chaszczy i gru-
zowisk, staraniem pracowników ów-
czesnych Zakładów Metalurgicznych 
POMET, rozpoczęły się prace porządkowe tego terenu. Początki 
nie były łatwe. Cały obszar trzeba było wyrównać, nawieźć zi-
emi, wytyczyć alejki, poszczególne działki, zbudować sieć 
wodociągową i elektryczną.

Z biegiem lat, dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości działkowców, 
cały obszar zmienił się z nieużytku w „zieloną wyspę” pokrytą 
drzewami i krzewami rozmaitych gatunków. Obecnie w naszym 
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym użytkowanych jest 140 
działek. Cały obszar zajmuje prawie 5,5 ha. Pomimo tego, że 

ogród położony jest w obrębie miasta i przy osiedlach, nasi 
działkowcy znajdują tu doskonałe warunki do wypoczynku po 
trudach codziennej pracy .

Oczywiście z czasem zmieniał się profil ogrodów. Kiedyś każdy 
z działkowców zajmował się uprawą warzyw i owoców, teraz 
coraz więcej ogrodów pełni rolę wyłącznie rekreacyjną. Gwaran-
tuje to spokój i odpoczynek po nerwowej i głośnej codzienności. 
Zdarza się, że po latach użytkowania niektórzy działkowcy, ze 
względu na podeszły wiek lub inne ograniczenia, decydują się na 
rezygnację z użytkowania działki. Dzięki doskonałej lokalizacji 
ogrodu, działki szybko znajdują nowych użytkowników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie mieszkańców 
okolicznych osiedli, którzy na co dzień spędzają czas w swoich 
mieszkaniach, domach i blokach bez własnego ogrodu. Komu 
bliska jest idea Rodzinnych Ogrodów Działkowych, tego 
zachęcamy do kontaktu i odwiedzania nas i poznawania swoich 
„działkowych sąsiadów”. Może właśnie tutaj odnajdziecie sposób 
na dobry wypoczynek.

Zapraszamy także do skorzystania z możliwości wyna-
jmu naszej świetlicy ogrodowej na uroczystości rodzinne i 
okolicznościowe. 

Szczegóły na stronie naszego ogrodu, https://sites.google.com/
site/cybinkarod. Z działkowym pozdrowieniem

                                                                       Sebastian Kozłowski

Witam Redakcję „MY” i Czytelników. Dawno nie pisałam listu. 
To już pół roku jak mieszkamy w Kamieniu Pomorskim i chociaż 
nam się nie nudzi, to Komandorii i Poznaniu często myslimy. Ku-
piliśmy działkę rekreacyjno-ogrodową, uprawiamy warzywa już 
mamy swoje nowalijki. (O działce napiszę w następnym liscie). 
Zapisaliśmy się do Związku Emerytów i Rencistów. Związek dzia-
ła bardzo prężnie, organizowanych jest dużo imprez wyjazdowych. 
Wspomnę, że 22 kwietnia byliśmy w Cedyni i Siekierkach z okazji 

71. rocznicy forsowania Odry. Natomiast 2 maja, w Dzień Flagi, 
uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym z Kamienia do Dziwnowa 
(10km). Tam na nas czekała grupa seniorów z Dziwnowa, miło 
razem spędziliśmy czas przy muzyce i grillu. Gdy wróciliśmy do 
Kamienia czekał na nas burmistrz Stanisław Kuryłło z dużym 
tortem w formie flagi, też były muzyka, śpiewy no i zupa rybna. 

Jednym słowem czas upływa nam miło, ale za Poznaniem tę-
sknimy i postanowiliśmy przyjechać 24 czerwca br. na odpust do 
naszej Parafii Jana Jerozolimskiego. Pozdrawiamy Redakcję oraz 
mieszkańców Komandorii.

                Irena i Mieczysław Litwińscy, Kamień Pomorski.

list  z  kamienia 
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kieszeń vincenta
15. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego

Zawsze w maju, począwszy od 2003 r., uczniowie Gimnazjum 
nr 22 (Antoninek) uczestniczą w Międzynarodowych Warszta-
tach Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, organizowanych 
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w Parku Cytadela. To 
już tradycja Gimnazjum, w którym staramy się na wiele sposo-
bów budzić zainteresowanie sztuką. 

Główną bohaterką tegorocznej 15. edycji „Kieszeni Vincenta” 
była książka artystyczna. W dniu 10 maja br. uczniowie klas IIIa 
i IIIb wzięli udział w działaniach twórczych „Atlas niezwykłości” 
i „Połączeni w sieci”. Młodzież pracowała pod okiem profeso-
rów i studentów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz 

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Cytadela zamieniła się 
w wielką zieloną bibliotekę pełną artystycznych ksiąg, książek i 
książeczek, bowiem obok naszych gimnazjalistów działali na niej 
także uczniowie z innych szkół. 

Plenerowym działaniom trzecioklasistów towarzyszyły zaba-
wa, spontaniczność, swoboda i radość obcowania z różnorod-
nym tworzywem. Efektem ich wspólnej pracy były niezwykle 
interesujące wizualnie obiekty, które na zakończenie zaprezento-
wali swoim koleżankom i kolegom. Majowe przedpołudnie gim-
nazjaliści spędzili aktywnie i twórczo. Wycieczkę zakończyliśmy 
na Scenie Wspólnej, mieszczącej się przy szkole „Łejery”, gdzie 
obejrzeliśmy wystawy mistrzów książki artystycznej.

Nauczyciel przedmiotów artystycznych Elżbieta Witkiewicz
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Wojna i poznańska rodzina

ewakuacja (1)
         PRZYGOTOWANIA
W II Rzeczypospolitej Poznań był 

najbardziej na zachód leżącym mia-
stem wojewódzkim. Od granicy nie-
mieckiej dzieliło stolicę Wielkopolski 
tylko 80 kilometrów. Na wypadek woj-
ny z Niemcami przewidywano ewaku-
ację wszystkich państwowych urzędów 
i instytucji oraz kluczowych zakładów 
przemysłowych. HCP było nie tylko 
największym przemysłowym przed-
siębiorstwem w Poznaniu, ale przede 
wszystkim producentem sprzętu dla 
Wojska Polskiego. 

Opracowane zostały szczegółowe pla-
ny ewakuacyjne Oddziału I i Oddziału 
III. Sporządzono spisy przewidzianych 
do ewakuacji maszyn i urządzeń, wykazy oprzyrządowania technolo-
gicznego i materiałów. Powstały listy pracowników niezbędnych do 
uruchomienia produkcji  w nowym miejscu. Opracowane zostały szcze-
gółowe instrukcje dotyczące nie tylko ewakuowanego wyposażenia, ale 
także sposobu skutecznego, długotrwałego unieruchomienia pozosta-
wianych w Poznaniu maszyn i urządzeń.

Za ewakuację odpowiedzialni byli: 
za fabrykę na Głównej – naczelnik Od-
działu I, porucznik rezerwy WP inż. 
Zbigniew Szymański, za Oddział III jego 
naczelnik, podporucznik rezerwy WP 
inż. Zbigniew Lutosławski, a za całość 
dyrektor HCP dr inż. Adam Kręglewski. 
Plan ewakuacji przewidywał przewiezie-
nie, transportami kolejowymi, maszyn 
i urządzeń do budowanej w Lublinie 
fabryki samochodów ciężarowych Lil-
pop, Rau i Loewenstein. Miała być tam 
uruchomiona produkcja zbrojeniowa 
Oddziału I i Oddziału III. 

Jednak te plany przeniesienia produk-
cji zbrojeniowej Cegielskiego do Lublina 
musiały ulec zmianie, bo Ministerstwo Spraw Wojskowych na miejsce 
dyslokacji Zakładów Cegielskiego wyznaczyło położony o 70 km dalej 
na wschód Chełm. Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej HCP, które 
odbyło się 23 sierpnia 1939 roku, poświęcono ewakuacji przedsiębior-
stwa. Uchwalono na nim niezwłoczne zakupienie wyznaczonych tere-
nów w Chełmie. 

Obowiązki służbowe ojca nie pozwoliły mu wziąć urlopu, więc na wa-
kacje do podpoznańskiego Puszczykówka wyjechaliśmy tylko z mamą i 
kuzynką Zosią Tuszewską, która była naszą opiekunką i nianią. Byliśmy 
blisko i w każdej chwili mogliśmy wrócić do domu przy ul. Czernie-
jewskiej. Trzynastego sierpnia zarządzono drugą częściową mobilizację 
alarmową i ojciec zabrał nas do domu – do Poznania.

Wszyscy bardzo chcieli wierzyć w to, że do wojny z Niemcami nie 
dojdzie. Jednak sytuacja robiła się coraz bardziej napięta i nie można 
było nie zauważyć przygotowań do obrony. Na dachach hal fabrycznych 
pojawiły się stanowiska obrony przeciwlotniczej. Nawet na spadzistym 
dachu budynku administracyjnego na Głównej zbudowano w tym celu 
specjalny drewniany pomost. 

Nasz dom też przygotowano na wypadek wojny. We wszystkich oknach 
zainstalowane zostały rolety wykonane z czarnego, nieprzepuszczające-
go światła, papieru. Szyby od wewnątrz wzmocniono przyklejonymi na 
krzyż paskami specjalnej taśmy. Najbardziej obawiano się gazów bojo-
wych, więc jeden pokój na piętrze został uszczelniony i wyposażony w 
przeznaczone dla wszystkich domowników maski przeciwgazowe.

Obaj bracia mamy zostali zmobilizowani. Starszy, lekarz weterynarii 
– porucznik rezerwy – Władysław Witkowski (lat 40) został powołany 

do swej macierzystej jednostki – 27 pułku artylerii polowej. Zlikwido-
wał swoje mieszkanie i cały dobytek przywiózł do nas na Czerniejewską. 
Nasza bawialnia zamieniona została w magazyn mebli. Młodszy brat, 
międzychodzki adwokat – kapral rezerwy – Bernard Witkowski (lat 38) 
został powołany do 17 pułku piechoty w Rzeszowie. 

             POd BOMBAMI
Już pierwszego dnia wojny lotnictwo niemieckie bombardowało Po-

znań. Pierwsze bomby zrzucono na Oddział I około godziny 10. Spadły 
za południowym płotem fabryki, w pole ciągnące się do ul. Warszawskiej 
i nie wyrządziły żadnej szkody. Drugie, popołudniowe bombardowanie 
fabryki, również niecelne, zniszczyło na Głównej nowo wybudowaną 
kamienicę Matyów przy ul. Suchej 1. Zginęło 14 osób. 

