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Kres "bomby" z ul. św. Michała 
Bezduszne praktyki PKO SA
Cuda się zdarzają 
Tunele śmierci
Ponadczasowe działki

  Zdarzenia, ludzie, historie, o których tylko MY piszemy 

sąsiedzka gościna 
i radosne chwile zabawy
u św. Jana  na komandorii      s.6

serdeczne podziękowanie i pożegnanie
ks. kanonika woJciecha Ławniczaka
za  25 lat proboszczowania  
na osiedlu warszawskim   s.8
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Spotkanie po 72 latach pana Henryka Rozwadowskiego (z prawej) 
oraz rodzeństwa Krystyny i Henryka Rutkowskich.

Na zupełnie już dawno obumarłej lipie na ul. Goplańskiej (Os. 
Warszawskie) jeszcze trzyma się rozpaczliwie przy życiu jemioła.

Uroczo obrosły bujnymi chwastami puste kontenery przy ul. 
Średzkiej, chociaż już dawno zapowiadano ich usunięcie.

Wokół wypalonego młyna przy ul. Nadolnik pogrąża się widoczny 
brak nadzoru z coraz większym bałaganem.  

Archeolodzy kierowani przez pana Pawla Pawlaka znów pracują na 
działce owocnie badanej w minionych sezonach na Śródce.

Zabytkowy kamień młyński znaleziono i zabezpieczono na budowie 
deweloperskiego osiedla w Zielińcu.
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Rozczarowani i oburzeni Czytelnicy poinformowali nas, że 
istniejący od zawsze oddział bankowy PKO BP przy ul. War-
szawskiej 135 zostanie wkrótce na stałe zlikwidowany. Wyda-
wało się to nam wprost niemożliwe, bo ta placówka bankowa 
jako w ogóle jedyna służy mieszkańcom tego rozległego obsza-
ru dzielnicy Nowe Miasto. Wiadomość zakrawała na niewia-
rygodną pogłoskę, więc wystąpiliśmy o wyjaśnienie do samej 
głównej siedziby PKO BP. Otrzymana odpowiedź całkowicie 
potwierdza niestety przykrą dla mieszkańców informację. 

Oto istotny fragment wspomnianej odpowiedzi: Oddział 
PKO Banku Polskiego przy ul. Warszawskiej 135 w Poznaniu zo-
stanie zlikwidowany 30 września 2017r. Decyzja o zamknięciu 
została podyktowana względami biznesowymi. Jednocześnie infor-
mujemy, że mimo planowanego zakończenia bezpośredniej obsługi 
klientów w Oddziale przy ul. Warszawskiej 135, nadal dostępne 
będą najbliżej zlokalizowane placówki przy ul. Garbary 100 i na 
Starym Rynku 44 oraz rozwinięta sieć bankomatów (94 na tere-
nie Poznania). Ponadto do dyspozycji klientów są również agencje 
PKO BP w Poznaniu: ul. Skotarska (os. Kosmonautów) 1 paw. 104, 
Słowiańska 53c, Głuszyna 204, Stare Żegrze 36, Ściegiennego 58, 
Piastowskie 76, Bolesława Śmiałego paw. 104, Wojska Polskiego 
28.

Wyjaśnienia bankowców są cynicznym żartem z klientów od-
syłanych do odległych placówek, każących się cieszyć z otwiera-
nych nowych, z licznych bankomatów i różnych usług elektro-
nicznych. Zabrakło tylko tej prawdy, że PKO BP nie wyda gro-
sza w interesie klientów i nie przyzna, że małą placówkę likwi-
duje, bo już nie dostarcza ona oczekiwanych zysków. Chociaż 
dostarczała przez wiele lat.                                                           so
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gwaŁt na wŁasności likwiduJą osiedlowy bank
Nigdy bym w to nie uwierzył, nawet tego nie podejrzewał, gdy-

by nie zaistniałe ostatnio z pozoru zwyczajne zdarzenie. Otóż mój 
sąsiad postanowił wyrejestrować, od dziesiątek lat nie używane, 
dwa bardzo stare osobowe samochody, odziedziczone dawno po 
zmarłych rodzicach. Sąsiad długo łudził się, że znajdzie kupców 
na pojazdy i płacił ubezpieczenie OC. Teraz postanowił przestać 
ponosić te zbędne koszty. Pojechaliśmy do wydziału komunikacji 
załatwić formalności i się zaczęło...!

W Polsce jesteśmy w naiwnym błędzie wierząc, że nas samochód 
stanowi w pełni naszą własnością i możemy z nią dysponować tak 
samo, jak z innymi rzeczami osobistego majątku. Nic podobnego! 
Samochodu nie wolno nam wyrejestrować i jednocześnie nadal 
zachować jako swoje mienie, na przykład w formie rodzinnej pa-
miątki, dekoracji posesji, rezerwy do remontu itp. Urzędnik wyre-
jestruje czterokołowy wehikuł dopiero wówczas, gdy zostanie on 
złomowany lub sprzedany. Bez spełnienia tych twardych warun-
ków pojazd pozostanie nadal jak dotąd zarejestrowany na dotych-
czasowego właściciela i objęty bezwzględnym wymogiem opłaca-
nia ubezpieczenia OC. Znawcy tematu twierdzą, że tak bezczelnej 
bzdury o złodziejskim podłożu poza współczesną Polską nie wy-
myślono w żadnym innym państwie. Nawet w zniewolonym PRL 
można było samochód wyrejestrować i ewentualnie znów do reje-
stracji go przywrócić. 

Jaskrawe pogwałcenie prawa prywatnej własności przez sto-
sunkowo nową polską ustawę o ruchu drogowym zostało do-
strzeżone przez niektórych parlamentarzystów. Ich wpływy 
jak dotąd są jednak widać słabsze, niż interesy ubezpieczycieli  
i biznesu złomowego. Tym sferom przypisuje się wprowadzenie 
jawnie niesprawiedliwych i niekonstytucyjnych przepisów ograni-
czających prawa właścicieli samochodów. Kłamliwym oficjalnym 
uzasadnieniem jest tu rzekome przeciwdziałanie dzikiemu porzu-
caniu wyrejestrowanych pojazdów. Powszechnie przecież wiadomo, 
że nieuczciwy właściciel bez trudu znajdzie przy supermarkecie za 
parę groszy „nabywcę” kłopotliwego samochodu i stosowną umowę 
sprzedaży. Taki „dokument” jest przez urzędy w pełnie honorowa-
ny, ale z takiego oszustwa uczciwi, więksi rodacy nie korzystają. 
Może w tej sytuacji powinni?                           Marcin dymczyk

Z końcem września br. ta potrzebna mieszkańcom placówka 
PKO BP przy ul. Warszawskiej 135 zostanie zlikwidowana. 

Wybitnie uzdolniony, zasłużony i nadzwyczaj nieustannie 
zatroskany publicznym interesem, samorządowiec Leszek 
Wojtasiak bywa pokątnie złośliwie przezywany dyzmą. Ma 
to się kojarzyć z rzekomo bardzo skromnym wykształceniem 
prominentnego dygnitarza Wielkopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego. Tak już niestety u nas jest, że wyjątkowym ludziom 
z sukcesami jak wiadomo nie brakuje oponentów, kierujących 
się wyłącznie zawiścią i wszelkimi podłymi intencjami. 

Zapewne takim dano wiarę w prokuraturze, która L. Wojtasia-
kowi postawiła wiele zarzutów, gdzie przewijają się między in-
nymi miliony straconych publicznych złotych. Z tego powodu  
w kwietniu br. L. Wojtasiak zrezygnował z wysokiej funkcji 
członka zarządu marszałkowskiego. Wtedy o mało nie stracili-
śmy wspaniałego Wielkopolanina, którego na gwałt chciały za-
bierać do siebie i obdarzać zaszczytami inne województwa. Na 
nasze szczęście ziomek nie dał się skusić i na naszej ziemi chce 
nadal służyć publicznemu dobru. 

Znany od lat wspaniałe dokonania L. Wojtasiaka i jego bez-
cenne uzdolnienia, marszałek województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak nie pozwolił, abyśmy stracili taki brylant. 
Zaoferował koledze już w czerwcu br. stanowisko dyrektora  
w marszałkowskiej nowej spółce pod nazwą Wielkopolski Fun-
dusz Rozwoju. Prokuratorzy niech małostkowo rozdrapują fnan-
sowe  przeszłości wybitnego fachowca, a on tymczasem będzie-
ku wspólnemu pożytkowi rozruszał wielkopolskie fundusze za 
skromną pensję 13 tys. złotych miesięcznie.                              md

nadal będzie nam sŁużyŁ
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zapotrzebowanie na kulturę

Jak cudne są wspomnienia...
Najpierw filozof grecki Arystoteles (IV w. pne.) 

napisał w swoim dziele ,,Polityka”, że ,,muzyka 
wpływa na uszlachetnianie obyczajów”, potem 
Jerzy Waldorff (1910-1999 r.) znawca muzyki 
zatytułował swoje felietony w... ,,Polityce” (od 1969 
r.) ,,Muzyka łagodzi obyczaje”. Chciałam napisać, w 
kontekście 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu, który w czerwcu nie doszedł do skutku, 
że z tą muzyką i obyczajami to jednak różnie bywa. 
Tymczasem może jednak muzyka i... polityka dojdą 
do porozumienia, bo są przecieki, że ,,być może”, ,,prawdopodobnie” opol-
ski Festiwal odbędzie się, tyle tylko, że we wrześniu. Nim ten tekst dotrze 
do drukarni, sytuacja może być zgoła inna.

Skąd temat opolski w tym felietonie? Może dlatego, że jest sezon 
ogórkowy. Z całą jednak pewnością z powodów nader osobistych, bo jest-
em, a raczej byłam fanką tych czerwcowych późnowieczornych koncertów. 
A każdy z pierwszych festiwali dostarczał takiej dawki przebojów, że już 
dzieciarnia na podwórku wyśpiewywała ,,Biedroneczki są w kropeczki” 
Kasi Sobczyk (II KFPP), już organizowano podwórkowe festiwale.

Pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej odbył się w 1963 r., prow-
adzony przez Jacka Fedorowicza i Piotra Skrzyneckiego, a odkryciem 
stała się studentka Ewa Demarczyk z ,,Czarnymi aniołami”, ,,Karuzelą 
z madonnami”. Były piosenki wojskowe i studenckie. Kolejny festiwal 
zapamiętałam szczególnie, bo wystąpiła Violetta Villas z przebojem 
,,Przyjdzie na to czas”, a ja na zawsze stałam się jej fanką gorącą. Anna 
German zaśpiewała ,,Tańczące Eurydyki”, do których tekst współtworzyła 
poznanianka Ewa Rzemieniecka, z którą – po latach – miałam pracować 

w jednej redakcji. Jeśli w kontekście 54. Festiwalu mówi się o polityce, o 
czarnej liście, bojkocie itp., to powiedzieć, że to żadna... nowość! Właśnie 
na II Festiwalu wraz z Sobczyk I nagrodę w kategorii piosenki kabare-
towo-rozrywkowej dostała Kalina Jędrusik. Zjawiskowa, nieprzeciętna... 
i b. erotyczna. Tak bardzo, że tzw. ,,odgórnymi decyzjami” nie pozwolono 
jej wystąpić w koncercie finałowym! A ,,Kabaretony” po ocenzurowaniu, 
pokazywano ,,z poślizgiem”.

Estrada opolska zawsze mogła pomieścić rozmaitość głosów i stylów, 
czego dowodem jest festiwal w 1967 r.: śpiewał i Czesław Niemen ,,Dziwny 
jest ten świat”, i Wojciech Młynarski ,,Jesteśmy na wczasach”. Późniejszy 
czołowy rockman naszej estrady, poznaniak Wojtek Korda na II Festiwalu 
dostał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie piosenki... turystyc-
znej. A jeśli już o poznaniakach mowa, to przypomnę, że w tymże 1965 
roku poznanianka Anna Kareńska (organizująca najpierw w galerii przy 
Kramarskiej, a od paru lat ekskluzywne koncerty w Nekielce) otrzymała 
wyróżnienie w kategorii ,,Nowe głosy”. Później na festiwalową estradę 
wkroczyły zespoły młodzieżowe – znane do dziś – Czerwone Gitary, Ska-
ldowie, Trubadurzy. 

Co ciekawe: tamte przeboje pozostały w pamięci. Jeszcze śpiewają Ire-
na Santor, Maryla Rodowicz, a Anna German stała się bohaterką serialu. 
Jej piosenki rozsławia nasza Marta Grabowska z Warszawskiego, a ludzie 
chcą słuchać! Jeszcze dziś rozśmiesza Wiesław Gołas z piosenką ,,W Polskę 
idziemy, drodzy panowie” (1971 r.), a za gardło wzruszenie chwyta gdy 
słyszy się ,,Żeby Polska była Polską”. To była piosenka Jana Pietrzaka, był 
czerwiec 1981 r. Misterem obiektywu został Bohdan Smoleń... Za kilka 
miesięcy nastał czas wojenny. W 1982 r. z tegoż powodu KFPP w Opolu się 
nie odbył, a muzyka nie złagodziła obyczajów. Może uda się w tym roku. 
To miał być tekst apolityczny. A jednak nie można, okazuje się, oddzielić 
polityki, muzyki i obyczajów. A tytuł felietonu pochodzi z przedwojennego 
tanga.                                                                                Ewa Kłodzińska

Podejmując pracę w Radzie Osiedla zamierzałem przypo-
minać urzędnikom, że oprócz potrzeb materialnych mamy 
też kulturalne. Bez poznawania innych spojrzeń po prostu się 
uwsteczniamy. Nadal uważam, że mam w tym rację.

