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IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
os. Mielżyńskiego 5A

62-020 Swarzędz

tel. 61 817 22 81 e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
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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

•
Monter 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:
•
Monter mechatronik
•
Technik mechatronik
•
Technik mechanik
•
Technik logistyk
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urzędnik pod parasolem

Dlaczego poznańską aferę parkingową bada prokuratura szczecińska? Przecież sprawniej, szybciej i taniej mogliby
to robić miejscowi prokuratorzy, a jednak sprawę zlecono innym, z odległego miasta. Dowodzi to braku zaufania, niewiary
w uczciwość, obawy przed lokalnymi układami? Czy to nie obraża poznańskich prokuratorów? Zostawmy jednak te pytania, bo
w gruncie rzeczy one są tu mniej istotne, a prawdziwy problem
dotyczy uczciwości pracowników magistratu.
Przypomnijmy, że objętymi śledztwem nadużyciami urzędników
poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich zajęli się funkcjonariusze
Centralnego Biura Antykorupcyjnego przed kilku laty. Kierownictwu ZDM zarzucono nielegalne wyremontowanie w latach 20102013 dwóch policyjnych parkingów i „utopienie” kosztów (700 tys.
zł) w innych miejskich inwestycjach. Taki bezprawny proceder był
możliwy tylko przy ścisłym współdziałaniu miejskich urzędników
z prywatnymi firmami, realizującymi różne zlecenia na rzecz miasta. To już jawnie zakrawa na przestępczy spisek, wymagający fałszowania dokumentów, poświadczania nieprawdy itd.
W głowach niektórych mieszkańców znających parkingową aferę pojawiają się wszakże wątpliwości i pytania. Oto najważniejsze
z nich. Czy to wszystko jest w istocie aż tak karygodnym przestępstwem, jeśli za „wykombinowane” pieniądze rzeczywiście poprawiono stan policyjnych parkingów? Obyśmy byli świadkami tylko
takich nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy! Jeśli za nie zrealizowano potrzebne policjantom inwestycje, to nic w
istocie bardzo złego się nie stało. Urzędnicy chcieli pomóc stróżom
prawa i choć postąpili niezgodnie z przepisami, to w końcu można
ich z winy rozgrzeszyć. Czy CBA i prokuratura nie wyolbrzymiają
stosunkowo nieszkodliwych przekrętów?
Otóż nie! Dla zwalczania korupcji bardzo dobrze się stało,
że parkingowej afery nie zamieciono pod dywan, jak czyniono
z innymi. Tu pomogła z pewnością ta szczególna okoliczność, że
w Urzędzie Miasta nastąpiła zmiana władzy. Nowa nie miała widać powodów, aby chronić poprzednią. Urzędnicy, którymi teraz
interesuje się prokurator, nieoczekiwanie dla siebie stracili nagle
parasol ochronny poprzedniej prezydentury. Obecna też nie rezygnuje z parasola, bo on rodzi miłą sercu wdzięczność urzędniczego
dworu i słodkie uczucie rządzenia podległycmi duszami. Wierzmy
jednak, że kolejna zmiana władzy w magistracie nie odsłoni jakiejś
innej afery z tych obecnie naprawdę lub pozornie nie dostrzeganych.
Marcin Dymczyk
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radny wziął za dużo?

Reagując na zgłoszenie prywatnej osoby, prokurator wszczął śledztwo mające ustalić, czy bardzo doświadczony i ważny radny miejski Marek Sternalski nadużył władzy pobierając- niezgodnie z prawem - podwójne wynagrodzenie: pensję
wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dietę radnego.
Tak twierdzi Roman Klamycki zwany „tropicielem afer”, który
w lutym br. złożył wspomniane doniesienie do prokuratury. Wyjaśnił on też, że jest to rewanż za obraźliwe słowa jakie usłyszał
od M. Sternalskiego. Radny kiedyś zarzucił mi, że wszędzie widzę
Żydów i masonów. Poczułem się jakby zarzucał mi antysemityzm.
Zacząłem go sprawdzać i wyszło, że mógł złamać prawo - powiedział Roman Klamycki.
Radny Sternalski tłumaczył się nieznajomością przepisu zabraniającego pobierania pełnej pensji i diety radnego jednocześnie. Zabrzmi to żałośnie w ustach wieloletniego, doświadczonego radnego, jeśli taki przepis jednak istnieje, co zapewne ustali
prokurator i ewentualnie później sąd.
Trafiła kosa na kamień, bo radnego Sternalskiego niejeden
poznaniak kojarzy z aroganckim zachowaniem, skłonnością
do szyderstw i kpin. W ubiegłym roku usiłowaliśmy zainteresować komisję ochrony środowiska Rady Miasta korupcyjnymi
nadużyciami przy tzw. odmulaniu Stawu Browarnego na Cybinie
w Kobylepolu. W trakcie zgłaszania naszych poważnych zarzutów,
dotyczących m.in. wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta,
M. Sternalski okazał nagle wielkie rozbawienie, praktycznie
uniemożliwiając kontynuowanie wypowiedzi.
Zapytaliśmy wówczas radnego, czy tak go rozśmieszyły nasze informacje o nadużyciach poznańskich urzędników. Odpowiedział lekceważącym pytaniem: Czy pan wie, że są nadal ludzie, którzy uważają, iż Ziemia jest płaska? Tak szydził, że żyjemy
infantylnymi złudzeniami i komisja ochrony środowiska nie zamierza się nimi zajmować. A przecież radnych wybieramy i po to,
aby patrzyli urzędnikom na ręce. Wkrótce „odmulaniem” Stawu
Browarnego zajął się jednak prokurator i dotąd zresztą tym się
zajmuje. Wierzymy, że prokuratorskie śledztwo ujawni prawdę
w obu wspomnianych tu sprawach, a radny Sternalski przypomni
sobie przez kogo i po co został wybrany.
md

osiedlowa „dekoracja”
Staw Browarny jesienią w 2014 roku. Nieruchoma koparka bez
obsługi na skarpie pozorowała wydobywanie namułów.

ZNALEZISKA NIESTETY NIE BYŁO

Informacja pt. „Sensacyjne znalezisko”, zamieszczona na
stronie 5 przy artykule pt. „Strych pełen tajemnic” w poprzednim wydaniu CM „MY”, była primaaprilisowym żartem.
Wprowadzonych w błąd Czytelników przepraszamy, mając za
usprawiedliwienie starą tradycję.
Redakcja

Redakcja „MY”

www. czasopismomy.pl

Wyrzucenie wielu starych mebli (nie wszystkie widoczne na
zdjęciu) przy ul. Nadolnik na Głównej obok wejścia do Parku
im. ks. T. Kirschke to nie tylko demonstracja pogardy dla
elementarnych norm społecznego współżycia, ale i wyraz
chamstwa oraz poczucia bezkarności. A gdyby tak policyjni
detektywi uznali, że tą "drobną" sprawą warto się zająć?
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blaski
i cienie integracji
Kolejny miesiąc na osiedlu mija praco-

wicie i z coraz większym zaangażowaniem
tutejszych mieszkańców. Minęły dwa lata
od czasu gdy działamy. Rada Osiedla, której przewodniczę, postanowiła ,,ożywić”okolicę i jak do tej pory wszystko przebiega
zgodnie z planem. Muszę szczerze przyznać, że nie znałem całości terenu, a więc
nie tylko nazw ulic, lecz przede wszystkim
Krzysztof Bartosiak
ludzi tutaj zamieszkujących. Początkowo
nieśmiało, ale z czasem coraz odważniej, mieszkańcy poczęli włączać się w różne nasze działania i to cieszy najbardziej. Zakłady pracy, placówki oświatowe, parafie zawsze ochoczo wspierają wszelkie
nasze inicjatywy, które tą drogą są propagowane. Zawsze też chętnie
biorą w nich udział.
W ostatnim miesiącu miały miejsce dwa warte podkreślenia
wydarzenia. Należą do nich relacjonowane w artykule koleżanki
Magdy Ziółkowskiej sprzątanie okolicy” oraz spotkanie z Wydziałem Antykryzysowym i Policją. W uzupełnieniu artykułu Magdy
dodam tylko, że po zakończeniu sprzątania usiedliśmy przy wspólnym stole w Ośrodku ,,Monaru” (fot. niżej) i wraz z podopiecznymi,

banalnie piękny maj
,,Drogi Pafnusiu! Najgorzej zacząć, powie-

dział jakiś wielki filozof starożytności (Cycero
– dop. E.K.), że zaś ów filozof nie był w ciemię bity, uznaję to osobliwie w chwili obecnej,
Pafnusiu, kiedy(...) biorę znów pióro do ręki i
dolewam wody do zeschłego atramentu z rozpaczliwym uczuciem zupełnej próżni w mojej
mózgownicy. Skoro tylko szczęśliwie zacznę to
całe pensum [zadanie] dogryzmolę do końca(...) ale od czego dzisiaj zacząć?... to sęk!”
Przytaczam te rozterki Wojtusia z Zawad (Marceli Motty), piszącego co dwa tygodnie felietony-listy w ,,Dzienniku Poznańskim”
(cytowany z 16 maja 1866 r.), bo sama takowe mam. Od czego zacząć, o czym napisać, skoro maj ze wszystkich miesięcy jest najbardziej banalny w tej swojej zieloności, kwiecistości, słoneczności...
Pole do popisu mieliby impresjoniści, ale szczególnie majem się nie
zajmowali. ,,Śniadanie na trawie” Edouarda Maneta z 1863 r. z
nagą niewiastą na planie pierwszym i obraz o tym samym tytule
Claude’a Moneta – bardzo obyczajne, ale nie dokończone (1865
r.)to – być może – też majówki.
Jak zagospodarować wolne od pracy dni? Pół biedy jak ktoś ma
działkę tuż za miastem, z porządną altaną: w ziemi trochę pogrzebie, ptaszków posłucha. Zrelaksuje się. Gorzej jak rodzinka
wyjeżdża gdzieś dalej - może i jodu nad Bałtykiem się nawdycha,
tupotu białych mew posłucha, ale potem trzeba wracać w korkach
i smrodzie spalin okropnych. Dzieciaki znudzone, żona pełna dobrych rad jak mąż-kierowca ma jechać, aby było prędzej, a tenże
zmęczony i rozdrażniony. No, i potem pewnie kilka cichych dni
małżeńskich... No, to porzucam majówkowy temat.
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pensjonariuszami Pogotowia Społecznego i naszymi mieszkańcami
zjedliśmy ciepłą grochówkę. Drugi stół serwował „repetkę” w rewitalizowanym przez nas parku przy ul. Browarnej. Skorzystali z niego mieszkańcy Antoninka wraz z pracownikami Volkswagena oraz
Huty Szkła. Atmosfera była iście rodzinna.
Poświęcając teraz kilka słów drugiemu wydarzeniu napiszę
mniej entuzjastycznie. W kwietniu br. Wydział zarządzania antykryzysowego i bezpieczeństwa Urzędu Miasta oraz policja przeprowadziły na terenie placówek oświatowych (ZSP nr7 w Antoninku
i SP55 w Kobylepolu) spotkania dotyczące udzielania pierwszej
pomocy (fot nizej) oraz postępowania w razie zagrożenia zdrowia
i życia. Omawiano też metody oszustw, stosowane najczęściej w
ostatnim okresie wobec mieszkańców, zwłaszcza starszych. Szkoda,
że znikoma ilość z nas zdecydowała się skorzystać z tej formy prewencji uczestnicząc w spotkaniach.
Dlatego nabieram przekonania, że to MY sami często jesteśmy
,,winni” swemu losowi. Bo jakże inaczej można określić brak
zainteresowania tematami wspomnianymi powyżej? Policjant
nie stanie przy każdym domostwie, a karetka pogotowia na każdej
krzyżówce. Może zanim zaczniemy wymagać od innych, zacznijmy
wpierw od siebie! Wierzę jednak, że przy następnej tego typu akcji
zabraknie miejsc na salach...! „Człowiek jest dobry póki pamięta, że
serce ma też dla innych”. (Zeatix Lens)
Krzysztof Bartosiak

Można by zacząć jakoś tak patriotycznie: bo Święto Pracy, potem Dzień Flagi i kolejna rocznica Konstytucji 3 Maja 1791 r. Pochodów już nie ma, zdarzają się manifestacje/demonstracje i ich
kontry, flagę narodową mało kto indywidualnie wywiesza, a o historii tej najważniejszej dla polskiego narodu Konstytucji mało kto
przeczyta. Są encyklopedie, jest internet...
Już myślałam, że może coś zgrabnego podrzuci mi Władysław
Kopaliński swoim ,,Słownikiem mitów i tradycji kultury”, który
tyle razy z felietonowych opresji mnie ratował. Tym razem spotyka
mnie rozczarowanie – jest tylko maik-gaik, ale to byłoby dobre na
początku wiosny. A maj to wiosna w pełnym rozkwicie, a nawet
już przekwicie!
Nawet religijnie maj nie dostarcza solidnego materiału. Owszem,
to piękny miesiąc maryjny z odmawianą w kościołach codziennie
Litanią Loretańską (w pierwszym zarysie powstała w końcu XII
w.), z pięknymi wezwaniami-inwokacjami, licznymi przypisanymi
do niej odpustami, szczególnie związana z Sanktuarium we włoskim Loreto. A 28 maja będzie święto Wniebowstąpienia Pańskiego. I tyle tematu majowo-religijnego.
Jest jeszcze jedno cudne święto majowe: to Dzień Matki. Pamiętajcie o Tych, które Wam jeszcze tutaj towarzyszą, i o Tych, które
już tylko są wspomnieniem...
Można by jeszcze trochę o kapryśnej aurze w maju napisać – że
to nawet potrafi śniegiem sypnąć. Pogoda jest zawsze wdzięcznym
tematem. Wiedział o tym wspomniany na wstępie Wojtuś z Zawad, który w następnym swoim, także majowym (z niedzieli, 27
maja 1866 r.) liście donosi z humorem:,,(...) my tutaj nad brzegami
Warty, otuliwszy się w futra, śpiewamy dzwoniąc zębami ,,Piękny
maj, śliczny maj, marznąc w Świątki istny raj!”. W tym roku Zielone Świątki będą 4 czerwca. I to by było na tyle w tym temacie
majowym...
Ewa Kłodzińska
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pismo z wydziału
ochrony środowiska