W fabryce na Głównej pracowano z ogromnym zaangażowaniem i 
poświęceniem. Prace ewakuacyjne przerywały tylko alarmy lotnicze, 
podczas których ludzie chowali się do przygotowanych, po wschodniej 
stronie ul. Krańcowej, okopów. Maszyny i urządzenia ładowano na wa-
gony towarowe i zabezpieczano je odpowiednio na czas transportu. Ra-
zem z maszynami i urządzeniami mieli wyjechać wytypowani pracow-
nicy. Mogli jechać sami lub z rodzinami. Dla nich przeznaczone były 
kryte wagony towarowe. My też mieliśmy wyjechać, więc nasze łóżka, 
pościel, bielizna, odzież i najniezbędniejsze sprzęty gospodarstwa do-
mowego znalazły się w jednym z wagonów.

W niedzielę 3 września, kiedy cały przewidziany do ewakuacji doby-
tek Oddziału I zastał załadowany, wyłonił się zupełnie nieprzewidziany, 
poważny problem. Część pracowników wyznaczonych do wyjazdu nie 
chciała wyjeżdżać. Chowali się po kątach i ojciec, który był odpowie-
dzialny za ewakuację fabryki, musiał ich z pistoletem w ręku zmuszać do 
zajmowania miejsc w wagonach. Nie wszyscy jednak wyjechali. Jeden 
z pracowników - Ignacy Dziubała - wyszedł ze swej kryjówki dopiero, 

gdy transport odjechał i zapadła noc. 
Przesiedział kilka godzin w studzience 
kanalizacyjnej.

W ciągu trzech dni wszystkie przewi-
dziane do ewakuacji maszyny i urządze-
nia Oddziału I i III wyjechały z Pozna-
nia pięcioma pociągami. Kierownictwo 
ewakuacyjne Cegielskiego musiało do-
jechać na miejsce przed transportami i 
w związku z tym miało jechać samocho-
dami. Wszyscy zobowiązani byli stawić 
się 4 września w Warszawie, w siedzibie 
przedstawicielstwa Cegielskiego, które 
mieściło się przy ul. Ujazdowskiej 41.     

Ojciec uznał, że jazda nocą będzie 
bezpieczniejsza, więc my wyruszyliśmy do Warszawy 3 września o go-
dzinie 18. Zabraliśmy z sobą niewiele, wyłącznie to, co było niezbędne w 
podróży. W naszym domu pozostały tylko gosposia Jula i służąca Rózia. 
Miały one pod nadzorem babci Witkowskiej, która mieszkała na Głów-
nej, opiekować się wszystkim do naszego powrotu. 

W służbowym, siedmioosobowym polskim fiacie 524 L (fot niżej), 
który zakupiony został na ostatnich przed wojną Targach Poznańskich, 
jechało czworo dorosłych: ojciec, kierowca – pan Marian Mnich, mama 
i Zosia oraz troje dzieci: Janek, Andrzej i ja. Żegnały nas promienie za-
chodzącego słońca i dzwoniąca na Anioł Pański sygnaturka osiedlowe-
go kościółka na Osiedlu Warszawskim. 

Szosa Warszawska była zarezerwowana dla wojska, więc trasa naszej 
podróży do Warszawy wiodła przez Środę, Pyzdry, Rychwał, Turek, 
Uniejów, Łęczycę, Piątek, Łowicz, Skierniewice, Grodzisk. Noc była 
pogodna i jasna. Przez całą drogę towarzyszył nam wędrujący po wy-
gwieżdżonym niebie księżyc, który był krótko po pełni i świecił inten-

Zbigniew LutosławskiDr inż. Adam Kręglewski

Stanisław Kostka  
SZYMAŃSKI
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Stanisław Kostka SZYMAŃSKI

W Dubience na Bugu nadal jest promowa przeprawa.

sywnie. Po 12 godzinach dojechaliśmy do Warszawy. W przedstawiciel-
stwie udostępniono nam gabinet dyr. inż. Żaryna i inż. Derdowicza. Po 
męczącej nocnej podróży spaliśmy, my – dzieci – na fotelach i kanapie, 
dorośli na dywanie. Około 10 obudził nas alarm lotniczy.

Po południu ojciec zabrał nas na Nowy Świat do restauracji „Pod Bu-
kietem”. W lokalu było pełno ludzi, a do jedzenia tylko omlety, ale zanim 
nam je podano kolejny alarm lotniczy tak zdezorganizował działalność 
restauracji, że po jego odwołaniu wróciliśmy na Ujazdowską nie tylko 
dalej głodni, ale jeszcze mocno przestraszeni. Przez cały dzień zjeżdżali 
samochodami kolejni członkowie ewakuacyjnego kierownictwa. W ga-
binecie dyr. Ligenzy-Stamirowskiego odbywały się narady. Wieczorem 
wyjechaliśmy do Chełma, gdzie prowadzono już od kilku dni prace ada-
ptacyjne budynków przeznaczonych dla produkcji zbrojeniowej. 

Wielkim wsparciem moralnym była dla wszystkich wiadomość, że 
Francja i Wielka Brytania, wypełniając swe sojusznicze zobowiązania 
wobec Polski, 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom. Niestety nasi 
sojusznicy poprzestali na formalnym wypowiedzeniu wojny – nie pod-
jęli żadnych działań zbrojnych przeciw Niemcom i pozostawili nas w 
walce z najeźdźcą zupełnie samych. W piątek 8 września Niemcy z po-
wietrza zaatakowali Chełm. Sztukasy bombardowały miasto i z broni 
pokładowej strzelały do znajdujących się na ulicach ludzi. Nalot Luft-
waffe bardzo przestraszył mieszkańców. My zrozumieliśmy, że znajdu-
jemy się w zasięgu działania niemieckiego lotnictwa i wcale nie jesteśmy 
bezpieczni. 

Z niecierpliwością oczekiwano na przyjazd pociągów z Poznania. 
Korzystając z kolejowych linii telefonicznych, starano się znaleźć trans-
porty. Udało się ustalić, że dwa pociągi, z maszynami i ludźmi, prze-
jechały przez Chełm i pojechały dalej – do Kowla. W związku z tym 
zadecydowano, że całe kierownictwo ewakuacyjne jedzie za nimi – na 
Wołyń. Wszyscy razem w kolumnie wyjechaliśmy w niedzielę rano – 10 
września. Szosa była pełna ludzi. Czym kto mógł uciekał na wschód. 
Jechaliśmy bardzo wolno. Gdy dotarliśmy do Dorohuska okazało się, że 
przeprawa przez Bug jest niemożliwa. 

Tak jak w Chełmie przed dwoma dniami, 8 września ok.10.30 nad-
leciały trzy sztukasy, a trochę później jeszcze dwie trójki. Bombardo-
wały drewniany most drogowy i znajdujący się od niego o 0,5 km na 
południe stalowy most kolejowy. Na niewiele zdała się wojskowa obro-
na mostów. Zginęło wielu polskich żołnierzy i cywilów. Zabici i części 
porozrywanych na kawałki ludzi zapełniły dwa wojskowe wozy trans-
portowe. Wszystkich pochowano na cmentarzu w Dorohusku, w jednej 
wspólnej mogile. Ofiar byłoby znacznie więcej, gdyby lotnicy niemieccy 
się nie pomylili. Leżące między mostami, na zachodnim brzegu Bugu, 
zżęte pole gryki z poustawianymi na nim w kopki brązowymi snopkami 
wzięli za umocnienia wojskowe i z determinacją starali się je zniszczyć. 
Odlecieli po wystrzelaniu całego zapasu amunicji. W wyniku nalotu 
most drewniany został zerwany i spłonął, stalowy most kolejowy ocalał, 
ale był uszkodzony. 

Najbliższa przeprawa przez Bug znajdowała się 15 km na południe od 
Dorohuska w miejscowości Dubienka. Tam przez rzekę pływał niewielki 
prom, który mógł zabrać na pokład tylko dwie furmanki. Jednorazowo 
przewoził dwa samochody osobowe lub jeden ciężarowy. Na przeprawę 
czekaliśmy w długiej kolejce pojazdów. Zjazd na przyczółek promowy 
był stromy. Kierowcy bali się samochodami wjeżdżać na prom. Jeszcze 
trudniejszy, po drugiej stronie rzeki, był wyjazd. Większość samocho-
dów przeprowadził jedyny wśród nas kierowca z prawdziwego zdarze-
nia – pan Marian Mnich. Wszystko odbywało się bardzo wolno. Na do-

datek autobus zjeżdżający z promu obsunął się do wody i zablokował na 
pewien czas prawobrzeżny przyczółek. 

Późnym popołudniem nasza kolumna sforsowała Bug i ruszyliśmy 
drugorzędnymi, nie umocnionymi drogami w kierunku Kowla. Samo-
chody podnosiły obłoki kurzu, jechaliśmy wolno i w dużych odstępach. 
O zmroku dotarliśmy do miejscowości Przewały, położonej kilkanaście 
kilometrów od linii kolejowej Włodzimierz – Kowel, mniej więcej na 
wysokości stacji Turzysk. Nas przyjął w gościnę greckokatolicki pro-
boszcz – ks. Kreweńczyk, pozostali ulokowali się na majątku ziemskim 
Tadeusza Dworakowskiego. Opodal plebanii, na niewielkim pagórku, 
stał otoczony starymi lipami mały drewniany kościółek i tam, pod drze-
wami zaparkowano samochody.

TRANSPORT NIE dOjECHAŁ
Następnego dnia dalej pojechało tylko ścisłe kierownictwo. Okazało 

się, że dwa pociągi z maszynami i ludźmi dojechały do położonej czte-
ry kilometry od Kowla miejscowości Horodelec, ale były to transporty 
Zakładów Zbrojeniowych w Starachowicach, które przyjechały tu zgod-
nie z planami ewakuacyjnymi. Zrozumiano, że poznańskie transporty 
gdzieś utknęły i nie przyjadą. Uruchomienie jakiejkolwiek produkcji 
stało się niemożliwe. 

W powstałej sytuacji wszyscy oficerowie, którzy mieli karty mobili-
zacyjne i byli oddelegowani przez wojsko do zadań ewakuacyjnych w 
celu uruchomienia produkcji zbrojeniowej, musieli wyjechać do swych 
jednostek, które znajdowały się we Lwowie. Pożegnaliśmy poruczników: 
Grzymałowskiego, Rudnickiego, Rymkiewicza i podporuczników: Da-
niszewskiego, Drzazgowskiego, Lutosławskiego, Suchowiaka i Woliń-
skiego. Odjechali do Lwowa dwoma samochodami osobowymi. 