Marzeniem moim było zorganizowanie koncertu, festynu lub 
innego wydarzenia na większą skalę i dla większej liczby odbior-
ców. Otrzymaliśmy pewną kwotę z Urzędu Miasta. W wakacje 
na terenie Osiedla A-Z-K zostaną zorganizowane: Kino Letnie, 
Wieczorki Taneczne, Musztry Paradne Orkiestr Dętych, Koncer-

ty. Na wszystkie imprezy wstęp jest bezpłat-
ny! Pomagają nam: Wydział Kultury UM, 
Estrada Poznańska, Agencja Artystyczna 
Larte, Fundacja Flow Art, Ratajska Telewi-
zja Kablowa. Trwają inne rozmowy.

drodzy! Zapraszam Wszystkich Miesz-
kańców. Zobaczcie sami... Szczegóły na 
stronach: RTK, Rada Osiedla (facebook/
rada.azk 

                               oraz www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl 
Kultura kształtuje naszą osobowość, a brak obcowania z kultu-

rą zuboża intelektualnie.                                Krzysztof Bartosiak
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prace, zmiany i utrudnienia w zielińcu 

osiedlowe aktualności
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Wakacje to także najlepszy moment na uwiecznienie 
miłych chwil na zdjęciach. dlatego po raz kolejny zachęcamy 
do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym. 
Przypominamy, że co miesiąc można przesyłać nam obrazy 
przedstawiające piękno okolicy, a zwycięskie zdjęcia zostaną 
umieszczone w kalendarzu na 2018 rok. Do 21 dnia każdego 
miesiąca należy dostarczyć nośnik do Gimnazjum nr 22 przy 
ulicy Leszka lub wysłać plik na adres mailowy: konkursfotogra-
ficznyazk@gmail.com. Spośród nadesłanych fotografii komisja 
wybiera cztery najciekawsze, które są umieszczane na stronie in-
ternetowej Rady Osiedla, a dalej mieszkańcy głosując wybierają 
zwycięzcę. Zapewne przyjemnie będzie zobaczyć swoją pracę, 
zdobiącą osiedlowy kalendarz. 

Aby dosłownie pokolorować naszą nieraz szarą codzienność, 
młodzież odnowiła niedawno kilka przystanków autobuso-
wych na ulicy Browarnej w okolicach Szkoły Podstawowej nr 
55 oraz przy osiedlu Przemysława. Natomiast dzięki staraniom 
Rady Osiedla na przystankach przy ulicy Piwnej pojawiły się 
ławki. Staramy się zamontować je także na ulicy Browarnej. 

Szczególne starania o rozwój naszej okolicy podjął mieszka-
niec Antoninka, zgłaszając rewitalizację parku przy ulicy Bro-

warnej do tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Tym samym kontynuuje i wspiera starania Rady Osie-
dla o przywrócenie dawnego uroku tego miejsca. Z osiedlowego 
budżetu zostały już sfinansowane prace porządkowe i przygoto-
wawcze, natomiast środki z Budżetu Obywatelskiego pozwoliły-
by na wytyczenie oraz oświetlenie ścieżek. W kolejnych latach 
planowana jest budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, a także 
niewielkiej sceny. Majowy festyn potwierdził nam, iż miejsce ma 
niewykorzystany dotąd potencjał, a odpowiednio zagospodaro-
wane ma szansę stać się nie tylko uroczym miejscem spacerów, 
ale także lokalnym centrum kulturalnym, gdzie będzie można 
organizować pikniki czy koncerty. Mimo że ostateczne głoso-
wanie przypada dopiero na jesień, już teraz polecamy uwadze 
zarówno sam konkurs jak i projekt renowacji parku. Na pewno 
jeszcze niejednokrotnie będziemy o tym przypominać.

duże zmiany szykują się na Zielińcu (fot. niżej:  moderniza-
cja ul. Grodnickiej). W związku z przebudową układu komu-
nikacyjnego, zaistniały utrudnienia w ruchu, a    wprowadzone 
zostaną dalsze. Całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie ulica 
Starachowicka, a kursowanie linii autobusowych zostanie skró-
cone do przystanku przy ulicy Górskiej. Planowany okres za-
mknięcia drogi to około dwa miesiące. Ponieważ proponowana 
przez ZdM organizacja ruchu po 30 czerwca uniemożliwia 
wręcz normalny dojazd i wyjazd z osiedla, podjęliśmy kon-
takt z tą jednostką w celu zmiany niekorzystnych rozwiązań.                                                                                                                                       
                                                                   Magdalena Ziółkowska

Wstępne prace przygotowawcze do gruntownej modernizacji 
ul. Sośnickiej i wyjazdu z niej na ul. Warszawską

Nieprzejezdna dla ruchu ul. Sarnia, 
na której trwa m.in. budowa kanalizacji deszczowej. 
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sąsiedzka gościna
Można by rzec, że tegoroczny odpust w parafii św. jana jero-

zolimskiego, w dzień (24 czerwca) narodzin patrona - święte-
go jana Chrzciciela, miał kilka odsłon...

ODSŁONA I. Tradycyjnie odbyła się wieczorem suma odpu-
stowa. Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. prałat Henryk 
Nowak, ekonom Archidiecezji Poznańskiej. Tym razem nie było 
procesji wokół kościoła (bo trwa remont, o którym piszemy  
w innym miejscu), a do pięknie odnowionej figury Serca Pana Je-
zusa, która została poświęcona. I na tym zakończyła się religijna 
część uroczystości. 

Odpust u św. Jana na Komandorii

Zaraz potem goście (również z Ukrainy) i parafianie zo-
stali zaproszeni (to już też tradycja) do ogrodu parafialne-
go. Potrawy z grilla zafundował ks. proboszcz Paweł Deskur,  
a przygotowali pracownicy pobliskiej restauracji Iguana. 
Czegoż tam nie było! I kiełbasy, i kaszanki, i karkówka,  
i jeszcze: smażone ,,pyry z gzikiem”, a na ,,przekąskę” mnóstwo 
słodkich wypieków od parafian (pewnie głównie... parafianek!). 
A wszystkiego bez liku. I soków, i innych napojów. -Piwa nie ma 
– żartował ksiądz proboszcz Deskur. I to była odsłona II.

OdSŁONA III. Gdy wszyscy zaspokoili głód rozpoczął się 
koncert wokalny Marty Grabowskiej. Wokalistka mieszka na 
Osiedlu Warszawskim i jest związana z naszą redakcją. Marta 
Grabowska, która od lat wierna jest repertuarowi Anny German, 
swój recital rozpoczęła od największego przeboju piosenkarki 
– od ,,Tańczących Eurydyk”, potem było ,,Nie wolno mi kochać 
ciebie”. 

I zrobiło się  zabawowo, a ks. P. Deskur na zachętę  poszedł  
w tany z jedną z Parafianek, za co para otrzymała rzęsiste bra-
wa. Takimiż oklaskiwana była po kolejnych piosenkach Marta 
Grabowska. ,,Greckie wino” stało się pretekstem do utworzenia 
tanecznego węża, w którym uczestniczyły nawet siostry zakonne 
z pobliskiego Zgromadzenia Sióstr ,,Wspólnej Pracy”. 

Były kolejne piosenki, wspólne śpiewanie, tańce. I ,,rączki do 
góry” niczym na disco polo. A po bisie, było jeszcze zaintonowa-
ne przez wokalistkę ,,Sto lat” dla wszystkich Janów – solenizan-
tów tego dnia. 

ODSŁONA IV. Ostatnią odsłoną uroczystości upamiętniającej 
narodziny św. Jana Chrzciciela zwanego też Jerozolimskim było 
poświęcenie odnowionej figury Matki Boskiej, której wszyscy 
odśpiewali Apel Jasnogórski. Pewnie w przyszłym roku nabożeń-
stwa majowe odbywać się będą u stóp tej statuetki.  

I jak tu nie chwalić Pana – doskonałe humory, pogoda bez kro-
pli deszczu i tak wiele wrażeń i doznań – pomyślał niejeden pa-
rafianin od świętego Jana...

                                 Ewa Kłodzińska, foto: Waldemar Malicki
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ile Jeszcze taJemnic?

Teatr Scena na Piętrze
wyśmienity finaŁ

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

dwa wydarzenia zakończyły 38. sezon Sceny na Piętrze. Na 
początku czerwca w ramach X. dni Romana Wilhelmiego, po 
uroczystościach na skwerze 
jego imienia, zakończeniu 
konkursu poświęconego 
artyście, wystąpiła Ma-
rzena Kurpisz (fot. obok) 
w towarzystwie Janusza 
Piątkowskiego. Wokalistka 
zaprezentowała standardy 
i piosenki Anny German. 
Marzena Kurpisz śpiewała 
z dużym wdziękiem dobrze 
ustawionym głosem, przy-
jemnym w odbiorze. Pio-
senkarkę wystąpiła też we 
fragmentach tekstów doty-
czących Romana Wilhel-
miego. No, cóż był to wieczór jemu poświęcony...

Ostatnim spektaklem, małym teatrem muzyczno-słownym 
był występ znakomitej aktorki doroty Lulki (fot. z prawej), 
która wraz z akordeonistą Pawłem Nowakiem i kontrabasistą 
Maciejem Sadowskim przygotowała program ,,W czasie deszczu 
dzieci się nudzą”, nawiązując do szlagierów Kabaretu Starszych 
Panów. I choć gdzieś w pamięci pobrzmiewały hity Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego – twórców Kabaretu i wykonaw-
ców: Wiesława Michnikowskiego, Barbary Krafftówny, Bogdana 

Łazuki, Wiesław Gołasa, to 
jednak Dorota Lulka w to-
warzystwie Młodszych Pa-
nów, była... niepowtarzal-
na. Delikatna i drapieżna, 
liryczna, inteligentnie dow-
cipna, nostalgiczna, zabaw-
na. Znać Artystkę pełną 
odwagi, talentu i umiejęt-
ności, tak aktorskich jak i 
wokalnych. Aktorka przez 
lata była związana z po-
znańskim Teatrem Nowym, 
znana jest ze Sceny na Pię-
trze (bardzo możliwe, że 
zawita tutaj w maju 2018 
r.), później występowała w 
Gdyni, reżyserowała autor-
skie spektakle w Radio Merkury, teraz łączy pracę w teatrze i na 
estradzie, śpiewa m.in. piosenki Edith Piaf. 

Z Dorotą Lulką świetnie współbrzmieli muzycy (o umiejętno-
ściach aktorskich i wokalnych), a solo na kontrabasie w wyko-
naniu Macieja Sadowskiego było... za krótkie, bo tak świetne, 
że chciało się wołać bis! Bis – tradycyjnie – był... Dorota Lulka 
została uhonorowana Złotym Laurem Fundacji Tespis.

A potem wszyscy – widzowie i artyści spotkali się w Zielonym 
Ogródku pod Lampionami. Czegoż tam nie było! I słodkości, 
i sery, i tartinki... A teraz w Scenie na Piętrze wakacyjna cisza. 
Spotkamy się na początku września na prapremierze spektaklu 
,,Za lepsze czasy”, który rozpocznie 39. sezon Sceny na Piętrze.                                                                                                                                         
                             Ewa Kłodzińska, foto: Krzysztof Styszyński

Od ub. roku trwa remont kościoła pw. św. jana jerozolim-
skiego za Murami. Przypomnijmy, że renowacji poddano m.in. 
kopułę nad kaplicą Św. Krzyża. Później przystąpiono do wzmac-
niania murów i więźby dachowej na poddaszu. Gdy uporano się 
z tymi pracami, przystąpiono do położenia nowej izolacji funda-
mentu – podczas tych prac odkryto 20 prastarych pochówków.

Teraz prace remontowo-konserwacyjne przeniosły się do 
wnętrza kościoła. Nawę główną oplotły rusztowania. I kolejne 
odkrycie: po zdjęciu farby, z XVI-wiecznego tynku zaczęły się 
wyłaniać fragmenty polichromii. Na razie jest to bucik/stópka, 
skraj szaty. Przypuszcza się, że malowidło przedstawiać może 
pochód świętych. Kto i kogo uwieczniono – jeszcze nie znamy 
szczegółów. Już teraz wiadomo, że po oczyszczeniu łuku tęczowe-
go, oddzielającego prezbiterium od nawy głównej, znowu czeka 
nas... niespodzianka!     Ewa Kłodzińska, fot: Wademar Malicki
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kieszeń Vincenta

50 lat kapŁaństwa i 25 lat na os.  warszawskim
Ks. kan. Wojciech Ławniczak przeszedł 1 lipca br. w stan spoczynku

Zdjęcie powyżej z lewej - uroczysta msza św. w Katedrze na 50-lecie kapłaństwa, w tym ks. Wojciecha Ławniczaka, zdjęcie tuż nad podpisą 
-uczestnicy jubileuszowego spotkania (fot. Jerzy Olszewski). Zdjęcia: na okładce i u góry z prawej pochodzą z profilu "owa.pl" na facebook'u

Ksiądz Kanonik Wojciech Kazimierz Ław-
niczak urodził się 25 marca 1942 r. w Śremie. 
Ochrzczony został rok później, w oddalonym 
o 20 km Kórniku, ponieważ w czasie wojny ko-
ściół w Śremie został przez hitlerowców zamie-
niony na magazyn. Nie było tam także w tym 
czasie żadnego księdza.

Ks. W. Ławniczak pochodzi z rodziny pielę-
gnującej tradycje polskie i katolickie. Przekazane 
mu wartości zadecydowały o wyborze drogi ży-
ciowej. Jako młodzieniec myślał żeby zostać le-
karzem chirurgiem, jednakże ostatecznie poszedł 
drogą powołania kapłańskiego.

Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Józefa Wybickiego w Śremie, wstąpił 
do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 
20 maja 1967 roku z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, 
został powołany jako wikariusz do Ponieca (1967-1970). Następ-
nie przez 12 lat był wikariuszem w Poznaniu: przy kościele św. Sta-
nisława Kostki na Winiarach (1970-1973), potem na Łazarzu przy 
kościele Matki Boskiej Bolesnej (1973-1978), dalej w Śródmieściu 
przy kościele św. Marcina (1978-1981). W tym czasie, będąc wika-
riuszem świętomarcińskim, był równocześnie duszpasterzem cho-
rych w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szkolnej oraz dusz-
pasterzem akademickim przy kościele św. Marcina.

Gdy 13 grudnia 1981 r. został wprowadzo-
ny stan wojenny, ks. arcybiskup Jerzy Stroba 
mianował go proboszczem w Podstolicach koło 
Chodzieży. W 1988 r. przeszedł do uroczego 
Szamocina. 

