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Skarby i tajemnice
kościelnego strychu - str. 5
ZAKUPY CODZIENNE
I NA ŚWIĘTA
Wypieki mistrzów
cukierników

Przyjmujemy zamówienia na Wielkanoc

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD
ZAPRASZA ul. Konarskiego12/14
pon.-sob. 5.30–22 niedziela10 – 20
Wielka Sobota 5.30-16
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
I RADOSNYCH ŚWIĄT!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Os. Mielżyńskiego 5A 62-020 Swarzędz
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
• Technik ekonomista – klasa akademicka
• Technik informatyk – klasa akademicka
• Technik logistyk – klasa akademicka
• Technik mechatronik – klasa akademicka
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nowość:
• Technik automatyk

Branżowa Szkoła I stopnia

• Mechatronik (patronat VW Poznań)
• Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań)
• Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (patronat VW Poznań)
• Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)
• Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska)
• Blacharz samochodowy
• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Kucharz
• Lakiernik
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Sprzedawca
• Stolarz
• Tapicer
Nowość:
• Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz

Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna:
• Technik administracji
• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• Technik rachunkowości

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
• Mechatronik
• Technik mechatronik
• Technik mechanik
• Technik logistyk

DRZWI OTWARTE:

21 kwietnia 2017 godzina 16.30 – 19.30
22 kwietnia 2017 godzina 9.30 – 13.00
ZAPRASZAMY DO AULI NA PRZEDSTAWIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ,
NASTĘPNIE DO ZWIEDZANIA SZKOŁY!
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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poznań zmienił świat farida śladami niemena

Nieoczekiwane i rewolucyjne zmiany na lepsze zaszły wśród
poznańskich urzędników wszystkich szczebli, od najwyższego do
najniższego. Prezydent naszego miasta tak trafnie dobrał swoich
zastępców, że wszyscy z odwagą, kompetentnie działają wyłącznie
w interesie mieszkańców i miasta, odrzucając wszelkie partyjne
naciski. Dobry przykład poszedł lawiną w dół i wszyscy urzędnicy
podległych wydziałów oraz jednostek nagle zrozumieli swój obowiązek uczciwej służby. Wkrótce wiele osób za biurkami stało się
całkiem niepotrzebnymi, a pozostali zyskali pełne zaufanie i autorytet zwykłych ludzi. Zarabiają bardzo dobrze, a stabilna urzędnicza kariera jest atrakcyjna dla najlepszych fachowców.
Tak dobrze stało się wkrótce we wszystkich miejskich instytucjach, służbach i zakładach, które działają teraz bardzo sprawnie, a po skłonnościach korupcyjnych nie ma śladu. Poznań stał
się dzięki temu rajem dla wszelkich inwestorów, którzy masowo
otwierają tu wielkie, średnie i małe interesy. Niebotycznie wzrosły
dochody i dobrobyt mieszkańców, fama o tym poszła w świat i spowodowała masowe powroty zarobkowych emigrantów. Do naszego
miasta przyjeżdżają liczne delegacje z wszystkich regionów kraju,
aby kopiować i stosować u siebie poznańskie wzorce. Nie wyjaśniono dotąd dlaczego nawet krótki pobyt w naszym mieście tak radykalnie pozytywnie zmienia ludzi. Są hipotezy, że być może dzieje
się to za sprawą nowego, tym razem dobrego wirusa, bo dlaczego
w końcu one mają być tylko złe.
Poznańskie ognisko wspaniałych przemian ludzi i służb publicznych rozprzestrzeniło się szybko na cały kraj. Polska zadziwia świat, chcą nas naśladować wszystkie nacje. Zyskaliśmy powszechny ogromny szacunek, jak nigdy dotąd w naszych dziejach.
Polakom te dowody uwielbienia wcale nie uderzają do głowy,
pozostajemy skromni i życzliwi całemu istnieniu. Nagle na całym
świecie zaczynają szybko wygasać wszelkie konflikty etniczne, religijne, ekonomiczne i inne. Nie mają już racji bytu, bo polski wirus
ogarnął ziemski glob. Nastał czas powszechnego dobra, piękna i
szczęścia. Trzeba jednak nadal być czujnym, bo w ukrytych zakamarkach świata zło nadal się czai. Jego tajne laboratoria pracują
nad szczepionką przeciw polskiemu dobremu wirusowi z Poznania. Tak mi się śniło na prima aprilis.
Marcin Dymczyk

tu też chcieli coś budować

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole sprzeciwiła
się planom sprzedaży miejskiego terenu u zbiegu ulic
Bożeny i Władymira w Antoninku. Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UM Poznania konsultowal z samorządem
zamiar ogłoszenia przetargu na ten grunt szerokości ok. 50 m
pomiędzy ulicą Bożeny a trasą warszawską. Pozostaje pytanie:
jak komuś w ogóle mogło to przyjść do głowy?

W kwietniu 2010 r. nieistniejące Stowarzyszenie Muzyczne
Brzmienia (założone przez Czesława Niemena Wydrzyckiego i
Krzysztofa Wodniczaka w 1989 r.) przygotowywało trasę koncertową "Śladami Niemena". Szanując czas żałoby narodowej
koncerty odwołano. Teraz Farida przygotowała 90-minutowy
recital i wraz z zespołem muzycznym zaprezentuje swój nowy,
oryginalny program .
Spotkania z polskimi wielbicielami jej talentu mają wieloletnią
tradycję. Począwszy od występu na festiwalu w Sopocie i otrzymania tam Nagrody Dziennikarzy, poprzez ogólnopolską trasę
"Niemen przedstawia Faridę" do wydania przez Polskie Nagrania winylowej płyty długogrającej. Pod koniec XX wieku Farida
przestała śpiewać, zajęła się tworzeniem biżuterii, kolczyków,
projektowaniem kapeluszy.
Po śmierci Czesława Niemena Wydrzyckiego wzmogła jednak swoją aktywność w Polsce. Często odwiedza nasz kraj, który
uważa za swoją drugą ojczyznę. Nie tylko koncertuje, ale też nagrywa nowe płyty, zapraszana jest do występów w programach
telewizyjnych, swoje nowe songi zamieszcza na youtube. Jej kariera przeżywa nieustający progres.
Przypomnijmy, że zaczynała jako piosenkarka nie stroniąca od
kreatywnego ryzyka. Pozostała wierna swej pieczołowicie wypracowanej stylistyce. W jej śpiewie wyczuwamy szept intymnej
wypowiedzi przyjaciółki. Farida - jak rzadko która wokalistka posiada bowiem nie zwykły zmysł audiowizualny, który trochę
przypomina surrealistyczną wrażliwość z filmów Davida Lyncha.
Wydaje się współgrać z oryginalnym podejściem duetu kompozytorsko - słownego udowadniając, że muzyka popularna ma do
zaoferowania więcej, niż się niektórym wydaje.
Najnowsza płyta CD, jaka będzie w sprzedaży podczas tej
trasy koncertowej, prezentuje kompozycje jej męża Americo
Colaprisco do słów Concetti Gangi (Faridy). Muzyka posiada
szczególnie piękne melodie, bogate harmonie w interpretacji
wrażliwej Artystki. Więcej, zaskakuje rozmachem i ponadczasowym ujęciem dźwiękowym. To nie jest adoracja prostych
melodii i słów, lecz dla wrażliwych i poszukujących inspiracji.
K.W.
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inwestycje czas zacząć

Wiosna zawitała już na dobre. Ruszają
wreszcie zaplanowane inwestycje. Od
Żelaznej po Darniową, poprzez Darzybór, Kobylepole, Antoninek - jednostki
miejskie biorą się ,,do roboty”.
Aquanet przygotowuje koncepcję nowej
magistrali wodociągowej na ul. Żelaznej.
Do czasu przebudowy tej ulicy zostanie
też udrożniona kanalizacja deszczowa,
a tam gdzie będzie wymagać tego stan Krzysztof Bartosiak
techniczny – naprawiona. ZDM dokona
naprawy chodnika przy szkole 55, a szkoła wymieni płot płacąc
ze środków RO. Przy Stawie „Olszak” Zakład Lasów Poznańskich
postawi siłownię, a POSiR zrewitalizuje boisko przy ul. Szpaków
oraz wybuduje obiekt rekreacyjno przy ul. Majakowskiego.
Trwa już budowa przystanków przy ul. Kobylepole. Zostaną do
nich doprowadzone nowe chodniki, a same przystanki zyskają
ławeczki oraz wiaty. Na Darzyborze w maju br. rozpocznie się
długo oczekiwana i powstająca w bólach budowa chodnika do
osiedla socjalnego. PIM obiecał rozpocząć we wrześniu budowę
,,Nowej Folwarcznej”. Tak się obecnie przedstawia terminarz inwestycyjny w rejonie Kobylepola.
W Antoninku największy nacisk kładziemy na rewitalizację
parku. Da się już słyszeć głosy, że wytniemy wszystkie drzewa.
Zapewniam, iż działamy zgodnie z przygotowanym projektem.
Ów plan zakłada wycięcie zbędnych samosiewów oraz chorych
drzew. Zamierzamy w tym roku wystartować w Konkursie

tradycja skarbem narodu

Tewi Mleczarz w ,,Skrzypku na dachu”
śpiewa o tradycji, dzięki której, nie tylko w
środowisku żydowskim, niezmiennie zachowywane są prastare obyczaje. Z pokolenia
na pokolenie przekazywane są ustnie, w formie pisanej, w przyśpiewkach itd., zwyczaje,
zasady, wierzenia, opisy jak się kiedyś żyło,
co przydarzyło się jakiemuś praprapradziadkowi. I kolejne pokolenia wierzą, że tak było.
I tak tworzy się tradycja. Naród, społeczeństwo nie mogą istnieć
w pełnym wymiarze bez tej pokoleniowej ciągłości.
Tradycja ma wiele twarzy. Inna jest w środowisku wiejskim
(choćby darcie pierza, dziś już zanikłe), inna w mieście. W najbliższej naszej okolicy to dawna tradycja wielkanocnych spacerów
po świątecznym śniadaniu do kościółka za murami miasta – stąd
w nazwie kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego pojawia się owo
,,za Murami” (co dziś wielu kojarzy raczej z niewielkim murkiem
okalającym świątynię!). Swoją tradycję mają regiony – zwyczaje
kaszubskie są przecież zupełnie inne niż śląskie czy wielkopolskie.
Mówi się o tradycyjnej białej sukni ślubnej i wydaje się, że zawsze ona była tak nieskalanie biała, co jest nieprawdą – nie tak
dawno jeszcze panna młoda do ślubu ubierała to co miała najpiękniejsze w swojej garderobie. W wielu regionach Polski nadal
do ślubu zakładane są, pieczołowicie przechowywane w kufrach
– odświętne stroje ludowe. Mówi się o tradycyjnej polskiej choince
na Boże Narodzenie, choć ów ubrany świerk wcale nie jest naszą
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Grantowym oraz w Budżecie Obywatelskim, by pozyskać środki
na naszą inwestycję, a jej koszt waha się w granicach 2-2,5 mln
zł. Ponadto kompletujemy dokumentację techniczną dla budowy
Dobrochny, Świętochny i Władymira.
W Zielińcu rozpocznie się niebawem przebudowa ulic
zapisanych w porozumieniu mieszkańców i VW. Na polanie przy
ul. Darniowej Zakład Lasów Poznańskich zamontuje urządzenia
rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców.
Nawiązujemy współpracę z ZKZL-em w sprawie naszych inwestycji na terenach powierzonych tej jednostce przez WGN.
Chodzi o budowę placu zabaw oraz siłowni. Więcej informacji w
kolejnym wydaniu ,,Echa Osiedla”. To bezpłatny biuletyn, który
powstaje w ramach ,,Warsztatów Dziennikarskich”uczniów
Szkoły Podstawowej nr55, we współpracy z pozostałymi
placówkami oświatowymi z naszego osiedla oraz RO.
Przypominam, że trwa konkurs fotograficzny ,,Osiedle w
obiektywie”. Mamy już pierwszych zwycięzców. Autorem zdjęcia
stycznia (z lewej) jest pan Adam Gabriel Grzelązka, a lutego (z
prawej) - pan Bartosz Gbiorczyk. Gratulacje! Więcej na stronie
Rady Osiedla (www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl).
Na zakończenie pragnę Wam Drodzy Mieszkańcy z okazji
Wielkiej Nocy życzyć nie tylko zdrowia, lecz przed wszystkim
miłości, która jest sednem tych świąt!
Krzysztof Bartosiak