Postanowiono, że pozostajemy w Przewałach, a dr Kręglewski z po-
zostałymi członkami kierownictwa zastanawiał się co robić dalej. Roz-
patrywano możliwość sprowadzenia maszyn i ludzi z Rzeszowa. Z jedy-
nego telefonu, który znajdował się na posterunku policji w Przewałach, 
próbowano bezskutecznie połączyć się z rzeszowską fabryką. 

Wyjechaliśmy z Poznania tylko z podręcznym bagażem i najbardziej 
dokuczał nam brak odzieży i bielizny na zmianę, ale wrzesień był ciepły 
i jakoś to wszyscy wytrzymywali. Panie w kotle, który służył dotychczas 
wyłącznie do gotowani bielizny, na stojącej pod gołym niebem kotlinie, 
przygotowywały dla wszystkich eintopfy. Ks. Kreweńczyk zaprowadził 
Jasia do szkoły. Wyposażony w zeszyt i ołówek rozpoczął swoją życiową 
edukację w wiejskiej szkole w Przewałach. Wieczorami ojciec w kościół-
ku grał na organach. Zabierał z sobą Janka, który czynnie uczestniczył 
w tym muzykowaniu – był kalikantem. Jakże uroczyście i tragicznie 
brzmiał, skomponowany przez Józefa Nikorowicza, chorał „Z dymem 
pożarów” – pieśń pełna bólu i biblijnej skargi, do której słowa napisał, 
wstrząśnięty rzezią galicyjską 1846 roku, Kornel Ujejski. Szczególnie 
ostatnie słowa bardzo pasowały do naszej sytuacji.  
Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej,
Do ciebie Panie bije ten głos,
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpiewu,
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń,
Wiecznie jak pomnik Twojego gniewu,
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.

Ileż to razy Tyś nas nie smagał!
A my nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: On się przebłagał,
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!
I znów powstajem w ufności szczersi,
A za Twą wolą zgniata nas wróg – 
I śmiech nam rzuca jak głaz na piersi:
A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg?

(cdn)
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pielgrzymka 
śladami zbrodni

już trzeci raz uczestniczyłem w corocznej pielgrzymce Ro-
dziny Mauthausenowskiej z Polski śladami ofiar ideologii III 
Rzeszy w Austrii: Mauthausen – Gusen – Hartheim – Melk. 
(fot. na str.2

li przysięgę Hipokratesa - Rudolf Lonauer i Georg Renno ciągle 
ulepszali urządzenia i procedury, by zabijać szybciej... Austriac-
cy naziści jak Franz Ziereis, Adolf Eichmann, Franz Strangl i im 
podobni – to twórcy „naddunajskiego piekła" z komorami ga-
zowymi, krematoriami, szubienicami. Nad zamkiem pojawił się 
wysoki komin krematoryjny z pióropuszem czarnego dymu. My-
ślę, że po zwiedzeniu zamku Hartheim mój Tato miałby niezbity 
dowód na to, co stało się z myśleniem pruskim w ciągu jednego 
pokolenia!

Dziś zwiedzanie miejsc kaźni przez nielicznych jeszcze ży-
jących więźniów, a także rodzin zamordowanych, jest przeży-
ciem traumatycznym. Trzeba mieć silne nerwy, by odszukiwać 
w spisach swoich Bliskich. Oglądanie eksponatów muzealnych 
przywołuje grozę tamtych lat i złowieszcze nazwy bardzo dobrze 
znane Polakom: Auschwitz, Bełżec, Bergen-Belsen, Buchen-
wald, Chełmno nad Nerem, Ebensee, Flossenburg, Gross-Rosen, 
Hinzert, Krakau-Plaszow, Linz, Majdanek, Mauthausen-Gusen, 
Melk, Mittelbau-Dora, Natzweiler, Neuengamme, Posen – Fort 
VII, Ravensbruck, Sachsenhausen, Sobibór, Stutthoff, Treblinka, 
KL Warschau, Wien – Neudorf, Żabikowo.

Nikomu nie wolno zapomnieć, co te nazwy oznaczają. Jedno 
jest pewne – my pamiętamy, choć wiemy, że zbrodnie totalita-
ryzmów III Rzeszy i Związku Sowieckiego nigdy nie będą rozli-
czone. Nikt nie wskrzesi ofiar. Jednocześnie odnosimy wrażenie, 
że władze Austrii „schowały się" za Anschluss 1938 i starają się 
pomniejszać swój udział w zbrodniach. W baraku – muzeum w 
Mauthausen wyrzucono prycze, na których kiedyś leżeli więź-
niowie. Rok temu jeszcze te prycze były. Obecnie nikt nie może 
powiedzieć, czy one wrócą na swoje miejsce. Zauważyliśmy jakąś 
zmowę milczenia w tej kwestii.

Miłym natomiast zaskoczeniem jest eksponowana na Ryn-
ku w Mauthausen granitowa rzeźba sarenki, wykonana przez 
polskiego więźnia Stanisława Krzekotowskiego (1925-1996) z 
Poznania (fot na str. 2). Wyrzeźbił ją na rozkaz ówczesnego ko-
mendanta obozu. Umieszczenie tej rzeźby przed ratuszem jest w 
znacznej mierze zasługą Johanna Prinza juniora, syna Johanna 
Prinza seniora, który w czasie wojny uczył w Gusen tamtejszych 
więźniów kamieniarstwa. Do opisu rzeźby (tylko w języku nie-
mieckim!) dołączono fotografię pana Stanisława, którego zresztą 
kiedyś osobiście poznałem.                         Henryk Walendowski

Pan Henryk Walendowski na dziedzińcu Zamku Hartheim

Ciągle powraca pytanie: co się stało, że Niemcy - którzy 
przez wieki cywilizowali Europę i mają niezaprzeczalne zasłu-
gi w nauce, kulturze, sztukach pięknych – stały się narodem 
barbarzyńców, prymitywnych i wyrafinowanych zbrodniarzy, 
a także pospolitych rabusiów. Niemcy rozpętali wojnę, w koń-
cu ją przegrali, lecz nie chcą uczciwie rozliczyć się z sobą i na-
padniętymi narodami oraz ich obywatelami. Daje się zauważyć 
podobne uniki ze strony Austrii. Tę oczywistą niesprawiedliwość 
szczególnie odczuwają rodziny polskie, których najbliżsi zginęli 
niewinnie w obozach. Okaleczone rodziny, pozbawione w jednej 
chwili swojego dorobku przez okupantów, zostały praktycznie 
pozbawione odszkodowań, przynajmniej w takiej wysokości, jak 
otrzymali je Żydzi. A przecież faktem są trzy holokausty: Żydów, 
Polaków i Romów (Cyganów).

Mój Ojciec, Wielkopolanin (Oton Walendowski 1888 -1972) 
znał Prusaków, ich mentalność, pogardę okazywaną Polakom, 
butę, lecz także ich szacunek dla prawa. W roku 1939 takich 
Prusaków już prawie nie było. Napadli Polskę ziejący nienawi-
ścią niemieckojęzyczni barbarzyńcy w dobrze skrojonych mun-
durach, bezwzględni, okrutni, żądni łupów. Głośno śpiewali 
„Deutschland uber alles!". Ojciec długo nie mógł uwierzyć w 
taką metamorfozę Prusaków, których przecież znał... Gdyby dzi-
siaj żył, zawiózłbym Go do Hartheim, gdyż właśnie ten zamek 
jest książkowym przykładem i dowodem przerażającej przemia-
ny Prusaków w Niemców Hitlera.

Piękny, renesansowy zamek o bajkowej wręcz architektu-
rze służył wielu pokoleniom, które żyły normalnymi ludzkimi 
sprawami. W pewnym momencie w szacownym zamku nastała 
i szybko rozwinęła się nowa ideologia. Ideologia nienawiści ra-
sowej. Zamek niemal z dnia na dzień stał się wylęgarnią mło-
dych nordyckich oprawców spod znaku swastyki. Pomieszczenia 
przyziemia zamku stały się komorami gazowymi do szybkiego i 
masowego uśmiercania ludzi. Austriaccy lekarze - którzy składa-

W jednej z sal muzealnych pokazano m.in. 
pióropusz krematoryjnego dymu na zamkiem Hartheim.
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

             dO OGRÓdKA
Akcja „Słodki dzień w szkole”. Było przepysznie. Zebraliśmy 

94zł na zakup kwiatków do ogródka szkolnego.      PAMIĘĆ KONSTYTUCjI
Na apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja cała spo-

łeczność szkolna zgromadziła się w Sali Lustrzanej i rozpoczęła uroczy-
stość wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Opisy wydarzeń 
3 maja 1791r. – informacje o okolicznościach uchwalenia konstytucji, 
jej twórcach i najważniejszych reformach - przeplatały się z wierszami 
i pieśniami patriotycznymi. Wzruszające występy młodych artystów i 
piękne dekoracje w barwach narodowych wprowadziły wszystkich w 
podniosły nastrój.                                 Agnieszka Rajniger-Łatkowska

               GIMNAZjAdA
Nasi sportowcy wzięli 18 maja udział w Gimnazjadzie Lekkoatletycz-

nej. Startowaliśmy w konkurencjach: bieg na 100m chłopców i dziew-
cząt, bieg na 300m chłopców i dziewcząt, bieg na 600m dziewcząt, bieg 
na 1000m chłopców, skok w dal, pchniecie kulą oraz sztafeta męska 
4x100m. Najlepsze miejsce, bo 7 w Poznaniu, zajęła sztafeta. 

        MIASTO SPOTKANIA
Uczestnicy wycieczki doświadczyli, że Wrocław to „Miasto spotkania”, 

spotkania z piękną przyrodą, zabytkami, historią oraz krasnoludkami. 
Na trasie wycieczki znalazły się m.in : Stadion Miejski, Ogród Japoń-
ski, Hala Ludowa i piękny koncert fontann, spacer z przewodnikiem po 
Ostrowie Tumskim, Uniwersytet Wrocławski oraz Stare Miasto. Główną 
atrakcją była panorama miasta z 49 piętra, ze Sky Tower.

    MEMORIAŁ B. SZWARCA
Poznańskie i Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Prze-

łajowych były już XV edycją biegów memoriałowych imienia Bronisława 
Szwarca. Rozpoczęły się na Polanie Harcerzy nad Maltą na dystansach 
1, 1,5 i 2km, a startowało ponad 2000 zawodników, w tym reprezentacja 
naszego Gimnazjum. Pierwszy bieg im Bronisława Szwarca odbył się 
zaraz po II wojnie światowej. Do kalendarza poznańskich imprez lekko-
atletycznych wszedł na stałe dopiero w 2002 roku i trwa do dziś.