Z dniem 1 lipca 1992 r. został powołany 
przez arcybiskupa Jerzego Strobę na stanowi-
sko proboszcza w Parafii Chrystusa Odkupi-
ciela w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim. 

Zastał tu nowo wybudowany, ale niewy-
kończony kościół, musiał sprostać ogromnym 
wyzwaniom i tego dokonał wspaniale.W tej 
parafii pozostał po sobie wielkie materialne i 
duchowe osiągnięcia.  

Pasjonują go pedagogika i muzyka, lubi pra-
cować w ogrodzie. Rozpoczynając kapłaństwo 
obrał sobie hasło życia: „Miłości i służbie”. 

Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła, arcybi-
skup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przesunął 
z dniem 30 czerwca 2017 roku ks. kan. Wojciecha ŁAWNI-
CZAKA w stan spoczynku. Ks. mgr lic. Tomasz Buliński - do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w 
dolsku – z dniem 1 lipca 2017 roku  mianowany został pro-
boszczem parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu War-
szawskim w Poznaniu.

Ksiądz proboszcz kanonik Wojciech Ławniczak obchodził 
20 maja br. 50-lecie kapłaństwa, którego połowę spędził posłu-
gując nieprzerwanie w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na 
Osiedlu Warszawskim. Poświęcił tu bardzo owocnie czas rów-
ny jednemu całemu pokoleniu parafian. Ci, których chrzcił, 
mają już swoje rodziny. Przyszedł do nas jako pięćdziesięcio-
letni duchowny i pełen ogromnego zapału oraz wiary dokonał 

tu dzieła równie pięknego co nieprzemijalnego. Potrafił swo-
im entuzjazmem natchnąć rzesze wiernych, którzy z ufnością 
i radością włączali się w dzieło swojego duszpasterza. Wspól-
nie dokonano w parafii wiele cennych i pięknych zadań. Po-
zostają tu trwałym pomnikiem księdza kanonika Wojciecha 
Ławniczaka. jego pamięć w parafii zostaje na trwale, a podjęte 
dzieła będą z pewnością kontynuowane i rozwijane.
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Ogrody działkowe cieszą się niesłabnącym powodzeniem 
wśród mieszkańców polskich miast. dla blisko miliona ro-
dzin korzystanie z działki jest formą stałego kontaktu z na-
turą, szansą na wypoczynek po trudach pracy zawodowej, ale 
też sposobem na aktywne wypełnienie wolnego czasu dla eme-
rytów i rencistów. Ogrody działkowe w Polsce obchodzą swój 
jubileusz 120-lecia ich powstania. 

Powstawały na wzór ogrodów w Niemczech, gdzie historia po-
wstawania ogrodów sięga początków XIX wieku. Później ruch 
ogrodnictwa działkowego objął inne uprzemysłowione miasta i 
kraje w Europie. Powstawały ogrody w Anglii, Francji, Belgii i 
Holandii. Długą historię posiada także ogrodnictwo działkowe 
w Austrii, Luksemburgu, Szwecji, Norwegii, Danii, Szwajcarii, 
Czechach i Słowacji. 

ogrody dziaŁkowe
sposób na życie miliona rodzin

czy relikt przeszŁości?

sce w największym sto-
warzyszeniu ogrodowym, 
którym jest Polski Związek 
Działkowców, zrzeszonych 
jest ponad 4700 rodzin-
nych ogrodów działko-
wych. Większość z nich jest 
dobrze urządzona i zago-
spodarowana. Działkowcy 
starają się unowocześniać 
swoje i działki i ogrody 
rozbudowując istniejącą in-
frastrukturę i poprawiając 
standardy ich wyposażenia. 

Dobra współpraca z sa-
morządami lokalnymi, które 

w swej zdecydowanej większości w miastach Wielkopolski doce-
niają znaczenie ogrodnictwa działkowego i starają się pomagać, 
także finansowo, przyczynia się do dalszego rozwoju infrastruk-
tury ogrodów i podejmowania przez ogrodowe społeczności 
wielu nowych zadań inwestycyjnych. Doświadczamy wiele pozy-
tywnych przykładów takiej działalności. 

Stolica naszego regionu – miasto Poznań - przyjęła głosa-
mi rady miasta uchwałę o wsparciu w bieżącym roku rozwo-
ju ogrodów działkowych leżących w jego granicach kwotą 
250 000 zł. Podobne przykłady płyną z Gniezna, Nowego Tomy-
śla, Środy Wlkp., Śremu, Opalenicy, Szamotuł, Obornik Wlkp. 
i innych miast. Jedynym warunkiem dotowania przez miasta 
rozwoju ogrodów działkowych jest oczekiwanie, by prowadzo-
ne inwestycje poprawiały warunki korzystania z ogrodów przez 
samych działkowców oraz zwiększały dostępność społeczności 
lokalnej do terenów ogrodów działkowych. 

Dr Zdzisław Śliwa 

Początkowo ogrody działkowe powstawały głównie z my-
ślą o biedniejszej części społeczeństw, przeważnie robotni-
ków, by mogli na działkach wyprodukować warzywa i owoce 
uzupełniające domową kuchnię. Z czasem stały się też obiek-
tem zainteresowania napływowej ludności, która w ogro-
dach działkowych odnajdywała możliwość asymilowania się  
w nowym środowisku. Ogrody trwale wpisały się w krajobraz 
miast w Europie i w Polsce. Stały się czynnikiem stabilizującym 
zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych, i to w kilku 
wymiarach: poprawa jakości środowiska poprzez ochronę boga-
tego siedliska flory i fauny o wysokiej bioróżnorodności, tworze-
nie terenów rekreacji, promocji zdrowego trybu życia, aktywnego 
wypoczynku, miejsca ważnego dla spotkań lokalnej społeczności 
czy wreszcie produkcji własnych owoców i warzyw.

Pomimo upływu lat ogrody cieszą się niesłabnącym powo-
dzeniem. do ogrodów działkowych coraz częściej przychodzą 
ludzie młodzi, którzy szukają w ten sposób szansy dla siebie i 
swojej rodziny na poprawę warunków życia. Obecnie w Pol-

I nie chodzi tu wcale o to, czego czasem obawiają się dział-
kowcy, że przez otwarcie ogrodów nastąpi ich dewastacja. 
Otwieramy się na osoby chcące korzystać z ogrodowej zieleni 
w sposób zgodny z Regulaminem ROd, zapraszamy dzieci i 
młodzież na lekcje przyrody, udostępniamy ogrody niepełno-
sprawnym, organizujemy festyny i okazjonalne imprezy ogro-
dowe z udziałem mieszkańców sąsiadujących osiedli, otwiera-
my świetlice ogrodowe dla spotkań zorganizowanych grup nie 
mających swoich siedzib itp. Wszystkie te przedsięwzięcia będą 
owocować popieraniem dalszego istnienia ogrodów działkowych 
w naszych miastach przez społeczeństwo, które dostrzeże walory 
ogrodów i korzyści z ich obecności.

Powracając do zadanego w tytule pytania, czy ogrody działko-
we dzisiaj to sposób na życie miliona rodzin czy relikt przeszłości, 
odpowiedź jest jednoznaczna. Nadal w naszym społeczeństwie 
jest wiele rodzin, które mogą korzystać ze swoich kącików 
zieleni tylko w rodzinnych ogrodach działkowych, które mają 
przyszłość.        dr Zdzisław Śliwa, prezes OZ PZD w Poznaniu



10

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Wojna i poznańska rodzina
wysiedleni(10)

Stanisław Kostka  
SZYMAŃSKI

WŚRÓd ZGLISZCZ I RUIN (III)
Kupiec ostrowski, pan Choromański, 

nabył od czerwonoarmistów poniemiecki 
samochód ciężarowy. Aby można z niego 
korzystać, trzeba było przeprowadzić 
przegląd i dokonać niezbędnych napraw. 
Zwrócił się do ojca o pomoc w uruchom-
ieniu tej ciężarówki. To był samochód 
na tzw. holzgas, czyli gaz generatorowy. 
Niemcy nie mieli dostatecznej ilości ropy 
naftowej, więc stosowali nagminnie sil-
niki napędzane gazem. Za szoferką był 
pionowo dość duży kocioł, w którym z 
wytwarzało się gaz napędzający silnik. 

Po udanych jazdach próbnych właściciel samochodu, z ojcem 
jako mechanikiem – kierowcą, pojechali do Lublina. Po kilku 
dniach wrócili. Najcenniejszym towarem, który przywieźli, 
była wódka, bo za nią można było dostać od wojska wszystko. 
Ojciec kupił kilkanaście skrzynek jabłek. Liczył na to, że uda 
się je sprzedać i trochę na tym zarobi. Polerowaliśmy owoce, 
rozlepialiśmy kartki z informacjami, a mimo tego chętnych na 
jabłka prawie nie było. Na pewno owoce zgniły by, gdybyśmy ich 
sami nie zjedli. Niezrażony tą porażką ojciec wpadł na pomysł, 
aby handlować bardziej chodliwym i nie psującym się towarem – 
cebulą. Tego jednak już nie wytrzymała mama, bo zmagazynow-
ana w pokoju cebula śmierdziała okropnie.

Przed Wszystkimi Świętymi ks. Zygmunt Kapkowski zabrał 
nas, wszystkich ministrantów, na cmentarz. Porządkowaliśmy 
groby dziekanów i proboszczów ostrowskich, a także zbi-
orowe mogiły polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1920 roku.                                                                                                                                            

była po brzegi. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. Zygmunt Kap-
kowski, który na zakończenie zwrócił się do zebranych: Szukałem 
słów, które niosłyby pociechę rodzicom i bliskim, porażonym tym 
strasznym nieszczęściem, rozdartych niewyobrażalną rozpaczą i 
nie znalazłem. Bo takich słów nie ma.  

Następnego dnia – 11 listopada – Ostrów Mazowiecka 
obchodziła po pięciu latach znowu święto narodowe. Małkińską 
maszerowała kompania Wojska Polskiego. Żołnierze w rogaty-
wkach, w długich sukiennych płaszczach, z pepeszami na pier-
siach, maszerowali czwórkami, równym, sprężystym krokiem i 
śpiewali w marszowym rytmie. Na czele szedł oficer z szablą w 
prawej ręce. Tam, gdzie powinna być lewa ręka, miał podpięty 
pusty rękaw. Ludzie na ulicy stawali na baczność. Płakali. Ze mną 
działo się coś dziwnego. Objęło mnie jakieś nadzwyczajne un-
iesienie, ciarki przebiegały mi po plecach, czułem dławiący ucisk 
w gardle i chyba ze szczęścia też płakałem. Uroczystości odbyły 
się przed ratuszem. Wiatr łopotał flagami biało-czerwonymi i 
…czerwonymi. Były przemówienia. Odśpiewano Hymn, Rotę i 
Warszawiankę. Defilowało wojsko. I tu znowu wielu ludzi miało 
łzy w oczach.

Jeździł po mieście samochód wojskowy i przez tubę ogłaszano, 
że w sobotę na rynku powieszony zostanie niemiecki zbrodniarz 
wojenny – ujęty przez czerwonoarmistów jeden z podpalaczy 
Ostrowi. Następnego dnia znowu samowolnie oddaliłem się od 
domu – pobiegłem za innymi. Na rynku zgromadziło się dużo 
ludzi. W narożniku placu stała szubienica. Nie zdawałem sobie 
sprawy z tego, co tu za chwilę się odbędzie. Przyjechał samo-
chód ciężarowy. Zatrzymał się tak, że tylna krawędź jego plat-
formy znalazła się dokładnie pod szubienicą. Przywiózł skazańca 
i trzech wojskowych. Jakiś mężczyzna wziął mnie na ramiona. 
–Będziesz lepiej widział mały –  powiedział.

Skazanego, ze związanymi z tyłu rękami, ustawiono na samej 
krawędzi platformy i odczytano wyrok w trzech językach – po 
polsku, po rosyjsku i po niemiecku. Dowiedzieliśmy się, że ten 
zbrodniarz i sabotażysta zamordował dziesiątki kobiet i dzieci, 
wysadził wiele mostów i wiaduktów, dokonał jeszcze szeregu in-
nych ciężkich zbrodni i był jednym z podpalaczy Ostrowi. Za 
te czyny, wyrokiem sądu wojennego, został skazany na śmierć 
przez powieszenie. 

To wszystko jakoś mało pasowało do tego młodziutkiego 
żołnierza, który wyglądał jak kilkunastoletni chłopiec. Zawi-
eszono skazańcowi na piersiach tabliczkę informującą o jego 
zbrodniach, zawiązano oczy opaską i założono mu stryczek na 
szyję. Uruchomiono silnik ciężarówki i na znak kata ...samochód 
ruszył. Ktoś, kto znał niemiecki, przetłumaczył ostatnie słowa 
straconego: Żegnaj mamo, żegnaj tato. Tak niechlubnie zakończył 
swe krótkie życie podpalacz Ostrowi – żołnierz Wehrmachtu, Jo-
hann Stresmann ze Szczecina, lat 21. 

Wszystko odbyło się tak szybko, że w domu nawet nie 
zauważono mojej nieobecności. Wróciłem przerażony, trzeba 
mnie było długo uspokajać. Do dzisiaj nie mogę zapomnieć tej 
strasznej egzekucji. Bez butów i spodni, które skradziono już w 
pierwszą noc, wisiał stracony Niemiec jeszcze przez kilka dni. Ten 
jakże tragiczny widok miał cieszyć nas Polaków, miał świadczyć 
o tym, że w końcu przyszedł czas odwetu i zatryumfowała 
sprawiedliwość. 

Kończyła się trzymiesięczna dzierżawa pokoju na Małkińskiej. 
O jej przedłużeniu nie mogło być mowy. Po prostu nie było na 
to pieniędzy. Żyliśmy z dnia na dzień. Było bardzo ciężko, tylko 
dzięki staraniom rodziców nie chodziliśmy głodni. Nam dzie-
ciom wydawało się, że wszystko jest normalne, że właśnie taki 
jest ten świat. Przecież nic nam nie brakowało, mieliśmy co jeść, 
byliśmy zdrowi, kochani i ...szczęśliwi.

