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Trwa wymiana instalacji gazowej wraz z przyłączami przy 
ul. Kutnowskiej na Os. Warszawskim. Odnowione zostaną 
także zniszczone podczas tych prac chodniki po jednej 
stronie ulicy. Bardziej uczęszczane chodniki po stronie 
przeciwnej pozostają na znacznym  odcinku nadal w bardzo 
opłakanym stanie. Utrudniają przejście  matkom z wózkami  
oraz osobom starszym i niepełnosprawnym. Może warto i o 

tym pomyśleć?
Gługotrwała awaria ciepłociągu przy zajezdni autobusowej  

przy ul. Pustej spowodowała liczne kłopoty.

Na Plantach Os. Warszawskiej powstaje stanowisko do gry  
w koszykówkę. Prace jednak nie postępowały bardzo powoli.

Tor samochodowy napędzany energorowerem był atrakcją Dnia 
Sportu w Szkole Podstawowej nr 87 w Antoninku. Więcej o 

energorowerze na stronie energorower.pl

Szkielety ludzkie (tu niewidoczne), również bardzo małych dzieci, 
odkryto podczas izolacyjnych prac  fundamentów remontowanego 
kościoła św. Jana Jerozolimskiego za Murami - s. 8  Fot. W. Malicki 

majowy festyn w parku

   Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zorganizowała 27 
maja br. Festyn Osiedlowy w stylu latynoamerykańskim. Mieszkańcy 
bawili się w parku przy ul. Browarnej. W programie były m.in. pokazy 
kulinarne kuchni latynoamerykańskiej, pokazy barmańskie, warsztaty 
salsy i bębniarskie, ognisko i wiele innych atrakcji dla całych rodzin. 
Impreza w stylu latino przyciągnęła wielu mieszkańców oraz gości spoza 
naszych osiedli, którzy dobrze się bawili przy pięknej pogodzie.

o poznaniu w olsztynie

przebudowa skrzyżowania

niezapomniany śp. dh jan mróz
W dnia 29 maja 
2017 roku odszedł 
na wieczną wartę 
śp. druh jan Mróz, 
wieloletni członek 
2. PdH oraz 
Kręgu Seniorów 
Harcerskich 
„Wiarusy” hufca 
ZHP Poznań – 
Nowe Miasto. 
Niestrudzony 
propagator życia 
muzycznego 
imprez harcerskich 
środowisk 
seniorów Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP. Aktywny uczestnik uroczystości 
wspólnocie seniorów harcerskich w Skulsku k/Konina. 
Pogrzeb odbył się w dniu 5 czerwca 2017 roku na 
cmentarzu Miłostowo od ul. Warszawskiej. Msza św. 
pogrzebowa została odprawiona tego samego dnia w 
kościele św. Małgorzaty na Śródce.
                       Kręg Seniorów Harcerskich  Wiarusy”
                      Prezydium Wielkopolskiej Rady 
                      Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 

W DNIU 29 MAJA 2017 ROKU ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 

 

ś. p.  druh      JAN  MRÓZ   
WIELOLETNI CZŁONEK 2 PDH ORAZ KRĘGU SENIORÓW HARCERSKICH „WIARUSY” HUFCA 
ZHP POZNAŃ – NOWE MIASTO.  NIESTRUDZONY PROPAGATOR ŻYCIA MUZYCZNEGO 
IMPREZ HARCERSKICH ŚRODOWISK SENIORÓW CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP. 
AKTYWNY UCZESTNIK UROCZYSTOŚCI W WSPÓLNOCIE SENIORÓW HARCERSKICH W 
SKULSKU K/KONINA. 

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 CZERWCA 2017 ROKU O GODZ. 11.20 NA CMENTARZU 

MIŁOSTOWO OD UL. WARSZAWSKIEJ.  MSZA ŚW. POGRZEBOWA TEGO  SAMEGO DNIA W KOŚCIELE 
ŚW. MAŁGORZATY NA ŚRÓDCE O GODZ. 9.30.  PO MSZY ŚW. AUTOBUS ZAWIEZIE ŻAŁOBNIKÓW NA 
CMENTARZ.  

PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ RADY  
KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW  

   Przebywałem w ostatnio w Olsztynie, a nieprzewidywalny los 
sprawdził, że musiałem tam pozostać znacznie dłużej, niż zrazu 
zamierzałem. Dzięki temu miałem jednak okazję nieco poznać 
stolicę Warmii oraz poznać niektóre opinie jej mieszkańców. 
Wprawdzie ta kraina leży z dala od Poznania i Wielkopolski, ale – 
o dziwo – ma z naszym regionem wiele wspólnego.
   Po pierwszej wojny światowej liczne rzeszy Warmiaków pragnęły 
włączyć swoją ziemię do odrodzonego państwa polskiego, ale to ich 
wielkie marzenie się nie ziściło.  Nasza nowa i słaba państwowość 
nie zdołała udzielić tutejszemu polskiemu żywiołowi wsparcia 
na miarę wygrania rozpisanego tam plebiscytowi. Warmię 
przyznano Niemcom, a Warmiacy nie zdołali się na zbrojny czyn 
niepodległościowy. -Wielkopolska potrafiła wywalczyć swoją 
wolność dzięki zorganizowanemu powstaniu, a warmińscy Polacy 
byli na to za słabi – mówi mój rozmówcą. 
   Teraz Poznań mógłby się sporo nauczyć od 190-tysięcznego 
Olsztyna. Jego ulicami od kilku lat jeżdżą całkiem nowymi 
torami nowoczesne, niskopodłogowe i piękne tramwaje maderus 
z... Poznania. Projektantom starczyło fantazji, aby tymi samymi 
trasami poprowadzić też autobusy, co świetnie poprawia 
komunikację. 
   W ostatnim czasie Olsztyn z rozmachem i dobrymi pomysłami 
pięknie zrewitalizował swoje śródmieście, z myślą o wygodzie 
mieszkańców i ożywieniu zaniedbanych fragmentów zabudowy. 
Skwerki, deptaki, zieleń, ławki, fontanny, stawki, alejki, zaułki, 
stragany – to i inne pomysły składają się na przyjemny klimat, 
przyciągający ludzi i różne formy aktywizacji. Wszystko to 
utopione jest w zagospodarowanych parków różnych formach  
i rozmiarach. 
   Leżący po prawej stronie Wisły stary Olsztyn przeżywa widoczny 
gołym okiem rozkwit, jakiego może nie doświadczał dotąd w 
historii. W dużym stopniu zawdzięcza to funduszom unijnym, 
ale przede wszystkim mądrym decyzjom. Nie znam prezydenta 
warmińskiej stolicy, nie znam nikogo z jej radnych, ale jestem 
skłonny uwierzyć, że ci ludzie mają wspólną wizję swojego miasta. 
Ciągle   nie   podejrzewam   podobnej   wizji  oglądając codzienny 
Poznań.                                                                 Marcin dymczyk

  Rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej 
i Krańcowej. Kierowcy  muszą się tu liczyć z utrudnieniami. 
Zwężony zostanie prawy pas ul. Krańcowejj oraz ul. 
Warszawskiej. Zarząd Dróg Miejskich podaje, iż maksymalna 
prędkość pojazdów w rejonie prac zostanie obniżona do 40 km/h. 
Zostanie także przebudowany chodnik po północnej stronie ul. 
Warszawskiej. W czasie prac piesi będą korzystać z chodnika 
tymczasowego. Prace mają potrwać do 1 sierpnia br.
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parking za darmo 

moja „mała ojczyzna” 

Jak długo trwa dzieciństwo? Jak długo jest się 
dzieckiem?Według definicji encyklopedycznej 
to czas pięciu podstawowych okresów rozwoju 
człowieka od urodzenia do 18 roku życia, ale 
już w bibliotekach publicznych dzieckiem jest się 
do... 13 roku życia, potem można wypożyczać 
książki dla dorosłych. Dla niektórych rodziców 
dzieckiem jest się tak długo jak długo oni żyją. 
I mówi pomarszczona pani do siwowłosego/
łysego pana – Mój ty, syneczku, czy aby żona dobrze cię karmi,  
bo coś mi ostatnio schudłeś. 
Niektórzy sami sobie przedłużają stan dzieciństwa, bo jakże 
przyjemnie i wygodnie nadal być maminsynkiem i na koszt 
rodziców, pod ich dachem, żyć sobie dobrze.Mamusia zrobi pranie  
i zakupy, posprząta, tatuś jakimś pieniądzem poratuje, a taki 
trzydziestolatek (a i starszy osobnik) z kumplami na piwo wyskoczy, 
trzydziestolatka po galeriach pochodzi, przy kawce z koleżankami 
posiedzi. Zdarza się, że dorosły osobnik własne dzieci swoim 
rodzicom na wychowanie i pod opiekę podrzuci. I sam znowu jest 
dzieckiem, bez większych obowiązków przypisanym dorosłym. 
To taki ,,Piotruś Pan”, czyli ,,chłopiec, który nie chciał dorosnąć”. 
Ilu jest takich Piotrusiów? Oto tatuś bawi się kolejką elektryczną 
synka, mamusia ubiera się niczym Barbi – lalka jej córeczki... 
Jest jeszcze inny rodzaj dzieciństwa. To dzieciństwo pod presją 
dorosłych, dzieciństwo... zagrożone, gdy dziecko musi realizować 
to czego jego rodzicom się nie udało: być najlepszym w sporcie  
i nauce/zostać miss nastolatek/modelką/wygrać taki czy inny 

konkurs. Ale... O ile my, dorośli, czasem długo nie chcemy 
wydorośleć, to z kolei dzieci bardzo chcą być dorosłe! Oto 
dziewczątka bawią się w pozowanie do... magazynów modowych, 
a i tych specjalnych dla panów. Swoje fotki wrzucają do sieci. I 
umawiają się na randki. Chłopcy – też. I ćwiczą swoje, na razie 
chuderlawe klaty, aby kogo trzeba zainteresować. O skutkach 
takich poczynań tutaj pisać nie będę, bo to temat-rzeka.
W powieści W. Whartona ,,Tato” pada ważne zdanie,  
że z czasem my, bardzo już dorosłe dzieci, stajemy się rodzicami 
własnych rodziców: gdy ci zestarzeją się i trzeba im zakładać 
pampersy, gdy przesiadają się do wózka (inwalidzkiego).  
No, chyba, że zajęci własnym życiem oddajemy niepełnosprawnych 
rodziców pod opiekę wyspecjalizowanych placówek. No, ostatecznie 
– tłumaczymy sobie – też kiedyś do przedszkola rodzice nas 
wysłali...
Kwintesencją tych (siłą rzeczy, pobieżnych rozważań  
o dzieciństwie prawdziwym i domniemanym) jest to co napisał  
Witold Gombrowicz w swojej powieści ,,Ferdydurke”. Oto 
zdziecinniały prof. Pimko orzeka: ,,Wszystko podszyte jest 
dzieckiem”, a 30-letni pisarz Józiu, którego  czas życia został 
tajemniczo cofnięty do lat szkolnych, zdaje sobie sprawę: ,,nie 
pragnąłem wcale przyznać się do trzydziestaka(...)”.
Czego trzeba by dziś – w ich czerwcowe święto - życzyć dzieciom? 
Może prawdziwych podwórek a nie patio? Może prawdziwych 
lalek, które można przytulić (bo jakże przytulić Barbie? Ją trzeba... 
stylizować) i pluszowych misiów? I waty cukrowej. I baniek 
mydlanych. A przede wszystkim rodziców, którzy są dorośli. 
I m ą d r z y . . .                                                                                                                                                                                                                
Ewa Kłodzińska 

Wiosennie zrobiło się na osiedlu.  
Z nową energią przystępujemy do 
kolejnych działań. Organizacja 
rożnego rodzaju imprez pochłania 
mnóstwo czasu i energii, lecz jeśli 
ma służyć rozwojowi - zawsze 
pozostanie ,,słodkim brzemieniem”!                                                                                                                                    
 Największą radością społecznika 
jest zawsze to, gdy jego działania 
stają się ,,zaraźliwe” i motywują 
tych, którzy dotychczas 
stali z boku i nie zawsze wyrażali pochlebne opinie.  
W ostatni czasie to właśnie inicjatywy ,,zapaleńców” dają 
pewność, że idziemy w dobrym kierunku.
Na początek słów kilka o grupie młodych ludzi - -,,Niewidomi, 
Niewidzialni”. Jej członkowie starają się uzmysłowić osobom 
sprawnym fizycznie, z jakimi barierami stykają się na co 
dzień ludzie niewidomi i niedowidzący. Młodzież organizuje 
różnego rodzaju spotkania i eventy. Grupa zgłosiła się do RO 
z prośbą o ,,sponsoring medialny”, a nawiązała się między 
nami szersza współpraca. Z kolei jedna z naszych mieszkanek 
zaproponowała pomoc przy organizacji festynu, a pewien 
pan, wędkarz z zamiłowania, pomoc w odzyskaniu pozwoleń  
na łowienie w naszych stawach. Wielu mieszkańców też po cichu 
nas wspiera. Nie obawiajcie się, zawsze chętnie wysłuchamy 
Waszych pomysłów, sugestii czy krytyki, bo po to przecież nam 
zaufaliście.
Nie można także tutaj pominąć inicjatywy Przedszkola nr 4 z 
Antoninka. Otóż Drodzy!W dniu 10 czerwca w jego pobliżu zostanie 
zorganizowany bieg charytatywny. Celem jest zebranie środków 
na leczenie wychowanka -Emila. Placówka poprosiła o wsparcie 
i z wielką przyjemnością to czynię. Uzyskane tą drogą fundusze 
zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację chłopaka. Proszę, 
rozważcie swój udział w tej imprezie. Więcej szczegółów niebawem  
na stronie RO oraz organizatora.

Pofarciło się też naszemu osiedlu - otrzymaliśmy  
z miasta dodatkowe środki na... kulturę. W okresie wakacyjnym 
wespół z ,,Estradą’” przeprowadzimy szereg imprez na terenie 
całego A-Z-K - na pewno kino letnie, ogniska, koncerty. 
Pozostałe działania omówione zostaną niebawem z Wydziałem 
Kultury Urzędu Miasta.

