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Odkrycie starej krypty
w kościele św. Jana
Jerozolimskiego
na Komandorii s. 6

Fot. Waldemar Malicki

ZAKUPY CODZIENNE
I NA ŚWIĘTA
Wypieki mistrzów
cukierników

Przyjmujemy zamówienia na Wielkanoc

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD
ZAPRASZA ul. Konarskiego12/14
pon.-sob. 5.30–22 niedziela10 – 20
Wielka Sobota 5.30-16
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
I RADOSNYCH ŚWIĄT!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
os. Mielżyńskiego 5A

62-020 Swarzędz

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

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum w zawodach:

•
Technik ekonomista – klasa akademicka
•
Technik informatyk – klasa akademicka
•
Technik logistyk – klasa akademicka
•
Technik mechatronik – klasa akademicka
•
Technik automatyk
•
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
•
Technik hotelarstwa
•
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nowość:•
Technik mechanik

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia

•
Mechatronik (patronat VW Poznań)
•
Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań)
•
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (patronat VW Poznań)
•
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)
•
Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska)
•
Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz
•
Blacharz samochodowy
•
Elektromechanik pojazdów samochodowych
•
Kucharz
•
Lakiernik
•
Mechanik pojazdów samochodowych
•
Sprzedawca
•
Stolarz
•
Tapicer
Nowość:•
Magazynier - logistyk
Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna:
•
•
•

Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości

•
•
•
•

Monter mechatronik
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik logistyk

Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe:

Zapraszamy na drzwi otwarte

9 marca 2018 piątek godz. 16.30 – 19.00
10 marca 2018 sobota godz. 9.30 – 12.30
6 kwietnia 2018 piątek godz. 16.30 – 19.00 7 kwietnia 2018 sobota godz. 9.30 – 12.30

Rekrutacja 14 - 30 maja 2018 r.
Fot. Hieronim Dymalski
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obserwujmy radę osiedla

Nadal mało który z mieszkańców wie, że już od trzech lat może
bieżąco śledzić działalność interesującej go rady osiedli w Poznaniu
dzięki protokółom i uchwałom zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej. Jest to ogromnie cenne udogodnienie, któremu
władzom miasta należy się wielkie uznanie. Nie musimy uczestniczyć w zebraniach lokalnych samorządów, zwanymi jednostkami
pomocniczymi, aby ogólnie chocby wiedzieć o czym one rozmawiają podczas swoim zebrań, na co wydają pieniądze, jakie i za co
pobierają diety itd. Wystarczy wpisać słowa „Osiedla Poznań”, a
dalej łatwo znajdziemy ważne i ciekawe informacje.
Protokóły i uchwały systematycznie umieszczają w internecie
miejscy pracownicy, wyznaczeni do obsługi rad osiedli. Społecznymi tylko siłami lokalnych samorządów nie byłoby to możliwe
do realizowania. Poza tym wszystkie takie grupy jak rady osiedli
mają z natury skłonność do uznawania jednych informacji za nadające się do upublicznienia i innych jako poufnych, nie do publikowania. Funkcjonuje taka skłonność do cenzury, prawnie nie
dozwolonej. Miejscy pracownicy protokółujący zebrania robią to
bez intencji cenzurowania faktów. Czytamy więc czasem o różnicach zdań między osiedlowymi radnymi w rozmaitych sprawach, o
krytycznych opiniach dotyczących funkcyjnych w radzie, o niezadowolonych mieszkańcach uczestniczących w zebraniach itp.
Chodzi o to, aby mieszkańcy jak najliczniej czytali protokóły i
uchwały swoich samorządów, które wybrali. W ten sposób powstawałby nacisk na lepszą frekwencję w sesjach i ich odpowiednią częstotliwość. Jest bowiem tak, że niektóre rady zbierają się regularnie
co miesiąc, a inne robią to zaledwie raz na kwartał, co nie pozwala
życ na bieżąco sprawami osiedla.
Społeczna kontrola mieszkańców byłaby też dopingiem dla samorządów w kierunku lepszego niż dotąd gospodarowania osiedlowymi pieniędzmi, zbyt chętnie obecnie oddawanymi do dysponowania
urzędnikom. Niech wejdzie nam w nawyk, by na przykład raz w
miesiącu wejść do internetu i poczytać o działaniach swojej rady
osiedla. Skorzystajmy z tej szansy zanim przyjdzie komuś do głowy
likwidacja tego narzędzia, nie przez wszystkich mile widzianego.
Marcin Dymczyk

umowa wreszcie odtajniona

Po kilku latach walki z Urzędem Miasta Poznania, członek
stowarzyszenia „My Poznaniacy” Lechosław Lerczak uzyskał
ostatnio sądowy wyrok, nakazujący miejskim urzędnikom ujawnienie umowy na budowę spalarni, zbudowanej wspólnie z firmą
Sita. Miasto twierdziło, że umowa ta jest niejawna i to stanowisko
podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Potem Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację L. Lerczakowi i ten
wyrok zatwierdził ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny.
Urzędnicy wykorzystali wszelkie możliwości, aby nie udostępnić
mieszkańcowi dokumentów, ale sąd stwierdził, że inwestycje finansowane za publiczne pieniądze muszą być jawne. Ciekawe, że
radni miejscy akceptujący budowę kosztownej spalarni, też nie
znali umowy między miastem a firmą Sita. Co ta umowa zawiera? - może dowiemy się niebawem.
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nieprawda poszła w świat

W lutym br. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przebywał poza krajem, tym razem w Izraelu na 32. Konferencji
Prezydentów Miast. Bliższych informacji o efektach się nie
spodziewamy, bo publiczne sprawozdania z wyjazdów nie są
praktykowane. Wspólnie z całym światem dowiedzieliśmy
się natomiast natychmiast, że w Jerozolimie nasz prezydent
udzielił wywiadu tamtejszej gazecie na temat głośnej w świecie ustawy, mającej bronić dobrego imienia Polski i Polaków.
W wypowiedzi J. Jaśkowiak skrytykował za ustawę polski rząd,
jednak nie o tym tu mowa. W wywiadzie stwierdził, że wśród
wszystkich polskich obywateli - ofiar II wojny światowej, 90
proc. stanowili Żydzi. Jest to rażąco niezgodne z prawdą, bo
- według oficjalnych danych - spośród ponad 6 mln polskich
obywateli pozbawionych życia z powodu wojny, obywatele narodowości żydowskiej stanowili mniej niż połowę tej liczby. Stwierdzenie prezydenta Poznania zawiera więc drastyczną nieprawdę,
boleśnie godząca w pamięć o ofiarach.
J. Jaśkowiak tłumaczył potem, że podając owe nieprawdziwe procenty myślał tylko ofiarach obozów zagłady. Zarzucił też
szkolnictwu PRL, że uczyło go zakłamanej prawdy. Usprawiedliwiał swoją niewiedzę? Niezależnie od intencji i przyczyn,
nieprawdziwa informacja w tak drażliwej kwestii poszła już
w świat. Pezydent Poznania może zostać pierwszą ofiarą nowej
ustawy, którą krytykował na arenie światowej.
md
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pół bochenka chleba

Każde działanie społeczne niesie jakieś
przesłanie i służy odbiorcom. Jeżeli jego
skala dotyczy małego obszaru, wtedy służy tylko najbliższym. Dokonując zmian w
świadomości mieszkańców, często narażamy się na słowa krytyki, no bo trudno przekonać nas do innego spojrzenia na pewien
problem, który w naszym mniemaniu nie
istnieje lub nie dotyczy przecież nas. Działając z pobudek altruistycznych potrafimy- Krzysztof Bartosiak
,,wybronić” się z zarzutów o dorabianie się lub karierowiczostwo.
Poświęcamy przecież swój cenny czas kosztem czasu dla rodziny,
dodatkowego zarobku, własnych hedonistycznych zachcianek,
niekiedy i kosztem zdrowia.
Obserwuję wielu działaczy i zawsze podziwiam ich wewnętrzną siłę - tak zwaną ,,wolę walki”. Ona to sprawia, że niemożliwe
staje się realne, a zamknięte do tej pory drzwi nagle stają otworem. Doświadczam ostatnimi czasy wielu wyrazów sympatii i
wiary w to, że ,,ja mogę wszystko”. Jest to zapewne miłe uczucie, podniesienie własnej wartości do wymiarów telewizyjnego
,,Spider Mena”. Jest to przecież postać fikcyjna i autor scenariusza uwypukla w nim ludzkie cechy: odwagę, nadzieję, wiarę i heroizm.
A dlaczego to czyni? Moim skromnym zdaniem czyni to celowo, gdyż taką postacią może być każdy z nas i tylko wewnętrznie
nie potrafimy lub nie chcemy takimi się stać! No bo po co zabierać głos w sprawie, która mnie nie dotyczy, po co nadstawiać
karku dla kogoś i nic z tego nie mieć? Dla mnie ma to zgoła inne
znaczenie .Świat współczesny uczy obecnie, by brać, brać pełnymi garściami, zawsze i wszędzie korzystać z jego uroków nie
oglądając się za siebie i ,co gorsza, przed siebie. Wielu ludzi nie
nadąża, wielu nigdy nie nadąży - korzystają tylko nieliczni. Czy
to ma stać się sensem życia?Jakże lubimy otrzymywać prezenty,
gorzej natomiast je wręczać. Niewielu ludzi potrafi cieszyć się z
dawania, a to powinno stać się credo życiowym dla nas. Czyż nie
większa jest radość z dawania.
Powróćmy jednak do rzeczywistości. Ostatnia akcja ,,Dla Eryka” ukazała jak wielkie pokłady wzajemnej życzliwości i bezinte-