W artykule podpisanym inicjałami „md” opublikowanym
w numerze 4 „Czasopisma Mieszkańców MY” z kwietnia 2017
r. podano czytelnikom nieprawdziwe informacje wymagające
sprostowania.
Nieprawdą jest, że „przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów z magazynu przy ul. św. Michała okazał się wielkim niewypałem". Przetarg ten został przeprowadzony zgodnie z ustawą
— Prawo zamówień publicznych (PZP). Zastosowano zasady:
równego traktowania wykonawców, zapewniania uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu, legalizmu, jawności, pisemności postępowania, pierwszeństwa trybów przetargowych
oraz obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej. Dokumenty
dot. przetargu były publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co
więcej —wynik przetargu doprowadził do wyboru wykonawcy
przedmiotu zamówienia.
Nieprawdziwa jest sugestia autora, że Zamawiający nie zawarł
jednoznacznych warunków uczestnictwa. Przedmiot zamówienia wymagał, aby wykonawcy posiadali uprawnienia określone
prawem. Zamawiający badał rynek wykonawców wśród organów udzielających takich uprawnień. Z najwyższą starannością
określił warunki uczestnictwa w przetargu podając wymagania
przewidziane w przepisach ustawy PZP oraz przepisach szczególnych. Nie pozostawił także bez wyjaśnień zapytań zgłaszanych przez zainteresowanych ogłoszeniem o przetargu.
Nieprawdą jest stwierdzenie, że „na zdrowy rozum przetarg
powinien zostać unieważniony, bo jest sprzeczny z logiką i nie
spełnia wymogu konkurencji". Problem unieważnienia przetargu reguluje art. 93 ustawy PZP wskazujący okoliczności, w
których zamawiający unieważnia przetarg. Pośród okoliczności
wymienionych w przywołanym przepisie brak takiej, która zobowiązywałaby zamawiającego do unieważnienia przetargu.
Unieważnienie przetargu byłoby nie tylko niezgodne z prawem, ale i sprzeczne z interesem społecznym polegającym na
konieczności usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów.
Odnosząc się do myśli przewodniej artykułu – nie jest prawdą,
że postępowanie przetargowe prowadzone było przewlekle i nie
wypełniło wymagań zawartych w stosownych przepisach oraz
oczekiwań co do zrealizowania przedmiotu zamówienia przez
wykonawcę.
Dyrektor wydziału mgr in. Leszek Kurek

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

napisaliśmy tylko prawdę

Po naszej niewielkiej informacji z komentarzem o rozstrzygniętym przetargu na usunięcie niebezpiecznych odpadów z magazynu
przy ul. św. Michała, otrzymaliśmy z wydziału ochrony środowiska
Urzędu Miasta pismo nazwane „Sprostowaniem”, które przytaczamy obok. Zawiera ono kilkakrotnie powtórzone zarzuty, że napisaliśmy nieprawdę. Z tymi bezpodstawnymi zarzutami absolutnie się
nie zgadzamy i podtrzymujemy w całości treść krótkiego artykułu
z poprzedniego wydania „MY”. Zamieszczamy go poniżej ponownie dla wygody Czytelników zainteresowanych tym tematem.
W ostatnim zdaniu owego tekstu napisaliśmy, że nie wiadomo
kiedy nastąpi usunięcie tykającej bomby. Od dyrekcji wydziału
ochrony środowiska oczekiwalibyśmy rzeczowej odpowiedzi na
to pytanie, a nie demagogicznych „sprostowań” oraz obraźliwych insynuacji, że napisalismy nieprawdę. Marcin Dymczyk

Jedna oferta w dziwnym przetargu
bomba nadal tyka

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

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Walczymy o Darzybór i Żelazną. Zarezerwowaliśmy środki
na budowę siłowni zewnętrznej na Darzyborze oraz placu zabaw
przy ulicy Żelaznej. Niestety otrzymaliśmy odmowną odpowiedź
od jednostki, która te prace miała realizować. Brak wystarczającego miejsca dla planowanych inwestycji. Nie poddajemy się
jednak i nie ustajemy w staraniach o wygospodarowanie miejsca
w tych lokalizacjach. Niedawno przedstawiciele naszej Rady udali się na spotkanie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w celu uściślenia warunków budowy obu obiektów. Dotąd
nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, a o wszelkich postępach
w negocjacjach będziemy informować na bieżąco.
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, wystosowaliśmy pismo do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji o przywrócenie możliwości wędkowania na czterech zbiornikach: Staw
Antoninek, Młyński Staw, Staw Browarny oraz Staw Olszak oraz
ustalenia odpowiednich regulaminów.
Wzięliśmy udział w dorocznej akcji sprzątania świata. Inicjatorem przedsięwzięcia była firma Volkswagen, a udział w
działaniach wzięły również Huta Szkła Antoninek, Stowarzyszenie „Monar”, Pogotowie Społeczne oraz Szkoła Podstawowa nr
55. Licznie dopisali również mieszkańcy. Wysprzątano wybrane
rejony z Zielińca, Antoninka oraz Kobylepola, zbierając łącznie
200 worków śmieci oraz 2 kontenery odpadów.

Pełną parą ruszają przygotowania do XXIV edycji konkursu
Zielony Poznań. W ubiegłym roku wyróżniliśmy się nadzwyczaj
wysoką frekwencją we wszystkich kategoriach i mamy nadzieję, iż w tym roku będzie jeszcze lepiej. Formularze zgłoszeniowe
można oddawać od 13 maja do 20 czerwca. Będą one dostępne
w punktach rozmieszczonych na naszym Osiedlu. Będzie można
je też pobrać i wypełnić podczas majowego festynu. Na festyn
zapraszamy w dniu 27 maja br. na godzinę 15 do parku przy ulicy
Browarnej w Antoninku.
Kontakt do nas: rada.azk@wp.pl strona: www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl
Radna Magdalena Ziółkowska
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Wystawa w Muzeum Etnograficznym

Romowie

cyganie

To jest wyzwanie, aby znaleźć w swoim oglądzie świata miejsce na pozytywny wizerunek ludzi, którzy wcale nie muszą mieć
ochoty, aby się z nami bratać. Tak napisali twórcy wystawy nazwanej „Romowie - Cyganie” przygotowanej w Muzeum Etnograficznym. Pomysł ekspozycji czynnej do 17 września br.
wyszedł od dyrektora wspomnianej muzealnej placówki pana
Witolda Przewoźnego, który jest nie tylko wielkim znawcą
Romów, ale przede wszystkim ich przyjacielem.

ZNAD GANGESU NAD WISŁĘ

Romowie przybyli do Europy z północno-zachodnich Indii znad
Gangesu około X wieku. Powodem wędrówki był prawdopodobnie
podbój ich azjatyckiej ojczyzny przez sułtana Mahmuda z Ghazni
(dziś Afganistan). Wędrowali na zachód przez Persję, Armenię do
Grecji i na Bałkany. Do Polski pierwsze grupy Romów przybyły
na przełomie XIV i XV wieku z Węgier i Mołdawii. W XVI wieku
liczne grupy ludności romskiej napłynęły do nas także z zachodniej Europy w związku z rozpoczętymi tam prześladowaniami tego
ludu.
Jest to jedyny naród w Europie nie tylko bez własnego państwa,
ale i bez jakiegokolwiek terytorium, które mógłby uznać za swoje.
Romowie wszędzie czują się u siebie są bowiem najbardziej europejskim narodem w Europie. Nie stworzyli własnego pisma, więc
swoje tradycje od wieków przekazują tylko ustnie. Polscy Romowie
dzielą się ogólnie na dwie grupy. Jedna, do niedawna biedna, od
wieków osiadła w terenach górskich, a druga, zamożniejsza, prowadziła życie wędrowne.

Otwarcie wystawy, drugi od prawej jej twórca dyrektor
Muzeum Etnograficznego pan Witold Przewoźny.
Wystawa ulokowana w jednej sali na pierwszym piętrze pokazuje historię i kulturę polskich Romów, ich pochodzenie, różnorodność grup plemiennych, języka, obyczajów, tradycji, religii
i inne aspekty dotyczące tajemniczego ludu. Upowszechnienie
wiedzy o nim to jednak tylko nie najważniejsza część misji ambitnego przedsięwzięcia. Twórcom przyświeca pragnienie wzbudzenia u zwiedzających nowych, życzliwych refleksji o naszych
relacjach z Romami.

Jest okazja zobaczyć bajecznie kolorowe stroje i ubrania
Romów, ich artystyczne wyroby, użytkowe przedmioty itd.
Witold Przewoźny przekonuje, że powinniśmy odrzucić
powstałe w przeszłości niesłuszne stereotypy – klisze o romskiej społeczności, skorygować dotychczasowe sądy i opinie.
Wystawa ma wzbudzić nasz niepokój, że być może jesteśmy
w wielkim błędzie sądząc, że coś wiemy i rozumiemy. Może
nasze przemyślenia pomogą znaleźć choć trochę miejsca dla
akceptacji romskiej inności.

Romski rzemieślnik prymitywnym narzędziami wytwarza
wspaniałe przedmioty. Romowie to może jednak nie Cyganie?

Można obejrzeć wiele ciekawych, starych eksponatów
wypożyczonych z Muzeum Okręgowego wTarnowie.

W nazwie wystawy między wyrazami ROMOWIE i CYGANIE
celowo nie postawiono znaku równości, lecz jego przeciwieństwo: znak nierowności. Jak w tytule tego tekstu.
md
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o miłości i rutynie

Serdeczny i długi aplauz – tak widzowie Sceny na Piętrze
dziękowali Marzannie Graff i Stanisławowi Mikołajczakowi za
występ w teatralnej miniaturce ,,Czas na miłość” (autorstwa M.
Graff w reż. Karola Stępkowskiego). To dowcipne spojrzenie na
małżeństwo z 25-letnim stażem. Anna chce zmienić monotonię
życia (i pożycia) małżeńskiego, Paweł – zasadniczy pan mecenas
tego nie rozumie. Nawet jego matka-seniorka nazywa go starym
dziadem.
Sporo w tym zabawnym spektaklu prawdy o małżeńskim przyzwyczajeniu, o rutynie na co dzień. Annie (z pomocą teściowej)
udaje się jednak to zmienić, choć początkowo mąż jest wielce
zaniepokojony prowokującym zachowaniem żony. Dobre dialogi, trochę pikanterii – to niewątpliwe plusy spektaklu, w trakcie
którego były brawa i serdeczny śmiech (raczej pań...). Był jednak
minus – za często jak na niespełna godzinne przedstawienie scena była pusta (nie licząc rekwizytów), a ciszę wypełniała muzyka
czyli, mówiąc krótko: nic się nie działo...
Wydaje się, że majowy (15.05) spektakl też będzie ciekawy...
Co to znaczy być matką? Jak znaleźć się w nowej – po urodzeniu
dziecka – sytuacji? Jak walczyć z presją oczekiwań narzuconą

ROD "Kwitnąca Dolina"

indolencja zarządu (7)

przez otoczenie? Jak zachować się wobec stereotypów ,,bycia
matką”? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć w autorskim
monodramie młoda aktorka i matka Angelika Olszewska.
Spektakl ,,O matko z córką” reżyseruje Mateusz Olszewski.
Scena na Piętrze zaprasza!
Ewa Kłodzińska fot.: Krzysztof Styszyński
na równą alejką dotrzeć aż do furtki przy lesie, do działki nr 57.
Stąd jest możliwość odwiedzić już pieszo sąsiadów z „Kwitnącej
Doliny” II.
Ogrodzenie obu Ogrodów wymaga szybkiej naprawy. Istnieje ono trzydzieści lat. Wymagać będzie dużego zaangażowania sił i środków. W pierwszym etapie dokonamy przeglądu, by ocenić stan zniszczeń i przeprowadzimy kalkulację, by
znaleźć środki na remont lub na budowę nowego ogrodzenia.
Niezwłocznie podejmiemy starania o przywrócenie zlikwidowanych przez kolej barierek przez tory na „Kwitnącej Dolinie”
I. Od 30 lat istniały, zatwierdzone przez ówczesne władze kolei w związku z zatwierdzonym projektem budowy Ogrodu. Do
chwili obecnej nic złego się nie wydarzyło. Cel nasz osiągniemy,
choćby miało się to oprzeć o sąd.
Nie zabraknie odwagi, aby podjąć się poważnego przedsięwzięcia – budowy świetlicy, którą pragniemy usytuować na
parkingu nr 1. A skąd zdobyć na to środki? Mamy możliwości
uzyskać je z PZD i z programów Unii Europejskiej. Przedstawiliśmy tu tylko ramowy plan naprawczy „Kwitnącej Doliny”. Dalsze
inwestycje będą się pojawiały w dalszym skutecznym działaniu.
Henryk Rozwadowski