 Drodzy Mieszkańcy, ruszyła kolejna edycja konkursu 
„Zielony Poznań”. Wiele wypełnionych zgłoszeń trafiło już do 
naszych rąk, jednak mając na uwadze bogactwo i różnorodność 
ogrodów czy balkonów na Osiedlu, pragniemy zachęcić jeszcze 
niezdecydowanych ogrodników do udziału w zmaganiach. 
Wnioski konkursowe przyjmowane są do 20 czerwca, a żeby 
ułatwić ich przekazanie uruchomiliśmy kilka miejsc, w których 
można je pozostawić. Są to: piekarnia przy ulicy Światopełka, 
przedsionek Kościoła pw. Ducha Świętego, dyżurka Szkoły 
Podstawowej nr 87, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, szkoła 
Podstawowa nr 55 przy ul. Szpaków, administracja Osiedla 
Folwarczna. 
 Nie tylko przyroda ubiera jednak naszą okolicę. 
Dlatego jako radni staramy się dbać o wszystkie aspekty, także o 
infrastrukturę. Dzięki przekazaniu pieniędzy z budżetu Osiedla, 
ulica Kobylepole zyskała dwa nowoczesne, w pełni przystosowane 
przystanki. Wcześniejsze miejsce, gdzie zatrzymywały się 
autobusy ciężko było nazwać przystankiem z prawdziwego 
zdarzenia. Jedynym wyznacznikiem dla kierowców, że właśnie z 
tego miejsca mają zabrać pasażerów były wymalowane na drodze 
linie. Natomiast osoby, chcące skorzystać z komunikacji miejskiej 
były zmuszone do oczekiwania na transport na nieutwardzonym 
pasie zieleni. Niejednokrotnie pojawiały się także problemy 
związane z samym wejściem do pojazdu, ponieważ trzeba było 
wsiąść z poziomu jezdni. Ale te niedogodności to już przeszłość. 
W połowie maja odbył się odbiór przystanków z ławeczkami i 
wiatami, a przede wszystkim z platformami, umożliwiającymi 
wjechanie do autobusu inwalidom czy matkom z wózkami. 
 Przez ponad dwa lata kadencji przekonaliśmy się, a 
Państwo razem z nami, iż praca radnego to nie tylko kwestie 
inwestycyjne czy remontowe, ale także spotkania z mieszkańcami 
oraz firmami, działającymi na terenie naszego Osiedla. W 
związku z wprowadzeniem nowego czynnika chłodzącego, 
niedawno zostaliśmy zaproszeni przez Volkswagena na 
zebranie, połączone z prezentacją wspomnianego środka. 
Od stycznia 2017 roku wprowadzona została dyrektywa, na 
podstawie której wszystkie samochody z systemem klimatyzacji 
zobowiązane są do używania środka R1234yf. Podczas spotkania 
zaprezentowano nam system zabezpieczeń przeciwawaryjnych 
oraz przeciwpożarowych, stosowanych podczas przesyłu i 
napełniania środkiem klimatyzatorów. 

 Bardzo ważnym tematem szczególnie dla mieszkańców 
Zielińca jest rozpoczęta właśnie przybudowa układu 
komunikacyjnego. Jak możemy przeczytać na stronie Zarządu 
Dróg Miejskich: w czwartek, 25 maja, rozpoczęły się prace 
budowlane związane z przebudową ulic Sarniej i Kamieńskiej. 
Na okres dwóch miesięcy zostanie wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu. Wyłączony z ruchu zostanie ciąg ulic: Sarnia 
na odcinku ul. Świętowidzkiej do ul. Zieliniec oraz Kamieńska 
na odcinku pomiędzy ulicami Zieliniec i Starachowicką. Objazd 
został wytyczony ulicami Strzałkowską i Arkońską. Umowa 
obejmuje między innymi budowę i przebudowę nawierzchni 
utwardzonych jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, 
sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie zieleni przyulicznej, 
przebudowę sieci infrastruktury technicznej (np. odwodnienia, 
oświetlenia ulicznego), monitoringu. Łącznie budowa  
i przebudowa obejmie ok. 2 km ulic. 

Dwa nowoczesne, w pełni przystosowane przystanki  
przy ul. Kobylepole

 Należy również dodać, że w poniedziałek 22 maja br., 
rozpoczęła się przebudowa mostu na Cybinie w ciągu ulicy 
Warszawskiej. Przebudowa ulic Zielińca to wynik kilkuletniego 
dialogu i głosowania przeprowadzonego wśród mieszkańców 
w maju 2013 roku, dotyczącego planowanego zamknięcia ulicy 
Smołdzinowskiej i wykorzystania jej jako drogi wewnętrznej 
Volkswagena. Większość właścicieli nieruchomości na 
osiedlu Zieliniec wyraziło wtedy zgodę na zmianę układu 
komunikacyjnego pod warunkiem rozbudowy skrzyżowania 
ulicy Warszawskiej i Sośnickiej. Podczas głosowania nie wyrażono 
woli przebudowy ulicy Leśnej. Planowany termin zakończenia 
rozpoczynających się robót drogowych to II kwartał 2018 roku. 

Radna Magdalena Ziółkowska 

kto jest dzieckiem?

osiedlowe aktualności
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Krzysztof Bartosiak

W ramach w coraz lepszej współpracy, byliśmy gośćmi fabryki 
Volkswagena w Antoninku.

Nie należy zapomnieć, iż odbędą się jeszcze dwie duże 
imprezy festynowe. Pierwsza w drugą sobotę września  
na Darzyborze, a druga - w trzecią sobotę września na Zielińcu.
Pewnie nie wszyscy podzielą moje zdanie,  
lecz uważam, że to właśnie kultura ma największy wpływ 
na nasze życie. Każdy rodzi się z pewnymi cechami. jedni 
posiadają bardziej, drudzy mniej rozwinięty (są też tacy, 
którzy o tym nie wiedzą) „zmysł odczuwania otoczenia”. Mówi 
się potocznie, że ktoś jest dobry, a on po prostu ,,czuje inaczej”.
Od takich osób musimy się wszyscy uczyć!
Przyjmując przewodzenie tutejszej radzie postawiłem 
sobie za cel integrację, a głównym kierunkiem stało  
się włączenie mieszkańców w jej działania, oddanie ,,odrobiny” 
odpowiedzialności...i chyba zaczyna to działać. Marzy mi  
się, by osiedle stało się jednym z ,,najlepszych” w tym mieście - to 
taki mój ,,Amerykański Sen”...i wierzę, że się ziści!!! 

Krzysztof Bartosiak

   Działający od grudnia ub. roku podziemny parking w nowym 
budynku miejskim przy ul. Za Bramką 1 jest publicznie 
dostępny. To jednak nie wszystko. Trudno uwierzyć, ale na 
30 minut samochód można tu zostawić całkowicie bezpłatnie. 
Muszę przyznać, że na początku wiadomość wydała mi się zbyt 
piękna. Nie wierzyłem, że miasto coś oferuje mieszkańcom za 
darmo, choćby to nie było nic wielkiego. A jednak to prawda i 
chylimy czoła wobec władzy. .
   Rzecz dla zmotoryzowanych jest bardzo istotna i cenna –  30 
minut wystarczy, aby np. załatwić szybko sprawę w Urzędzie 
Miasta. jak dotąd korzystaliśmy z parkingu kilkakrotnie 
i zawsze znalazło się wolne miejsce. Zostawiasz pojazd, z 
automatu pobieraj kwitek i windą wyjeżdżasz szybko na 
zewnątrz, co szczędzi czynne minuty. jak się dowiedzieliśmy 
w biurze Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji 
,cennik z półgodzinnym nieodpłatnym postojem (każda 
kolejna godzina kosztuje 3 zł) pozostaje niezmienny! (E.K.)
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chłopak z komandorii...

indolencja zarządu (8)

Teatr Scena na Piętrze
aktualności i plany

ROD "Kwitnąca Dolina"

Trudno w godzinie pomieścić wszystkie aspekty ,,debiutu” 
w macierzyństwie, bycia matką. Próbowała to w majowym 
spektaklu Sceny na Piętrze uczynić Angelika Olszewska w 
autorskim monodramie ,,O matko z córką”. Widz nie miał czasu 
na oddech, a już płynęły ze sceny następne słowa (niekiedy ich 
,,kanonada”), emocje, odczucia i frustracje młodej matki. Od 
nieco ekshibicjonistycznego przypomnienia porodu, poprzez 
wszystkie porównania między poradnikami a życiowym 
realizmem, obawami, wręcz strachem matki. Od dobrych rad 
otoczenia do szukania rad u innych. 
Pada ze sceny ważne pytanie: kiedy tak naprawdę kobieta staje 
się matką? Kiedy urodzi dziecko, czy może wtedy gdy ono powie 
to magiczne słowo ,,mama”? Mama jest nieco rozhisteryzowana, 
a maleństwo jawi się niczym mały i bardzo głodny terrorysta. 
W tę już jakby skompresowaną materię autorka wcisnęła 
ponadto kwestie dziecka zaadoptowanego, matki zastępczej. I 
jeszcze problem seksu po urodzeniu dziecka. I jeszcze... Pewnie 
z perspektywy czasu owe początki macierzyństwa są takie 
właśnie komiczno-dramatyczne.  Uff! Wyszłam ze spektaklu 
nieco zmęczona i rozkojarzona wielością wydarzeń i emocji 
zaprezentowanych na scenie Sceny...  
I tak pomału kończy się 38 sezon w Scenie na Piętrze, obfitujący 
w większe i mniejsze wydarzenia teatralne i muzyczne, 
goszczący artystów powszechnie znanych i uznanych i tych, 
których mogliśmy poznać dopiero teraz. Było moc wzruszeń 
podczas benefisu dyrektora Romualda Grząślewicza, ,,siły 
sprawczej” tego co możemy obejrzeć, posłuchać w Scenie na 
Piętrze! 
A przed nami – 6 czerwca X dni Romana Wilhelmiego w Poznaniu. 
Spotkamy się (wraz z motocyklistami!) przed godz. 18 na Skwerze 
imienia tego wspaniałego Artysty. Po stosownych uroczystościach, 
w Scenie obejrzymy film dokumentalny Kariny Wilhelmi. Na 

zakończenie wieczoru Marzena Kurpisz (w towarzystwie 
janusza Piątkowskiego) zaśpiewa światowe szlagiery  
i piosenki Anny German. 
Ostatnie spotkanie w tym sezonie odbędzie się 26 czerwca. 
dorota Lulka - poznańska aktorka, związana teraz z teatrem 
w Gdyni, zaprezentuje swój program (kolejny, autorski) ,,W 
czasie deszczu dzieci się nudzą”, w którym słowem i piosenką 
połączy to co było najwspanialsze w Kabarecie Starszych 
Panów. Zatem ma to być kolaż Przybora/Wasowski z dorotą 
Lulką i formacją muzyczną. 
dyrektor Sceny na Piętrze Romuald Grząślewicz, zapraszając 
za pośrednictwem naszego miesięcznika na  czerwcowe 
wydarzenia, już zapowiada 39. sezon! We wrześniu trzykrotnie 
(9, 10 i 11.09) zaprezentowany będzie spektakl jacka Kałuckiego 
i Marka Siudyma ,,Za lepsze czasy”. Również we wrześniu 
obchodzić będziemy 25-lecie sceny polskiej w Holandii. W 
październiku odbędzie się promocja płyty z muzyką klezmerską, 
a wystąpią jagoda Kram, Henryk Łukaszewski z chórem córek 
(16. 10 ,,Mama i córy”). Listopad tradycyjnie rozpocznie się od 
wspomnienia Romana Wilhelmiego. 20 listopada Scena zaprasza 
na Wieczór Galowy z plejadą gwiazd ,,25 lat peregrynacji z 
Tespisem”. O szczegółach będziemy informować w kolejnych 

ZBIGNIEW MADOŃSKI, 
poznaniak z Komandorii, 
,,absolwent” przedszkola 
Sióstr ,,Wspólnej Pracy” 
i absolwent Szkoły 
Podstawowej nr 85 
przy ul. Tomickiego. Od 
czterech lat dyrektor 
Poznańskich Ośrodków 
Sportu i Rekreacji. 
Niegdyś mój sąsiad, 
rówieśnik z tego samego 
podwórka przy jednej z 
zakładowych kamienic 
przy Konarskiego.
 
- Jakie masz wspomnienia z naszych podwórkowych czasów na 
Konarskiego?
 - Dużo zabawy i to dzień w dzień, zaraz po lekcjach, aż 
matki nie zagnały nas do domów, bo przecież trzeba było jeszcze 
lekcje odrobić. Latem to były niekończące się mecze piłki nożnej, 
gra w palanta i w sztekla. Z dziewczynkami graliśmy w ,,dwa 
ognie”, to była, można powiedzieć, jedyna gra koedukacyjna. W 
gorące lato z chłopakami szliśmy nad Maltę. Tu nauczyłem się 
pływać, uprawialiśmy ,,zakazane” skoki z tamy – mostku. A zimą, 
gdy Malta zamarzła, graliśmy w hokeja. Najpierw jednak trzeba 
było mieć buty na grubej podeszwie, szewc na Śródce robił w 
nich dziury, w które wkręcało się śrubę od łyżew. Od czasu do 
czasu ojcowie wylewali wodę na podwórku i tam graliśmy w 
tego naszego hokeja. Nagminnie wybijaliśmy szyby sąsiadom na 
parterze – rodzice płacili, szybę wstawiano. Aż do następnego 
razu. Aha, i jeszcze zjazdy na sankach. Na podwórku było za 
małe wzniesienie, więc szliśmy na skarpę za dzisiejszym DPS-
em. To były czasy!
 - A skąd to Twoje zamiłowanie do sportu?
 - Zaczęło się od ,,podstawówki”- należałem do sekcji 
siatkówki pod opieką KS Pocztowiec, w ramach SKS. Musiałem 
być dobry, bo później, w Technikum Kolejowym ,,zakupiła” mnie 
Posnania Poznań. Potem był wydział trenerski na AWF.  Później 
byłem trenerem siatkówki w Niemczech. Mogłem tam zostać, no, 
ale wróciłem. Popracowałem przez 17 lat w firmie spedycyjno-
transportowej, skończyłem wydział zarządzania na Akademii 
Ekonomicznej. Sprawy zawodowe zawiodły mnie do Murowanej 
Gośliny, zostałem prezesem spółki samorządowej MG Sport. 
Ciąg dalszy – to POSiR
 - Zatem Panie Dyrektorze... 18 marca 2013 roku 
zostałeś dyrektorem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
Co wpłynęło na decyzję o podjęciu tej pracy? Misja? Jakaś wizja 
jak to wszystko powinno funkcjonować? 
 - Każda praca jest swego rodzaju misją. Obejmowałem 
stanowisko dyrektora POSiR w trudnej sytuacji – po pierwsze 
wizerunek w opinii publicznej nie był najlepszy, a po drugie 
miasto akurat przejmowało zrujnowane obiekty sportowe na 
Golęcinie. Poza tym byliśmy w trakcie jednych i w przededniu 
innych inwestycji – na kąpieliskach, na Malcie czy na Chwiałce. 
Na szczęście w krótkim czasie udało mi się porozumieć z 
pracownikami i zebrać grupę zaufanych osób, z którymi realizacja 
każdego zadania jest możliwa.
 - Mam wrażenie, że przeciętnemu poznaniakowi 
POSiR kojarzy się z Maltą, Chwiałką .. 
- Właśnie, powiedziałaś, że „POSiR kojarzy się”, jakby było 
to jeden ośrodek. Tymczasem na terenie miasta mamy aż 7 