marzanna i Alleluja

Marzanna to nie byle jaka kukła ,,starej
baby”, palona i topiona na przełomie zimy i
wiosny. To słowiańska bogini zimy i śmierci.
Stąd zwana też Śmiertką czy Śmiercichą. I ona
śmierć ponosi, robiąc miejsce Pani Wiośnie.
Jak twierdził antropolog społeczny i badacz religii James Frazer (XIX/XX), zgodnie z zasadami magii sympatycznej wierzono od stuleci
wielu, że unicestwienie Marzanny powoduje
jednocześnie usunięcie zła, przez nią wywołanego.
Niech więc idzie precz (do morza?) Śmiercicha wredna i zabiera z sobą wszelkie brudy zimy. Te wielkie Wielkich i te nasze małe
pospolite, warte tyle ile brud za paznokciami lub... uszami. Niech
weźmie słowa mówione niepotrzebnie, niech woda, w której topiona będzie, zagasi ogniska sporów, swarów i wrogości. Niech
Marzanna weźmie z sobą obietnice niespełnione, pompatyczność
śmieszną, nadzieje wygasłe. Niech zabiera smutków łzy, ale i łzy
nieszczere, śmiech jadowity, bo bliźniemu znowu się nie powiodło.
I uśmiech kwaśny... Niech wraz z Wiosną zniknie obłuda obłudników, nonszalancja i lenistwo urzędników i nasze, maluczkich, bezradne rozkładanie rąk. Niech wraz z Marzanną znikną zazdrość
patologiczna, korupcja tu i tam. I głupota wszelaka, wszędzie.
Może Pani Wiosna otrzeźwi łby zapite, obmyje lepkie ręce, oczy-
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resowności tkwią na osiedlu i że należy to uwypuklać i rozwijać.
Zgłosiła się do mnie pewna mieszkanka z prośbą o pomoc dla jej
3-letniego synka. Naszą znajomość poprzedziła pewna ,,przygoda”. Wracając pewnego popołudnia do domu wstąpiłem do piekarni. Zamierzałem zaopatrzyć się w bochenek chleba. Jak się
okazało, osoba stojąca w kolejce przede mną kupiła ostatnią jego
połówkę. Zmartwiłem się trochę tym faktem, lecz tylko przez
chwilkę. Usłyszawszy nutkę żalu w moim głosie, Pani ta odstąpiła swoją niedawno zakupioną połowę. Po dwóch tygodniach
mama wspomnianego wyżej dziecka prosi o pomoc. Skąd mnie
znalazła? Odpowiada, że wspomniała o mnie jej znajoma, ta osoba, która podzieliła się chlebem!
Obecnie proszę Was o wsparcie tej rodziny wpłatą 1% podatku
i włączenie się do działań na jej profilu facebookowym ,,Pomagamy Norbertowi”. Chłopiec przechodzi badania lekarskie i dalsze działania są uzależnione od ich wyniku. Zamierzam znaleźć
sposób na ,,podanie wędki” osobom pozostawionym własnemu
losowi, a zapomnianym przez społeczeństwo. Wiem, że istnieją
różne mechanizmy, organizacje czy instytucje, lecz żeby tam dotrzeć należy je ludziom wskazać i podać dłoń, by sami uwierzyli
w to, że też mogą, że potrafią i wcale nie muszą być ,,Supermenami”!Bartosiak Krzysztof

PS. Otrzymaliśmy niedawno taki ,,Anielski Certyfikat”

ści mózgi z myśli kosmatych? Według przesądów kto dotknął kukły płynącej już po ,,sądzie”, temu uschnie ręka. Niech uschnie
ręka złodziejom ubogich, dotykalskim malców. W 1419 r. Synod
Poznański nakazywał duchowieństwu: ,,Nie dozwalajcie, aby w
niedzielę [4.niedziela wielkiego postu – dop. E.K.} odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, która śmiercią nazywają i w kałuży topią”. Może i księża grozili mękami piekielnymi
za te zabobony, ale lud wiedział swoje i wraz z unicestwianiem
Marzanny chciał się pozbyć brudu wszelkiego. No, i tak zostało,
choć już teraz to niby tylko zabawa, ale – któż to wie ile tej magii
sympatycznej jednak pozostało...
Ale już przecież Wielka Noc ze swoim „Alleluja”. To może ten
Czas Święty obmyje co nieświęte? Oby jednak nie stało się tak jak
w satyrycznym (ale... smutnym) wierszu ,,Alleluja?” pisali Sobczak
i Szpak: ,,Bóg się z martwych w Polsce zbudził/ I samotnie ruszył w
drogę/Na kraj spojrzeć i na ludzi(...) Widząc taki obłęd wszędzie/
Zmartwił Bóg się i zasmucił/Ja już wiem o Polsce wszystko/Rzekł
Pan i do grobu wrócił.”
Na pociechę pisał jednak ks. Jan Twardowski: ,,(...)tyle już Alleluja – a moja świętość dziurawa na ćwiartce włosa się buja(...)”.
Może ,,(...)mały Baranek(...) sumienia wywróci podszewkę(...)”? A
Henryk Sienkiewicz bardziej po świecku ujął to jakieś sto lat wcześniej ,,W tym morzu zła, głupstw, niepewności i zwątpień, jakim
jest istnienie, jedna rzecz jest warta życia, niewątpliwa, mocna jak
śmierć – to miłość. Nic nie ma poza nią...”. Niech z wiosną i radosnym Alleluja będzie tej miłości jak najwięcej... Ewa Kłodzińska
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Pan Józef Ślachetka z Zielińca ma 90 lat

Pszczelarz i społecznik

W styczniu 2018 r. skończył 90 lat pan Józef Ślachetka, który
jest najstarszym obecnie mieszkańcem Zielińca. Zamieszkał
na tym osiedlu wraz z rodziną w 1930 roku, gdy miał 2 lata.
Jest nie tylko mieszkańcem wieloletnim, ale i bardzo związanym z osiedlem i tutejszymi mieszkańcami. Życzliwością,
prawością i ofiarnością zyskał ich powszechną sympatię oraz
szacunek.
Zasłynął jako znakomity pszczelarz, zdobywając ogromną wiedzę w tej dziedzinie oraz imponującą pasiekę. Wspominając swoje początki w tej dziedzinie mówi, że jeszcze jako młody chłopak
zachorował i nie mógł podejmować pracy w jakimkolwiek zakładzie. Wtedy zajął się pszczelarstwem. Pomógł mu wówczas – jak
podkreśla - wójt Górkiewicz.
Hodował więc pszczoły i produkował miód, propolis (tzw.
kit pszczeli), mleczko pszczele i pyłki. Na emeryturze przekazał
wszystko synowi i córce, którzy nadal znakomicie kontynuują
rodzinną tradycję na niwie pszczelarstwa.
Wiele lat temu w panu Józefie obudziła się prawdziwa żyłka
społecznika. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zawiązał stowarzyszenie budowy wodociągów. Kolejną inicjatywą było
założenie gazu i kanalizacji dla osiedla Zieliniec. Pracował wiele
lat społecznie w Radzie Osiedla, działał bardzo aktywnie wśród
mieszkańców. Dopiero w 2015 r. zakończył swoją aktywną pracę
społeczną przechodząc w stan spoczynku. Nadal jednak intere-

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności

Przyjęto uchwałę o budowie ulicy Leśnej, jako priorytet
w ramach V etapu programu przebudowy systemu komunikacyjnego w Zielińcu.
Przeznaczono środki na wykonanie projektów ulic:
Mścibora (od Światopełka do Miłowita), Zbyłowita (od
Światopełka do Miłowita), Ziemowita (od Browarnej do
Sędziwoja), Gniewka (całej), Zajęcza (całej).
Podjęto kroki dotyczące kolejnego zakupu ławek, koszy

Pan Józef Ślachetka (drugi z lewej) żyje sprawami osiedla.
suje się wszystkim, co dotyczy osiedla Zieliniec.
Wyróżniony został wieloma nagrodami miejskimi, samorządowymi, organizacyjnymi i oczywiście Związku Pszczelarzy.
Przedstawiciele Rady Osiedla - przewodniczący zarządu Dionizy Radojewski i radny Roman Mikołajewicz - mieli niezwykłą
przyjemność odwiedzić naszego Szanownego Jubilata Pana Józefa Ślachetkę w jego domu. Wręczyli mu życzenia, kwiaty i listy
gratulacyjne od Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
oraz od sekretarza Miasta Poznania Panie Józefie! Gratulujemy,
dziękujemy i życzymy dużo lat w zdrowiu!
W imieniu całej RO A-Z-K radny Roman Mikołajewicz

oraz stojaków rowerowych na terenie osiedla.
Przeznaczono środki na konserwację boiska ze sztuczną
trawą przy ul. Wandy/Sabiny oraz naprawę ławek i sprzętu.
Realizacja chodnika pomiędzy ulicami Warszawską i
Wandy w Antoninku została wstrzymana przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i będzie
rozpatrywana w terminie późniejszym, po odwołaniu złożonym przez ZDM.
W 2018 roku kontynuowane będą prace w parku przy
ul. Browarnej, dzięki poprawki budżetu przez Radę Os.

Street Workout przy Szkole Podstawowej

bardzo niemądra lokalizacja

Tuż obok Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków w Kobylepolu miasto zbudowało niedawno na wolnym powietrzu
obiekt z przyrządami do ćwiczeń fizycznych zwany street workout (uliczny trening). Trzeba by władzom miasta pięknie
podziękować, gdyby nie fakt bezmyślnej, kompromitującej i
niebezpiecznej lokalizacji wspomnianego obiektu.
Już pierwszy punkt umieszczonego regulaminu ostrzega: Street workout zone to ogólnodostępny teren przeznaczony dla osób
dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia. Znaczy to, że z
ćwiczeń w tym miejscu nie wolno korzystać ogromnej większości uczniów sąsiedniej Szkoły Podstawowej. Dalsze punkty regulaminu również powtarzają ostrzeżenia i ograniczenia.
- Jak zapewnić, aby nasze szkolne dzieci oparły się pokusie spróbowania ćwiczeń w tym miejscu? - pyta matka jednego z uczniów
SP nr 55. -Dlaczego taka wątpliwość nie przyszła do głowy urzędnikom odpowiedzialnym za decyzję o lokalizacji? Z Rady Osiedla
uzyskałam odpowiedź, że ona nie miała wpływu na taki wybór

miejsca obiektu urządzenia sportowego, niedostępnego dla dzieci. Do tego odległego od zabudowy mieszkalnej miejsca przyjdą zapewne tylko nieliczne dorosłe osoby, zainteresowane takimi
ćwiczeniami na wolnym powietrzu. W moim przekonaniu jest
to zmarnowanie publicznych pieniędzy i wielka kompromitacja
urzędników.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

znów odkryli tajemnice

Postronnemu obserwatorowi remontu świątyni na Komandorii wydawać się by mogło, że działania konserwatorów i innych pracowników doprowadziły do... chaosu. Tymczasem to
,,chaos” kontrolowany przez choćby Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prace są prowadzone na kilku frontach, stąd takie wrażenie... A że nieoczekiwanie wyskakują niespodzianki,
których nikt nie oczekiwał – to już zupełnie inna sprawa.

