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Przedstawiciele rodzin Polaków zamordowanych w zamku Hartheim

pierwszy raz zaproszeni do Austrii na rocznicową uroczystość ku czci ofiar s. 5
Fot.
Krzysztof
Styszyński

80-lecie Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na Os. Warszawskim

Miejscowi twórcy pokazali swoje prace na jubileuszowej wystawie s. 6
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Fot. Hieronim Dymalski
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czyje obowiązki?

Żyjemy w kraju gdzie publiczne służby i urzędy nagminnie zrzucają własne obowiązki na innych, korzystają z zastępstw, uchylają
się od osobistej odpowiedzialności. Na tej szerokiej patologicznej
fali nawet już specjalnie nie dziwi nas taki smutny i śmieszny absurd, że nasza dzielna armia zatrudnia krocie niepełnosprawnych
ochroniarzy mających strzec koszarów, magazynów broni, amunicji i innych obiektów wojskowych. Dzięki temu żołnierze mogą się
dobrze wyspać, a w razie czego winę zrzucić na ochroniarską firmę. Urzędnicy, np. wydziału ochrony środowiska UM w Poznaniu,
nie kontrolują sami, jak firmy po przetargach wykonują milionowe
zlecenia, lecz zlecają to zadanie osobom i podmiotom zewnętrznym. Też w razie wpadki mogą się tłumaczyć, że o niczym nie wiedzieli i tak robią.
Ostatnio usłyszeliśmy, że kolejarze znów mają osobiście zacząć
zajmować się – o dziwo - torami, pociągami i dworcami, bo firmy,
którym to zlecano, doprowadziły do monstrualnych niedorzeczności i takichże strat. Dzięki temu niezwykłemu olśnieniu kolejarskich kręgów, poznańskim starym dworcem zajmą się ponownie
kolejowi fachowcy, a nie spółka, która budując handlowe galerie
zapomniała, że miała zbudować też nowy kolejowy dworzec dla
podróżnych. Ojcowie miasta nie dostrzegli w porę tego „drobnego
niedopatrzenia”, ponieważ oni również korzystali z usług zatrudnionych zewnętrznych ekspertów.
Może więc doczekamy chwili, że Poczta Polska przypomni sobie
o swoim powołaniu do dostarczania przesyłek, a nie prowadzenia
banków i kiosków w pocztowych placówkach. Być może wojsko
wróci do skutecznego strzeżenia swoich obiektów tylko własnymi
siłami, które przecież mają wystarczyć do obrony całego kraju.
Trzeba też mieć nadzieję, iż tak liczni i coraz liczniejsi urzędnicy
opłacani przez obywateli zaczną przede wszystkim pilnować ich
interesów lub z publicznej służby odejdą. Na razie tego nie widać,
bo stary parasol nad urzędniczymi głowami jest nadal bardzo
szczelny.
Marcin Dymczyk

Karmelickie dzieje w brązie

na drzwiach kościoła

Kolejny raz artysta plastyk pan Stanisław Mystek z Antoninka
zaskakuje dziełem budzącym uznanie koneserów i podziw zwykłych śmiertelników. Dla obchodzącego Jubileusz 250-lecia barokowego kościoła w Kłodawie stworzył 5 brązowych płaskorzeźb
zdobiących teraz główne drzwi świątyni (fot. z lewej u góry).
Wspomniany kościół, pozostający długo w złym stanie, został w
ostatnich latach gruntownie odrestaurowany przez proboszcza
księdza prałata Jerzego Dylewskiego, m.in. ze środków unijnych.
Ten zasłużony duchowny znał już inne dzieła naszego artysty i
uznał, że on najlepiej wywiąże się z trudnego zadania.
Nowe piękne płaskorzeźby na drzwiach kościoła pozostaną trwałym, współczesnym wzbogaceniem jego historycznego
wystroju. Najwyżej umieszczona i największa przedstawia herb
zakonu karmelitów (trzewiczkowych), którzy w XVII wieku wybudowali w Kłodawie zespół klasztorny z kościołem. Dwa niżej
widoczne reliefy z brązu przedstawiają postaci ważne dla zakonu: proroka Eliasza na górze Karmel w Palestynie i zasłużonego
zakonnego generała Szymona Stocka (1175-1265) z Anglii. Najniżej umieszczone płaskorzeźby wyobrażają św. Kingę (patronkę solnego górnictwa) i wojewodę łęczyckiego Ernesta Chryzostoma Dorpowskiego (1670-1718) – fundatora i dobrodzieja
klasztoru. Artysta z Antoninka miał tylko pół roku na stworzenie
całego dzieła, ale ono powinno zdobić świątynię i cieszyć oczy
przez dalsze wieki.
Tekst i foto Henryk Rozwadowski
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ZAPROSZENIE

W dniu 5 listopada 2016 r. o godz. 11.00
przy głazie z tablicą informacyjną
o niemieckim obozie przesiedleńczym
przy ul. Bałtyckiej 7
odbędzie się uroczystość
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
Henryk Walendowski, prezes tel. 501 404 250

Stowarzyszenie Rodzin
Polskich Ofiar
Obozów Koncentracyjnych

O możliwość oficjalnego udziału Polaków w międzynarodowych uroczystościach upamiętniających Ofiary zamku śmierci Hartheim w Austrii walczyliśmy 3 lata! Właśnie w tym roku
1 października spełniło się nasze pragnienie - po raz pierwszy od
zakończenia wojny polska delegacja rodzin naszych Ofiar zamku
Hartheim została oficjalnie zaproszona przez stronę austriacką!
Dumna, wzruszona, z polskim orłem na sercu i biało-czerwoną
chustą na szyi, wobec licznego międzynarodowego audytorium
po polsku odczytałam historię mojego drogiego dziadka Romana Durka, jednej z ok. 2 tys. polskich Ofiar piekła Hartheim.
Tego dnia nie zapomnę nigdy!
Rocznica aresztowania mojego Dziadka przez Niemców - tylko dlatego, że był dobrym Polakiem patriotą - przypada 27 listopada. Mija 77 lat od dnia 27.11.1939, gdy mój Dziadek został
oderwany od rodziny i nigdy do niej nie powrócił. Mieszkał w
Zielińcu, był kochanym, kochającym mężem i ojcem...

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych zaprasza wszystkich zainteresowanych.
Kontakt: Elżbieta Rybarska, tel. 660 182 563

„Odmulanie” Stawu Browarnego

trwa śledztwo

Jak już pisaliśmy, prokurator rejonowy Poznań-Stare Miasto wszczął śledztwo w sprawie milionowych strat
finansowych miasta przy tzw. odmulaniu Stawu Browarnego w Kobylepolu. Wcześniej prowadzone dochodzenie
policyjne wykazało, że prac tych nie nadzorowali należycie
urzędnicy wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta.
Prokurator uznał policyjne ustalenia za dające podstawę
do dalszych działań. Na razie nie ujawnia żadnych szczegółów. Nasuwa się pytanie, czy na czas śledztwa niektórzy
urzędnicy nie powinni zostać zawieszeni w czynnościach.

Redakcja „MY”

www. czasopismomy.pl
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e-mail: sd@roletim.pl
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uchwalamy i ...czekamy

Latem przeprowadziliśmy z mieszkańcami szereg konsultacji, rzekomo pilnych,
ale czy rzeczywiście? Zmiana organizacji
ruchu na ul. Pustej utkwiła gdzieś między
ZDM-em a Miejskim Inżynierem Ruchu.
Efekt: co raz większe zniecierpliwienie
mieszkańców, bo tu przecież chodzi o
bezpieczeństwo. Drugą sprawą, o którą
pytają nas mieszkańcy, jest budowa spor- Krzysztof Bartosiak
towego obiektu wielofunkcyjnego w Kobylepolu. Wydaliśmy
opinię oczywiście pozytywną i na razie cisza....! POSiR projektuje, tylko czemu zajmuje to tyle czasu? Na konsultacjach
czerwcowych właśnie przedstawiciel tej jednostki ,,informował”, że to przewodniczący i Rada Osiedla ,,wstrzymują inwestycję”. Nie powiem było gorąco, ale co teraz POSiR?
Wywołano ostatnio konsultacje związane z przygotowywanym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego
rejonu. Dla przypomnienia: wnioski i uwagi należy zgłaszać do
15 listopada na stronie MPU lub osobiście pisemnie (więcej na
stronie RO www.antoninek-zieliniec-kobylepole). Mieszkańcy
Kobylepola, którzy posiadają swe domostwa w pobliżu planowanej inwestycji, nie zgadzają się na obiekt w proponowanym
kształcie. Argumentują to pewnymi niedociągnięciami projektowymi. My wydaliśmy opinię pozytywną ufając fachowości i
rzetelności inwestora. Czy jednak nie można mieć zaufania do
jednostek miejskich???
Ciekawe było spotkanie z mieszkańcami osiedla Zieliniec II
przy ul. Darniowej oraz przyległych. Komunikacja, a właściwie
jej brak (nie kursuje tam żadna linia autobusowa), była głównym
tematem naszych rozmów. Mieszkańcy postulowali poszerzenie
ul. Darniowej (to leży w gestii Rady Miasta), skarżyli się też na

wosk ci prawdę powie?

Jakiś czas temu w swoim kazaniu mszalnym
ksiądz potępił wszelkie formy okultyzmu czyli
odwoływania się do wiedzy tajemnej o rzekomych siłach nadprzyrodzonych, nadzmysłowych, wywołujących zjawiska jasnowidzenia,
telepatii, potępił wszelką magię i wróżbiarstwo, którego celem miałoby być,,odczytanie”
przyszłości czy też nawiązanie kontaktu z
,,tamtym światem”, ze światem zmarłych. Bo
między nami, żyjącymi, a tamtymi, którzy odeszli, porozumiewać
się nie można – mówił -. I również w drugą stronę – zmarli do
świata żywych dostępu już nie mają... A mnie, jako żywo stanął w
pamięci epizod z lekcji religii w starszej klasie szkoły podstawowej,
gdy ksiądz katecheta (nazwisko miał charakterystyczne, więc pamiętam do dziś) tak obrazowo opowiadał... o duchach zmarłych,
które nas nawiedzają, i ich poczynaniach (włącznie z przesuwaniem szaf, gaszeniem światła itp.), że siedzieliśmy z przerażonymi
i otwartymi buziami.
Przypłaciłam te opowieści strachem ogromnym, płaczliwą histerią, choć jeszcze wówczas ze śmiercią bliskich osób do czynienia
nie miałam. Mama, jako nauczycielka, gdy ów ksiądz po kolędzie
przyszedł, pamiętam, zrugała go za straszenie dzieci. Tłumaczył
się, że on tak trochę żartem rzecz potraktował, a ja jestem przewrażliwiona. Myślę, że dla współczesnych nastolatków taka lekcja
religii byłaby pasjonująca, bo przecież oni uwielbiają się bać! Teraz
się zastanawiałam czy Kościół zmienił opcję, czy też tamten ksiądz
wyszedł przed szereg,
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kiepskie oznakowanie tutejszych dróg oraz na zbyt dużą
prędkość przejeżdżających
tędy samochodów - mimo
ograniczenia prędkości do
30 km/h .Powiadomimy odpowiednie służby, by baczniej zaczęły przyglądać się ul.
Darniowej.
Mamy już listopad, niedługo święta, ale pragnę
wpierw zaprosić wszystkich w dniu 24.11.2016 na
godz.19 do kościoła w Antoninku. Wystawiamy już tradycyjnie ,,Wieczernicę”. Tematem będzie 60-ta rocznica
wydarzeń czerwcowych, czyli ,,Poznański Czerwiec 1956”. Z tej
okazji też sponsorujemy wyjazd naszej młodzieży do teatru, organizatorem będzie Gimnazjum nr 22. Być może doczekamy się
niebawem własnej gazetki ...ale o tym w następnym numerze !
,,Nie tylko sztuka i wiedza, lecz cierpliwość musi być częścią
dzieła”. Johann Wolfgang Goethe)
Krzysztof Bartosiak

Myślę, że we wszystkim trzeba zachować umiar. Listopad sprzyja myśleniu o ,,tamtym świecie”, sprzyja, swoją tradycją wielowiekową wszelkim wróżbom, ale tym niewinnym, będących raczej
zabawą. Choć, dodać trzeba, że każda wróżba pozostawia w nas
odrobinę czy to radości – jeśli jest pozytywna, albo niepokoju w
przypadku negatywnego odczytania...
Zaczyna się wszystko od św. Marcina. I tłustej gęsi (bo to gęsi
zdradziły gdzie się Marcin ukrywa przed wybraniem go na biskupi
tron) na świąteczny obiad. Im bardziej tłusta tym lepiej, bo wówczas i święta Bożego Narodzenia zasobniejsze. Niegdyś, zwłaszcza na wsi, przepowiadano z kości gąski pogodę. Białe oznaczały
śnieżną zimę, czerwone - silne mrozy, a ciemne – zimę deszczową.
Pogoda w dniu św. Marcina była bardzo ważna: gdy przyjeżdżał
,,na białym koniu”, czyli jego święto było śnieżne, to i zima (,,od
św. Marcina zima się zaczyna”) miała być wczesna i długa z deszczowym Bożym Narodzeniem. Gdy św. Marcin przyjeżdżał na
,,koniu ciemnym”, w deszczu to święta zapowiadały się mroźne,
ale zima opóźniona i krótka...
Na katarzynki i andrzejki na różne sposoby wróżono sobie przyszłość matrymonialną. W wigilię św. Katarzyny kawalerowie zaglądali w przyszłość w sprawie ożenku, a św. Andrzej miał ponoć
moc przepowiadania pannom w sprawach sercowych – wystarczyło pod poduszkę włożyć kartki z imionami potencjalnych ukochanych a następnego dnia po przebudzeniu wyciągnąć jedną. Kartkę.
I już wszystko było wiadome.
A całą ,,prawdę” o przyszłości można wywróżyć lejąc wosk przez
dziurkę w kluczu do miski z zimną wodą i odczytując kształt figurki z cienia rzucanego na ścianę! Przednia to tradycyjna zabawa. I
to niej zachęcam bez skrupułów. A z tych wróżbiarskich zapędów
spowiadać się nie będę!
Ewa Kłodzińska
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zachować pamięć...

„Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. W tym celu
rozkazuję wam zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn,
kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy…”
Adolf Hitlera, 22 sierpnia 1939r.
1 września minęło już 77 lat, gdy milionom Polaków życie legło w gruzach – nie ma w Polsce rodziny, która nie poniosłaby
w wyniku niemieckiej i sowieckiej okupacji strat biologicznych,
moralnych i materialnych. Jesteśmy polskimi okaleczonymi rodzinami na pokolenia – jestem przedstawicielką około 2. tysięcy polskich rodzin, które straciły swoich bliskich właśnie tu,
daleko od Ojczyzny, w zamku Hartheim.

Przedstawiciele około 2 tys. rodzin polskich ofiar Hartheim.
Moja rodzina straciła trzy bliskie osoby w niemieckich obozach
koncentracyjnych: wujka Jana, zamordowanego wieku 20 lat w
Forcie VII w Poznaniu, wujka Ignacego, więźnia obozu koncentracyjnego Gross Rosen, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora oraz najbliższą mi osobę – mojego dziadka
Romana Durka, zamordowanego 4 maja 1942 r. w zamku śmierci
Hartheim. Prawdziwą datę i miejsce śmierci Dziadka znamy dopiero od kilku lat. By je ustalić przejechałam tysiące kilometrów,
napisałam dziesiątki pism – wniosków, wydzwoniłam setki minut,
by dotrzeć do straszliwej prawdy… Było to możliwe dopiero po
roku 1989, bo żyjąc „za żelazną kurtyną” Polacy nie mieli wcześniej dostępu do archiwów zagranicznych.
Odkrycie brutalnej prawdy o okolicznościach śmierci Dziadka Romana było ogromnym wstrząsem dla mnie , nie wspominając o autentycznym szoku jego córek - mojej Mamy Janiny
i Cioci Heleny. Ostatni raz widziały Ojca 26 listopada 1939 r.
Miały wówczas 5 i 7 lat a ich starszy brat Czesław 15 lat. Żadne
z wymienionych dzieci nie mogło być na grobie swego Ojca. Rodzina dysponowała tylko dwoma dokumentami: listem z obozu
w Dachau do rodziny i aktem zgonu z KL Dachau z podaniem
przyczyny (katar kiszek). Moja wizyta w Izbie Pamięci KL Dachau
potwierdziła dwuletnią pracę niewolniczą Dziadka w obozie i sfałszowanie jego aktu zgonu. Postanowiłam odnaleźć grób mojego
Dziadka, dowiedzieć się prawdy.
Roman Durek, polski patriota, uczestnik walk o niepodległą
Polskę w latach 1919-1920, kochający mąż i ojciec zadenuncjowany przez Volksdeutschów został aresztowany 27.11.1939 r. w
Elektrowni Poznańskiej, gdzie pracował. Po brutalnych przesłuchaniach w Swarzędzu i siedzibie Gestapo w Domu Żołnierza w
Poznaniu trafia do pierwszego na terenie Polski niemieckiego KL
Posen – Fort VII. W tym samym czasie jego rodzina (żona z trójką
dzieci) zostaje ograbiona z majątku i wypędzona do Generalnego
Gubernatorstwa w okolice Siedlec. Ich gehenna trwa przez cały
okres wojny. Męża i ojca nie mieli już nigdy zobaczyć. W zamyśle
niemieckich oprawców Wielkopolska („Warthegau” – Kraj Warty)
miała być zamieszkana wyłącznie przez Niemców.

Pani Elżbieta Rybarska wspominała w austriackim Hartheim
zagazowanego tam w maju 1942 r. swojego dziadka
Romana Durka z Zielińca.
W styczniu 1940 roku Dziadek po przesłuchaniach zostaje
zwolniony z obozu głównie dzięki perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego. Jakiego musiał doznać szoku i rozgoryczenia
gdy zorientował się, że stracił wszystko – rodzinę, dom, majątek.
Samotnie rozpoczął heroiczną walkę o powrót najbliższych i utracone mienie, o honor! Walka ta była z góry skazana na niepowodzenie. W połowie marca 1940 r. zostaje ponownie aresztowany
i uwięziony w KL Fort VII w Poznaniu. 24 maja 1940 r. przewieziono Dziadka do KL Dachau. Od tej chwili Roman Durek stał
się numerem 10568!
Mimo kalectwa (niedowład lewej ręki) pracuje jako obozowy
niewolnik przez dwa długie lata aż do pełnego wyczerpania. W
tej sytuacji staje się dla niemieckich oprawców „istnieniem niewartym życia” z przeznaczeniem do likwidacji w ramach akcji T4.
„Ostatnimi siłami wgramolił się na przyczepę samochodu” – tak
zapamiętali transport z Dachau współwięźniowie Dziadka. Z „Invalidentransporte” przyjechał do Hartheim 4 maja 1942 roku i
tego samego dnia został zagazowany, spalony i zmielony w pył.
Jego prochy rozsypano w przyzamkowym ogrodzie… Dzień
przed śmiercią, jeszcze w Dachau, napisał list – testament do swojej ukochanej rodziny według scenariusza niemieckich oprawców.
Nie wiedział, że rozpocznie ostatnią podróż życia…
W maju 2014 roku czyli po 72 latach stanęłam po raz pierwszy
w miejscu, w którym mojemu Dziadkowi odebrano życie. Zapaliłam po raz pierwszy światełko pamięci.

W tym roku po raz pierwszy Polacy zostali oficjalnie
zaproszeni na rocznicowe uroczystości w Hartheim.
Drogi Dziadku, odnalazłam Cię! Teraz z Twoim prawnukiem
Maciejem walczymy o Twoją godność i pamięć. Poszukujemy
prawdy, tropimy sfałszowane przez administracje obozowe dokumenty. O niewinnych ofiarach zbrodniarzy pamiętamy i przekazujemy tę pamięć następnym pokoleniom. Jesteśmy Wam to winni. W maju 2016 roku wraz z innymi rodzinami ofiar niemiecko-austriackiej barbarii założyliśmy w Polsce Stowarzyszenie
Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.
Polska poniosła największe straty wojenne. Nie możemy pozwolić na zacieranie śladów niemiecko-austriackich zbrodni.
My Polacy mamy prawo o to walczyć!
Elżbieta Rybarska
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80-lecie Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim

wystawa, koncert
i misyjny tydzień

Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim została utworzona 1 lipca 1936 roku. W ramach obchodów 80-lecia parafii miały miejsce szczególne, niecodzienne wydarzenia.

Mieszkający przy ul. Nowogrodzkiej pan Janusz Biernacki pokazał kilka swoich obrazów, a jego brat Andrzej Biernacki - niektóre rzeźby z granitu, mniejszych oczywiście rozmiarów. Pani
Danuta Rożek z ul. Inowrocławskiej i pani Violetta Witkowska z bloku 52 zaprezentowały piękne kolorowe hafty różnych
stylów i technik, w tym w formie finezyjnych portretów. Pani
Maria Biernat z ul. Nowogrodzkiej udostępniła malowanie na
szkle i prace techniką decupage. Panowie Grzegorz Pilarczyk z
ul. Kcyńskiej i Dominik Pacholski z ul. Radziejowskiej nie zawahali się wyeksponować swoje cenne wyroby ze złota i innych
metali szlachetnych. Pani Krystyna Lauba pokazała niektóre
swoje gobeliny.

Z inicjatywy księdza proboszcza Wojciecha Łwniczaka, w
sobotę 1 października br. po wieczornej mszy w salce przy
kościele została otwarta wystawa prac artystycznych wykonanych przez utalentowanych i wrażliwych na piękno parafian.

„To są tylko niektórzy parafianie tworzący piękno przy pomocy swoich rak, swoich talentów i wyobraźni, w parafii mamy ich
więcej, nie sposób wszystkich wymienić” – napisał ks. proboszcz
Wojciech Ławniczak.
W niedzielę 2 października po wieczornej mszy św. odbył
się zachwycający koncert mieszkającej przy ul. Witkowskiej
Na Osiedlu Warszawskim pani profesor Akademii Muzycznej
w Poznaniu pianistki Laury Kluwak-Sobolewskiej. W jej Poznańskim Trio Fortepianowym wystąpiły: wiolonczelistka pani
Monika Baranowska, skrzypaczka pani Anna Ziółkowska oraz
śpiewaczka pani Ilona Krzywicka (sopran). Wykonano utwory
Bacha, Gounoda, Schuberta, Mozarta, Masseneta i Panufnika.
Dla wszystkich było to wspaniałe artystyczne doznanie.

Obchody jubileuszowe zostały ukoronowane doniosłym
wydarzeniem w sferze religijnej. W sobotę 15 października
podczas wieczornej mszy św. o godzinie 18 rozpoczęły się tygodniowe Misje Parafialne poprowadzone przez Ojców Franciszkanów i parafialnych duszpasterzy. Myślą przewodnią Misji były
słowa: „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Odkupieni idą
ku zbawieniu”. Misyjne uroczystości i nabożeństwa zakończyły
się mszą św. odpustowa o godz. 18 w niedzielę 23 października.
Mszę odprawił i kazanie wygłosił ks. biskup Grzegorz Balcerek.
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kogo zjeść
na pełnym morzu?

Tamten poniedziałek (10 października) przyniósł informację
o śmierci Andrzeja Wajdy. Widzowie Sceny na Piętrze uczcili
pamięć Mistrza Ekranu chwilą ciszy... I zupełnie przypadkowo skomponowało się to z myślą przewodnią komedii (a może
komediodramatu?) ,,Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka ,,na morzu życia wszystko zdarzyć się może”.
Tak jak na tym okręciku(?), na pełnym morzu z trzyosobową
załogą (Tomasz Mędrzak – również reżyser spektaklu, Agnieszka Sitek, Krzysztof Kiersznowski i Tomasz Dedek – pojawiający
się znienacka na pokładzie) gdy skończyły się zapasy a wszyscy są
głodni. Konkluzja? Trzeba kogoś zjeść, ale kogo! No, i zaczynają
się pełne przewrotności wybory. I czy to demokratyczne przez
głosowanie, czy z kampanią przedwyborczą, wszystko to absurdalne, przewrotne, inteligentnie śmieszne i trochę... straszne, bo
przecież my to znamy! Tymczasem sztuka została napisana ponad pół wieku temu... Aktorzy nie musieli nas sztucznie rozśmieszać, podali tekst z całą powagą dla tej dramatycznej sytuacji. I to
śmieszyło jeszcze bardziej!