W sześciu artykułach pt. „INDOLENCJA ZARZĄDU” drukowanych w czasopiśmie „MY” pokazano wiele zaniedbań, niegospodarności, matactw i kompletnej nieudolności w zarządzaniu
Kwitnącą Doliną. Przedstawione fakty dyskwalifikują ten niekompletny zarząd, niezdolny do pełnienia nadal jakiejkolwiek
funkcji. Ostateczne rozstanie się z tymi osobami nastąpi na najbliższym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym działkowców.
Uważamy, że nie ma sensu wysłuchiwać prezesa i jego ogólników.
Ustalamy własny porządek obrad, w którym znajdą się następujące punkty: ujawnienie stanu konta „Kwitnącej Doliny”, złożenie sprawozdania rocznego zarządu, ustalenie wysokości opłat
za działkę, dyskusja, uchwalenie wotum nieufności dla zarządu.
Nastąpi przedstawienie nowego składu zarządu i podanie terminu przekazania dokumentacji i wszelkiego sprzętu przy udziale
przedstawicieli Zarządu Okręgu, w tym księgowego. Nowy zarząd
przedstawi plan pracy na najbliższy rok i dalsze lata. Oto co powinien zawierać program na lata 2017/18:
Uporządkowanie stanu finansów, rozliczenie
zarządu z działalności, doprowadzenie do
100-procentowej ściągalności opłat za działki, dokonanie przeglądu wszystkich działek
i przekazanie zaleceń użytkownikom, usunięcie z obu parkingów składowiska śmieci,
ustawienie 5 tablic ogłoszeniowych dla szybkiej informacji działkowców o postępach
prac, doprowadzenie alejek do właściwego
stanu, jak sprzed 20 lat. Oto główne punkty
planu odrodzenia „Kwitnącej Doliny” w czasie czteroletniej kadencji nowego zarządu.
W celu łatwiejszego dotarcia do działek
bez rozjeżdżania Ogrodu proponujemy
ułatwienie dojazdu dla 40 użytkowników.
Zamiast wjeżdżać do ogrodu od strony
Swarzędza przez parking, będzie można do
wspomnianych 40 działek dojechać autem Nierówna linia nad planem sytuacyjnym i z jego lewej strony to proponowana
obok ogrodzenia, wzdłuż torów. Będzie moż- droga dojazdu do działek bez konieczności korzystania z alejek ogrodowych.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Kibole i inne wypaczenia

zwichrowana wyobraźnia

Zawody sportowe powinny polegać na szlachetnej rywalizacji. Piłka nożna, ręczna, siatkówka, boks, hokej na lodzie i niezliczone inne dyscypliny rozprzestrzeniły się w całym świecie
w sposób niebywały. Bierze w nich udział gigantyczna liczba
drużyn i zawodników. Jest w czym wybierać. Tłumy zasiadają
na trybunach, by nasycić się emocjami, ale i niestety dać upust
dzikim instynktom, gdzieś tam we wnętrzu człowieka tkwiącym. Wiadomo, że obok pożytecznych skutków przebywania
na stadionie na masowych imprezach, bywają wśród bywalców stadionowych zachowania zdecydowanie skandaliczne i
karygodne.
Odbiorców masowych imprez sportowych można skatalogować na wiele sposobów. A więc, wśród odbiorców imprez sportowych dostrzegamy wielbicieli poszczególnych drużyn, klubów
czy zawodników będących przedmiotem kultu. Nazywamy ich
fanami. To są kibice, którzy regularnie odwiedzają stadiony. I
chwała im! Idą po to, by odprężyć się po trudach pracy, doznać
wzruszeń i wyjść z imprezy dumnymi ze swoich ulubieńców. Inni
stadionowi bywalcy, chcąc być uczestnikami dzikich wybryków,
zadym i burd, wnoszą na stadiony niebezpieczne przedmioty, w
tym petardy i race. Tak rozładowują niskie instynkty. Tego typu
rozrabiaków, zadymiarzy słusznie nazywamy kibolami.
Nie koniec jednak na tym. Są wśród nas kibice szczególnej kategorii: fanatyczni, nienormalni, nietolerancyjni wyznawcy sportu. Nie próbuj im się narazić, bo to niebezpieczne. Gdy powiesz,
że ten mecz, drużyna, zawodnik, klub, a w ogóle, że sport cię nie
interesuje – jesteś wyklęty z tego towarzystwa, czarną owcą jesteś, choć byś mógł imponować innymi zainteresowaniami i miał
w jakiejś dziedzinie wybitne osiągnięcia. W takim gronie możesz

co najwyżej przezornie w ogóle nie wyrażać swego zdania na temat sportu.
Niewątpliwie rzetelne wyczyny sportowców w jakichkolwiek
dyscyplinach zasługują na najwyższe uznanie. Chwała dla tej
elity! Chodzi tylko o to, w jaki sposób odbiorcy do tych wyczynów podchodzą. Mam na myśli szczególnie spaczoną kategorię
pasjonatów, uzależnionych oglądaczy imprez sportowych. Są to
fotelowi kibice, domowi terroryści w imię sportu.
Gdy taki pan domu z pracy wraca, najpierw włącza telewizor,
błądzi po kanałach szukając gdzieś jakiś mecz odbywa. Niczym
sprinter lata po programach, znajduje jakieś zawody, na chybcika
zje obiad i tak na okrągło do nocy. Tylko on jest ważny. Reszta
domowników nic nie wskóra. Ekran tylko dla fotelowego kibica.
Często słyszy się, iż małżonki od łoża męża odchodzą, szukając w
alkowie spokoju, bo ci w amoku oglądają mecze do zmroku.
Fanatycy sportu nie dziś się pojawili. Nietolerancja brzydką
jest przywarą. Osobiście doznałem jej przed pięćdziesięcioma
laty. Ucząc w szkole handlowej przy ul. Śniadeckich w Poznaniu,
dyrektorowi o zaokrąglonej posturze, fotelowemu kibicowi, pewnego razu powiedziałem, iż wieloletnie obserwacje psychologów
udowodniły, jakoby wielu kibiców miało zwichrowaną wyobraźnię. Na drugi dzień otrzymałem wypowiedzenie z pracy.
Henryk Rozwadowski

zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku

przygoda z matematyką

,Królowa Nauk ‘’ rządziła w naszej szkole w marcu i obfitował
on w wydarzenia związane z matematyką. Miały na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania,
ale również znakomita przygoda i zabawa. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, którzy próbowali się w wielu konkursach.
Jednym z zadań było wykonanie plakatu promującego MKM
,,Kangur”. Odbył się ,,Wiosenny Konkurs Matematyczny", konkurs ,,Jeden z Dziesięciu" oraz dyktando matematyczne. Uczniowie uczestniczyli również w projekcie „MARZEC MIESIĄCEM
MATEMATYKI”. Inicjatorem i organizatorem tego święta w
Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve
- patron merytoryczny. Dzień Matematyki został, z inicjatywy
4improve, wpisany do kalendarza świąt nietypowych. Uczniowie
rozwiązywali zadania przygotowane przez stowarzyszenie.
Elżbieta Kujath, Jolanta Królak

olimpiada mitologiczna

Jak zachęcić młodzież do uczenia się? Jak to zrobić? Może zaproponować udział w nietypowej lekcji języka polskiego? Celem
Olimpiady Mitologicznej dla klas V było sprawdzenie znajomości i zrozumienia treści mitów, a także stopnia opanowania
umiejętności językowych.
Na początek jury i pozostali widzowie obejrzeli inscenizacje
znanych mitów, przygotowane przez klasy. Następnie odbył się
konkurs wiedzy. Oceniono też zadanie plastyczne dla reprezentantów klas, którzy mieli narysować portret swojego wychowawcy jako wybranej postaci mitologicznej.
Emocje sięgały zenitu do ostatniej chwili Olimpiady. Ostatecznie obie klasy podzieliły się miejscem na najwyższym podium,
zajmując ex aequo I miejsce. Najcenniejsze okazało się to, że
uczeń miał możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności. Budował swą motywację, kreatywność i wiarę we własne
możliwości.
Joanna Zgórecka
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zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku
SZUKALI WIOSNY

Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany.
Uroczystość z okazji powitania tej pory roku odbyła się pod
hasłem „Szukamy Wiosny”. Uczniowie klas I – III wyposażeni
w odstraszacze zimy, czyli wielobarwne pompony, wstęgi, kulki zawieszane na kijach, przeszli ulicami Antoninka odganiając i odstraszając zimę. Przeganianiu zimy towarzyszyły również przeróżne instrumenty. Uczniowie z całych sił przywoływali
Panią Wionę. Znaleźli ją zaklętą w krokusach, pąkach zieleni,
odrastającej trawie i maleńkich kropelkach deszczu.
Na koniec dostrzegli, że Pani Wiosna obecna jest też w szkole
w postaci tulipanów, jaskółek, bocianów i innych wielobarwnych
kwiatów zdobiących gazetki i okna szkolne. Ten dzień sprawił
nam wiele frajdy i wzbudził uśmiech.
Samorząd klas I-III

W TEATRZE ANIMACJI

Klasy 1a i 1b wybrały się do Teatru Animacji na przedstawienie pt. "Chomik Tygrys". Wszyscy byli w doskonałych humorach. Wycieczka! Do teatru! Tramwajem! Pięknie i odświętnie
ubrane dzieci maszerowały raźno ze szkoły na pętlę Miłostowo i dalej pomknęły tramwajem do CK Zamek, gdzie mieści
się teatr. Dzieci były niezwykle zdyscyplinowane i grzeczne! Ta
krótka wyprawa zmęczyła je jednak troszeczkę, więc z ochotą
zabrały się za pałaszowanie smakołyków przygotowanych przez
rodziców na ten dzień.

KLASOWE ZAJĄCZKI

W klasie 1b dzieci samodzielnie przygotowały wesołe zajączki
na kiermasz świąteczny organizowany w naszej szkole. Ale zanim
zajączki "pokicały" do innych wszyscy cieszyli się ich obecnością
w klasie!
Anna Maldzis-Jacobs

WARSZTATY W MUZEUM

Przedstawienie było bardzo ciekawe, pełne wrażeń i przygód!
Wszyscy na widowni przeżywali bardzo mocno to, co działo się
na scenie. A działo się wiele! Było i wesoło, i smutno, i dramatycznie, i niebezpiecznie, ale na szczęście wszystko zakończyło
się dobrze! Po przedstawieniu oglądaliśmy także wystawę kostiumów, przy której zrobiliśmy sobie kilka zdjęć. Przedstawienie i cała wycieczka pozostawiły wiele pozytywnych wrażeń.
Anna Maldzis-Jacobs, Jolanta Wolnowska-Gorączka

NAJPIĘKNIEJSZA PALMA

Klasy 1a i 1b wybrały się do Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu na lekcję „Co opowie nam pisanka”. Podczas zajęć
poznały tradycje związane z malowaniem jajek oraz zwyczaje
wielkanocne z różnych krajów. Zobaczyły jak wyglądały pierwsze pisanki, dowiedziały się o życiu w starożytnym Egipcie, czym
bawiły się dzieci w dawnych czasach oraz jak wyglądał rycerz i
jego ekwipunek. Na koniec wykonały swoje kolorowe „muzealne” pisanki, które mogły ozdobić obrazkami z eksponatami muzealnymi oraz wielkanocną kartkę. W drodze do domu uczniowie zobaczyli także Stary Rynek, Pręgierz i Bamberkę.
Jola Wolnowska-Gorączka, Anna Maldzis-Jacobs

Świetlica szkolna zorganizowała po raz kolejny konkurs plastyczny dla klas I – VI na najpiękniejszą palmę wielkanocną. W
tym roku jury wyłoniło dwie prace wyróżniające się niebanalną pomysłowością, starannością i estetyką wykonania. Nagrody
otrzymali:Julia Chmiel z klasy IVA i Mikołaj Kisiołek z klasy VB

„JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Julia Gromek z klasy IIIc reprezentowała naszą szkołę w Międzyświetlicowym Konkursie Wiedzy Ogólnej "Jeden z dziesięciu", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 85. Jedenastu uczestników musiało wykazać się rozległą wiedzą i z różnych
dziedzin, dotyczące m. in. języka polskiego, matematyki, polityki, a także sportu i geografii Polski oraz świata. Julia walczyła
dzielnie i niewiele brakowało, aby znalazła się na podium. Po rywalizacji był czas na słodki poczęstunek oraz integrację uczestników.
Maria Gołda
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Wojna i poznańska rodzina

W nocy z 27 na 28 sierpnia 1944 roku przez
Ostrów Mazowiecką przeszły ostatnie oddziały
Wehrmachtu. Wycofujące się wojska niemieckie niszczyły wszystko co stanowiło dorobek
gospodarczy społeczeństwa, wszystko co mogłoby przydać się nadchodzącej Armii Czerwonej. Wysadzały, paliły, zaminowywały. Rankiem 28 sierpnia oddziały 96 homelskiej dywizji strzelców, wchodzącej w skład 48 armii 1
Frontu Białoruskiego, dowodzonej przez gen. Stanisław Kostka
Fatycha Bułatowa, wkroczyły do miasta.
SZYMAŃSKI
Ostrów Mazowiecka była bardzo zniszczona. Najcięższe rany zadali miastu wycofujący się Niemcy, ale najwięcej
szkód wyrządziła artyleria sowiecka. Wysadzony został browar i zniszczona elektrownia. Spłonęły trzy młyny. Zburzony został budynek starostwa, koszary przy ulicy Różańskiej, gmach Kasy Skarbowej i szkoła
przy ulicy Kościuszki. Mocno uszkodzony był ratusz. Dużo domów było
spalonych lub zburzonych, a wiele obiektów zaminowanych. Wszędzie
czuło się świeżą spaleniznę pogorzelisk. Miasto było bez prądu. Niemcy
wprawdzie nie wysadzili całej elektrowni, ale zniszczyli agregaty prądotwórcze. Ciemności nocy rozświetlały tylko krzyżujące się smugi wojskowych reflektorów przeciwlotniczych przeszukujących niebo.