Bronisław Szwarc urodził się w Poznaniu w 1905 roku. W 1919 zało-
żył w Poznaniu klub piłkarski „Sława”. Od 1922 był zawodnikiem klu-
bu sportowego Warta Poznań. Najpierw trenował piłkę nożną, później 
lekką atletykę - biegi średniodystansowe. Jego największym sukcesem 
sportowym było zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach Polski 
w 1929r.(w biegu na 1500m). Czterokrotnie zwyciężał też w biegu ulicz-
nym o nagrodę Kuriera Poznańskiego.

Od 1929 r. zajął się propagowaniem sportu. Był między innymi preze-
sem Poznańskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Już w pierw-
szych dniach okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną. 
Był szefem Komendy nr1 Poznań Śródmieście Narodowej Organizacji 
Bojowej. Niestety, w grudniu 1940 r. został aresztowany i skazany na 
śmierć. Wyrok – przez ścięcie - wykonano 23 maja 1942 roku we Wro-
cławiu.                                                                                  Barbara Krzyśków

          ŚWIĘTO PATRONA
Obchody święta łączyły się w tym roku z 10. rocznicą śmierci naszego 

Patrona  Projekt ”Poznajemy Indie - wspaniały świat, który potrzebuje 
naszej pomocy, czyli przesłanie o. Mariana Żelazka” podzielony został 
na zadania dla pięciu uczniowskich zespołów pod kierunkiem wycho-
wawców. Tematyka: Indie - geografia i problemy społeczno-gospodarcze. 
Taniec - piękno i tradycja. Jak być dobrym? - na przykładzie postaci o. 
Mariana Żelazka. Mandale i sól - kolorowe dzieła z pogranicza sztuki i 
religii. Kuchnia - indyjskie przysmaki dla każdego. Pomyślano także o 
dekoracji poszczególnych sal i korytarzy.

W tak odmienionej szkole obchodziliśmy święto nasze i naszego Pa-
trona. Najpierw było słowo wstępu dyrektora Gimnazjum pani Marioli 
Głuszczak, następnie bardzo ciekawą prelekcję na temat pracy w In-
diach miała wolontariuszka z Fundacji Redemptoris Missio. Część arty-
styczną przygotowało koło teatralne. Nasi młodzi aktorzy usłyszeli wiele 
pochwał za spektakl „Baśnie i wierzenia Indii, czyli jak powstał świat?”. 
Aktorów odmieniły barwne stroje i „egzotyczne” makijaże.

W każdej sali działo się coś ciekawego, twórczego i pouczającego. 
Była także zabawa: nauka tańca w porywającym wszystkich rytmie. A 
na koniec? - wspólny posiłek: degustacja indyjskich przysmaków (z ko-
lejką po dokładki). Był to dzień uroczysty i twórczy - pracowali wszyscy: 
uczniowie, wychowawcy klas, nauczyciele, nad całością czuwała p. B. 
Kucharska.                              Beata Kucharska i Magdalena Żukowska

   „KUP PAN SZCZOTECZKĘ”
W ramach współpracy z Fundacją Redemptoris Missio, szkolne koło 

wolontariatu wsparło akcję „Kup Pan Szczoteczkę”. Aby zebrać fundusze 
na zakup szczoteczek do zębów dla dzieci z Afryki, zorganizowaliśmy w 
szkole „Dzień z jabłkiem” oraz mecz charytatywny w piłkę ręczną. W 
rozgrywce zmierzyła się reprezentacja klasy 3a i 3b. Mecz zakończył się 
wygraną klasy 3a. Gratulujemy i dziękujemy za wsparcie.

        WIECZÓR FILMOWY
Odbyła się niezwykła inauguracja nowej -  filmowej - sali lekcyjnej. 

Kilku nauczycieli postanowiło zorganizować z tej okazji wieczór filmo-
wy dla uczniów Impreza została poprzedzona głosowaniem, w wyniku 
którego wyłoniono do projekcji 2 hity kinowe ostatnich lat. W godzinach 
od 18 do 22 ponad dwudziestoosobowa grupa gimnazjalistów obejrza-
ła wybrane przez siebie filmy. W przerwie opiekunowie przygotowali 
poczęstunek dla młodych kinomanów, m.in. gofry, tosty czy domowe 
rogaliki z marmoladą. Każdy uczestnik otrzymał gadżety ufundowane 
przez jedną z sieci kinowych. Ponadto na koniec wieczoru rozlosowa-
no wejściówkę do kina. Pomysł bardzo spodobał się uczniom naszego 
gimnazjum. Dlatego planujemy wprowadzić go na stałe do programu 
imprez naszej szkoły, aby rozwijać wśród młodzieży zainteresowanie 
dobrym kinem.
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
               dNI PATRONA
Świętowaliśmy Dni Patrona z okazji 25 rocznicy pierwszego podnie-

sienia bandery na ORP „Poznań”. Uczniowie wyruszyli w niezwykły rejs, 
tym razem prowadzeni muzyką i smakami krajów nadbałtyckich. Klasy 
zaprezentowały specjały wybranego państwa, doprawione charaktery-
styczną dla kraju muzyką. Dzieci włożyły wiele serca przygotowując się 
do występów i dostarczyły zebranym wspaniałych wrażeń. 

Wcześniej uczniowie SP 45 uczestniczyli w konkursach plastycznych, 
wiedzy marynistycznej, odbyli spotkanie z matką chrzestną okrętu pa-
nią Marią Łbik i żeglarzem, który uczył wiązania węzłów marynarskich. 
W Dniu Patrona pani Dyrektor wręczyła nagrody zwycięzcom konkur-
sów. Uczniom podziękowała za muzyczną i kulinarną podróż, a nauczy-
cielom i rodzicom za pomoc w jej przygotowaniu. Na koniec zebrani 
odśpiewali hymn szkoły „Morze, nasze morze”.

          WYSTAWA MOdELI
Odbył się konkurs na model okrętu promujący naszą szkołę. Ucznio-

wie z rodzicami włożyli wiele wysiłku w przygotowanie prac konkurso-
wych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach: praca plastyczna i pra-
ca techniczna. Najlepsza praca plastyczna należała do Liliany Grzecho-
wiak z klasy Ic, natomiast najlepsza praca techniczna została wykonana 
przez Mateusza Hadrycha z klasy IIa. Okręty można było podziwiać na 
wystawie zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Patrona SP 45

          „SPRAWNIE PISZĘ”
Uczniowie Cezary Czarnkowski (kl.2a), Antonina Ługawiak 

(kl.2b),Tomasz Ługawiak (kl.2b) oraz Agata Lis (kl.3b) wzięli udział w 
Międzyszkolnym Konkursie Gramatyczno – Stylistycznym „Sprawnie 
piszę”. W finale w SP nr 3 brali udział uczniowie z 11 szkół podstawo-
wych. Miło nam poinformować, że nasza uczennica  Antonina Ługa-
wiak zajęła III miejsce .Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

            PATRIOTYCZNIE
Reprezentacja szkoły z pocztem sztandarowym wzięła udział w pa-

radzie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku de-
legacje szkół oraz poczty przeszły ulicami miasta. Obchody zakończyły 
się na Placu Wolności wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego 
oraz przemówieniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Wzięliśmy 
także udział w obchodach 71. rocznicy zakończenia II wojny świato-
wej. Wspominaliśmy tych, którzy za wolność oddali życie i walczyli na 
wszystkich frontach wojennych.

           TANECZNY APEL
Klasy I-III spotkały się na apelu, podczas którego nawiązano do 

niedawnego Dnia Tańca. Wyróżnione zostały dzieci, których talenty i 
umiejętności zostały docenione w konkursach. Wręczono nagrody za 
osiągnięcia w konkursie SKO, konkursie ortograficznym "Gżegżółka" 
oraz konkursie "Plastelinowe cuda".

            MINI HANdBALL
Nasza szkoła była gospodarzem VII edycji Mini Handball. Gościem 

specjalnym był Artur Siódmiak – ambasador całego programu VW Po-
znań Mini Handball, wukrotny medalista mistrzostw świata. Mecze do-
starczyły wielu emocji, sportowej walki, cechowały się dużym zaangażo-
waniem i poświęceniem graczy. Zajęliśmy I miejsce pokonując zespoły z 
SP nr 46, SP nr 85 i SP nr 87. Najlepszym bramkarzem rozgrywek został 
Alan Szmyt. Ostatnie rozgrywki VII edycji Mini Handball odbyły się 12 
maja w Szkole Podstawowej nr 46. Nasza waleczna drużyna zajęła III 
miejsce. Teraz czeka nas Wielki Finał 18 czerwca. Zapraszamy wszyst-
kich do udziału i kibicowania t eamowi SP 45.
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Piłkarki SP45 w finale na Narodowym
marzenia się spełniają

zasady dobrego wychowania
kultura tłumu

dzień 2 maja 2016 r. na zawsze zapisał się w sercach mło-
dych piłkarek oraz całej Szkoły Podstawowej nr 45 w Pozna-
niu. Dziewczęta rozegrały na Stadionie Narodowym wielki 
finał turnieju „Z podwórka na stadion – O Puchar Tymbarku” 
tuż przed finałem Pucharu Polski. Zanim na murawę stadionu 
wybiegli piłkarze najlepszych polskich drużyn – Lecha Poznań i 
Legii Warszawa, na PGE Narodowym rozegrane zostały 4 finały 
młodych piłkarzy i piłkarek w kategorii U-10 i U-12.

Nasze dziewczyny reprezentowały kategorię U-12. Droga do 
wielkiego finału nie była łatwa, ale dziewczęta pokazały, że zasłu-
gują na to, by być w gronie najlepszych piłkarek w Polsce. Pew-
nie wygrały wszystkie mecze, które przez dwa dni rozgrywały na 
bocznych boiskach Legii Warszawa. 