polską czy katolicką tradycją. Powstała u nas tradycja walentynek
(to zwyczaj, ledwo trzydziestoletni – dla wielu to jednak całe życie!), choć z polskimi zwyczajami nie ma ona nic wspólnego.
Żal zanikających tradycji (pewnie już ich wręcz nie ma!) jak
Wielkopiątkowe ,,Boże rany”, czyli nieszkodliwe (choć nieco bolesne) chłostanie wierzbowymi witkami dzieci, jak – też w Wielki
piątek - ,,bicie barana”, czyli wyrabianie w specjalnej formie maślanego baranka – w sukurs przyszła taśma produkcyjna i takie
baranki (także z ciasta czy cukru) można kupić w każdym sklepie
spożywczym, markecie itp. Nadal utrzymuje się zwyczaj Wielkosobotniej święconki, choć to co mamy w koszyczkach do poświęcenia
coraz bardziej jest przypadkowe...
Ale oto na naszych oczach, w tegorocznym Wielkim Poście, powstaje w Poznaniu tradycja nowa, która jest kontynuacją tradycji
starej. I jakkolwiek to może i niedorzecznie brzmi a jednak... Otóż
w starej Jerozolimie chrześcijanie zaczęli praktykę stacyjną (statio
ma różne znaczenia, m.in. ,,miejsce czuwania żołnierzy”) czyli wędrowanie do miejsc, związanych z życiem i działalnością Jezusa.
Starożytną tradycją Kościoła w Rzymie w okresie Wielkiego Postu
są codzienne liturgiczne spotkania w wyznaczonych na poszczególne dni świątyniach. Od tegorocznej Środy Popielcowej – kościoły
stacyjne mamy także w Poznaniu. To 34 świątyń ważnych, rozpoznawalnych. Pierwsze takie spotkanie liturgiczne odbyło się w Środę Popielcową w Katedrze, tam też owa pokutna wędrówka zakończy się w Niedzielę Palmową. Kościołem stacyjnym była 20 marca
świątynia pw. Jana Jerozolimskiego na Komandorii – od godz. 15
do mszy wieczornej trwały modlitwy, nabożeństwa, adoracje. Tradycja...
Ewa Kłodzińska
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Remont kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego SENSACYJNE ZNALEZISKO!!!

strych pełen tajemnic

Tych miejsc parafianie nie widzą, może nawet nie mają
świadomości, że takie istnieją, nawet ci, którzy lubią siedzieć
,,na chórze”, koło organisty... Trwające prace remontowe fotografował Waldemar Malicki i utrwalił historyczne momenty.
Od ubiegłego roku trwa wielki remont w kościele pw. Jana Jerozolimskiego, na Komandorii. Przypomnijmy – to najstarszy –
po Katedrze – zabytek Poznania o 800-letniej historii. Cząstka
tej wielkiej naprawy już została dokonana (o czym na bieżąco
pisaliśmy), a dotyczyła renowacji kopuły nad maltańską kaplicą
Św. Krzyża.
W ostatniej chwili przed oddaniem tego numeru "MY" do
druku, na strychu kościoła doszło do sensacyjnego znaleziska.
W przypadkowo odkrytej wnęce spoczywała zapewne od
wieków pokaźnych rozmiarów żelazna skrzynia kowalskiej
roboty. Jest mocno skorodowana, ale cała, zamknięta i waży
co najmniej 30 kg. Pod eskortą policji została przewieziona do
Muzeum Narodowego, gdzie zajęli się nią specjaliści. Jak dotąd
nie ujawnili żadnych informacji o zawartości skrzyni.

Tymczasem od wielu tygodni trwa kolejny etap remontu
świątyni. Stukanie i pukanie, jakieś pobrzmiewające rozmowy, choć... nikogo nie widać! Duchy dawnych komandorów?
Nie, to pracownicy specjalistycznej firmy pracują na strychu
świątyni. Pracy tam co niemiara. Tak murarskich jak i stolarskich. Trzeba m.in. wzmocnić stare 300-letnie mury, trzeba
niektóre fragmenty spiąć specjalnymi klamrami. Co zrobić
gdy zabytkowy mur trzeba wzmocnić tak, aby nie zniszczyć
jeszcze starszego tynku?

Członkowie Rady Budowy (Miejski Konserwator Zabytków,
projektanci, firmy wykonawcze i proboszcz parafii) potrafią
się dogadać i podjąć mądre decyzje. W sukurs w wielu takich
dylematach przychodzi technika i... fachowa pomysłowość.
Rada Budowy spotyka
się co dwa tygodnie, aby
uzgodnić detale planowanych prac. Każdy następny remontowy krok
jest zatwierdzany przez
Miejskiego Konserwatora
Zabytków, a wszystko co
się dzieje jest obserwowane przez przedstawicieli
wspomnianej Rady.

Trwają równocześnie prace stolarskie dotyczące więźby dachowej. A jak to wygląda – widać na naszych zdjęciach. Można sobie wyobrazić jak trudne są
warunki pracy: wysoko, ciasno,
chybotliwe kładki... Dodajmy
jeszcze, że na miejsce pracy fachowcy docierają... z zewnątrz,
po drabinie! A my już teraz zdradzamy, że prawdopodobnie w
przyszłości ów zabytkowy strych
kościelny zostanie udostępniony
tym, którzy nie mają... lęku wysokości!
Kościół był wielokrotnie remontowany, naprawiany i odnawiany, a jednak kryje tajemnice. Oto spod skutego tynku nagle wychyliła się... główka aniołka. Prawdopodobnie to część
większej polichromii. Na jej odsłonięcie, zakonserwowanie
itd. przyjdzie czas później.

Wszelkie koszty związane z remontem są pokrywane z otrzymanego przez parafię odszkodowania.
Ewa Kłodzińska, fotografował Waldemar Malicki
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Młyn w Zielińcu

wyburzony, ale zostanie

W mediach poznańskich powstał niedawno wielki choć
krótkotrwały hałas, gdy miejski konserwator zabytków zawiadomił w lutym prokuratora w o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wyburzeniu zabytkowego młyna w
Zielińcu. Sprawą zainteresował się również powiatowy nadzór
budowlany. Jak „afera” szybko wybuchła, tak jeszcze szybciej
się skończyła. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa z powodu braku podstaw i podobnie zachowali się urzędnicy budowlanego nadzoru. Konserwator zabytków też pewnie uznał,
że działał pochopnie, bez dostatecznego rozeznania sprawy, i
nie wydaje żadnych oświadczeń.
Poza dwoma zewnętrznymi ścianami, stary młyn nad Cybiną
i Jeziorem Swarzędzkim rzeczywiście zburzono, ale inaczej się
nie dało. Przekonująco wyjaśnił to nam dyrektor do spraw nieruchomości firmy Grupa Partner pan Michał Wawrzyniak. W trakcie prac stwierdzono zły stan techniczny ścian i fundamentów,
które kiedyś posadowiono na drewnianych palach wbitych w
podmokły grunt. Konieczna była rozbiórka, o czym wraz z uzasadnieniem został powiadomiony konserwator zabytków. -Podkreślam, iż rozbiórka i odtworzenie części młyna jest wpisane w
obowiązującym pozwoleniu na budowę - mówi M. Wawrzyniak.

Dzień Myśli Braterskiej

-Inwestycja prowadzona jest tak, aby zachować historyczny charakter budynku, co zaznaczamy na każdym kroku. Dokładamy
wszelkich starań, aby Młynowi nad Cybiną przywrócić dawną
świetność
Trudno oczekiwać, aby stare zniszczone mury bez odpowiednich fundamentów czy dach stały się po prostu częścią nowoczesnego budynku mieszkalnego, jaki powstaje w Zielińcu nad Cybiną. Zachowana zostanie odtworzona bryła zabytkowego młyna
i będzie przypominać ten obiekt przyszłym pokoleniom. MD

Ze starego młyna zostało niewiele, ale część zabytkowych
murów zachowano i pozostaną częścią nowego budynku, który
będzie wyglądem przypominał ceglany budynek .

22 lutego to Dzień Myśli Braterskiej i tegoż dnia zostali
zaproszeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej pana Andrzeja Dudę ci instruktorzy harcerscy z całej Polski, którym w
ubiegłym roku został przyznany stopień harcmistrza.
Wśród nich było siedmiu Wielkopolan – między innymi seniorzy – hm. Walenty Kupczyk komendant KSH OWAR w
Poznaniu i członek Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów, a także hm. Franciszek Spychała – szef
komisji historycznej hufca Leszno. Towarzyszył nam nowy
harcmistrz - komendant Hufca ZHP Poznań Nowe Miasto druh
Tomasz Koprowski.
Rano wyjechaliśmy z Poznania samochodem prowadzonym
przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasza Kujaczyńskiego. W Głównej Kwaterze ZHP powitani zostaliśmy
przez naczelniczkę ZHP hm. Małgorzatę Sinicę. Przejechaliśmy
następnie do pałacu prezydenckiego, gdzie w kaplicy wzięliśmy
udział w mszy świętej koncelebrowanej przez ośmiu księży. Biskup polowy Józef Guzdek w homilii wskazał na postacie bł.
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapelana, męczen-

nika z Dachau, patrona polskich harcerzy oraz Heleny Kmieć,
misjonarki, zamordowanej w styczniu w Boliwii.
W sali kolumnowej na telebimie zobaczyliśmy, jak pan prezydent w asyście druhen i druhów z różnych ugrupowań harcerskich rozpala watrę na dziedzińcu pałacowym. Rozpoczęło
to oficjalną część spotkania – pan prezydent powitał wszystkich
uczestników i wygłosił przemówienie, w którym powiedział
między innymi: „Jak już przyjdzie ten dzień, że zdejmiesz mundur, przestaniesz być czynnym harcerzem, to w sercu nim pozostajesz do końca życia; to jest czas, który wypala ślad w sercu”.
Prezydent podziękował harcerzom za udział w „białej służbie”
podczas Światowych Dni Młodzieży, przekazał przedstawicielom wszystkich organizacji harcerskich pamiątkowe odznaki dla
harcmistrzów, którzy stopień ten uzyskali w ubiegłych roku.
Po tej części oficjalnej zaproszeni zostaliśmy na poczęstunek,
a później na dziedzińcu pałacu prezydenckiego zawiązaliśmy
krąg. Pan Prezydent puścił iskierkę, a po jej powrocie hasłem
„Czuwaj!” zakończył spotkanie. Grupa wielkopolska udała się
jeszcze pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyła hołd
poległym, a następnie wróciła do Poznania. Serdecznie dziękujemy druhowi hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu za wspaniałą,
bezpieczną jazdę. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Hm. Walenty Kupczyk

Harcerze z prezydentem RP Andrzejem Dudą . Pierwszy
z lewej hm. Walenty Kupczyk komendant KSH OWAR.

Na spotkanie zostali zaproszeni druhny i druhowie wszystkich
działających w Polsce ugrupowań harcerskich.

Harcerze u prezydenta RP
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czas na miłość!

Z przyjemnością anonsuję kolejny występ aktorskiego duetu
Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka w Scenie na Piętrze (24 kwietnia, godz. 19). Po teatralnej miniaturce ,,Wiecznie młodzi!” w grudniu 2016 r., teraz można będzie obejrzeć
spektakl ,,Czas na miłość” w reżyserii Karola Stępkowskiego.
Wydaje się, że cechą rozpoznawczą spektakli wg scenariusza
Marzanny Graff jest dowcipne przyglądanie się małżeństwu z
niemałym już stażem, które broniąc się przed nudą we dwoje,
stara się ożywić związek. W ,,Wiecznie młodych” była to walka
o zachowanie atrakcyjności fizycznej, w ,,Czasie na miłość” - poniekąd... też!
Są małżeństwem ponad 20 lat, ich dzieci opuściły już rodzinny dom. Żona – Anna (siła sprawcza podobnie jak w poprzednim spektaklu) chce na nowo ułożyć relacje z mężem, zwłaszcza w sferze intymnej. Czy jej manewry przyniosą pożądany
skutek? O tym jest ,,Czas na miłość”... I choć jednoaktówki
duetu Graff/Mikołajczak są lekkiego teatralnego kalibru, to
jednak dotykają ważnych życiowo kwestii.