oddziałów i kilka pojedynczych obiektów. Jesteśmy zatem 
Poznańskimi OŚRODKAMI Sportu i Rekreacji. Oprócz Malty i 
Chwiałki są to chociażby Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy na Śródce, czy jeszcze mało 
znany Poznaniakom Ośrodek Przywodny Rataje w pobliżu 
ronda Starołęka. Zarządzamy też, bezpośrednio lub przy udziale 
dzierżawców, wszystkimi czterema kąpieliskami miejskimi, 
organizujemy dla dzieciaków sportowe półkolonie, naukę 
pływania i jazdy na łyżwach, nadzorujemy przebieg  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Pracy więc nie brakuje.
 - Wydaje mi się, że nie wszystkie te miejsca są pod taką 
samą ,,czułą” opieką POSiR. Mam rację?
 - Co masz na myśli? Pewnie to, że niektóre ośrodki 
rozwijają się szybciej od innych. Często ma to jeden główny 
powód – pieniądze. Dysponujemy takim, a nie innym budżetem, 
uchwalonym przez Radnych Miasta Poznania i w ramach tego 
budżetu musimy się mieścić. A przecież potrzeb jest mnóstwo. 
Często mamy dylematy typu „czy ważniejszy jest remont starej 
infrastruktury sportowej, czy budowa nowego placu zabaw dla 
dzieci”. No,  bo jak zmierzyć rozmiar potrzeby? Oczywiście 
rodziny z dziećmi potrzebują miejsc do wypoczynku, ale z 
drugiej strony młodzi sportowcy muszą mieć gdzie trenować. 
Stąd staramy się stosunkowo niskim nakładem finansowym 
odnawiać stare obiekty, jak chociażby hala sportów walki przy 
Arenie. Od lat popadała w ruinę, ale na początku tego roku udało 
się ją wyremontować i teraz kilka klubów trenuje w przyzwoitych 
warunkach.
 - Czy my, poznaniacy, wstaliśmy z przytulnych foteli, 
aby trochę się rozruszać, a może nadal jesteśmy ,,sportowcami - 
oglądaczami”, kibicami?
 - Nie widzę nic złego w byciu „oglądaczem”, bo tacy 
też są potrzebni. Z własnego doświadczenia wiem, że sportowcy 
potrzebują wsparcia kibiców, bo bez nich sport by nie istniał. 
20 tysięcy osób na meczu Lecha Poznań, 3-4 tysiące na galach 
sportów walki w Arenie, kolejnych kilka tysięcy na trasie i mecie 
poznańskiego maratonu i półmaratonu – te liczby robią wrażenie. 
Ale widzimy także wzrost frekwencji na lodowiskach czy basenie. 
Od niedawna organizujemy turnieje siatkówki plażowej, na które 
zapisy kończą się po 3 dniach ze względu na liczbę chętnych. 
Przede wszystkim jednak cieszy nas widok dzieci uprawiających 
sport. Nieważne – piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy lekka 
atletyka. Ważne, że udaje nam się odciągnąć najmłodszych od 
telewizorów, komputerów i smartphonów. W Arenie codziennie 
400 dzieci trenuje siatkówkę, a zapotrzebowanie godzinowe na 
boisko piłkarskie na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego 
jest tak duże, że musimy wprowadzać regulamin przyznawania 
treningów poszczególnym klubom. 
Coraz więcej jest też siłowni pod chmurką, na których mieszkańcy 
Poznania chętnie trenują. Moją ambicją jest taka siłownia w 
każdym naszym ośrodku. Ostatni udało nam się zbudować 
profesjonalną siłownię nad Maltą, po stronie Term Maltańskich, 
i urządzenie do street workout na terenie Ośrodka Przywodnego 
Rataje. 
Chciałbym też podkreślić, że nie zajmujemy się tylko sportem 
i rekreacją. Organizujemy też wydarzenia kulturalne, jak 
kameralne koncerty nad Maltą. Cykl „Żywiec Miejskie Granie” 
został ogłoszony najlepszym wydarzeniem lata 2015 przez 
prestiżowy magazyn Brief. W trakcie 9 bezpłatnych koncertów na 
pływającej scenie wystąpili między innymi Krzysztof Zalewski, 
Łona i Weber, Natalia Przybysz, Nighet Marks Eelectric z Pauliną 
Przybysz, Kamp czy Muchy. A czy funkcjonowanie obiektów się 
zmieniło? Mam nadzieję, że staliśmy się trochę bardziej otwarci, 
ale o tym powinni wypowiedzieć się sami użytkownicy. W 
każdym razie nasz POSiR to największy zakład budżetowy w 
Polsce. Mamy 200 pracowników, 200 ha terenów sportowych.
 - Jaką dyscyplinę uprawia Dyrektor POSiR?
 - Zupełnie przypadkowo, jeszcze w Murowanej Goślinie, 
zasmakowałem w tenisie ziemnym. I tak mi to już zostało, nawet 
z sukcesami jak wicemistrzostwo Polski.
   Dziękuję za rozmowę i... wspomnienia.

Wywiad z dyrektorem POSiR                                                                                                                                            
    Zbigniewem Madońskim

W ostatnim terminie regulaminowym 
odbyło się 15 maja br. zebranie 
sprawozdawcze ROd „Kwitnąca 
dolina”. Wydawać się mogło, że 
działkowcy hurmem się zjawią, bo 
plakaty o nadużyciach i destrukcji 
zarządu będą mocnym argumentem. 
Niestety.dzierżawcy poletek nie 
odeszli od grilla, piwka, wesołego 
towarzystwa. Na 250 działkowców 
przybyło zaledwie 50, a było to tak 
ważne spotkanie! Spośród przybyłych 
niemal połowa to zwolennicy prezesa, 
pozostali byli krytyczni wobec jego 
poczynań.
Zebranie składające się z 24 punktów trwało 4 godziny! 
Sprawozdanie prezesa było o wszystkim, tylko nie o dokonaniach 
na terenie Ogrodu. Samozwańcza księgowa mąciła cyframi, 
aktywami, wirtualnymi wydatkami, a gdy stwierdziła wysokość 
kwoty wydatkowaną „na oświatę” działkowców, sala wybuchła 
ironicznym śmiechem. 
Niewielu było dyskutantów, ale to były głosy miażdżące 
za krętactwa finansowe w sprawozdaniu, za pustosłowie w 
sprawozdaniu rocznym... Dodać przy tym należy, iż zastępca 
prezesa stał na straży wypowiedzi dyskutantów. Jeżeli coś nie było 
po myśli tym osobom z zarządu, odbierał mikrofon. A mówiono 
o nadużyciach finansowych i destrukcji, popadającym w ruinę 
Ogrodzie.

Zebrani oczekiwali na program pracy tzw. zarządu, który 
przedstawiał prezes R. Drzazga. Okazało się, że w tym 
roku „nie będzie żadnej inwestycji”. Tymczasem pilnie do 
stanu pierwotnego należy doprowadzić trzy tysiące metrów 
ogrodowych alejek, zinwentaryzować i doraźnie naprawić 
ogrodzenie na dwóch ogrodach oraz tymczasowo naprawić, 
podjąć starania o budowę nowego ogrodzenia, a także zdobyć 
środki na budowę świetlicy. Z bieżących spraw to zbudowanie 
5 tablic ogłoszeniowych uporządkować oba parkingi, które to 
„teren przeznaczony do postoju samochodów”, a nie śmietnisko! 
Problem śmieci przerasta możliwości prezesa. 
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 obok 
ogrodzenia, wzdłuż torów. Pilnie należy dokonać przeglądu 
działek i wyciągnąć konsekwencje wobec uprawiających 
samowolkę budowlaną, nielegalnie zamieszkujących. 
Przerażający widok przedstawiają porzucone działki.
Gdy przystąpiono do zatwierdzania projektu planu pracy na 
rok 2017 oraz projektu preliminarza finansowego na 2017 
r,. uczestnicy obrad dali słuszny odpór – większość zajęła 
negatywne stanowisko. Okazało się, że delegat z Zarządu Okręgu 
zaproponował referentce do spraw finansowych E. Nowackiej 
przybycie do swego biura w celu dokonania „korekty”. Jeden z 
dyskutantów zaproponował dla prezesa Drzazgi i E. Nowackiej 
wotum nieufności, ale mimo druzgocącej krytyki tych osób, nie 
znalazło to odzewu. 
Osiągnięciem jednak tej narady było postanowienie o zwołaniu 
dodatkowego zebrania w bliżej nieokreślonym terminie. A to 
już będzie bliżej do odwołania tych nieudolnych. W sprawie 
nadużyć zgłoszono fakt do prokuratury, policję oraz do Krajowej 
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kieszeń Vincenta

sensacyjne znalezisko
Szkielety ludzkie przy kościele
 20 pochówków (również bardzo małych dzieci) 
odkryto podczas prac nad odsłonięciem fundamentów 
remontowanego kościoła św. jana jerozolimskiego za 
Murami.
 Jak już informowaliśmy twa remont kościoła na Komandorii. 
Prace na poddaszu już się zakończyły. Ekipy  przystąpiły do odsłaniania 
fundamentów, aby położyć tam odpowiednią izolację, chroniącą 
przed wilgocią, jak przypuszczano,  pochodzącą z wód gruntowych. 
Tymczasem z przeprowadzonych badań wynika, że zawilgocenia to 
efekt... deszczów. Nie trzeba było zatem kłaść grubej izolacji, lecz lekką 
tak, aby mury mogły jednak  ,,oddychać”. Nadmierne ich wysuszenie 
mogłoby  spowodować... kruszenie cegły.
 I właśnie podczas odsłaniania fundamentów 
znaleziono 20 pełnych szkieletów ludzkich. Archeolodzy, 
którzy natychmiast przystąpili do swoich prac, datują to 
znalezisko na XVII lub XVIII wiek. Naturalnie nie zachowały 
się żadne trumienne deski, ale  ułożenie kości sugeruje, 
że zmarłym dano... mało miejsca (wyprostowane ręce). 
Nie znaleziono, i to drugi zastanawiający fakt, żadnych 
przedmiotów, które zazwyczaj wkładano  do trumien. I jeszcze 
jeden znak zapytania: w kronikach parafialnych nie ma 
informacji o pochowanych osobach, przyczynach ich śmierci 
itp. O dalszych efektach prac archeologów nad tajemniczym 
przykościelnym cmentarzu poinformujemy w następnym 
numerze MY. A teraz – współcześni parafianie modlą się na 
mszach św. za bezimiennych zmarłych, których spokój został 
tak niespodziewanie naruszony...
 Archeolodzy ujawniają też, że  kościół św. Jana Jerozolimskiego  
został wybudowany prawdopodobnie na miejscu przedchrześcijańskiego  
cmentarzyska, że tutaj był ośrodek  kultu pogan. 
 Jakie jeszcze tajemnice skrywa ta świątynia i jej najbliższe 
otoczenie?    

 Już w czerwcu, na wiele miesięcy, w kościele staną rusztowania. 
Rozpocznie się kolejny etap prac remontowo-konserwacyjnych, teraz 
wewnątrz świątyni. Przypomnijmy, że kościół św. Jana Jerozolimskiego 
został zbudowany ok. poł. XIII wieku przez joannitów i należy do 
najstarszych ceglanych świątyń w Polsce. Najstarsze mury romańskie 
wznoszą się na fundamentach z potężnych kamieni, zaś dobudowana 
później barokowa kaplica Krzyża Świętego ma fundamenty ceglane.
                                                                                             Ewa Kłodzińska

Fot. Waldemar Malicki

    Co roku w maju, począwszy od 2003 r., uczniowie Gimnazjum 
nr 22 uczestniczą w Międzynarodowych Warsztatach 
Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, organizowanych w 
Parku Cytadela przez Centrum Sztuki dziecka w Poznaniu. 
Tegoroczna edycja nawiązuje do pojęcia śmiechu i związanych 
z nim skojarzeń. 

Uczniowie klas IIa i IIIb wzięli udział w warsztatach „ŚMIECH-A-                                                                                                                                       
   ŁAPACZE” i „HUMOR EWAKUOWANY Z SIECI”, 
prowadzonych przez profesorów i studentów z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Uczestnicy stanęli przed następującymi pytaniami 
i zadaniami: Czy śmiech potrafi być śmieszny? Czy na pewno 
wszyscy śmieją się w ten sam sposób? Jak zobrazować za 
pomocą farb, wycinanek czy pasteli charakterystyczne cechy 
śmiechu przedstawicieli różnych krajów? Jak wykreować treści  
w postaci memów, podobnych do tych, z którymi stykamy się 
codziennie, korzystając z Internetu?
  Potrzebna była bujna wyobraźnia, kreatywność i umiejętność  
słuchania, a także pamięć, spostrzegawczość, szybkość i poczucie humoru.  
A tego uczestnikom warsztatów nie zabrakło, co zobaczyć można  
na załączonych zdjęciach. Nauczyciel przedmiotów artystycznych  
                                                                                       Elżbieta Witkiewicz

   Pamiętany siedemdziesiątych lat ubiegłego wieku, kolektor 
ciepłowniczy na ul. Pustej ulegał w maju i czerwcu br. 
wielokrotnej awarii, której nadal nie widać końca. Zaczęło 
się od niepozornej smugi pary w pobliżu ul. Mogileńskiej. 
Wykonano wykop, zdjęto żelbetowe osłony tunelu, naprawiono 
nieszczelność i problem wydawał się załatwiony. Nie było tu 
żadnej kolizji z ruchem drogowej. 
   Zaraz jednaj te same prace trzeba było powtórzyć w pobliżu 
bramy do zajezdni autobusowej, ale tu już musiano zamknąć 
ruch na ul. Pustej. Na Antoninek trzeba było korzystać z 
objazdy ul. Warszawską i zjazdem na osiedle przed stacją Orlen. 
Następnie kapano dziury w innych miejscach, ale ulica była cały 
czas zamknięta. 
   Pracownice brygady remontowej pokazali nam jak wielkie 
uszkodzenia grubych stalowych ruch jest w stanie spowodować 

awaria i korzyść przez lata płynąca gorąca woda. Zwłaszcza na kolankach rur 
twardy metal został miejscami całkowicie wypłukany. Czas jest 
bezwzględny nawet wobec trwałej materii. Wygląda na to, że 
zbliża się nieuchronnie kres całej sieci ciepłowniczej w tym rej
onie.                                                                              
   Awaria ciepłownicza przyniosła ten nieoczekiwany dowód na 
to, że można całkowicie zamknąć dla ruchu tranzytowego ul. 
Pustą i Zimowita, a tranzytowicze łatwo wybierają właściwą, 
naturalną trasę ul. Warszawską oraz Browarną. Wspomniany 
tranzyt jest jak widać zupełnie niepotrzebny, a niezmiernie 
dotkliwy, groźnych dla okolicznych mieszkańców. 
   Stanowi też bardzo poważne niebezpieczeństwo dla biegających, 
rowerzystów i spacerowiczach licznie korzystających z ul. 
Ziemowita. Ta trasa jest niezastąpionym łącznikiem między 
stawami nad Cybina i kompleks Malty. Zarząd Dróg Miejski 
zacznie działać, gdy na ul. Zimowita czy Pustej zdarzy się groźny 
wypadek. Takie poważne zagrożenia obserwujemy każdego 
dnia. Mieszkańcy mają niebywałą okazję wyciągnięcia korzyść z 
ciepłowniczej awarii. md

Przebudowa mastku nad Cybiną pod ul. Warszawskiej 
w pobliżu ul. Sosnickiej. 