W wielkim finale spotkały się z reprezentacją województwa 
mazowieckiego, z którym w fazie grupowej wygrały 4:2. Mecz 
o pierwsze miejsce i towarzyszące temu emocje to przeżycie, 

którego nie zapomni się do końca życia. Na murawę dziewczęta 
wyprowadzały największe osobistości polskiej piłki: trener repre-
zentacji Polski Adam Nawałka oraz legendarny bramkarz Jan To-
maszewski. Fenomenalna oprawa i fantastyczne emocje. Piłkarki 
z Harcerskiej przegrały w rzutach karnych z drużyną Ząbkovia 
Ząbki i zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski. To ogromny sukces! 
Nasza szkoła jeszcze nigdy nie była reprezentowana na takim 
turnieju, w takim miejscu, na tak wysokim poziomie! Serdecz-
ne podziękowania dla super trenerki drużyny dziewcząt pani 
Eweliny Toporek! dziewczęta jesteście wielkie!!!

Myślę, że jako jednostki znamy przynajmniej podstawy dobre-
go wychowania. dopiero w tłumie, anonimowo, zwłaszcza gdy 
adrenalina (a i alkohol) zaczyna w żyłach krążyć, tę kulturę po-
rzucamy. Brudny, brzydko pachnący smakosz denaturatu mówi 
w sklepie ,,proszę” i ,,dziękuję”. Po wyjściu z upragnionym napit-
kiem, rozliczając się z groszaków z kamratami o ,,wersalu” zapo-
mina, od bluzgów uszy więdną.

Wyobraźmy sobie j e d n e g o kibica na bardzo emocjonującym 
meczu. Owszem, będzie bił brawo gdy ,,jego” drużyna strzeli gola, 
lekko poniosą go emocje przy faulu, może gwizdem wyrazi aprobatę 
dla ,,niesprawiedliwego” sędziego. Już dwóch kibiców (po jednym 
dla każdej drużyny) to niebezpieczeństwo jakiejś pyskówki i innych 
animozji. Ale to i tak wszystko jeszcze zmieściłoby się w granicach 
dobrego wychowania. Kibice wypełniający stadion po brzegi to pło-
nące race, rzucane na murawę, to nieobyczajne okrzyki, to połama-
ne ławki, w drodze powrotnej zdewastowane pociągi itp. Kultura 
zachowania przestaje istnieć. Są natomiast negatywne emocje, nie-
nawiść, wandalizm i chuligaństwo choć przecież każdy kibic wie, że 
może wygrać tylko jedna drużyna. 

Podejrzewam, że jeden widz w sali teatralnej nie wygwiżdże 
szczególnie nie lubianego ministra kultury, który też pojawi się na 
spektaklu,  ale już grupa widzów tupie i gwiżdże. Nie jest to może 
najlepszy przykład, bo dotyczy on raczej sfery politycznej. Tak jak 

wyklaskiwanie, w skomplikowanych politycznie początkach lat 80. 
w ub. stuleciu, niektórych, w innych czasach, lubianych aktorów. To 
wszystko  były i są emocje polityczne, ale dające znać w grupie. Po-
jedynczo jesteśmy apolityczni i bardzo kulturalni...

Po pierwszej majówce nad Warta załamano ręce nad brakiem 
kultury wypoczywających. Zostawili oni jeden wielki śmietnik, z 
którym ekipy sprzątające nie od razu dały sobie radę. A może było 
za mało koszy na śmieci? - zastanawiano się Tymczasem człowiek 
kulturalny wynosi butelki, papierki itd. Więc nie o te kosze chodzi! 
Podobnie rzecz się ma  z naszymi przejściami podziemnymi (albo z 
płytą Starego Rynku): turlają się butelki i puszki, pety ścielą się gęsto, 
a przecież koszy na śmieci sporo...

A tak, już nawiasem mówiąc, choć nie odbiegam specjalnie od 
tematu – czarno widzę przyszłość ,,bulwarów nad Wartą”, który to 
temat od czasu do czasu pojawia się wywołany przez rajców i media. 
Jeśli nie będzie jasno postawionych i egzekwowanych zasad dobrego 
zachowania, to... ekipy sprzątające dobrze zarobią! Przenieśmy się na 
chwilę... do Paryża, nad Sekwanę. Tam już od kwietnia funkcjonuje 
sztuczna plaża. Gdy kilkanaście lat wstecz plażę uruchamiano po raz 
pierwszy, to równocześnie w życie wchodziła decyzja mera Paryża 
Bertrando Delanoe, zabraniająca nieprzyzwoitego zachowania się i 
ubioru (zakaz noszenia stringów, wszelka nagość wykluczona, na-
wet topless), bo to wszak miejsce publiczne. Miasto, jakby w zamian, 
daje bogatą i za darmo ofertę kulturalno-sportową z kursami tańca, 
warsztatami dla dzieci, rozgrywkami sportowymi itp. Plaża czynna 
będzie do 21 sierpnia. A może któryś z naszych Czytelników już tam 
był (lub będzie) będzie się tam opalał? Czekamy na foto i sprawoz-
danie!                                                                                                (E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

       NA dWA FORTEPIANY
Kkolejny raz weszliśmy w świat muzyki. Tego dnia odbył się w naszej 

szkole „Koncert zagrany na dwa fortepiany”. Artyści w sposób niezwy-
kle interesujący przedstawili muzykę klasyczną i rozrywkową. Występ 
spotkał się z dużym aplauzem ze strony publiczności. Czekamy na kolej-
ną  muzyczną przygodę!                                  Aleksandra Paczkowska

             TEATR Z BLISKA
W piękny, słoneczny poniedziałek 23 maja, klasy pierwsze udały się 

na warsztaty teatralno-baletowe do Teatru Wielkiego. Baletowa podróż 
po Teatrze rozpoczęła się w sali prób, miejscu na co dzień niedostęp-
nym dla publiczności. Warsztaty prowadzili tancerze Teatru Wielkiego 
prezentując nam fragmenty najpiękniejszych baletowych przedstawień, 
takich jak „Dziadek do orzechów”, „Carmen”, „Romeo i Julia” oraz „Je-
zioro Łabędzie”. Zaprezentowali także tańce z różnorodnych stron świa-
ta, barwne kostiumy i różnorodne rekwizyty. Dzięki warsztatom pozna-
liśmy terminologię tańca klasycznego np. „pointy” służą do stania na 
palcach, „paczka” to sukienka baletowa, a „charakterki” to buty do tańca 
charakterystycznego. Po warsztatach odbyliśmy spacer za kulisy, aby jak 
artyści móc stanąć na deskach poznańskiej sceny Opery. Zobaczyć teatr 
z bliska, to niezapomniane przeżycie!      Tatiana Mura- Waraczewska

  „dESZCZOWA  PIOSENKA”
Podczas majowego koncertu w SP85 uczniowie przenieśli się do Ame-

ryki lat 30tych i 40tych, gdzie królował Fred Astaire i Ginger Rogers. 
Młodzi widzowie poznali bohaterów amerykańskiego musicalu filmo-
wego, słuchali muzyki tamtych czasów i podziwiali przepiękny taniec 
towarzyski. Fred Astaire to amerykański aktor, tancerz, wokalista. Jego 
znakiem rozpoznawczym stał się elegancki frak z muszką, cylinder i 
piękna partnerka przy boku. Styl taneczny Astaire’a powstał z połączenia 
stepowania, tańca towarzyskiego i baletowego. Był on natchnieniem np. 
dla Michaela Jacksona. Najbardziej charakterystycznym tańcem tam-
tych lat jest „Deszczowa piosenka”, którą podziwialiśmy w brawurowym 
wykonaniu tancerza w meloniku i z parasolem.    Katarzyna Gałęska

         MAGIA BIBLIOTEKI
Uczniowie klas pierwszych wybrali się na wycieczkę do Filii nr 6 Bi-

blioteki Raczyńskich przy ul. Tomickiego. Spotkaliśmy się z życzliwym 
przyjęciem przez panią kierownik Beatę Lewandowską. Dzieci zapo-
znały się z magią tego miejsca. Kilkoro z nich bywało wcześniej w bi-
bliotece ze swoimi rodzicami. Jednak dla zdecydowanej większości była 
to pierwsza wizyta w bibliotece publicznej. Pierwszaki zapoznały się z 
książkami dla dzieci, głównie z bajkami, legendami i opowiadaniami 
dla najmłodszych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak bardzo ważnym w 
rozwoju dziecka jest rozbudzanie zainteresowania książką.

         PIKNIK ROdZINNY
Równolegle z turniejem hokeja na trawie, w sobotę 21 maja odbył się 

Dzień Sportu i Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców 
przy współudziale nauczycieli. Moc konkursów, rozgrywek sportowych 
i wspaniałe kulinaria zachęciły całe rodziny do wspólnego spędzania 
czasu na terenie szkoły. 

         PIĘKNE CZYTANIE
Zgodnie z kwietniową tradycją, odbył się po raz szósty Konkurs Pięk-

nego Czytania dla uczniów klas IV – VI. Celem jest zachęta do sięgania 
po książkę, rozwijanie twórczych talentów oraz uczenie rywalizacji w 
przyjaznej atmosferze. W tym roku uczniowie prezentowali książki o 
tematyce fantastycznej. Tak więc słuchaliśmy fragmentów utworów A. 
Maleszki z serii „Magiczne drzewo”, „Baśnioboru” B. Mulla, „Opowieści 
z Narnii” C.S. Lewisa. Ocenie podlegały technika czytania oraz sposób 
interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie modulacji głosu, akcentu 
zdaniowego, mimiki. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Karabon z kl. 4b, 
drugie Patrycja Płokarz z klasy 6b, trzecie Kinga Piotrowska z klasy 6a. 
Wyróżnienie otrzymała Marysia Drozda z klasy 5a. Dziękujemy  i zapra-
szamy w przyszłym roku!                                              Hanna Madońska

        „UBRANI W KSIĄŻKĘ”
Sleeveface to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki czę-

ścią ciała. Osoba fotografowana staje się dopełnieniem okładki tworząc 
kompletną całość. Powstałe zdjęcie prezentuje zaskakujące połączenie, 
nadające książce drugie życie. W naszej bibliotece odbyła się sesja sle-
eveface. Modelami byli uczniowie od klasy I do VI. Celem przedsięwzię-
cia była oczywiście promocja czytelnictwa, pokazanie formy kreatywnej 
zabawy z książką. Naszym uczniom z książką jest naprawdę do twarzy. 
Zapraszamy do obejrzenia efektów sesji zdjęciowej w holu szkoły lub na 
stronie internetowej!                           Hanna Madońska, Aldona Stam
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z kroniki policyjnej

czasopismo mieszkańców „my” od 16 lat uczestniczy 
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności

Ul. Termalna. Nieznany sprawca po uprzednim przecięciu 
łańcucha dokonał kradzieży roweru marki TOPS Tofiss koloru 
czarnego. Straty 100 zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Ostrówek. Agata B. i Dariusz. B szarpiąc za odzież oraz 
używając słów powszechnie uznanych  za wulgarne naruszyli 
nietykalność cielesną oraz znieważyli funkcjonariuszy policji 
podczas interwencji. 