POD "Kwitnąca Dolina"

indolencja zarządu

Indolencja zarządu „Kwitnącej Doliny” w trzech odsłonach
Już jesień głęboka, smutna, ponura, siąpiasta do „Kwitnącej Doliny”
zawitała. Gdzieniegdzie tylko działkowca spotkamy podczas porządkowania swego ogródka, jedynie dziki całą watahą ryją otoczenie, tereny
zielone, a głównie upodobały sobie ogródki – zryte niekiedy doszczętnie.
Ponieważ przy wjeździe na parking umieszczono tabliczkę „NIE KARMIĆ DZIKÓW”, więc zwierzaki z głodu same ruszają na żer.
Inną ciekawostką było ogłoszenie w formie plakatu o Święcie Działkowca. Wywieszała plakat drżącą ręką wiele funkcji pełniąca pani E.Nowacka. Plakat ten zawisł na resztkach zdemolowanej od wielu lat tablicy.
Społeczność działkowa czekała z radością, że wreszcie będzie ubaw na
sto dwa. Złudne nadzieje. Wkrótce tylko strzępy plakatu wiatr roznosił
po alejkach, a o święcie działkowców nikt już nie wspomina.
A oto inny problem, ale najcięższego kalibru. W jasny słoneczny dzień,
przechodząc przez tory w celu wejścia na „Kwitnącej Doliny” I zauważyłem, że pracownik kolei majstruje coś przy barierkach, odkopuje słupki
badając jak głęboko są zabetonowane. Oświadczył mi, że przejście to w
ciągu dwóch tygodni będzie zlikwidowane. Wobec powyższego z własnej
inicjatywy, w imieniu społeczności działkowej, wystosowałem do Linii
Kolejowych protest wobec tak nierozsądnej decyzji. Podkreśliłem, że
zgodnie z projektem przejście to było zaplanowane i legalne.
Wkrótce otrzymałem odpowiedź: „stwierdzono niewłaściwe i niezgodne z zawartą umową zabezpieczenie przejścia” Napisano, że Kolej
wystąpiła do Zarządu POD „Kwitnąca Dolina” o natychmiastowe zabez-

Spektakl został zagrany w Scenie na Pietrze trzykrotnie
(cztery miesiące po premierze) i trzykrotnie tak samo został
odebrany: długimi owacjami na stojąco. Tak sobie myślę, że
był to aplauz również dla... Sławomira Mrożka!
Początek listopada poświęcono pamięci Romana Wilhelmiego – w 25 rocznicę śmierci tego wybitnego Artysty, Obywatela miasta Poznania. Było spotkanie przy Jego popiersiu
(3 listopada), wspomnienia, znicze pamięci...
A potem spektakl ,,Miłość” w reżyserii Janusza Kukuły z
poezją księdza Jana Twardowskiego, muzyką Janusza Strobla i
wykonawcami: Adamem Woronowiczem i Januszem Stroblem.
To również czas zakończenia IX Dni Romana Wilhelmiego, któremu poświęcono konkurs literacki. Najlepsze prace uczniów
szkół ponadpodstawowych zostały stosownie nagrodzone, również publikacją na łamach ,,Gońca Sceny na Piętrze”.

Dyrektor Sceny na Piętrze Romuald Grząślewicz, również
za naszym pośrednictwem, zaprasza do Jesiennego Salonu
Muzycznego – 14 listopada wystąpią, grając i śpiewając, Grzegorz Tomczak, Dorota Żmijewska, Jarosław Buczkowski, Dawid Troczewski i Dominik Żmijewski.
Bardzo atrakcyjny będzie repertuar grudniowy Sceny: 12.12
wystawiona zostanie komedia ,,Wiecznie młodzi” w reżyserii
Karola Stępkowskiego w obsadzie: Marzanna Grass i Aleksander
Mikołajczak. O kolejnych wydarzeniach napiszemy w grudniowym numerze MY. Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński
pieczenie przejazdu. Poinformowano Zarząd o wszczęciu likwidacji, jeżeli przejście nie będzie właściwie zabezpieczone. Pismo to zostało potwierdzone odbiorem przez Zarząd „Kwitnącej Doliny”. Nasz niedołężny Zarząd nie zareagował. W końcu Kolej pisze: „Z naszej strony przez
10 miesięcy próbowaliśmy uregulować sprawę, jednak druga strona z
umowy się nie wywiązała. Dlatego przystąpiliśmy do likwidacji przejścia”. Likwidacja przejścia nie miałaby miejsca, gdyby zarząd „Kwitnącej Doliny” stosował się do umowy. Powiadomiona przeze mnie o tym
zdarzeniu społeczność działkowców nabrała tylko większego przekonania o całkowitej indolencji zarządu POD „Kwitnąca Dolina”.
Henryk Rozwadowski

Przejście przez tory do "Kwitnacej Doliny"
powinno wyglądać z pewnością inaczej.
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

„wesołe pierniki”, hej!

Członkowie grupy teatralnej ,,Wesołe Pierniki” w składzie:
panie Zosia, Teresa, Irena, Róża i pan Kazimierz ostatnio
sporo występowali z programem ,,Na góralską nutę”. Zaprezentowali się m.in. na VIII Przeglądzie Teatralno-Kabaretowym

w Pleszewie, na scenie tamtejszego DPS. Ich program to zbiór
dowcipnych a i pikantnych skeczy, góralskich przyśpiewek, zabawnych dialogów. A wszystko powiedziane i zaśpiewane z
młodzieńczą wręcz werwą, hej!
Swój program ,,Wesołe Pierniki”
pokazały także
współmieszkańcom DPS przy Konarskiego oraz – gościnnie – w
oddziale DPS przy Zamenhofa przy grillu żegnającym lato...

DZIECI Z PRZEDSZKOLA 68 WYSTAPIŁY W DPS KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Inna sałatka ziemniaczana

Potrzebne będą: 1 kg ziemniaków, 2 średnie cebule czerwone, 3 małe ogórki kiszone, puszka czerwonej fasoli, 2-3 łyżki octu winnego, 2-3 łyżki oliwy
z oliwek (lub oleju słonecznikowego), tymianek,
sól, pieprz.
Ziemniaki obrać, ugotować, odcedzić, gorące
zalać octem, oliwą, posypać tymiankiem. Zostawić na 5 godzin. Następnie pokroić w kostkę (większą niż na tradycyjną sałatkę), pokroić także cebule, ogórki, dodać odcedzoną fasolę,
wymieszać wszystkie składniki z dodatkiem soli i pieprzu. Taka sałatka smakować będzie z chlebem, można ją podać na stół wigilijny.

WYDATKI OSIEDLA

ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
NA 2017 ROK (kwoty w zł)

Festiwal tańca dla młodzieży		
Warsztaty artystyczne		
Sala sportowa Gimnazjum 22 dla mieszkańców
Kalendarze promujące szkołę		
Warsztaty taneczne		
Wieczornice patriotyczne		
Organizacja jasełek		
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży		
Sala gimn. SP55 dla mieszkańców Osiedla
Zajęcia dziennikarskie		
Warsztaty taneczne		
Organizacja jasełek		
Warsztaty taneczne		
Warsztaty taneczne		
Warsztaty taneczne		
Warsztaty taneczne		
Imprezy sportowe dla mieszkańców		
Rajd rowerowy		
Rozgrywki ligi osiedlowej		
Festyny i imprezy org. przez podmioty nie zaliczane
do sektora finansów publicznych		
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Spotkania i wyjazdy seniorów		
Materiały edukacyjne		
Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej
Na zakup radiowozu dla policji 		
Obiekt sportowo-rekr. przy ul. Szpaków

12 000
3 500
2 500
6 000
1 800
10 000
2 000
4 000
2 500
3 200
1 800
2 000
1 800
1 800
1 800
1 800
4 000
1 000
10 000

21 800
10 000
20 000
1 513
143 000
3 000
70 000

Plac sportowo - rekr. przy ul. Wandy i Sabiny
10 000
Budowa siłowni nad Stawem Olszak		
35 359
Budowa parkingu przy Polanie Mycielskich
20 000
Projekt jednego punktu świetlnego na ul. Sępiej
6 000
Projekt remontu ul. Żelaznej		
30 000
Projekt budowy ulic: Zbyłowita (od Miłowita
do Światopełka) i Mścibora (od Miłowita do Światopełk) 35 000
Budowa chodnika na ul. Wandy (obok stacji benz.)
45 000
Koncepcja budowy ulicy Zdunowskiej
5 000
Oświetlenia chodnika przy ul. Darzyborskiej
40 000
Regeneracja boisk i skoczni do skoku w dal		
20 000
Regeneracja zieleni		
5 000
Zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni
2 000
Remont toalet		
10 000
Remont pomieszczeń i piłkochwytów		
40 000
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę		
10 000
Budowa wiaty rowerowej		
25 000
Remonty pomieszczeń		
50 000
Regeneracja zieleni		
25 000
Budowa wiaty rowerowej		
35 000
Rozbudowa monitoringu		
22 000
Remont pomieszczeń		
13 000
Utrzymanie siłowni zewnętrznej		
2 000
Remont pomieszczeń		
40 000
Kuchenny piec konwekcyjny		
40 000
Diety Rady Osiedla
13 733
Nagrody "Zielony Poznań"
5 000
Plac zabaw Ul. Żelazna
35 000
Siłownia zewnętrzna Darzybór
40 000
Utrzymanie boisk Zieliniec
2 000
Remont chodnika ul. Mścibora
15 000
1 018 905
Razem wydatki na 2017 rok w zł
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Przy kaplicy w Bogucinie

Wspólna praca,
radość, pomoc...
- Z utęsknieniem czekaliśmy na ten dzień – dzień festynu

parafialnego – mówili mieszkańcy Bogucina i dzieci. Zwodziła nas trochę pogoda. Pojawiały się chmury, ale wyglądało słoneczko i swymi promykami rozjaśniało nam twarze. Wkrótce
mnóstwo parasoli wyrosło przy kaplicy, stoły, ławeczki gwarantowały dobrą zabawę.
Miło powitali gości nasz parafialny przyjaciel pan Rafał Nowicki
i nasza pani prezes Akcji Katolickiej Daniela Leitgeber. Wszyscy
zostali zaproszeni do udziału w zabawach, grach, loterii i poczęstunku. Przygotowane pięknie stoiska z kawą, herbatą, słodkimi
wypiekami, kiełbaski z grilla, kaszanką, pajdą chleba z ogórkiem
oraz pyry z gzikiem i zimnymi napojami cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Przykościelny plac zapełniał się rodzinami z dziećmi, znajomymi i krewnymi. Cieszył nas również widok gości przybyłych z Głównej, okolic i wszystkich, którzy czuli się zaproszeni.

Ogromne powodzenie miał „Kącik niespodzianek” - stoisko
wygranych losów. Uśmiechnięte buzie, często o twarzach kota,
ustawiały się w kolejce po odbiór nagród. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnych konkursach i zabawach. Zadowolenie odbijało
się na twarzach uczestników, tak dorosłych, jak i dzieci. Całość
została uświetniona pięknymi piosenkami i melodiami płynącymi
z serca pana Zbigniewa Kujawy.

z kroniki policyjnej

Ul. Nieszawska. Na terenie ROD poprzez wybicie szyby w
oknie włamano do altany i dokonano kradzieży telewizora. Brak
monitoringu.
Ul. Chlebowa. Rafał l.36 posiadał przy sobie telefon komórkowy, który figuruje jako utracony w wyniku kradzieży. Zatrzymany przez f-szy OPP KWP Poznań. Mienie odzyskano.
Ul. Główna. Nieznany sprawca na parkingu, rzucając butelką,
dokonał wybicia szyby w samochodzie kia carnival. Brak monitoringu. Straty 500zł.
Ul. Wrzesińska. Na terenie posesji uległ spaleniu pojazd m-ki
citroen C3. Zdarzenie w dniu 19.10.2016r., godz. 20.10.
Ul. Bałtycka. Nieznany sprawca dokonał kradzieży bloczków
betonowych. Straty 800zł na szkodę firmy.
Ul. Krańcowa. Bartosz l.35 w zakładzie fryzjerskim dokonał
kradzieży kosmetyków o łącznej wartości 500zł. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań. Mienie w części odzyskano.
Ul. Zdzisławy. Adam l.25 posiadał przy sobie woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego koloru brunatno-zielonego.
Test THC- pozytywny. Zatrzymany przez OPP KWP Poznań.

Podczas naszej zabawy przy kościele, w Bogucinie na Orliku
odbył się turniej piłkarski Ligi Ministranckiej, prowadzony przez
naszego ks. wikariusza Andrzeja. Nastąpiło uroczyste wręczenie
pucharu zwycięzcom oraz medali wszystkim zawodnikom. Zasłużonym medalem uhonorowano księdza wikariusza Andrzeja.
Kulminacyjnym punktem festynu był wspaniały występ orkiestry młodzieżowej i śpiew naszej pięknej młodzieży. Główną
rolę w tańcach odegrał kochany ks. Andrzej. Swoim wdziękiem
i talentem poprowadził w tany całą publiczność: dzieci, młodzież
i dorosłych. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Rafała
Nowickiego, nauczyciela i pedagoga, który z wielkim wyczuciem i
miłością poprowadził konferansjerkę całego festynu.
Należy podkreślić również, że dochód z festynu jest przeznaczony na budowę domu parafialnego w Bogucinie, na zajączka,
półkolonie i na prezenty gwiazdkowe dla dzieci.
Dziękujemy naszemu sołtysowi panu Adamowi za czynny
udział w festynie. Akcja Katolicka kieruje podziękowania do osób,
które zaangażowały się w organizację imprezy, wypożyczenie namiotów, ław, urządzeniem stołów, oprawę muzyczną i przygotowanie terenu przy kaplicy. Pani prezes podziękowała wszystkim
za przybycie, miłą atmosferę, zabawę, zapraszając na festyn w roku
przyszłym.
Dziękując Panu Bogu za Jego dobroć, pogodę i radość odśpiewaliśmy pieśń „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Szczęść Boże.
Sekretarz A.K. Lusia Paluszkiewicz

Ul. Krańcowa. Marcin l.41 kierował samochodem rover w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany przez WZM KMP Poznań.
Ul. Krańcowa. Mieszko l.19 posiadał susz roślinny. Sprawca
zatrzymany przez dzielnicowych KP Nowe Miasto.
Ul. Warszawska. Łukasz l.29 będąc w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem po drodze publicznej. Zatrzymany przez WRD
KMP Poznań.
Ul. Browarna. Hubert l.23 posiadał przy sobie woreczek z zawartością suszu roślinnego. Wykonano test THC pozytywny. Zatrzymany przez Ref. Wywiadowczy KMP Poznań.
Ul. Warszawska. Przemysław l.28 kierował pojazdem m-ki
opel w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany przez WRD KMP.