Diabeł na łuku

Zabiegi konserwatorskie na łuku tęczowym nad prezbiterium
pokazały, że pierwotnie szaty Chrystusa były błękitne, a stroje świętych optymistycznie słoneczne. Z odsłoniętego XVIIIwiecznego tynku wychyliła się paskudna postać... czarta, a obok
jakaś grupa potępieńców (fot. nizej). Czy są tam jeszcze inne malowidła przysłonięte tymi, do których byliśmy przyzwyczajeni?
Takie są konserwatorskie dylematy!

domo kto i kiedy podarował te wota. W jakiej intencji, z jakim
dziękczynieniem, w jakiej desperacji? Za każdym takim wotum
kryje się zapewne ciekawa ludzka historia choroby, ozdrowienia,
spełnionych próśb. I zupełnie nieoczekiwanie znaleziono papierowy obrazek ze św. Margeritą (Małgorzatą). Kto, kiedy i dlaczego zostawił ten obrazek? Może niemiecki napis na odwrocie
trochę rozjaśni wiedzę...

Piękne drewno balkonu

Parafianie od św. Jana Jerozolimskiego przyzwyczaili się do pistacjowo-zielonej barwy balkonu chóru. Spod zdjętej farby wyłoniło się piękne, stare drewno (fot. niżej). I tak zostanie czyste, bez
farby, bo koresponduje z wystrojem wnętrza kościoła.

Krypta z niespodziankami

Trudno było ustalić, jak się dostać do krypty pod Kaplicą św.
Krzyża. Korzystając ze specjalistycznego sprzętu, który umożliwia podgląd tego co pod podłogą Kaplicy, dostrzeżono schody (leży na nich tajemnicza... butelka), ale skręcające pod dość
dziwnym kątem (fot. nizej). Nikt by z trumną tamtędy się nie
przecisnął. Czemu więc służyły? A to znowu widać jedną trumnę (gdzie są pozostałe?!), jakąś deskę (z innej trumny?). Jest też
część krypty zagruzowana. Kolejny znak zapytania... Tak jak betonowy kwadrat pod odsuniętymi ławkami z południowej strony
nawy głównej. Czy tam jest zejście do krypty?

Jak się okazuje nasze przewidywania, że kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego kryje wiele tajemnic – sprawdza się co rusz!
Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki

Z OSTATNIEJ CHWILI.
(PRZED WYDANIEM GAZETY).

Zejście do krypty pod Kaplicą Świętego Krzyża zostało odnalezione (fot. niżej). Był przy tym nasz fotoreporter Waldemar
Malicki. Natychmiast rozpoczęły się prace archeologów. Wobec
zmienności wydarzeń szerzej o wyniku ich eksploracji napiszemy w numerze poświątecznym.

Zagadka św. Margerita
Opustoszała Kaplica św. Krzyża (Maltańska). Olbrzymie rzeźby św. Stanisława i św. Jana zostały wywiezione do konserwacji.
Przy okazji zdjęto wota, okalające cudowny krucyfiks. To korale,
serca, maleńkie srebrne(?) nóżki, krzyżyki itd. Niestety, nie wiaCZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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WIECZORY WSPOMNIEŃ

Piszę ten tekst naładowana niezwykle pozytywną energią,
która popłynęła w walentynkowy wieczór ze sceny Sceny na
Piętrze. A to za sprawą doskonałych piosenek z Kabaretu Starszych Panów, które po wielu dekadach wciąż brzmią w uszach,
i współczesnej interpretacji Artura Gotza. Obawiałam się, że
może to być kolejne przykre niepowodzenie w ,,uwspółcześnieniu” literacko-satyrycznego materiału autorstwa duetu Przybora-Wasowski z Kabaretu Starszych Panów, z czym mieliśmy
wielokrotnie do czynienia. Tymczasem udało się wybornie, bo
Artur Gotz podszedł z pewną pokorą do pierwowzoru (Kabaret po raz pierwszy został wyemitowany przez telewizję16 października 1958 r.), dodał swoją autorską interpretację z nutką
muzycznego szaleństwa i otrzymaliśmy spójny materiał.
Obok znanych ,,Addio pomidory”, ,,Jeżeli kochać”, ,,Piosenka
jest dobra na wszystko” czy ,,Rodzina” pojawiły się mniej znane.
Udany koncert to też duża zasługa towarzyszących muzyków. Dawid Dutkiewicz grał na pianinie, Andrzej Jerzykowski na gitarze
basowej, a na instrumentach perkusyjnych Pancho Campos.Recital został dodatkowo urozmaicony piosenkami z poprzednich
płyt artysty. ,,Kabaret Starszych Panów – Przeboje wszech czasów” to kolejna płyta Artura Gotza, a jej premiera odbyła się właśnie w walentynkowy wieczór w Scenie na Piętrze. Przy okazji
promowano także książkę Marty Fox ,,Idol”, której bohaterem
jest Artur Gotz. Wokalista (a i aktor) wystąpił przy Masztalarskiej po raz czwarty. Został uhonorowany (zasłużył na to!) ,,Złotym Laurem Sceny”. Czekamy na kolejną wizytę!
Tymczasem na afiszu Sceny pojawił się kolejny wieczór wspomnień (19. marca) nie tylko muzycznych. To ,,Droga” - tytuł

BĘDĄ NOWE BALKONY

nawiązuje do serialu z lat 70-tych z niemal kultową piosenką
,,Absolutnie” i świetną rolą Wiesława Gołasa. ,,Droga” w Scenie na Piętrze ma być opowieścią o wspólnych artystycznych poczynaniach Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla.
Śpiewać będzie Stanisław Górka, aktor wyśmienity, znany
z dziesiątków ról, telewidzom z roli Zbyszka w serialu ,,Plebania”, a widzom Sceny z doskonałego monodramu ,,Colas
Breugnon” R. Rollanda. Jerzy Derfel – pianista, kompozytor i
akompaniator snuć będzie opowieści, których ilustracją mają
być piosenki Młynarskiego.
Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński

Dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ul. Łaskarza
6 na Komandorii liczy 34 lata i nigdy dotąd nie był gruntownie remontowany. Kilka lat temu lokatorzy zaczęli zgłaszać poważne usterki balkonów: pęknięcia, rysy, obsuwanie się płytek,
spadanie tynku, niestabilne poręcze...
W tej sytuacji jakieś dwa lata temu do akcji wkroczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i zmobilizował właściciela, tj. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, do podjęcia
odpowiednich działań zabezpieczających. Wówczas postawiono

rusztowania, podstemplowano balkony stalowymi podporami.
Lokatorom zalecono, aby nie korzystali z balkonów, które podobno groziły zawaleniem.
Potem nic się przy budynku nie działo, ale trwały fachowe
ekspertyzy, wykonano projekt techniczny rozbiórki balkonów,
ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Wreszcie pod koniec lutego br. zaczął się demontaż balkonów. Kolejnym krokiem ma
być ekspertyza dotycząca ich odbudowy. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku lokatorzy wspomnianego budynku będą mieli
nowe balkony. Pozostaje wierzyć, że tak radykalne i z pewnością
kosztowne działania były w pełni uzasadnione. Koszty całego remontu pokrywa ZKZL ze środków własnych. (E.K.)

Usuwanie pierwszych balkonów rozpoczęto od góry, dźwig
opuszcza kolejny zdemontowany betonowy element. Z prawej
widać drugi identyczny budynek. A co z tamtymi balkonami?

Pracownicy likwidujący balkony. W Poznaniu jest wiele bloków
znacznie starszych od tego przy ul. Łaskarza, ale nigdzie dotąd
nie usuwano wszystkich balkonów. Co tu się stało?

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku
ZE SMYKA RATOWNIKA

stawiamy na bezpieczeństwo

Wspólnym tematem zamieszczonych niżej artykułów są różne działania, podejmowane w tym roku szkolnym w ZSP nr 7
na rzecz podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów w sferze
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole i w domu.

STRAŻACKO-NAUCZYCIELSKA
WSPÓŁPRACA

Z inicjatywy nauczycielek p. Katarzyny Tomczewskiej-Sierant i
p. Kornelii Krajewskiej, w ZSP nr 7 we wrześniu ub.r. ogłoszono
drugą edycję szkolnego konkursu fotograficznego dla uczniów
klas I-III. Tym razem jej tematem była: ”Straż pożarna w obiektywie”, a zdjęcia zgłoszone do konkursu zostały wykonane podczas
„Dnia otwartych strażnic” w poznańskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. W uroczystości wręczenia nagród wziął m.in.
udział z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.
Zdobywcą pierwszego miejsca został Paweł Hejnowicz z klasy
IIIb. drugiego - Aleksander Frąckowiak z klasy Ia i Antoni Czerwiński z klasy IIIb, trzeciego - Patrycja Śmiglak z klasy IIa oraz
Tymon Sulikowski z klasy IIa. Wyróżnienie otrzymał Antoni Jurkiewicz z klasy IIa. Nagrody ufundowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Rada Rodziców.
Nagrodzone prace można było oglądać na wystawie szkolnej i w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3
Wręczenie nagród było też okazją do spotkania profilaktycznego dla uczniów klas I-III. Pogadankom o bezpieczeństwie towarzyszyły zagadki, zabawy i piosenka o numerze alarmowym 112,
przygotowana przez uczniów klasy IIIc.
Katarzyna Tomczewska-Sierant, mł.kpt. Rafał Kominowski

BĄDŹ BEZPIECZNY

Troje reprezentantów klasy 5a w listopadzie ub.r. wzięło udział
w warsztatach Bądź bezpieczny, organizowanych pod patronatem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Zakres szkolenia obejmował kształtowanie
bezpiecznych postaw i zachowań oraz bezpieczeństwo pożarowe i
umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy ćwiczyli wynoszenie poszkodowanych z miejsc zadymionych, postępowanie
z nieprzytomnym oraz opatrywanie ran. Ponadto odbyły się
warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz prelekcja dotycząca ewakuacji podczas pożarów. Na koniec był test
kwalifikujący. Zosia, Beata oraz Radek zapewnili sobie miejsce w
kolejnym etapie programu. Serdecznie gratulujemy!
Marzena Duda-Hyżorek

W ramach programu "Bezpieczny przedszkolak", w listopadzie
ub.r. odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Marcin Bączyk - wykwalifikowany
ratownik medyczny, szkoleniowiec z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały
czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i
złamań. Pod okiem ratownika poznały praktyczną znajomością
udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Była
to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt - ratowanie
życia.
Renata Węglarek i Paulina Lembicz-Patecka