ROD "Kwitnąca Dolina"

indolencja zarządu (6)

Zaprosiłem grupę przyjaciół na „Kwitnącą Dolinę”, aby pochwalić się moim ogródkiem i zażyć świeżego powietrza, a tu
niemiła niespodzianka. Nagle kłęby dymu spowiły moją altanę, nie sposób wejść na działkę, przykry odór spalin. Cały
teren zaczadzony. To dymiły kominy z nielegalnie wybudowanych ponadwymiarowych domków (w domyśle: altan).
Moich gości interesowało również jak rozwija się życie kulturalne wśród działkowców i gdzie ono się odbywa. Tu nie było
miejsca na mataczenie. Gdy zobaczyli ciemny barak zamknięty
na cztery spusty i ten bałagan wokół, zrozumieli. Wyjaśniłem też,
iż ten barak ja oddałem dawno temu z mojej budowy do czasu
zbudowania prawdziwej świetlicy. Już 30 lat minęło, a o budowie
ani słychu. Dlatego postanowiłem zabrać moją własność.
Za ten stan rzeczy odpowiada niestety również ogół działkowców. Mają okazję wyrazić swój sprzeciw na rocznym zebraniu,
ale oto podsłuchana rozmowa. Pyta działkowiec jeden drugiego:
-Idziesz na zebranie? -A ty? -Ja też nie! Ha,ha! I wybuchnął śmiechem, jakby tu było z czego się śmiać. Inni też nie są lepsi: „-Po co
mam iść? - Co ja z tego mam?” „-I tak co chcą, to zrobią”...
Nadmienić trzeba, że na 250 działkowców przychodzi na roczne zebranie nawet nie stu, a i ci w połowie narady opuszczają salę.
Zostają wytrwali zwolennicy prezesa i uchwalają co chcą. Wówczas podejmowane są „uchwały”: prezesowi przyznaje się za nic

Po spektaklu – tradycyjne spotkanie z twórcami w galerii Sceny, przy lampce wina. Wraz z dyrektorem Romualdem Grząślewiczem – zapraszamy.
Ewa Kłodzińska
nie robienie 2 tys. złotych miesięcznie, pieniądze za fikcyjne
delegacje. Cztery pensje przydzieliła sobie E.N.: za prowadzenie
biura w prywatnym mieszkaniu w Swarzędzu, za sekretarza, za
skarbnika, za księgowego. Nikt nie daje też wiary, jakoby z jej altany ukradziono „pewną sumę pieniędzy”, jak zakomunikowała
publicznie (12 tys. zł ?), a jak wieść głosi „zarząd” (w domyśle:
sam sobie) pokrył jej straty. A więc „jednym zamachem” uzyskała 24 tys. zł.
Szanowni Działkowcy! Po części sami jesteście winni za ten
opłakany stan „Kwitnącej Doliny”. Już wiele lat temu należało
wyrzucić nieudolnego cwaniaka R.D. i całą jego sitwę. Nie zgłaszacie do „góry” o nieprawidłowościach dziejących się choćby
w obrębie waszego otoczenia. Jak można być obojętnym, gdy na
sąsiedniej działce od 20 lat zalegają sterty wszelkiego badziewia
sięgające do wysokości płotu sąsiada. Jak można ścierpieć patrząc na dwie sąsiednie działki zarośnięte buszem, chwastami,
z rozpadającym się ogrodzeniem. Na połączonych dwóch działkach straszy wielka, szpetna, bez okien, z pustaków szopa, wokół
śmietnisko, gruzowisko. Na zewnątrz opłotowania ogrodu przy
jednej z działek sterty drewna, różnego materiału budowlanego
i gałęzi na odcinku 50 m. Tu prowadzi się nielegalnie działalność
gospodarczą. Wreszcie jak można tolerować na stałe mieszkającego działkowca z wielkimi psami, szczekaniem i nieprzeciętnym odorem.
Nie wystarcza solidnie uprawiać swoją działkę. Nie można
być obojętnym wobec sąsiada bałaganiarza. Wszyscy jesteśmy
gospodarzami „Kwitnącej Doliny”. W następnym odcinku: program naprawczy naszego Ogrodu.
Henryk Rozwadowski
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Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego
rozgromiliśmy konkurentów

Podano oficjalne wyniki konkursu na plakat reklamujący 1
marca Międzynarodowym Dniem Obrony Cywilnej. Konkurs
został zorganizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i objął nasze województwo. Z dumą informujemy, że na podium stanęło dwoje uczniów
Gimnazjum nr 22!!!Laureatami zostało trzech uczniów, w tym
dwoje z Gimnazjum nr 22! Zwycięzcą w konkursie została nasza uczennica Katarzyna Jakubowska z klasy 3a. Jakub Dudek
z tej samej klasy otrzymał wyróżnienie. W konkursie uczestniczyło 10 prac z naszej szkoły i wszyscy autorzy zostali finalistami
konkursu. Poza już wymienionymi są to: Antoni Szot (3b), Aleksandra Jaśkowiak (3a), Kacper Durowicz (3a), Filip Rogorzyński
(3b), Jakub Jaśkowiak (3a), Julia Błaszczyk (3a), Mateusz Danke
(3b), Aleksander Siekierski (3b).
Iwona Jachnik

zielony dzień

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i
religijne obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii. Z
okazji tego święta, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 22
przyszli do szkoły ubrani na zielono.
Dla najbardziej „zielonego” ucznia nauczycielki języka angielskiego przygotowały nagrodę w postaci bonu o wartości 100zł
na dowolny kurs językowy w Centrum Nauki Języków Obcych
„KONTAKT”. Nagrodę wygrał Filip Szumski z klasy 2a. Dzień
św. Patryka obchodzony jest nie tylko w Irlandii, ale również w
Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech czy w Polsce. Jego
popularność wiąże się z powszechną fascynacją kulturą celtycką i
jej obyczajami.
Iwona Jachnik

RAKOOBRONA

Gimnazjum nr 22 w Poznaniu bierze udział w programie
RAKOOBRONA, realizowanym przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria. Program ma za zadanie zwrócić uwagę, że profilaktyka nowotworowa to nie tylko badania czy obserwacja
swojego ciała, ale także zmiana stylu życia, bo „najlepszy czas
na działanie jest TERAZ”.
Podczas lekcji wychowawczych nauczyciele poruszają tematykę trzech nowotworów: raka płuca, raka szyjki macicy oraz
czerniaka. W przypadku tych nowotworów istnieje skuteczna
profilaktyka, a przyczynami zachorowania w przyszłości mogą

być nawyki kształtujące się w wieku młodzieńczym, np. palenie
papierosów, nadmierne opalanie i korzystanie z solarium oraz
zakażenia wirusem HPV.
Punktem kulminacyjnym programu będzie oficjalne zakończenie 7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia, rocznicę
powstania WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Uczniowie
przeprowadzą dwie debaty oksfordzkie, w których poruszą tematykę raka płuc i raka szyjki macicy i wirusa HPV. Jeżeli uda się
zorganizować akcję w sposób interesujący, który zostanie doceniony przez organizatorów, umożliwimy mieszkańcom Antonika
bezpłatne badanie znamion. Trzymajmy kciuki za powodzenie
projektu!
Iwona Jachnik

Drodzy Mieszkańcy ! Akcja ,,Sprzątanie Świata”
zawitała również do nas. W dniu 22 kwietnia br. (sobota) zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu
dbałość o czystość osiedla do wspólnego sprzątania
okolicy. Inicjatorem tegorocznym akcji jest ,,Volkswagen Poznań” przy współpracy Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz ,,Stowarzyszeń
Pogotowie Społeczne i Monaru. Chętni mogą zgłaszać
swój udział na adres:
rada.azk@wp.pl lub telefonicznie: 608 471 168.

Wydział
Zarządzania
Antykryzysowego
i
Bezpieczeństw Urzędu Miasta Poznania zaprasza na
spotkanie dotyczące udzielania pierwszej pomocy
oraz postępowania w razie zagrożenia zdrowia i życia.
Terminy spotkań: 26 kwietnia br. godz.17.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul.Szpaków 1.
27 kwietnia br. godz.17.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul.Leszka 42. Kontakt:
rada.azk@wp.pl lub telefonicznie: 608471168.
Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Komunikaty Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW „MY” OD 17 LAT UCZESTNICZY
W CODZIENNYM ŻYCIU KILKUNASTU OSIEDLOWYCH SPOŁECZNOŚCI
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zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

na DRZWI OTWARTE

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7
we wtorek 4 kwietnia 2017r.

Przedszkole nr 192 otworzy swe podwoje o godzinie 17.00, natomiast na spotkanie do Szkoły
Podstawowej nr 87 zapraszamy o godzinie 18.00.

W programie:
-zaprezentowanie oferty szkoły i przedszkola
-zwiedzanie obiektu
-zajęcia adaptacyjne dla dzieci (m.in. zajęcia muzyczne, doświadczenia chemiczne, warsztaty plastyczne,
zabawy z chustą Klanzy, zajęcia z robotyki)

MOJE MIASTO

Nasza mała Ojczyzna to miejscowość, w której mieszkamy - Poznań. Uczniowie poznają wiele informacji na ten temat nie tylko na
lekcjach, ale i na wycieczkach. Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych jest ważne w edukacji naszych uczniów. Dlatego klasy 1a i
1b Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 przy ulicy Leszka 42 przygotowały apel o Poznaniu. Mali artyści przypomnieli z czego znane jest
nasze miasto i z czego my poznaniacy, możemy być dumni.
A mamy z czego! Ostrów Tumski to kolebka państwowości polskiej.
Poznań znany jest też z koziołków na ratuszowej wieży, które od lat wytrwale trykają się codziennie o godzinie dwunastej na Starym Rynku!
Dzieci opowiadały o pochodzeniu nazwy miasta. Jedna z legend głosi, że
trzej bracia: Lech, Czech i Rus rozpoznali się tutaj po długiej wędrówce
wykrzykując słowo „POZNAJĘ”. Było także o herbie Poznania, jego kolorach i dwóch świętych - Piotrze i Pawle. Na koniec apelu dzieci pięknie
zaśpiewały piosenkę „Sen o Poznaniu”. Każdy poczuł dumę z tego, iż jest
poznaniakiem! Anna Maldzis-Jacobs, Jolanta Wolnowska-Gorączka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42

LEKCJE INACZEJ

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 7 lekcje nie zawsze wyglądają tak samo. Dzieje się u nas bardzo wiele i uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych i nietypowych zajęciach w szkole i poza nią. A oto
wybrane przykłady.
LEKCJA PRZYRODNICZA. Odwiedził naszą szkołę pan Jacek Pałasiewicz z „Ministerstwa Motyli” i zaprezentował nam na żywo
(oraz opowiedział o nich) kilka bezkręgowców: m.in. karalucha z Madagaskaru, pająka, patyczaka, modliszkę i węża. Niektóre ze zwierząt mogliśmy pogłaskać lub nawet wziąć na ręce. Nasze wrażenia po tej lekcji?
Bezcenne!!!
Katarzyna Sierant