POLICJA OSTRZEGA

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw,
których ofiarami staja się min. osoby starsze, samotnie
mieszkające, apelujemy do Państwa o wzmożoną
ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami
obcymi pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub
telefonujących do nas i podszywających się za naszego
wnuczka, policjant czy agenta CBŚP.
Nie dajmy się oszukać przestępcom. Każdy taki
przypadek prosimy zgłaszać po numer alarmowy 997.
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Wojna i poznańska rodzina

wysiedleni (4)
WOJENNE WAKACJE
W JAGODOWYM KRÓLESTWIE

Latem 1944 roku front zbliżał się z każdym dniem do Ostrowi Mazowieckiej,
gdzie nasza rodzina trafiła podczas wojennej tułaczki. Wszystkich cieszyła perspektywa przepędzenia znienawidzonych
Niemców, ale równocześnie obawiano
się bardzo nadchodzących Sowietów. W
Ostrowi Mazowieckiej, położonej w połowie drogi między Warszawa a Białymstokiem, bardzo dobrze pamiętano wojnę
polsko – bolszewicką i graniczące z cuStanisław Kostka
dem ocalenie Polski w sierpniu 1920 roku.
SZYMAŃSKI
Kilkudziesięciu polskich żołnierzy oddało życie w obronie miasta. Poległych pochowano na tutejszym
cmentarzu. W wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 20 roku mój
ojciec walczył w 62 pułku piechoty wielkopolskiej, najpierw był
oficerem łącznikowym w sztabie pułku, później dowodził samodzielną 8 kompanią. Brał udział w wyprawie na Kijów, walczył
nad Berezyną. Po 15 sierpnia 1920 roku jego 62 p.p. gonił bolszewików przez Kosów, Małkinię do Zambrowa, gdzie okrążył i
zlikwidował całą 5 dywizję sowiecką.
A czy można było nie pamiętać o tym, że to właśnie ta nadchodząca teraz Armia Czerwona zadała Polsce, zmagającej się z
niemieckim najeźdźcą, śmiertelny cios w plecy? Przecież Sowieci
złamali wówczas obowiązujący pakt o nieagresji i 17 września
1939 roku skierowali na Polskę armię złożoną z 620 000 żołnierzy, wyposażoną w 4700 czołgów i pojazdów pancernych, 3300
samolotów oraz 5000 armat! Czy można było zapomnieć o dokonanym w Moskwie, 28 września 1939 roku, kolejnym rozbiorze
Polski? A może niemiecki propagandowy Nowy Kurier Warszawski napisał prawdę, że Sowieci wymordowali w Katyniu kilka tysięcy, wziętych do niewoli w 1939 roku, polskich oficerów?
Generalne Gubernatorstwo było, utworzoną w środku Europy,
niemiecką kolonią. Zakładano, że doprowadzi się w niej do całkowitej degradacji polską kulturę i wyniszczona zostanie inteligencja. Zniesiono obowiązek szkolny. Dla polskich dzieci istniały
wprawdzie szkoły ludowe (Volksschule), ale zgodnie z zarządzeniami władz niemieckich nauczanie w nich miało ograniczać się
do najprostszych, podstawowych umiejętności: czytania, pisania
i rachowania.
My – moi bracia Janek i Andrzej oraz ja – nie byliśmy uczniami
Volksschule. Uczyliśmy się prywatnie u państwa Przeździeckich,
którzy pobierali za tę naukę stosowne wynagrodzenie. Chodziliśmy codziennie z plecakami na ulicę Książęca 9 i nie było w
tym żadnej konspiracji. Dobiegł końca rok szkolny 1943/44,
więc pan Teofil Przeździecki, który był kierownikiem 7– klassige
polnische Volksschule Nr 1 in Ostrow, wydał nam, wypisane na
oryginalnych drukach obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie, świadectwa szkolne. Janek otrzymał promocję do klasy
szóstej, Andrzej do klasy czwartej. Ja nie dostałem promocji do
klasy drugiej. Na moim świadectwie napisano tylko, że przez pół
roku uczęszczałem do klasy pierwszej.
Rodzice postanowili, że na całe lato wyjeżdżamy do położonej
w Puszczy Białej wsi Dudy. Mieliśmy tam zamieszkać w szkole, którą opuściła już, po półrocznym stacjonowaniu, jednostka
Wehrmachtu. Ojciec, doświadczony żołnierz, uważał, że Niemcy bronić będą Ostrowi Mazowieckiej i spodziewał się ciężkich
walk o miasto. Nasz wyjazd do Dud miał nam zapewnić bezpieczeństwo.
Mama uszyła dla wszystkich z flaneli niewielkie koperty, w których zaszyte zostały tekturki z wypisanymi na nich danymi: imię,

nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce
zamieszkania i jeszcze dwa dodatkowe adresy, pod które należy
wysłać informację o losie właściciela takiego identyfikatora. W
czasie frontowej zawieruchy mieliśmy nosić te „szkaplerze”, tak
jak medaliki, na szyi. Przygotowała cały garnek kamienny topionego masła. Zrobiła sporą ilość suszonego makaronu, a z chleba
pokrojonego na kromki, dużo sucharów. Wszystko było gotowe.
Mieliśmy wyjechać zaraz po chrzcinach małej Krajewskiej.
Niedaleko nas mieszkało młode małżeństwo – Anna i Mieczysław Krajewscy. Nasza trudna do upilnowania Małgosia często
ginęła z oczu mamie i przemykała między opłotkami prosto do
nich, aby bawić się z ich córeczkami. Pani Anna tak bardzo polubiła wesołą, gadatliwą i ciekawą wszystkiego Gosię, że postanowiła swej kolejnej córeczce nadać imię Małgorzata. W połowie
1944 roku miała urodzić trzecie dziecko.
Niestety tego radosnego wydarzenia nie doczekał pan Mieczysław. Zachorował w końcu 1943 roku. Miał bóle i zawroty głowy.
Skierowano go na badania do szpitala neurologiczno – psychiatrycznego. Na początku 1944 roku Niemcy zastrzykami z fenolu
zabili wszystkich pacjentów i pensjonariuszy. Pani Anna została
urzędowo powiadomiona o śmierci męża. Młoda wdowa znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ale sąsiedzi pomagali jej w miarę swoich możliwości. W połowie czerwca pani Anna urodziła
szczęśliwie zdrową, trzecią córeczkę i poprosiła naszych rodziców, aby zechcieli podawać małą do chrztu. Oczywiście chętnie
zgodzili się spełnić tę prośbę
Następnego dnia wyjeżdżaliśmy. Świeżo wypchane słomą sienniki, razem z wielkim kufrem – drewnianą skrzynią zrobioną
przez naszego sąsiada, stolarza Jakackiego – w którym znajdował
się cały nasz dobytek, załadowane zostały na wóz i nasz gospodarz – pan Franciszek Bednarczyk – starym traktem wiodącym
do Broku, powiózł nas przez puszczę do Dud. Ojciec, aby przygotować co trzeba na nasz przyjazd, pojechał prędzej rowerem.
Upał był wielki, więc wyruszyliśmy dopiero późnym popołudniem. Jechaliśmy stępa, aby nie męczyć, utrudzonych już całodzienną pracą w polu, koni. Było wesoło. Podziwialiśmy coraz to
nowe widoki i śpiewaliśmy.

Szkoła w Dudach. Rysunek kredkami na papierze,
Wykonała Ewa Pollo, 2002 r., Gdańsk.
Od Grabownicy Starej jechaliśmy przez bór wąską drożyną.
Nagle na leśnej polanie zobaczyliśmy piękny drewniany budynek
pokryty mansardowym dachem. Przed wejściem stał, podpierając się pod boki, nasz brodaty ojciec.
-Jesteśmy na miejscu. To jest szkoła w Dudach. – zakomunikował pan Franciszek. –To jest nie szkoła, a dwór królewski! – wykrzyknęła zachwycona mama. –Tak, bo jesteście w jagodowym
królestwie, a ja tu jestem jagodowym królem – odpowiedział
śmiejąc się ojciec. (cdn)
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI
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„Oddali Polsce swe życie młode, broniąc Ojczyzny, praw i honoru"

apel pod pomnikiem

Komenda Hufca ZHP Gniezno z jej Komendantem hm. Maciejem Siwiakiem zaprosiła wielkopolskich harcerzy – w tym
między innymi Krąg Seniorów OWAR z os. Warszawskiego
- na uroczysty apel z okazji 30. rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerskiego na Skwerze Orląt Lwowskich w tym mieście
oraz z okazji 77. rocznicy powstania Szarych Szeregów. Uroczystość przygotowana została przez Krąg Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” w ramach programu „Z przeszłości w
przyszłość”, a prowadził ją harcmistrz Marek Zbiranek, który
przed laty prowadził również uroczystość odsłonięcia Pomnika. Symboliczny był moment zmiany warty, na której stanęły
druhny, pełniące wartę przy pomniku 30 lat temu.
Było dużo młodzieży harcerskiej kończącej grę miejską „Florian Marciniak”, a wyniki gry podano na apelu. 44 Szczep Harcerski „Krzemień” z Gniezna, noszący imię Floriana Marciniaka, otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm.
Tomasza Kujaczyńskiego nowy sztandar, a instruktorzy Szczepu
otrzymali harcerskie wyróżnienia. Komendantka Szczepu hm.
Ewa Polaszewska otrzymała z rąk prezydenta Gniezna Medal Koronacyjny za działalność na rzecz gnieźnieńskiego harcerstwa.

Pamięci hm. Stefana Mirowskiego

Wizyta na powązkach

Minęło 20 lat od śmierci hm. Stefana Mirowskiego – przewodniczącego ZHP w latach 1990-1996. W okresie okupacji
druh Mirowski pełnił służbę w Szarych Szeregach, działał w
organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, będąc jednocześnie
komendantem Okręgu „Południe” tej organizacji. To na jego
ręce Przyrzeczenie Szarych Szeregów składali bohaterowie
książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”: Jan
Bytnar „Rudy”, Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, Tadeusz
Zawadzki „Zośka” i Jan Wuttke „Czarny Jaś”.
Druh Stefan odszedł na Wieczną Wartę 13 lipca 1996r w Oslo
(Norwegia) dzień po tym, jak podczas Światowej Konferencji
Skautowej odebrał akt potwierdzający powrót ZHP do Światowej
Organizacji Ruchu Skautowego – o co starał się przez wiele lat.
Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów
postanowiła oddać hołd temu wielkiemu autorytetowi harcerstwa i na wniosek hm. Gabrieli Jaskulskiej – członka Rady,18
października 2016.r trzydziestu druhów wybrało się do Warszawy. Najpierw za proporcem WRKSiS udaliśmy się na Cmentarz
Wojskowy na Powązkach, gdzie na grobie druha Stefana zapaliliśmy znicz z harcerską lilijką. Oddaliśmy również hołd harcerzom i powstańcom pochowanym w kwaterze Szarych Szeregów
oraz Powstańcom Wielkopolskim.

Po Apelu Pamięci kwiaty pod Pomnikiem Harcerzy złożył hm.
Ryszard Wosiński – naczelnik ZHP w dniu odsłonięcia Pomnika, obecny na tej uroczystości 30lat temu. Przypomniał on hasło
programowe Szarych Szeregów "Dziś - Jutro – Pojutrze". "Dziś" to okres okupacji i przygotowanie do powstania, "Jutro" - otwarta
walka zbrojna z okupantem, "Pojutrze" - praca w wolnej Polsce.
„Pojutrze” trwa obecnie – podkreślił hm. R Wosiński.
Kwiaty składali również m. in. pani starosta Beata Tarczyńska,
prezydent Gniezna pan Tomasz Budasz, komendant Kręgu „Bezimienni” z Gniezna – hm. Aleksander Sekulski, przedstawiciele
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.
Z uznaniem harcerzy spotkał się gest wręczenia im symbolicznego klucza do nowej siedziby hufca. Po zakończeniu uroczystości kręgiem harcerskim, starszyzna i zaproszeni goście udali się
na spotkanie do Centrum Kultury, gdzie można było obejrzeć
film z odsłonięcia pomnika 30 lat temu oraz dokumenty dotyczące budowy. Pomnik zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz
Jerzy Sobociński – również twórca pomnika Bolesława Chrobrego przed Katedrą Gnieźnieńską. Na głównej tablicy pomnika
widnieje napis „Oddali Polsce swe życie młode broniąc Ojczyzny,
praw i honoru”. Hm. Urszula Kocikowska, phm. Barbara Król
KSH OWAR Poznań
Udaliśmy się następnie do Kwatery Głównej ZHP, gdzie zwiedziliśmy muzeum, w tym wystawę poświęconą pamięci hm. Stefana Mirowskiego. W Centrum Nauki Kopernik między innymi
badaliśmy Trójkąt Bermudzki, oczyszczaliśmy przestrzeń okołoziemską z odpadów, oglądaliśmy się w krzywych zwierciadłach.
Po smacznym obiadku podziwialiśmy „Warszawę nocą”, jadąc
przez nią w drogę powrotną.
Dziękujemy bardzo druhnie Gabrysi oraz przewodniczącemu
WRKSHiS – hm. Pawłowi Napieralskiemu za bardzo ciekawy i
pouczający wyjazd. hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR-Poznań, phm. Barbara Król – KSH OWAR- Poznań
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dlaczego zespół zmienił zdanie?