W tych ogromnie trudnych warunkach, wśród zgliszcz i ruin, 
ludzie żyli w oczekiwaniu na koniec strasznej wojny, w oczeki-
waniu na wolną niepodległą Polskę. Walkę o byt, trudy codzien-
nego dnia, przeplatały zmartwienia i chwile radości. Często łzy 
szczęścia mieszały się ze łzami rozpaczy. 

                                               Stanisław Kostka SZYMAŃSKI

 Ks. Zygmunt Kapkowski z ostrowskimi ministrantami.                                                                                                                                   
    Pierwszy z prawej stoi najmłodszy ministrant – autor (lat 7). 

We Wszystkich Świętych odprawiona została w kaplicy cmen-
tarnej, pod wezwaniem św. Zofii, msza święta za zmarłych. Na 
cmentarzu panowała niesamowita atmosfera. 

Władze wojskowe ogłosiły, że 6 i 7 listopada to 27 rocznica 
wybuchu Wielikoj Aktiabrskoj Socjalisticzeskoj Rewalucji, w 
związku z czym są to dni świąteczne. Nie wiedzieliśmy o co 
właściwie chodzi, dlaczego rocznicę jakiejś październikowej 
rewolucji obchodzi się w listopadzie? Ale rozumieliśmy, że nie 
musimy iść do szkoły i to nas cieszyło! O tym, jak nadmiar wol-
nego czasu może być przez nudzących się chłopców źle wyko-
rzystany przekonano się niebawem.

We wtorek 7 listopada zdarzył się straszny wypadek. Pięciu 
chłopców, aby zdobyć proch, zabrało się do rozbierania amu-
nicji. Efekt był tragiczny. Trzech z nich przepłaciło to życiem, a 
dwóch, ciężko rannych, długim wielomiesięcznym szpitalnym 
leczeniem. W piątek, 10 listopada, żegnaliśmy naszych tragic-
znie zmarłych kolegów. Mieli jeden wspólny pogrzeb. W kościele 
przed balaskami stały trzy białe trumny. Świątynia wypełniona 
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Autor przy zniszczonym amerykańskim czołgu.

tunele śmierci
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Z przyjacielem Kamilem wybraliśmy 
się razem do Wietnamu. Kamil bardzo chciał spróbować 
prawdziwej wietnamskiej kuchni, a ja od dawna marzyłem  
o odwiedzeniu słynnych tuneli Cu Chi.

Wojna w Wietnamie (1965 – 1975) najczęściej kojarzy się  
z walką w dżungli lub na polach ryżowych. Tymcza-
sem nie mniej zacięte zmagania toczyły się pod ziemią,  
w kilkusetkilometrowych tunelach wykopanych przez partyzan-
tów Vietcongu. Powstały rozległe systemy podziemnych umoc-
nień, w których urządzono magazyny amunicji, schrony prze-
ciwlotnicze, warsztaty, pomieszczenia sztabowe, szpitale, latryny, 
a nawet kina. Wykopane w gliniastym, spoistym gruncie tunele 
i komnaty były bardzo trwałe. Niektóre tunele prowadziły tuż 
pod korytami rzek. Wentylację zapewniały rury ustawione na 
powierzchni pod wiatr i starannie zamaskowane. Mimo to w tu-
nelach panował straszliwy zaduch. Wietnamczycy chowali w nich 
też swoich poległych, by wróg poznał zadanych strat.

pająki, skorpiony i inne robactwo. Czołgający się półnagi żoł-
nierz potrącał linkę i z góry sypały się na niego skorpiony. 

Kiedy żołnierz przeczołgał się szczęśliwie przez najeżony pu-
łapkami tunel i dotarł do pomieszczeń zajmowanych przez par-
tyzantów czekała go walka wręcz z przeważającym przeciwni-
kiem w ciasnej przestrzeni. Użycie pistoletu w tych warunkach 
wiązało się z pewnym ryzykiem – huk wystrzału w niewielkiej 
podziemnej komnacie ogłuszał żołnierza.

Dzisiaj podziemne tunele są jedną z atrakcji turystycznych 
Wietnamu. Podziemny kompleks znajduje się w odległości oko-
ło 50 kilometrów od Sajgonu. Dopłynęliśmy tam szybką łodzią 
motorową. Na brzegu powitał nas przewodnik i zaprowadził do 
centrum turystycznego, pełniącego jednocześnie rolę muzeum. 
Zgromadzono tam stosy broni zdobytej na Amerykanach pod-
czas wojny. Przewodnik wprowadził nas do podziemnego kina, 
gdzie obejrzeliśmy film dokumentalny o historii tuneli, po czym 
przyszła pora, by zobaczyć na własne oczy to, z czym musieli 
zmierzyć się amerykańscy żołnierze kilkadziesiąt lat temu.

Wiele tuneli prowadziło do zamaskowanych bunkrów i stano-
wisk strzeleckich ukrytych w dżungli. Żołnierze amerykańscy 
szybko zauważyli, że ich przeciwnicy „znikają” jakby zapadali się 
pod ziemię. Po odkryciu włazu do tunelu Amerykanie wrzucali 
do środka granaty i pojemniki z gazem. Bezskutecznie. Musie-
li znaleźć i wyszkolić ludzi, którzy wejdą do tunelu i podejmą 
walkę z ukrytym przeciwnikiem. Ci żołnierze szybko zyskali 
miano „szczurów tunelowych”. Przede wszystkim byli to ludzie 
o niezwykłej odporności psychicznej i sprawności fizycznej. Ich 
uzbrojenie ograniczało się do pistoletu, noża i latarki. 

Po otwarciu zamaskowanego włazu oczom żołnierzy ukazywał 
się pionowy dół o głębokości 3 – 4 metrów, który następnie prze-
chodził w tunel o szerokości jednego, a wysokości około półtora 
metra. Każdy tunel posiadał także swego rodzaju „syfon” wy-
pełniony wodą, który zatrzymywał gazy wpuszczane do środka 
przez Amerykanów. Rozebrany do pasa „szczur tunelowy” poru-
szał się bardzo powoli dziabiąc nożem ściany, sufit i dno koryta-
rza przed sobą w poszukiwaniu pułapek. A tych czekało na niego 
mnóstwo. Zamaskowane doły, których dna najeżone były bam-
busowymi szpikulcami, ukryte stanowiska strzelnicze, porozcią-
gane w poprzek korytarza żyłki, których potrącenie skutkowało 
eksplozją granatu lub miny – to tylko niektóre z podziemnych 
„atrakcji”. W tunelach gnieździły się także żmije, węże, jadowite 

Wejścia do tuneli są tak doskonale zamaskowane, że nie sposób 
ich dostrzec. Wietnamczycy zadbali nawet o to, by dym z pod-
ziemnych kuchni był odprowadzany na powierzchnię wieloma 
osobnymi kominami, by Amerykanie nie mogli zlokalizować 
bunkra z powietrza. Obejrzeliśmy zrekonstruowane warsztaty,  
w których żołnierze wietnamscy rozbrajali amerykańskie niewy-
buchy i przerabiali porzucony sprzęt na użyteczne przedmioty. 
Np. z opon amerykańskich pojazdów wyrabiali bardzo wytrzy-
małe buty. Mogliśmy także przekonać się na własnej skórze, co 
oznaczało bycie szczurem tunelowym.

Na koniec mieliśmy okazję postrzelać z broni używanej pod-
czas wojny wietnamskiej. Ja wybrałem sobie broń Rambo, czyli 
karabin maszynowy M-60 oraz najbardziej znany (obok ka-
łasznikowa) pistolet maszynowy świata, czyli M-16. Z każdego  
z nich wystrzeliłem kilkadziesiąt nabojów, za które słono zapłaci-
łem (prawie 2 dolary za nabój).

Przewodnik powiedział, że rząd wietnamski utrzymuje ogrom-
ny kompleks tuneli przy granicy z Kambodżą w stałej gotowo-
ści bojowej. Podziemne tunele mogą się więc przydać podczas 
ewentualnego konfliktu, do którego, miejmy nadzieję, nigdy nie 
dojdzie.                                                                   Mateusz Biskup

Kanały wentylacyjne do kanałów bywały zamaskowane 
sztucznymi kopcami mrówek itp.

Amerykanski żolnierz - szczur tunelowy
tuż przed wejściem pod ziemie.
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Akcja przy ul. św. Michała
likwidacJa „bomby” 

Z życia TS "Polonia"

Bez rozgłosu, ale sprawnie i szybko trwało w czerwcu br. usu-
wanie odpadów z magazynu przy ul. św. Michała na Zawadach. 
Uważane za niebezpieczne substancje zostały tam zgromadzo-
ne nielegalnie kilka lat temu przez firmę Awinion z Budzynia. 
Nie udało się jej zmusić do zlikwidowania zagrożenia, więc za-
danie to podjęły władze Poznania. W lutym br. wyłoniono po 
przetargu wykonawcę, którym została firma Remondis Sp. z o.o.  
z Warszawy, współpracująca z MO-Bruk z Korzenny. Firmy te 
rozpoczęły prace likwidacyjne po uzyskaniu od poznańskich 
władz pozwolenia, wydanego 20 maja br. 

Akcja wywożenia odpadów odbywała się nieustannie pod 
skrupulatną i liczną kontrolą, m.in. służb ochrony środowiska, 
sanitarnych, policji. Każda partia odpadów była wydobywana, 
zabezpieczana i załadowana na samochody bez przerwy pod nad-
zorem monitoringu ludzi oraz kamer. Odmówiono nam udziele-
nia jakichkolwiek informacji, a zdjęcie mogliśmy wykonać spoza 
terenu ograniczonego barierkami. Z pytaniami odesłano nas do 

miejskiego rzecznika, który do wydania tego numeru informacji 
nam nie udzielił. Z nieoficjalnych opinii wynika, że akcja opróż-
niania magazynu zmierza raczej ku końcowi. Wcześniejsze zapo-
wiedzi urzędników mówiły o pracy na wiele miesięcy, nawet do 
przyszłego roku. Wykonawca za wykonanie zlecenia otrzyma 8,6 
mln zł netto.                                                                                  Md

Materiały wydobywane z magazynu przy ul. św. Michała  
ładowano na samochody firmy Remondis z Warszawy  

oraz do kontenerów transportowych firmy DHL.

Zarząd Towarzystwa Sportowego Polonia zorganizował fe-
styn integracyjny będący zakończeniem sezonu wszystkich grup 
piłkarskich klubu. Sportowa impreza odbyła się w niedzielę 18. 
czerwca na stadionie przy ulicy Harcerskiej 5. Największym za-
interesowaniem cieszył się turniej piłkarski, w którym udział 
wzięły drużyny Rodziców, Zarządu, Polonistek oraz firmy Astra. 
Rodzice rozegrali nietypowy mecz – Mamy kontra Ojcowie, za-
wodnicy trenujących na co dzień w strukturach Polonii. 

Na najmłodszych czekały różne zabawy oraz dmuchane zamki. 
Czas umilały muzyka, wspaniała pogoda i wspólne grillowanie. 
Po biesiadowaniu przyszedł czas na przeciąganie liny. Na zakoń-

uwieńczenie sezonu 

czenie festynu odbyła się loteria fantowa z ciekawymi nagroda-
mi, w której każdy los wygrywał. Wszyscy kibice Polonii Poznań 
mogli  spotkać się z trenerami i zawodnikami oraz wspólnie za-
kończyć sezon 2016/2017.                                 Konrad Kowalski

        Wywiad z panem Grzegorzem Grockim
                    z firmy Astra Investment 
Co pana skłoniło, żeby tutaj na „Polonii” się pojawić? 
- Uważam, że warto inwestować w takie wyzwania piłkarskie. 

Marketing przez piłkę jest bardzo - moim zdaniem - opłacalny dla 
firm. Również cieszy, gdy młodzi ludzie nie siedzą przy kompute-
rach, fizycznie się rozwijają, co kształtuje ich osobowość. 

Seniorki na finiszu rozgrywek zaliczyły kilka potknięć. Czy 
to pana nie zniechęca, aby dalej tą drużynę wspierać? 

- Piłka nożna kobiet w Wielkopolsce jest w fazie raczkującej, ale 
jestem przekonany, że warto kobiecą piłkę w Poznaniu rozwijać. 
Myślę, że w następnym sezonie „Polonia” pokaże siłę i awansuje. 
Jesteśmy firmą, która ją chętnie wesprze, bo jest tutaj potencjał i są 
możliwości. 

Czy firmę Astra interesuje też piłka młodzieżowa?
-Jako rodzic i przedsiębiorca wierzę, że warto inwestować w po-

znańskie kluby. „Polonia” jest od dawna na poznańskiej arenie 
sportowej. Trzeba bazować na swoich wychowankach. Jeżeli 
juniorki przechodzą do seniorek, to tą drogą można stworzyć 
drużynę, która potrafi awansować. Wspieramy lokalne kluby, 
które mają na celu prace, prace i ambicje. 

Zatem zobaczymy się tu jeszcze nie raz?
- Oczywiście. Myślę, że następny festyn będzie we wrześniu. 