CZARY MARY? NIE, TO NAUKA! Uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach "Laboratorium mobilnego", które zawitało do naszej szkoły. Było to bardzo interesujące spotkanie. Dzieci zobaczyły wiele ciekawych rzeczy i dowiedziały się, że to, co wydaje się być
czarami jest po prostu nauką, m.in. fizyką. Podziwiały wiry wodne w butelkach,
obserwowały tańczący w
koszu ogień, same brały
udział w doświadczeniach
z fruwającymi balonami i
piłeczkami. Dowiedziały
się również, jak można na
jednym gwoździu zawiesić
sześć innych. Uczniowie po otrzymaniu instrukcji z wielkim zaangażowaniem zabrali się do samodzielnego wykonania tej sztuczki. To były
bardzo ciekawe i wesołe zajęcia!
Anna Maldzis-Jacobs
POZNAJEMY AFRYKĘ. Afryka wzbudza wielkie zainteresowanie. Uczniowie klasy trzeciej gościli pana Hassana, nauczyciela naszej
szkoły, który opowiedział im o Nigerii, kraju, z którego pochodzi. Zajęcia te były doskonałą okazją, by poznać wiele faktów dotyczących życia
mieszkańców Czarnego Lądu.
Ewa Przybył
ERA DINOZAURÓW. Uczniowie klas 3a i 3c uczestniczyli w wykładzie wygłoszonym przez Zuzię Ratajczak „Ewolucja życia na Ziemi
– era dinozaurów”. Zuzia – uczennica klasy trzeciej - interesuje się paleontologią od czwartego roku życia. Wygłosiła już wykład na poznańskiej uczelni i na Politechnice Gdańskiej. Obecnie przygotowuje się do

wykładu, który wygłosi na Międzynarodowej Konferencji PAD 2017.
Po wykładzie nasi uczniowie mogli zadać pytania, porozmawiać z prelegentką, obejrzeć i dotknąć eksponaty ze sporej kolekcji skamieniałości, które zbiera Zuzia. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się: zęby
mozazaura, ryba kopalna, las karboński czy koprolit. Po tym spotkaniu
uczniowie łatwiej mogli odpowiedzieć sobie na pytania: Czy na Ziemi
żyją jacyś potomkowie dinozaurów? Czy każdy z nas może zostać paleontologiem?
Ewa Przybył
WYBIERAM WODĘ. Uczniowie klasy 2b wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Wybieram wodę”. To wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Program ma zwrócić szczególną uwagę na to, jak ważną rolę
w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawadnianie organizmu.
Uczniowie przygotowywali także smakowite koktajle.
Ula Kosicka

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

10

Wojna i poznańska rodzina

wysiedleni
(6)
W JAGODOWYM
KRÓLESTWIE (IV)

Zaszło słońce, a po kilku godzinach również księżyc. Strzelanina ustała. Zrobiło się
cicho i ciemno. Wszyscy powychodzili z
ukrycia. Frontowe obycie ojca zapewniało
nam względne bezpieczeństwo. Jego spokój
udzielił się nam wszystkim i pewnie dlatego
nie zdawaliśmy sobie sprawy z ogromnego zagrożenia. Okazało się, że pozostali mieszkańcy szkoły tak spokojnie jak my nie spędzili
Stanisław Kostka
tego dnia. Schowali się oczywiście w przySZYMAŃSKI
gotowanym głębokim okopie, ale siedzieli w
nim mocno przestraszeni. Największy kłopot był z profesorem Krauzem. Ten niezwykle nerwowy człowiek nie wytrzymał napięcia. Dostał
biegunki i co chwilę opuszczał okop – pędził, z drabinką okopową na ramieniu, w możliwie bezpieczne, ustronne miejsce. Później, kompletnie
wyczerpany mdlał i trzeba go było ratować. Pani Krauzowa – ostrowska
dentystka – cuciła męża, podawała mu walerianę, wodę i uspokajała jak
tylko mogła najlepiej. Wszystko skończyło się dobrze. Profesor Krauze przeżył, ale druh Wacław „zginął” – wstydził się bowiem bardzo tej
chwilowej słabości.
O nocowaniu w szkole nie mogło być mowy. Spodziewaliśmy się, że
walki zaczną się znowu o świcie. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie nam
następny dzień. Może będzie jeszcze groźniej?Noc była bezksiężycowa,
ale pogodne wygwieżdżone niebo rozjaśniało trochę ciemności i ojciec,
z pomocą Jasia, saperką pogłębił nasz płytki dołek. Powstał niewielki i
niezbyt głęboki okop. Nadszedł świt, a potem mijały kolejne godziny i
nic się nie działo. Las żył swoim normalnym życiem. Szumiały drzewa i
śpiewały ptaki. Czekaliśmy w napięciu.
Nagle stanął nad nami żołnierz sowiecki z pepeszą skierowaną w naszym kierunku. –Ruki w wierch! – krzyknął. Ojciec podniósł ręce do
góry. –My Polacy – powiedział. Z twarzy czerwonoarmisty znikło napięcie, pojawił się uśmiech. Jak najlepsi przyjaciele padli sobie w ramiona, uściskali się serdecznie poklepując nawzajem po ramieniu. Ojciec
sięgnął po manierkę, w której miał trochę alkoholu i poczęstował go
nalaną do nakrętki wódką. Wypił. -Spasiba. Ja razwietczyk (zwiadowca)
– powiedział, serdecznie się do nas uśmiechnął i pobiegł dalej. Zanim
ojciec nalał sobie już go nie było.

Po kilku godzinach – pod wieczór, w sobotę, dnia 25 sierpnia 1944
roku, a więc w przeddzień święta Matki Boskiej Częstochowskiej, po
prawie pięciu latach strasznej hitlerowskiej okupacji, nie było wreszcie
Niemców. Na szkolnej polanie zjawił się oddział Armii Czerwonej należący do południowego skrzydła 96 homelskiej dywizji strzelców, wchodzącej w skład 48 Armii 1 Frontu Białoruskiego, która zdobywać miała
Ostrów Mazowiecką.
Następnego dnia rano sprowadzono trzy armaty kalibru 76,2 mm.
Działa ustawiono obok studni. Wycięto kilka młodych sosenek, które
znajdowały się bezpośrednio na przedłużeniu luf. Aby nie powypadały
szyby dowódca baterii polecił pootwierać w budynku szkolnym wszystkie okna i rozpoczęło się ostrzeliwanie Ostrowi.
Obserwowaliśmy z wielkim zainteresowaniem to nieznane nam wojsko. Ubrani byli w drelichowe, wypłowiałe od słońca i prania, oliwkowe
mundury składające się ze spodni-bryczesów i wyłożonej na wierzch
koszulowej bluzy, tzw. gimnastiorki, ściągniętej pasem. Zwykli żołnie-

rze na głowach mieli furażerki z czerwoną gwiazdą, starszyzna okrągłe
czapki z daszkiem, a na nogach czarne matowe buty z pomarszczonymi
jak harmonia wysokimi cholewami. Odnosiło się wrażenie, że mają te
buty mocno za duże – przynajmniej o dwa numery. To obuwie ani trochę nie przypominało, modnych w czasie wojny, wysokich, dopasowanych butów z cholewami, popularnie nazywanych oficerkami. Wyglądali schludnie, tylko te ich mundury śmierdziały szarym mydłem i silnym
środkiem dezynsekcyjnym.
Przez cały dzień panował na polanie niesamowity ruch i hałas,
przede wszystkim powodowany hukiem strzelających w kierunku
Ostrowi armat. Odnosiło się wrażenie, że wszystkim się bardzo gdzieś
śpieszy. Gdy zapadła noc, z poddasza szkoły przez niewielki otwór w
północnym szczycie patrzyliśmy długo na płonące miasto. My, dzieci nie pojmowaliśmy w pełni tego co się dzieje. Dla nas rozświetlona pożarami sierpniowa noc to był piękny, urzekający widok. Dla
ojca tragiczny, ponieważ najjaśniej płonął młyn przy Małkińskiej.W
poniedziałek nad ranem, dnia 28 sierpnia 1944 roku oddziały 96
homelskiej dywizji strzelców wkroczyły do Ostrowi Mazowieckiej.
Rano na naszej szkolnej polanie nie było już ani armat, ani żołnierzy.
Pierwsza linia poszła dalej. Bardzo krótko byliśmy sami. Po południu
zjawili się nowi żołnierze – druga linia. Tym już się nie spieszyło i robili
wrażenie zainteresowanych najbardziej pijaństwem. Co chwilę coś pożyczali „na wieczne nieoddanie”. Najdotkliwszą naszą stratą był czajnik.
Przyszedł do kuchni żołnierz i zapytał mamę:
– Chaziajka, kipiatok (wrzątek) u was jest? –
– Nie, nie ma, ale może być za dziesięć minut – usłyszał w odpowiedzi.
– Charaszo, pryjdu czerez dziesiat minut – oznajmiał.
Po dziesięciu minutach zabrał czajnik z wrzątkiem i ... tylko wspomnienie pozostało po czerwonoarmiście i po czajniku.
Skończył się sierpień. Bociany na polach odbywały swoje sejmiki i
odlatywały.

My też musieliśmy opuścić to piękne miejsce – szkołę w Dudach i jej
urocze otoczenie. Ojciec pojechał rowerem zbadać sytuację w Ostrowi.
Młyn to było jedno wielkie, jeszcze niewystygłe, pogorzelisko. Stały tylko ceglane, czerwone, osmolone ściany i na parterze mocne betonowe
pomieszczenie – maszynownia. Wyglądało na to, że przetrwał pożar
silnik gazowy i czadnica, ale w jakim stopniu zostały one uszkodzone
przez wysoką temperaturę na razie nie można było ocenić. Żywy młyński inwentarz: koń, owce i gęsi, zniknął bez śladu.
Prawie wszystkie zabudowania gospodarskie wzdłuż zachodniej strony ulicy Kopernika były spalone. Dom Bednarczyków ocalał, ale cały
zajęło wojsko. Wyrzuceni na bruk gospodarze zamieszkali, razem z uratowanym z pożaru inwentarzem, w dawno opuszczonym, zawalającym
się domu, który stał po przeciwnej stronie ulicy. My straciliśmy nasz
wojenny dorobek: prycze, stół, ławki i szafę – spiżarnię. Najważniejszą
jednak sprawą było znalezienie jakiegoś zdatnego do zamieszkania kąta,
ale w zniszczonym i obsadzonym wojskiem mieście, wydawało się to
prawie niemożliwe.
Okazało się jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych, a za pieniądze
można załatwić wszystko. Kilka domów od spalonego młyna udało się
ojcu znaleźć i wynająć pokój. Musiał jednak zapłacić bardzo dużo i na
dodatek, bez względu na to jak długo będziemy mieszkać, z góry za trzy
miesiące. Do Dud przyjechał po nas wozem pan Bednarczyk. Kończył
się pobyt w jagodowym królestwie. Opuszczaliśmy to urocze miejsce.
Przeżyliśmy tu nie tylko wesoło i bardzo ciekawie wojenne wakacje, ale
także szczęśliwie, jakże niebezpieczną, frontową zawieruchę.
Wracaliśmy leśną drogą, tą samą, którą jechaliśmy do Dud w połowie
lipca, ale jakże inną. Dziesiątki połamanych drzew. Las pełen okopów.
Gdzieniegdzie leje po pociskach. Na większych przydrożnych drzewach
wisiały, przymocowane do pnia, laski dynamitu. Wystarczyłoby podpalić lont, a drzewo zwaliłoby się w poprzek drogi i ją zatarasowało. Puszcza, prześwietlana promieniami słońca, żegnała nas śpiewem ptaków,
szumem drzew i kwitnącymi wrzosami. (Koniec)
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI
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Rodzinny Ogród Działkowy "Cybinka"

dobrzy gospodarze

Wykonano i zamontowano tabliczki z nazwami alejek oraz
ujednolicono oznakowanie numeracji działek. Zamontowano
nową, estetyczną tablicę sytuacyjną ogrodu, która pomaga zlokalizować działki.

Zarząd wie co powinien robić we wspólnym interesie, a
użytkownicy działek mu ufają. Taki generalnie wniosek nasuwa się postronnemu uczestnikowi niedawnego walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Cybinka w Antoninku. Obradowano w pięknie odnowionym,
wygodnym i zadbanym własnym Domu Działkowca, którego
inni mogą tylko pozazdrościć.

Sala w tym budynku jest zresztą wynajmowana działkowcom
za 150 zł, a obcy płacą 350 zł. Taki obiekt to dowód, że ten ogród,
liczący ponad 200 członków, ma dobrych gospodarzy. Dbają oni
o dobry stan działkowych finansów i co roku poprawiają wspólną
infrastrukturę. Dlatego ROD Cybinka ma przed sobą bezpieczną
przyszłość, a odpowiedzialni członkowie mogą spać spokojnie.

Wspomnimy tu najpierw o ostatnich dokonaniach, a później
o problemach rozwiązywanych lub czekających na rozwiązanie.
W ubiegłym roku nie tylko wyremontowano Dom Działkowca,
urządzono w nim biuro zarządu, ale również zmodernizowano
własną hydrofornię, która teraz posiada odpowiednie atesty i zezwolenia.