Nasze Stowarzyszenie w dniu 4 października zostało zbulwersowane wynikiem dyskusji i głosowania w sprawie przyjęcia projektu pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Zespół
do spraw Wznoszenia Pomników obrócił w pył naszą dziesięcioletnią walkę o powstanie pomnika. Komu i czemu bowiem
miała służyć kolejna prezentacja i głosowanie nad formą pomnika, która przecież już została przyjęta po debatach publicznych i akceptacji Zespołu w dniu 22 marca 2016 r.?
Jeżeli spotkanie w dniu 4 października miało na celu wysłuchanie bulwersującego zachowania – bezpodstawnej krytyki
dwóch pogubionych, wrzeszczących Seniorek Wiesławy Kani
i Aleksandry Wendland - to fakt ten podważa wiarygodność i
powagę Urzędu Prezydenta. Zespół nie poprosił Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Stowarzyszenia
Urodzonych w Niewoli Niemieckiej, IPN – Poznań, Związku b.
Więźniów Politycznych Niemieckich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów
Koncentracyjnych…itd. Wszystkich kompetentnych jw. zlekceważono!
Jesteśmy zintegrowanym – jednomyślnym środowiskiem z
wyłączeniem dwóch w/w Pań, które z wiadomych sobie tylko
względów judzą wśród nas, napadając z językiem nienawiści.
Co uczyniła Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945 (jej prezesem i sekretarzem są wymienione Panie) w okresie prawie 20 lat swojej działalności dla upamiętnienia wypędzonych Wielkopolan?!
Ku naszemu zaskoczeniu Zespół przegłosował ogłoszenie konkursu na projekt - co oznacza nie tylko niekorzystną zwłokę o

kilka lat, lecz także odrzucenie naszej inicjatywy i wieloletniej
trudnej dla nas seniorów pracy, które przechowujemy w 9. segregatorach, nie licząc modeli, plansz z wizualizacjami i oznaczenia
działki płytą informacyjną ze sjenitu.
Podkreślamy, że na posiedzeniu Zespołu 22.03.2016 r. dziewięciu członków odpowiadało na pytanie: czy Zespół opiniuje
pozytywnie przedstawioną przez wnioskodawców formę pomnika Wypędzonych Wielkopolan? Wszyscy obecni (oprócz jednego
głosu wstrzymującego się) głosowali TAK! Po takim werdykcie
potwierdzono nam akceptację projektu, więc przystąpiliśmy do
dalszej pracy. Od marca do października 2016 r. nasze Stowarzyszenie, współpracując z inżynierami Pracowni Architektonicznej
PENTAGRAM, skompletowało dokumentację w wymaganych
branżach w celu wystąpienia o pozwolenie na budowę. Prace wykonano społecznie, zachowując wszystkie procedury.
Pytanie: co takiego musiało się stać, że po 7 miesiącach Zespół zmienił zdanie co do projektu naszego pomnika …?! My,
żyjący jeszcze wypędzeni (członek Zarządu n/Stowarzyszenia
mgr inż. Stanisław Jankowiak zmarł 28 września br.) chcielibyśmy doczekać budowy pomnika. W sytuacji konkursu (lub konkursów, jeśli rezultat będzie jak przy pomniku I.J. Paderewskiego) szanse na to są znikome. Utalentowany artysta rzeźbiarz (i
ambitny) Jarosław Mączka stwierdził, że w konkursie udziału nie
weźmie. Czy o to właśnie chodzi?! Co mamy zrobić? Zostaliśmy
podstępnie oszukani. Jeżeli nasz protest nie zostanie uwzględniony a sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona pozostanie
nam tylko droga sądowa.
Henryk Walendowski,
prezes Stowarzyszenia Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

zdjęcia i opinie czytelników z Osiedla

Zabytkowa kapliczka NMP przy ul. Głównej 32. Na jej rewitalizację w przyszłotrocznym budżecie Rady Osiedla zarezerwowano 62 tys. zł. -Co może kosztować aż tyle pieniędzy? - pyta
nasz czytelnik.

- Pisaliście, że na zagospodarowanie pobocza ulicy Smolnej
osiedlowy samorząd przeznaczył 6 tys. zł - przypomniał jeden
z mieszkańców. -Tymczasem wkopano tylko drewniane paliki,
a miał tu być przecież trawnik.
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka
PATRON I ŚLUBOWANIE
LEKCJA NA CMENTARZU

Wychowawcy klas IA i IB zainicjowali żywą lekcję historii i zabrali
swoich wychowanków na cmentarz miłostowski, by jak co roku uporządkować miejsce spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego. Młodzież z
zaangażowaniem wykonała powierzone jej zadanie. Jego zwieńczeniem
było zapalenie przyniesionych przez uczniów zniczy i chwila refleksji
przy pomniku poległych. Podjęte na cmentarzu działania stały się przyczynkiem do późniejszych rozmów na lekcjach wychowawczych o patriotyzmie i jego przejawach we współczesnym świecie.
Agnieszka Rajniger-Łatkowska

Uroczyste świętowanie Dnia Patrona o. Mariana Żelazka 13
października br. rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym. Modliliśmy się o pomyślność w roku szkolnym, a także za
zmarłą Magdalenę Thiel, której rocznicę śmierci wspominaliśmy.
Na zakończenia Mszy Świętej pani dyrektor Mariola Głuszczak
odebrała ślubowanie klas pierwszych.
Kolejnym punktem była gra miejska związana z o. Marianem.
Należało wykonać sześć zadań, które znajdowały się w różnych
miejscach Głównej i Zawad. Śmiechu, zabawy było co nie miara,
a wychowawcy pokazywali, że potrafią biegać i bawić się wspólnie z uczniami.
Na koniec wszyscy udali się do sali gimnastycznej podsumować rywalizację. Wygrała klasa 1a z wychowawcą. Tegoroczne
obchody zostały zakończone wspólnym słodkim poczęstunkiem.
Katarzyna Stypa

JESIEŃ BIEGACZY

Jesień to pora rywalizacji dla biegaczy. Również sportowcy z naszej
szkoły wzięli udział w XVIII Ogólnopolskim Biegu Chrobrego. M.W.

NOC NAUKOWCÓW

ZGRANE KLASY

Rozpoczęły się szkolne rozgrywki w grach zespołowych. Klasy w
dwóch grupach rywalizować będą o tytuł "Najbardziej zgranej klasy".
Pierwszą grupę stanowią klasy 1a i 1b, drugą tworzą klasy 2a, 3a i 3b.
Pierwszy mecz Unihokeja został rozegrany pomiędzy klasą 1a i 1b. Wygrała drużyna 1b. Tekst i zdjęcia
Małgorzata Woźniak

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Uczniowie
pod moją opieką wzięli udział w tej imprezie, pełnej niezapomnianych wrażeń! Jednoczesnie 30 września br. w całej Europie odbyły się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe.
Ich celem było zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A
wszystko to w atmosferze zabawy.
Tej jedynej nocy naukowcy Politechniki Poznańskiej zamienili
swoje codzienne obowiązki na zabawę wspólnie z publicznością.
Każdy mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa.
Zobaczyliśmy naukowców w nietypowych sytuacjach także na
Uniwersytecie Przyrodniczym. To była noc pełna atrakcji: pokazów z fizyki, eksperymentów w laboratorium Ignacego Łukasiewicza oraz warsztatów – robiliśmy ekologiczne źródła prądu.
Realizacja projektu Noc Naukowców jest możliwa dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej. Joanna Wilmańska
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
BAŚNIOWA NOC

Jak co roku w październiku, miesiącu bibliotek szkolnych, nasi miłośnicy książek spędzają niezwykłą noc w szkole. Tym razem królowały
baśnie i bajki. Na szkolnych korytarzach pojawiły się dziewczynki z zapałkami, Kopciuszki, dobre i złe wróżki, a nawet kot w butach. Odbyły
się konkursy na najciekawszy strój, najpiękniej przeczytany fragment
bajki i grupowe podchody w poszukiwaniu baśniowych rekwizytów.
Były zabawy sportowe oraz wspólne przyrządzanie smacznej i zdrowej
kolacji. Największą atrakcją była jednak zamiana sal lekcyjnych na sypialnie, w których dominowały najprzeróżniejsze przytulanki.

POMAGAMY

Nasza szkoła chętnie uczestniczy w akcjach, które prowadzone są z
myślą o potrzebujących. W tym roku szkolnym bierzemy udział w wielu
działaniach, do których zapraszamy wszystkich chętnych.
„Adopcja na odległość” - przez pięć lat otaczaliśmy opieką finansową Celestyna, chłopca z Kamerunu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, gdyż Celestyn zakończył edukację. Teraz pod naszą opieką będzie
Garba Gaspard uczeń klasy piątej, również z Kamerunu. „Opatrunek
na ratunek” – zbiórka środków opatrunkowych dla misyjnych szpitali
w Afryce. „Nakrętki dla Stefanii - zbiórka plastikowych nakrętek na
rehabilitację oraz leki dla chorej Stefanii. „Paczka dla zwierzaczka”zbiórka karmy i innych akcesoriów dla psów i kotów ze schroniska.
„Resuscytacja z WOŚP” - z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
biliśmy (ponad 100 osób) rekord w resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Do tej wspaniałej akcji przystąpili także najmłodsi uczniowie z klasy 0B i IA. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

W PARKU ORIENTACJI

Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w wycieczce do Parku Orientacji
Przestrzennej, czyli ogrodu wielu zmysłów, znajdującego się na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Służy on nie tylko zabawie, ale przede wszystkim
edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Zainstalowane tam urządzenia i
zastosowane rozwiązania architektoniczne pomagają niewidzącym i
słabowidzącym w nauce orientacji przestrzennej. O ogrodzie ciekawie
opowiadał uczniom pan Michał Wasążnik – administrator parku, który
oprowadził grupę po wielu ciekawych miejscach.

NOC NAUKOWCÓW

Noc Naukowców to impreza odbywająca się tego samego dnia w całej
Europie. Po raz pierwszy została zorganizowana w 2005 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Natomiast w Polsce odbywa się po raz dziesiąty. Tej nocy naukowcy europejskich miast odchodzą od swoich poważnych projektów, by bawić się z publicznością i zachęcić dzieci i młodzież
do podejmowania kariery naukowej. My jak co roku uczestniczyliśmy
w imprezie na Politechnice Poznańskiej. Podczas pokazu „Fizyka Water
Show” naukowcy pokazali nam zjawiska związane z wodą i jej wpływem
na nasze życie. Zobaczyliśmy co może pływać w pionie, jak "rozciągnąć"
wodę i stworzyć "antybańkę", jak powstają i działają wiry wodne. Jak
zwykle było bardzo ciekawie, dzięki prowadzącemu pokazy, niezwykle
charyzmatycznemu fizykowi. Będziemy z niecierpliwością czekać na
następne tego typu imprezy

WIELKOPOLSKA LIGA

Dziewczęta z klas IV-VI co tydzień rozgrywają mecze w Wielkopolskiej Lidze Piłki Nożnej. Podczas rozgrywek w Kobylnicy dziewczęta
zmierzyły się z tamtejszym Piastem. Drużyna chłopców okazała się lepsza, ale dobre humory tego dnia nas nie opuszczały. A dlaczego? To już
wiedzą same dziewczęta. Natomiast mecz ligowy na boisku przy Harcerskiej piłkarki zagrały z Juniorem Koziegłowy zakończył się zwycięstwem
Polonii Poznań.