Frekwencja i radość radość uczestników dowodzą, że takie fe-
styny powinny być częściej, przynajmniej dwa, trzy razy do 
roku. 

dziękuję.                                                           Klaudia Berda

„POLONIA” POKAżE SIŁę
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gimnazJum nr 20 im. oJca mariana żelazka
         BAL GIMNAZjALNY
Tegoroczni trzecioklasiści wraz z wychowawcami oraz rodzicami 

zorganizowali pożegnalny bal gimnazjalny. Zabawa rozpoczęła się tra-
dycyjnie i uroczyście, krokiem poloneza. Następnie na parkiecie królo-
wały taneczne rytmy, jako że motywem przewodnim balu była Gorącz-
ka Disco.                                                             Beata Kierzkowska 

                     ZABAWA
W Dzień Dziecka „W co się bawić, w co się bawić?” znalazła się za-

bawa rekreacyjna ze stacjami:„Egzotyczne smaki”, „Kanapki - aż palce 
lizać”, „Celne oko” – DARK, „Ratownik na medal”, „Kalkulator”, „Mistrz 
skakanki”, „Zaszyfrowane przysłowia”, „Autoportret”, „Załóż-zdejmij”, 
„Szop pracz”, „Ściana płaczu”, „Twister”, „Ręcznikówka”, Ekstremalny 
tor przeszkód. Za udział w poszczególnych stacjach uczestnik otrzymał 
karteczkę, które wrzucane były do urny. Odbyło się losowanie trzech 
karteczek - osób do nagród. Poza tym rozegrany był mecz piłki nożnej 
oraz mecz piłki siatkowej. Imprezie towarzyszył „Wspólny stół”, na któ-
rym znalazły się owoce, ciastka i talerze zdrowych kanapek. Nie zabra-
kło kiełbasek z grilla. Zatem odpowiedzią na pytanie „W co się bawić, w 
co się bawić?” było: we wszystko!                        Małgorzata Woźniak

             NA WYCIECZCE
Grupa gimnazjalistów pod opieką nauczycieli i rodziców udała się 

na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej oraz Pragi. Podczas trzydniowego 
wyjazdu uczniowie mieli okazję zgłębić dzieje kopalni złota w Złotym 
Stoku, podziwiać architekturę stolicy Czech i napawać się pięknem Su-
detów podczas wędrówki po Parku Narodowym Gór Stołowych. W wol-
nym czasie była okazja do gier i zabaw integracyjnych w malowniczym 
pensjonacie w Zieleńcu.                                             Beata Kierzkowska

            KONTRA TYTOŃ
Grupa uczniów z Gimnazjum nr 20 uczestniczyła w projekcie "Mło-

dzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń", polegający na edukacji rówie-
śniczej. Tzw. liderzy projektu przygotowywali się do przeprowadzenia 
akcji w środowisku szkolnym, biorąc udział w wykładach i warsztatach 
organizowanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej w Poznaniu na temat szkodliwych skutków palenia 
tytoniu. Zdobytą wiedzą podzielili się ze swoimi rówieśnikami organi-
zując w szkole akcję "Światowego Dnia bez Tytoniu"  Katarzyna Stypa

      KWIATY dO OGRÓdKA
Po akcji "Słodki dzień w szkole" zostały zakupione kwiaty do ogródka 

szkolnego. Uczniowie klasy 1A szybko zabrali się do pracy. Efekt jest im-
ponujący.                                                                   Małgorzata Woźniak

       W PARKU LINOWYM
Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z opiekunami wybrali się do Parku Lino-

wego Pyrland nad Maltą. Skorzystali tam z wielu atrakcji trasy średniej. 
Na początku instruktorzy zaopatrzyli wszystkich uczestników w sprzęt 
asekuracyjny oraz kaski. Następnie uczniowie przeszli małe szkolenie, na 
którym instruktor wytłumaczył jak bezpiecznie korzystać z lin oraz jak 
prawidłowo przechodzić przez przeszkody. Po szkoleniu i po przejściu 
trasy treningowej wszyscy mogli zacząć. Uczniowie pokonując kolejne 
etapy trasy bardzo się wspierali. Wyjście do parku linowego dostarczyło 
niezapomnianych wrażeń.                                             Katarzyna Stypa
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szkoŁa podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskieJ 3
                 dZIEŃ dZIECKA 
Na uczniów zawsze czeka moc atrakcji. Dzień Dziecka zaczął 

się od spotkań klasowych i przygotowania zdrowych sałatek 
owocowych i kanapek. Odwiedzili nas strażacy, obejrzeliśmy  
niezwykłe pokazy  psów  policyjnych. Robiliśmy sobie zdjęcia 
w fotobudce, rozwijaliśmy talent muzyczny na instrumentach. 
Malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane jak zawsze cieszyły się 
dużą popularnością. W konkurencjach sportowych wykazaliśmy 
się sprawnością i umiejętnością współpracy. Obejrzeliśmy wy-
stępy taneczne zespołu Hajdasz i szkolnego chórku. Uczyliśmy 
się tańczyć zumbę, czyli połączenie tańca latynoamerykańskiego 
i ćwiczeń fitness. A naszym Dzieciom jeszcze raz życzymy sa-
mych radosnych dni i spełnienia marzeń.

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zorganizowany w 

ramach projektu Cyberbezpieczni.pl zgromadził uczniów klas 
IV-VI. Warsztaty odwzorowały niebezpieczne sytuacje, w jakich 
może znaleźć się młody użytkownik Internetu. Pokazano jak 
ważne jest właściwie logowanie i szyfrowanie korespondencji. 
Uzupełnieniem było obejrzenie filmu poświęconego tej tematy-
ce. Spotkanie w naszej szkole było jednym z 285 Szkolnych Dni 
Bezpieczeństwa Cyfrowego.

           PRZECIW PRZEMOCY
Uczniowie naszej szkoły – jak co roku - przeszli ulicą Głów-

ną w kolorowym pochodzie - Marszu Przeciw Przemocy. Wcze-
śniej na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące 
przemocy, spotkaliśmy się z policjantem ds. prewencji, rozma-
wialiśmy o cyberprzemocy, odbyła się debata dla przedstawicieli 
wszystkich klas, apele wychowawcze. Nasze przekonania zamie-
ściliśmy na plakatach. W tym roku przewodnim hasłem było 
"Bądź kumplem nie dokuczaj" w ramach programu "Chronimy 
Dzieci", w który byli zaangażowani nauczyciele, personel szkoły 
jak i uczniowie.

                        MĄdRE BAjKI
Uczniowie klas 2a, 3a i 3b brali udział w projekcie edukacyj-

nym Kulczyk Foundation „Mądre bajki z całego świata”. Odbyli 
kilka wirtualnych wycieczek do egzotycznych krajów dla pozna-
nia tamtejszych bajek i zdobycia nowych wiadomości z geografii. 
Uczniowie „odwiedzili” Togo, Kambodżę, Madagaskar, Gruzję, 
Irak, Nikaraguę i Ugandę. Atrakcją było wysłuchanie bajek opo-
wiadanych przez sławne osoby, np. Beatę Pawlikowską, Małgo-
rzatę Sochę czy Szymona Majewskiego. Wykorzystane zostały 
również karty pracy, kolorowanki, zagadki dotyczące wysłucha-
nej bajki. Dzieci próbowały ułożyć własne zakończenia bajki, 
dalsze losy bohaterów, porównywały podobne bajki, wykony-
wały prace plastyczne. Tym samym uczniowie stawali się współ-
twórcami bajek. Każdą lekcję kończyło podsumowanie oraz pro-
pozycja przeniesienia wartościowych zachowań do codziennych 
sytuacji.

              „jAK NIE CZYTAM...”
W Dniu Dziecka uczniowie SP45, nauczyciele i goście wzię-

li udział w ogólnopolskiej akcji ustanawiania rekordu czytania 
w jednym momencie - pod hasłem: "JAK NIE CZYTAM, JAK 
CZYTAM". Tego dnia każdy przyszedł do szkoły ze swoją ulu-
bioną książką, a każda klasa wykonała hasło zachęcające do czy-
tania lub promujące akcję.

 WAKACjI NAdSZEdŁ CZAS…
Uczniowie radośnie pożegnali rok szkolny. Uroczyste akademie 

z zaproszonych gości odbyły się w trzech grupach wiekowych.  
Najlepsi uczniowie z rąk p. dyrektor Doroty Urbanowicz otrzy-
mali świadectwa z wyróżnieniem, odznaki wzorowego ucznia i 
nagrody książkowe, a rodzice odebrali listy gratulacyjne. 

Drugoklasiści i szóstoklasiści prezentowali swoje artystyczne 
talenty w programach słowno-muzycznych. Nie zabrakło podzię-
kowań i nagród dla uczniów, którzy rozsławili szkołę jako laure-
aci i finaliści konkursów na różnych szczeblach. Podziękowano 
rodzicom szczególnie zaangażowanych w życie szkoły. Opiekun 
SU zapoznał z wynikami konkursu na Nauczyciela Roku. Tym 
razem przechodnią statuetkę, miniaturę dzwonu okrętowego, 
odebrał pan Grzegorz Szałkowski.

Przy dźwiękach piosenki o szkole zebrani opuszczali aulę, po 
czym wychowawcy z uczniami i rodzicami udali się do klas na 
ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie oraz odbiór świadectw 
– owocu ciężkiej i mozolnej pracy. Wakacji nadszedł czas! 
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Często się słyszy dobre wiadomości o spotkaniach 
po latach: dwudziestu, czterdziestu, sześćdziesięciu...  
A co byście powiedzieli, że osoby na taką radosną chwi-
lę czekały... ponad siedemdziesiąt lat? Niewiarygodne,  
a prawda! I takim wydarzeniem dzielę się z Czytelnikami 
czasopisma MY, albowiem ono przyczyniło się do tego 
spotkania, w którym uczestniczyłem. Oto ta niezwykła 
historia

Moje dzieciństwo sielsko-
diabelskie było niezwykle 
barwne, radosne, beztroskie. 
Zacząłem swój żywot 10 
maja 1930 roku. Okolica była 
przepiękna. Dwie klasy szko-
ły powszechnej udało mi się 
ukończyć tuż przed wojną,  
a potem to już but okupanta 
tłamsił nas w Golubiu-Do-
brzyniu. Wszystkich tam 
znałem, a oni mnie. Każdy 
każdego potrzebował. Nagle 
Niemiec w brutalny sposób 
wyrugował nas z własnych 
siedzib. Naszą rodzinę po-
traktowano ,,szczególnie”: 
dali pół godziny (,,nur hal-
be Stunde”) na spakowanie  
i fora ze dwora. Nie wiedzie-
liśmy dokąd idziemy.

Podążaliśmy z licz-
ną dzieciarnią prawie trzy kilometry, by dotrzeć na Rynek 
w Golubiu. Po drodze zastała nas ulewa. Legliśmy na bru-
ku, każdy oparty o swój tobołek. Gapiów było co niemiara. 
Niemcy zrobili z nas poniżające widowisko. W końcu szczę-
śliwym zbiegiem okoliczności furmanka zawiozła nas do Do-
brzynia, gdzie tuż przy moście na Drwęcy nas ulokowano,  
w pożydowskiej kamienicy, na drugim piętrze z balkonem.

Na tym samej klatce drzwi otworzyło nam dziewczę jakieś 12-
letnie i pani z papierosem. Przygarnęła część dzieciarni na noc, 
podobnie piętro niżej przygarnęła nas rodzina 
państwa Rutkowskich, wcześniej wyrzucona  
z domu i zakładu rzeźnickiego.

Całą wojnę spędziliśmy w tym miejscu nędzy  
i rozpaczy. Szczególnie zadzierzgnąłem przyjaźń 
z dziećmi państwa Rutkowskich – Krysią, Tulką 
i moim imiennikiem Heniem, aczkolwiek to 
były małe dzieciaczki, a ja już byłem po dwóch 
klasach szkoły powszechnej.

I tak żyliśmy w piekielnym tyglu okupacyjnej 
rozpaczy, aż nadszedł wyzwoleńczy rozgardiasz. 
Rodziny na powrót wracały z tobołami do swych 
pieleszy, nawet nie żegnając się z sąsiadami.

I oto mijały lata. Każdy znalazł właściwe miej-
sce w życiu. Nastał też czas, by zdać rachunek , 
„z włodarstwa swego”. O sobie mogę powie-
dzieć że godnie przeszedł mój czas. Pojawił 
się pomysł, bym sięgnął do tragicznych moich 
okupacyjnych lat, by je ,,OCALIĆ OD ZAPO-
MNIENIA”. I tak się stało. Najpierw w comie-

sięcznych odcinkach drukowanych w czasopiśmie MY jako 
wspomnienia pt. ,,Moje dole i niedole”, które później wydałem  
w formie książki, a ta zaczęła żyć własnym życiem. Zdobyła takie 
uznanie, iż proszono mnie wielokrotnie na spotkania z młodzie-
żą gimnazjalną, m.in. w Golubiu i powiecie, a to dlatego, że je-
stem ostatnim świadkiem, który opisał te przejmujące przeżycia, 
tę golgotę, los swój, rodziny, mieszkańców.

Jak się dowiedziałem, długo mnie poszukiwali ci zainteresowa-
ni mieszkańcy z pożydowskiej kamienicy, w której i ja mieszka-
łem. Na właściwy trop natrafiono dopiero wtedy, gdy Gazeta Po-
morska 2 lutego 2017 r. umieściła na całą szpaltę w Albumie Hi-

storycznym recenzję ,,Takie 
były wojenne dole i niedole”, 
dotyczącą mojej książki.

Potem droga do mnie była 
prosta. ,,Poszukiwacze” zna-
leźli ostatni trop w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Golubiu-Dobrzy-
niu, a później był telefon do 
mnie. Kontakt został nawią-
zany. Byli to Henryk i Kry-
styna Rutkowscy. Zażyczyli 
sobie ,,Moje dole i niedole”. 
A gdy szybko przeczytali, te-
lefonicznym zachwytom nie 
było końca. Zażyłość niczym 
miłość gwałtowna, wstąpiła  
w nas, a żadna moc nie zdo-
łała jej zgasić! Na to czeka-
liśmy z górą 72 lata! Krysia 

obchodziła 3 maja br. 80. uro-
dziny – w naszym ukocha-

nym Gołubiu-Dobrzyniu. Na uroczystość zostałem zaproszony, 
a 18 czerwca br. miałem zaszczyt gościć rodzeństwo u siebie  
w Poznaniu!

Czas spędziliśmy na wspomnieniach. A były one niezwykłe. 
Minęły przecież ponad cztery pokolenia, a my, którzy w tamtych 
czasach żyliśmy, mamy pamięć niezwykłą i dotychczas żyjemy  
 sprawnie funkcjonujemy. Brat Krysi był przewodnikiem wycie-
czek. Krysia wstąpiła do zakonu, więc zjawiła się w habicie, co 
mnie zaszokowało... Mamy teraz co wspominać i rozpamiętywać 
od nowa.     Henryk Rozwadowski, foto: Hanna Rozwadowska

cuda się zdarzaJą
Niezwykłe spotkanie po siedemdziesięciu dwóch latach

Pożydowska kamienica w Dobrzyniu, w której w czasie okupacji, 
wypędzone ze swoich siedzib, mieszkały obie nasze rodziny.