FIRE SAFETY WEEK

W ramach „Tygodnia z językiem angielskim”, dzieci z klas drugich i trzecich SP realizowały w styczniu i lutym br. projekt ”Fire
Safety Week”. Pomysłodawcą i koordynatorem była pani Katarzyna Tomczewska-Sierant. Projekt był kontynuacją spotkania
prewencyjnego dzieci z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, które odbyło się w grudniu 2017 roku. Tym
razem jednak odbywał się on w języku angielskim i obejmował
trzy kolejne lekcje tego przedmiotu.
Pierwsza z nich - ”Fire safety at home”- uświadamiała co może
stwarzać zagrożenie w domu (zwłaszcza w kuchni) i zasady bezpiecznego zachowania się w nim. Uczniowie poznali też czujki
dymu. Na lekcji zatytułowanej ”Fire alarm!”, dzieci zapamiętywały zasady zachowania się w czasie pożaru oraz w czasie ewakuacji
w szkole. Ostatnia lekcja -”Firefighters are our friends”- została
poświęcona strażakom, ich pracy, ubiorowi i wyposażeniu oraz
przypomniała zasady korzystania z telefonu alarmowego 112.
Wszystkie zajęcia przeprowadzane były w języku angielskim i
zostały dostosowane do poziomu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zawierały elementy zabawy (piosenki, wierszyki, quizy,
krótkie filmiki, zagadki, opowiadania, kolorowanki, wykreślanki) oraz praktyki (ćwiczenie zasad zachowania się w czasie pożaru i w czasie ewakuacji).
Katarzyna Tomczewska-Sierant

PIERWSZA POMOC

W grudniu ub.r. klasy VIa i VIb uczestniczyły w kursie pierwszej pomocy: "Ratownicy są wśród nas". Warsztaty prowadził ratownik medyczny Kamil Borucki oraz mama jednej z uczennic
dr Agnieszka Myszkowska–Torz, która pracuje w szpitalu dziecięcym w Poznaniu jako pediatra. Dzieci dowiedziały się jak
postępować z osobą nieprzytomną, jak sprawdzić oddech i jak
prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową. Zrozumieli, że ich właściwa reakcja może uratować komuś
życie, a udzielenie pomocy drugiej osobie, to obowiązek każdego
człowieka. Każdy z uczniów otrzymywał certyfikat ukończenia
kursu.
Marta Kruszona-Wiśniewska
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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"...jeszcze nigdy tak niebyło,
żeby jakoś nie było..."

wyluzowani bracia czesi

Trudne do pokonania do niedawna granice, odmienne języki, historia, literatura sprawiły, że poszczególne narody wykształciły specyficzne, charakterystyczne tylko dla nich cechy
i zwyczaje. W oparciu o nie funkcjonują powiedzenia, opinie,
które nie zawsze są prawdziwe, a niekiedy prowadzą do powstawania różnych uprzedzeń. Dopiero dłuższy pobyt za granicą pozwala na poznanie danego kraju i jego mieszkańców.
Własne pomysły na zwiedzanie i wypoczynek, znajomość języków obcych sprawiają, że za granicę coraz częściej wyjeżdżamy indywidualnie.
Odległą o tysiące kilometrów Tajlandię, a szczególnie życie jej
mieszkańców, poznajemy czytając zamieszczane w miesięczniku
„My” ciekawe relacje, pracującego tam mieszkańca Antoninka,
Mateusza Biskupa. Od ponad tysiąca lat z Czechami łączą nas
udokumentowane więzy historyczne. Przyjmując od nich chrześcijaństwo staliśmy pełnoprawnym państwem ówczesnej Europy.
Razem z chrześcijaństwem połączyły nas związki dynastyczne (Dobrawa - żona Mieszka I), pierwsi biskupi (św. Wojciech).
Przejęliśmy od nich organizację państwa, kościoła, szkolnictwa
itp. Z tym sąsiadem w przeszłości toczyliśmy najmniej wojen.
Czechy jest to kraj około czterokrotnie mniejszy od naszego, zarówno pod względem ludności jak i powierzchni. Czesi
to Słowianie posługujący się podobnym do naszego językiem.
Możemy się z nimi porozumiewać bez tłumacza. W języku
polskim funkcjonuje określenie „czeski błąd”, czyli taka sytuacja,
gdzie tylko przestawienie liter w polskim wyrazie sprawia, że staje się on wyrazem z języka czeskiego. Przykładowo karp, to po
czesku kapr. Czesi są znani ze swego specyficznego poczucia humoru, a ich dowcipy, nawet opowiadane po czesku, są dla nas
zrozumiałe. Wydaje się, że pod wieloma względami jesteśmy do
siebie podobni, ale tak całkiem nie jest.
Przytoczony u góry cytat „.. jeszcze nigdy tak nie było, żeby
jakoś nie było…” zaczerpnięto z „Przygód dobrego wojaka
Szwejka” Jarosława Haska. Według wielu opinii charakteryzuje on dobrze naszych południowych sąsiadów – Czechów. Są
oni narodem ogólnie mówiąc „wyluzowanym”. Spokojni, lekko
flegmatyczni, dobrotliwi, nie interesują ich specjalnie sprawy innych. Realizują swoje cele, nie wdają się w bezsensowne debaty.
Nie można im zarzucić braku patriotyzmu, pracowitości, utożsamiania się z własnym krajem, po prostu „robią swoje”. Nie lubią bohaterszczyzny, a ponad ryzyko przedkładają pragmatyzm.

antysmogowa kampania

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu przygotował kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza, a w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz przeciwdziałania
nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W tym celu zostały przygotowane: spot telewizyjny, spot
radiowy, billboardy, plakaty, poradnik antysmogowy, ulot-

My rzucamy się w wir akcji, kiedy tylko nadarzy się okazja. Czesi
mają duży dystans do siebie, do własnego kraju.
Jednym z namacalnych przykładów tego dystansu jest rzeźba Davida Cernego z 2004 roku pt. „Sikający”. Można ją oglądać na dziedzińcu muzeum Franza Kafki w Pradze. Są to dwaj
mężczyźni, oddający mocz do basenu w kształcie zarysu granic
Czech. W niektórych dwóch nagich sikających mężczyzn przedstawia polityków, którzy "olewają" własny kraj. Nie wzbudza to
żadnych negatywnych reakcji obywatel, ani instytucji.

„Sikający” – rzeźba Davida Cernego
na dziedzińcu muzeum Franza Kafki w Pradze

Osiągnięcia Czechów w wielu obszarach są znaczące. Mają
produkt krajowy na osobę wyższy od naszego, a stopa bezrobocia jest mniejsza niż w Polsce. Takie firmy jak Skoda, Zetor,
Bata, Pilzner i in. są synonimami nowoczesności i wysokiej jakości, znanymi na całym świecie. Znaczące są ich osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sportu.
Różnice między naszymi narodami sprawiają, że w wielu
kwestiach nie bardzo się rozumiemy. W polskim języku funkcjonuje nawet określenie „czeski film”, które powstało w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w odniesieniu do ambitnych
czeskich filmów, nie zawsze zrozumiałych dla naszych widzów.
W polskich sondażach na najbardziej sympatyczny naród wygrywają Czesi, ale w analogicznych sondażach Czesi nie podzielają tej opinii w odniesieniu do Polaków.
Dystans do własnego kraju, do siebie, wyluzowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie i wzajemne kontakty. Nie przeszkadzają one w skutecznej realizacji założonych celów, czego
przykładem są nasi południowi sąsiedzi. Czesław Rzeźnik

ka na temat wpływu
zanieczyszczeń
na
zdrowie oraz logotyp kampanii. W celu
rozpowszechnienia
kampanii trwała emisja billboardów na
nośnikach oraz emisja spotów w radiu i
telewizji.

Kto widział/słyszał antysmogowe plakaty, spoty,
ulotki, poradnik
itp? Co myslicie
o antysmogowej
kampanii? Czekamy na sygnały w
redakcji „MY”
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Wspomnienie z marca 1968

próba studenckiego oporu

Wspominając swój udział w studenckim proteście przeciwko
postępowaniu PRL-owskiej władzy w marcu 1968 roku, chcę
zaznaczyć, że nie uważałem się wtedy i nie uważam dzisiaj za
konspiratora i bojownika antykomunistycznego. Nigdy dotąd
nie usiłowałem spisać pokrótce moich „marcowych” wspomnień, więc będzie tu wywołany obraz z głębokich pokładów
pamięci, przefiltrowany i zamglony.
Przez wszystkie lata, jakie minęły od tamtych wydarzeń, zapamiętałem swoją wielką złość, wywołaną wtedy widokiem bitych studentów - w tym bezradnych i zdziwionych studentek - na
Placu Mickiewicza i w innych miejscach. Złowrogie, liczne szeregi opancerzonych zomowców z długimi pałkami, atakujące z
ogromną brutalnością Bogu ducha winną młodzież, były odrażającym obrazem rządzących. Aż trudno uwierzyć, że oni tego
nie rozumieli.
Marcowego popołudnia 1968 roku jechałem tramwajem z Łazarza do mojego domu studenckiego „Przylesie” przy ul. Wojska
Polskiego. Byłem studentem trzeciego roku Wydziału Leśnego
WSR w Poznaniu. W okolicy Mostu Uniwersyteckiego zauważyłem jakieś niezwykłe zgromadzenie i poruszenie. Wysiadłem
na przystanku nie wiedząc, że w tym momencie zaczyna się mój
udział w tzw. wypadkach marcowych.
Na Placu Mickiewicza był już spory tłum ludzi, głównie
młodych. Centrum tego zgromadzenia stanowił pomnik „Adasia”, pod którym ulokowała się grupa, jakby usiłująca sterować
tym ludzkim żywiołem. Przecisnąłem się w pobliże tego grona.
Co rusz ktoś zabierał głos. Wykrzykiwano hasła, np. „Prasa kłamie”, „Precz z „Kulturą””, „Moczar na dziady - „Dziady” na scenę” i inne. Nikt wtedy nie zawołał nic przeciwko socjalizmowi
lub PRL-owi. Gdy w pewnej chwili ktoś krzyknął: „precz z Gomułką”, zaraz pojawiły się głosy uciszające. Oprócz młodzieży na
Plac Mickiewicza przybyło wielu innych mieszkańców w różnym
wieku, więc można było łatwo wtopić się w tłum.
Do naszej podpomnikowej grupy dołączył młody, przystojny mężczyzna, jednak od nas nieco starszy. Nazwałem go
wówczas w myślach Asystentem, bo tak mi się kojarzył. Od razu
przejął rolę nieformalnego lidera, był elokwentny, płynnie i rzeczowo przemawiał, zmierzając do zakończenia wiecu jakimiś
konkretnymi ustaleniami.
Na koniec zgromadzenie przemieściło się pokojowo pod pobliski tzw. „Biały Dom”, czyli siedzibę wojewódzkiego komitetu
PZPR. Tam w naszym gronie ustalono, że następnego dnia, chyba o godzinie 17, ale nie jestem pewien, na Placu Mickiewicza
znów odbędzie się więc studencki.
Nasza kilkuosobowa grupa pod wodzą Asystenta postanowiła odbyć gdzieś naradę w sprawie programu jutrzejszego
wiecu. Na Wildzie, w okolicy chyba ulicy Różanej, weszliśmy do
jakiegoś mieszkania, zapewne wynajmowanego przez Asystenta
i jego kolegę Ze dwie co najmniej godziny trwało przygotowanie
treści odezwy nazwanej „Suplikacja studencka”.
Zobowiązaliśmy się przepisać dokument we własnym zakresie w możliwie największej liczbie egzemplarzy i przynieść je na
wyznaczone miejsce spotkania grupy w dniu następnym. Nawet
prymitywne powielacze były wtedy nieliczne i dostęp do nich
pozostawał pod ścisłą kontrolą.
Następny dzień to była chyba sobota, bo mieliśmy zajęcia w
Studium Wojskowym. Wymyśliłem sobie, że na początku zajęć
zaraz poproszę o zwolnienie pod pretekstem konieczności bardzo pilnego wyjazdu do domu. Mocno się zawiodłem, bo władze uczelni już otrzymały polityczny nakaz objęcia studentów
maksymalnym nadzorem, aby utrudnić udział w zapowiedzianym wiecu.
W końcu, po kilku godzinach, udało mi się wrócić do „Przylesia” i usiąść przy maszynie do pisania. „Suplikację” przepisa-