Wydarzeniem były ubiegłoroczne obchody 45-lecia ROD Cybinka, na które zaproszono też okolicznych mieszkańców. Postanowiono, że kontakty z miejscową społecznością będą odtąd
podtrzymywane i rozszerzane. Służy temu nawiązana współpraca z Radami Osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz Warszawskie-Pomet-Maltańskie. „Czasopismo Mieszkańców MY”
jest rozprowadzane na terenie ROD Cybinka, a łamy tej lokalnej

gazety są otwarte dla ogrodu i działkowców. W ten sposób informacje przepływają w obu kierunkach, z korzyścią dla obu stron.
Zarząd i członkowie starają się przeciwdziałać niedozwolonym i niebezpiecznym praktykom spalania szkodliwych materiałów w piecach na niektórych działkach. Trwa akcja przeglądu
indywidualnych szamb na terenie ogrodu, bo jeszcze nie ma tu
niestety sanitarnej kanalizacji. Działkowcy muszą wykazać się
rachunkami za wywóz nieczystości, co podkreślali obecni na
zebraniu strażnicy miejscy. Przypomnieli też, że na działkach
nie wolno wycinać drzew bez zezwolenia. W trakcie dyskusji
zaproponowano, aby dokonać kompleksowo nowych pomiarów
geodezyjnych wszystkich działek, ponieważ ich granice zostały
niejednokrotnie zmienione. Zobowiązano zarząd do rozeznania,
czy jest to konieczne oraz jaki byłby koszt wykonania pomiarów
i planów. Zadaniem na czasie dla zarządu jest też m.in. doprowadzenie do właściwego stanu ogrodzenia całego ogrodu. Warto tu
zauważyć, że w jego granicach znajduje się zabytkowy fort, który
czeka na rewitalizację i pomysł na wykorzystanie. Zarząd i działkowcy ROD Cybinka nie boją się nowych wyzwań.
MD

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

a

12

Liczne zespoły piłkarskie "POLONII"

Jedna oferta w dziwnym przetargu

Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu piłkarskiego
dla Polonii Poznań. Niebawem na boisko wybiegną zespoły
najbliższe kibicom, a więc pierwszoligowe seniorki oraz występujący w A-klasie seniorzy, a także zespoły młodzieżowe:
trzecioligowe juniorki, młodzicy i orliczki. W rundzie wiosennej dołączą do nich także żaki oraz chłopcy orliki.
Choć wydawałoby się, że emocje dopiero przed nami, to od
zaplecza sprawy mają się zupełnie inaczej. Tutaj praca idzie pełną
parą już od stycznia, kiedy to nowy zarząd zaczął porządkować
sprawy szkoleniowe i organizacyjne. Pomimo iż zadań przed
ekipą sterującą jeszcze ogrom, powoli widać efekty tej pracy.
Klub nawiązał współpracę z fundacją Młodzi Młodym, poprzez którą możliwe jest pozyskiwanie 1% podatku na prowadzenie działalności sportowej. Uzyskano dofinansowanie z dotacji miejskich na: remont i modernizację boiska, Młodzieżowe
Centra Sportu oraz prowadzenie zespołu I ligi kobiet.
Ponadto 18 marca odbył się nabór do zespołów młodzieżowych, na który mimo niesprzyjającej aury najliczniej przybyły
kandydatki do gry w zespole juniorek. Wśród kandydatek pojawiły się min. trzy zawodniczki z oddalonej o 80km Słupcy. Po
naborze zespoły żaków i orlików liczą około pięćdziesięciu
zawodników, co okazało się miłym zaskoczeniem. Obecnie
prowadzony jest nabór ciągły i nowych kandydatów zapraszamy
do zgłaszania się na treningi poszczególnych grup w kategorii
wiekowej od rocznika 2000 do 2010.
Konrad Kowalski

Długo i z wielkim zadęciem przygotowywany przez wydział
ochrony środowiska UM, przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów z magazynu przy ul. św. Michała okazał się
wielkim niewypałem. Trzeba to tak nazwać, ponieważ złożona została tylko jedna jedyna oferta, a zaproponowana cena
w zasadzie dorównuje maksymalnej kwocie, przewidziane w
budżecie miasta na ten cel.
Trudno się przy tym dziwić, że oferent zagrał vabank, skoro
jest to gra w ciemno, bo urzędnicy nie potrafią powiedzieć co
kryje magazyn i ile tego tam jest. W takiej niepoważnej grze nie
będą uczestniczyć odpowiedzialne firmy. Chyba dlatego właśnie
wpłynęła tylko jedna oferta, znalazł się ryzykant.
Były chełpliwe publiczne zapewnienia urzędników o ich rzekomo wielkich wysiłkach i trosce, aby przetargiem zainteresować
najlepsze firmy w kraju i za granicą. W istocie wszystko okazało
się pustosłowiem, pozorowaniem działań, co zdemaskował bezlitośnie i obrócił w pył rezultat przetargu.
Na zdrowy rozum powinien on zostać unieważniony, bo jest
sprzeczny z logiką i nie spełnia wymogu konkurencji. Nie wiadomo jak będzie, a tymczasem nadal nie wiemy, kiedy zostanie
rozbrojona ekologiczna bomba.
md

niebawem wybiegną

bomba nadal tyka

pomysł na kontenery

o?
Zarząd Towarzystwa Sportowego „POLONIA” zwrócił się do
władz Poznania z prośbą o przekazanie wspomnianemu klubowi dwóch kontenerów z kilku, które stoją teraz bezużytecznie
przy ul. Średzkiej na Komadorii. Kontenery byłyby ustawione
przy boisku „Polonii” jako znakomite szatnie dla młodych piłkarzy. Przy ul. Średzkiej 10 kontenerów postawiono kilka lat
temu wielkim kosztem w wyniku skandalicznego pomysłu byłego prezesa ZKZL Jarosława Pucka. Wymyślił on, aby mieszkali tam tzw.kłopotliwi lokatorzy, usuwani pod przymusem z
wielorodzinnych budynków komunalnych. Ten eksperyment
zakończył się kompletnym fiaskiem, a blaszane domki zostały.
Prośba zarządu „Polonii” z pewnością zasługuje na przychylne
rozpatrzenie.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

13

gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka
POWITANIE WIOSNY

Z okazji pierwszego dnia wiosny samorząd szkolny przygotował atrakcyjny program zabaw i konkursów. Tego dnia w szkole
królowały barwne stroje i dobry humor. Uroczystość rozpoczęła
się na sali sportowej od Gali Plebiscytu Popularności Nauczycieli. Uczniowie wręczyli nagrody swoim ulubionym belfrom. Następnie odbyły się poszukiwania ukrytej w szkole marzanny. Aby
ją odnaleźć należało wykazać się nie lada zręcznością i wiedzą z
różnych przedmiotów.
Nowością tegorocznych obchodów był konkurs na Najlepszą
Wiosenną Energetyczną Sałatkę, propagujący zdrowe odżywianie. Artystyczne dusze mogły wykazać się talentem: plastycznym
w konkursie na plakat promujący nadejście wiosny, ale też muzycznym, aktorskim i wieloma innymi. Cieszymy się z tak licz-

SAINT PATRICK’S DAY

W ramach projektu edukacyjnego z języka angielskiego,
uczniowie klasy 2a przygotowali na Dzień św. Patryka m.in. kawiarenkę z zielonymi przysmakami, pokazy filmów i prezentacji
multimedialnych oraz wystawę plakatów o patronie Irlandii i samym kraju. Każdy otrzymał polsko – angielską ulotkę z informacjami na temat obchodów Dnia Świętego Patryka na świecie. Tak
oto przebrani na zielono, wsłuchując się w dźwięki tradycyjnej
muzyki, delektując się smakołykami poznawaliśmy kulturę tego
niezwykłego kraju. Beata Kierzkowska

CO DALEJ ZE SPALONYM MŁYNEM?

Młyn przy ul. Nadolnik po kilku pożarach jest obecnie tylko
żałosną ruiną o niewiadomej przyszłości. Nikt tu już o nic nie
dba, a rozległy otwarty dla każdego teren staje się wysypiskiem
śmieci. Miejskie służby powinny tu zdecydowanie zareagować.

nego udziału w uroczystości. Gratulujemy wszystkim klasom i
uczniom osiągniętych sukcesów.
Beata Kierzkowska

PIERWSZA POMOC

Jak co roku nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach z
pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadzili ratownicy Anna Wełnicka i Łukasz Janiszewski. Warto dodać, że p.
Ania zdobyła w roku 2016 II miejsce w Mistrzostwach Polski w
ratownictwie drogowym.
Małgorzata Woźniak

STACJA MIEJSKICH ROWERÓW

Na ul. Głównej, przy skrzyżowaniu z ulicą Harcerską,
zainstalowano własnie pierwszą na tym osiedlu stację
z rowerami miejskimi. Na początku było umiarkowane
zainteresowanie, ale to z pewnością radykalnie się zmieni.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
26 LAT ORP POZNAŃ!

8 marca minęło 26 lat od chwili pierwszego podniesienia bandery na
naszym patronackim okręcie ORP Poznań. Z okazji jubileuszu dyrekcja
SP 45 oraz cała społeczność szkolna życzy, marynarskim zwyczajem,
dowódcy kmdr ppor. Mariuszowi Piosiowi i całej załodze wiatru w żagle
i stopy wody pod kilem. Niech ORP Poznań, po remoncie, bez przeszkód i bezpiecznie zawija do wytyczonych portów. Z przyjemnością
informujemy, że w czasie uroczystych Dni Patrona, które odbędą się na
początku kwietnia, nie zabraknie symbolicznego podniesienia bandery
na jednostce, która teraz czeka w doku na wielką odnowę.

OTWIERAMY DRZWI

Nasza szkoła otworzyła 23 marca br. swoje drzwi przed rodzicami i
ich dziećmi, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych oraz oddziałach przedszkolnych. Liczne grono gości obejrzało taneczne i recytatorskie popisy uczniów klas drugich. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych zaprezentowały piosenki w języku angielskim. Pani dyrektor poinformowała, że szczegóły o naborze na rok szkolny 2017/2018
pojawią się na stronie internetowej szkoły w drugiej połowie kwietnia.
Rodzice obejrzeli film o SP45 i w towarzystwie pań dyrektor zwiedzili sale lekcyjne, bibliotekę i świetlicę. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
plastycznych oraz warsztatach teatralnych. Na zakończenie wszyscy
podziwiali wspaniałe umiejętności naszych małych zapaśników, którzy
trenują pod patronatem Klubu Sobieski.

KANGUR 2017

Kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” odbyła się w naszej szkole 16 marca br. z udziałem 18 uczniów z
klas III-VI. Uczniowie rozwiązywali testy w dwóch kategoriach: Maluch
dla klas trzecich i czwartych oraz Beniamin dla klas piątych i szóstych.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali układankę-breloczek MAGICZNY SZEŚCIAN. Wyniki konkursu uczniowie poznają w maju.
Życzymy powodzenia!

TURNIEJ W ZAPASACH

Zapaśnicy z SP 45 po raz kolejny pokazali bardzo wielką klasę podczas Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Zdobyli
następujące miejsca: 1 - Cyprian W., Agata P., 2 - Dawid G., 3 - Zosia P.,
Wiktoria Ł,. Dominika Ś., Zuzia H., Mateusz H., Kuba K., Kacper W.,
Hubert K.,.Alan I.. GRATULUJEMY!

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

Za nami Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI.
Mistrzami ortografii na poziomie
każdej z klas okazali się: Agata (kl.
IVb), Martyna (kl. Va) i Tomasz (kl.
VI b). Gratulujemy zwycięzcom!
Przed nimi niemałe wyzwanie - 6
kwietnia będą reprezentowali SP 45
w etapie rejonowym Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół
Podstawowych Miasta Poznania.

PUCHAR TYMBARKU

MĘŻCZYŹNI CZYTALI

Zagramy w Finale Wojewódzkim Turnieju "Z Podwórka Na Stadion
- O Puchar Tymbarku". Reprezentacja szkoły dziewcząt w piłce nożnej
po bardzo udanym turnieju powiatowym awansowała do dalszego etapu rozgrywek. We Wrześni zagramy w finale wojewódzkim. Trzymajcie
kciuki!!! Nasza reprezentacja: Laura, Patrycja, Julia, Martyna, Martyna,
Martyna, Agata, Małgorzata, Martyna, Natalia.