UNIHOKEJ DZIEWCZĄT

Szkolna reprezentacja dziewcząt wzięła udział w I etapie unihokeja w
Zespole Szkół nr 2 przy ul. Żonkilowej. Dziewczętom pomimo zwycięstwa i porażki nie udało się awansować do dalszych rozgrywek. Za zaangażowanie wszystkim reprezentantkom dziękujemy. Szkołę reprezentowały: Patrycja Małyszka, Laura Jesionek, Martyna Nowak, Martyna
Nowaczyk, Martyna Witkowska, Dominika Rugała, Agata Krzyszka.
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Dobra moc masaży (2)

relaks z czekoladą

Miesiąc temu przedstawiliśmy na naszych łamach panią Michalinę Krysztofiak – masażystkę z salonu Saphona przy ul.
Łaskarza na Komandorii. Mówiła wówczas m.in. o masażu
musem czekoladowym...
-To masaż relaksacyjno-odżywczy, na razie tylko pleców, ale nie
wykluczam, że będę go stosować również na całe ciało. Od razu
wyjaśnię, że ów ,,mus” to profesjonalny preparat zawierający m.in.
witaminy A i E, pierwiastki takie jak żelazo, magnez, miedź, cynk,
potas, wapń i wyciąg z ziaren kakaowca. O dobrodziejstwie tego
masażu można by długo opowiadać, wspomnę tutaj tylko o jego
wręcz terapeutycznych właściwościach, bo masaż z użyciem musu
działa na różne zmysły przez swój zapach i konsystencję, mój dotyk, wzmocnione muzyką relaksacyjną. To dobre na jesienne i zimowe chłody, dobre dla osób zestresowanych, żyjących w ciągłym
pośpiechu. Skóra zostaje odżywiona, nawilżona, ujędrniona i zabezpieczona przed procesem starzenia się. Seans trwa ok. 50 minut.
Może być jednorazowy, można zabieg po jakimś czasie powtórzyć.
Warto sobie podarować ten czas i poprawić stan skóry nastrój!
W salonie Saphona można także skorzystać z innych masaży. Wśród nich masaż gorącymi kamieniami (w połączeniu z
olejkami), należący do grupy masaży termoterapeutycznych i
refleksologicznych. Owe kamienie to skała bazaltowa. Po spe-

cjalnym oszlifowaniu ma
bardzo gładką i przyjemną
strukturę oraz różne kształty. Prawdopodobnie tylko w
salonie Saphona można poddać się masażowi gorącymi
muszlami małż tygrysich,
wypełnionymi m.in. algami
i ziołami. Inną grupę masaży
stanowią te z użyciem baniek chińskich, stosowane
głównie na okolice dotknięte
cellulitem. Bańki poprawiają
ukrwienie, a co za tym idzie
– wygląd skóry ciała, bo usuwa się też nagromadzone
złogi itp. Bańki służą również
do drenażu limfatycznego,
usuwającego nadmiar wody,
a więc zmniejszającego rozmaite obrzęki.
Jeśli nie ma poważnych
przeciwwskazań zdrowotnych (choroby onkologiczne, kardiologiczne, dermatologiczne) panie i panowie mogą cieszyć się w Saphonie dobrą mocą
masaży, poprawiających wygląd ciała i stan ducha!
Ewa Kłodzińska (Tekst promocyjny, reklama na okładce)

Nowe chodniki przy ul. Łomżyńskiej na Os. Warszawskim

Wykonanie nowych chodników na ul. Łomzyńskiej było
pracochłonne ze względu na rosnące tu drzewa i krzewy.
Należało łożyć wiele metrów dodatkowych krawężników.

Z trudnym zadaniem uporano się tu znakomicie i to w
rekordowym tempie. Być może wykonawca wiedział, że przy
tej ulicy mieszka radny miasta i osiedla pan Michał Grześ.

Zasady dobrego wychowania

Zasiadamy w ulubionym fotelu. Towarzystwo (choćby kota) mile
widziane. Może odrobina cichej kojącej muzyki? Słodzimy, mieszamy
ruchami kolistymi. Łyżeczkę odkładamy czarką na spodku, naganne jest
opieranie o spodek, bo jakaś kropelka może spłynąć na obrus. Nie pijemy herbaty (kawy to też dotyczy) z łyżeczką w filiżance! Chwytamy
filiżankę za uszko, nie wkładając w nie palców! Nie odginamy małego
palca, bo to śmieszne, pretensjonalne i... niczemu nie służy. Jeśli napój
jest gorący to nie dmuchamy, nie pijemy z łyżeczki. Trzeba po prostu
poczekać aż herbata nieco przestygnie. Jeśli siedzimy przy wysokim stole to podnosimy tylko filiżankę, jeśli przy niskim typu ława – filiżankę
wraz ze spodkiem.
Wiele krajów ma swój herbaciany savoir-vivre. Gdybyśmy trafili na
herbatkę o 5-tej po południu w eleganckim domu angielskim to mieszać należy od siebie i do siebie! I prawdopodobnie będzie to herbata
aromatyzowana lub Earl Grey (rano – którąś z mocnych). W Rosji
pije się mocną gorzką herbatę, podjadając kostkami cukru. W Tybecie podaje się herbatę z solą i masłem, w krajach arabskich mocną z
dodatkiem listków mięty. O herbacianym ceremoniale japońskim pisać nie będę, bo wszystkie tajniki znają tylko piękne gejsze... (E.K.)

czas na herbatkę

W jesienne chłody i szarugi nic tak dobrze nie robi jak herbata:
czarna, owocowa czy ziołowa. Przy tej okazji podarujmy sobie...
odrobinę luksusu i odstawmy na bok ulubiony kubek czy szklankę,
wyjmijmy, pewnie już nieco zakurzony, serwis.
Zatem elegancka filiżanka i spodek - nie piszę o jej kształcie, bo
powinna mieć kształt tulipana, ale filiżanki z chińskiej porcelany
przypominają z kolei czarki... Dzbanek do naparzenia herbaty, cukiernica (jeśli mamy cukier w kostkach to potrzebne będą specjalne
szczypce, jeśli cukier miałki – to ,,rozłożysta” łyżeczka), pokrojona w
plasterki cytryna (pozbawiona skórki) plus wykałaczki czy niewielki widelczyk do nabrania, może konfitury, łyżeczka, mały talerzyk
do odłożenia saszetki herbaty ekspresowej (taką najczęściej pijemy,
choć nie jest ona... elegancka, nie mówiąc już o walorach smakowych
i zapachowych).
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności

Październik ,,obrodził” w informacje o licznych przyszłych
i obecnych inwestycjach na naszym osiedlu oraz zakończeniu kilku projektów planistycznych. Po wiosenny spotkaniu
w Aquanecie oraz kolejnej wizycie, otrzymaliśmy informację w
sprawie budowy kanalizacji wodnej oraz sanitarnej na Kobylepolu, Darzyborze oraz w ul. Żelaznej. Harmonogram obejmuje
lata 2017-2021. Zieliniec również został ujęty w tym planie – ul.
Darniowa, Perkoza oraz pobliskie.
Niebawem rozpocznie się inwestycja, którą finansuje Volkswagen, czyli przebudowa ulic wraz ze zmianą układu komunikacyjnego (więcej na stronie VW Poznań). Otrzymaliśmy
powiadomienie od PKP o przewidywanym remoncie torowiska
z powodu hałasu, jaki obecnie jest wytwarzany przez pociągi. Remont przewidywany jest latem 2017r.
Także Antoninek nie powinien narzekać, iż Rada Osiedla
o nich zapomniała! Trwa obecnie ,,dopinanie” projektów bu-

Trwają konsultacje w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Kobylepola

dowy ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira oraz Miłowita
i Dobrowita. Oczekujemy na uruchomienie siłowni zewnętrznej
na boisku (Wandy, Sabiny), której budowę zleciliśmy ZZM …!
Jesteśmy też w stałym kontakcie z ZZM w sprawie rewitalizacji
parku przy ul. Browarnej. Otrzymaliśmy również powiadomienie od ZTM w sprawie zainstalowania ławek na przystankach
Ziemowita i Sobiesława - sprawa obecnie jest w toku.
Oczyszczeniu ulegnie również Darzynka, Struga Cybińska
oraz Młynkówka

Po naszych interwencjach ,,podcięto”dość znacznie krzewostan na ul. Kobylepole, zwłaszcza przy wiadukcie, uniemożliwiając swobodne przejście chodnikiem (fot. wyżej).
. Trwa obecnie zmiana nawierzchni przy Przedszkolu 68 przy
Piwnej 1 (prace odbywają się w soboty). Przeszło rok zajęło nam
uregulowanie sytuacji prawnej terenu drogi prowadzącej do tej
placówki. W latach kolejnych planujemy wybudować ul. Zajęczą
wraz dojazdem do Przedszkola jako normalne ulice, uzbrojone
w podstawowe media.
Oczekujemy obecnie na rozpoczęcie dwóch istotnych inwestycji w rejonie Kobylepola: budowę chodnika z platformą
przystankową na ul. Kobylepole oraz budowę chodnika do osiedla socjalnego na Drzyborze. Jako Rada Osiedla zrobiliśmy już
wszystko – projekt, przekazaliśmy potrzebne środki. Czekamy
zatem wraz z wami, Drodzy Mieszkańcy, na rozpoczęcie tej inwestycji .
Rada RO A-Z-K Magdalena Ziółkowska

830-lecie komandorii

Rok 2017 będzie szczególnym dla mieszkańców naszej ukochanej Komandorii rokiem jubileuszu 830-lecia przybycia tu
zakonu Joanitów. Tak doszło do utworzenia Komandorii joanickiej, a tym samym do
powstania obecnej nazwy naszego „fyrtla”.
Książę Mieszko III Stary, ówczesny senior
rodu Piastów, przekazał zakonowi rycerskiemu ufundowany przez siebie i biskupa Marek Knasiecki
poznańskiego Radwana w 1170 r. (6 maja) szpital dla pielgrzymów. Szpital leżał na szlaku wiodącym do grobu Św. Wojciecha,
przy kamiennym romańskim kościele pw. św. Michała Archanioła. Na przełomie XII i XIII wieków został przebudowany na jednonawowy ceglany i zmieniono jego wezwanie na św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Dzięki temu możemy dzisiaj uważać się
spadkobiercami wieloletniej historii naszych rodzinnych stron.
Komandoria, wcześniej osada Św. Jana lub osada Św. Michała, zawsze była integralną częścią tzw. aglomeracji Poznania. W
związku z powyższym uważam, że wszyscy mieszkańcy naszego
grodu powinni włączyć się do godnego uświetnienia tego Jubi-

Kościól św. Jana - wyszywany obraz autora tekstu
leuszu. Wierzę, że władze Poznania nie zapomną o tej rocznicy
i z Kawalerami Maltańskimi oraz organizacjami z nimi współpracującymi przyłączą się do obchodów tej ważnej dla naszej
społeczności rocznicy. W 1838 r. Józef Łukaszewicz, ojciec poznańskich historyków, za Michałem Dąbrowskim Komandorem
Maltańskim w latach 1719 – 1740, pisał:„ głównym punktem tej
Osady (Poznania) był wzgórek, na którym dziś kościół Św. Jana
Jerozolimskiego stoi....”.
Marek Knasiecki
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
PYRKOWE ATRAKCJE

Coroczną tradycją wpisaną w życie naszej szkoły jest festyn
szkolno – osiedlowy PYRKOWE ATRAKCJE. Organizatorem
imprezy jest Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady
– Komandoria oraz Szkoła Podstawowa nr 85. Mimo chłodnej
aury i pochmurnego nieba w sobotę 8 października serca były
gorące. A działo się, działo… .

Mieliśmy okazję obejrzeć pokazy Szkoły Sztuk Walki TANTO
w wy-konaniu samego senseia, instruktorów oraz uczniów
(grupa dziecięca. młodzieżowa oraz dorosłych). Wiele emo-

cji wzbudziła akcja Grupy Operacyjnej TANTO. Niewątpliwie
wszystkich zachwycił trening z Kasią, który łączył różne formy
wysiłku z ogromną dawką energii oraz występ taneczny instruktorek z zespołu HAJDASZ.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się Miasteczko Służb
Mundurowych, konkursy przygotowane przez Straż Miejską oraz
gra ekologiczna, którą przeprowadzili przedstawiciele GOAP-u.
Najmłodsi mieszkańcy Osiedla korzystali z przejażdżek na kucykach. Mieszkańcy osiedla dopisali i licznie przybyli na imprezę,
która odbywała się na terenie szkoły i boiskach. Pachniało kulinarnymi smakołykami (żurkiem, szarymi kluchami z kapustą
oraz najsmaczniejszą wielkopolską pyrą z gzikiem), które licznie
degustowali uczestnicy festynu.
Nie zabrakło ziemniaczanych konkursów, takich jak toczenie
ziemniaka, rzutów pyrką do celu, pieczątek z ziemniaków, zabaw
z animatorami i wiele innych konkursów. Dużo braw zebrali laureaci rodzinnych konkursów: plastycznego „Moja dzielnica w
jesiennej szacie’’, konkursu regionalnego o Poznaniu. Kreatywnością wykazały się rodziny tworzące z warzyw „Warzywoluda”.
O dobrą atmosferę i doskonałe humory zadbał zespół muzyczny „Marcin i Tomek”. PYRKOWE ATRAKCJE 2016 za nami. Do
zobaczenia za rok!
Tatiana Mura - Waraczewska

W ROGALOWYM MUZEUM

Mimo deszczowej pogody 19 dzień października uczniowie
klas I-III spędzili w dobrych nastrojach. We wnętrzu renesansowej kamienicy, w Muzeum Rogala, dzieci nie tylko poznały historię świętomarcińskiego przysmaku, ale same ugniatały, kroiły
i lepiły ciasto. Teraz wiedzą w jaki sposób nadać ciastu odpowiedni kształt i jakie składniki zawiera masa makowa. Wiedzą też co
w gwarze poznańskiej znaczą takie słowa jak np: katana, mycka,
bryle czy mela. Nagrodą za sumienną pracę i nabytą wiedzę były
oczywiście rogale, a także Certyfikaty Rogalowego Czeladnika.
Ismena Napierała

zmienne losy zawodów

Po naszych dwóch publikacjach (wrześniowe i październikowe MY) dotyczących zawodów, które uległy zapomnieniu,
bo nie ma już na nie zapotrzebowania oraz zawodów, które są
poszukiwane, Czytelnicy dorzucili kolejne fachy – już niepotrzebne albo zupełnie nowe.
Z mapy usług zniknęły punkty przerabiania jednorazowych
zapalniczek czy też napełniania ich paliwem.