łem nieporadnie w około 20 egzemplarzach na cienkim papierze
przebitkowym. Z tą „bibułą” pojechałem tramwajem, aby spotkać się w umówionym miejscu na Placu Mickiewicza.
Kiedy dotarłem w pobliże zobaczyłem zupełnie nieoczekiwany, szokujący widok. Plac był otoczony kordonem ZOMO i milicji, a uzbrojeni w długie pałki mundurowcy tłukli każdego, kto
się nawinął. Częstymi ofiarami były wtedy zwłaszcza studentki i
w ogóle dziewczyny, bo jeszcze nie wierzyły, że władza uzna je za
zagrożenie i posunie się do bicia.
O jakimkolwiek wiecu nie mogło być mowy, bo każdy zalążek
zgromadzenia był natychmiast brutalnie atakowany i likwidowany. Milicyjne suki wywoziły złapanych, ale potencjalni uczestnicy spacyfikowanego wiecu łatwo nie rezygnowali. Jeszcze długo,
aż do wieczora, zomowcy i milicjanci uganiali się za młodzieżą,
bili ją i zgarniali do suk. Nie udało mi się spotkać z nikim z naszej grupy organizatorów.

ZOMO i milicjanci atakowali na ulicach młodzież
jak popadnie, tylko z powodu jej obecności w tym miejscu.
Nie mogłem ciągle uwierzyć w to, co widziały moje oczy.
Przecież poprzedniego dnia studenci nie zrobili nic złego, zamierzali wyrazić tylko swoje zdanie, a ludowa władza potraktowała
ich jak groźnych bandytów, wrogów ustroju, obcych dywersantów. Byłem oburzony, rozgoryczony i poczułem wielka złość na
stróżów prawa. Winni wydawali mi się wówczas głównie milicjanci, bo bili niewinnych jak ja młodych ludzi.
Wróciłem do „Przylesia” i tam zwołaliśmy spontanicznie i
łatwo wiec mieszkańców. Odczytałem „Suplikację”, którą nieco
zmodyfikowałem i uzupełniłem. Spotkała się z aplauzem zebranych. Następnego dnia w „Dziupli” zjawiły się władze wydziału
i uczelni z prof. Zbyszko Tuchołką na czele. Wytypowany przez
kolegów odczytałem zmodyfikowaną do uczelnianych realiów
„Suplikację”, którą nasi goście byli wyraźnie zaskoczeni.
Uzgodniono, że w „Przylesiu” odbędzie się następne spotkanie studentów z władzami uczelni i chyba innymi „czynnikami”. Miały paść odpowiedzi na nasze postulaty i zapytania.
Do tego spotkania już jednak nie doszło, bo bezpieka zastosowała skuteczne przeciwdziałanie. „Dziuplę” zamknęto i było pełno
różnych obcych osób.
Po kilku dniach otrzymałem pisemne wezwanie do komendymilicji przy ul. Kochanowskiego w Poznaniu. Koledzy żartowali, że mam zabrać ze sobą rzeczy osobiste, ale nie było mi
do śmiechu. Przesłuchujący mnie funkcjonariusz w cywilu był
ostentacyjnie przyjazny, nie straszył, nawet nie pytał o kontakty
itd. Przytoczył jednak pewną moją opinię o władzy w PRL, wyrażoną w nielicznym tylko gronie kolegów. Było to jak ostrzeżenie
ze strony przesłuchujacego, że bezpieka wie wszystko.
Niczego nie podpisałem, wróciłem do akademika i nadal byłem studentem. Niedługo po tym spotkany uczelniany sekretarz
PZPR wykrzyczał mi niegrzecznie w cztery oczy, że miał z mojego powodu wielkie nieprzyjemności. Gdyby nie złożył w „Przylesiu” publicznej gwarancji – dodał – to już by mnie na WSR nie
było.
Władze PRL głosiły, że wydarzenia marcowe wywołane zostały błędami w wychowaniu młodego pokolenia. Postanowiono wzmóc socjalistyczne wychowanie, aby młodzież nie była
podatna na wrogie knucia. (Fragment)
Marcin Dymczyk
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rzeka która żyje

Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Mińskiej. Po ukończeniu studiów w USA
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi kanał
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.
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słynne pływające targi, obowiązkowy punkt każdej wycieczki do
stolicy Tajlandii.
Chao Phraya ma ogromne znaczenie dla tajskiej gospodarki.
Wspomniane wyżej barki przewożące towary masowe jak ryż,
czy piasek regularnie kursują w górę i w dół rzeki. Kiedy są puste wówczas ich burty sięgają kilka metrów ponad powierzchnię
wody, a kiedy są załadowane wówczas można odnieść wrażenie,
że barka za chwilę zatonie – krawędź burty jest niemal na poziomie rzeki. Obsługa tych barek żyje i mieszka na nich. Na rufie
każdej barki znajduje się niewielki domek, przy którym widać

Uwielbiam rzeki, które tętnią życiem. Ze smutkiem patrzę
na naszą opustoszała Wartę, po której nie przemyka się nawet
najmniejsza łódka, a przecież dobrze pamiętam z dzieciństwa,
że kiedyś pływały na niej ogromne barki i holowniki. Dlaczego ich już nie ma? Przez Bangkok przepływa największa rzeka
Tajlandii – Chao Phraya (Rzeka Królów), zwana także Menam (Matka Woda). Swój początek bierze w prowincji Nakhon
Sawan, gdzie łączą się rzeki Ping i Nan. Następnie płynie przez
ponad 300 kilometrów równiną, która zajmuje środkową część
kraju, przepływa przez Bangkok i wpada do Zatoki Tajlandzkiej.

Barki na rzece Chao Phraya.

Na Chao Phrayi panuje ruch jak na naszym Świętym Marcinie, gdy ta ulica jeszcze tętniła życiem. Śmiało można nazwać
tę rzekę jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych
miasta. Regularnie kursują po niej tramwaje wodne przewożące
pasażerów w górę i w dół rzeki, promy pływające wahadłowo pomiędzy dwoma brzegami, ogromne barki transportujące towary
masowe z głębi kraju do portów nad Zatoką Tajlandzką, łodzie
stylizowane na starożytne dżonki należące do luksusowych hoteli, luksusowe jachty tajskich bogaczy oraz śmigłe long tail boats,
czyli dosłownie „łodzie z długim ogonem” – chyba najpopularniejszy środek transportu wodnego w Tajlandii.
Bangkok od bardzo dawna nazywany był Wenecją Wschodu
ze względu na olbrzymią ilość kanałów przecinających miasto. Do dzisiaj zachowała się spora ich część. Ludzie nadal mieszkają nad nimi, poruszają się nimi i handlują na nich – stąd te

np. suszące się pranie czy bawiące się dzieci. Ci ludzie jak widać
całe swoje życie związali z rzeką…
O dziwo! Pomimo takiej ilości wszelkiego rodzaju jednostek
pływających Chao Phraya jest… pełna ryb! I to nie uwierzycie do
jakiego stopnia! Za każdym razem, kiedy oprowadzam po mieście rodzinę lub znajomych proszę ich, by przystanęli nad rzeką
i poczekali na mnie chwilkę. Udaję się szybko do najbliższego
sklepiku, gdzie za 10 bahtów (ok. 1 zł) kupuję wiaderko karmy
dla ryb. Rzucam zamaszyście zawartość wiaderka do wody, a
moim gościom szczęki opadają ze zdumienia. Tuż pod nimi
kłębią się tysiące dorodnych ryb – zupełnie jak w stawie hodowlanym! Ten numer najlepiej jest wykonywać w pobliżu jakiejś świątyni – tam bowiem nie wolno łowić ryb. Także na dobrą
sprawę do chwytania ryb w Bangkoku niepotrzebna jest wędka,
czy siatka. Wystarczy nieco przynęty i własne dłonie. Widok straganów sprzedających smażone ryby jest powszechny. Upieczone
ryby są posypane grubą warstwą soli, która ma za zadanie usunąć błotny zapach rzeki.
Wieczorami po Chao Phrayi krążą tzw. partyboats. To pływające imprezownie. Luksusowe łodzie pełne zamożniejszych
turystów oraz Tajów słychać już z daleka. Oświetlone, z dudniącą muzyką płyną sobie majestatycznie rzeką, a imprezowicze
podczas zabawy podziwiają niezapomniane widoki. Lubię przesiadywać nad Chao Phrayą. Lubię tę kakofonię dźwięków tworzoną przez syreny holowników, jazgot silników i chlupot wody.
Cieszę się, że ta rzeka tak intensywnie żyje. I często wracam myślami do naszej starej, dobrej Warty…
Mateusz Biskup

Te komunalne bloki przy ul. Abp. W Dymka w Kobylepolu
miały byc oddane do użytku 15 lutego br. Wkrótce zaczną się
tu wprowadzać szczęśliwi wybrańcy.