Widać, w niebie usłyszano nasze wołania i otoczono nas opieką, bo „kto
się w opiekę odda Panu swemu – ma obrońcę Boga!”.
Wszyscy spodziewali się dalszego szybkiego marszu Armii Czerwonej na zachód i prędkiego końca wojny. Rodzice liczyli na to, że w październiku, a najpóźniej w listopadzie, będziemy już w Poznaniu. Tymczasem, idące jak burza wojska sowieckie, przerwały swoją zwycięską
ofensywę i zatrzymały się na prawym brzegu Wisły. Sytuacja wojenna i
polityczna wskazywała na to, że czeka nas, być może, jeszcze jeden rok
tułaczego życia.
Na początku września przemieszczały się przez miasto duże oddziały Armii Czerwonej. W związku z tym władze wojskowe zobowiązały
mieszkańców Ostrowi i okoli, do wystawiania przed domy wiader z
pitną zimną wodą i do udzielania żołnierzom wszechstronnej pomocy.
Przez cały upalny dzień, w kurzu i hałasie, ciągnęły kolumny wojska.
Żołnierze, w spłowiałych drelichowych mundurach, spoceni, zakurzeni
i zmęczeni, szli nierówno – trójkami. Niektórych musieli podtrzymywać koledzy, bo ledwo trzymali się na nogach. My – chłopcy – byliśmy
zawiedzeni. Przecież wojsko powinno maszerować czwórkami, równym
sprężystym krokiem, ze śpiewem! Jechały tabory złożone, w większości,
z małych wozów ciągnionych przez jednego mechatego konika. Przejeżdżały ciężarówki ZiS 5, armaty, zamontowane na trzyosiowych samochodach ZiS 6, wyrzutnie katiusz i wielkie czołgi T34.
Jakże potrzebna była ta woda wystawiona przed domy. Spragnieni
czerwonoarmiści pili ją łapczywie, polewali spocone, zakurzone, rozpalone twarze i głowy. Patrzyliśmy na to maszerujące wojsko z wielką
chłopięcą ciekawością. Donosiliśmy raz po raz ze studni świeżą wodę
i w kubkach podawaliśmy ją żołnierzom. Przede wszystkim jednak,
zgodnie z poleceniem mamy, pilnowaliśmy wiadra i kubków.

Po powrocie z Dud zamieszkaliśmy na Małkińskiej w drewnianym
parterowym domu (fot. wyżej), którego właścicielem był pan Stanisław Pęziński. Wejście od ulicy prowadziło przez niewielki ogródek.
Nasz pokój był bardzo duży i słoneczny – miał cztery okna z widokiem
na ulicę. Z jego umeblowaniem nie było kłopotu. Mieliśmy przecież
tylko to, co zabraliśmy do Dud: sienniki, drewnianą skrzynię zrobioną
przez Jakackiego i ławę. Był tylko jeden bardzo poważny problem – nie
było na czym gotować. Po przeciwnej stronie ulicy, z ruin domu, w którym mieścił się jeszcze niedawno Arbeitsamt, wygrzebaliśmy kilkadziesiąt cegieł, urobiliśmy glinę i ojciec postawił niewielką kotlinę.
Zaraz po naszym powrocie do Ostrowi odwiedził nas ks. Zygmunt
Kapkowski. Przyszedł zobaczyć co się u nas dzieje, jak się urządziliśmy.
Słuchał naszych opowiadań o przejściu frontu i wkroczeniu Sowietów.
Opowiedział nam o swoich przeżyciach i o tym, jak biskup Zakrzewski
uratował ostrowski kościół:
W czasie oblężenia, wielu ludzi schroniło się w świątyni. Grube, ceglane
mury i głęboka wiara w Opatrzność Boską dawały im poczucie bezpieczeństwa. Modliliśmy się wspólnie. Prosiliśmy Matkę Bożą o opiekę, śpiewając:
„Pod Twoją obronę...”. Kierowaliśmy do tronu bożego błagalne pienia: „Od
powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie ” Nasze modlitwy i
śpiewy zlewały się z gwizdem i wybuchami spadających pocisków.
Kościół stanowił duży, dobrze widoczny z daleka, cel. Sowieckie pociski armatnie uszkodziły świątynię – kilka trafiło w południową ścianę,
a jeden wpadł do wnętrza, „wylądował” przed głównym ołtarzem i ... nie
eksplodował. Czyż to nie cud? Ale później zdarzył się kolejny cud, chyba
jeszcze większy! Gdy zjawili się żołnierze niemieccy, aby wysadzić kościół,
ksiądz biskup Zakrzewski z boską pomocą, wykorzystując swą biegłą znajomość niemieckiego, potrafił mądrymi argumentami odwieść saperów od
zniszczenia świątyni.

W niedzielę 10 września, po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy,
poszliśmy znowu do kościoła (na zdjęciu powyżej obecnie). Mama nie
miała czym wyprasować zmiętych komży i nie mogliśmy służyć do mszy,
więc byliśmy razem z rodzicami. W uszkodzonym działaniami wojennymi kościele, którego wnętrze zostało już wstępnie uporządkowane,
uroczystą mszę świętą odprawiał ksiądz biskup Zakrzewski. Dziękowaliśmy Bogu za przepędzenie Niemców i prosiliśmy Go o jak najszybsze
zakończenie wojny. Na koniec mszy organista zagrał kilka taktów pieśni
Serdeczna matko i …zamiast znanej mi dobrze pieśni do Matki Bożej
zaintonował, zabronione w czasie okupacji Boże, coś Polskę...
To Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław,
Panie! było tak potężne, że zdawało się unosić sklepienie kościoła, aby
jak najkrótszą drogą polecieć do nieba i dotrzeć do Boga. Ksiądz biskup
zamiast, jak zwykle zaraz po zakończeniu mszy świętej, pójść z ministrantami do zakrystii, stał przed ołtarzem i razem z wiernymi śpiewał
ten hymn do wszechmogącego Boga.
Największym naszym zmartwieniem była w tym czasie Małgosia.
Przywieźliśmy ją z Dud chorą i nie bardzo wiedziano, co jej dolega. Objawy wskazywały na zatrucie pokarmowe. Może Niemcy zatruli
wodę w studni w Dudach? Ale przecież wszyscy piliśmy tę wodę i nikt
z nas nie zachorował. Z dnia na dzień marniała nam nasza czteroletnia siostrzyczka, nie chciała nic jeść, tylko piła i nikt nie wiedział w
jaki sposób można by jej pomóc. Aż któregoś dnia zjawił się znowu ks.
Zygmunt. Przyniósł, z zapasów kościelnych, butelkę czerwonego wina i
powiedział: Dajcie dziecku tego wina, ono na pewno postawi je na nogi.
To wino okazało się cudownym lekarstwem. Małgosia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, odzyskała apetyt i zaczęła prędko wracać
do zdrowia. (cdn)
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI

wysiedleni (8)
WŚRÓD ZGLISZCZ I RUIN (I)
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śmigus-dyngus
po tajsku
Mateusz Biskup („Biszop”) pochodzi

z Osiedla Antoninek, chodził do Szkoły
Podstawowej nr 86 przy ul. Mińskiej. Po
ukończeniu studiów w USA mieszkał 10
lat w Szkocji, pracując w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w Bangkoku, gdzie
pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi kanał na Youtube

Mieszkam tu już ponad rok, a Tajlandia cały czas mnie zaskakuje. Ciągle jest to raczej inna planeta, niż inny kraj. Różnice mentalne i kulturowe między tym krajem a Europą są przeogromne
i chyba wiele czasu zajmie mi przyzwyczajenie się do nich. Ale
są też pewne punkty styczne. Mniej więcej w tym samym czasie,
kiedy my w Polsce świętujemy Wielkanoc, Tajowie przygotowują
się na nadejście Nowego Roku. A celebrują go mniej więcej tak,
jak my żegnamy święta Wielkiej Nocy – oblewając się wodą!
Wyobraźcie sobie nasz śmigus-dyngus podniesiony do potęgi i trwający 3 dni. Tak, w połowie kwietnia cały kraj ogarnia
trzydniowe szaleństwo zwane Songkran. To słowo pochodzące z
sanskrytu, starożytnego języka wywodzącego się z Indii, oznacza
tyle co zmiana, przejście lub transformacja. Słońce wchodzi w
nowy znak zodiaku, a Tajlandia wchodzi w Nowy Rok – w tym
przypadku jest to rok 2560 (lata są liczone od chwili, kiedy Budda doznał oświecenia). Wiążą się z tym liczne obrzędy.
Kilka dni temu w mojej szkole zostaliśmy zapytani (ja oraz pozostali zagraniczni nauczyciele), czy zechcielibyśmy wziąć udział
w tradycyjnych songkranowych obchodach.
Oczywiście
wyraziliśmy zgodę.
Do szkoły przyjechali najbardziej szanowani przedstawiciele
miejscowej społeczności, wszyscy w podeszłym wieku, oraz
zaproszeni mnisi. Po
powitalnym poczęstunku zasiedli za
ozdobnym stołem.
Całe grono pedagogiczne ustawiło się
zaś grzecznie w rządku i po rytualnym obmyciu posągu Buddy (co symbolizowało
zmywanie zeszłorocznych grzechów) każdy z nas wylał po kilka
kropel wody na złączone dłonie każdego z nestorów oraz mnichów. Potem mnisi odebrali przygotowane dla nich podarki i
wrócili do swojego klasztoru.
Tyle części oficjalnej. A część nieoficjalna? To po prostu
ogromna impreza. Cały kraj bierze udział w gigantycznej trzydniowej bitwie wodnej. Wodą leją się dosłownie wszyscy – od
kilkuletnich berbeci aż po staruszków. Nawet policjanci strzelają
z pistoletów na wodę przez okna swoich radiowozów. Wychylenie nosa z domu w tych dniach to stuprocentowa gwarancja
bycia oblanym wodą od stóp do głów. Nie jest to może bardzo
nieprzyjemne, ponieważ kwiecień to najbardziej upalny miesiąc w Bangkoku, który notabene jest, według Międzynarodowej
Organizacji Meteorologicznej, najgorętszą stolicą świata. Kwietniowe temperatury nierzadko sięgają tu 45 stopni w cieniu lub
nawet więcej. Trochę wody dla ochłody się przyda.
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Czasem ta zabawa przybiera jednak niebezpieczne oblicze. Kilkakrotnie byłem świadkiem, jak z jadącego pick-upa ktoś wylał
wiadro wody na motocyklistę, który stracił panowanie nad pojazdem i cudem uniknął śmierci. Songkran ma więc także swoją
tragiczną stronę – co roku na bangkockich ulicach wskutek nieodpowiedzialności imprezowiczów ginie kilkadziesiąt osób.
W tym miejscu muszę wspomnieć, że mieszkam w dzielnicy,
w której jest bardzo mało białych. Chyba śmiało mogę stwierdzić, że w promieniu kilku kilometrów od mojego condo białasa
się nie uświadczy. Kiedy robię zakupy w supermarkecie i widzę
innego białego (co zdarza się BARDZO rzadko) wówczas zazwyczaj podchodzimy do siebie i zaczynamy pogawędkę (Skąd Pan/
Pani jest? Jak długo mieszka Pan/Pani w Tajlandii? itp.) Naprawdę! Widok kogoś o białym kolorze skóry w mojej dzielnicy jest
czymś niezwykłym. Do tego stopnia, że dzieci na ulicy (a czasem
i dorośli) oglądają się za mną ze zdziwieniem w oczach. Nietrudno się zatem domyśleć, jaka jest reakcja Tajów świętujących
Songkran na widok egzotycznego przybysza.
W czwartek rano, pierwszego świątecznego dnia, musiałem
udać się na zakupy. Przeżyłem już rok temu Songkran, więc
wiedziałem jak to wygląda. Ubrałem się przezornie w najgorsze
ciuchy, zawinąłem kilka banknotów w plastikowy woreczek i
ostrożnie wymknąłem się z apartamentowca. Nie wyszedłem na
główną ulicę, po której jeździły pick-upy z grupami wyrostków z
wiadrami w rękach, lecz postanowiłem przemknąć się do Tesco
bocznymi uliczkami. Plan okazał się dobry. Do czasu…
Idąc spokojną uliczką w pobliżu mojego condo dotarłem do
niewielkiej przecznicy, na końcu której stał supermarket – cel
mojej wyprawy. W tym momencie znalazłem się w środku grupy
około dwudziestu tajskich dzieciaków toczących ze sobą zaciekłą bitwę wodną za
pomocą szlauchów,
wiader i karabinów
na wodę. Na widok
białoskórego, łysego cudaka oczy
nieomal wyszły im
z orbit.
Oręż wodna w
postaci wspomnianych
szlauchów,
karabinów i wiader
zawisła im w dłoniach. Dzieciaki z
gębami otwartymi
ze zdziwienia patrzyły się raz na siebie nawzajem, a raz na mnie. Gdyby UFO wylądowało na uliczce
pewnie nie zrobiłoby takiego wrażenia… Grymas zdziwienia
na ich twarzach szybko przerodził się w szeroki uśmiech. „AP
NAAM FARANG!!!” - „Wodą na faranga!!!” (farang to po tajsku
biały) – zdołałem tylko usłyszeć zanim zostałem zalany litrami
wody ze wszystkich stron.
Oprócz oblewania się monstrualnymi ilościami wody, tradycją Songkranu jest także wzajemne smarowanie się po gębach
sproszkowaną gliną, co ma zapewnić ochronę przed złymi duchami. Do mojej facjaty dzieciaki nie miały szans dosięgnąć,
więc po prostu obrzuciły mnie garściami glinianego proszku i
uciekły. Wszedłem do Tesco jak mokry gliniany bałwanek. Obsługa sklepu oraz jego klientela na mój widok wybuchnęły gromkim śmiechem. „HAPPY SONGKRAN, FARANG!!!”. Zrezygnowałem z zakupów. Kupiłem po prostu największą wodną giwerę,
napełniłem ją amunicją i wróciłem na wspomnianą przecznicę w
poszukiwaniu małoletnich prześladowców.
Mateusz Biskup

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

12

komunalne na zawadach

Przy ul. Zawady – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
- rozpoczęto właśnie budowę dwóch czterokondygnacyjnych
bloków komunalnych łącznie z 46 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi. Będzie 31 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 50 m kw. i 15 o powierzchni 37 m kw., też dwupokojowych, ale z aneksem kuchennym. Wszystkie będą miały
balkony. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się tu już w kwietniu
przyszłego roku.
Budynki nie są podpiwniczone, ale do dyspozycji lokatorów
zaplanowano pomieszczenia gospodarcze na klatkach schodowych. Przewidziano 3 mieszkania dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie lokale będą gotowe do zamieszkania – z panelami na
podłogach, płytkami w kuchni i w pełni wyposażoną łazienką.
Zagospodarowanie terenu wokół budynków obejmie zieleń, plac
zabaw dla najmłodszych, nowe drogi i chodniki oraz parkingi.