Podobnie rzecz się ma z usługą napełniania pisaków, mazaków itp. przyborów do pisania czy naprawiania piór. (Doskonały zakład takich usług, z długą tradycją począwszy od czasów
powojennych, mieścił się przy Roosevelta. Można tu było kupić
również wysokiej jakości atrament). Niewiele do roboty mają
fachowcy, naprawiający sprzęt rtv i video (u nas można zgłosić się na ul. Otwocką)) czy elektryczny sprzęt gospodarstwa
domowego (był przy ul. Półwiejskiej). W cenie są natomiast fachowcy ratujący komputery (m.in. ul. Kamieńska). Przybyło
punktów z ksero, bindowaniem itp., wyrabianiem pieczątek,
wizytówek (u nas Studio Stempel przy ul. Małachowskiego)
Znajomy fotograf sytuację w swym zawodzie określił jako nieustającą walkę z amatorami, bo dobry sprzęt fotograficzny może
mieć każdy, zdjęcia z różnych uroczystości rodzinnych można
zrobić np. dobrą komórką. W cenie są natomiast fotograficyartyści realizujący sesje fotograficzne, nawet z... nocy poślubnej.
Coraz mniej pracy mają zegarmistrze (u nas przy ul. Goplańskiej).
Nowością na rynku usług są groomerzy czyli fryzjerzy, zajmujący się nie tylko sierścią ale i... urodą psów i kotów.
Powyższe ,,uzupełnienie” naszych publikacji zapewne nadal
nie wyczerpuje tematu rzemieślników-fachowców zapomnianych i podbijających rynek usług.
(E.K.)

Czasopismo mieszkańców „MY” od 16 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu
DZIEŃ EDUKACJI

Dnia 13 października br. odbył się w naszej szkole uroczysty
apel, który przygotowała klasa Va. Z okazji tak szczególnego
święta, uczniowie w swym wystąpieniu nie tylko nawiązali do
historii upamiętniającej rocznicę utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej, ale przede wszystkim podkreślali, że jest to święto
wszystkich osób związanych z polską oświatą.
Wiersze i życzenia składane wszystkim pracownikom i
uczniom szkoły przeplatane były piosenkami i muzyką wesołą, żartobliwą jak i sentymentalną. Szczególne wrażenie zrobiły
piosenki w solowych wykonaniach: Anity Augustyniak z kl. VIb,
Martyny Rafałko z kl. Va i Weroniki Glazar z kl. Va oraz taniec
Hani Graczyk i Weroniki Nowak do przepięknej piosenki: „Tourner dans le vide” francuskiej piosenkarki Indili. Kończąc swój
występ artystyczny, uczniowie radośnie zawołali do nauczycieli:
„Czerpcie z rogu obfitości całe fury cierpliwości, aby znosić bez paniki nasze psoty i wybryki!”.
Małgorzata Pietrzak, wychowawca kl. V a

LUBIMY BIEGAĆ

Nasi uczniowie 24 września br. wzięli udział w zawodach biegowych podczas Festynu Osiedlowego w Zielińcu. Dziewczęta i
chłopcy z klasy 2a i 3c reprezentowali naszą szkołę na dystansie
500 m, a klasy 5-6 na dystansie 1 km. Wspólnymi siłami nasi
sportowcy wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Gratulujemy!
Renata Gapska, Anna Płóciennik

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM

W październiku w SP55 przeprowadzono akcję „Świeć przykładem”. Wspólne działania policji, ratownictwa medycznego
oraz firmy Volkswagen miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Policjanci przypominali uczniom o
właściwym zachowaniu się na drodze, pokazali jak ważne jest
noszenie odblasków. W klasach starszych zwrócili również uwagę na konsekwencje prawne niektórych zachowań. Ratownicy
medyczni przeprowadzili warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.
Uczniowie z wielką ochotą próbowali na fantomach swoich sił
w udzielaniu pomocy. Wszystkie klasy brały udział w konkursie
plastycznym pt. „Świeć przykładem”.
Finał akcji był niezmiernie ekscytujący. Przede wszystkim nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Emocje były
ogromne. Nagrodą dla zwycięzców były bilety do kina na wybrany przez siebie film. Okazali się nimi w kategorii klas I do III
– klasa IIIb, a w klasach IV do VI -klasa Vib. Nie mniejsze emocje towarzyszyły uczniom w konkursie wiedzy. W quizie przygotowanym przez policję bezkonkurencyjna okazała się klasa Via.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zwieńczeniem całej akcji była możliwość zwiedzania ambulansu oraz mobilnego komisariatu policji. Pytaniom ze strony
uczniów nie było końca. Przedstawiciele właściwych służb prezentowali i odpowiadali na wszystkie pytania z iście stoickim
spokojem. Dzięki firmie Volkswagen wszyscy uczniowie naszej
szkoły zostali wyposażeni w elementy odblaskowe na rowery
oraz na codzienne wędrówki.
Hanna Walkowiak
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sklep z historią (1)

W połowie lat 60. XX w. ul. Konarskiego na Komandorii wzbogaciła się
(kosztem fragmentu dużego ogrodu)
o nowy wielorodzinny budynek mieszkalny z numerami 12 i 14, w którym
zamieszkali pracownicy Centry. Już w
fazie projektowania część parteru przeznaczono na placówkę handlową. Tak
zaczęła się historia sklepu Społem nr
Hanna Tyl
504. Trudno dziś odtworzyć jego wizerunek sprzed pół wieku, a do ewentualnych archiwaliów Społem (jeśli takowe w ogóle są!) nie sposób
dotrzeć. Pozostały wspomnienia, którymi dzieli się z naszymi
Czytelnikami i dawnymi swoimi klientami pani Hanna Tyl.
Przejęła kierownictwo placówki w najgorszym momencie – w
1979 roku od pani Bożeny (nazwisko już gdzieś umknęło).
-Wtedy od 10 lat pracowałam już
w społemowskim handlu, od 1976
r., kiedy zamieszkałam przy Konarskiego, dojeżdżałam do pracy na
Łazarz. Udało się z kierowniczką
tamtego sklepu zamienić – za zgodą szefów Społem - miejsca pracy.
I tak zaczęłam kierować samoobsługowym sklepem nr 504. Moim
zastępcą był pan Wojtek. Prywatnie
to był dla mnie dobry czas, bo miałam blisko do domu, miałam baczenie na synów. Trzeba przypomnieć,
że sklep otwarty był od 6. rano do
18-tej, z przerwą między 11 a 13. W tej przerwie często szłam
do domu, np. przygotować obiad. To były też godziny naszego
odpoczynku, śniadania, robienia porządków.
-To był początek wielkiego kryzysu, no, i stan wojenny.

Czytajmy!

duchy, trupy i humor

Bardzo mnie cieszy powrót w niektórych krajach, np. w
Wielkiej Brytanii, do czytania książek w wersji papierowej.
Przyzwyczailiśmy się już, że klasycznie wydane książki zostają przerobione na wersję elektroniczną. Tymczasem Amerykanin Michael Mandiberg zadał sobie trud i angielską wersję
Wikipedii ,,przełożył” na... papierową: wyszło blisko 7,5 tys.
tomów, każdy to 700 stron. Do tego jest 91 tomów spisu treści
oraz 36 tomów indeksu autorów haseł, a jest ich 7,5 mln osób!
Swoje dzieło Michael realizował 6 lat. Całość ma kosztować
0,5 mln dolarów.
Tymczasem losy papierowych książek są doprawdy niekiedy
zaskakujące. Otóż wypożyczyłam z naszej biblioteki przy Tomickiego świetną (jak się później okazało) powieść Barbary Erskine
,,Mroki dnia”. Zgrabnie skonstruowany thriller psychologicznoobyczajowy, w którym w realny współczesny świat niewielkiego
angielskiego miasteczka wkrada się zagrożenie z zaświatów. Duchy dawno zmarłych ludzi (posądzane o czary, umierające w mękach kobiety i nikczemnie tropiący je Matthew Hopkins – postać
historyczna) nie zaznają spokoju, zawłaszczają psychikę i osobowość a to proboszcza, a to odległej krewnej jednej z tamtych czarownic. Są też współczesne wyznawczynie czarnej czy też białej
magii etc. Inne powieści Erskine były niegdyś na półce naszej
biblioteki, ale nikt się nimi nie interesował, a brakowało miejsca

-Owszem, na półkach zbyt wiele towaru nie było, wszyscy
zapamiętali tylko musztardę i ocet, na dodatek ja jako niepartyjna dostawałam go mniej niż inne kierowniczki. Sporo jednak produktów luzem było na zapleczu. Trzeba było rozważyć
wory kaszy, mąki czy makaronu. Tylko, że był problem z torebkami, były limitowane. Któryś z klientów, tak podejrzewam,
doniósł do PIH-u, że nie sprzedajemy makaronu, a trzymamy na
zapleczu. Przyjechał inspektor. Zapytałam go czy mam ten nieszczęsny makaron pakować w gazetę? Torebki mi dostarczono
po jakimś czasie. Tak, to był trudny czas skarg, pretensji. Były też
kontrole w stanie wojennym przedstawicieli Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.
Trudny czas dla klientów, trudny dla nas – ekspedycji i kierownictwa. Jeszcze gorzej było w czasie kartkowym. Ludzie kupowali to co było – czy potrzebne, czy nie. Tworzyły się niespokojne
kolejki, a w nich sporo ludzi starszych, wyśmiewane ,,babcie kolejkowe”. Były też momenty wzruszające – do naszej bardzo lubianej ekspedientki Steni Kujawy przyszła para narzeczonych
po... błogosławieństwa przed ślubem, w zastępstwie rodziców!
Przez te 10 lat pracy tutaj przeżyłam
dwa remonty, zgodne z ,,odgórnymi”
nakazami.
Aż wreszcie zaczęły powstawać
prywatne - mówiło się ,,polonijne”
- zakłady, firmy produkujące żywność, napoje. Pierwszymi jaskółkami zmian były takie drobiazgi jak
plastikowe parasolki czy samochodziki wypełnione kolorowym słodkim groszkiem, pojawiały się owoce cytrusowe. Takie ,,extra” towary
zazwyczaj zamawiał prezes Społem.
Tak, żal mi było stąd odchodzić w
1990 roku. Nie miałam odwagi, bałam się wziąć kredyt na
wykupienie sklepu. Tyle tylko, że trochę pomogłam nowemu
właścicielowi, panu Kozłowskiemu... (cdn)
Ewa Kłodzińska, fot. Aleksandra Tyl
na nowości, więc p. kierownik je usunęła. Zostały tylko ,,Mroki
dnia” - przede mną czytał je ktoś... dwa lata temu!
No, więc Erskine już nie poczytam... Znalazłam natomiast
świetny kryminał fińskiej pisarki Leeny Lehtolainen pt. ,,Gdzie
się podziały dziewczęta?”. Owe dziewczęta to muzułmanki, które wraz ze swoimi rodzinami osiadły w Finlandii. Pisarka świetnie połączyła zagadkę kryminalną z opowieścią o stosunku fińskiego społeczeństwa do imigrantów z krajów muzułmańskich,
obyczajowości przybyszów, ich izolacji od świata ,,niewiernych”
itp. To wszystko świetnie koresponduje z dzisiejszymi pytaniami – także zadawanymi w Polsce – co zrobić z uciekinierami z
krajów arabskich, jak wielka ma być nasza tolerancja itd. Seria
książek z policjantką Marią Kallio w roli głównej przetłumaczona została na 27 języków, sprzedano ponad 2 mln egzemplarzy!
Pozostając w kręgu kryminałów skandynawskich, wzięłam
,,Pogromcę lwów” szwedzkiej pisarki Camilli Läckberg. Przyznaję, że pogubiłam się w zmieniających się imionach postaci,
powrotach do dawnych okrutnych morderstw i ich powiązaniach ze współczesnymi morderstwami. Ponadto pewnym momencie doszłam do wniosku, że wszyscy bohaterowie są życiowo
poharatani, że nie ma tutaj chwili oddechu, a wszystkojest tak
mroczne. No, nie jestem czytelniczą masochistką...
Już od dawna brakowało mi lektury niepretensjonalnej, zabawnej a niegłupiej. Wreszcie znalazłam ,,Klątwę utopców”
Iwony Banach. Ubawiłam się setnie, można rzec fabularnie i
językowo. Lekko, łatwo i przyjemnie. Dobre na... mroczne listopadowe wieczory (ale też straszy!).
Ewa Kłodzińska
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Greckokatolicka parafia na Warszawskim

widać rękę gospodarza

Już ponad 3 lata mały kościół rzymskokatolicki przy ul. Toruńskiej 8 na Osiedlu Warszawskim służy jako świątynia jedynej
w Poznaniu i Wielkopolsce parafii greckokatolickiej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Posługę kapłańską cały czas pełni tu
ksiądz Roman Kiłyk, który wraz ze swoją żoną i czworgiem dzieci mieszka w budynku przylegającym bezpośrednio do kościoła.
Trzeba tu wspomnieć, że chrześcijański obrządek greckokatolicki nie nakłada na duchownych obowiązku zachowania celibatu.