W tym roku dzieci z SP 45 sprawdzają, czy dorośli lubią czytać. W
dniu Święta Kobiet przyszła kolej na panów. Książkę pt. „Jak mama została Indianką” czytali nam nasi nauczyciele. Okazało się , że wspaniale przenieśli nas w świat chłopca, któremu bardzo się nudziło. Ulfowi
pewnego dnia udało się odciągnąć mamę od smażenia kotletów – czyli
uwolnić z niewoli u bladych twarzy. Spędzili ze sobą niezwykły dzień.
Mama zmieniła się nie do poznania – przypomniała sobie czasy, kiedy
sama, jako mała dziewczynka, bawiła się w Indian. Ten jeden raz kotlety
mogły poczekać, bo wspólna zabawa była ważniejsza.
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z kroniki policyjnej

Ul. Leszka. Nieznany sprawca z klatki schodowej dokonał kradzieży roweru. Rower nieoznakowany przez policję. Brak monitoringu. Straty 2800zł. Zdarzenie w dniu 24.03.2017r.
Ul. Zawady. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę z wózka na terenie sklepu dokonał kradzieży portmonetki z zawartością dokumentów w postaci dowodu osobistego, karty emeryta
oraz pieniędzy w kwocie 240zł. Zdarzenie w dniu 24.03.2017r.
godz. 9:30
Ul. Termalna. Nieznany sprawca z przebieralni dokonał kradzieży pary butów damskich. Teren objęty monitoringiem wizyjnym. Straty 508zł. Zdarzenie w dniu 24.03.2017r., zgłoszenie
godz. 20:00.
Ul. Gdyńska. Nieznany sprawca na parkingu niestrzeżonym
poprzez przewiercenie otworu w korku dokonał włamania do
zbiornika samochodu ciężarowego man, a następnie kradzieży
600l paliwa. Brak monitoringu. Straty 2850zł. Zdarzenie w dniu
23.03.2017r. Godz. 3:32/4:25. Zgłoszenie w dniu 23.03.2017r.
godz. 13:40.

Ul. Bałtycka. Mateusz l. 28 kierował samochodem opel vectra
pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Zatrzymany przez WRD KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 23.03.2017r.
godz. 0:30.
Ul. Bałtycka. Nieznany sprawca w restauracji McDonald dokonał przywłaszczenia pozostawionego telefonu komórkowego
samsung galaxy grand neo. Straty 599zł. Miejsce zdarzenia monitorowane. Zdarzenie w dniu 20.03.2017r. Godz. 14:00-14:30.
Zgłoszenie w dniu 20.03.2017r. godz. 17:10.
Ul. Warszawska. Cztery osoby podejrzane o nielegalne podłączenie się do instalacji elektrycznej i pobór prądu. Zatrzymani
przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Straty zostaną
podane w terminie późniejszym. Zdarzenie w dniu 21.03.2017r.
godz. 17:20.
Rondo Śródka. Nieznany sprawca na ulicy, z kieszeni spodni
dokonał kradzieży telefonu komórkowego. Miejsce monitorowane. Straty 1500zł. Zdarzenie w dniu 15.03.2017r. godz. 13:15,
zgłoszenie godz. 14:30.
Ul. Bałtycka. Dariusz l. 40 kierował samochodem man w stanie nietrzeźwości Sprawca zatrzymany przez WRD KMP w Poznaniu. Zdarzenie w dniu 15.03.2017r. godz. 7:30.

Właściciel niemałego terenu przy ul. Sabiny nad Szklarką w
Antoninku wyciął wszystkie drzewa, na co pozwala wiadoma
ustawa. Był to szok dla pobliskich mieszkańców i nie tylko...

Wykonujący zdjęcie pokazane z lewej dostrzegł w zaroślach
obok dwie sarny, z których jedną sfotografował. Zwierzę robi
wrażenie zdziwionego radykalną zmianą jego ostoi.

Zasady dobrego wychowania

cudzego nie ruszaj

Tym razem współautorem tej rubryki jest Ignacy Piotr
Legatowicz, który o zasadach dobrego wychowania pisał już
blisko... 160 lat temu! Pomijając zmiany w ortografii, słownictwie i składni (i, oczywiście, w naszym społeczeństwie,
chociaż i dziś ,,służbę” ma wiele rodzin) savoir-vivre w wielu
aspektach się nie zmieniło.
Zatem cytuję pana Ignacego: ,,Szafek [cudzych] nie otwieraj,
szuflad nie wyciągaj, do skrzynek i biórek [biurek] nie zaglądaj. -Listów i różnych papierów na biórze, czy też gdzie indziej
leżących nie czytaj(...)”. Dziś trzeba by jeszcze dowiedzieć: cudzych sms-ów, e-maili itp. nie czytaj. Jestem przekonana, że te
zasady obowiązywały zawsze. Tymczasem nadal mamy wścibskich znajomych a i wiele teściowych uzurpuje sobie prawo do
sprawdzania co synowa ma w lodówce (w podtekście – czym
karmi ukochanego synusia), czy ma porządek w szafie itp. Albo
ciekawi sekretarkę co u szefa leży na biurku. A i ten szef jest
bardzo niekulturalny (wręcz nie ma prawa), gdy sprawdza np.
skrzynkę pocztową pracownika...
I trzeba by jeszcze dodać, że nie wypada używać cudzych kosmetyków (perfumy, dezodoranty itp.), korzystając z łazienki,
będąc w gościnie. A gospodarz powinien takowe schować, bo
może zdarzyć się, że niezręczny gość zrzuci drogie perfumy. I

problem z reakcją gotowy: czy ów gość powinien kosztowny kosmetyk odkupić?
Pisze pan Legatowicz: ,,Żadnych rzeczy rozłożonych na tualecie [toaletce] lub na stoliku nie tykaj się, ba nawet się tam
nie zbliżaj, pierścionków i różnych kosztowności do rąk nie
bierz, aż chybaby ci ktoś wszystko to pokazywał(...)”. No, cóż
– licho nie śpi, więc po co się głupio narażać: pierścionek sam
spadnie, gdzieś pod szafką utknie, a nieprzyjemne podejrzenie
może paść na gościa. Najlepiej, widząc kosztowności leżące na
tzw. widoku, żartobliwie zwrócić gospodarzowi uwagę – niech
to sobie w sejfie trzyma. Inna rzecz, że przyjmując gości należy
rozmaite drobne precjoza schować, aby się nie zawieruszyły. A
pokazać je wówczas gdy – może – temat rozmowy będzie adekwatny, aby pochwalić się np. pierścionkiem z brylantem itp.
nowo nabytym...
Najbardziej nieświadomym ,,gościem” jest dziecko: dwie
przyjaciółki poróżniły się srodze gdy synek jednej zrzucił zabytkową (drogą i nie do odkupienia!) lampkę. Pewno wina
leży po obu stronach: bo gospodarze winni zwłaszcza przed
dzieckiem drogie rzeczy pochować, z drugiej strony - od zarania trzeba dzieciom wpajać, aby nie brały do rączek żadnych
przedmiotów, nawet u ukochanej cioci. Mnie mama uczyła: ,,Możesz patrzeć, ale nie dotykaj, trzymaj rączki za sobą” - dotyczyło to zwłaszcza odwiedzin u znajomych, którzy kolekcjonowali porcelanowe laleczki. Pamiętam moją żałość okrutną,
że tymi cudeńkami pobawić się nie mogę!
(E.K.)
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

kwiaty przed chlebem

Bardzo często odwiedzają nas wolontariusze ze Stowarzyszenia ,,Mali bracia Ubogich”. Oczywiście, nie jesteśmy dosłownie ubodzy. Chodzi raczej o to, że często my, starsi i schorowani, odczuwamy niedosyt uczuć. Lubimy się spotykać,
porozmawiać i posłuchać, coś wspólnie zrobić. I stąd motto
Stowarzyszenia - ,,Kwiaty przed chlebem”. No, pewnie, my w
DPS przecież głodni nie chodzimy...

Idea zrodziła się jeszcze przed wojną we Francji, zaczęto ją realizować w 1946 roku. Młodzi zaczęli pomagać najbiedniejszym.
Prędko okazało się, że wśród nich najwięcej jest ludzi starszych
– opuszczonych, bez szans na jakąkolwiek pomoc. Wolontariusze ,,les petits freres des Pauvres” roznosili im posiłki, węgiel. A
przy okazji budowali międzypokoleniowe relacje, nawzajem się
słuchali, młodzi towarzyszyli starszym. Jedni uczyli się świata od
drugich.

Już w połowie marca w Oddziale Dziennego Pobytu rozpoczęto przygotowania do Wielkanocy! Zabawne zajączki i kurczaczki, olbrzymie barwne pisanki, a wszystko z papieru, wikliny itp.
Te świąteczne ozdoby oglądać można na wystawie w DPS.

starszym Francuzom. W efekcie idea ,,młodszych braci Ubogich”
została przeszczepiona na grunt polski. Oficjalnie polskie Stowarzyszenie zostało zatwierdzone w maju 2003 r., w 2006 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Polskie Stowarzyszenie należy do Międzynarodowej Federacji, którą tworzą ,,mali
bracia Ubogich” z kilku krajów europejskich i USA. W Polsce
wolontariat Stowarzyszenia działa także w Warszawie i Lublinie.
Czasem rozmowa jest ważniejsza od kawałka chleba. ,,Kwiaty
przed chlebem”... Z czasem rozpoczęto misję alarmowania społeczeństwa i różnych instytucji publicznych sprawami dotyczącymi osób starszych. Francuscy wolontariusze towarzyszą także
umierającym osobom starszym – bezdomnym.
Jakiś czas temu młodzi Polacy zaczęli wyjeżdżać do Francji, np.
podczas swoich studenckich wakacji, aby włączyć się do pomocy

Z prawdziwym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że zmarł Ojciec naszego kapelana ks. Pawła Deskura.
Tym bardziej to przeżywamy, bo kilka miesięcy wstecz
zmarła Mama ks. Pawła... Serdecznie współczujemy
naszemu Kochanemu Kapelanowi.
Rada Mieszkańców DPS przy Konarskiego

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

Mielone mięso można podać w formie
klopsów, kotletów, ale może to także być...

FAŁSZYWY ZAJĄC
czyli PIECZEŃ RZYMSKA

SKŁADNIKI: 1 kg mięsa mielonego, 2 jaja
surowe (do mięsa) + czerstwa namoczona i
odciśnięta bułka.
Farsz: 3 jajka ugotowane na twardo + 2
kiszone ogórki + cebula + kawałek boczku +
zielona pietruszka + paski czerstwego chleba + sól i pieprz.
Mięso wyrobić z jajami i bułką, przyprawić. Rozłożyć na
stole posypanym tartą bułką. Nałożyć farsz. Zwinąć mięso
w wałek (roladę). Mięso można rozłożyć na grubej folii
spożywczej, trzymając jej brzegi będzie łatwej zwinąć mięso
w roladę. Ułożyć w brytfance posmarowanej tłuszczem. Piec
przez 2 godz. w piekarniku nagrzanym do 180 st.C.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

17

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Podczas piątkowych przerw można było w bibliotece szkolnej posłuchać fragmentów książki K. Szymeczko „A to historia! Opowiadania z
dziejów Polski”. Uczennice klasy 5A przybliżyły słuchającym, ważne wydarzenia z dziejów naszego kraju - przyjęcie chrztu przez Mieszka, koronację Bolesława Chrobrego na króla Polski oraz pogrom Krzyżaków
pod Grunwaldem. Prezentowana książka napisana jest w sposób bardzo
przystępny i zabawny, a to za sprawą Historynka, Wierszynka i Militarka
– moli książkowych, które z humorem wprowadzają czytelnika w świat
historii – od pradziejów po współczesność.
Hanna Madońska

„WYBIERAM WODĘ”

Uczniowie klas: 0, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b wzięli udział w ogólnopolskim
programie edukacyjnym dla szkół podstawowych „Wybieram wodę”.
Organizatorem i koordynatorem jest Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii w Warszawie. Odbywały się warsztaty, uczestnicy poznawali
zasady prawidłowej gospodarki wodnej i znaczenie właściwego nawodnienia organizmu. Dzieci z dużym zaangażowaniem i radością wykonywały kolejne zadania, a pod koniec każdej lekcji wypijały wodę. Szkoła
otrzymała certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
Alina Foluszna