Ul. Gdańska. Nieznany sprawca z niezamkniętej szatni Miej-
skiego Ośrodka Sportu dokonał kradzieży telefonu komórko-
wego marki Sony Aqua. Straty 1100 zł na szkodę zgłaszającego. 
Postępowanie prowadzi KP Poznań nowe Miasto. 

Ul. Powidzka. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie dokonał 
uszkodzenia dwóch sztuk drzwi wejściowych do domu jednoro-
dzinnego. Wartość strat na szkodę zgłaszającego 2000zł. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Światopełka. Michał J. kierował samochodem pomimo 
prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów. Postępowanie 
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Rondo Śródka. Nieznany sprawca poprzez przecięcie linki za-
bezpieczającej dokonał kradzieży roweru Kross koloru czarno/
czerwono/białego. Straty 1000 zł. na szkodę zgłaszającego. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Krańcowa. Nieznany sprawca poprzez przebicie dokonał 
uszkodzenia dwóch opon samochodu  marki Renault Laguna, 
straty 800zł

Ul. Śródka. Krzysztof W. podczas interwencji publicznej sło-
wami uznawanymi powszechnie za wulgarne znieważył funkcjo-
nariusza publicznego. Zatrzymany przez policję

Ul. Mścibora. Nieznany sprawca na legendę pracownika opie-
ki społecznej dokonał kradzieży pieniędzy z portfela w kwocie 
1700zł. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Ul. Witkowska. W mieszkaniu podczas awantury w nieusta-
lonych okolicznościach Honorata S. raniła ostrym narzędziem 
konkubenta Leszka Z., który doznał rany ciętej lewego ramienia 
nie zagrażającej jego życiu.

Ul. Termalna. Nieznany sprawca na terenie Term Maltańskich 
poprzez uderzenie pięścią w twarz naruszył nietykalność ciele-
sna Krzysztofa B. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto

Ul. Maltańska. Nieznany sprawca na parkingu nie strzeżonym 
ze zderzaka samochodu VW Golf dokonał kradzieży spryskiwa-
czy reflektorów, straty 1000zł.

Ul. Zbyszka. Nieznany sprawca podając się za przedstawiciela 
Orange doprowadził do podpisania umowy działając na szkodę 
Bożeny C. i Krystyny M. Postępowanie prowadzi KP Nowe Mia-
sto

Ul. Wiankowa. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę 
zgłaszającej z koszyka roweru pozostawionego przy bramie wej-
ściowej do Nowego Zoo dokonał kradzieży portfela z zawarto-
ścią dokumentów.

Ul. Średnia. Anna P. w pomieszczeniu gospodarczym posia-
dała 3 woreczki foliowe z zawartością 40,8 metaamfetaminy oraz 
woreczek z suszem marihuany 0,98 g. Ponadto posiadała ramę 
od roweru poszukiwanego przez KP Wrocław Śródmieście. Za-
trzymana przez funkcjonariuszy KP Nowe Miasto 

Ul. Mścibora. Marek Ś. zawiadomił iż nieznany sprawca usi-
łuje doprowadzić go do niekorzystnego rozporządzania mieniem 
wzywając go do zapłaty 25 euro na poczet instytucji o nazwie 
Fulda

Ul. Gdyńska. Ryszard K. kierował pojazdem mechanicznym 
pomimo cofniętych uprawnień. Zatrzymany przez policję

Ul. Maltańska. Mateusz M. w sklepie Empik dokonał kradzie-
ży 5 opakowań klocków Lego oraz torebek prezentowych. Łącz-
na wartość strat 759zł. Zatrzymany przez KMP Poznań

       TURNIEj HOKEjA
Na boisku SP 85 przy ul. Tomickiego odbył się turniej 

hokeja na trawie dziewcząt i chłopców pod patronatem 
Prezesa AZS Politechniki Poznańskiej. Wystąpiło 6 drużyn 
dziewcząt oraz 5 drużyn chłopców. Wśród dziewcząt naj-
lepsze okazały się zawodniczki z SP 85 Poznań, natomiast 
wśród chłopców triumfowali zawodnicy z Warty Poznań.

Organizatorzy serdecznie dziękują pani Tatianie 
Mura – Waraczewskiej – komentatorowi zawodów, panu 
Marianowi Waraczewskiemu – za nagłośnienie i oprawę 
muzyczną , nauczycielom, pracownikom administracji 
i obsługi szkoły, którzy pomogli w przygotowaniu dwu-
dniowego turnieju. Odbył się dzięki finansowemu wspar-
ciu: SP 85, AZS Politechnika Poznańska, PZHT. 

Końcowa klasyfikacja turnieju dziewcząt: SP 85 Poznań 
I, Swarek Swarzędz, SP 3 Toruń, UKS Orient II Łozina, KS 
Hokej Start Brzeziny, SP 85 Poznań II. Końcowa klasyfika-
cja turnieju chłopców: Warta Poznań, Swarek Swarzędz I, 
SP 85 Poznań I, Swarek Swarzędz II, SP 85 Poznań II.  

                                                                     Filip Fedejko
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z  kroniki  szkolnej  sp 55 

MYdLARSKIE WARSZTATY
Dzieci z klas drugich uczestniczyły w warsztatach mydlarskich, 

zorganizowanych na terenie szkoły. Uczniowie najpierw poznali 
historię powstawania mydła, a następnie przystąpili do wyko-
nania mydełek według własnego pomysłu. Wcześniej otrzymali 
wybraną przez siebie formę i przeróżne ozdoby: muszelki, kawa, 
płatki kwiatów, kryształki, koraliki. Następnie cała kompozycja 
została zalana kolorową bazą mydlaną, a dzieci wybrały zapachy, 

WIZYTA dUCHA HISTORII
Obchodziliśmy w szkole 225 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Z tej okazji dolny i górny hol szkoły był udekorowany 
biało – czerwonymi barwami narodowymi i plakatami o tematy-
ce patriotycznej, które wcześniej, w ramach lekcji historii,  przy-
gotowywali uczniowie klas VI. Wszyscy uczniowie klas III – VI 
przybyli do szkoły w odświętnych strojach i uczestniczyli w apelu 
przygotowanym przez klasę VIb, panie Annę Mikos i Małgorzatę 
Wojtkowska – Pietrzak.

Podczas tego występu, w udekorowanej symbolami narodo-
wymi przez Panią Zofię Polus - Mroszyńską sali gimnastycznej, 
uczniowie klasy VIb zaprezentowali układ słowno – muzyczny o 
tematyce patriotycznej. W trakcie tego występu naszą szkołę od-
wiedził Duch Historii. Propagowane były tutaj takie wartości jak 
Bóg, Honor i Ojczyzna. Szóstoklasiści recytowali wiersze, przed-
stawili scenki z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

i Sejmu Czteroletniego oraz śpiewali pieśni patriotyczne: „Mazu-
rek Dąbrowskiego” i „Witaj Majowa Jutrzenko”. Uczniowie mie-
li także okazję przyjrzeć się jak wyglądały stroje z tamtej epoki. 
Przedstawiona została również prezentacja multimedialna przy-
pominająca najważniejsze fakty historyczne z roku 1791. 

Duch Historii przypomniał wszystkim, że Konstytucja 3 Maja 
1791r. była symbolem wielkiej siły narodu, który okazał się zdol-
ny do odrodzenia, była wyrazem nadziei Polaków na wzmoc-
nienie Polski osłabionej po I rozbiorze, nadzieją na silną władzę 
królewską i silną armię. Była to po prostu wielka próba ratowania 
Rzeczypospolitej, którą podjęli posłowie Sejmu Czteroletniego.

Na zakończenie apelu Duch Historii przygotował krótki quiz. 
Uczniowie z widowni odpowiadali na jego pytania, dzięki temu 
utrwalili swoją wiedzę z tematu Konstytucji 3 Maja.

Szkolne obchody 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
były dla uczniów doskonałą lekcją historii naszej Ojczyzny, toż-
samości narodowej i kształtowania postawy obywatelskiej. Pa-
miętajmy, że naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny 
traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę. Anna Mikos

jakie miały mieć ich mydełka. Samodzielnie dodawały do swo-
ich kompozycji po kilka kropelek różnych koncentratów zapa-
chowych. Były wśród nich słodka poziomka, róża, pomarańcza, 
truskawka, klon, cytryna, wiosenna konwalia, wanilia i wiele 
innych. Zapachy wychodzące z klasy przyciągały osoby, które z 
zainteresowaniem zaglądały do sali. Na zakończenie wszystkie 
mydełka zostały pięknie zapakowane, aby dzieci wręczyły je ma-
mom na Dzień Matki. 

   Bożena Ciechelska, danuta Błaszczyk, Mariola Bandosz

          dZIEŃ PATRONA              dZIEŃ ZIEMI
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Czytajmy!
książki na wakacje 

Anonsuję dwie powieści doskonałe na czas wakacyjnego re-
laksu. ,,Awarię małżeńską” napisały dwie autorki już znane z 
bibliotecznych półek: Natasza Socha i Magdalena Witkiewicz. 
I choć to lektura łatwa i przyjemna to jednak można też przy niej 
się zastanowić. Mateusz i Sebastian zostają słomianymi wdow-
cami (każdy obarczonymi dwójką małoletnich dzieci) - ich żony 
poturbowane w wypadku, z grubymi gipsami na parę tygodni 
pozostają w szpitalu. Panowie muszą dać sobie radę ze wszystki-
mi domowymi i wychowawczymi obowiązkami. Wydaje się, że 
polegną na polu bitwy, bo przecież nawet nie wiedzą do której 
szkoły/przedszkola uczęszczają ich pociechy. To powinna być 
lektura obowiązkowa dla mężów. Jest trochę zabawnych kompli-
kacji, ale to wszystko... z życia wzięte! joanna Fabicka napisa-
ła natomiast ,,romans histeryczny” pt. ,,Idę w tango”. jadzia 
przypadkowo dostaje się do programu ,,Taniec z przekrętem” 
- zabawne spojrzenie na rodzimy show-biznes. Czyta się!