W moim ogrodzie  z rodzeństwem 
Krystyną i Henrykiem Rutkowskimi.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
„jAK NIE CZYTAM, jAK CZYTAM”
Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czy-

tam”, organizowanej przez miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. Jest 
odpowiedzią na niepokojące wskaźniki, według których 63% 
Polaków nie czyta książek. Badania nie obejmują jednak dzieci 
i młodzieży (poniżej 15. roku życia), którzy czytają znacznie wię-
cej. W ramach tej akcji 1 czerwca o godzinie 10 zgromadziliśmy 
się na boisku szkolnym i czytaliśmy książki. Każdy czytał to, na 
co miał ochotę. Następnie uczniowie chwycili  kredy i pisali na 
płycie boiska tytuły swoich ulubionych książek.

         PIERWSZAKI W FILII 
Uczniowie klasy I odwiedzili Filię Biblioteki Raczyńskich przy 

ul. Tomickiego. Dzieci zapoznały się z działalnością biblioteki, 
księgozbiorem, poznały zasady wypożyczania książek i zachowa-
nia w bibliotece. Rozmawiały o tym, jak należy obchodzić się z 
książkami, by jak najdłużej ładnie wyglądały i służyły czytelni-
kom. Wszystkim bardzo spodobały się kolorowe książki, które 
z chęcią oglądały. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do 
książek. Mamy nadzieję, że będą częstymi gośćmi w bibliotece.

            NASZE WYGRAŁY!
Na boiskach SP 85 i AZS Politechniki Poznańskiej odbył się Turniej 

hokeja na trawie dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2004 i 
młodszych. Wystąpiło 6 drużyn dziewcząt (UKS Orient II Łozina, KS 
Hokej Start Brzeziny, Pomorzanin SP 3 Toruń, UKS Tarpany Gąsawa, SP 
85 Poznań I i SP 85 Poznań II) oraz 6 drużyn chłopców (Warta Poznań, 
Swarek Swarzędz , AZS – AWF Poznań, UKS Tarpany Gąsawa, SP 85 
Poznań I i SP 85 Poznań II). 

Na boisku AZS Politechniki Poznańskiej rozegrano mecze grupowe 
systemem „każdy z każdym”. Wieczorem wszyscy uczestnicy wzięli 
udział we wspólnej dyskotece na sali gimnastycznej. Na boisku szkol-
nym SP 85 w Poznaniu odbyły się mecze finałowe. Wśród dziewcząt 
najlepsze okazały się zawodniczki z SP 85 Poznań, natomiast wśród 
chłopców triumfowali zawodnicy z UKS Tarpany Gąsawa.

Najlepszą zawodniczką została Maria Drozda z SP 85 Poznań, najlep-
szym zawodnikiem - Joachim Mazur z UKS Tarpany Gąsawa. Najlepszą 
bramkarką zawodów została Oliwia Szturyło z UKS Orient II Łozina, a 
najlepszym bramkarzem - Filip Andrzejewski z Warty Poznań.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone upominkami. Drużyny z po-
dium uhonorowano pucharem, dyplomami oraz medalami. Serdeczne 
dziękujemy pani Tatianie Mura-Waraczewskiej – spikerowi zawodów, 
panu Marianowi Waraczewskiemu za nagłośnienie i oprawę muzyczną, 
a także obsłudze szkolnej i rodzicom. Panie dyrektor Urszula Kaczma-
rek i wicedyrektor Maria Popiela dokonały uroczystego zakończenia 
turnieju. Turniej odbył się dzięki finansowemu wsparciu AZS Politech-
nika Poznańska i SP 85 Poznań.                     Filip Fedejko

           PIęKNE CZYTANIE
VII Szkolny Konkurs Pięknego Czytania już za nami. Repre-

zentanci klas 4, 5 i 6 udowadniali w bibliotece szkoły, że czyta-
nie to nie tylko ogromna przyjemność, ale również sztuka. Jury 
oceniało płynność, wyrazistość, bezbłędność i intonację tekstów. 
Uczestnicy pięknie czytali fragmenty utworów przygodowych. 
Ostatecznie zadecydowano, że I miejsce przypadnie Zuzannie 
Michalskiej z kl. 4b, II miejsce Tamarze Klichowskiej z kl. 6b, 
a III miejsce Ani Kupczyk z kl. 5a. Wyróżnienie przyznano Ka-
rolinie Karabon z kl. 5b. Wszystkim uczestnikom i laureatom 
serdecznie gratulujemy!

      NAjMŁOdSI PLASTYCY
W maju dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w 

konkursie plastycznym zatytułowanym „Zbuduj swoją ojczy-
znę”, organizowanym przez Teatr Polski w Poznaniu. Dzieciaki 
wykonały makietę Poznania, między innymi kamieniczkę, War-
tę i poznańską bimbę. Naszą pracę wykonaliśmy z papierowych 
kartonów, rolek po papierze, bibuły, farb i kolorowych papierów. 
Bardzo się namęczyliśmy, zajęło nam to sporo czasu i trudu, aby 
dopracować najdrobniejsze szczegóły. Jednakże opłaciło się, gdyż 
zostaliśmy docenieni i zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie, a 
w nagrodę dostaliśmy bilety dla całej zwycięskiej grupy na spek-
takl „Ojczyzna”.      Iwona Mańka, Magdalena Kierubińska
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atrakcJe w wągrowcu
Zaproszeni z harcerską życzliwością przez hm. jerzego Mi-

anowskiego – komendanta KSHiS „damy Radę” z Wągrowca - 
na Zlot Seniorów i Przyjaciół Harcerstwa, udaliśmy się do Kob-
ylca na Strzelnicę Sportową Bractwa Kurkowego w Wągrowcu. 
Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu harcersk-
iego odbył się uroczysty apel, na którym hm. Mianowski ser-
decznie powitał gości, m.in.: burmistrza Wągrowca Krzysz-
tofa Poszwę, Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca, hm. 
Pawła Napieralskiego – przewodniczącego Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz druhów 
z Kręgów z Poznania (OWAR, 10 PdH, Szóstacy, Historycy), z 
Mogilna II, Wrześni i oczywiście z Wągrowca. 

Po apelu wyruszyliśmy autokarem na zwiedzanie Wągrowca 
i Ziemi Pałuckiej. W Tarnowie Pałuckim obejrzeliśmy kościół 

"Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina..."

drewniany z XIV w. – jeden z najstarszych w Polsce, w Bra-
cholinie widzieliśmy wiatrak typu „holender” i przeszliśmy się 
ścieżką edukacyjną „Bracholińska Ostoja”, a w Budziejewku 
podziwialiśmy drugi co do wielkości w Wielkopolsce głaz nar-
zutowy, z którego według legendy św. Wojciech głosił słowo Boże. 
W każdej mijanej wsi widzieliśmy młode bociany na gniazdach. 

W Redgoszczy powitał 
nas tutejszy sołtys – pan 
Benedykt Witt kawą, 
herbatą i wspaniałym ci-
astem. Zapoznał nas z 
historią okolic, a po wpisu 
do księgi pamiątkowej 
zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie. Po powrocie 
do strzelnicy zjedliśmy 
pyszną grochówkę, a po-
tem rozpoczęły się zawody 
strzeleckie o puchar ko-
mendanta Kręgu oraz gry 
i zabawy zręcznościowe. 
Akordeonista przygrywał 
i śpiewał. Na kolację 
kuchnia zaserwowała smakowity bigos, a potem podsumowano 
wyniki zawodów. Puchar zdobył sam Komendant Kręgu „Damy 

Radę” hm. Jerzy Mianowski W strzelaniu z broni pneumatyc-
znej wygrał hm. Marek Urbanowicz z Kręgu „Damy Radę”. Zlot 
zakończono harcerskim kręgiem. 

Urszula Kocikowska hm. Barbara Król phm. KSH OWAR

indolencJa zarządu (9)
Ostatnie zebranie sprawozdawcze odbiło się szerokim echem 

wśród rzeszy działkowców ROd ,,Kwitnąca dolina”. Sytuacją 
zainteresował się Zarząd Okręgu PZd w Poznaniu w piśmie:

W związku z nieprzyjęciem przez walne zebranie sprawozdaw-
cze ROD sprawozdania z działalności zarządu za 2016 r. oraz 
nieprzyjęciem planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 
rok, polecam zwołanie nadzwyczajnego walnego zabrania ROD w 
trybie § 68 statutu PZD, w możliwie krótkim terminie, ale nie 
później niż do 31 lipca br.

Równocześnie zapraszam zarząd ROD na posiedzenie Prezy-
dium OZ PZD w dniu 26 czerwca o godz. 12 w celu omówienia 
sytuacji w ROD w świetle przebiegu walnego zabrania i niezado-
wolenia działkowców ze sposobu zarządzania Ogrodem oraz pod-
jęcia decyzji mających na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy. 
Informuję ponadto, ze zaprosiłem do udziału w posiedzeniu Pre-
zydium przedstawicieli działkowców wnoszących uwagi do pracy 
zarządu. 

                 Prezes OZ PZD w Poznaniu dr inż. Zdzisław Śliwa 
                       do wiadomości: Henryk Rozwadowski, Krajowa Rada PZd
Rozsądny działkowiec powinien wyciągnąć wniosek: na co cze-

kamy? Dość bzdurnych inwestycji, koniec malwersacjom, oszu-
stwom,, brakoróbstwu, kłamstwom, zastraszaniu działkowców. 
Niechlubne dziedzictwo R. D. w roli prezesa ,,Kwitnącej Doliny, 
musi się skończyć. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym argu-
menty R. D. nie wytrzymały krytyki. 

Prezes ZO PZD Zdzisław Śliwa zaproponował, bym przedsta-
wił wizję odrodzenia Ogrodu. Do najważniejszych zadań uznaje-
my przeglądy działek i ukrócenia samowoli budowlanej. Należy 
wykonać tablice informacyjne, by zarząd informował działkow-

ROD "Kwitnąca Dolina" ców o poczynaniach. Oba parkingi, zamiast służyć do postoju 
samochodów, są stajnią Augiasza. Ten stan rzeczy natychmiast 
zlikwidujemy. Trzeba umieścić na altanach lub furtkach tabliczki 
z numerami, jak to obowiązuje w miejscu zamieszkania. Szcze-
gólną troską przyszłego zarządu będzie doprowadzenie alejek do 
stanu pierwotnego, a więc utwardzonych, wyrównanych. W cią-
gu urzędowania kolejno przez trzech prezesów doprowadzono je 
,,do stanu nieużyteczności publicznej”.

W celu kontaktu z działkowcami, zarząd ustanowi regularne 
dyżury na terenie Ogrodu. Niezwłocznie podjęte zostanie dzia-
łanie w celu uzyskania środków na budowę świetlicy. Powyższe 
informacje nie wyczerpują zadań, jakie spoczywać będą na przy-
szłym zarządzie.                                      Henryk Rozwadowski

Z tablicy ogłoszeń w ROD "Kwitnąca Dolina" 
została tylko sama rama.
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
     W ramach realizowanego programu „Czyste powietrze wokół 
nas”, uczniowie z Oddziału Przedszkolnego w SP 55 wystąpili w 
przedstawieniu „W obronie lasu”. Na swój występ dzieci zaprosiły 
panią dyrektor Jolantę Pszczółkowską oraz najstarszą grupę z 
wychowawczyniami z zaprzyjaźnionego przedszkola „Kolorowy 
Świat”. Prezentacja przypomniała o konieczności ochrony 
środowiska, segregowania odpadów, kształtowania wrażliwości 
na piękno przyrody. Na zakończenie była wspólna zabawa: 
zagadki – rozpoznawanie odgłosów przyrody oraz poczęstunek. 
                                                                              Zofia Mroszyńska

W Festiwalu wystąpili uczniowie z klas I – VI przygotowani 
przez panią Małgorzatę Pietrzak. Zaprezentowali pieśni ludowe 
z regionu wielkopolskiego, taniec, wiersze, gwarę, stroje. Na po-

czyste powietrze wokóŁ nas

XIII Festiwal Śpiewki Wielkopolskiej czątku imprezy środowiskowej  wszyscy odśpiewali hymn nasze-
go miasta (słowa Juliusz Kubel, muzyka Krzesimir Dębski). 

Dzieci z klas I – III wystąpiły solo i w zespołach z piosenkami 
m.in.: „Na nowej górze”, „Maryneczka”, „Smażyła baba lebiodę” 
oraz zatańczyły i zaśpiewały „Marynię”. Następnie uczniowie z 
klasy 5 odegrali bajkę w gwarze poznańskiej: „Bestry Kapturek, 
czyli hojdy-bojdy do wszystkich o tym, jak jeden wilk się naciął” 
– autorstwa Janusza Kubla. Po prezentacjach wokalnych klas IV – 
VI oraz pięknie recytowanych wierszach o naszym Poznaniu, na 
scenie pojawił się Stary Marych i Bamberka. Wszyscy uczestnicy 
przeglądu Śpiewki Wielkopolskiej zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami, a pani dyrektor wręczyła dyplomy i upominki sfinan-
sowane przez Radę Rodziców. 

Rozdano także nagrody w konkursie plastycznym dla klas 0 – 
VI pt. „Na poznańskim Starym Rynku”. Do wspólnej zabawy zo-
stali zaproszeni rodzice, którzy odczytywali teksty napisane gwa-
rą poznańską. Tradycyjnie odbył się również rodzinny konkurs: 
„struganie pyrów”. Na zakończenie imprezy wszyscy chętnie 
uraczyli się pyrami z gzikiem, które przygotował szef kuchni pan 
Michał Łucki.                                                Zofia Mroszyńska

Ostatnio wielką aktywnością na rzecz zmian w ROd „Kwitnąca doli-
na” wykazuje się pan Henryk Rozwadowski. Sprowadza się ona przede 
wszystkim do obklejania ulotkami gablot, w których to ulotkach szka-
luje działalność Zarządu. „Suchej nitki” nie pozostawił również na 
Zarządzie podczas ostatniego Walnego Zebrania. Zaznaczam, że nie 
mamy nic przeciw rozsądnej krytyce. Przyjrzyjmy się za tym panu Hen-
rykowi, kim jest i jakie propozycje wnosi.