W LABORATORIUM WYOBRAŹNI

Klasy 5a, 5b i 6b wybrały się do Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. „Dotknęliśmy” 3 światów: matematycznego, fizycznego i chemicznego. W pokoju matematycznym rozwiązywaliśmy zagadki logiczne. W pracowni chemicznej,
ubrani w fartuchy, dostaliśmy menzurki, probówki, substancje chemiczne i robiliśmy eksperymenty, uzyskując własnoręcznie wykonane
mydełka. W pokoju fizyki badaliśmy działanie różnych wahadeł. W Laboratorium byliśmy 3 godziny i było nam mało!
Natalia Sieradzka
Śladem klas starszych, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 2a i 2b też odwiedziły Laboratorium Wyobraźni. Poprzez zabawę,
doświadczenia i eksperymenty badały lepkość cieczy, siłę odśrodkową,
pole elektromagnetyczne, działanie kompasu, budowały proste układy
elektryczne i poznawały zasady dynamiki Newtona, a także dowiedziały
się co to są i jak działają półkule magdeburskie. Zajęcia rozbudziły ciekawość świata, rozwinęły wyobraźnię i zainteresowały naukami ścisłymi.
Tatiana Mura-Waraczewska

„JA I PRZYRODA”

Odbył się etap dzielnicowy Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ja i Przyroda”. Uczestniczyły w nim trzyosobowe reprezentacje szkół
podstawowych: 14, 46, 55, 85, 87. Zwyciężył zespół SP 46, drugie miejsce zajęła SP 85, a trzecie SP 87. W przerwie między etapami uczestnicy
spotkali się na wspólnym poczęstunku. Na zakończenie pani dyrektor
Urszula Kaczmarek podziękowała wszystkim za duży wkład pracy wręczając dyplomy książki. Konkurs już od 14 lat organizują Zespół Parków
Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego i SP nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu.
Alina Foluszna

„WIEM CO CZYTAM”

Sześcioro naszych uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Wiem co
czytam” w SP 34 na os. B. Śmiałego. Reprezentowali nas uczniowie klas
drugich: Matylda Majewska, Wojtek Grupa i Mikołaj Przybyla oraz klas
trzecich: Alicja Majchrzak, Blanka Marszałek i Wiktor Drozda. Przygotowując się musieli przeczytać po cztery dodatkowe lektury, m.in.
„Dziadek mi niedźwiadek” i „Afryka Kazika” autorstwa Ł. Wierzbickiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne czy „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren. Udział w konkursie był dla uczniów dużym przeżyciem i z niecierpliwością czekają na jego wyniki.
Katarzyna Gałęska

„WIELKOPOLSKA NA LUDOWO”

To temat kolejnego, cyklicznego koncertu organizowanego w naszej
szkole. Uczniowie mieli okazję poznać wielkopolskie stroje ludowe,
m.in. szamotulskie, oraz obejrzeć kilka tańców w wykonaniu tancerzy
zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznaliśmy poszczególne elementy stroju ludowego: czepce, kopki,
rogatywki, portki czy katany. Tańce z Wielkopolski są bardzo żywiołowe
i skoczne, a stroje barwne i starannie dopracowane. Przekonaliśmy się,
że folklor może być ciekawy i atrakcyjny nawet również dla młodego
pokolenia.
Katarzyna Gałęska

ZIELONE DNI

Z okazji Dnia św. Patryka, patrona Irlandii, zorganizowaliśmy Zielone Dni. Zielone, piękne drzewo stanęło w holu szkoły. Kolejny dzień
minął po hasłem „Jemy zdrowo i zielono”. Dzieci wykonywały kanapki z
zielonych warzyw, a na deser zajadały zdrowe, zielone owoce. W piątek
ubraliśmy się na zielono. Starsze klasy zaprezentowały taniec irlandzki.
Podziwialiśmy też wykonane przez uczniów piękne, zielone kapelusze.
Zielone dni należały do bardzo udanych!
Aldona Stam
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

dzień myśli braterskiej

Każdego roku 22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. To święto przyjaźni przypada w
dzień urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella. W związku z tą uroczystością zuchy i harcerze założyli swoje
mundury. Tak odświętnie ubrani wywołali w szkole wielkie zaciekawienie. O swojej „zuchowej” przygodzie opowiada nasza
uczennica.
Mam na imię Julianna i chodzę do drugiej klasy. Od półtora roku
należę do 3 Poznańskiej Gromady Zuchenek „Słoneczne Pszczólki”. Zbiórki odbywają się w każdy piątek w zuchówce na Osiedlu
Rusa od 17.30 – 19.15. Do gromady należy około 30 dziewczynek.
Każda zbiórka jest bardzo ciekawa i pełna przygód – śpiewamy
piosenki, rozwiązujemy zagadki, gramy w różne gry i zabawy terenowe oraz zdobywamy różne sprawności. Poza tym jeździmy na
biwaki, a latem przez 10 dni wspaniale bawimy się na kolonii. Julianna Niestrój
Może ta wypowiedź Julianny zachęci innych do wstąpienia do
harcerstwa.
(ZPM)

oświadczenie

W związku z głosowaniem Zespołu w dniu
4.10.2016 r., Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Wypędzonych w Poznaniu przypomina następujące
fakty:
15.12.2015 r. Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników rezygnuje z organizacji konkursu na projekt Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, potwierdzając to w piśmie z dnia 8.02.2016
r.
22.03.2016 r. po debacie publicznej Zespół jednogłośnie pozytywnie opiniuje formę pomnika przedstawioną przez wnioskodawców, tj. projekt artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki.
4.10.2016 prowadząca posiedzenie Zespołu pani Joanna
Bielawska-Pałczyńska lekceważąc poprzednie ustalenia decyduje o przeprowadzeniu głosowania w sprawach rozstrzygniętych poprzednio. Funkcjonariusz publiczny przekroczył
zakres czynności służbowych, tj. podjął działania w przypadku, gdy obowiązek na nim spoczywający polegał na powstrzymaniu się od pewnych działań (art. 231 KK). Wynik siłowego

głosowania, bez udziału inicjatorów projektu, obnażył przewrotność 6. członków Zespołu, głosujących dwoiście.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych wyraża
zdecydowany sprzeciw wobec jakości pracy Zespołu i określa to,
co się stało 4 października 2016 roku, jako przestępstwo urzędnicze i działanie na szkodę interesu publicznego. Ma ono cechy
łamania ustalonego wcześniej prawa, które już funkcjonowało
wiele miesięcy. Jest to także nagłe wyrażenie pogardy dla 10letniej pracy inicjatorów projektu, generując tym samym dodatkowe konsekwencje finansowe dla obu stron.
Od 4 października 2016 roku nasza współpraca z Zespołem nie
z naszej winy rokuje jak najgorzej. Odkładanie budowy pomnika
o lata jest gestem poparcia dla niemieckiej narracji historycznej.
Słynący kiedyś z gospodarności i zaradności poznaniacy coraz
częściej nie potrafią sobie poradzić z prostymi problemami.
Z poparciem Rady Miasta Poznania i wielu innych instytucji
będziemy zabiegać o rozwiązanie Zespołu w obecnym składzie,
w którym nie ma ani jednego członka – świadka drugiej wojny
światowej. Jest to zaprzeczenie społeczeństwa obywatelskiego.
Za Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych: Henryk Walendowski prezes, Marianna Dąbkowska
sekretarz, Marian Łuczak, skarbnik Poznań, 21.03.2016
Alternatywny,
rezerwowy projekt
Pomnika Wypędzonych
Wielkopolan autorstwa
artysty rzeźbiarza
Jarosława Mączki.
Do realizacji wybrany
został inny projekt,
z postacią samotnej,
nieszczęśliwej
dziewczynki.
Pokaywaliśmy go
kilkakrotnie
w różnych ujęciach
przy poprzednich
publikacjach autorstwa
pana Henryka
Walendowskiego i
Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika.
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Oczyszczona i zmodernizowana

malta znów pełna wody

Zakończono napełnianie wodą Jeziora Maltańskiego. Nieckę wypełniły około dwa mln m sześc. wody. W tym celu trzeba było spiętrzyć Cybinę poprzez przymknięcie przegród na
dolnym jazie... Proces musiał być zakończony na początku
kwietnia, jako że już 8 kwietnia Poznań jest gospodarzem regat otwarcia sezonu w kajakarstwie.
Jak informowaliśmy na bieżąco, proces osuszania zaczął się w
listopadzie ub. roku. Z pustej niecki Jeziora wywieziono ponad
20 ton śmieci i ok. 2,5 tys. ton namułów, wycięto 26 ton trzciny,
odłowiono 19 ton ryb. Udało się również wzmocnić brzegi jeziora i wykonać przegląd urządzeń torowych. Za cztery lata proces
osuszania i oczyszczania Malty zostanie powtórzony. Za realizację odpowiedzialny jest POSiR. (eka)

Po spuszczeniu wody ze zbiornika Malty zaangazowane ekipy
rybaków odłowiły aż 19 ton różnych ryb.

Czytajmy!

przyjemne niespodzianki

Czasem jest tak, że przydźwigam z naszej biblioteki stos
książek i po kilku dniach je oddaję, bo w żadną nie mogę ,,się
wczytać” albo też po przeczytaniu kilku stron i przejrzeniu
reszty stwierdzam: ,,szkoda oczu” na banalność akcji itp. Zdarza się i przyjemna niespodzianka trafienia na rzecz o interesującej tematyce. Ostatnio znalazłam np. ,,Poligon. Sensacje z Kraju
Warty” Leszka Adamczewskiego – poznańskiego dziennikarza, z którym czas jakiś pracowałam w jednej redakcji, a który
wyspecjalizował się w tematyce II wojny światowej). Czytam teraz dwie powieści prawie równocześnie, bo jestem ciekawa, bo
delektuję się i jedną, i drugą lekturą. Nie żałowałam czasu i oczu
poświęconych ,,Bardzo długiemu przebudzeniu” Grażyny
Jeromin-Gałuszki. Troje pacjentów prywatnej kliniki psychiatrycznej snuje swoje opowieści: nastolatka Inez opowiada o pensjonacie Magnolia w jakiejś bieszczadzkiej wsi. Nieoczekiwanie
losy tych trojga splatają się z wydarzeniami właśnie w Magnolii
i owej wsi. Świetna konstrukcja, postacie wplątane w niebywałe
sytuacje. Zabawne, melodramatyczne i intrygujące! Tej samej autorki jest ,,Magnolia” i ,,Długie lato w Magnolii”.
W tym samym udanym ,,pakiecie” miałam Nataszy Sochy
,,Hormonia” i ,,Dziecko last minute” (czyli w wieku 45 lat) - w
cyklu ,,Matki, czyli córki”. Socha pisze bardzo... sprytnie, bo jej
powieści zawierają też ,,wykłady” bardzo dobrze wkomponowane w zwykłe dialogi i narrację. Jak się rozwija płód, zagrożenia

Słynne nie tylko w kraju ale i za granicą Jezioro Maltańskie
znów jest gotowe służyć mieszkańcom oraz uczestnikom prestiżowych międzynarodowych zawodów sportowych.