W kościele przy ul. Toruńskiej pojawiły się elementy
charakterystyczne dla cerkwi, w tym m.in. oczywiście ikony.
Członkami wspomnianej parafii jest kilkadziesiąt ukraińskich
rodzin od dawna mieszkających w Polsce, a także Ukraińcy, którzy przybyli do naszego kraju stosunkowo niedawno, m.in. w
poszukiwaniu pracy.

Piękna sala spotkań na probostwie w niczym nie przypomina
lokalu w opłakanym stanie sprzed remontu.

Ksiądz Roman Kiłyk w sali audiowizualnej probostwa na tle
dwóch obrazów ukraińskiego artysty Olega Szuplaka, który
prezentuje tu cały cykl swoich niezwykłych prac pod wspólną
nazwą „Iluzje”. Naprawdę warto te dzieła zobaczyć.
Urodzony w Polsce w rodzinie łemkowskiej ksiądz Roman
Kiłyk kształcił się i uzyskał święcenia kapłańskie w greckokatolickim seminarium duchownym we Lwowie. Będąc proboszczem od początku czyni wiele starań, aby świątynię i plebanię jak
najlepiej przystosować do ich funkcji. Dysponując skromnymi
środkami finansowymi zdołał już urządzić i upiększyć wnętrze
kościoła, a probostwo tak zmodernizować, aby jego pomieszczenia służyły także wiernym. Dla nich powstały sala audiowizualna, sala spotkań, kuchnia, łazienka i inne lokale. Ksiądz Kiłyk
może być dumny ze swoich dokonań, a w bliskich planach są dalsze remonty, w tym budynku kościoła. Widać tu wszędzie rękę
dobrego gospodarza.
md

Budynek zyskał nie tylko estetyczną elewację, dach, rynny i
rury na wiele lat, ale również solidną izolację fundamentów.

usuwanie kontenerów przy ul. Średzkiej

Prezes miejskiej spółki ZKZL pan
Arkadiusz Stasica konsekwentnie realizuje
zapowiedzianą wcześniej likwidację
nieszczęsnych socjalnych kontenerów
mieszkalnych przy ul. Średzkiej. Wszystkie
znikna stąd do końca br. Wielkim kosztem
postawił je tu były prezez ZKZL Jarosław
Pucek, ale te blaszane klatki nie nadają
się absolutnie na mieszkania dla ludzi,
ani zresztą dla zwierząt. Umieszczeni w
nich lokatorzy bez stałych dochodów nie
byli w stanie płacić m. in. dużych kwot za
prąd do ogrzewania. Powstało zadłużenie,
które w koncu chyba zaplaci miasto. Nie
wiadomo jeszcze w jaki sposób zostanie
wykorzystany teren po kontenerach, a jest
to działka niemala i atrakcyjna.
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Staraniem Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-ZawadyKomandoria powstają chodniki na ul. Malachowskiego.

HOROSKOP

W lokalu u zbiegu ulic Piwnej i Majakowskiego w Kobylepolu
powstała piekarnia-cukiernia znanej firmy.

BARAN - "Myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem". Wbrew
pozorom nie jest to wcale najłatwiejsza recepta, zwłaszcza w Twoim
przypadku. Od pewnego czasu brakuje Ci bowiem wiary i przekonania
w to, co robisz. Nie zapominaj jednak, że lata chude kończą się i przychodzi po nich czas obfitości. Nadchodzący okres powinien Cię więc
uskrzydlić. Wydarzy się wiele i to w korzystnym dla Ciebie kontekście.
BYK - Stefan Batory tak się miał wyrazić o cechach Polaków: "Fantazji u nich dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im
brak". Wypisz, wymaluj ten opis - od pewnego czasu - pasuje do Ciebie.
Sama(sam) zastanawiasz się skąd u Ciebie ten zanik energii i wszechogarniający marazm. Przed Tobą ciekawe wydarzenia i doskonała perspektywa.
BLIŹNIĘTA - "Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozumu. Zwykli ludzie - zgodnie z nakazami uczciwości" - Winston Churchill. Nawet jeśli rozum tak jak ostatnio w Twoim przypadku - mówi
nie. Jest to tylko pozór wynikający, po części z braku znajomości wielu
realiów. Pospekuluj trochę, pofantazjuj nawet, a przekonasz się, że fakty
pokażą się w zupełnie nowym świetle. Nie bój się ryzyka.
RAK - Montaigne: "Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się
zawsze na własnym siedzeniu". Nie podrzucaj więc własnych błędów i
omyłek - jak kukułczych jaj - innym. Wyciągnij z nich po prostu wnioski. Zwłaszcza, że przed Tobą kolejna okazja i szansa. Włącz do akcji
swoją wyobraźnię, intuicję i inteligencję. I nie szukaj lepszych sojuszników. Najlepszym okaże się Twoja osobowość.
LEW - "Tygrys ratuje las, a las ratuje tygrysa". W Twoim przypadku
też działa takie szczególne sprzężenie zwrotne. Musisz wreszcie przyjąć
ten fakt do wiadomości. Inaczej możesz ponieść poważne straty I nie
zmuszaj drugiej strony do podejmowania "ostatecznych decyzji". Lepiej,
aby pewne sprawy jakby zawieszone w próżni, masz bowiem w takiej
sytuacji kilka wariantów do wyboru.???
PANNA - Albert Einstein zauważył, że "wyobraźnia jest ważniejsza
od wiedzy". Ale w Twoim przypadku - i nie zapominaj o tym - ważna
jest także wiedza. Dopiero dysponując tymi dwoma elementami możesz
mieć prawdziwy obraz sytuacji. Nie masz co liczyć na innych, każdy będzie grał pod siebie. Tylko taka filozofia może zapewnić Ci sukces, który
- nawiasem mówiąc - będzie łatwiejszy do osiągnięcia niż myślisz.

WAGA - Bardzo nie lubisz, gdy Ci się sprzeciwiają, uznając, że ci co
potakują, są z Tobą. Nic błędniejszego. To właśnie potakiwacze są niebezpieczni. Wciąż się dajesz nabierać - pomimo tylu gorzkich doświadczeń. Wypływa to z Twojej dobrej cechy - wiary w uczciwość innych. Ale
czas chyba nabrać rozumu i dmuchać na zimne. Zwłaszcza, że w Twoim
otoczeniu pojawi się nowy potakiwacz. Nie zapominaj, że "pochwały nie
zmienią osła w wielbłąda".
SKORPION - "Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady
z zapinaniem" - Goethe. Ważne więc w Twojej sytuacji, aby nie zacząć
od błędu. Będzie można, co prawda, naprawić go, ale po co tracić czas
i marnować wysiłek. Słuchaj więc uważnie rad, broń Boże podszeptów.
Twój spokój to tylko pozory, potrafisz gwałtownie wybuchnąć i zareagować emocjonalnie. A wówczas nie trudno o fałszywą ocenę i także
krok.
STRZELEC - Nie staraj się działać na urra. Ta Twoja zasada jest, co
prawda, dobra - co zrobione, to z głowy, ale ważne jest także to, jak zostało zrobione. Strzeż się bylejakości, opanuj niecierpliwość. Przecież
można działać spokojnie, a więc nieporównywalnie skuteczniej. Zwłaszcza, że nie można było wymarzyć sobie lepszego rozwoju wydarzeń. I
nie zapominaj, że druga strona lubi posługiwać się fortelami.
KOZIOROŻEC - Antoni Uniechowski: "Demokracja, to jest najlepszy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak
życzy sobie tego jego żona". Tak jak byś zapomniała(ał), że każdy ma
jakąś tam żonę i że ta demokracja wcale nie jest taka demokratyczna.
Zamiast więc szarpać się niepotrzebnie i przeżywać zobacz wydarzenia
z korzystnej dla Ciebie strony. A wówczas okaże się, że wcale nie są one
tak jednostronnie negatywne.
WODNIK - Bądź wreszcie jak ta skarpetka, która jest apolityczna - nie
jest ani lewa, ani prawa. Czy zawsze musisz się deklarować? Zwłaszcza,
iż często okazuje się, że deklaracja złożona została niewłaściwej stronie.
Należy nieco przystopować wrodzoną otwartość. Po co ułatwiać życie
przeciwnikom? Żeby chociaż raz udało się założyć skórę liska. Uważaj,
druga strona koloryzuje.
RYBY - "Człowiek broni błędów, które kocha" - Seneka. Ty postępujesz podobnie. W swoim zacietrzewieniu nie zwracasz uwagi na inne,
bardzo intratne szanse. Znalazłaś(eś) się w nowej sytuacji, dlatego szczególnie potrzebne Ci są rozwaga i rozsądek. Nie dasz się chyba zwieść
pozorom. Tu pieszczoty nie zastąpią miłości, nie masz chyba co do tego
wątpliwości. A jeśli tak, rozwiej je sobie jak najszybciej.

SYLWIA (3 listopada) reaguje szybko, w wielkim podnieceniu. Nie potrafi usiedzieć w miejscu, ma wrażenie, że musi wypełnić jakąś misję – przypomina gołębia pocztowego, który jest
jej zwierzęcym totemem. Szkopuł w tym, że po okresie takiego
impulsywnego działania, nagle popada w marazm a nawet depresję. Sylwia obdarzona jest wielką intuicją, ma umysł syntetyczny, którym ogarnia wiele spraw, ale często potyka się o jakiś
drobiazg. Uwaga! Umie grać na czuciach!

ROMAN (18 listopada) jest tajemniczy, niezwykle poważny,
cierpliwy i... nudny. Nigdy nie zapomina uczynionego mu afrontu. Roman bywa mężczyzną pełnym poświęcenia, potrafi działać
z pełnym poświęceniem (w tym znajduje samorealizację), przypominającym fanatyzm. To mężczyzna inteligentny, niekiedy
szalony w uczuciach i seksie. Wierność w miłości to, niestety,
zupełnie inna sprawa należy więc na Romana uważać i nie dać
się łatwo uwieść!

na listopad

IMIENNIK LISTOPADOWY
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RESTAURACJA

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 501 009 833

SKLEP RTV-AGD

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

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

1988

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

tel. 61 879 25

kom. 507 047

www.kamieniarz.org.pl

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

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

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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%>?FKBQ
HLPJBQV@WKV
8>MO>PW> K> MLAPQ>TLTB
F PMB@G>IFPQV@WKB W>?FBDF
RMFǢHPW>GŽ@B
8>?FBDFMFBIǢDK>@VGKBQT>OWV
 j.FBIǢDK>@G>LHLIF@L@WR
 j+FHOLABOJ>?O>WG>AF>JBKQLT>
 j.BBIFKDH>TFQ>@VGKV
+>KF@ROBHI>PV@WKV EV?OVALTV
MBAF@ROBCOBW>OHLTV
.OLCBPGLK>IKVJ>HFG>
TFB@WLOLTV H>OK>T>ɨLTV ˮIR?KV
"BMFI>@G>TLPHFBJ

)IFKFH> PQ»M

8>MBTKF>JVTVPLHŽEFDFBKǢW>?FBD»T
.O>@RGBJVK>
K>GTVPWBGG>HLˮ@F 
PMO>TAWLKV@E
MOLARHQ>@E

TTT D>?FKBQVMLAPJLHFBJ MI
%>?FKBQV @WVKKB
.LK  İO 
5Q  !WT 
.Q 
1L? 

  
  
  
ML T@WBˮKFBGPWBGOBWBOT>@GF

(BPQ JLΌIFTLˮƝ ALPQLPLT>KF> DLAWFKV AL MLQOWB? HIFBKQ>

8>MFPV QBI    

AOBP RI  İOBAKF> 

 %ɨ»TK> L?LH MQBHF .LA 1JLHFBJ

= DZV]H]DGEDQD]DZV]HSLąNQD

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZE

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

WA
CO

AŃ
KR

WITKOWSKA

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:

My172.indd 26

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