Obok stoją wielorodzinne, podpiwniczone budynki sprzed
wieku. Ich mieszkańcy mieli i mają do dyspozycji zbudowane
obok budynki gospodarcze, nadal bardzo przydatne.

Chao Phraya żyje bardzo intensywnie.
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w obronie przejścia

Podczas ostatniego zebrania (13 lutego br.) Rada Osiedla
Główna sprzeciwiła się propozycji Zarządu Dróg Miejskich,
który chciałby zlikwidować naziemne przejście dla pieszych
przez dwupasmową ulicę Prymasa A. Hlonda w pobliżu rzeki
Główna. Przekonujące uzasadnienie sprzeciwu wobec takiego pomysłu urzędników przedstawił radny pan Kamil Matyja. Nieczęsto się zdarza w działalności lokalnych samorządów
zwanych jednostkami pomocniczymi, aby ich uchwały były
zaopatrzone tak obszernym, specjalnie opracowanym komentarzem. Oto przytoczone w skrócie argumenty pana Kamila
Matyi, poparte uchwałą całej Rady Osiedla Główna.
Przejście jest cały czas użytkowane przez mieszkańców, szczególnie przez rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Służy
też osobom, które wysiadają z przystanku na żądanie linii 78
„Chemiczna” w stronę Ronda Śródka. Przejście wymaga nie likwidowania, lecz wyposażenia w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pieszych.
ZDM zamiast przejścia proponuje drogę dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem przy rzece Główna, ale trasa ta wymaga

gruntowej modernizacji, ponieważ jej obecny stan jest fatalny.
Dziwi sam zamiar likwidacji przejścia naziemnego, kiedy polityka miasta wychodzi naprzeciw pieszym podkreślając, że chce
„wyciągnąć” pieszych z podziemi. Projekt przebudowy Ronda
Śródka zawiera np. poprowadzenie na pewnych fragmentach
naziemnych przejść dla pieszych.
Należy zwrócić uwagę, że w piśmie ZDM nie wskazano terminu planowanych zmian, nie argumentowano czym podyktowana jest ta propozycja oraz przede wszystkim nie zapewniono,
że jeszcze przed likwidacją przejścia naziemnego, miasto wykona gruntowną modernizację przejścia z parku ks. Kirschke do
Wartostrady.
INNE DECYZJE RADY OSIEDLA Z 13 LUTEGO BR.:
17 tys. zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń klasowych
w Szkole Podstawowej nr 45.
15 tys. zł zarezerwowano na wykonanie iluminacji świetlnej
zabytkowego kościoła. Zrealizuje to Zarząd Dróg Miejskich.
18 tys. zł przeznaczono na budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulic. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.”
Jako priorytet zadań powierzonych w 2018 r. ustala się remont
chodnika w ul. Wschodniej.
md

Projekt zlikwidowania tego przejścia przez ulicę Prymasa A.
Hlonda spotkał się ze sprzeciwem osiedlowego samorządu.

Trasa piesza pod mostem na rzeką Główną jest w bardzo
złym stanie i ją najpierw trzeba odpowiednio zmodernizować.

Piłkarki U13 "Polonii"

wicemistrzynie wielkopolski

Zawodniczki TS Polonia z Głównej udały się 4 lutego br. na
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej dziewcząt
U13 w Gostyniu. W turnieju brało udział 10 drużyn z Wielkopolski. W drodze losowania Zespoły zostały podzielone na dwie
grupy. Dziewczyny Polonii, wygrywając trzy spotkania i raz remisując, wyszły z grupy z pierwszego miejsca. Największe emocje w fazie grupowej wzbudził bardzo zacięty mecz pomiędzy
gospodarzem turnieju K4 ResPect I a drużyną TS Polonii Poznań. Nasze dziewczyny sprawiły sporą niespodziankę pokonując bardzo utytułowany zespół gospodarzy 1:0.
W półfinałach nasza drużyna pokonała drugi zespół gospodarzy 1:0, zapewniając sobie miejsce w finale. W finale lepszy
okazał się zespół gospodarzy który wygrał 3:0. Trzecie miejsce
wywalczył zespół Lecha Poznań. Na szczególne uznanie zasługuje postawa naszej bramkarki Julii Kurowskiej, której interwencję
w dużym stopniu przyczyniły się do osiągniętego wicemistrzostwa. Na listę strzelców wpisały się: Martyna Przybylska, Klaudia
Karpińska, Patrycja Małyszka, Hanna Smól, Martyna Nowaczyk,
Laura Jesionek, Martyna Witkowska, Oliwia Czuba.
Nie można zapomnieć o wspaniałym dopingu rodziców. Głośne oklaski po strzeleniu gola i zagrzewające okrzyki „Polonia,
Polonia” dodawały skrzydeł naszym dziewczętom. Ciężka praca

na treningach przyniosła efekty. TS POLONIA POZNAŃ HALOWYM WICEMISTRZEM WIELKOPOLSKI DZIEWCZĄT
U13! Skład zespołu: Patrycja Małyszka – kapitan, Klaudia Karpiń-

ska, Julia Kurowska, Martyna Przybylska, Martyna Nowaczyk, Laura
Jesionek, Hanna Smól, Martyna Witkowska, Oliwia Czuba, Wiktoria
Nawrot, Paulina Andrzejewska oraz trenerzy Marcin Stawniak i Sebastian Przybylski. Wielkie gratulacje dla dziewcząt, sztabu tre-

nerskiego, rodziców!

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Marcin Witkowski

13

Wizja pięknie odmienionego osiedla Główna wyłania się
z istniejącego planu jej rewitalizacji, podobno możliwej do
urzeczywistnienia w nieodległej przyszłości. Taki wymarzony obraz przedstawił zdumionym i nieufnym mieszkańcom
wiceprezydent Poznania pan Mariusz Wiśniewski podczas
otwartego zebrania ostatniego dnia stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej.
Wysoki urzędnik władz miasta pojawił się na osiedlu zaledwie w kilka tygodni po analogicznej publicznej wizycie samego
prezydenta pana Jacka Jaśkowiaka. W trakcie tych spotkań zapowiadano dla Głównej duże inwestycje, na co mieszkańcy mniej
lub bardziej bezpośrednio pytali: Czy to są znów przedwyborcze
obietnice, które odejdą w niebyt po wyborach?

zostaną poddane wszystkie tutejszej placówki oświatowe z budynkami i otoczeniem, podobne zmiany czekają obiekty zdrowia
i opieki społecznej.
Jak głoszą obietnice, wiele się zdarzy w sferze estetyki, ekologii, rekreacji, wypoczynku i sportu. Ma powstać publiczna plaża miejska przy moście Lecha. Rzeka Główna ulegnie
odpowiedniemu zagospodarowaniu, zostanie udostępniona osiedlu i lokalnej społeczności. Od ul. Bałtyckiej, przez
ul. Gnieźnieńską, ul. Gdyńską do ul. Hlonda zostaną urządzone tereny nadrzeczne. (Dodajmy: obecnie te unikatowe tereny,
prawdziwe perły w miejskim pejzażu, są całkowicie zaniedbane i
niedostępne). Modernizacja obejmie zaniedbane dziś ulice: Bartnicza, Smolna, Urwista, Sucha. Wspaniale odmienione zostaną
obiekty sportowe TS Polonia. Projekt przewiduje też (uwaga!) rewaloryzację budynku starego młyna przy ul. Nadolnik.
Ten zapis zapala czerwony sygnał niedowierzania, bo przecież na tym terenie trwa już budowa deweloperskiego osiedla
i na ocalenie młyna chyba nie ma szans. Pozostaje nadzieja, że

Wiceprezydent Wiśniewski i towarzyszący mu miejscy
urzędnicy zapewnili, że w najbliższych 4 latach zostanie zbudowana linia tramwajowa na Główną. Obecny na sali mieszkaniec pokazał papierowy plan przebiegu takiego tramwaju sprzed
10 lat, jako jedyny rezultat tamtych szumnych zapowiedzi, głoszonych przez rządzących. Wiceprezydent oświadczył, że rozumie takie oburzenie i niewiarę, ale wówczas rządzili inni, a teraz
to już na pewno obiecywany tramwaj powstanie. Dowód? Jest
wpisany do przyjętych miejskich projektów realizacyjnych.
Z wypowiedzi magistrackich gości wynika, że osiedlu Główna trafił się prawdziwy los na loterii, bo została wybrana jako
nieliczna w mieście do kompleksowej rewitalizacji. To mają
być liczne, przemyślane inwestycje, mające radykalnie poprawić
nie tylko wygląd osiedla, ale przede wszystkimi życia tutejszych
mieszkańców. Zostaną wyremontowane miejskie i wspólnotowe
kamienice, powstaną parkingi typu „Parkuj i Jedź”, modernizacji

cały projekt rewitalizacji dla osiedla Główna jest jednak bardziej
przemyślany i wiarygodny jak w przypadku młyna.
Kilkoro mieszkańców zabrało głos, starając się zainteresować wiceprezydenta aktualnymi problemami. Ktoś zapytał o
przeznaczenie pustego terenu po stacji paliwowej przy ulicach
Wiejskiej i Krańcowej. Odpowiedziano, że Rada Osiedla proponuje tam ulokować plac zabaw dla dzieci. Uciążliwe korki na ulicy Krańcowej można znacznie rozładować – podpowiadał inny
mieszkaniec – umożliwiając prawoskręt w ulicę Gnieźnieńską.
Pewna mieszkanka wyraziła obawę przed budową drugiej betoniarni przy ul. Gnieźnieńskiej. -Już 4 lata Aquanet nie zgadza
się na podłączenie wody do mojego domu przy ul. Rozewskiej –
skarżył się inny uczestnik spotkania.
Bo tak to jest, że wielkie plany i obietnice, jak rewitalizacja
Głównej, nie rozwiązują potrzeb i niedostatków codziennego,
bieżącego życia.
md

Znów tylko miłe obietnice?

mówią o rewitalizacj

PRZYGOTOWANIA DO WIOSNY TRWAJĄ!

Turnieje halowe mają za sobą trampkarze TS Polonii, którzy na boisku w Czerwonaku
zajęli 5. miejsce. Nasza zawodniczka Patrycja Małyszka została najlepszą całego turnieju!
W Murowanej Goślinie zespół Polonii zajął 7. miejsce. Nasze dziewczynki zajęły natomiast 2. miejsce na Halowych Mistrzostwach Wielkopolski Dziewcząt U-13, zorganizowanych w Gostyniu (artykuł obok).
Polonia II Poznań zajęła 2. miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Ślesinie o Puchar Burmistrza Gminy Ślesin. Poznański zespół uległ w finale zespołowi ze Środy Wielkopolskiej. Zespół seniorów Polonii Poznań rozegrał kolejną grę kontrolną ze Szturm
Junikowo z remisem 3:3.