Ruszyły się prace przy zabytkowym browarze w Kobylepolu. 
Na razie wyburzono dobudówki przy zasadniczym budynku.

Prace przy Młynie nad Cybiną w Zielińcu nie wyszły jescze 
wyraźnie spod ziemi. 

Znów ruszyły wykopaliska na Placu Kolegiackim i archeolodzy  
oczekują tym razem zasadniczego przełomu w poszukiwań. 
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Wojna i poznańska rodzina
wysiedleni (9)

Tajskie dzieci pokochały Reksia

Moja klasa i ja.  

szkoła bez agresji

Kiedy w Polsce rok szkolny zbliża się do końca, młodzi 
Tajowie wyciągają z szaf swoje mundurki i kompletują szkolny 
ekwipunek. Połowa maja to bowiem początek nowego roku 
szkolnego. Uczę w niewielkiej prywatnej szkole podstawowej 
w Bangkoku i jestem wychowawcą klasy, która realizuje 
program intensywnej nauki języka angielskiego. Oprócz 
tego języka uczę ich także matematyki, plastyki, science (po 
angielsku „nauka”, jest to przedmiot nieco podobny do fizyki 
i przyrody), health education (zdrowie i higiena) oraz social 
studies (wiedza o społeczeństwie i kulturze).
Uważam za absurd, że tego ostatniego przedmiotu w tajskiej 
szkole uczy obcokrajowiec. Ale do absurdów w tutejszym 
systemie edukacyjnym zdążyłem się już przyzwyczaić. 
Wyobraźcie sobie na przykład, Drodzy Czytelnicy, że w mojej 
szkole są tajscy nauczyciele języka angielskiego, którzy… nie 
mówią ANI SŁOWA w tym języku! Jak więc go uczą? Po prostu 
– uczą angielskiej gramatyki po tajsku…

Szkoła jest wspaniale wyposażona. W klasie mam do dyspozycji 
nie tylko laptopa i projektor multimedialny, ale także zestaw 
nagłaśniający oraz system MIMIO, który zamienia tablicę w 
interaktywne medium. Za pomocą pióra świetlnego, które 
pełni funkcję myszki komputerowej, mogę zamienić tablicę w 
ekran mojego laptopa, otwierać i zamykać foldery, pokazywać 
prezentacje i wyświetlać filmy. Mam też do dyspozycji ogromną 
ilość multimedialnych gier, więc wypełnienie uczniom przerwy 
lub wolnej lekcji nie stanowi żadnego problemu.
Podczas luźniejszych lekcji oraz podczas tzw. clubu (ostatnia 
godzina piątkowych zajęć, podczas której gram z dzieciakami w 
różne gry) puszczam moim uczniom polskie bajki. Najczęściej 
Reksia, Bolka i Lolka oraz Zaczarowany Ołówek. Dzieciaki 
je uwielbiają, zwłaszcza Reksia. Do tego stopnia, że ostatnio 
dostałem sugestię od dyrekcji, by… częściej puszczać im polskie 
kreskówki! Dzieci pewnie powiedziały o nich swoim rodzicom, a 
ci wspomnieli dyrekcji. Szkoła jest prywatna, rodzice płacą za nią 
niemałe pieniądze, ich życzenia są dla dyrekcji święte. Teraz przy 
każdej okazji puszczam dzieciakom przygody Reksia. 

Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie 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 pt. „Belfer w Tajlandii”.

Każdy dzień nauki rozpoczyna się apelem i odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Tajowie są bardzo patriotyczni i ich hymn 
jest grany dwa razy dziennie (o godzinie 8 rano oraz 6 wieczorem) 
we wszystkich miejscach publicznych w całym kraju. Słysząc 
go należy przystanąć, wysłuchać go do końca, po czym lekko 
skinąć głową. Po odśpiewaniu hymnu i wciągnięciu na maszt 
flagi państwowej, uczniowie odmawiają buddyjską modlitwę i 
składają głęboki ukłon nauczycielom. Zawód nauczyciela jest w 
Tajlandii najbardziej poważaną profesją. Większym szacunkiem 
cieszą się tylko buddyjscy mnisi. Po zajęciu miejsc w klasach 
ponownie kłaniają się nauczycielowi i rozpoczyna się lekcja. 
Moja klasa to dwudziestu małych, dziewięcioletnich szatanów 
płci obojga. Dzieci pozostają dziećmi – rozpiera je energia i 
ciężko im się powstrzymać od gadania na lekcjach. Na szczęście 
mogę liczyć na tajskiego nauczyciela, który pełni rolę mojego 
asystenta i zajmuje się głównie pilnowaniem dyscypliny w 
klasie. A egzekwuje ją bezwzględnie – za pomocą taśmy klejącej 
i bambusowego kija. Taśmą zalepia buzie dzieciaków, które 
gadają na lekcji, a jeśli to nie pomaga – wtedy bierze do ręki 
bambus. Wlepia delikwentowi trzy szybkie na tyłek i od razu 
w klasie robi się cicho. Może to niezbyt humanitarne, ale bardzo 
skuteczne! Moją klasę prowadzę trzeci semestr, więc zdążyłem 
się poznać i polubić z dzieciakami tak, że interwencje tajskiego 
asystenta nie są już potrzebne.

Toczę ciągłe boje z nauczycielką języka chińskiego, która chce 
dzieciakom puszczać Pokemony. Powiedziałem jej, że po moim 
trupie! W końcu ten czarno-biały kundelek z powodzeniem 
wychował pokolenia Polaków, niech więc teraz powychowuje 
młodych Tajów. A Pokemony mogłyby mu co najwyżej koło 
budy zamiatać!
Przed tygodniem do mojej klasy dołączył nowy uczeń. Roald 
jest Szkotem, jedynym białym dzieciakiem w całej szkole. 
Przydzielono go do mojej klasy, ponieważ ma ona największą 
ilość zajęć w języku angielskim. No i chyba nie bez znaczenia 
był fakt, że przez wiele lat mieszkałem w Szkocji. Roald jest więc 
jakby moim krajanem. Nie mówi on ani słowa po tajsku, ale 
nie stanowiło to przeszkody, by tajskie dzieciaki przyjęły go jak 
swojego. Przypuszczam, że pod koniec semestru będzie mówił po 
tajsku tak jak one. Aż mu zazdroszczę, bo mi nauka tego języka 
idzie wyjątkowo opornie. W klasie mam także dziewczynkę 
z Chin, więc mogę powiedzieć, że prowadzę najbardziej 
międzynarodową klasę w szkole. 
Na pierwsze zajęcia przygotowałem prezentacje na temat Szkocji 
i Chin, by klasa poznała kraje, z których pochodzą ich nowi 
przyjaciele. O Polsce wiedzą już całkiem sporo – przy każdej 
okazji opowiadam im o kraju, z którego pochodzę.
W szkole jest pewna liczba uczniów niepełnosprawnych, głównie 
autystycznych. Każdy z nich ma indywidualnego nauczyciela, 
który nie odstępuje go ani na krok. Nie zauważyłem, by te dzieci 
były w jakikolwiek sposób dyskryminowane przez zdrowych 
rówieśników. W ogóle zastanawiający jest absolutny brak 
agresji w szkole. Od kiedy tu pracuję nie zauważyłem ani 
jednej bójki, czy nawet kłótni między uczniami…
Generalnie jednak tajski system edukacyjny należy do 
najsłabszych na świecie. Dyplomy tajskich uniwersytetów nie są 
honorowane nigdzie poza Tajlandią, a poziom znajomości języka 
angielskiego jest bardzo niski. Jadąc na wakacje do Tajlandii 
bądźcie przygotowani na to, że dosłownie nikt nie będzie w stanie 
porozumieć się z wami po angielsku.                 Mateusz Biskup

WŚRÓd ZGLISZCZ I RUIN (II)
już na początku września została 
uruchomiona Publiczna Szkoła 
Powszechna. Mieściła się w drewnianym 
pożydowskim szkolnym budynku, 
w rozwidleniu ulicy Małkińskiej i 
Ugniewskiej. Zaczęliśmy wszyscy 
uczęszczać do polskiej szkoły! janek 
do klasy szóstej, Andrzej do czwartej, 
a mnie zapisano do klasy pierwszej. 
Uruchomienie ostrowskiego gimnazjum 
było o wiele trudniejszym zadaniem. 
dyrektorem jego został nasz dobry 
znajomy – profesor Wacław Krauze. 
Czekała go ogromna praca, ponieważ tę szkołę trzeba było 
organizować od podstaw. Wymagało to środków i czasu.
Podczas okupacji w budynku gimnazjalnym mieściły się koszary. 
Po Niemcach pozostał tylko pusty gmach. Okazało się wkrótce, że 
jednak nie całkiem pusty. Nad ranem 13 września mieszkańców 
Ostrowi wyrwał ze snu wielki huk – wyleciało w powietrze 
południowe skrzydło gimnazjalnego budynku. W okolicznych 
domach wyleciały z okien wszystkie szyby. Resztę szyb stracił 
stojący po przeciwnej stronie ulicy kościół. Tylko dzięki temu, 
że eksplozja nastąpiła w nocy nikt nie zginął. Widocznie saperzy 
sowieccy, rozminowując gmach, coś przeoczyli. Sądzono, że 
była to mina ze specjalnym, działającym z dużym opóźnieniem, 
zapalnikiem chemicznym. W tego typu zapalnikach detonatorem 
jest stężony kwas solny, który dopiero po „przegryzieniu” ścianki 
niewielkiego stalowego pojemnika, inicjuje eksplozję.
Teraz trzeba było nie tylko umeblować szkołę i wyposażyć 

produkcją czarnej pasty do butów. Robił ją z wosku pszczelego, 
terpentyny i sadzy wybieranej z kominów. Topił to wszystko na 
prymusie i rozlewał do starych blaszanych pudełek po paście. 
Mama roznosiła towar po sklepach, a te sprzedawały pastę, ale 
każdy kupujący musiał dostarczyć stare puste pudełko. Bracia 
Mizerkowie jeździli często do Lublina. Kupowali tam suszone 
liście tytoniu i drożdże. Z tych liści  produkowali machorkę, a 
drożdże były towarem, na który popyt w Ostrowi był trudny do 
zaspokojenia.
Największą naszą atrakcją w tym okresie było przyjeżdżające, od 
czasu do czasu, wojskowe kino. W ciepłe wrześniowe wieczory 
filmy wyświetlano na boisku szkolnym. Widzowie siedzieli 
na ziemi, a ekran stanowiła ściana szkolnego budynku. Kiedy 
padał deszcz lub było zimno, salą kinową był korytarz szkolny. 
Wyświetlano przede wszystkim kroniki wojenne, ale zdarzało się 
czasem, że oglądaliśmy prawdziwy film. W tym frontowym kinie 
widzieliśmy wesoły muzyczny film „Świat się śmieje”, a także film 
o bolszewickim bohaterze Czapajewie. 
A największym naszym 
przysmakiem były 
wojskowe konserwy 
mięsne, które 
kupowano od żołnierzy. 
Zaopatrzenie Armii 
Czerwonej opierało 
się, w dużej mierze 
na sojuszniczych 
dostawach ze Stanów 
Zjednoczonych i 
Kanady. Konwojami 
morskimi dostarczano 
przez Murmańsk 
i Archangielsk nie 
tylko sprzęt wojenny, 
ale również żywność 
p r z e z n a c z o n ą 
dla wojska. 
Najpopularniejsze były 
puszki z „tuszonką” 
(swinaja tuszonka) 
o masie netto 400 gramów. Było w nich mięso wieprzowe, 
niezwykle smaczne, szczególnie na zimno. Po otwarciu puszki, 
na wierzchu znajdowało się trochę nadzwyczajnie smacznego 
smalcu i świetna brązowa galaretka. Czarny chleb razowy 
z wojskowej piekarni – komiśniak – z tuszonką to było coś 
najpyszniejszego. Bardzo smaczna na ciepło była też pikantna 
amerykańska konserwa mięsna, która na etykietce miała napis: 
„horse meat” – konina.
 To, że wycofujący się Niemcy nie zniszczyli całkowicie 
ostrowskiej elektrowni, a wysadzili tylko agregaty prądotwórcze, 
było zasługą polskiej dwuosobowej załogi dyżurującej w nocy 
Waleriana Gawrycha i Kazimierza (?) Przybylskiego. Wysiedleni 
z Gniezna, mieszkali w czasie wojny w Ostrowi i byli zatrudnieni 
w elektrowni. Obaj dobrze mówili po niemiecku i dzięki temu 
potrafili przekonać działających w wielkim pośpiechu niemieckich 
saperów, że aby unieruchomić elektrownię, najprościej i 
najszybciej będzie wysadzić same agregaty prądotwórcze. 
Miasto nie miało prądu, a w zniszczonej elektrowni zachowała się 
jedna nieuszkodzona prądnica. Ojciec zaproponował zrobienie 
przeglądu silnika gazowego, tego który przetrwał pożar młyna, i 
jeżeli okaże się to możliwe jego wyremontowanie i uruchomienie. 
Przez dwa ostatnie lata okupacji niemieckiej zarządzał tym 
młynem i równocześnie nadzorował technicznie wszystkie 
jego urządzenia. Był inżynierem mechanikiem, więc podjął się 
razem z Gawrychem i Przybylskim wykonania wszystkich prac 
związanych z uruchomieniem, w ruinach młyna przy Małkińskiej, 
prowizorycznej elektrowni. Weryfikacja rozebranego silnika 
gazowego wypadła dobrze. Szybko przeprowadzone zostały 
niezbędne prace remontowe i konserwacyjne. Okazało się, że 
czadnicę prawdopodobnie też będzie można, po niewielkiej 
naprawie, poddać próbom i jeśli one wypadną pozytywnie, 
uruchomić. Prace przebiegały sprawnie i szybko. Wszystkie 
próby wypadły pomyślnie. Wymontowano więc z ostrowskiej 
elektrowni ocalałą prądnicę i ustawiono ją w przysypanej ruinami 
młyńskiej maszynowni. W październiku uruchomiona została 
ta „nowa” ostrowska elektrownia. Moc jej była ograniczona, ale 
szpital, komendantura i część miasta, w tym ulica Małkińska, 

ją w niezbędne sprzęty i przynajmniej podstawowe pomoce 
dydaktyczne, ale przede wszystkim należało uporządkować i 
zabezpieczyć miejsce katastrofy. Sprzątano więc i porządkowano 
gmach i teren. Nad ocalałą częścią budynku układano zerwane 
dachówki. Wykonywano niezbędne prace murarski i stolarskie. 
Szklono okna.
Problem mebli rozwiązano prosto. Postanowiono, że warunkiem 
przyjęcia do gimnazjum będzie przyniesienie przez ucznia 
stolika i krzesła. Nauka rozpoczęła się dopiero w październiku. 
W Gimnazjum utworzono klasę wstępną, więc ojciec postarał 
się, a nie było to łatwe, o stolik i krzesło, i ... Janek został 
gimnazjalistą.
Dzięki temu, że dalej środkiem płatniczym były banknoty, 
które w czasie okupacji obowiązywały na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa,w pierwszym okresie żyliśmy z pieniędzy 
zarobionych przez ojca jeszcze we młynie. Ale te pieniądze 
niestety szybko się skończyły. Pracy dla ojca nie było, a całą 
rodzinę trzeba było nakarmić. W tej trudnej, dalej przecież 
wojennej sytuacji, wszyscy walczyli o byt, o przetrwanie. Trzeba 
było wykazywać się dużą inicjatywą, aby zarobić choć trochę 
pieniędzy. Brakowało wszystkiego, więc ludzie w chałupniczych 
warunkach produkowali czasem dziwne rzeczy. Kopczyńscy 
całą swą pięcioosobową rodziną kleili papierowe torebki, 
które dostarczali do ostrowskich sklepów. Ojciec zajął się 