Koparka oczyszcza koryto Cybiny z nagromadzonych
namułów, których wywieziono łącznie 2,5 tys. ton.
jego rozwoju gdy mama już nie pierwszej młodości, pojawia się
wyimek z ,,vademecum naturysty” czy zabawne rozważania o
kształcie... jąder. Nadrzędną sprawą jest toksyczna zaborczość
Konstancji - matki Kaliny – a ta postanawia wreszcie uwolnić
się od tej nadopiekuńczości. Efekt jest taki, że... zachodzi w ciążę
z ledwo co poznanym mężczyzną (z ogłoszenia) – dość ubogim
rencistą, zabawnym intelektualistą. Bardzo to wszystko szczere,
mądre i zajmujące. Polecam sfrustrowanym paniom 40+ a i panom – nie musicie być dla nas ,,macho”!
Bardzo lubię... duchy i w ogóle jak coś straszy. Po powieści
Paula Tremblay'a ,,Głowa pełna duchów” i recenzjach, zamieszczonych na okładce (,,zupełnie nowa jakość na rynku
literackiego horroru”) obiecałam sobie znacznie więcej niż się
okazało. Jest więc zupełnie przeciętna rodzina Barretów: nieco
sfrustrowany ojciec, zatroskana niełatwą codziennością matka i
ich dwie córki: 14-letnia Marjorie i 8-letnia Merry. Dziewczynki
są zgodnymi siostrami, obdarzonymi wyobraźnią. Z tą starszą
zaczyna się jednak ,,coś” dziać. Schizofrenia? Opętanie? Konfabulacja nastolatki? Ta ,,nowa jakość” to reality show realizowany
w czasie egzorcyzmów przeprowadzonych w domu Barretów.
Wszystko wówczas kończy się tragedią – ponoć Merry za podszeptem swojej ukochanej siostry truje całą rodzinę. A dokonał tego ojciec? Po 15 latach o tym co działo się w rodzinnym
domu opowiada zaprzyjaźnionej pisarce Merry, która równocześnie prowadzi blog, a w nim nawiązuje, porównuje wydarzenia
domowe z największymi filmowymi thrillerami (,,Psychoza”,
,,Lśnienie”, ,,Egzorcysta”). I nawet z perspektywy czasu Merry
nie może dać jednoznacznej odpowiedzi co właściwie działo się
w jej rodzinie.
Ewa Kłodzińska
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Prędkość - zero tolerancji!

uwaga Na Mandaty!

Od 19 marca br, na terenie całego województwa trwa
akcja PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI. Policjanci
ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę na
każde, nawet najmniejsze wykroczenia w tym zakresie.
To właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń
prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn
wypadków drogowych.
Przypominamy podstawowe przepisy dotyczące
prędkości poruszania sie po drogach publicznych.

SAMOCHODY OSOBOWE,
MOTOCYKLE, CIĘŻAROWE DO 3,5 T
Obszar niezabudowany

Autostrada
140 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa
120 km/h
Droga ekspresowa jednojezdniowa
100 km/h
Droga dwujezdn. o dwóch pasach w każdą stronę 100 km/h
Droga jednojezdniowa
90 km/h

Obszar zabudowany
Od godz. 5 do godz. 23
Od godz. 23 do godz. 5

Strefa zamieszkania

50 km/h
60 km/h
20 km/h

obowiązek znakowania posesji

Policja przypomina mieszkańcom o obowiązku oznakowania swojej posesji numerem porządkowym. Nieprawidłowe oznakowanie domów lub jego brak, nieaktualne nazwy ulic
na znakach i płotach to problemy, które w wielu przypadkach
sprawiają kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo. Brak oznakowania posesji numerem porządkowym powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również
służb ratowniczych. Często zdarza się, że służby ratownicze bądź
policjanci błądzą w terenie. Tym samym tracą bezcenne sekundy,
które mogą uratować czyjeś życie.
Poznańscy policjanci w marcu br. zaczęli przypominać właścicielom posesji, administratorom, dozorcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym. Numer może być umieszczony zarówno bezpośrednio na budynku, furtce czy bramie wjazdowej. Istotnym jest
by był on widoczny i wyraźny. Obowiązek taki wynika z przepisu
art.47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i
kartograficznego
W kwietniu dzielnicowi ponownie odwiedzą mieszkańców
tych posesji, w których stwierdzono nieprawidłowości celem
sprawdzenia czy zostały one usunięte. Wobec osób, które nie
zastosują się do obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów zostaną zastosowane kary w oparciu o art. 64
Kodeksu Wykroczeń.

Istnieje obecnie całkowita dowolność wyboru przez własciciela
rodzaju oznakowania swej posesji numerem porządkowym.
Chyba uzasadnione byłoby ujednolicenie tej numeracji. Nie
jest to żadne odkrycie, bo tak było w przeszłości.

skrajne oblicza osiedla maltańskiego

Wielu mieszkańców Osiedla Maltańskiego przy ulicach
Warszawska/Krańcowa utrzymuje swoje działki w
znakomitym stanie.

Jest też coraz więcej takich opuszczonych działek, które
oczywiście ak wszędzie stają się wysypiskami śmieci. A jak
przebiegają rozmowy kurii i miasta o przyszłości tego terenu?
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SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
Nowy ogromny kompleks mieszkalno-handlowo-usługowy
u zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej możemy podziwiać
w ostatecznym kształcie, ale na otwarcie jeszcze poczekamy.

HOROSKOP na kwiecień

BARAN - Będąc spod znaku Marsa lubisz wszelkie swoje sprawy rozpoczynać we wtorek. Cechuje Cię przy tym łatwość nawiązywania kontaktów, stąd liczne spotkania i jakby ożywiony plan rozrywek. Honoriusz
Balzak zwykł był w takich sytuacjach mawiać: "Każda kobieta bada ukochanego mężczyznę jak sędzia zbrodniarza". Tymczasem nadchodzi raczej pora cementowania nadwyrężonych więzi duchowych i fizycznych
pospołu. W uczuciach oprzyj się na własnej intuicji.
BYK - Twoim dniem jest piątek. Łagodniejesz wówczas niepomiernie,
chociaż z natury nie brak Ci skłonności do nieporozumień i rozdźwięków.
Niespodzianki w kontaktach towarzyskich, i to bulwersujące. W miejscu
pracy natomiast posunięcia jak najbardziej racjonalne i wcale korzystne.
BLIŹNIĘTA - W środę - wierzysz w to święcie - sprzyja Ci Merkury.
Pielęgnowanie klimatu wewnętrznego spokoju powściągnie Twoją dotychczasową zaborczość. Wiesz przecież dobrze, że "szczęście jest ozdobą
kobiet, jak strój ich pięknością". Postawisz na pojednanie nie wymagając
rzeczy niemożliwych. Nie będziesz próbować narzucać swojej opinii osobom postronnym. "Dla niektórych zwykły stołek jest cokołem".
RAK - Poniedziałek jest Twój nawet wówczas, gdy większość spośród
znajomych tego dnia absolutnie nie lubi. Zarażasz wszystkich dookoła
swoim optymizmem. Ogromne powodzenie w miłości. Zdajesz sobie
sprawę, że tylko "kobieta jest - jak głosi Louis Aragon - przyszłością mężczyzny". W wyniku przedziwnego splotu okoliczności bliska sercu osoba
wyruszy niespodziewanie w daleką długotrwałą podróż.
LEW - Jesteś spod znaku Słońca, przeto najulubieńszym twoim dniem
jest niedziela. W kłopotliwych sytuacjach okaże się, że nie grozi Ci bynajmniej samotność. Otoczenie skłoni Cię do niezbyt przyjemnych dla
Ciebie akurat podsumowań. Przetrzymasz i te opały. Wszak "mężczyźni
nie potrafią - pisał Marcel Achard - poznać kobiet, aleć wciąż próbują". W
sferze materialnej nader interesujące, pożyteczne kroki.
PANNA - Środa odpowiada Ci najbardziej. Wówczas przecież „wszystkie kobiety są młode, a niektóre młodsze". Trudny do wyraźnego zdefiniowania stan duszy. Wkrada się w Twoją świadomość niepewność z racji
postępowania niektórych znajomych, czasem nawet uważanych niesłusznie za przyjaciół. Melancholia, tęsknota i żal. Skomplikowane rozmowy.
Opanujesz się i szybko staniesz na twardym gruncie. Zakochanie tuż....

Małgorzata Czajka zaprasza
tel. 61 653 74 73 ul. Tomickiego 27a
WAGA - Wciąż piątek i piątek, czasem tylko świątek. Pod znakiem Wenus najwspanialej układa Ci się życie w nieustannej euforii miłości. Za
wszelką cenę dążysz, by w każdym przypadku górę brały Twoje wyłączne
racje. Tymczasem "powodzenie u kobiet - twierdzi Ambrose Bierce - ma
ten, kto posiadł umiejętność obchodzenia się bez nich". W pracy pełna
dezorientacja i całkiem inne układy. Łatwo się do nich zapalisz i chyba
jeszcze szybciej z nich dobrowolnie zrezygnujesz.
SKORPION - Jeszcze nie przekonujesz się bez reszty do wtorku, aczkolwiek wiesz, żeś spod znaku Marsa i Plutona zarazem. Zapowiada się
na wskroś emocjonująco. Jakaś zgoła brawurowa akcja. Nikt nie potrafi
przeszkodzić temu wspaniałemu przedsięwzięciu. Wiedz jednakowoż, że
"największe zwycięstwo nad kobietą - jak mawiał Napoleon Bonaparte to uciec od niej". Bierz tedy nogi za pas.
STRZELEC - Czwartek jest zazwyczaj dla Ciebie najszczęśliwszy.
Wszak chadzasz w Jowiszowej aureoli. Pewna osoba mogłaby być dla Ciebie rzeczywiście wszystkim, gdyby nie trudności ogromne, nieprzeskakiwalne niemal, porozumiej się z nią raz na stałe. Właśnie. Wielki mały
cesarz mawiał: "Z tym większym zapałem pragniemy kobiety, im bardziej
niemożliwa, czy tylko nawet trudna jest do osiągnięcia".
KOZIOROŻEC - Sobota, boć to właśnie dzień Saturna, Twego opiekuna. Zastanawiająca alternatywa - albo odświeżysz uczuciowe dotychczasowe, nie zawsze i nie we wszystkim bezpieczne związki, albo spontanicznie
postawisz na jedną kartę czyli rozwój "historii miłosnej" z góry skazanej
na nieodwracalną klęskę. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra sercu:
pierwsza jest klejnotem, druga "skarbem bezcennym".
WODNIK - Także sobota, gdyż Twoją tarczą życiową jest Uran. W najbardziej nawet krytycznej sytuacji i przygnębieniu nie załamiesz się, lecz
wykrzeszesz ze swoich niegdysiejszych zasobów psychicznych maksimum
energii i umiejętności skutecznego działania. Liczysz rozsądnie i mądrze
na własną tylko zaradność. Bacz jednak, że - jak twierdzi znawczyni duszy kobiecej Colette - rzadko kiedy kobieta wybacza mężczyźnie zazdrość,
jeśli zaś nie jest zazdrosny - nigdy".
RYBY - Czwartek jest najprzychylniejszym Ci dniem. Dbają o to i Jowisz i Neptun. Nareszcie mniej obowiązków i należny Ci od dawna relaks.
Ktoś jednakowoż chciałby wyzwolić w Tobie przemożną chęć rywalizacji
i wszystko to pali mu na panewce. Pomnij na porzekadło: "Kobieta tylko
wtedy dochowa wiary mężowi, gdy nikt do załamania tej wiary jej nie
namawia".

IMIENNIK KWIETNIOWY

IRENA (5 KWIETNIA) jest kobietą opanowaną nawet w trudnych sytuacjach. Ma wręcz stalową wolę. Uzewnętrznia swoje reakcje, łatwo przystosowuje się do otoczenia. Obiektywna, uczuciowa, aktywna na różnych życiowych polach, zwłaszcza w służbie bliźniego. Ma taki dar, że otwierają się przed nią wszystkie
drzwi. Nienawidzi kłamstwa, które łatwo odkrywa. Jest jednak w
Irenie pewna dwoistość natury: potrafi też wybuchnąć, zadziałać
wręcz agresywnie!

FILIP (11 KWIETNIA) to inteligentny i elegancki mężczyzna
z pewną dozą tajemniczości. Jest opanowany, pewny siebie, lubi
trzymać ster w ręce – wtedy czuje się najlepiej. Człowiek czynu,
aktywny działacz, ale musi być liderem. Jednocześnie dąży do
tego, aby otaczający go ludzie też działali, dawali z siebie wszystko. Lubi ludzi, chętnie obdarza ich przyjaźnią, nie oczekując
wzajemności. Bardzo żywotny, pełen sił witalnych i zmysłowych.
Przy Filipie trudno się nudzić!
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RESTAURACJA
Szanownym
pacjentom

serdecznie życzymy

radosnej wielkanocy
nadziei i pogody ducha
czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 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

1988

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

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

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

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

2017

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

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

tel. 6187925 48 kom. 507 047 067

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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ELEKTROWNIE PRZYDOMOWE

FOTOWOLTAICZNE, WIATROWE

Projekt * Sprzedaż * Montaż
Raty 1% * Dofinansowanie 30%
Firma SOLZEN - ENERGY
Tel.: 604 812 275

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZE

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

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:
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