Koszt inwestycji przy ul. Zawady wyniesie 6, 1 mln zł, łącznie z
rządową dotacją 2,85 mln zł. ZKZL podkreśla, że 1 m kw. mieszkania powstanie za niespełna 2,7 tys. zł, co stanowi połowę ceny
żądanej przez deweloperów na wolnym rynku.

Taki będzie widok od ulicy Zawady na nowe komunalne bloki

zatętniło sportowo

pracy w „Polonii” staje się bardziej profesjonalna. Pierwsze efekty widać dzięki współpracy z firmą „Astra”, która pomaga uporządkować teren wokół stadionu. Do prac włączyli się również
uczniowie klas sportowych SP 45, którzy w ramach akcji „Sprzątanie Świata” dołożyli cegiełkę, aby boisko boczne było gotowe
do treningu (fot. niżej). Konrad Kowalski

na co i jak wydano pieniądze

szkola nr 78. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał 105 tys. zł na
urządzanie i utrzymanie Parku im. ks. T. Kirschke. Do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich oddano 41 tys. zł, za co wyremontowano 152 metry bieżące chodnika na ul. Suchej fot. niżej). Poza
tym mniejsze kwoty przeznaczono na sport (9,2 tys. zł) i dofinansowanie straży miejskiej.

W kwietniu w pełni zatętniło życie sportowe na stadionie
TS „Polonia”. Wystartowały rozgrywki młodzieżowe, w których bierze udział pięć zespołów z Harcerskiej. Udany również
okazał się nabór przeprowadzony 18 marca, ponieważ z każdym
treningiem do poszczególnych zespołów pukają nowi kandydaci
do gry w piłkę. Dobrze zainaugurowały rundę wiosenną również seniorki, które w pierwszych meczach inkasowały komplety
punktów. Na pierwsze zwycięstwo natomiast dłużej kibicom
kazali czekać zawodnicy drużyny seniorów. I chociaż sytuacja
w tabeli nie napawa zadowoleniem to zmieniająca się sytuacja
organizacyjna i finansowa klubu dodaje zawodnikom seniorów
ochoty do treningu.
Sporą energią i działaniem wykazują się również nowe władze klubu. Dzięki staraniom zarządu klub pozyskał partnerów,
dzięki którym z każdym tygodniem działalność i organizacja
Rada Osiedla Główna miała w 2016 roku do dyspozycji 525
tys. zł. Pieniądze te wydatkowano w ogromnej większości za pośrednictwem miejskich jednostek i wydziałów, którym zlecono
do wykonania różne zadania na rzecz osiedla.
Trzeba tu podkreślić, że taka praktyka korzystania z owego pośrednictwa jest z konieczności stosowana powszechnie w osiedlowych samorządach Poznania. Pieniądze wydawane bezpośrednio
przez rady osiedli stanowią bardzo niewielki udział w ich rocznych
budżetach. Wynika to zapewne w dużym stopniu z nie posiadania
przez osiedlowe samorządy samodzielności finansowej. Realizowanie dużych przedsięwzięć stanowi nadmierne obciążenie dla społecznie, bez wynagrodzenia działających radnych.
Zbyt duże uzależnienie rad osiedli od urzędników przy realizacji lokalnych zadań jest bez wątpienia problemem wymagającym
jakiegoś rozwiązania lub choćby złagodzenia. Liczne przykłady dowodzą bowiem, że miejskie jednostki nie wydają osiedlowych pieniędzy dostatecznie gospodarnie i oszczędnie. Można nawet mówić
o skandalicznych nierzadkich przypadkach szastania nimi, wręcz
marnotrawienia.
Wracamy jednak do konkretnych wydatków osiedla Główna w
minionym roku. Najwięcej, bo aż 339,5 tys. zł przekazano wydziałowi oświaty Urzędu Miasta na sfinansowanie remontów
dachów: sali gimnastycznej Gimnazjum nr 20 i budynku Przed-

Samorząd Głównej na zadania bezpośrednio przez siebie realizowane wydał w ubiegłym roku tylko 22,4 tys. zł, a więc zaledwie
nieco ponad 4 proc. rocznego budżetu. Mieszczą się w tym m.in.
skromne diety przyznawane niektórym osiedlowym radnym jako
rekompensata za wykonanie określonych zadań.
so
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gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka

„o poezję trzeba dbać”

Odbył się V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej „O
poezję trzeba dbać”. W tegorocznej, jubileuszowej edycji udział
wzięło kilkudziesięciu utalentowanych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów Poznania i okolic. Jurorzy mieli niezwykle
trudne zadanie, aby wytypować laureatów, ponieważ prezentowali oni wysoki poziom umiejętności artystycznych. Ostatecznie
zwycięzcami tegorocznych zmagań konkursowych zostali:
Kategoria Szkoły Podstawowe: I miejsce Urszula Jaskólska SP
64 im. Marii Konopnickiej, II miejsce Julia Gładkowska SP nr 18,
III miejsce Martyna Łukomska SP nr 34.

Przejawy patriotyzmu

Jedną z wielu tradycji Gimnazjum nr 20 stało się odwiedzanie
nekropolii na Miłostowie i opieka nad miejscami spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego. Rozpoczynający naukę w naszej szkole
uczniowie klas pierwszych postanowili włączyć się w te działania. Już po raz drugi klasa I udała się na cmentarz, by uporządkować groby poległych.

Wyróżnienia: Basia Balewska SP nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego oraz Emilia Żebrowska SP nr 6. Kategoria Gimnazja:
I miejsce Emilia Sarnowska Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego, II miejsce Barbara Szymkowiak Gimnazjum im. Polskich
Noblistów w Baranowie, III miejsce Agata Frąckowiak Gimnazjum w Wielichowie reprezentująca Wolsztyński Dom Kultury.
Wyróżnienia: Weronika Muszyńska Gimnazjum nr 20 oraz Weronika Nędzyk Gimnazjum nr 7.
Beata Kierzkowska

Młodzież z dużym zaangażowaniem wykonała powierzone
jej zadanie. Jego zwieńczeniem było zapalenie przyniesionych
przez uczniów zniczy i chwila refleksji przy pomniku poległych.
Podjęte na cmentarzu działania tradycyjnie już będą miały swoją
kontynuację w szkole, staną się przyczynkiem do późniejszych
rozmów na historii i lekcjach wychowawczych o patriotyzmie
oraz jego przejawach we współczesnym świecie.
Agnieszka Rajniger-Łatkowska

aktualne obrazki różnych stron życia osiedla

Ciągle rosnące osiedle Kwadrans przy ul. Wiejskiej/Krańcowej
znów przysporzy Głównej kilkuset nowych mieszkańców.

Pozbawiona lokatorów stara kamienica przy ul. Suchej czeka
w kolejce do wyburzenia, aby przejśc do historii Głównej.
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
JUBILEUSZ PATRONA

Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały szczególny wymiar,
gdyż równo 10 lat temu nadano SP45 imię ORP „Poznań”. Przybyło wielu gości: matka chrzestna okrętu pani Maria Łbik, zastępca
dowódcy ORP „Poznań” porucznik Monika Narloch z delegacją,
prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów
Polskich pani Iwona Urban z delegacją, przewodniczący Rady
Osiedla Główna pan Ludwik Troiński, przew. Zarządu Osiedla
Główna pan Adam Kornacki, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Biadkach pani Beata Ciesiołka, przedstawiciel Rady Rodziców
pan Karol Biniak, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Matka chrzestna okrętu odnowiła chrzest morski jednostki,
a dyrektor SP 45 i zastępca dowódcy ORP „Poznań” symbolicznie podniosły banderę na okręcie. Po wzruszającym wystąpieniu
uczniowie zaprosili zebranych na rejs pełen wspomnień, który
pokazał, jak wiele wartości wniosła w życie szkoły współpraca
z ORP „Poznań”. Przed SP 45 im. ORP „Poznań” drugie dziesięciolecie wspaniałych przygód z patronacką jednostką oraz jej
załogą. Niech wspólny rejs po morzach przyniesie wiele radości i
niezapomnianych wrażeń kolejnym rocznikom uczniów!

BEZPIECZNI W SIECI

Tegoroczna edycja Dni Bezpiecznego Internetu odbyła się
pod hasłem "Razem zmieniamy Internet na lepsze". Uczniowie
oglądali filmy związane z bezpieczeństwem w sieci, tworzyli plakaty, mieli pogadanki klasowe, a podczas debaty uczniowskiej
poruszali tematy związane z zachowaniem w sieci. Odbyło się
także spotkanie dla uczniów klas IV-VI z sierżantem Adamem
Szczepaniakiem, policjantem ds. prewencji. Uczniowie chętnie
pytali o sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu. Usłyszeli o odpowiedzialności za swoje działania w sieci, o niebezpieczeństwach i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, o
informowaniu przede wszystkim rodziców o niepokojących zdarzeniach. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że Internet nie jest
ani dobry ani zły. Jest źródłem wiedzy i od użytkownika zależy w
jaki sposób z niego korzysta. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę
z potencjalnych niebezpieczeństw.

KONKURSY- ZMAGANIA

REKOLEKCYJNE REFLEKSJE

„W drodze do doskonałości” – to hasło tegorocznych szkolnych rekolekcji. Był to dla nas czas refleksji, zatrzymania się
na chwilę, zastanowienia nad własnym życiem i nawróceniem.
Spotkaniom w kościele towarzyszyły wspólne śpiewy, rozważania Drogi Krzyżowej oraz spowiedź. Czas, który umocnił naszą
wiarę, zakończyliśmy przy stole eucharystycznym w czasie Mszy
Świętej. Podczas spotkań w szkole czytaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego, tworzyliśmy plakaty, oglądaliśmy filmy oraz
wystawę w bibliotece szkolnej pt. „Biblia – Księga Życia”.

PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW

Najmłodsi uczniowie klas I a i I b zostali uroczyście przyjęci
w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszaki obejrzały
przedstawienie przygotowane przez kółko biblioteczne „Mole
książkowe”. Młodzi aktorzy wcielili się w bajkowe postacie, a
dzieci znakomicie odgadywały prezentowane fragmenty bajek.
Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz zakładki wykonane przez starszych kolegów. Następnie przyszedł czas na pierwszy samodzielny wybór książki.

W Poznaniu odbył się ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Z radością informujemy, że Kornelia K. z
klasy 6b naszej szkoły uzyskała tytuł finalisty konkursu. Natomiast Agata L. (kl. 4b) i Tomasz W. (kl. 6b) zostali finalistami
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Poznania i wezmą
udział w dalszych zmaganiach. W szkolnym finale konkursu
ortograficznego „Gżegżółka” dla klas II i III wzięło udział 15
uczniów. Wygrały Tosia Ł.(kl.3b) i Eliza X. (kl. 2a), które będą
reprezentować naszą szkołę w finale Międzyszkolnego Konkursu
Ortograficznego „Gżegżółka” w SP 84. Uczniowie klasy 6b - Kornelia, Jagoda i Jędrzej reprezentowali naszą szkołę w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KUMPEL NIE DOKUCZA

Odbyła się debata uczniowska na temat przemocy „Bądź kumplem – nie dokuczaj”. Przybyli na nią reprezentanci klas I-VI, panie dyrektor, wicedyrektor i psycholog oraz opiekun Samorządu
Uczniowskiego. Dyskutowali o tym czym jest przemoc, z jakimi
rodzajami agresji się spotykają, jak na nią reagują, jakie są jej
skutki i jak sobie z nią radzić. Okazało się, że uczniowie dużo
wiedzą na temat przemocy. Ciągle też uczą się jak radzić sobie z
agresją własną i cudzą. Zawsze mogą liczyć tu na wsparcie życzliwych dorosłych w naszej szkole.
(dokończenie na str. 15)
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Ku pamięci Bronisława Szwarca

biegi nad maltą

Polana Harcerza nad Maltą była 25 kwietnia areną zmagań
blisko 1500 dzieci i nastolatków z Poznania i okolic w biegach
przełajowych na dystansach 1000, 1200, 2000 i 3000 m – w
zależności od wieku uczestników. Najmłodsi mieli ok. 10 lat,
najstarsi – ok. 20. Zawody, będące eliminacjami do finałów
wojewódzkich, odbyły się w ramach XVI Memoriału Bronisława Szwarca.
Takie biegi odbywają się w Poznaniu od 1946 roku. Ich patron
– poznaniak Bronisław Szwarc (ur. 1905 r.) był lekkoatletą, biegaczem średniodystansowym, działaczem sportowym, wychowawcą młodzieży, założycielem klubu piłkarskiego „Sława” Poznań. Jako działacz niepodległościowy w czasie okupacji, został
aresztowany i skazany na śmierć (Wrocław, maj1942 r.).
Kwietniowy Memoriał im. Bronisława Szwarca został zorganizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”,
Uczniowski Klub Sportowy i SP nr 51 im. B. Szwarca oraz Mło-

dzieżowy Ośrodek Sportowy POSiR. Biegi wspiera WKS „Grunwald” Poznań i Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki., a imprezę dofinansowano ze środków samorządowych województwa,
powiatu i Poznania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdjęcia z Memoriału otrzymaliśmy z POSiR – dziękujemy.
(E.K.)