Stanisław Kostka  
SZYMAŃSKI

Tuszonka i paczka sucharów.  
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

ts „polonia” poznań zakończyła sezon

uroki głównej

PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ
Cała nasza społeczność szkolna zgromadziła się w Sali Lustrzanej, by 
jak co roku wspólnie uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uczniowie z klasy IIIb, IIa i Ib przygotowali krótki program 
artystyczny o patriotycznej wymowie. Wiersze i opisy wydarzeń sprzed 
ponad 200 lat, przeplatały się ze scenkami ilustrującymi ten jakże 
doniosły moment w historii naszego kraju. Podniosła atmosfera i piękne 
dekoracje w barwach narodowych wprowadziły zebranych w podniosły 
nastrój i przypomniały, że patriotyzm powinien towarzyszyć nam na co 
dzień, nie tylko od święta.             Agnieszka Rajniger-Łatkowska

        LEKCjA TOŻSAMOŚCI
Chętni uczniowie z klas IA, IB, IIA wzięli udział w wycieczce do Teatru 
im. A. Fredry w Gnieźnie, gdzie uczestniczyli w przedstawieniu pt: 
„Gniazdo”. Każdy Polak  zna doskonale opowieści o trzech dzielnych 
braciach Lechu, Czechu i Rusie, orle białym, złym królu Popielu i 
szlachetnej Wandzie, co nie chciała Niemca. O początkach państwa 
polskiego i jego pierwszych władcach. Ale czy w XXI wieku pomagają 
nam one znaleźć odpowiedź na pytanie: „kto ty jesteś”? A może dziś 
„Polak mały”  oznacza zupełnie kogoś innego? 
Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy z Marią Wojtyszko z Pracowni 
Filmowej przy Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, 
laureatką XXI Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży 
organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Swą 
najnowszą sztukę pt: „Gniazdo” napisała specjalnie dla Teatru Fredry w 
Gnieźnie. Na koniec zabawnego, niezwykle intrygującego przedstawienia 
przychodzi czas na poważną konkluzję. I taka okazuje się niezwykle 
prosta: być dobrym Polakiem to znaczy przede wszystkim być dobrym 
człowiekiem.     Beata Kucharska,  A. Rajniger – Łatkowska, K. Stypa

              W BIBLIOTECE 
W związku z obchodzonym 8 maja Dniem Bibliotek, uczniowie 
Gimnazjum nr 20 pod opieką nauczycieli wybrali się z wizytą do 
Biblioteki Raczyńskich. Zwiedzili gmach biblioteki, zapoznali się ze 
zgromadzonymi tam zbiorami oraz wysłuchali ciekawego wykładu na 
temat jej historii. Dodatkową atrakcją były dwie wystawy: „Introligator 
w cieniu. W XIX–wiecznym warsztacie” oraz „Na poznańską modłę. 
W XIX–wiecznej garderobie”. Zwłaszcza eksponaty z drugiej wystawy 
zainteresowały młodzież. Suknie, torebki i rękawiczki sprzed ponad 
stu lat wzbudziły zachwyt głównie dziewcząt. Przyjazne, nowoczesne 
wnętrza, bogaty księgozbiór i życzliwość pracowników biblioteki 
zaowocowały. Wielu naszych uczniów opuszczając gmach Biblioteki 
Raczyńskich zapewniało, że zapiszą się do biblioteki, aby móc być jej 
stałym gościem.

        LEKCjA W MUZEUM
Do kalendarza Gimnazjum nr 20 na stałe wpisane są lekcje muzealne. 
Ich tematyka ściśle związana jest z zagadnieniami ujętymi w podstawie 
programowej. Klasy pierwsze uczestniczyły w lekcji muzealnej w 
poznańskim Muzeum Narodowym. Tematem zajęć była „Mitologia 
w malarstwie”. Uczniowie podziwiali nawiązujące do antyku obrazy  
„Porwanie Europy”, „Nessos i Dejanira”, „Herkules na rozstajnych 
drogach” oraz rzeźbę pt. „Ganimedes”, a następnie pod okiem kustosza 
dokonywali ich analizy. 
Zwieńczeniem lekcji były warsztaty plastyczne, podczas których 
uczniowie starali się zilustrować fragment jednego z mitów greckich 
dotyczący upadku Ikara.                       Agnieszka Rajniger - Łatkowska

    NASI NA GIMNAZjAdZIE
Reprezentacja szkoły wystartowała w Gimnazjadzie lekkoatletycznej w 
składzie: Weronika Muszyńska bieg na 100m, Bartek Szymański bieg 
na 100m, Kinga Piotrowska skok w dal, Dawid Maćkowski skok w dal, 
Ola Paetzold pchnięcie kulą,  Grzegorz Strzyżewski pchnięcie kulą, 
Wiktoria Sierant bieg na 600m,  Eryk Szafer bieg na 1000m, sztafety 
4x100m Natalia Surowiec, Weronika Muszyńska, Ola Paetzold, Kinga 
Piotrowska, Dawid Maćkowski, Bartek Szymański, Piotr Ciszewski, 
Kacper Pająk. Wszystkim serdecznie gratuluję startów.   Małgorzata 

           AKCjA „ŻONKILE”
W 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim, już po raz 
piąty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję 
społeczno – edukacyjną „Żonkile”, po raz trzeci włączyli się do niej 
uczniowie Gimnazjum nr 20. W bibliotece szkolnej przez cały tydzień 
przygotowywali ulotki informujące o powstaniu w getcie warszawskim 
oraz papierowe żonkile. Kwiaty te związane są z osobą Marka Edelmana, 
ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą 
rocznicę powstania dostawał je od anonimowej osoby. Sam również tego 
dnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - 
często były to właśnie żonkile.
19 kwietnia, podobnie jak kilkuset wolontariuszy w całej Polsce, 
uczniowie z klasy IA pod opieką nauczyciela wręczali papierowe 
żonkile przechodniom w okolicy naszej szkoły. Tradycją Gimnazjum 
nr 20 stało się dołączanie do kwiatów ulotek informujących o celach 
akcji oraz o przyczynach, przebiegu i skutkach tego bohaterskiego 
i tragicznego zrywu w getcie warszawskim.                  Agnieszka 

         SUKCES WERONIKI
Weronika Kortas - uczennica klasy 
IA zajęła I miejsce w konkursie 
organizowanym przez Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu w ramach realizacji 
programu profilaktycznego „Dwie 
strony sieci”. Konkurs przeznaczony był 
dla młodzieży w wieku podstawowym i 
gimnazjalnym. Forma pracy określona 
była jako przygotowanie komiksu 
lub spotu reklamowego na temat 
przeciwdziałania cyberprzemocy 
i cyberprzestępczości. Weronika 
przygotowała spot.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w formie sprzętu 
multimedialnego oraz gadżetów prewencyjnych ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania. Praca 
naszej uczennicy zostanie przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, gdzie odbędzie się kolejny etap konkursu na poziomie 

   W sobotę 27. maja "Polonia" 
Poznań podejmowała na własnym 
boisku kobiecą drużynę Medyka II 
Konin w ostatnim meczu sezonu 
2016/2017. Polonia walczyła o trzecie 
miejsce w ligowej tabeli, natomiast 
rywalki chciały wywieźć z Poznania 
zwycięstwo. Pomimo przegranej 0:1 
sobotnie spotkanie należało do tych 
nietypowych. 
 Na murawę seniorki zostały 
wyprowadzone przez młodych 
adeptów trenujących w strukturach 
Polonii Poznań. Jednak nie 
tylko dla dzieci, ale również dla 
starszych zawodniczek był to 
wyjątkowy dzień. Renata Nowak 
otrzymała bukiet kwiatów oraz 
podziękowania od zarządu, co 
związane było z zakończeniem 
jej kariery sportowej. Natomiast 
Monika Nowak przedłużyła swoje 

sportowe powołanie, wyrażając to w nietypowy sposób -koszulkam i znapisem „Gramdo 
czterdziestki”. Zawodniczki "Polonii" Poznań ambitnie walczyły z Medyczkami na boisku. 
Ich zmagania na murawie obserwowali z perspektywy trybun zaproszeni oficjele, m.in. 
Przewodniczący Rady Osiedla Ludwik Troiński oraz Dyrektor Wydziału Sportu dr Ewa 
Bąk. Po zakończonym spotkaniu, pomimo goryczy porażki, na zaproszonych gości czekał 
poczęstunek ufundowany przez pana Pawła Tyla. Dla kibiców, którzy niestety nie mogli 
pojawić się na Harcerskiej 5, przygotowano transmisję internetową, zrealizowaną z pomocą 
kanału studenckiego radia Planeta Sportu. W ten oto sposób kobieca sekcja "Polonii" Poznań 
zakończyła tegoroczne zmagania w pierwszej lidze kobiet. Zarówno same zawodniczki jak i 
kibice wierzą, że przyszły sezon przyniesie jeszcze więcej radości i upragniony awans do Ek
straligi.                                                                                                              Konrad Kowalski

   Słyszy się nierzadko opinie, że  Główna jest brzydką,  
nieatrakcyjną wizualnie częścią miasta. Może niektóre 
fragmenty są nadal rzeczywiście zaniedbane, zapuszczone i 
nienajpiękniejsze. Wystarczy jednak oddalić się 200m, by naszym 
oczom ukazała się zieleń zadbanego parku, a dalej dzikie tereny 
rzeki Główienka. Polecamy odwiedzanie tych niespotykanych 
gdzie indziej w Poznaniu, niewiarygodnie czarowny zakątków.

dlaczego nie mamy
zielonego ryneczka?
   Kiedy oglądam przejazdem w Poznaniu lokalne ryneczki 
owocowo-warzywne, to odczuwam jakby zazdrość, że 
nie ma takiego na naszej Głównej. Nawet na sąsiednim 
Osiedlu Warszawskim przy ul. Łomżyńskiej ulokowało się 
synpatyczne targowisko dla wygody i korzyści mieszkańców. 
Główna ma swój historyczny Rynek Wschodni, którego 

mogą tylko pozazdrościć inne osiedla, a jednak zielonego 
targowiska tu nie ma. Nie wiem czy to wynika z braku 
pobytu i współczesnej tradycji na taki handel, czy jest to 
swego rodzaju przypadek, brak wydzielonego miejsca? Takie 
lokalne stragany potrafią ożywić środowisko i dlatego w 
wielu innych osiedlach są wspierane i zachęcane . Może na 
początek u nas byłoby dobrze wygospodarować kilka dobrych 
miejsc, rozpowszechnić informacje i ...czekać. Może zdarzy 
się pierwszy odważny i jego sukces zachęci następnych. 
                                       B.S. (dane do wiadomości redakcji)

Wolne opinie
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
              W ARBORETUM
Podczas międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin 2017” 
uczniowie klas piątych wybrali się na zajęcia do Arboretum Kórnickiego. 
Dowiedzieli się co oznaczają słowa: dendrologia (nauka zajmująca 
się badaniem drzew krzewów) i arboretum (miejsce, w którym 
kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz prowadzi badania). Największym 
przeżyciem, zwłaszcza dla naszych zmysłów wzroku węchu, był widok 
i zapach kwitnących magnolii, azalii, różaneczników, a także lilaków. 
Zobaczyliśmy i wąchaliśmy nie tylko kwiaty, ale również liście i pędy, a 
później bawiliśmy się w dendrologiczną zgadywankę próbując rozróżnić 
rośliny tylko po zapachu. Zachęcamy wszystkich gorąco do odwiedzin 
Arboretum. Widok i zapachy są naprawdę niesamowite.

           dYNASTIA MIZIOŁKÓW
Uczniowie klas 4, 5 i 6 obejrzeli w Multikinie przedstawienie teatralne 
„Dynastia Miziołków” w interpretacji Teatru Współczesnego z 
Krakowa. Spektakl, według adaptacji powieści pod tym samym tytułem, 
opowiada perypetie chłopca zwanego Miziołkiem, jego rodziny i 
przyjaciół. Historia dwunastolatka, relacje z rodzicami, rodzeństwem 
i rówieśnikami przedstawione w formie pamiętnika ujęły dzieci swoją 
bezpośredniością i zabawną treścią.

   PRZYGOdY W CZAPLINKU
W środowy poranek wyruszyliśmy - uczniowie klas Va i Via - na 
wycieczkę do Kusego Dworu w Czaplinku. Przywitał nas deszcz, ale 
to nie przeszkodziło stawiać pierwszych kroków w sztuce samoobrony 
oraz zmierzyć się z trudną umiejętnością strzelania z łuku. Dzień 
zakończył się tańcem w rytmie dyskotekowych przebojów. Drugiego 
dnia wyjrzało słońce, więc wyruszyliśmy, aby zdobywać ściankę 
wspinaczkową, strzelać z wiatrówki lub cieszyć się wodą płynąc na 
rowerach wodnych. Zakończeniem dnia była biesiada przy ognisku. 
Czas spędzony w Czaplinku przyniósł wiele radości, przypomniał, jak 
ważna  jest solidarność i życzliwość.

   ORTOGRAFICZNE SUKCESY
Po raz XVI odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół 
Podstawowych Poznania. Z nieskrywaną radością informujemy, że tytuł 
Laureata klas szóstych, otrzymał Tomasz W. z klasy VIb, a tytuł Finalisty 
na poziomie klas czwartych Agata L. z klasy IVb. To ogromny sukces 
uczniów i wyróżnienie dla naszej szkoły!
Sześcioro uczniów klas drugich i trzecich wzięło udział w 
międzyszkolnym konkursie stylistyczno-gramatycznym "Sprawnie 
piszę". Była to już dziesiąta edycja konkursu. Nicole D. z klasy 2a została 
laureatką konkursu, zajmując piąte miejsce. Nicole, Agatce i Tomkowi 
serdecznie gratulujemy.

                  Z PIRATAMI
Piękna pogoda, moc atrakcji na świeżym powietrzu, tak można krótko 
opisać wycieczkę klas 1b i 2b do Nenufar Club w Kościanie. Przywitał 
ich kapitan piratów i rozpoczęli wyprawę na tratwie z piratami. Szukając 
na mapie miejsca ukrycia skarbu, odwiedzili miniatury budowli świata, 
nieznany ląd i osadę Indian. Oczywiście ukryty skarb odnaleźli w wiosce 
piratów. Nie ukrywając swojej radości zatańczyli taniec zwycięstwa. Nie 
zabrakło pysznych kiełbasek z ogniska i lodów na ochłodę w ten gorący 
dzień, a także zabaw na placu. To była super wycieczka! Zadowoleni i w 
dobrych humorach z medalami poszukiwaczy skarbu wrócili do szkoły.