Niezwykle ucieszyłam się, że jest czwarta część bestselleru 
(także sfilmowanego) Gene Brewera ,,K-Pax” o procie (tak 
właśnie pisanym – małą literą), pacjencie instytutu psychia-
trycznego, który ponoć (tak twierdzi) pojawił się z odległej 
planety. Przypomnę, że ów przybysz zna doskonale wszechświat, 
a równocześnie psychiatrzy odkrywają jego ludzką (!) trauma-

tyczną przeszłość, która spowodowała powstanie w nim wielora-
kiej osobowości.Zawiodłam się na tej kontynuacji, ale niezmien-
nie interesujące pozostają historie (zapewne z życia wzięte) pa-
cjentów o głęboko zaburzonej psychice i przyczynach powstania 
takich psychicznych anomalii. 

I tak to już jest z kolejnymi tomami opowieści. Choć są wyjąt-
ki jak choćby niektóre angielskie sagi, sfilmowane dawno temu, 
z niecierpliwością czekało się na kolejne odcinki serialu (raz w 
tygodniu), rozprawiało w gronie o pokazanych dziejach, szukało 
książki, aby prędko czytać ,,co dalej”. 

O takich rozczarowaniach czytelniczych pisze też w majowej 
,,Angorze” prof. jan Tomkowski, historyk literatury, prozaik i 
eseista. Mam nieco satysfakcji, że na łamach MY w ,,Czytajmy!” 
też  zwracałam uwagę o zawodach jakie powodują ,,ukochani pi-
sarze”: wydaje się, że jak dwie-trzy powieści były niezwykle uda-
ne to kolejna też wprawi w zachwyt. Tymczasem... nie wprawia. 
Wspomina m.in. Milana Kunderę, który po doskonałych ,,Nie-
znośnej lekkości bytu” i ,,Nieśmiertelności” napisał nieciekawe 
,,Święto nieistotności”. J. Tomkowski konkluduje: ,,Kiedy artysta 
nie ma już nic do powiedzenia, to sam warsztat nie wystarcza, by 
stworzyć świetną książkę”. Pana profesora rozczarowały ,,Dzien-
niki” Mrożka a mnie – swojego czasu - ,,Autobiografia” Joanny 
Chmielewskiej. 

Powtórzę za j. Tomkowiakiem ,,Taki już los wiernego czytel-
nika”. A jednak szukajmy na regałach czy to w naszej bibliote-
ce, czy w księgarniach i tych ulubionych pisarzy, poznawajmy 
nowych. Może znajdziemy kolejnego idola... Ewa Kłodzińska  

W ulicy Krańcowej  na Osiedlu Warszawskim wymieniony 
został gazociąg na wydajniejszy i bezpieczniejszy. 

Jedna z oryginalnie zagospodarowanych działek na terenie 
ROD „Cybina” przy ul. Pustej w Antoninku. 

z działań rady osiedla
    Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Miłostowo” 
w Poznaniu. Z uwagi na interes mieszkańców Osiedla, Rada 
pozytywnie odniosła się do wskazanej po północnej stronie 
ulicy Warszawskiej lokalizacji parkingu Park & Ride. W trosce o 
komfort życia mieszkańców Osiedla, Rada negatywnie odniosła 
się do inwestycji polegającej na budowie urządzeń służących do 
segregacji i kompostowania odpadów. 
     Ustalono zadanie „Budowa ulicy Zdrojowej” jako priorytetowe 
w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz 
oświetlenia na lata 2016-2019. Rada nie wyraziła zgody na 
opracowanie dokumentacji projektowej bez gwarancji budowy 
ulicy Zdrojowej. 
   Do Komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu 
Zielony Poznań weszli: Jerzy Majchrzak (przewodniczący), 
Tadeusz Klinger (zastępca przewodniczącego), Anna Gębka-

Suska, Monika Połczyńska, Karina Kozanecka, Julian Dworzecki, 
Zbigniew Skrzypczak, Edward Lauba, Rafał Zabel, Maria Rak. 
    Dyskutowano na temat pawilonów zlokalizowanych w pasie 
drogowym w ul. Łowickiej (przy wejściu do tunelu Łomżyńska). 
W tej sprawie na sesję przybył też mieszkaniec Osiedla, który 
poinformował zebranych, że w pobliżu pawilonów dochodzi 
do kradzieży oraz włamań. Radni przyjęli informację, prosząc 
jednak, aby każdy mieszkaniec będący świadkiem takich zdarzeń 
dokonał ich zgłoszenia przede wszystkim policji. Uzgodniono, że 
Zarząd wystąpi do ZDM o cofnięcie pozwolenia na zajęcie pasa 
drogowego w tym miejscu.
   W sprawie koszy ulicznych na postojach taxi ustalono, że 
Rada nie podejmie  stanowiska. Rozmawiano również na temat 
terminów organizacji festynu osiedlowego, Mistrzostw Osiedla, 
obchodów 80-lecia istnienia SP 46 oraz otwarcia placu do 
nauki jazdy na rowerze. Przewodnicząca Rady poinformowała, 
że Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa organizuje 
spotkanie w sprawie kolejnej edycji konkursu Zielony Poznań.  
Poinformowano, że projekt regulaminów parkowych został 
ostatecznie opracowany i oczekuje na akceptację. 
                                         (Opr. na podstawie uchwał i protokółu).

Warszawskie Pomet Maltańskie
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Najpierw jest poezja miłości, potem proza życia małżeń-
skiego, z którą nie każda para daje sobie radę. Gdy narastają 
konflikty i stosowane przez partnerów sposoby radzenia sobie 
z trudnościami są nieskuteczne, wówczas warto skorzystać z 
psychoterapii. Rozmawiam z psychologiem klinicznym i psy-
choterapeutą panią mgr Grażyną Kasprzyk ze Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich.

-  Czy jest jakiś sposób, aby zapobiec małżeńskiemu kryzy-
sowi bez pomocy ,,zewnętrznej”?

- Oczywiście, a najprostszy to codziennie usiąść razem i przez 
trzy minuty patrzeć sobie w oczy. Zobaczyć partnera. Inny spo-
sób to... randki małżeńskie, a więc czas spędzany wspólnie, bycie 
tylko dla siebie. Bardzo pomocna bywa technika listów pod po-
duszkę. Każdego wieczoru oboje wkładają pod poduszkę mał-
żonka liścik, w którym są trzy zdania – dokończenie zwrotów „ 
Dziękuję Ci za….; Przepraszam Cię za…; Proszę Cię o…” Regu-
larnie, przez oboje pisane liściki pomagają partnerom czuć się 
ważnymi i szanowanymi oraz  lepiej zrozumieć partnera, a tym 
samym zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i zaufania między 
nimi. Następny pomysł – przerywać rozmowę, gdy negatywne  
emocje biorą górę, rozejść się, uspokoić i wrócić do dyskusji, gdy 
oboje są wyciszeni i spokojni. Zastanowić się przez chwilę i spi-
sać na kartce pomysły, które pojawią się w odpowiedzi na pyta-
nie: „ jak myślisz, co musisz zrobić, by być bardziej skutecznym 
partnerem?”. A następnie zacząć te pomysły realizować. 

- Mówi się, że siódmy rok małżeństwa jest przełomowy, bo, 
nie wiadomo dlaczego, niebezpieczny. A co wynika z pani do-
świadczeń?

- Do mojego gabinetu trafiają pary w pierwszym i kolejnych 
latach małżeństwa. Krytyczny jest np. moment, kiedy obniża 
się u partnerów poziom endorfin, wytwarzanych przez mózg 
w fazie zakochania, które powodują, że idealizujemy partnera i 
sami, chcąc go uszczęśliwić, staramy się w maksymalnym stop-
niu sprostać jego pragnieniom, często nie dbając o własne. Ten 
okres mija. Nagle zaczynamy dostrzegać, że partner nie jest ide-
alny. Przyzwyczajony do naszej bezwarunkowej akceptacji nadal 
domaga się zaspokajania wszystkich swoich potrzeb. Wchodzi-
my jako para w etap „przeciągania liny” czy „walki o władzę”. 
U par, które przed ślubem randkowały przez dwa lata, ten czas 
może wypaść po roku małżeństwa. U innych, które pobrały się 
po bardzo krótkim okresie znajomości, może przypaść na trzeci 

rok małżeństwa. W parach, których teraz coraz więcej, mieszka-
jących przed ślubem razem przez kilka lat, ta faza już dawno się 
rozpoczęła. Ich siódmy rok małżeństwa wiąże się z innym zjawi-
skiem. Może to być permanentna walka o władzę, która żadne-
mu małżonkowi nie daje satysfakcji ze związku, ale też żaden nie 
chce ustąpić. Para zatrzymała się na tej fazie i brakuje jej własnych 
pomysłów, które pozwoliłyby przejść do kolejnej. Nazywamy ją 
fazą „prawdziwej miłości”, w której znając wzajemnie swoje wady 
partnerzy potrafią się nadal kochać i chcą pozostać razem. 

- jakie są symptomy rozpadu małżeństwa? 
- ohn Gottman, amerykański psychoterapeuta oraz badacz 

małżeństw w książce zatytułowanej „ Siedem zasad udanego 
małżeństwa” podaje cztery zwiastuny rozwodu. Należą do nich 
krytyka, pogarda, postawa obronna oraz mur obojętności. Pro-
wadzą one do sytuacji, która sygnalizuje rozpad małżeństwa, 
małżonkowie uważają, że mają poważne problemy, ale wspólna 
rozmowa wydaje się bezsensowna, a para zaczyna żyć obok sie-
bie - pojawia się uczucie samotności. Małżonkowie zauważają, 
że coś nie gra. W obliczu zagrożenia (a kryzys związku, rozpad 
małżeństwa są niewątpliwie zagrożeniem poczucia bezpieczeń-
stwa dla obojga małżonków i dla dzieci) mamy do wyboru trzy 
strategie – walczyć, uciekać lub zastygnąć. Ta ostatnia strategia ( 
zastygnięcie, zamrożenie) w parze może  przybrać formę współ-
istnienia pod jednym dachem, przy braku wymiany emocjonal-
nej, braku rozmowy „o nas”, pomijaniu sfery „my”.  Drugie roz-
wiązanie – ucieczka może przybrać różne formy: ucieczka w pra-
cę, budowę domu, treningi, wożeniu dzieci każdego popołudnia 
na różne zajęcia. Wieczorem małżonkowie są tak zmęczeni, że z 
ulgą padają na łóżku i zasypiają natychmiast, dzięki czemu uni-
kają okazji do rozmowy, wymiany opinii czy uczuć.  I wreszcie 
walka. Niektóre pary walczą o bliskość bardzo głośno – awantu-
rami, krzykiem. Pójście na psychoterapię małżeńską jest również 
rodzajem zawalczenia o związek.