Wystawa w Galerii "El Arte"

obrazy
Janusza Biernackiego
Na początku kwietnia br. w Galerii „El Arte” przy ul. Włada 7 w
Poznaniu odbył się wernisaż - czyli uroczyste otwarcie - wystawy
artysty malarza z Osiedla Warszawskiego pana Janusza Biernackiego (na zdjęciu obok pierwszy z prawej). Była okazja zobaczyć
kilkadziesiąt obrazów z dorobku tego twórcy. O pasji malowania
mówił przy innej okazji, że „wszystko co musisz zrobić to stanąć przy sztaludze, dopóki nie dokonasz prostego wyboru – albo
przelejesz coś na płótno, albo eksploduje ci mózg”… Motywem i
hasłem przewodnim wystawy była DOŃA (Pani) – fascynująca,
intrygująca kobieta - raz będąca Aniołem, raz Pięknością, a innym razem Zadumą czy Wiatrem… Trzeba tu dodać, że J. Biernacki tworzy też wiersze, które też publikowaliśmy.

Wszyscy obecni stwierdzili, że chcieliby chodzić do szkoły
wolnej od przemocy i zrozumieli, że najbardziej zależy to od nich
samych.

SZKOLNE TALENTY

Promienie wiosennego słońca są zapowiedzią corocznego i
bardzo wyczekiwanego konkursu „Mam Talent”. To święto umiejętności wokalnych, tanecznych, instrumentalnych i sportowych.
Przygotowania trwają na długo przed wielkim finałem. Każdego
roku pojawiają się inne przeboje. W tym roku prawdziwym hitem
okazał się utwór „Tamta dziewczyna”, który był prezentowany aż
4 razy! Poza konkursem wystąpili także uczniowie z kl. 2a i 1b
oraz chłopcy z kl. 6a.
Ostatecznie w gronie
wyróżnionych znaleźli się: Jaś z kl. 5b,
Olek z kl. 2c, Maja i
Zuzia z kl.2c, Tosia,
Oliwia i Wiktoria z
kl. 3b. Kornelia z kl.
6b, Oliwia z kl. 6b,
Jędrzej z kl. 6b, Zosia
z kl. 6a, Agata z kl. 2b
oraz Lilka z kl. 2c

Z RADIEM „MERKURY”

To był niezapomniany dzień dla klasy IVB - zwiedzanie Rozgłośni ,,Radio Merkury”. W holu zabytkowego budynku poznali
historię radia ufundowanego przez mieszkańców Wielkopolski
spragnionych polskiej rozgłośni radiowej. Niespodziewanym akcentem tej części wycieczki było spotkanie z muzykami zespołu
„Ogień” z Kościana. W studiu nagrań pan Joachim Krukowski
opowiedział jak ustawia się nagrania instrumentów i solistów, by
uzyskać jak najlepsze brzmienie. W sąsiednim dziale transmisji
pokazano ile mikrofonów i walizek innego sprzętu trzeba zabrać
ze sobą przygotowując np. transmisję meczu Lecha Poznań. W
redakcji muzycznej pan Marcin Żyski pokazał jak układa się listę
piosenek do emisji następnego dnia. Najwięcej emocji towarzyszyło wizycie na trzecim piętrze, nazywamy w radiu „emisyjnym”.
Tam realizowany jest - przez całą dobę 365 dni w roku - program
radia Merkury. Rozmowa ,,na żywo” z prowadzącym audycję panem Sławomirem Bajewem była najlepszą lekcją radia, jaką można sobie wyobrazić. Wycieczkę zakończył wspólny posiłek w sali
przy stole, przy którym odbywają się codzienne narady zespołu
dziennikarskiego Radia Merkury.
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z kroniki policyjnej

Ul. Terespolska. Nieznany sprawca na zamkniętej posesji
włamał się do samochodu opel zafira skąd dokonał kradzieży
2 szt. smyczy dla psów wraz z obrożą, obudowy telefonu oraz
innych przedmiotów osobistych. Straty w wysokości 400zł. Zdarzenie w dniach 18/19.04.2017r. Godz.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez zbicie szyby dokonał uszkodzenia drzwi wejściowych sklepu Rossmann. Straty
zostaną podane w terminie wcześniejszym. Zdarzenie w dniu
18.04.2017r. Brak monitoringu.
Ul. Smolna. Nieznany sprawca w hali garażowej poprzez wybicie tylnej szyby w drzwiach dokonał włamania do samochodu
fiat marea a następnie z siedzenia kradzieży pustej torby od laptopa i pilota do bramy. Straty 1200zł. Brak monitoringu. Zdarzenie w dniach 12/13.04.2017r. Godz. 19:00-8:00.
Ul. Śródka. Jacek l. 16 dokonał przywłaszczenia roweru miejskiego pozostawionego przy stojaku na rowery. Straty 2000zł
na szkodę Next Bike Polska. Sprawca zatrzymany na gorącym
uczynku, mienie odzyskane w całości.
Ul. Św. Wincentego. Dawid l. 29 w placówce Fundacji Barka
poprzez kopanie dokonał uszkodzenia szafki ubraniowej. Straty
600zł. Zdarzenie w dniu 12.04.2017r.
Ul. Nadolnik. Nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia
telefonu komórkowego samsung galaxy. Straty 2600zł. Zdarzenie
w dniu 14.04.2017r. Godz. 19:30/20:55.
Ul. Browarna. Piotr l. 33 kierował pojazdem po drodze
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany na gorącym uczynku przez WZM KMP Poznań. Zdarzenie w dniu
15.04.2017r. Godz. 1:40.
Ul. Bałtycka. Dawid l. 28 kierował samochodem pomimo
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Zdarzenie w
dniu 15.04.2017r. godz. 16:40.
Os. Przemysława. Nieznany sprawca z klatki schodowej dokonał kradzieży 2 rowerów: kross i giant. Teren objęty monitoringiem. Rower nie posiadał oznakowania w ramach programu
,,Poznański rower- bezpieczny rower. Straty 2900zł. Zdarzenie w
dniu 13.04.2017r. godz. 15:30- 17:00.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży 10
szt. płytek granitowych z tarasu restauracji Wiedeńskiej. Straty
1500zł. Brak monitoringu. Zdarzenie w dniu 11/12.04.2017r.

Zasady dobrego wychowania

łóżkowe dylematy

Nie, nie będzie tutaj mowy o bon tonie intymnym, choć
wszystko co związane z łóżkiem/kanapą i innymi meblami
przystosowanymi do leżenia/spania ma jednak pewną dozę
kameralności. A o nią najtrudniej zwłaszcza w chorobie. Zatem:
szpital, chory i odwiedzający. A w sali chorych ciasno (no, chyba że to ekskluzywna klinika prywatna): kilka łóżek i niewielka
szafka obok. Czasem krzesło gdzieś w kącie stojące. Na więcej
siedzisk i tak nie ma miejsca. I kilkunastu odwiedzających każdego chorego. Niezły tłum.
Zasada nr 1: nie siadać na łóżku przy chorym (to kwestia higieny i wygody leżącego). Zresztą jeśli pielęgniarka czy lekarz
zauważą to i tak przegonią. Zasada nr 2: nie rozsiadać się na
tym jedynym krześle. Może trzeba by udostępnić je innej osobie.
Zasada nr 3: jeśli w gronie odwiedzających jest bliska rodzina,
a my to tylko koleżanka/kolega z pracy, to należy jednak swoją
wizytę ograniczyć do minimum. Niech bliscy nacieszą się kontaktem z chorym (i wzajemnie). Zasada nr 4: bez sensu jest pytać
o diagnozę, samopoczucie itd. Jeśli ktoś jest w szpitalu to znaczy,
że choruje, zatem samopoczucie jego nie jest pewnie najlepsze.
A o diagnozę, stan zdrowia itp. lepiej zapytać lekarza (o ile go

o bezpieczeństwie

Komendant Komisariatu Policji
Poznań-Nowe Miasto

zaprasza mieszkańców

na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w związku
z funkcjonowaniem ogrzewalni dla bezdomnych
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
przy ul. Krańcowej 10 . W spotkaniu udział wezmą
między innymi przedstawiciele Fundacji Caritas,
wydziału zdrowia Urzędu Miasta i Rady Osiedla.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja br.
o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 46 ul.
Inowrocławska 19 na Osiedlu Warszawskim.

Ul. Gnieźnieńska. Na cmentarzu Miłostowo poprzez zabranie płyty wierzchniej nieznany sprawca dokonał ograbienia grobu. Straty 2000zł. Brak monitoringu. Zdarzenie 4.03-11.04. br.
Ul. Komandoria. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby
dokonał włamania do pomieszczenia gospodarczego zakładów
Wyborowa.
Ul. Kobylepole. Rafał l.41 pomimo cofniętych uprawnień
kierował pojazdem po drodze publicznej. Zatrzymany na gorącym uczynku przez WRD KMP w Poznaniu.
Ul. Rondo Śródka. Mariusz l. 31 posiadał przy sobie telefon
komórkowy huawei P9 pochodzący z przywłaszczenia poszukiwany przez KP Poznań- Nowe Miasto. Zatrzymany na gorącym
uczynku.
Ul. Bałtycka. Szymon l. 19 posiadał przy sobie środki narkotyczne w postaci tabletki. Zatrzymany na gorącym uczynku
przez f-szy RW KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 8.04.2017r.
godz. 19:25.
Ul. Mścibora. Poprzez przecięcie skobla włamano się do
piwnicy, a następnie dokonano kradzieży elektronarzędzi oraz
roweru, który nie był znakowany przez policję. Straty 2000zł.
Zdarzenie w okresie 01.02.-04.04.2017r.
Ul. Główna. Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi do sklepu Lidl dokonał kradzieży słodyczy. Starty 5300zł. Zdarzenie
4.04.2017r. godz. 4:03.
Rondo Śródka. Mateusz l. 22 oraz Adrian l. 23 podczas kontroli posiadali przy sobie środki odurzające w postaci suszu roślinnego marihuany. Zdarzenie w dniu 21.04.2017r. godz. 16:20.
Zatrzymani przez f-szy OPP KWP Poznań.
znajdziemy – ale to już inny temat). Zasada nr 5: poruszać tematy lekkie i przyjemne, pozytywne, nie dostarczać dodatkowych
stresów chorującemu ,,bagażem” własnych problemów. Lepiej
zapytać o potrzeby (świeże ręczniki i piżama itd.). Zasada nr 6:
nie przynosić kwiatów, bo problem z wazonem, zmianą wody itd.
Nie przynosić jedzenia (chyba, że skonsultujemy owo ,,menu” z
lekarzem), bo w szafce się popsuje, albo poprzez swoje składniki
zaszkodzi chorującemu. Lepiej przynieść naturalną wodę mineralną (jeśli to chory leżący to butelkę ze specjalnym dzióbkiem,
który ułatwia picie).
Jeśli odwiedziny ,,w chorobie” mają miejsce w domu to najlepiej najpierw umówić się. Reszta zasad jest właściwie taka
sama, choć łatwiej o przysunięcie sobie krzesła, bo jednak nawet na tapczanie przy chorym nie siadamy! Można naturalnie przynieść kwiaty albo drobny upominek, aby ,,dopieścić”
chorującego. Jeśli to koleżanka/kolega z pracy to – być może
– będzie spragniony wieści z firmy. Zatem w takim przypadku
gama tematów może być inna niż w szpitalu. Nie należy jednak obwieszczać: -Choruj ze spokojem, bo jest na twoje miejsce zastępstwo... Żadna to pociecha a raczej stres. Należałoby
raczej powiedzieć, że wszyscy oczekują rychłego powrotu do
pracy (,,bez ciebie jakoś nam się źle pracuje”).
Nie wyrażajmy swojego zdziwienia, że chory wygląda... jak
wygląda. Choroba urody nie poprawia!
(E.K.)
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
PRZEGLĄD TALENTÓW

Z okazji pierwszego dnia wiosny odbył się III Szkolny Przegląd Talentów” zorganizowany przez samorząd uczniowski.
Talent show przeprowadzono w dwóch kategoriach: klasy 1-3
oraz 4-6. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje „ukryte”
talenty i umiejętności. Nie zabrakło popisów wokalnych, pokazów tanecznych, recytatorskich, a nawet magii. Emocji było co
niemiara, a młodym artystom otuchy dodawała wspaniała publiczność. Występy oceniało jury, w którego skład wchodzili pani
wicedyrektor, nauczyciele oraz przedstawiciel SU. Po trudnych i
burzliwych obradach zapadła decyzja.