        SKANSEN I MUZEUM
Odwiedziliśmy Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego w Swarzędzu. Pogoda dopisała, nareszcie wyjrzało słońce 
i mogliśmy podziwiać bogatą kolekcję unikatowych uli: figuralne, 
architektoniczne, skrzynkowe, słomiane, kadłubowe i kłodowe. A 
wszystko w malowniczym parku obsadzonym pięknymi drzewami 
i licznymi miododajnymi roślinami. Niemałą atrakcją było też 
zwiedzanie muzeum oraz udział w lekcji muzealnej, podczas której 
każdy samodzielnie wykonywał świece z pszczelego wosku przy użyciu 
foremek odlewniczych. A co zapamiętaliśmy z wycieczki? Niemało! W 
przyjaznej atmosferze sprawdziliśmy się w quizie wiedzy. 

zespół szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku  
                  ZAKAMARKI
     Klasy III wzięły udział w warsztatach czytelniczych „Czy te książki są o 
nas? Spotkanie z Tsatsikim”, a klasy IV uczestniczyły w interaktywnych 
warsztatach pt. „Uczucia, co to takiego”. Książki o Tsatsikim poruszają 
tematykę dorastania, szkolnych problemów, autorytetów, pierwszych 
miłości, relacji w rodzinie, odnajdywania w sobie siły, wyznaczania 
granic, opowiadania się za słuszną sprawą, działaniu wbrew lękowi. 
Spotkanie miało zachęcić dzieci do czytania pokazać im, że nie są 
osamotnione w swoim dorastaniu, problemach z rówieśnikami i z 
dorosłymi, i że z każdej sytuacji jest wyjście
   Warsztaty pt. Uczucia, co to takiego”podejmowały problematykę 
uczuć, relacji i tolerancji. Uczniowie zachęcani byli do analitycznego 
i krytycznego myślenia oraz do przyglądania się własnym emocjom, 
nazywania ich i mówienia o nich. Punktem wyjścia do warsztatów była 
książka francuskiego profesora filozofii Oscara Brenifiera Uczucia, co to 
takiego? z serii Dzieci Filozofują. Czy udało nam się zachęcić dzieci do 
przeczytania książek? Zapraszamy do biblioteki.       Wanda Mielcarek

                 ŚWIĘTO FLAGI 
    Odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Flagi. 
Występom klasy 2a towarzyszył na nim  koncert piosenek patriotycznych 
w wykonaniu klasy 6b. Wydarzenie to było okazją do przypomnienia 
wszystkim uczniom polskich symboli narodowych oraz pieśni bliskich 
sercu wszystkich Polaków.                              Kasia Toczewska -Sierant

               TAŃCE POLSKIE
     Klasy I -III wzięły udział w podsumowaniu projektu "Tańce z różnych 
regionówPolski", organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli przygotowały prezentację 
wybranego regionu: Wielkopolski, Kaszub, Górnego Śląska, Śląska 
Opolskiego, Kujaw, Mazowsza, Małopolski i Podhala. Uczniowie zdobyli 
informacje na temat położenia geograficznego danego regionu, a także 
dowiedzieli się, że każdy region ma swoje tradycje, gwarę, stroje i tańce.              
Organizatorami projektu Martyna Kałużna i Kornelia Krajewska.

                   dZIEŃ ZIEMI
     Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji 
prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie. W naszej szkole został zorganizowany 
konkurs dla klas I – VI na plakat, prezentację multimedialną, wiersze i 
hasła ekologiczne. Konkurs odbywał się pod hasłem ”Ziemia - to nasz 
wspólny dom”. Autorzy najciekawszych prac otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Z tej okazji w klasach zostały 
wykonane gazetki klasowe dotyczące Dnia Ziemi oraz odbyły się lekcje 
poświęcone tej tematyce.

             dZIEŃ TEATRU
     Poetycka baśń Antoine’a de Saint Exupery’ego o złotowłosym Małym 
Księciu, który ze swej maleńkiej, zagubionej gdzieś w Kosmosie planety 
trafił na Ziemię, zawitała w naszych szkolnych progach dnia za sprawą 
Teatru Lalki i Aktora.
Aktorzy teatru odwiedzili naszą szkołę z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru. Spotkanie z małym Księciem i Pilotem zainspirowało 
nas do refleksji na temat miłości, przyjaźni, samotności, szczęścia, 
odpowiedzialności, hierarchii wartości czy sensu więzi między ludźmi, a 
po spektaklu rozmowa z aktorami pozwoliła zapoznać się z pracą teatru 
lalkowego.                                   Koordynator projektu Barbara Zonko

    WIERSZE, KTÓRE BAWIĄ
    Uczniowie klas I, II i III wzięli udział w drugiej edycji Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „WIERSZE, KTÓRE BAWIĄ”. 
Usłyszeliśmy wiele zabawnych wierszy. Uczestnicy nie tylko musieli 
wykazać się pamięciowym opanowaniem utworu, piękną dykcją i 
właściwą artykulacją głosową, ale i przedstawić własną teatralną interpr
etację.                                          Organizator konkursu Barbara Zonkó

         PIOSENKI WIOSENNE
   W świetlicy szkoły odbył się Konkurs Piosenki Wiosennej, podczas 
którego uczniowie prezentowali przygotowane utwory. 
                                                                                           danuta Zarzycka

                    I MISTRZOSTWA POLSKI 
                  W PIŁCE NOŻNEj
  dZIECI I MŁOdZIEŻY Z CUKRZYCĄ    
     W dniach 28-30 kwietnia 2017r, odbyły się I Mistrzostwa Polski 
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej. Organizatorami imprezy 
byli: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, 
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Polskie Towarzystwo Medycyny 
Sportowej
Nasi uczniowie również wzięli udział w rozgrywkach. Drużyna, w 
której grała Liwia zdobyła  I miejsce, a drużyna Antosi - II miejsce. 
Gratulujemy!
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

zasady dobrego wychowania
w kościele i na plaży

 Brigitte, 60-letnia żona 40-letniego prezydenta Francji 
Emmanuela Macron, zaraz po zaprzysiężeniu tegoż, została 
okrzyknięta ikoną dobrego stylu i zaraz... skrytykowano ją 
za odsłanianie ,,starczych kolan”. A wystarczyłaby spódnica 
owe kolana zakrywająca. Przy tak dobrej sylwetce, jaką ma 
Brigitte i pewnej młodości, jaka od niej bije, te kilkanaście 
centymetrów materiału pewnie w niczym by nie zaszkodziło. 
Warto aby o tym pamiętały wszystkie panie, ale starszych 
panów też to dotyczy – zrezygnujcie z krótkich spodni, bo 
epatowanie żylakami i goleniami uroku nie dodaje.
 Piszę o tym w rozkwicie gorącej wiosny, gdy zaczynamy 
się negliżować, bo blisko 30 st. C to już upał. I już księża 
przypominają o odpowiednim stroju, w którym wchodzimy do 
świątyni – czy to jako turyści, czy jako uczestnicy nabożeństwa. 
Zatem bez dekoltów (albo je zakryć delikatnym np. szalem), 
zrezygnujmy z szortów, klapek/japonek. Księża o tym nie 
mówią, ale trzeba też uszanować zwyczaje innych wyznań i 
jeśli każą przed świątynią czy innym ,,świętym” miejscem 
zostawić obuwie/nakryć głowę – to tak uczyńmy.
   Tymczasem w warszawskim Muzeum Powstania Warszawskiego 
zatrzymano jedną z turystek (bilet miała już wykupiony) za 

niestosowne ubranie, a Muzeum to ,,w pewnym sensie świątynia”. 
No, ale jednak świątynią nie jest zatem argument był niewłaściwy. 
Po dłuższej dyskusji, turystka ekspozycję obejrzała. Odpowiedni 
strój, poczucie umiarkowania w ubiorze może nas uratować 
przed obyczajową wpadką. Ostatecznie, nikomu nie przyjdzie 
do głowy, aby w stroju topless wybrać się na przedstawienie w 
operze/teatrze/filharmonii.
  Na audiencji u Papieża panie obowiązuje czarny kostium lub 
sukienka (długość za kolano, długi rękaw) oraz mantylka na 
głowie. Należy zrezygnować z krzykliwej biżuterii i innych 
dodatków. Panowie muszą założyć czarny frak lub garnitur. Wg 
protokołu watykańskiego jedynie królowe państw katolickich 
i żony katolickich monarchów mogą ubrać się na biało. Tak 
uczyniła księżna Charlene z Monako, ale miała długie rękawy, 
rękawiczki (nie zdejmuje się ich) i koronkowe nakrycie głowy. 
Wynegocjowano dla kanclerz Angeli Merkel, aby ta mogła 
spotkać się z Franciszkiem I, ubrana w spodnie i bez nakrycia 
głowy, z kolei królowa Elżbieta II wystąpiła w kapeluszu.
  Nadszedł czas opalania się. I choć kosmetyczki ostrzegają 
przed nadmiernym wysuszaniem skóry, co nieuchronnie 
prowadzi (w późniejszym wieku) do powstania zmarszczek, 
to jednak wystawiamy się odważnie na działanie promieni 
słonecznych. I tu zaapeluję: nie wywołujmy niesmaku u innych 
swoimi wydatnymi brzuszkami i innymi warstwami tłuszczu. 
To jest po prostu nieestetyczne!                                           (E.K.)

     LAUREAT ORTOGRAFII
Karol Musieliński, uczeń naszej szkoły, już po raz drugi został 
laureatem  XVI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
Szkół Podstawowych Miasta Poznania. To ogromny sukces i 
serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia!
Społeczność SP nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu

        NOWI CZYTELNICY
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów 
do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uczennice klas 
starszych wprowadziły młodszych uczniów w świat książek 
inscenizacją „Pchły Szachrajki” na motywach utworu Jana 
Brzechwy. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o 
książki, czego nie wolno robić czytając książkę. Uczniowie 
klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich 
znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu 

W imprezie zorganizowanej przez Krąg Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów „Płomienie” z Czerwonaka z hm. Gabrielą jaskulską 
na czele, Komendę Hufca Czerwonak, prezydium Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz pana Leszka 
dąbrowskiego (właściciela firmy autobusowej) - uczestniczyli 
również seniorzy z Kręgu OWAR. 
Przedstawiciele 21 kręgów seniorów z Wielkopolski spotkali się na 

Na Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się już po raz 
ósmy wielka impreza dla seniorów Viva Seniorzy! (poprzednio 
„Aktywni 50+”) pod hasłem AKTYWNOŚĆ, ZdROWIE, 
PROFILAKTYKA. Wystawcami były firmy i instytucje z ofertami dla 
seniorów oraz organizacje pozarządowe - fundacje i stowarzyszenia 
działające na rzecz osób starszych. W stu wystawców byliśmy i my 
- harcerze seniorzy zrzeszeni w Wielkopolskiej Radzie Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
Aktywizować seniorów pomagała różnorodna tematyka warsztatów 
edukacyjnych i artystycznych. Począwszy od edukacji w ramach 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, poprzez warsztaty 
prozdrowotne i profilaktyczne, edukację finansową, warsztaty 
literackie, naukę języka angielskiego, czy obsługę laptopa, po 
warsztaty ukulele, didżejskie, czy papieroplastykę, malowanie na szkle 
itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady okulisty, optyka, 
podologa, dietetyka, badanie znamion za pomocą videodermatoskopu. 
Kto wsparł datkiem Hospicjum Palium – otrzymał pięknego motyla, 
bo „Pomaganie dodaje skrzydeł” – jak głosi motto ich wolontariatu. 
Rozdawano „pudełka życia”, można było kupić lecznicze oleje, miody, 
kremy, zioła, herbaty itd. Były też pokazy zdobienia paznokci, SPA 
dla dłoni i wiele innych ciekawostek, a wśród nich interesujące oferty 
wyjazdów wakacyjnych i sanatoryjnych.

ViVa seniorzy!wielkopolski zlot 
seniorów harcerskich 

terenie Akwenu Marina w Czerwonaku. W oczekiwaniu na dojechanie 
wszystkich uczestników, Ochotnicza Straż Pożarna  pokazała nam moc 
sikawki strażackiej. Pokaz odbył się tuż przed uroczystym apelem, w 
trakcie którego wręczono odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych 
druhów i przyjaciół harcerstwa. Podziękowania z pamiątkową lilijką 
otrzymali m.in. były i obecny Wójt Gminy Czerwonak. Odznaczenia 
harcerskie wręczał między innymi Przewodniczący Rady Chorągwi 
Wlkp. ZHP hm Rafał M. Socha. 
Na osłodę bardzo zimnego dnia (brr) przy kawie, herbacie i cieście, w 
Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - 89 Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska „Dreptacze” z tego ośrodka przedstawiła gawędę. 
Zwiedziliśmy tu Muzeum Tyflograficzne. Aż trudno uwierzyć, ile 
poświęcenia i samozaparcia muszą mieć te dzieci, aby korzystając z 
różnych konfiguracji 6-ściu wypukłych kropek stanowiących alfabet 
Brajla, przyswoić sobie program od szkoły podstawowej poprzez 
gimnazjum aż po liceum. Podstawa programowa nie różni się od tej 
przekazywanej w zwykłych szkołach. Na zdanie matury uczniowie mają 
zaledwie 50% więcej czasu. 
Szkoła przygotowuje również fachowców w dziedzinie tapicerstwa i 
wyplatania koszyków oraz pomocnika kucharza. O tym i parku orientacji 
przestrzennej oraz odnowionym kościele w Owińskach, opowiedzieli 
nam przewodnicy – pracownicy ośrodka. W parku każda ścieżka, 
roślina czy wyposażenie stanowią element dydaktyczny. Park zwany jest 
Ogrodem Zmysłów, gdzie przy przemieszczaniu i poznawaniu istotne są 
kształty, faktura, twardość, a hodowane zwierzątka tam same układają 
się do głaskania-  nawet kury czy króliki.
Kolejnym przystankiem był Park Golfowy Trzaskowo, gdzie 
zapoznaliśmy się z zasadami tej gry, a co odważniejsi mogli wypróbować 
swoje zdolności - jednemu z druhów udało się nawet trafić do dołka z 
odległości …. bagatela 10 cm.
Ostatnim punktem wyprawy była Dziewicza Góra. Chętni wdrapali się 
na szczyt (142 m npm), a nawet na wieżę liczącą 172 stopnie i podziwiali 
okolice. Pozostali mogli ćwiczyć umiejętność tworzenia czerpanego 
papieru. Zwiedziliśmy wystawę poświęconą harcerstwu Hufca 
Czerwonak, gdzie podziwialiśmy między innymi kroniki, sztandary, 
odznaczenia  druhów – w tym hm. G. Jaskulskiej, obejrzeliśmy piękne 
zdjęcia przyrody, a obowiązkowo należało się też posilić grochówką i 
skosztować ciasta.
Spotkanie „pokoleń” (tym razem „Dreptacze” byli widzami) przy 
ognisku, w atmosferze wspomnień i widowiska przygotowanego przez 
KSHiS „Płomienie” zakończyliśmy tradycyjnym pożegnalnym kręgiem. 
Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość integracji,  
uczestnictwa w zabawie, a także za poznanie potrzeb i wysiłków osób 
niepełnosprawnych. Bożena Wiśniewska – KSH OWAR - Poznań