Pan Henryk Rozwadowski to pierwszy prezes ROD „Kwitnąca Dolina”. 
Opisuje w ulotkach jakim to był wspaniałym prezesem, jak za czasów jego 
panowania kwitła „Kwitnąca Dolina”. Pojawia się jednak pytanie, skoro był 
tak idealnym prezesem, to dlaczego przestał nim być? Na to pytanie były 
prezes udziela wykrętnych odpowiedzi, kluczy. Liczy na to, że nastąpiła tak 
duża wymiana działkowców, że już nikt nie pamięta jego „zasług”. Był w 
przeświadczeniu, że nie ma na niego „haków”. Srogo się przeliczył. Istnieje 
„Sprawozdanie Komisji Rozliczeń na terenie POd Kwitnąca dolina od 
dnia 1.01.92 do 15.06.95r.”  

Czytając włosy stają dęba. Pan Rozwadowski na Walnym Zebraniu wy-
machując kajecikiem krzyczał, że przy pomocy tego notatnika rządził całą 
„Kwitnącą Doliną”. Mógł rządzić! Bo do roku 1993 (dziesięć lat działal-
ności) komisja stwierdziła brak jakichkolwiek dokumentów. Konkretny 
cytat brzmi; „Do roku 1993 stwierdzamy brak dokumentów. Brak uchwał 
Walnych Zebrań dotyczących wszelkich spraw finansowych i ulg np: rachu-
nek telefoniczny, paliwo, wynagrodzenia z tytułu działalności byłego prezesa 
Henryka Rozwadowskiego i Zarządu”. Następna perełka: „Do dnia 15.06.95 
nie przedstawiono stanu środków trwałych z powodu braku księgi środków 
trwałych”      i dalej „Brak stwierdzenia całkowitego majątku ogrodu”. 

Wiedząc jakie z tytułu zaniedbań grożą mu konsekwencje (utrata człon-
kostwa w PZD i pozbawienie praw do działki,) w dniu 15.01.94  przepisał 

działkę na swoją córkę Hannę, co zgodnie ze statutem PZD oznacza rezy-
gnację z funkcji prezesa. Zmanipulowany przez niego Zarząd nie powia-
domił o tym działkowców na Walnym Zebraniu i nieświadomi tego faktu 
działkowcy powierzyli mu dalsze pełnienie funkcji prezesa, chociaż nie był 
działkowcem. W latach 1994-1995 był nielegalnym prezesem i pobierał z 
tego tytułu świadczenia pieniężne. 

Może zainteresuje również Państwo taki fakt: „Komisja stwierdza fikcyj-
ne wypisywanie druków umowa-zlecenie wystawione na p. Andrukonisa na 
kwotę 2.800.000 (starych złotych) z tytułu wykonania naprawy furtek i za-
montowania zamków, materiał własny”. 

Z zapisów sprawozdania maluje się obraz, w którym to prezes jednooso-
bowo, przy pomocy nieodłącznego kajeciku zarządza ogrodem, w dodatku 
żyje na koszt działkowców jak prawdziwe panisko- „nie wnosił opłat z ty-
tułu eksploatacji, korzystania z energii elektrycznej i wody”. Na koniec Ko-
misja wnioskuje, aby Wojewódzki Zarząd POD przeprowadził w ogrodzie 
dokładną kontrolę z działalności pana Henryka Rozwadowskiego . Swo-
je spostrzeżenia z kontroli Komisja kończy zdaniem „Jeżeli Wojewódzki 
Zarząd P.O.D. odmówi przeprowadzenia kontroli , komisja oświadcza że 
przekaże sprawę do prokuratury z powodu zatajenia o przestępstwie”.

dlaczego Szanownych działkowców o tym informuję? Otóż pan 
Rozwadowski oświadczył podczas spotkania w Okręgowym Zarządzie w 
obecności prezesa Okręgu Z. Śliwy, że dysponuje grupą ludzi, która jest 
gotowa przejąć zarząd w ROD „Kwitnąca Dolina”. Współpraca z obecnym 
zarządem, do czego namawiał prezes, została przez pana Rozwadowskie-
go odrzucona. Na Nadzwyczajnym Walnym zebraniu, które się niebawem 
odbędzie z powodu nie przyjęcia przez działkowców trzech uchwał, ten 
temat zapewne powróci.

Dlatego koniecznym jest powrót do przeszłości i przedstawienie Pań-
stwu roli pana Henryka Rozwadowskiego, jaką odegrał w historii naszego 
ogrodu. Za tydzień część druga. 

                                 Romuald drzazga, prezes ROD „Kwitnąca Dolina”

bądźmy czuJni (cz.1)
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Czytajmy!
uroki zŁa i makabry

Są książki, których nie chce się czytać ze względu na np. tema-
tykę czy drastyczność opisów itp. A jednak się czyta, bo człowiek 
jest niezdrowo zafascynowany czy ciekawy co dalej autor zaser-
wuje..

Powieść ,,Grób” Gai Grzegorzewskiej jest właśnie taką lektu-
rą. Odkładałam ja kilka razy, wręcz psychicznie mnie odrzucała. 
I znowu brałam do ręki... Zaczyna się ,,Grób” od sentencji ,,Ca-
łuję zmarłą Twą powiekę, moja cicha, moja blada, moja śliczna” 
(H. Heine). A potem jest... coraz gorzej, coraz bardziej ponuro 
– wykopywanie zwłok dla nekrofilów dla zaspokojenie ich niena-
turalnych skłonności. Zabawy dzieci w śmierć i grobową atmos-
ferkę. Orgie z udziałem nieletnich panienek i kawalerów, stosun-
ki kazirodcze i ,,jednopłciowe”, mafijne porachunki i porachunki 
gangów. Nie ma miłości ,,normalnej”, a wszelkie uczucia (choćby 
przyjaźń) są bardzo zagmatwane. Leje się krew, słownictwo jest 
gorzej niż rynsztokowe. 

Wydaje się, że w tej książce nie ma słońca, a tylko Kraków 
zasnuty smogiem. Emil Zola i jego naturalizm w zestawieniu z 
,,Grobem” wydają się być ledwo błahą zabawą literacką. Kiedyś 
jego powieści jako przyszła polonistka m u s i a ł a m  przeczytam, 
do lektury powieści Grzegorzewskiej nic i nikt mnie nie zmuszał. 
A jednak przeczytałam! Z dużymi przerwami, ale byłam ciekawa 
jak dalej się potoczy śledztwo Julii Dobrowolskiej - prywatnej 
detektywki... Czytając zastanawiałam się nad... psychiką autor-
ki (ur. 1980 r.), która przecież najpierw sama musiała posiąść 

stosowną wiedzę, aby potem wykorzystać ją w swojej (kolejnej 
w dorobku) powieści. Przy krótkim biogramie jest foto autorki:  
i pomyślałam jaki to mrok tkwi w tej uroczej blondyneczce!

Czasem proszę panią kierownik biblioteki przy Tomickiego  
o ,,dobrą” powieść psychologiczną. Tymczasem ,,Podróże z 
owocem granatu” Sue Monk Kidd (matka) i Ann Kidd Tay-
lor (córka) zostały zakwalifikowane prze Bibliotekę Raczyńskich 
jako powieść podróżnicza. Ktoś, widać, zasugerował się tytułem, 
bo to jak najbardziej powieść psychologiczna o 50-letniej kobie-
cie, przerażonej zbliżającą się starością i jej 23-letniej córki, która 
wkracza w wiek dojrzały z wszystkimi jego dylematami: kim je-
stem?, co chcę dalej robić w życiu? ,,Podróże” to dziennik pisa-
ny o tych samych doświadczeniach z podróży do Grecji, Turcji 
i Francji (m.in. śladami Czarnych Madonn) przez matkę i cór-
kę – autorki. To powieść wielowarstwowa, którą można czytać 
w różny sposób: tylko fragmenty podróżnicze (opisy zabytków, 
przytaczane stare mity itd.), albo owe bardzo osobiste refleksje  
o życiowych wyborach, przemijaniu czasu, religijności itp. To ko-
lejna niełatwa lektura, ale frapująca, wciągająca w swoją atmosfe-
rę zwierzeń, opisów itd. Lepiej niczego nie pomijać!

Lisa Scottoline jest autorką licznych bestsellerów, czytanych 
w 32 krajach (nakład 30 mln egzemplarzy), mistrzyni suspensu, 
szybkiej akcji, zawiłej fabuły. ,,Mów do mnie” to opowieść o psy-
chiatrze Ericu Parrishu, którego dość uporządkowane życie nagle 
zmienia się w wielką ruinę, włącznie z rozwodem, podejrzeniem 
o molestowanie seksualne, zawieszeniem w czynnościach zawo-
dowych, oskarżeniem o zabójstwo. Wszystko toczy się w zawrot-
nym tempie, aby zakończyć się... happy endem.                                                                              

                                                                            Ewa Kłodzińska

zasady dobrego wychowania
randki i spotkania
,,Pierwsza randka” to reality show emitowany przez jeden z 

kanałów tv. Elegancka i przytulna restauracja, sympatyczna 
obsługa, barman, psycholog niemalże, który serwując drinka 
na dobry początek, przepytuje na okoliczność oczekiwań co 
do pani/pana (zależy kto pojawi się jako pierwszy).. No, i bo-
haterowie: on i ona, których jakoś dobrano (czym kierowali 
się realizatorzy – to tajemnica produkcji) – raz lepiej (wiek, 
wykształcenie), raz gorzej (pani b. wysoka, pan – malutki). 
Ten program dostarcza trochę emocji, ale przede wszystkim 
materiału... do tej rubryki. Bo taka randka (a raczej spotka-
nie) zdarza się też w realu, czasem za pośrednictwem np. biura 
matrymonialnego. I czasem gafa goni gafę, nieporozumienie 
– nieporozumienie.

STRÓj. Opowiadała znajoma jaki niefortunny wniosek wysnu-
ła z miejsca spotkania w ramach ,,pierwszej randki” (umówionej 
przez biuro matrymonialne). Otóż pan zaproponował (telefo-
nicznie) główne wejście do hotelu Merkury, a ona w przekona-
niu, że przynajmniej wypiją tutaj herbatę, ubrała się elegancko. 
Tymczasem pan w jesiennej nieco przybrudzonej kurtce (ona bi-
bliotekarka, on – murarz) powiódł ją pod rondo Kaponiera (sta-
re) do śmierdzącego smażeniną i nikotyną barku samoobsługo-
wego na herbatę z jednorazowego kubeczka. Po czym zadręczył 
ją swoją wiedzą na temat cegieł, tynków itp. Nie trzeba dodawać, 
że pierwsza randka była ostatnią. 

Dawny mój znajomy, będąc przejazdem przez Poznań, umówił 
się ze mną na przystanku tramwajowym, po czym powiódł mnie 
na ówczesne tzw. wolne tory, gdzie zaparkował swoją... ogromną 

ciężarówkę. A ja: szpileczki, wąska spódnica. Jakoś weszłam do 
kabiny, gorzej było z zejściem. Uczestnicy programu w tv przy-
najmniej wiedzą gdzie mają się spotkać. A i tak są wpadki: panie 
zazwyczaj b. gustownie ubrane, panowie – różnie to bywa.

KWIATY? Owszem, są mile widziane, ale niech to będzie 
maleńki bukiecik (w zależności od pory roku), pojedyncza róża 
(może to i banalny kwiat, ale bezpieczny: warszawiak nie będzie 
widział nic złego w kalii, dla poznanianki to kwiat cmentarny). 
Czy panu też coś podarować? Może dowcipny breloczek czy ma-
gnesik na lodówkę ,,na pamiątkę”? Czemu nie...  

ALKOHOL. Jest dla ludzi, ale w połączeniu ze stresem może 
przynieść efekt odwrotny od zamierzonego (tzw. wyluzowanie). 
W ,,Pierwszej randce” pewien jegomość zaznaczył barmanowi, 
że alkoholu nie pije, po czym zaczął raczyć się piwem. Nim na-
deszła pani, wlał w siebie już z dwa kufelki, kolejne – przy kolacji. 
Pani była zniesmaczona, bo pan co chwilę bekał, zaczął się nie-
mile spoufalać. Drugiej randki nie było... Z kolei pewna dziewoja 
tak rozsmakowała się w drinkach, że w trakcie kolacji zostawiła 
eleganckiego i zdumionego młodzieńca i chwiejnym krokiem 
opuściła restaurację... 

RACHUNEK. Spotykam się ,,na plotki” z koleżanką – płacimy 
po połowie, albo – jeśli spotkania są częstsze – raz płaci ona, raz 
ja. Inna z moich znajomych już na wstępie zaznacza kelnerce, 
że każda z nas płaci za siebie. Myślę, że każde z tych rozwiązań 
jest słuszne. No, ale jak płacić na ,,pierwszej randce”? Wychodząc 
z założenia, że spotyka się dwoje z gruntu obcych sobie ludzi i 
nie wiadomo jak potoczą się dalsze ich losy, pani przynajmniej 
powinna wykazać chęć zapłacenia za siebie. Ale nie ma co się 
upierać na siłę, bo pan-dżentelmen może źle się poczuć w takiej 
sytuacji. Niewybaczalną gafą byłoby gdyby pan pozwolił zapłacić 
pani. A w ,,Pierwszej randce” i tak też się zdarzyło.           (E.K.)

„MY” -   łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
    Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji     sd@roletim.pl    tel. 61 876 84 88
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii
zamiast opola...porywaJące opowiadania

ZUPA OWOCOWA. 0,5 kg owoców 
ugotować w 1,5 litrze wody z 5 łyżkami 
cukru (lub w od gust) plus wyparzona 
pokrojona skórka pomarańczowa lub cu-
kier waniliowy. Zagęścić: 1,5 łyżki mąki 
kartoflanki lub kisiel rozbełtany w wodzie 
dodać do zupy i zagotować. Odstawić do 
wystudzenia. dodatki: białko jajka ubite 
na sztywno, kładzione łyżką na wystudzo-

ną zupę. Można zrobić lane kluseczki: całe jajo wbić do kubka i 
utrzeć (łyżką a nie mikserem!) z 6 łyżeczkami mąki – na gładka 
masę. Lać strumyczkiem do gotującej się wody. Odcedzić na sit-
ku, zahartować zimną wodą. A jeśli komuś słodko-kwaśna zupa 
owocowa nie w smak, to może prędko przygotować kluski kła-
dzione łyżką czyli...