TAJEMNICE PALMIARNI

W miłych nastrojach i pełni energii wybraliśmy się na wycieczkę do Poznańskiej Palmiarni, gdzie przy opowieściach Pani
przewodnik dzieci pogłębiły wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośrednią obserwację roślin i zwierząt. Podziwialiśmy m.in.: rośliny tropikalne, paprocie, sagowce, palmy, figowce, bananowce,
daktylowce, goździkowce oraz wiele gatunków kaktusów. Największym zainteresowaniem cieszyło się tajemnicze drzewo kiełbasiane.
Iwona Mańka

W kategorii klas 1-3 zwycięzcami zostali:1 miejsce klasa 3b - taniec
Zorba, 2 miejsce Bartek Szyszka 2a - pokaz iluzji, 3 miejsce Alicja i Blanka z 3a - recytacja wierszy. W kategorii klas 4-6 zwycięzcami zostali: 1
miejsce Iga, Nadia oraz Ola z 6a - układ taneczny, 2 miejsce Karina, Angelika oraz Oliwia z 5a - układ taneczny, 3 miejsce przedstawiciele klasy
4a - piosenka „Tamta dziewczyna”. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Aldona Stam

RECYTACJE O WIOŚNIE

WARSZTATY TRADYCJI

Wielkanoc to święta pełne tradycji i zwyczajów, dlatego właśnie
zorganizowano w oddziale przedszkolnym rodzinne warsztaty
wielkanocne, na których dzieci z rodzicami przygotowali różne
ozdoby świąteczne. Wykonywali zdobione papierowe koszyczki,
wesołe zajączki, malowali i dekorowali styropianowe jajeczka.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, serdecznej atmosferze,
wprowadziło dzieci w wielkanocny nastrój, było doskonałą okazją miłego spędzenia czasu oraz zintegrowania się społeczności
klasowej.
Magdalena Kierubińska, Iwona Mańka

W oddziale przedszkolnym z okazji powitania wiosny odbył
się konkurs recytatorski pod hasłem „Wiosna w poezji dziecięcej”, do którego zgłosiło się 11 dzieci. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce- Kasia Koczorowska, II miejsce- Agata Spyra, III
miejsce- Erwin Hensel. Zmagania uczestników konkursu zostały
nagrodzone dyplomami, pamiątkami i serdecznymi gratulacjami.
Iwona Mańka, Magdalena Kierubińska

PRZYGODY W BRAMIE

Dzieci z oddziału przedszkolnego udały się na warsztaty „Podróż pełna przygód” do Bramy Poznania. Poznawano sposoby
podróżowania dawniej i dziś oraz uczono się bezpiecznego poruszania na drogach. Dodatkową atrakcją była możliwość samodzielnego wykonania odblasków.
Magdalena Kierubińska

SPOTKANIE SAMORZĄDÓW

W SP nr 20 odbyło się spotkanie wiosenne samorządów
uczniowskich zaprzyjaźnionych szkół. Uczestnikami zajęć byli
dyrektorzy, opiekunowie i przedstawiciele samorządu. Tematem
przewodnim tegorocznego spotkania była Wielkanoc. Wielką
niespodzianką okazały się warsztaty kulinarne - pieczenie mazurków wielkanocnych. Na zakończenie przedstawiciele SU obdarowali się wzajemnie tradycyjnym zajączkiem. Opiekun SU

WSPÓLNE ZABAWY

W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem
Autyzmu, dzieci z oddziału przedszkolnego udały się z wizytą
do przedszkola integracyjnego Saplings. Szybko połączono siły
we wspólnych zabawach, które były bardzo atrakcyjne i ciekawe.
Wizyta przyniosła wiele radości zarówno gościom jak i małym
gospodarzom. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie!
Magdalena Kierubińska
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

z najdawniejszych dziejów

W tym roku szkolnym z wielu edukacyjnych propozycji Muzeum Archeologicznego korzystają uczniowie klas czwartych
naszej szkoły. Za nami już dwa owocne pobyty w murach Pałacu Górków. Jak żyli nasi odlegli przodkowie? Dlaczego polowali i na co? Dlaczego zdobili jaskinie wizerunkami zwierząt?
Na te i inne pytania uczniowie klas czwartych znaleźli odpowiedzi podczas pierwszej wizyty w muzeum.
Dzięki krótkiej prezentacji, zwiedzeniu wystawy czasowej „Polowanie na mamuta” oraz ekspozycji stałej „Pradzieje Wielkopolski” dużo dowiedzieli się o życiu ludzi w czasach epoki kamienia,
brązu i żelaza. Uczestniczyli też w warsztatach, na których wykonali kopie naskalnych rysunków i zrobili amulety z zębów zwierzęcych, czyli odpowiednio przyciętych tekturowych kartek.
Podczas drugich zajęć czwartoklasiści przenieśli się do Doliny
Żyznego Półksiężyca i przez chwilę mogli się poczuć jak uczniowie mezopotamskiej szkoły. Uczyli się liczyć, używając skomplikowanego systemu zapisu cyfr, jakimi posługiwano się w Mezopotamii. Swoje obliczenia zapisywali na glinianych tabliczkach,

które sami przygotowywali. Nie było łatwo, ale dali sobie radę i
zaliczyli mezopotamską kartkówkę z matmy.
Przed nami jeszcze spotkanie oko w oko z egipskimi bogami i
boginiami. Ciekawe, jakie niespodzianki na nas czekają. Wychowawczynie klas czwartych:
E.Berus, A.Mikos

ziemia - niezwykła planeta

Z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz Dnia Ziemi uczniowie klasy
4a przygotowali okolicznościową akademię. Patronem SP 55 jest
Jurij Gagarin, który 12 kwietnia 1961r. jako pierwszy człowiek
znalazł się w przestrzeni kosmicznej. W naszym przedstawieniu
Gagarin (w którego wcielił się Dominik Szymański) z orbity okołoziemskiej dostrzegł niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku Ziemi i postanowił je zatrzymać. Wspólnie z występującymi na scenie dziećmi przypominał o tym, że o nasz glob należy
dbać. Tylko wtedy pozostanie on błękitno– zieloną planetą.
Podczas akademii czwartoklasiści z humorem opowiedzieli
o poważnych sprawach, związanych z ekologią: smogu, zanieczyszczeniu rzek i jezior, wycince drzew i wszechobecnych śmieciach. Przypomnieli też, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
to, jak wygląda nasza planeta. Dlatego zachęcamy mieszkańców
naszego osiedla, by 22 kwietnia podczas Światowego Dnia Ziemi
zadbali o swoje najbliższe otoczenie i sprawili, że nasz kawałek
świata wypięknieje
. Emilia Berus

WITAMINKOWE KANAPKI

Uczniowie z klas 2-3 wzięli udział w konkursie „Witaminkowe
kanapki”. Napisali przepisy na swoje ulubione kanapki. Komisji
konkursowej przewodniczył szef kuchni pan Michał Łucki, który
wybrał cztery przepisy. Laur Szefa Kuchni, czyli pierwsze miej-

rekolekcyjne refleksje

sce zdobyli: Zosia Nowak, Michał Adamczak, Paweł Czechowski, Emilia Drzewiecka. Zdrowe i smaczne kanapki mogliśmy
kupić w naszej stołówce szkolnej. Były bardzo pyszne! Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Serdecznie dziękuję za
ogromną życzliwość pracownikom stołówki, którzy przygotowali tak smakowite śniadanie.
Zofia Mroszyńska

Podczas trzydniowych rekolekcji uczniowie brali udział w
zajęciach w szkole oraz w kościele parafialnym, gdzie nauki
głosił ksiądz Dawid Szymański. Przypominał o ważnych miejscach w świątyni, nawiązał do sakramentu chrztu świętego,
spowiedzi świętej, pouczał co w życiu każdego chrześcijanina
jest najważniejsze. W ten sposób pobudził wszystkich do refleksji nad sensem własnego życia.
Uczniowie uczestniczyli również w przedstawieniu „Objawienia Matki Bożej Fatimskiej”, które przygotowała w szkole pani
Maria Stefaniak – nasza „Pani Teatrynka”. Te szczególne dni skupienia i wyciszenia rekolekcyjnego dobrze przygotowały wszystkich do radosnego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. Dyrekcji i
wszystkim nauczycielom dziękujemy za życzliwość.
Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska
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Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

rezygnacja z siedziby

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
zrezygnowała z obecnej siedziby. Uzasadnienie poniżej.
Lokal przy ul. Warszawskiej 25, stanowiący siedzibę Rady Osiedla, jest przez nią wykorzystywany nie częściej niż raz w miesiącu.
Koszt, jaki Rada ponosi za jego utrzymanie, wynosi 1038 zł miesięcznie, jest to więc wartość nieadekwatna do faktycznego wykorzystania lokalu. Ponadto, Rada Osiedla Ostrów Tumski-ŚródkaZawady-Komandoria ponosi najwyższe koszty utrzymanie siedziby spośród wszystkich poznańskich osiedli, dopłacając do niego z
budżetu osiedla, który i tak jest już jednym z najmniejszych wśród
poznańskich osiedli. Pierwotnie z siedziby Rady korzystać miały
również inne podmioty, takie jak: Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja” czy harcerze z terenu Osiedla. Podmioty te
jednak wycofały się ze względu na zbyt opieszały remont piwnicy.
Rada Osiedla ma możliwość skorzystania z innego miejsca, całkowicie za darmo, np. w punkcie przy ul. Rynek Śródecki 3 czy w
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Istnieje rów-

Lepiej zapobiegać

w kosmetyce - też!

Idzie lato a wraz z nim prażące słońce
i opalanie, słona woda – i długie kąpiele. To wszystko wpisane jest w wakacje.
Trzeba jednak podejść z rozsądkiem, nawet do tego co tak bardzo lubimy. Lepiej
bronić się przed spaleniem (o p a r z e n i
e m!) skóry (szybciej powstają zmarszczki, bo jest wysuszona!), zniszczeniem
włosów (matowieją, łamią się, robi się
,,siano) niż spędzać u dermatologa czy
kosmetyczki/fryzjerki długie godziny.
- Wiedziały już o tym nasze babki i prababki – mówi nasza konsultantka pani
Paulina Rożewska z salonu Saphona – i
dlatego przed słońcem broniły się delikatną parasolką, zakładały cienkie rękawiczki. Oczywiście, w tzw. wyższych

Czytajmy!
kobiece
historie
Wychodzi na to, że same siebie nie rozumiemy, nie pojmu-

jemy do końca własnych wyborów. Takie myśli nasunęły mi
się, po kilku lekturach... ,,Nie wiem, czy jestem księżniczką, czy
niewolnicą, czy może jedną i drugą. Może żadną z nich. Może
tylko jestem do szaleństwa zakochaną kobietą”.
Tak komentuje swoje życie Laila Shukri w autobiograficznej
opowieści ,,Jestem żoną szejka”. Autorka jest Polką, kobietą
wykształconą, bardzo dobrze zarabiającą, pracującą w amerykańskiej firmie farmaceutycznej, z ramienia której wyjeżdża do
Dubaju. Rezygnuje ze wszystkiego dla miłości (odwzajemnionej)
do jednego z najbogatszych szejków. Jest obsypywana klejnotami,
otoczona niewyobrażalnym luksusem, ale jednocześnie narażona
na niezrozumiały dla niej gniew męża, na jego brutalność. Może
być zmuszona przez jego rodzinę do aborcji...
Opowieść odsłania tajemnice najbogatszego kraju Wschodu:
niewolnictwo dzieci, brutalność mężczyzn, orgie seksualne. Nasza Izabela (Laila) opisuje losy innych żon (w tym Polek), które
znalazły się nagle na ulicy, które musiały przez lata sądownie domagać się należytych im alimentów, spłat obiecanych pieniędzy
itd. A także tych, które poniosły śmierć, bo nie podporządkowały
się obyczajom itd. Powieść to bulwersująca, bo wszystko dzieje się współcześnie, bo trudno zrozumieć kobiety, porzucające
swoje uporządkowane życie dla jednak niepewnej przyszłości w
obcym pod każdym względem kraju.
,,Bojowa pieśń tygrysicy. Dlaczego chińskie matki są lepsze?” Amy Chua to opowieść o wychowaniu dwóch córek –

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
użytkowała wtym budynku lokal na parterze i piwnicę.
nież możliwość wynajęcia sali na terenie Młodzieżowego Ośrodka
Sportowego w cenie 50 zł/h, co dawałoby koszt miesięczny w wysokości 200 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki można by przeznaczyć na inne cele, takie jak: dofinansowanie szkół, przedszkoli,
bądź innych działań na terenie Osiedla.
md
sferach opalenizna nie była w modzie. Dziś trudno zabronić kąpieli słonecznych czy morskich, ale trzeba to wszystko robić z umiarem. Np.
unikać dużych dawek słońca w zenicie, a po każdej kąpieli morskiej dokładnie spłukać ciało i włosy.
- Są też zapewne działania profilaktyczne?
- Oczywiście! To są różne i to mocne zabiegi odżywczo-nawilżające.
Każda skóra jest inna, więc dobieramy odpowiednie preparaty w stosownych proporcjach. Tuż przed wakacjami nie należy poddawać włosów
radykalnym zabiegom fryzjerskim (np. farbowanie). Na wakacje należy
wziąć z sobą nie tylko kremy do ciała, ale też odpowiednie odżywki do
włosów. I zawsze ciało i włosy po dniu pełnym słońca dokładnie umyć. I
znowu nawilżyć! Aby po powrocie nie było takiej sytuacji z jaką miałam
do czynienia: przyszła do nas młoda kobieta spalona na heban, skarżąc
się, że ma taką suchą skórę. Po wielu zabiegach okazało się, że ona ma
skórę... tłustą! A owa suchość, wręcz zniszczenie cery to był efekt nadmiaru opalania się. Wiadomo, że mocna opalenizna optycznie postarza!
-Dodajmy jeszcze, że warto na lato zabrać z sobą przewiewny kapelusz i sarong.
- Dziękuję za rozmowę.
Ewa Kłodzińska
(Reklama salonu Saphona – na ostatniej okładce numeru)

nastolatek. Mama – Chinka, ojciec – amerykański Żyd, ludzie
wykształceni i zamożni. Wychowują córki po chińsku: w dyscyplinie, dążeniu do perfekcji (ocena w szkole 6 minus to już
tragedia), ale i z czułością. Autorka – matka zastanawia się czy
takie wychowanie jest bardziej okrutne niż wychowanie amerykańskie, pełne pobłażliwości, czasu spędzanego przed ekranem
tv czy monitorem komputerowym. Jednoznacznej odpowiedzi
nie ma, ale Amy Chua upiera się jednak przy swoim. I są tego
rezultaty – obie wielce umuzykalnione córki pną się po drabinie
sukcesów. Problem powstaje wówczas gdy jedna z nich jest równie zawzięta i nieustępliwa jak matka, i sama chce wybrać swoją
ścieżkę rozwoju.
Danuta Noszczyńska jest absolwentką wydziału filozoficznego UJ, plastyczką, reżyserką. Od 10 lat – pisarką. ,,Harpia” to
powieść ,,dla kobiet”, dla tych Czytelniczek, które lubią połączenie kryminału z romansem, pewną tajemniczość akcji. A główna
bohaterka choć nie ma ochoty na porywy serca to jednak zakochuje się w nieznajomym... Trochę tu pobrzmiewa stylistyka Joanny Chmielewskiej, ale ta w swoich intrygach kryminalno-miłosnych nie ma jednak sobie równych.
Niedawno czytałam i tu recenzowałam powieść Deborah
Moggach ,,Hotel złamanych serc”. I bardzo mi się ta lektura podobała – wzruszająco-ciepła, optymistyczna dla tych którzy są
już w jesieni swojego życia. Nastawiłam się więc, że kolejna powieść tej autorki ,,Hotel Marigold” też taka będzie... Tym razem
grono starszych Anglików dość ma deszczowego chłodu w swoim kraju i chce przeżyć jeszcze coś ekscytującego, więc decyduje
się na hotel dla seniorów w... Indiach. A tam marny pensjonat,
bieda i żebractwo wokół. I wiele niespełnionych nadziei.
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

domowa biblioteka

Pan Marian (na zdjęciu) wie wszystko o księgozbiorze zgromadzonym w DPS. Wie która książka gdzie stoi, kto co napisał
itd. Sam lubi poczytać książki wojenne, pełne huku i żołnierskich działań. Pewnie to wszystko bierze się stąd, że dawno
temu prowadził bibliotekę w Marynarce Wojennej jako instruktor kulturalno-oświatowy.
W ciągu kilku dekad funkcjonowania biblioteki w DPS uzbierało się ok. 2 tys. książek. -Książki podarowała nam Biblioteka

sympatyczne
„senioritki”
Niedawno odwiedziła nas grupa teatralna ,,Senioritki” z

Przeźmierowa i bardzo nam ich występ się spodobał. To 11
pań i dyrygentka – aktorka Teatru Animacje, pani Mariola
Ryl-Krystianowska. Dzięki nim odbyliśmy... podróż muzyczną do różnych zakątków świata. Pełne humoru, pięknie śpiewały, pomagając sobie różnymi rekwizytami sprytnie schowanymi... w torebkach!
,,Senioritki” powstały z inicjatywy pań z Koła Seniora w Przeźmierowie, w 2010 roku. Biorą udział w różnych imprezach,
śpiewają dla różnych słuchaczy. Same biorą też udział w np.
warsztatach teatralnych – stąd może te rozmaite pomysły, które
urozmaicają występ.