- I o tym porozmawiamy podczas następnego spotkania...
(wywiad nieautoryzowany)                                  Ewa Kłodzińska

Spotkania z psychologiem 

naprawianie małżeństwa

Na ogrodzeniu placu budowy Osiedla Bartnicza na Głównej 
pokazano zachęcający obraz gotowego budynku.  

Lokalizacja Osiedla Bartnicza jest z pewnością atrakcyjna, 
pomimo biegnącej tuż  obok trasy kolejowej. 
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krótkie wieści

H O R O S K O P na CZERWiEC

 IMIENNIK CZERWCOWY

sprzedam
pawilon  handlowy

20 m kw. przy ul. tomickiego 
obok bloku nr 19, naprzeciwko szkoły 85.

tel. 609 509 100

BARAN - “Potknąć się można o najzwyklejszą cegłę” - mówi chińskie przysło-
wie. Właśnie. I właściwie co z tego? Oprócz nauki, że trzeba uważniej rozglądać 
się. A Ty demonizujesz to całe wydarzenie, uważasz je wręcz za okropną kata-
strofę. Błąd tkwił chyba już w samym założeniu - nie trzeba było przywiązywać 
aż tak ogromnej wagi do sprawy, która od początku była niepewna i trudna do 
wygrania. Pamiętaj - nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

BYK - “Oko złodzieja jest bystrzejsze niż oko porządnego człowieka”. W Two-
jej postawie nie było żadnych nieuczciwych kalkulacji, czego nie można powie-
dzieć o drugiej stronie. Ona od początku nastawiona była na różne manipulacje. 
Stąd - Twoje nieprzyjemne zaskoczenie. Wycofaj się więc ze sprawy. Tym razem 
Ty zaskoczysz innych, nie spodziewających się takiej decyzji.

BLIŹNIĘTA - “Staraj się choćby na chwilę powstrzymać swoją niecierpliwość, 
oszczędzi Ci to stu dni niepokoju”. Prawda jest taka, że trzeba myśleć przed decy-
zją. Ale skoro ta została już podjęta nie ma co żałować. Zdajesz sobie także spra-
wę, że nie ma sensu jej “odkręcać”. Zupełnie nie dostrzegasz jej plusów. Zamiast 
ustawiać się do życia pesymistycznie dostrzeż wreszcie jego uroki.

RAK - “Zbytnia skrupulatność jest sprzeczna z rozsądkiem” - mówią w Chi-
nach. I co z tego, że możesz z triumfem obwieścić całemu otoczeniu - a widzicie 
racja jest po mojej stronie. Ludzie nie lubią takich mądrali. Fakt, że Twoja by-
strość, intuicja i umiejętność przewidywania są ogromnymi atutami, ale wcale 
to nie znaczy, że musisz je tak eksponować. Korzystaj z nich w sposób bardziej 
dyskretny.

LEW - Twoje postępowanie ostatnio jest typowym szukaniem igły w stogu 
siana. “Najlepszy koń się potknie, najlepszy pływak może utonąć”. Zawiodły Cię 
rachuby i oczekiwania - trudno. Świat się od tego nie zawali, a Ty, w sumie, stra-
cisz niewiele. To tylko na początku wszystko wyglądało tak obiecująco. Twoja 
postawa jest typowym zachowaniem w rodzaju - “a jednak żal”.

PANNA - “Człowiek 
raz ugryziony przez węża 
nie chce chodzić po tra-
wie”. Nie dziw się więc 
postawie drugiej strony, 
jej ostrożności. Teraz 
musisz włożyć sporo wy-
siłku w uwiarygodnienie 
swojej osoby. I walcz jak 
najbardziej zawzięcie ze 
swoją życiową nieśmiało-
ścią. Nie pozwala Ci ona 
na osiągnięcie wyników 
adekwatnych do Twoich 
talentów i pracowitości. 
Warto wreszcie uwieżyć 
w siebie.

WAGA - Chińskie przysłowie radzi: “Biorąc strój nowy zapomnij o starym”. 
Zacznij żyć bardziej dniem dzisiejszym i przyszłością, otrząśnij się z przeszłości. 
Nie masz powodów do aż takiego czarnowidztwa. Lubisz przesadzać w ocenie 
kłopotów, aż trudno sobie wyobrazić, co by było gdyby pojawiły się naprawdę. 
Domowe niepokoje dość nieoczekiwanie ułożą się, co bardzo dobrze wpłynie na 
Twoje samopoczucie.

SKORPION - “Nie naprawiaj statku na środku rzeki”. To niewazne, że chciesz 
jak najlepiej, istotne jest jeszcze to, jak Twoje poczyniania odbieraja inni. Ludzie 
spod tego znaku są zwolennikami zgody i pokoju, lecz nie za każdą cenę. Gdy 
trzeba potrafią walczyć. U Ciebie nie ma jeszcze takiej potrzeby. Ale lepiej podjąć 
rękawicę niż pozwolić wejść sobie na głowę. Najlepiej iść na kompromis.

STRZELEC - “Kiedy się nikogo o nic nie prosi, wszyscy wydają się uczynni”. 
Nich dotrze wereszcie do Ciebie ta prawda, inaczej nie przestaniesz się denerwo-
wać. To nic, że Ty nie odmawiasz pomocy i nawet własnym kosztem załatwisz 
innym różne sprawy. Gdy dochodzi do rewanżu, inni robią uniki. Stąd Twoje 
rozgoryczenie. Nie ma innej rady - trzeba brać ludzi takimi jacy są. Zwłaszcza, że 
doznasz, nieoczekiwanie, miłego rozczarowania.

KOZIOROŻEC - “Przyjemności są powierzchowne, ale przykrości sięgają głę-
boko”. Zwłaszcza u Ciebie. Wykazujesz wyjątkową nadwrażliwość na wszystkie 
przykrości i niepowodzenia. Ale także wyjatkowy brak odporności. Człowiek, 
trzeba umieć odróżnić rzeczy istotne od mało ważnych. Inaczej staniesz się od-
ludkiem, zgorzkniałym samotnikiem nie wierzącym w nic, ani nikomu. Samo-
poczucie zwyżkujące.

WOdNIK - “Przeszłość się nie skończyła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła”. 
Żyj więc teraźniejszością i przestań rozpamiętywać niedawną porażkę, która już 
wkrótce może okazać się nie porażką, a zwycięstwem. Myśl po prostu bardziej 
perspektywicznie. W swoich poczynaniach nie staraj się dogodzić wszystkim, bo 
potem masz z tego tylko same kłopoty. Otoczenie dość bezceremonialne wyko-
rzystuje Twój brak konsekewncji.

RYBY - “Mądry przez 
całe życie może zgłupieć 
na chwilę”. za bardzo lu-
bisz słuchać własnego 
głosu, a ten nie zawsze jest 
dobrym doradcą (przez 
próżność oczywiście). Na 
szczęście lubisz walczyć i 
to na pozycjach wydawa-
łoby sie straconych. I w 
tym wypadku najlepiej nie 
poddawać się. Pomimo 
nie najlepszych rokowań, 
sprawa może dobrze się 
zakończyć. Delikatność 
nie pozwala Ci odmówić 
- co ważniejsze: Twoje do-
bro czy cudze?

ANTONI (13 czerwca) nie podejmuje pochopnych decyzji a 
obserwuje sytuację i czeka na rozwój wydarzeń. Gdy wszystko 
jest już jasne – wkracza do akcji. Antoni nie jest żądny przygód, a 
porażki bardzo przeżywa. To raczej osoba statyczna (jak marabut 
– jej totem zwierzęcy), zamknięta w sobie. Antoni jest  obiek-
tywny, zdolny do poświęceń, nieśmiały i sentymentalny. Najle-
piej mu w niewielkim gronie zaufanych przyjaciół, nie jest duszą 
towarzystwa. 

PAULINA (22 czerwca) to nerwowa choleryczka, kobieta na-
der pobudliwa. Wydaje się być dumna i pogardliwa (jak łabędź – 
jej totem zwierzęcy), ale często to mogą być pozory, pod którymi 
kryje się niepewność. Ta urocza kobieta potrafi być zgryźliwa, 
szokować wybuchami gniewu. Dynamiczna, impulsywna. Potra-
fi sprytnie swoimi niepowodzeniami obarczyć innych. Bardzo 
żądna sukcesów.  W każdym razie trudno ocenić jednoznacznie 
charakter Pauliny.

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977
 ul. warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

ŚCIGAjĄ PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPOdARCZĄ. Prokura-
tor Generalny powołał prokuratorów we wszystkich Wydzia-
łach Zamiejscowych departamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W Wiel-
kopolskim Wydziale Zamiejscowym departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Kra-
jowej w Poznaniu powołanymi są prokuratorzy Prokuratury 
Okręgowej: Karolina Grzybowska-Matysiak, Marcin Matecki 
i Hubert Woźniak. 

ZNIKAjĄCE PIENIĄdZE. Rada Osiedla Starołęka-Miniko-
wo-Marlewo powierzyła w ubiegłym roku Zarządowi Dróg Miej-

skich swoje 200 tys. zł na budowę potrzebnych schodów i po-
chylni dla niepełnosprawnych. Okazało się niedawno, że ZDM 
tych pieniędzy nie ma, bo prawdopodobnie jakiś urzędnik nie 
dopilnował odpowiednich formalności. To jest kolejny dowód 
szerzącej się w miejskich jednostkach niekompetencji, przy jed-
nocześnie lawinowym wzroście liczby urzędników. 

KOSZTEM 5 MLN. Urzędnicy miejscy zapowiedzieli usunię-
cie około 5 tys. ton niebezpiecznych odpadów, umieszczonych 
nielegalnie przez nieuczciwą firmę Awinion w magazynie przy ul. 
Michała. Zlecenie likwidacji tej „tykającej bomby” ma kosztować 
około 5 mln zł i raczej nie ma widoków na odzyskania tych pie-
niędzy. Polskie prawo mające regulować prawidłowa gospodarkę 
toksycznymi odpadami okazało się całkowicie nieskuteczne. 
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tel. 61 879 25 48     kom. 507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

 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

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

RESTAURACjA

 2016kołobrzeg
AtRAKCyjNE

NiEKRęPUjąCE
b. tANiE POKOjE 
i APARtAMENty

w DZiElNiCy SANAtORyjNEj

  waclaww@neostrada.pl
        Tel. 94 351 72 34

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

    BAdANIE WZROKU I MOdNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

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

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17





      
      

Św. Kamila
apteKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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