17 MARCA 2018 – DATA WARTA UWAGI!

W sobotę 17 marca br. w godz. 9-14, w hali przy Szkole Podstawowej nr 45 (ulica Harcerska) odbędzie się pierwszy Halowy Turniej Dziewcząt o Mistrzostwo Poznania Szkół
Podstawowych. TS Polonia Poznań oraz SP nr 45 im. ORP Poznań zapraszają na to wydarzenie szkolne reprezentacje dziewcząt z rocznika 2004 i młodsze.
Oprócz rozgrywek piłkarskich w programie wydarzenia znalazły się między innymi
kiermasz świąteczny oraz konkurs piosenki poetyckiej „O poezję trzeba dbać” – skierowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Na uczestników
czekają ciekawe nagrody, medale oraz słodki poczęstunek! Patronat nad zawodami sprawować będą SZS Poznań oraz Wydział Sportu Miasta Poznania. Udział w imprezie jest
całkowicie bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!
Klaudia Berda
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
PODSUMOWANIE I SEMESTRU

Apel Wychowawczy był podsumowaniem I semestru nauki
na polu edukacyjnym, sportowym i społecznym. Oklaskiwaliśmy uczniów, którzy mieli 100% frekwencję w szkole w I semestrze, którzy za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali
Odznakę Wzorowego Ucznia, którzy za postawę i zachowanie
otrzymali Odznakę Fair Play. Wyróżnienie to jest nagrodą za dobre wybory, postawę prospołeczną naszych uczniów i za pracę
nad swoim zachowaniem.

PASJA MALOWANIA

Utalentowani plastycznie uczniowie klasy 7b oraz 5b pod
okiem pani Marii Łbik samodzielnie malują obrazy. Artystka
ciekawie opowiadała o swojej pasji, podkreślając znaczenie dokładnego przemyślenia i nakreślenia szkicu obrazu. Uczniowie
dowiedzieli się jak przygotować podobrazie i do czego służą terpentyna, olej żywiczny i lniany czy werniks. Przekonali się, że
szpachelki, a nawet palce są równie dobrym narzędziem malarskim jak znane wszystkim pędzle. Po tak ciekawej lekcji teorii
przyszedł czas na praktykę. Tematem pierwszych obrazów olejnych były słoneczniki, a następnie trudny motyw morza. Obrazy
namalowane przez uczniów będzie można obejrzeć wkrótce na
wystawie z okazji Dnia Patrona.

III OLIMPIADA

W lutym odbyła się III Olimpiada dla naszych przedszkolaków i z przedszkoli nr 78 i 82. Dopingowane przez kolegów
przedszkolaki rywalizowały w takich konkurencjach jak: toczenie śniegowej kuli, spacer po krze, saneczkarstwo czy łyżwiarstwo. Dzieci celnie strzelały do bramki krążkiem hokejowym. Na
zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor
medale oraz dyplomy dla grup, a także upominki i słodycze.

CYBERNAUCI

W czasie Dni Bezpiecznego Internetu odbyły się spotkania w
ramach projektu "Cybernauci" - kompleksowego projektu kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. Jest realizowany przez
fundację Nowoczesna Polska z Collegium Civitas. Głównym
działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów.

OSZCZĘDZAMY W SKO”

Po raz kolejny bierzemy udział w „Konkursie dla Szkolnych
Kas Oszczędności”. Celem SKO jest kształtowanie nawyku
oszczędzania. Obecnie ponad 50 uczniów posiada konto internetowe. Pierwszy semestr zakończono wręczeniem drobnych
upominków uczniom, którzy systematycznie oszczędzali w miesiącach wrzesień – styczeń. Nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Kto ma marzeń
sto – oszczędza w SKO”.

ZA KULISAMI TEATRU

Uczniowie klasy 7b zwiedzili Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Poznali ciekawą historię Teatru, osoby z nim
związane oraz pokazał, niedostępne dla widzów zaplecze: charakteryzatornię, rekwizytornię, reżyserkę dźwięku, kieszeń sceniczną czy zapadnię. Uczniowie podziwiali foyer, a z loży honorowej
widownię na 858 miejsc z okazałym kryształowym żyrandolem.
Teatr jest miejscem pracy nie tylko śpiewaków, tancerzy, muzyków, ale i stolarzy, ślusarzy, krawców, tapicerów, obuwników, a
nawet przedstawicieli ginących zawodów, np. modystek.

MISTRZOSTWA W ZAPASACH

Nasi zapaśnicy jak zwykle nie próżnują i zdobywają kolejne cenne doświadczenie oraz medale na zawodach. Tym razem
startowali w Otwartych Mistrzostwach Miasta Poznania w Zapasach - VI Memoriał Bogdana. Pierwsze miejsce zajęły Michalina
M. i Zosia P. miejsce drugie Olek Sz., Mateusz H. i Hubert K., a
trzecie Olek S., Dawid G., Nicola G. i Zuzia H. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

BAL KARNAWAŁOWY

W auli, pięknie udekorowanej przez rodziców, pojawili się piraci, wojownicy, superbohaterowie. Dziewczynki, we wspaniałych kreacjach, przeobraziły się w księżniczki, modelki, cyganki
i policjantki. Na początku rodzice zaprezentowali przedstawienie „Kaczka-dziwaczka”. Pojawił się również magik, który m.in.
wyczarował najprawdziwszego królika. W końcu nadszedł czas
na wspólną zabawę w rytmie najnowszych i starszych przebojów
serwowanych przez pełnych energii wodzirejów. Po wspólnym
odśpiewaniu piosenki „Mam tę moc”, w auli pojawił się niespodziewany gość – bałwanek Ola.f Dzieci bawiły się także w towarzystwie szczudlarza. Dziękujemy serdecznie rodzicom za ich
zaangażowanie i poświęcony czas.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Kiedy powstanie Pomnik Wypędzonych Wielkopolan?

TRudna droga
inicjatorów

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu nie miał i nie ma łatwego zadania. Także dlatego, że
członkami stowarzyszenia są przeważnie osoby w podeszłym
wieku, które w dramatycznych chwilach wypędzeń z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa były dziećmi. Bestialski sposób postępowania niemieckiego najeźdźcy wobec
wypędzanych Polaków zapadł w pamięć głęboko: brutalny
krzyk w obcym, wrażym języku, niemożliwość oporu wobec
uzbrojonego wroga, ograbienie z majątku, uwięzienie i wywózka. Wszystko to stało się brutalnie, w uwłaczających godności człowieka warunkach.
Wypędzenia były tylko fragmentem totalnej wojny, jaką zapoczątkowali Niemcy 1 września 1939 roku z przewodnim hasłem
„OHNE MITLEID” (BEZ MIŁOSIERDZIA). Masowe wypędzanie Polaków z Wielkopolski (i nie tylko) ciągle nie jest należycie upamiętnione, choć od tamtych wydarzeń minęło już prawie
80 lat. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych powstał jedenaście lat temu, działa intensywnie od siedmiu lat ze
zmiennym szczęściem. Przypomnijmy ważne fakty.
Po uzyskaniu prawa do działki pod pomnik u zbiegu ulic Towarowej i Powstańców Wielkopolskich, Społeczny Komitet
wybrał spośród 30 projektów koncepcję artysty-rzeźbiarza Jarosława Mączki. Projekt ten uzyskał akceptację w czasie debat
publicznych. Kiedy cel był bliski, nastąpiło niespodziewane zahamowanie procedur (opisane w „MY” nr 191/2016).
Winowajcą był Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników
przy Prezydencie Miasta Poznania, decydujący od 2015 roku
o realizowanych na terenie miasta pomnikach. W marcu 2016
roku projekt J. Mączki został przez Zespół zaakceptowany, lecz
już 7 miesięcy później zgodę tę w dziwnych okolicznościach odwołano. Dziwnych, bo 6. członków Zespołu 4 października 2016
roku zagłosowało przewrotnie: „za a nawet przeciw” całkowicie
zapominając, że: PACTA SUNT SERVANDA (umów należy dotrzymywać) i PATERE, QUAM IPSE FECISTI (przestrzegaj prawa, które sam ustanowiłeś).
W tym momencie należy zaznaczyć, że Społeczny Komitet
poniósł określone straty moralne i finansowe z tytułu nagłego odrzucenia zaawansowanego projektu. Zespół do Spraw
Wznoszenia Pomników tę sprawę całkowicie przemilczał na
swoich posiedzeniach, choć był świadomy krzywd i szkód,
które wyrządził inicjatorom projektu.
Zarząd Społecznego Komitetu wystosował protest, głęboko zaniepokojony i rozczarowany „produkcją” sprzecznego ze sobą
prawa przez Zespół i przedłużającym się procesem decyzyjnym.
Trudno jest w tym przypadku nie zazdrościć Gdyni, która pomnik Wypędzonych Gdynian z inicjatywy bratniego stowarzy-

szenia poświęciła już 14
października 2014 roku, a
proces decyzyjny ze strony
miasta przebiegał wzorowo, normalnie, bez perturbacji.
PRZEŁAMYWANIE
IMPASU
Po 15. miesiącach od
feralnego głosowania Zespołu, sprawę pomnika
przejmuje Urząd Miasta Poznania obiecując w
bieżącym roku rozpisanie
konkursu, a w przyszłym
(2019) budowę pomnika.
Dwuletniego spóźnienia
nie da się już nadrobić.
Jak znamy życie, nikt za to
nie odpowie. Uroczystości
100-lecia Odzyskania Niepodległości w roku 2018
odbędą się bez pomnika,
choć były realne szanse. Czas biegnie nieubłaganie, nie żyje już
czterech zasłużonych członków Społecznego Komitetu, w tym
jeden z trzech założycieli i inicjatorów projektu mgr inż. Stanisław Jankowiak (1936-2016). Ilu następnych nie dożyje daty poświęcenia pomnika – tego nie wie nikt.
Wśród decydentów nie ma nikogo, który znałby problem
wypędzeń z autopsji. To jest błędem organów, które powoływały Zespół. Gdyby nasz projekt nie został zablokowany przez
Zespół – pomnik Wypędzonych Wielkopolan byłby już gotowy
i zachwycał swoim pięknym, lapidarnym przesłaniem mieszkańców Wielkopolski oraz gości z Polski i świata. Stało się inaczej z
winy Zespołu, nazywanego przez wielu radnych „Zespołem do
Spraw Niewznoszenia Pomników”. W „zamrażarce” Zespołu jest
także odwlekana latami decyzja w sprawie lokalizacji Pomnika
Wdzięczności w Poznaniu. Jest to jednak odrębny temat.
Konkursy pomnikowe w Poznaniu niosą ze sobą ryzyko braku akceptacji społecznej dla wybranego projektu. Stało się tak
kilka lat temu w przypadku pomnika Ignacego J. Paderewskiego. Trzeba było wówczas rozpisać kolejny konkurs. Opóźnił on
budowę o około 2 lata. Na spotkaniu z przedstawicielami prezydenta Poznania w dniu 23 stycznia br. uzyskaliśmy zapewnienie,
że przewidziany jest udział przedstawiciela Społecznego Komitetu w sądzie konkursowym. Jeszcze żyjący świadkowie wypędzeń z lat 1939-1945 w tym członkowie Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Wypędzonych będą śledzić z uwagą działania
decydentów, deklarując przy tym współpracę, by osiągnąć zamierzony cel w możliwie krótkim czasie. Henryk Walendowski
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej