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Jest to smaczny i energetyzujący posiłek, dobry na każdą porę roku. Wiosną np. po wysiłku
na działce, tyle tylko, że trzeba go przygotować
wcześniej.

Fasola po bretońsku

Pół kg fasoli namoczyć przez noc i potem
ugotować w tej samej wodzie z pęczkiem
włoszczyzny, żeberkami. Gotować do miękkości z listkami
laurowymi. Żeberka wyjąć, pokroić mięso i warzywa w kostkę.
Wrzucić do fasoli i zagotować. Dodać: usmażone i pokrojone boczek i kiełbasę, przecier pomidorowy, doprawić. Wlać śmietanę.
Jeśli potrawa będzie za kwaśna – dodać cukru do smaku.

Raczyńskich – wyjaśnia pani Iwona Kapral, która, owszem, na
bibliotekę ma baczenie, ale zajmuję się terapią zajęciową. Biblioteka znajduje się w tym samym pomieszczeniu, w którym odbywają
się zajęcia prowadzone przez panią Iwonę
Na półkach - przede wszystkim klasyka, jak w każdym domu.
Z niejakim rozrzewnieniem patrzę na wielkie powieści Kraszewskiego, Orzeszkowej, Żeromskiego. Tak jakbym patrzyła
na własne półki w domu rodzinnym. W drugiej biblioteczce regały wypełniają prywatne książki mieszkańców DPS. Tu można postawić książki własne, wziąć do poczytania – cudze.
Niestety, czytelników jest coraz mniej. - Bo czcionki są tak małe,
a nasze oczy coraz bardziej schorowane – wyjaśnia pani Bogusia.
- Kiedyś czytałam bardzo dużo, nie mogłam oderwać się od lektury. A teraz słabo widzę, nie mogę grubej książki utrzymać w ręce.
- Mieszkańcy wybierają telewizję - dodaje pani Iwona Kapral. -I
co ciekawe, lubią oglądać wspólnie w świetlicy (choć telewizory są w
każdym pokoju) np. seriale, bo potem mogą podyskutować o losach
bohaterów, o tym co się jeszcze wydarzy. Książki tej możliwości nie
dają. A generalnie chodzi o to, że nasi mieszkańcy lubią się spotykać, pogadać. Do mnie na zajęcia też przychodzą często towarzysko,
a przy okazji biorą udział w rozmaitych działaniach manualnych.
I czasem zdarzy się, że zajrzą na biblioteczne półki czy przybyło coś
nowego, interesującego.
Ewa Kłodzińska

wydobywanie talentów

Od początku kwietnia grupa mieszkańców DPS bierze udział
w coponiedziałkowych zajęciach plastycznych, zorganizowanych przez Fundację SERDECZNIK. -Fundacja powstała kilka
lat temu -mówi pani Maria Magdalena Wawrzyńczyk. -Zajęcia
stacjonarne odbywają się przy ul. Grodziskiej 15. Mamy certyfikat
,,Placówka przyjazna seniorom”. Jednym z projektów jest ,,Laboratorium sztuki” i w nim udział biorą chętni mieszkańcy DPS. Oczywiście, są niepewni swoich umiejętności, czasem słyszę - ,,ja nie
umiem ładnie narysować”. Tymczasem to nie chodzi o ,,ładne”, ale
o to, że na wydobycie z siebie pewnych ,,talentów” nigdy nie jest za
późno. Okazuje się, że z tymi rysowniczymi umiejętnościami
nie jest wcale tak źle. Na koniec roku wybrane prace zostaną
pokazane na wystawie. (eka)

turniej kręglarski

Na początku kwietnia w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
NIKU odbył się MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KRĘGLARSKI SENIORÓW, w którym wzięli udział także mieszkańcy naszego DPS i uczestnicy zajęć w Oddziale Dziennego
Pobytu. Turniej został zorganizowany przez Zespół
Dziennych Domów Pomocy Filia nr 2 ,,Klub Ogrody”.
Emocji było sporo. Zadowolenie – jeszcze większe!
(N.K.)
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Wystawa do października br.

Rodzina i dziecko w średniowieczu

W średniowieczu życie ludzi skupiało się wokół rodzinnego
ogniska. To właśnie wtedy ukształtowała się podstawowa forma rodziny, jaką znamy do dziś: mama, tata i dziecko. Czasy nie
były łatwe. Inaczej żyło się w mieście, inaczej na wsi, inaczej na
królewskim dworze. Każdy w rodzinie miał swoją rolę i swoje
obowiązki, których wypełnianie miało zapewnić jej przetrwanie
i pomyślność.
Jacy byli rodzice w tamtych czasach? Czy kochali swoje dzieci?
Jak się nimi opiekowali? Jakie były prawa i obowiązki dzieci? Jak
wyglądał dziecięcy świat? Wystawa umożliwi poszukanie odpowiedzi na te pytania. Znajdzie się też miejsce na zabawę! Wyjątkową, bowiem udostępnione gry i zabawki stworzone są na wzór
średniowiecznych, aby oddać ducha i nastrój dziecięcych zabaw
z tamtych czasów.
Gdzie: Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, Ostrów Tumski, ul. Ks. I. Posadzego 3, Poznań. Wystawa czynna do października br.
Fotografia obok: Katerina Zisopulu-Bleja

HOROSKOP na maj

BARAN - Gdy się już dokładnie rozejrzysz, weź pod uwagę murzyńską
maksymę: "Z małym się naradzaj, z dużym napadaj". I to nie sztuka mieć
dobrych doradców, trzeba jeszcze umieć korzystać z ich rad. Być może już w
połowie miesiąca radosna niespodzianka, bo prawdę powiedziawszy trudno
było spodziewać się aż tak dobrego finału. Dotrzymuj swoich "wewnętrznych" przyrzeczeń - chociaż nieraz będzie Ci trudno.
BYK - "Szata w biegu zawiązana w biegu się rozwiąże". Jeśli nadal masz
tak postępować, to w ogóle nie zabieraj się do sprawy. Samo nic się nie załatwi i nie licz na różne sprzyjające okoliczności. Nie znaczy to oczywiście, że
masz się martwić na zapas. Nigdy nie możesz uwierzyć, że Ci się wszystko
powiedzie. Szanuj swoje nerwy, nie są jak postronki.
BLIŹNIĘTA - "Za pomocą dwóch nóg nie wejdzie się na dwa drzewa".
Twoje sprawy stoją wcale nieźle. Najważniejsze, aby się na coś zdecydować.
Przecież teraz nie masz już wątpliwości, które od niedawna Cię nękały. Przestań odczuwać lęk przed światem, czas zacząć go zdobywać. Musisz jednak
nauczyć się "wyczuwania" osób nieprzyjaznych.
RAK - Decyzja niełatwa, to fakt, kieruj się przy jej podejmowaniu afrykańską maksymą: "Rzadkie i cudowne zachwyca najwyżej przez tydzień".
Popatrz na sytuację, a przede wszystkim na siebie, chłodnym okiem. Co naplątałaś(eś) próbuj teraz rozsupłać - póki masz takie możliwości. Jednak bez
dotychczasowej porywczości, bez urażania czyjejś miłości własnej. Nieoczekiwana wiadomość bardzo Cię zbulwersuje.
LEW - "W podejrzane miejsca rzuca się kamień" - brzmi afrykańska maksyma. Ostrożności nigdy za wiele, więc musisz sprawdzić co się za tą sprawą
kryje. Czy nie jest to aby pułapka, z której trudno będzie Ci się wyplątać.
Twój stan ducha wymaga jakiegoś stymulatora. Zwróć baczniejszą uwagę na
możliwości jakie niesie ze sobą propozycja.
PANNA - Zmęczenie mija, bezradność też, już prawie wiesz jak postąpić.
Najlepiej w myśl afrykańskiego przysłowia: "Zalicz do przyjaciół wroga, od
którego jesteś słabszy”. Niechętnie poddajesz się wpływom jakiejś innej, silnej indywidualności, sama(sam) próbując dominować nad otoczeniem. Jeśli
ktoś taki pojawi się koło Ciebie, nie walcz z nim. Próbuj go raczej przeciągnąć na swoją stronę.
WAGA - Wkrótce już się okaże, czy prowadzisz typową walkę z wiatrakami, czy nie. Nie zapomnij o afrykańskim przysłowiu: "Połączonymi
nitkami można związać lwa". Zwłaszcza, że Ty uznajesz siłę tylko grubych
postronków - jakże niesłusznie. Najważniejsze - nie zacinaj się w sobie. Żyj
na większym luzie i dystansie do ludzi. Zbyt mocno przeżywasz bowiem ich
zachowania.

SKORPION - "Wierzyć człowiekowi, to garścią nabierać wodę". - Ale jakie masz wyjście? Musisz wierzyć tym razem, zachowując niezbędną dozę
ostrożności i sceptycyzmu. Jak wydarzenia zbledną nieco, jak opadną emocje, nabierzesz innego spojrzenia na całość sprawy. Rozsądniejszego i bardziej wyważonego - czego brakuje Ci obecnie.
STRZELEC - "Wroga maluje się sadzą" - mówi afrykańskie porzekadło.
Nie odsądzaj więc od czci i wiary swojego niedawnego sympatyka. Wina w
zaognieniu sporu leży po obu stronach. Wyciągnij rękę do zgody. Resztę załatwi czas i napór aktualnych, jak się okaże ważniejszych od tego, wydarzeń.
Na szczęście Twoja odporność na takie sytuacje jest większa niż myślisz, a
i sukcesy, jakie osiągniesz, pozwolą Ci zapomnieć o wszystkich drobnych
kłopotach.
KOZIOROŻEC - "Gazela, jak lew, chciała zawyć - pękła z wysiłku" - mówi
murzyńskie porzekadło. Dobrze więc znać swoje miejsce w szeregu. Po co
porywać się z "motyką na słońce". Zawsze roznosiła Cię ambicja, przez co
sprawy, które mogły być dużymi sukcesami, kończyły się jako małe sukcesiki. Zmartwienia rodzinne staną się mniej dotkliwe. Nie roztkliwiaj się nad
innymi, choćby to były najbliższe osoby.
WODNIK - "Rogi rosną za uszami, ale są wyższe od nich". Nie dadzą
się ukryć, nie masz więc co udawać, że o niczym nie wiesz. Lepiej porozmawiać o sprawie otwarcie, będzie to dużo korzystniejsze dla Twoich interesów. Przede wszystkim dostarczy Ci pretekstu do wycofania się z tego
całego przedsięwzięcia, a przecież zamyślasz nad tym już od dawna. Spore
przeżycie, ale nie sposób go uniknąć.
RYBY - "Przyjacielem króla jest sam król". Po niesławnych doświadczeniach nie masz chyba wątpliwości co do słuszności tego porzekadła. Pilnuj
więc sama(sam) swoich spraw, inaczej znowu wyjdziesz jak przysłowiowy
Zabłocki. Patrzysz teraz na niedawne wydarzenia chłodnym okiem, łatwo
Ci więc wyłapać wszystkie popełnione błędy. Ważne - nadchodzący okres
będzie bardzo gorący.

IMIENNIK MAJOWY

JÓZEF (1 MAJA) nosi w sobie jakąś tajemnicę niczym synogarlica (totem zwierzęcy), powracająca na arkę z wieścią o końcu potopu. Jego totem roślinny to kasztanowiec. I jak owoc tego
drzewa, Józef ma kolczastą powłokę, skrywającą owoc a ten ukazuje się tylko przy silnym wstrząsie. Trudno dotrzeć do głębi Józefa. Jest to mężczyzna zrównoważony, zdolny do wyrzeczeń na
rzecz sprawy, grupy ludzi itp. Spokojny, gniewem się nie unosi,
ciepły i przyjazny.

IWONA (23 MAJA) kłuje niczym jeż – jej totem zwierzęcy:
jeśli coś nie jest po jej myśli, zwija się i wystawia kolce. To kobieta
lubiąca pieniądze i zaszczyty: dla osiągnięcia swojego celu zrobi
wszystko. Dowcipna, niekiedy uszczypliwa i ironiczna. Należy
z Iwoną postępować ostrożnie, bo bywa intrygantką, a jednocześnie posiada logiczny umysł i zachowuje zimną krew. Pełna
wdzięku, zaborcza w uczuciach, potrafi uśpić czujność mężczyzny.
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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

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

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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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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