Nasze harcerskie stoisko związane było z obozem harcerskim i miało 
przypominać „jak to miło na obozie pod namiotem sobie spać…”. Był 
więc namiot w lesie, a w nim „harcerze”, obok stojak z menażkami, 
płonące ognisko, na trójnogu kociołek, a w nim … nie, nie grochówka, 
lecz pączki, którymi wszyscy chętnie się częstowali. Można było 
oglądać filmy z ważnych wydarzeń harcerskich przy wtórze harcerskich 
piosenek. Naszym zamiarem było propagować harcerstwo i zachęcać 
do powrotu w szeregi ZHP, bo prawie każdy kiedyś nosił harcerski 
mundur i jeździł na obozy. W piątek – 12-tego maja nasze śpiewy 
zwabiły też artystkę Faridę – Włoszkę, która Polskę uważa za drugą 
ojczyznę. Najbardziej spodobała jej się piosenka „Dalej wesoło…”, 
a zwłaszcza refren „Glory, Glory, Alleluja…”. Poprosiła o bis, aby 
zaśpiewać z nami, a druh Boguś spełnił jej życzenie. 
Spotkania kominkowo-muzyczne 
z pląsami harcerskimi odbywały 
się w dużej Sali, gdzie przy 
ognisku mogło uczestniczyć 
wiele osób. Cała sala świetnie się 
bawiła, wszyscy znali harcerskie 
pieśni i zwyczaje. W kominkach 
brali udział seniorzy z Kręgów z 
Wągrowca, Gniezna, Czerwonaka 
oraz z Poznania – OWAR, 10 
PDH, Wiarusy, Piątacy, Szóstacy. 
Zwiedzający szukali harcerskiego 
stoiska, czekali na nasze występy, 
interesowali się co nowego dzieje 
się w ZHP, a niektórzy wyrazili 
chęć zapisania się do kręgu 
harcerskich seniorów. 
Po uroczystym otwarciu Targów Viva Seniorzy i nagrodzeniu 
laureatów konkursu „Viva Wielkopolski Senior” wystąpili aktorzy 
Teatru Muzycznego w Poznaniu z fragmentem spektaklu „Zakonnica 
w przebraniu”. Na zakończenie pierwsze dnia targów odbył się spektakl 
muzyczny „BODO…. Tanga”, w drugim dniu lubiana aktorka Teresa 
Lipowska przez godzinę czytała wiersze Jeremiego Przybory, a na 
zakończenie imprezy odbył się koncert Ewy Bem. 
Urszula Kocikowska hm. – OWAR. Krystyna Krobska  - Szóstacy

przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze 
będą szanować książki, a pani dyrektor ogromną zakładką 
dokonała pasowania każdego z uczniów.

Ciagle trwa tworzenie infrastruktury  zewnętrznej i 
podziemnej w tzw. parku jednego drzewa na Śródce.

Zmodernizowany kompleks zabaw i boisk w Zielińcu obecnie 
ofertuje już sporo możliwości chętnych.
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Czytajmy!
demony i złe duchy

na dolnym powiślu
XXXIII Harcerski Rajd RODŁO

Edward i Lorraine Warrenowie to wybitni specjaliści w zakresie 
demonologii, nawiedzeń, opętań, egzorcyzmów. Edward (zm. 
w 2006 r.) był jedynym świeckim demonologiem uznawanym 
przez Watykan. Małżeństwo współpracowało z katolickimi 
księżmi egzorcystami. 
Relację ze spraw, które prowadzili, opowieść o (strasznych) 
doświadczeniach Warrenów w nawiedzonych domach, gdzie 
demony i złe duchy siały spustoszenie, a mieszkańcy ze strachem 
opuszczali swoje siedziby spisał Geralda Brittle w książce 
,,demonologia”. To lektura... straszna, wręcz nakazująca wierzyć 
w świat sił o złej duchowej naturze, ale i przestrzegająca przed 
wszelkimi rytuałami okultystycznymi, seansami i obrzędami, 
których celem jest świadome próba kontaktu z duchami, bo ,,aby 
duch mógł wejść, drzwi muszą być otwarte”.
Generalnie chodzi o to, że ,,demon jest duchową bestią, która 
posiadła mądrość całych wieków i moc aniołów”. Najlepszą 
samoobroną, radzą Warrenowie, to skupienie się na dobru(...), 
bo demon podąża drogą przeciwną”. Siedliskiem złych mocy 
mogą być przede wszystkim stare, długo nie zamieszkane domy, 
stojące na pustkowiu. Warto przed zakupem takiego domostwa 
(a urok swój może mieć!) zorientować się w historii dawnych 
mieszkańców (gwałtowne śmierci, uprawianie czarnej magii), 
posłuchać plotek, zajrzeć do archiwów. Aby zamieszkały (być 
może) tam duch, nie potraktował nowych mieszkańców jak 
intruzów. Na podstawie opisanych w książce wydarzeń powstały 
filmy ,,Obecność” i ,,Obecność 2”. Nie komentuję tych opowieści. 
Warto jednak o  p r a w d o p o d o b i e ń s t w i e takich zjawisk 
wiedzieć...
O Marku Ławrynowiczu w tej rubryce już pisałam, po 
przeczytaniu kapitalnej opowieści ,,Patriotów 44”. Teraz 

na półce naszej biblioteki przy Tomickiego 14 pojawiła się 
powieść ,,Mundur”. Niby świat to męski, bo powołanych do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej (zatem czasy ,,komuny”), 
to absurdalny świat peerelowskich koszar, ale przeczytałam. Z 
niejaką czytelniczą przyjemnością, bo to wszystko jędrne, soczyste 
(choć śmierdzi onucami) w opisach, języku, autentyzmu postaci, 
wkręconych w ten dziwny świat. Nie ma jeszcze przemocy, ale 
głupota wszelaka to i owszem. To klimat Szwejka i filmów Barei. 
Zachęcam do lektury i panów, i panie. 
Do wartościowych pozycji dokładam jeszcze autentyczną 
historię o wychowaniu, geniuszu i autyzmie ,,Błysk”. Kristine 
Barnett jest matką chłopca z autyzmem i równocześnie 
genialnego matematyka, który w wieku 9 lat rozpoczął badania 
nad nowatorską teorią w astrofizyce. Być może za kilka lat będzie 
nominowany do nagrody Nobla. Jako 12-latek rozpoczął pracę na 
uniwersytecie na wydziale fizyki kwantowej. Jakiekolwiek macie 
dziecko specjalnej troski – radzi Barnett – nie skupiajcie się nad 
tym, czego ono nie potrafi, czego nigdy nie osiągnie, ale na tym 
co potrafi, co je interesuje. I to należy w nim rozwijać. Są książki, 
które czyta się wybornie, po czym szybko o nich zapomina. 
Są i takie gdzie sam tytuł nawet po latach uruchamia pamięć. 
Do pierwszej grupy zaliczam powieść Magdaleny Witkiewicz 
,,Ballada o ciotce Matyldzie”. Pamiętam, że bawiłam się przy 
niej wybornie, ale gdyby nie streszczenie na obwolucie, kilka 
tygodni po lekturze nie pamiętałabym o czym owa powieść była. 
To powieść z gatunku tych (obserwuję nadal prawdziwy wysyp!) 
gdzie największe problemy rozwiązują się same, albo z pomocą 
oddanych przyjaciół, mężczyźni szanują kobiety, a te odważnie i 
z dobrymi wynikami walczą z przeciwnościami losu wszelakimi. 
Jest tutaj sporo humoru i optymizmu (ale tylko na czas czytania), 
no, i happy end na końcu. Można przeczytać, aby na jakiś czas 
zapomnieć o prozie życia - często mało optymistycznej. Do 
podobnej kategorii zaliczam powieść danuty Noszczyńskiej ,,H
arpia”.                                                                       Ewa Kłodzińska

Tęgich mamy gospodarzy, piękna nasza Polska cała”. B.Kutowiński
XXXIII Harcerski Rajd Rodło już za nami. Tym razem zuchy, 
harcerze, harcerze starsi, instruktorzy i seniorzy  spotkali się na 
gościnnej Ziemi Powiśla. Gdańska Chorągiew ZHP im. Bohaterów 
Ziemi Gdańskiej wraz z Harcerskim Kręgiem Seniorów Płomienie 
zorganizowała tegoroczny Rajd w dniach 12-14 maja z metą w 
Kwidzynie. W Rajdzie brało udział 185 seniorów harcerskich, w tym 
około 50 z Kręgów Wielkopolski – Czerwonaka, Złotowa, Konina, 
Słupcy, Wschowy, Piły, Nowego Tomyśla, Leszna, Szamotuł oraz z 
Poznania – Krąg dziewiątacy i Krąg OWAR. 
Pierwszego dnia Rajdu zwiedziliśmy pod wodzą ekspresyjnego 
przewodnika gotycką, warowną katedrę, w której rzadkim zabytkiem 
są dwa bogato zdobione ewangelickie konfesjonały z 1716r. Odkryte 
w trakcie badań archeologicznych komory grobowe wielkich mistrzów 
krzyżackich nie zostały ponownie pokryte kamienną posadzką, lecz 
taflami hartowanego szkła, pod którymi  umieszczono w trumnach 
manekiny ubrane w szaty i płaszcze, tuż obok których znajdują się 
relikwiarze ze szczątkami. Przewodnik opowiedział nam również o 
życiu i śmierci bł. Doroty, a cela w której dała się zamurować za życia 
znajduje się również w zwiedzanej katedrze. Zwiedziliśmy ponadto 
okolice zamku z wieżą spustową będącą dawną latryną i inną z ujęciem 
wody, do których prowadziły potężne ceglane krużganki. Jadąc przez 
miasto z okien autokarów z przyjemnością oglądaliśmy jego zadbane 
budynki i parki. Po zwiedzaniu - apel powitalny, a następnie występ 
Zespołu Powiśle. Na scenie zaprezentowali się w tańcach i piosenkach 
zarówno dorośli tancerze, jak i ich młodsi koledzy.

W drugim dniu Rajdu zorganizowano trzy trasy wycieczkowe: żółtą 
Kwidzyn-Prabuty, zieloną Kwidzyn- Barcice-Waplewo i niebieską 
Kwidzyn-Janowo-Gniew. Seniorzy z poznańskiego Kręgu OWAR – 
w tym i autorka tego sprawozdania – przemierzali trasę niebieską. 
Zaprzyjaźnieni seniorzy opowiedzieli nam co nieco o swoich 
wyprawach. Pierwsza trasa obfitowała w informacje techniczne np. 
dotyczące czternastowiecznych wodociągów czy zabytkowej fontanny 
w Prabutach, zwiedzono również konkatedrę i gotycki kościół tzw. 
„polski”. Na drugiej trasie prócz prezentacji zabytkowej śluzy z 1852r. 
w Białej Górze, seniorzy oglądali wioskę pomennonicką w Ryjewie i 
cmentarz mennonitów w Barcicach. Centralnym punktem tej trasy 
było zwiedzanie pałacu  Sierakowskich w Waplewie – obecnie Muzeum 
Tradycji Szlacheckiej ze słynnymi gdańskimi meblami.
Trzecia trasa prowadziła przez Janowo, gdzie w 1920r. przeprowadzono 
zwycięski plebiscyt, po którym powstała tzw. „Mała Polska” – Janowo 
i Gniew powróciły do Polski, choć Kwidzyn pozostał niemiecki, na 
skutek rozmaitych wcześniejszych działań spadkobierców tzw. Prus 
Wschodnich. Seniorzy odwiedzili izbę pamięci w Janowie i zasiedli w 
historycznych już ławach szkolnych, pamiętających jeszcze kałamarze, 
zwiedzili też muzeum regionalne z oryginalnymi pługami, żelazkami 
na duszę, kołowrotkami czy łóżeczkiem „rosnącym wraz z dzieckiem”. 
Złożono tu również kwiaty na pomniku upamiętniającym poległych 

za wolność. Udaliśmy się następnie w kierunku Gniewu przejeżdżając 
przez takie wioski jak Betlejem, czy Nicponie, a okazało się, że w pobliżu 
jest również Piekło. 
Miasto Gniew słynie z tradycji rycerskich. „Gniew” oznacza też górę – i 
faktycznie nad miastem góruje gotycki zamek z kaplicą, w której nawet 
witraże obrazują sceny rycerzy w zbrojach, Matka Boska z Dzieciątkiem 
jest wykuta w metalu podobnie jak lampy i inne  elementy wystroju. 
W kaplicy odbywa się wiele ślubów, a w pobliskim Zamku Marysieńki 
stanowiącym obecnie hotel – wesela. W zamku znajduje się sala tortur, z 
której dochodzą przerażające krzyki. W otoczeniu zamku prócz kutych 
lamp i koszy spotkać można np. podwieszane, kute żelazne ptaki. W 
gniewskim Technikum Mechanicznym podobno najważniejsze jest 
zdobycie umiejętności wypalania cegły gotyckiej, glinianych naczyń, czy 
właśnie wykuwania rozmaitych rzeźb i sprzętów.
Na Starym Mieście w Gniewie znajduje się urokliwa uliczka Sambora. 
Stanowi ją zespół domów będących przykładem typowej zabudowy 
małomiasteczkowej. Uatrakcyjnieniem uliczki jest umieszczenie przy 
niej Ogrodu Historii -  znajdują się tu między innymi prześmiewcza 
rzeźba Strażnika Skarbu Radziwiłłów, czy krzywe lustra. Na jednej 
z kamieniczek umieszczono zaś rzeźbę misia Maciusia, pod którego 
wodzą jak mówi legenda, zwierzęta wymodliły pokój podczas wojny 
polsko- szwedzkiej w 1620r. 

Po południu drugiego dnia Rajdu wszystkie trasy wycieczkowe spotkały 
się w Miasteczku Rajdowym harcerzy i zuchów w Miłosnej, gdzie 
zwiedziliśmy mini ZOO, stajnie, podziwialiśmy konie i wysłuchaliśmy 
ciekawej opowieści ich opiekuna – lekarza weterynarii. Dzień ten 
uwieńczony został kominkiem „Na szlaku Rodła”, gdzie przypomniano 
m.in. historię jak z połączenia słów „Rodzica” i „Godło” powstało 
ostatecznie ”Rodło”, jako symbol Polaków w Niemczech. Mocnymi 
głosami seniorów zabrzmiały harcerskie piosenki – i po długim dniu 
udaliśmy się na spoczynek.