KLUSKI PÓŁFRANCUSKIE. Składniki jak w lanych kluskach, 
ale dodać więcej mąki – masa musi być bardziej gęsta. Kłaść łyżką 
(zanurzając ją) na gotującą się wodę. Na patelni rozgrzać tłuszcz, 
można usmażyć cebulkę i wrzucić kluski. Jeśli ktoś nie lubi sma-
żonej cebuli może posypać kluski koperkiem. Pycha!

A już najprostszym daniem dobrym na gorące dni są ziem-
niaki z wody (jeśli młode to gotowane w łupinach czyli ,,mun-
durkach") z gzikiem. Sól, masełko, koperek. I jest obiad. 

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

          Wiele szczęścia!

jednym z ciekawszych wydarzeń było spotkanie z panią 
Anetą Cruz-Kąciak, która jak mało kto potrafi opowiadać (a 
także opisywać) rozmaite historie. Tym razem – barwnie, po-
ruszająco opowiedziała o Meksyku. To był mały teatr jednego 
aktora! Opowiadaczka historii, jak o sobie mówi p. Aneta, jest 
też współtwórcą wydawnictwa ,,Trzy pomarańcze”, które wydaje 
owe gawędy – dla dzieci i dla dorosłych.

Nie ma na razie w tym roku festiwalu polskiej piosenki w 
Opolu, za to w klubie ,,Starówka” przy ul. Wielkiej odbył się 
Przegląd Polskiej Piosenki. dPS reprezentowała pani Teresa, 
bo śpiewa pięknie, brzmienia głosu wielu mogłoby pozaz-
drościć. Słuchaczy wzruszyła piosenką ,,Siadł w szczerym polu 
Chrystus”, bardzo podobały się też inne piosenki w jej wykona-
niu, m.in. dawny przebój ,,Nie miałem nic”. Na pamiątkę wystę-
pu pani Teresa otrzymała gratulacyjny dyplom od organizato-
rów. Na zdjęciu: pani Teresa na Starym Rynku, nieopodal klubu 
,,Starówka” i w czasie występu.

         LATO Z MOTYLAMI
Kilka godzin trwało witanie lata w naszym dPS. Tym razem 

towarzyszyły nam motyle – motyw przewodni zabawy. A ta 
była wspaniała, tym bardziej, że odwiedzili nas mieszkańcy 
innych domów pomocy społecznej z Poznania i innych za-
przyjaźnionych ośrodków spoza miasta. 

Ksiądz proboszcz dr Paweł Deskur swoje imieniny za-
czął świętować wiele dni przed kalendarzową datą. A to za 
sprawą mieszkańców DPS, gdzie pełni funkcję kapelana. 
Tutaj odbyła się msza św. w intencji Solenizanta. Piękne  
i eleganckie życzenia w imieniu wszystkich złożyła pani Zo-
fia, przewodnicząca Rady Mieszkańców DPS. Bukiet czer-
wonych róż wręczyła Księdzu Kapelanowi pani Bożena. A 
potem popłynęła chóralna życzeniowa piosenka ,,I zdrowia, 
i szczęścia, i Bożego błogosławieństwa...”. 

Do życzeń dołącza się redakcja MY.

Była więc okazja to spotkań i rozmów. Cały czas mogliśmy 
słuchać muzyki, także na żywo (saksofonista, akordeonista), były 
stare i nowsze przeboje, więc nie zabrakło chętnych do pląsów. 
Atrakcją była m.in. fotobudka z ekspresowymi zdjęciami (świet-
na pamiątka). Dyrekcja DPS zadbała też, aby nie zabrakło na sto-
łach ciast i owoców. A później był wspólny obiad. I ciąg dalszy 
zabawy z motylami...
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          IMIENNIK  LIPCOWY

H O R O S K O P nA liPieC
BARAN - To był niewybaczalny błąd - czekać tak długo. Teraz start 

Ci się opóźni. Ale nadrobisz dystans. Nie ma co zwlekać. Doradców 
dobieraj starannie, mogą Cię bowiem wpuścić w maliny. Cechuje Cię 
ostatnio bierność. A także brak pewności siebie. Nie bardzo wierzysz 
w pewne zabiegi. Niesłusznie. Może nie zaraz, ale powinny przynieść 
oczekiwany skutek. Potrzebny Ci jest większy dynamizm.

BYK - Twoja pasywność nie wróży końcowego sukcesu. Czyżbyś 
nie wierzyła(rzył) w skuteczność swoich zabiegów i końcowy sukces? 
Okoliczności są wyjątkowo sprzyjające. Trzeba je tylko odpowiednio 
wykorzystać. Nie lubisz walki wręcz, wolisz koronkowe rozgrywki. Czas 
jednak nagli, weź ten czynnik pod uwagę. Spóźniony "zapłon" może Ci 
popsuć szyki. Poznana osoba wcale nie jest uosobieniem łagodności i 
wszelkich cnót. Bądź ostrożniejsza(szy).

BLIŹNIęTA - "Zagapisz się na małpę - nie zauważysz słonia". Warto 
więc rozejrzeć się dookoła i dostrzec wreszcie to, co jest godne uwagi. 
Nie potrafisz jakoś dokonać selekcji, nie dziw się więc, że masz na głowie 
wiele spraw. A taki tłok rodzi z kolei zdenerwowanie i uczucia, że nie 
jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Wprowadź tylko trochę 
ładu do swojego działania.

RAK - "Dalekie źródło nie ugasi Ci pragnienia" - To pod ręką, nie 
satysfakcjonuje Cię jednak. Uważasz bowiem, że to, co nieznane jest 
warte zawodu. Uważaj, możesz się przeliczyć, z przykrymi dla siebie kon-
sekwencjami. Sprawa jest do załatwienia, wymaga jednak zakulisowych 
zabiegów. Jeśli masz dosyć energii - próbuj, ale bądź przygotowana(ny) 
na potwierdzenie maksymy stoików - nie dziw się niczemu.

LEW - Po co od razu wytaczasz tak ciężkie działa? Zostaw coś w 
zanadrzu. I nie zapominaj o przysłowiu: "Za sprawą cienkich lian padają 
grube drzewa". Rozmieniasz się na drobne, gonisz za himerami, a 
sprawy dla Ciebie ważne - przegrywasz. Po prostu, spoglądasz za daleko. 
Żyj bardziej chwilą obecną. Przestań być wreszcie teoretykiem, pokaż co 
potrafisz jako praktyk. Twój niewzruszony spokój zupełnie wyprowadzi 
przeciwnika z równowagi. I dobrze.

PANNA - Wygląda na to, że masz za mało zmartwień, dlatego stwar-
zasz sobie problemy. I niecierpliwisz się nadmiernie i niepotrzebnie. Nie 
zapominaj, że „tylko dwie góry nie schodzą się razem". Jeszcze nic nie 
straconego. Wbrew temu co sądzisz, czas jest Twoim sprzymierzeńcem. 
Ekscentryczne pomysły, którymi sypiesz jak z rękawa, nie mają żadnych 

szans. Zajmij się więc konkretną robotą, z której będzie jakiś pożytek.
WAGA - "Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą". 

Własne, pobożne życzenia traktujesz jako rzeczywistość, a potem się 
dziwisz, że się nie spełniają. Takie upadki na ziemię potrafią być bolesne, 
warto więc zaoszczędzić sobie rozczarowań i realnie popatrzeć na świat i 
ludzi. Do sprawy zachowaj dystans i nie wiąż z nią nadmiernych nadziei. 
Chyba, że zdobędziesz jako taką pewność, że nie będzie to niewypał.

SKORPION - "Kiedy karty nie idą, nie pomoże ani mądrość, ani 
pobożność". Przeczekaj więc złą passę, wkrótce karta się odwróci. 
Swoją niepewność w stosunku do ludzi pokrywasz wyniosłością. Ale 
nie wszyscy wiedzą o co chodzi i z kolei Ciebie traktują z dystansem. 
Przełam jakoś tę barierę, a przestaniesz przeżywać stresy. Jeszcze się nie 
zorientowałaś(eś), że na uznanie trudno zasłużyć?

STRZELEC - Twoje postępowanie bywa często krańcowe, nie 
dziw się, że nie budzi zaufania. Nigdy nie wiadomo, pomimo Twojej 
koleżeńskości i życzliwości, jak się zachowasz i czy można na Ciebie 
liczyć. Czyli, jak mówi stare przysłowie: "Zegar, który nie chodzi jest 
lepszy od tego, który chodzi źle". Przynajmniej wiadomo na czym się 
stoi. Poszukaj więc odpowiedniego klucza, inaczej druga strona nie 
pozbędzie się nieufności. Sprawa nie wygląda wcale tak źle jak myślisz.

KOZIOROżEC - "Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz". 
Daj więc sobie spokój ze swoimi staraniami. Chyba, że lubisz porażki. 
Czekaj cierpliwie na rozwój wydarzeń. Z biegiem czasu sprawa nabierze 
innego wymiaru i to, co Cię obecnie tak ekscytuje, może okazać się nie-
warte zachodu. Bądź przygotowana(ny) na niespodziankę. Pamiętaj, że 
nie ma ideałów, na tym, ponoć najlepszym ze światów, trzeba więc być 
wyrozumiałą(łym).

WOdNIK - "Można i powoli, byle dotrzeć do celu". Nie myśl, że 
szybkość działania jest w tym przypadku najlepsza. Rozumujesz w sposób 
pozbawiony polotu. Wysil swoją wyobraźnię, a zrozumiesz wreszcie, o 
co tu chodzi. Otwórz się trochę. Nie myśl, że wszyscy słuchają Cię tylko 
ze zdawkowej uprzejmości. Jesteś po prostu za ambitna(ny) i nie lubisz 
się żalić. Wysłuchać innych - tak, zwierzyć się samej (samemu) - nie. 
Stąd poczucie samotności.

RYBY - "Trzęsąc się nad kropelką nieraz wszystko rozlejesz". Nie 
jest to najlepsza metoda postępowania. Machnij ręką na drobiazgi, 
miej na uwadze całość sprawy. Pamiętaj, że przeciwnik nie da się łatwo 
wykurzyć z raz zajętych pozycji. Musisz akcję zaplanować szczegółowo. 
Drąż ją kropla po kropli, bez pośpiechu, ale pewnie. Wszystko może się 
wydarzyć. Możesz liczyć na pomyślność owych wydarzeń.

   jACEK (3 LIPCA) to mężczyzna o trudnym charakterze. 
Despotyczny, inteligentny, uwodzicielski. On wie najlepiej co i 
jak zrobić a jeśli uświadomi sobie, że nie ma racji to... i tak się 
do tego nie przyzna. Działa z pasją, zwłaszcza na rzecz Wielkich 
Społecznych Spraw. Lepiej Jackowi się nie przeciwstawiać, nie 
krytykować (przynajmniej – oficjalnie), bo to choleryk więc 
może wybuchnąć wielkim gniewem.  Ceni przyjaźń i ognisko 
domowe (co do wierności to różnie bywa). 

    LUdMIŁA (30 LIPCA) to wojowniczy... kogut (totem 
zwierzęcy). Kobieta o wielkim sercu, kochająca bliźnich, 
poświęcająca się dla nich (czasem przesadnie).  Koneserka, 
uwielbia to co piękne, szlachetne i... kosztowne. Ludmiła jest 
silna, ale niczym ,,mała kobietka” pragnie miłości. W uczuciach 
zaborcza i namiętna. Jest  niezwykle towarzyska. Życie z Ludmiłą 
to jak trzymanie w objęciach dynamitu, który wybuchnie, albo i 
nie. To życie pełne emocji!   

       POLICjA  OSTRZEGA”
dO SENIORÓW. W związku z powtarzającymi się przypad-

kami oszust na tzw. „legendę”, np. metodą na wnuczka lub po-
licjanta CBŚP itp., których ofiarami stają się osoby starsze, sa-
motnie zamieszkujące, apelujemy do Państwa o zdrowy rozsadek 
w kontaktach z osobami telefonującymi do Was lub pukającymi 
do drzwi Waszych mieszkań. Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, 
osobiście lub telefonicznie, która będzie chciała żebyście prze-
kazali jej gotówkę bądź inne drogocenne przedmioty, możecie 
przypuszczać, że jet to próba oszustwa. 

Proszę pamiętać, że żadna służba zajmujące się ściganiem i 
zwalczaniem przestępczości nie może żądać od Państwa pienię-
dzy czy innych wartościowych przedmiotów. Jakakolwiek infor-
macje o nieszczęśliwym wypadku wnuczka czy innej osoby w 
rodzinie prosimy weryfikować wśród pozostałych krewnych. W 
podejrzanych przypadkach kontakt z policją pod numer 997. 

dO MŁOdZIEżY. W związku z okresem letnim, policja szcze-
gólnie apeluje do młodzieży o właściwe zachowanie i postępowa-
nie zgodne z obowiązującym prawem. Osoby do ukończenia 18 
roku życia podlegają ustawie o postępowaniu w sprawach nie-
letnich i w przypadku zachowań świadczących o demoralizacji 

lub popełnieniu czynu karalnego poniosą konsekwencje prawne. 
Przypominamy również, iż zażywanie środków odurzających 
(narkotyki i dopalacze) zagraża życiu i zdrowiu. Ich posiadanie, 
produkcja i sprzedaż są ustawowo zabronione. W celu poprawy 
bezpieczeństwa policja będzie prowadzić wzmożone działania.
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 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





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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                                  •Profesjonalne                      
                   badanie wzroku 
                                     •Dobór okularów    

             korekcyjnych 
                                       •Dobór soczewek     

               kontaktowych 
•Szeroki wybór opraw i soczewek 

okularowych 
•Okulary przeciwsłoneczne 

 

REJESTRACJA tel: 574 063 117 
ul.  Warszawska 98a 

(obok Centrum Łomżyńska) 
Pn – Pt: 10 - 18, Sob: 10 – 14 

www.silveroptyk.pl 
 

Głównym profilem naszej działalności jest 
kompleksowe i profesjonalne badanie 

wzroku u osób starszych 