Ostatni dzień Rodła - 14 maja 2017r. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym powstanie harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej i  po 
przemarszu ulicami Kwidzyna w asyście orkiestry oraz po mszy św. w 
katedrze - na pobliskim placu odbył się uroczysty apel kończący XXXIII 
Rajd Rodło. Prócz zuchów i harcerzy - zwycięzców poszczególnych 
konkurencji,  wyróżniono także najmłodszą (6 lat) i najstarszą (93 lata) 
uczestniczkę Rajdu. Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość 
zwiedzenia kolejnego ciekawego zakątku Polski.
                                        Bożena Wiśniewska – KSH OWAR - Poznań

   Co zrobić, aby chwalebna działalność niesienia pomocy 
bezdomnym przy ul. Krańcowej nie była niebezpieczna 
dla okolicznych mieszkańców? Zastanawiali się nad tym 
przedstawicieli policji, straży miejskiej, Caritas oraz Rady 
Osiedla Warszawskiego z kilkoma mieszkańcami. 
   Lokalny samorząd domagał się takiej debaty po bardzo 
drastycznym wydarzeniu, gdy zwolniony z ogrzewalni przy 
ul. Krańcowej bezdomny napadł i brutalnie pobił z motywów 
rabunkowych miejscową lekarkę. 

ogrzewalnia
i bezpieczeństwo

   Ludzie nie tylko domagają się częstszych patroli policji oraz 
monitoringu, ale i kontrolowania osób dojeżdżania do ogrzewalni 
i opuszczających tą placówkę. Rada Osiedla domaga się, aby 
prowadzący ten humanitarny azyl czuli się odpowiedzialni za to 
co dzieje się z ich gośćmi zanim wejdą wewnątrz i gdy potem 
opuszczą ogrzewalnię. 
   Obecni na rozmowach rodzice małych dzieci podkreślali, że 
obecnie nie czują się za nie bezpieczni, gdy bezdomni opuszczają 
ogrzewalnię i rozpraszają się uliczkach osiedli. Zdarza się, że 
nieproszeni goście próbują wejść na posesję lub do domów, 
sprawdzając, czy może furtka lub drzwi nie są otwarte.
Osiedlowy samorząd podziela obawy mieszkańców i twarda 
domaga się zainstalowania miejskiego monitoringu nie tylko na 
ul. Krańcowej, ale i w innych kluczowych punktów osiedla. md



20

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

21

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

          IMIENNIK  CZERWCOWY
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.

jest taki jeden dzień w roku, zawsze w czwartek 11 dni po 
niedzieli Zesłania ducha Św., kiedy okna mieszkań zamieniają 
się w ołtarzyki – z wizerunkami kielicha z hostią, chleba 
i winorośli, ,,świętymi” obrazami. Na zewnątrz łopoczą 
flagi: narodowa, kościelne. To zewnętrzne znaki obchodów 
największej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
święta Bożego Ciała.
W tym roku Boże Ciało przypada 15 czerwca. Od początku 
istnienia naszego dPS przy Konarskiego, trzeci ołtarz 
ustawiony będzie w zieleni, tuż za parkanem naszego dPS. To 
umożliwia wzięcie udziału choćby w niewielkim fragmencie 
uroczystości procesyjnej mieszkańcom domu. Niektórzy 
tradycyjnie włączają się w święto, wyjeżdżając na swoich 
wózkach inwalidzkich poza teren dPS, inni słuchają Ewangelii 
z balkonów  czy siedząc na ławkach przy dPS. 
Historia Święta. Przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała 
były objawienia bł. Julianny z Cornillon, która od 1209 roku 
miewała widzenia jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą, 
interpretowaną jako brak wśród świąt kościelnych specjalnego 
dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu. Starania tej 
,,apostołki uroczystości Bożego Ciała” nie od razu się powiodły... 
Dopiero papież Urban IV swoją bullą ,,Transiturus” oraz Jan XXII  
(1264 r.) ustanowili święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. 
Tam gdzie Boże Ciało jako święto nie było obchodzone nakazał 
je wprowadzić papież Bonifacy IX (1391 r.).

przy trzecim ołtarzu...

W Polsce święto jako pierwszy uhonorował biskup Nanker 
(1320) w diecezji krakowskiej. Z biegiem czasu święto przybrało 
uroczyste ludyczne i parateatralne formy, a najwspanialsza 
procesja, pełna wystawności, z udziałem króla, przedstawicieli 
wszystkich stanów, cechów rzemieślniczych itd.  odbywała  
się w Warszawie.

Trzeci ołtarz i procesja Bożego Ciała na Komandorii, tuż  
przy DPS, w ubiegłym roku. Fotografował Waldemar Malicki.

środy ze śpiewem Każda środa mieszkańcom DPS kojarzy się ze śpiewem. 
Niekiedy akompaniuje na keyboardzie pani Ola Karlik. 
Nietypowy przebieg miała środa 10 maja, bo świętowaliśmy 
urodzinowe jubileusze kilkunastu mieszkańców (z 
kwietnia i maja), więc gromko rozbrzmiewało ,,Sto lat” 
a zastępca dyrektora pani joanna Matecka składała 
życzenia, wręczała upominki i okolicznościowe kartki. 
Zawsze na stołach pojawia się herbata lub kawa i słodkości. 
A co śpiewamy? Przeboje! Bardzo lubimy niezapomniane 
piosenki ,,Czerwonych gitar”, piosenki biesiadne, a także 
pieśni patriotyczne. Czasem mamy gości, też śpiewających, 
byli u nas np. harcerze.

H O R O S K O P Na cZERWiEc
BARAN - "Kto mało myśli, błądzi wiele" - Leonardo da Vinci. Większość 
swoich kłopotów zawdzięczasz zbytniej pewności siebie. Gdyby Ci 
szczęście nie sprzyjało, nie wygrzebałbyś się z kłopotów. A tak jakoś 
wychodzisz na swoje i nawet w finansach nie grozi Ci bieda-zupka. 
Tak naprawdę, to nie masz powodów do prezentowania  zachmurzonej 
twarzy. Dlaczego ostatnio jest tak mało w Twoim życiu radości?
BYK - Snujesz plany, obliczasz, kalkulujesz i wciąż się wahasz. Wciąż 
nie masz pewności jaką podjąć decyzję. "Uczy mnie filozofia, aby 
raczej polegać na własnym sumieniu, niż na cudzych sądach" - radzi 
Mirandola. Zastosuj się do tego wskazania. Zbyt często zapominasz, że 
inni chcą upiec pieczeń przy Twoim ogniu. Jeśli jeszcze masz złudzenia, 
lepiej się ich pozbyć..
BLIŹNIĘTA - "Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy" - Szekspir. I 
bez demagogii. Druga strona świetnie Cię "rozgryzła" i tu taką metodą 
nic nie wskórasz. Pora na uwiarygodnienie się, a więc na czyn. Boisz się 
jednak zdeklarować, bo wciąż masz wątpliwości. Nie zanosi się więc na 
finalizację sprawy. Zdobądź choćby mały przyczółek, a potem sprawa 
sama ruszy z kopyta.
RAK - Rada jest prosta, w myśl stwierdzenia Boccacio: "Ze świata tego 
każdy ma tyle, ile sobie sam weźmie". Twoja niepewność, ciągłe obiekcje, 
bojaźliwość wreszcie, nie rokują najlepiej w tym względzie. Ustępujesz 
zbyt szybko i bez walki. Naszykuj łokcie i do przodu! Uderzaj celnie, 
przemyślanie i pamiętaj, że druga strona potrafi czarować wymową, 
omamić i okłamać.
LEW - "Rozsądek nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwa" - 
Montaigne. Zwracasz uwagę na zbyt wiele rzeczy - to można, to nie, to 
wypada, tamto nie, a co powiedzą inni... A niech sobie mówią co chcą. 
I przestań kierować się opiniami innych. Zbyt łatwo dajesz się odsuwać 
na drugi plan. Nie pytając wiele, zabierz co swoje, a zdumionego 
przeciwnika poklep po plecach. 
PANNA - Obierz inną metodę osiągania celu. Ostrożnie krok po kroku. 
Dopiero osiągnąwszy go, możesz nieco pofolgować. A jak ogarną Cię 
wątpliwości i nie bardzo będziesz wiedzieć jak postąpić, pamiętaj o 
powiedzeniu Montaigne: "Kto troszczy się o wszystko, ten nie troszczy 
się o nic". Zraża Cię trochę chłód i kanciastość drugiej strony. Ale to tylko 
pozory. Jak ją przekonasz do siebie zyskasz niezawodnego przyjaciela.

WAGA - Jeśli masz wciąż jakiekolwiek wątpliwości, przypomnij sobie 
powiedzenie Cervantesa: "Ząb więcej cenić należy od diamentu". 
Przede wszystkim nie daj się zwieść pozorom. Wciąż bierzesz ludzi 
takimi za jakich chcą uchodzić, a nie takimi jacy są. Nie zapominaj, że 
uśmiech może być fałszywy. Walcz o swoje, ale nie musisz pchać się do 
pierwszego szeregu. Warto wyeliminować nieustanną chęć brylowania i 
skupiania na sobie uwagi.
SKORPION - Zapamiętaj sobie maksymę Boccacio: "Lepiej pokutować 
za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało". I nie 
sugeruj się opiniami otoczenia. Każdy będzie Ci miał za złe, ale każdy w 
takiej sytuacji postąpiłby tak jak Ty. W sporze nie zapominaj, że istnieją 
oceny pośrednie, dlatego też raczej się nie wypowiadaj.
STRZELEC - Uznajesz zasadę, że im szybciej tym lepiej. Zasada dobra, 
ale tylko tam, gdzie ją można zastosować. "Jednym cięciem dębu obalić 
nie sposób" - Boccacio. A sprawa, na której Ci tak zależy, to właśnie 
taki mocarny dąb. Wymaga raczej cierpliwości, zręczności i dyplomacji 
niż wymachiwania siekierą. Otwartość, tzw. szczera prawda, wywalanie 
kawy na ławę, przysporzy Ci tylko wrogów.
KOZIOROŻEC - "Kto lubi pochlebstwa, godny jest pochlebcy" - 
Szekspir. Co najdziwniejsze zdajesz sobie sprawę z tej swojej słabości, 
a jednak zawsze Cię można kupić tanim słowem. Stąd tyle w Twoim 
życiu zmiany ocen. Bardzo udane spotkanie, które wreszcie rozchmurzy 
Twoje oblicze. Nie można stale jechać na fali powodzenia, ale nie można 
też rozdzierać szat przy byle porażce. Życie jest średnie, centrum - 
najbezpieczniejsze.
WOdNIK - Dlaczego w swoich działaniach odwracasz kolejność? 
"Najpierw wypada niszczyć i wykorzeniać, a później budować i sadzić" 
- radzi Campanella. Nikt Ci nie każe planować na dziesięciolecia, ale 
jakieś widzenie perspektyw jest konieczne. Trzeba wiedzieć czego się 
chce. Twoją jedyną odpowiedzią na zarzuty jest wzruszenie ramionami. 
Można i tak, ale można przecież zareagować rozsądnie.
RYBY - Trudno być przyjacielem całego świata. "Zbyt wiele i zbyt 
mało psują każdą rzecz" - zauważa Durer. Wypośrodkuj swoją opinię 
działania, inaczej będzie to wysiłek zmarnowany. Problem rzeczywiście 
skomplikowany i mogący przyprawić o ból głowy, ale w sumie idzie do 
pomyślnego rozwiązania. Nie demonizuj przeszłości, masz przecież 
wystarczająco dużo wewnętrznych rezerw, aby się zmobilizować i 
osiągniesz zamierzony cel. Działając, poczujesz się raźniej.

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Pieczarki są dobre na każdą porę roku. 
Można je podawać z rusztu, surowe w sałatce, 
marynowane. Maleńkie pieczarki można 
,,schować” (jako niespodziankę) w klopsach, 
można wymieszać z mięsem mielonym albo 
nim nafaszerować średnie pieczarki. Zawsze są  
smaczne! 

PIECZARKI FASZEROWANE
Składniki (podstawowe): 0,5 kg mięsa mielonego i 12 pieczarek 
średniej wielkości. Mięso przygotować tak jak do smażenia 
kotletów mielonych (wyrobić z pokrojoną w kostkę cebulą, 
drobno posiekanym ząbkiem czosnku (albo go pominąć), jajkiem, 
czerstwą namoczoną bułką).
Umyte kapelusze pieczarek (usunąć blaszki) nadziać mięsem 
(można do niego jeszcze dodać posiekane nóżki grzybów). 
Obsmażyć na tłuszczu, przełożyć do rondla razem z tłuszczem, 
przykryć pokrywką i dusić do miękkości na małym ogniu.

Farida, włoska piosenkarka, kojarzy 
się z Czesławem Niemenem. Na 
Festiwalu w Sopocie w 1970 r. 
otrzymała Nagrodę Dziennikarzy. Po 
śmierci Niemena przyjeżdżała też do 
Polski, aby uczcić pamięć ukochanego 
przyjaciela. Śpiewała wielki przebój 
Niemena ,,Dziwny jest ten świat”. 
Niektórzy mieszkańcy naszego 
domu posłuchali Faridę na żywo  w 
dPS Ugory. 

Inną przyjemność dała nam 
wycieczka do Palmiarni, w świat 
egzotycznej roślinności. 
Ostatnio kilka osób na nowo 
odkryło gryę planszową 
,,Chińczyk”, która obchodzi 
swoje... 110-lecie w Europie,  znana 
też pod nazwą ,,Człowieku, nie 
irytuj się”. I niech nikt nie mówi, 
że to gra dla dzieci, bo są już nawet 
turnieje międzynarodowe! Fot. 

nasze przyjemności

Wymiana słupa energetycznego przy ul. Leszka w pobliżu 
kościała w Antoninku.

Nietypowo umieszczony kolektor słoneczny na jednej z posesji 
przy Plantach na Osiedlu Warszawskim.
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

RESTAURACjA

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2017kołobrzeg
atRaKcyjNE

niekrępujące
b. taNiE POKOjE 
i aPaRtaMENty

W dZiElNicy SaNatORyjNEj
 waclaww@neostrada.pl

             tel. 94 351 72 34
     505 155 276, 697 144 395

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

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

OPTYK PLUS MINUS

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

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

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 501 009 833

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

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

www. osk-majchrzak.vrs.pl



Naszym Pacjentom
życzymy serdecznie
Radosnych Świąt

      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA
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                        ZAKUPY NA 
ŚWIĘTA!!! 

ZAKUPY NA ŚWIŚTA
I NA CO DZIEŚ

 PRODUKTY  WIGILIJNE
 

FOTOWOLTAICZNE, 
WIATROWE

                        NA POST: 
matjasy 

sery,  jaja...
NA ŚWIĘTA: wypieki 
mistrzów cukierników

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD 
ZAPRASZA ul. Konarskiego12/14
pon.-sob. 5.30–22  niedziela10 – 20

Wielka Sobota 5.30-16
NASZYM KLIENTOM ŻYCZYMY

POGODNYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT!

ZAKUPY CODZIENNE

I NA ŚWIŚTA

WYPIEKI MISTRZÓW CUKIERNIKÓW
(przyjmujemy zamówienia na 
Wielkanoc)
SKLEP OGÓLNOSPOŚYWCZY ADAD ZAPRASZA

ul. Konarskiego 12/14
pon.-sob. 5.30–22

niedziela 10-20

Wielka Sobota 5.30-16
ŚYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
I RADOSNYCH ŚWIŚT!