„o poezję trzeba dbać”

Z radością zawiadamiamy, że w sobotę 17 marca 2018 roku
odbędzie się już VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej, organizowanego przez Szkołę Podstawową
nr 45 przy ul. Harcerskiej na Głównej.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Poznania i okolic. Celem
konkursu jest rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodzieży,
inspirowanie młodych ludzi do wyrażania siebie poprzez muzykę i poezję oraz promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie
solistów oraz zespołów.

Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem, przekładającym się na zwiększającą się z każdym rokiem liczbę uczestników.
Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10 dla szkół
podstawowych, natomiast dla gimnazjalistów o godzinie 12:30.
Wręczenie nagród oraz koncert laureatów planowane są na godzinę 14:30. Zapraszamy do udziału i posłuchania zmagań konkursowych.
Ks. Andrzej Muńko
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85
im. Kawalerów Maltańskich
ul. Piotra Tomickiego 16

zapraszają na

DRZWI OTWARTE

SOBOTA 10 MARCA GODZ. 10–12

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

W lutym odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa, na którą
przybyli uczniowie klas od II do VII. Zysk z biletów przeznaczony był
na potrzeby Samorządu Uczniowskiego, który organizuje mnóstwo akcji i konkursów. Zarówno starsi jak i młodsi bawili się doskonale przy
dźwiękach swojej ulubionej muzyki. Całość prowadziła niezastąpiona
Pani Tatiana wraz z mężem. Uczniowie chętnie tańczyli na scenie, operowali światłami oraz występowali z mikrofonem śpiewając swoje ulubione kawałki. Nikt nie „podpierał ścian”. Dwie godziny zabawy minęły
bardzo szybko.
Katarzyna Gałęska

WOŚP WŚRÓD NAS

Nasza szkoła, wzorem ubiegłych lat, również przyłączyła się
do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki
WOŚP Nadia i Julia zbierały w naszej szkole pieniążki do puszki.
Uzyskana kwota prawie 400 zł została przelana na konto WOŚP.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, z całego serca dziękujemy.
Aldona Stam

KONKURS O POZNANIU

W lutym br. odbył się konkurs wiedzy o Poznaniu dla trzyosobowych drużyn klas IV-VII. Po pierwszej rundzie do finału zakwalifikowały się drużyny z klas Va, Vb, VIIa. Młodzi znawcy
historii i zabytków naszego miasta z dużym przejęciem i zapałem
rywalizowali losując i odpowiadając na przygotowane zadania.
Zwycięzcą została klasa Vb, drugie miejsce zajęła klasa Va, a trzecie VIIa. Uczestnikom gratulujemy wiedzy, odwagi, ciekawości
odkrywania tajemnic naszego miasta i zapraszamy do udziału w
następnym roku.
Joanna Kargel

TURNIEJ GIER

W lutym w świetlicy szkolnej po raz pierwszy zorganizowany
został Międzyszkolny Turniej Gier Planszowych. Udział wzięło 6
szkół z Poznania. Każdą szkołę reprezentowało 3 uczniów, którzy przybyli na konkurs wraz z opiekunami. W czasie turnieju
uczniowie mogli zagrać w 4 gry: Connect, Jenga, Dooble oraz
Mistakos. Wszyscy bawili się świetnie, emocji było sporo. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci gier planszowych,
zaś pozostali uczestnicy dyplomy i upominki.
Aldona Stam

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Biblioteka szkolna przygotowała dla uczniów konkurs czytelniczoplastyczny, którego celem było połączenie wyobraźni i umiejętności plastycznych. Należało wykonać ilustrację do wybranej przez siebie książki,
stosując techniki kolażu. Uczniowie mieli wsparcie ze strony nauczyciela
plastyki, pana K. Szygulskiego. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę
staranność wykonania pracy, ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość
oraz zastosowane techniki plastyczne wyłoniła sześcioro laureatów: I
miejsce zdobyły ex aequo prace Mateusza Kowalika i Igi Urbańskiej, II
miejscu Mateusza Pauter i Nikoli Ćwiklińskiej, a III miejsce III Oliwiera
Bekiera i Aleksandry Wizy. Wiele prac wyróżniono. Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Hanna Madońska

DLA BABĆ I DZIADKÓW

Styczniowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka na stałe wpisał się
w kalendarz naszych szkolnych imprez. Podczas tych wyjątkowych spotkań wnuki prezentują dziadkom swoje talenty: muzyczne, taneczne,
aktorskie. Zaproszeni goście nie zawiedli. Tegoroczny koncert składał
się z kilkunastu występów. Były wśród nich tańce z parasolkami, tańce z szarfami i skrzydłami anioła, piosenki solo i w duecie, a także te
przygotowane przez zespoły muzyczne naszej szkoły, teatrzyk w języku
angielskim o Czerwonym Kapturku, skecze i wiersze tematyczne oraz
wspólne „Sto lat”. Występy wywołały wiele wzruszeń. Na zakończenie
babcie i dziadkowie otrzymali kartki z życzeniami wykonane przez ucz
niów.
Katarzyna Gałęska
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Ul. Dobrochny. Krzysztof Ś. dokonał przywłaszczenia pojazdu
Chrysler. Straty 5000zł na szkodę Marty O.
Ul. Gnieźnieńska. Piotr P. groził pozbawieniem życia Arturowi
B. i Ilonie P. Sprawca zatrzymany przez dzielnicowych..
Ul. Małachowskiego. Jarosław K. posiadał przy sobie substancje narkotyczna z zawartocią białego proszku.
Ul. Św. Michała. Jakub Sz. posiadał przy sobie woreczek strunowy z suszem roślinnym. Zatrzymany przez f-szy WZM.
Rondo Śródka. Grzegorz P. posiadał przy sobie woreczek strunowy z suszem roslinnym. Zatrzymany przez f-szy OPP Poznań
Ul. Św. Michała. Małgorzata I. zawiadomiła, ze n/n sprawca
dokonała włamania na jej konto facebook i korzystał z tego konta bez jej wiedzy i zgody.
Ul. Warszawska. Kierujacy pojazdem Citroen Jumper pracownik Poczty Polskiej wykonujcc manewr cofania potracił nietrzeźwego pieszego. Pieszy doznał licznych złamań.
Ul. Browarna. Kierujacy pojazdem Renault Scenic obywatel
Ukrainy nietrzeźwy (0,98mg/l) dokonał znieważenia f-szy Ponadto dokonał naruszenia nietykalności cielesnej policjantki.
Ul. Główna. N/n sprawca dokonał włamania do skrytki lokatorskiej, a nastepnie kradzieży zastawy porcelanowej oraz odzieży. Straty 2650zł.
Ul. Bałtycka, Robert N. kierował pojazdem Audi A5 pomimo
decyzji starosty kosciańskiego o cofnieciu uprawnień.
Ul. Haliny. Radosław R. zgłosił, że w trakcie awantury domo-

Czytajmy!

czytelnicze przygody

W ramach projektu Poznań Viva Senior, z inicjatywy wiceprezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego i współudziale
Biblioteki Raczyńskich, wprowadzono w życie telefoniczne
zamawiania książek, filmów i audiobooków przez osoby 60+,
które nie mogą ze względu na kłopoty z poruszaniem się skorzystać ze swojej filii bibliotecznej. Po zamówieniu interesujących pozycji w centrali Biblioteki (tel. 61 6463344), w każdy
poniedziałek biblioteczni kurierzy dowozić je będą do czytelnika.
Tymczasem w naszej filii przy Tomickiego przybyła kolejna powieść niemieckiej autorki Leonie Swann (ur. 1975). Wydawałoby
się, że na zatłoczonym już polu literatury sensacyjnej, kryminalnej itp. trudno wymyślić coś nowego, niebanalnego itd. Udało
się to właśnie L. Swann, która angażuje do śledztwa... zwierzęta.
I nie chodzi tu o psy tropiące, ale np. gadające-meczące... owce,
które choć nie są zdolne do myślenia abstrakcyjnego, ale jednak
skutecznie pomagają! To ,,Sprawiedliwość owiec” (nie ma u nas
we filii) i niejako kontynuacja: ,,Triumf owiec” (,,thriller i... komedia filozoficzna”) z tymi samymi bohaterami czworonożnymi
i dwunożnymi.
To były bestsellery początku XXI wieku. Uśmiałam się, ubawiło mnie patrzenie na świat z poziomu... owcy (są też kozy, ale
nie tak mądre). No, i ,,Pazur sprawiedliwości” z gadającą (sen-

wej jego żona naruszyła jego nietykalność cielesną uderzając go
kilkukrotnie w twarz.
Ul. Leszka. W sklepie Stokrotka Mariusz J. wspólnie z inną
nieustalona osobą dokonał kradzieży kawy, a nastepnie w celu
utzrymania się w jej posiadaniu odepchnał kierowniczke sklepu oraz dokonał uszkodzenia drzwi. Sprawca zatrzymany, mienie odzyskane.
Ul. Termalna. N/n sprawca dokonał włamania do pojazdu
typu kamper poprzez wyważenie okna, a nastepnie kradzieży
dwóch aparatów fotograficznych i trzech laptopów. Straty łacznie 12000zł.
Ul. Warszawska. Michał K. zawiadomił, że Marcin Sz. dokonał
kradziezy wkretarki Makita. Straty 1000zł..
Ul. Czekalskie. N/n sprawca poprzez wybicie szyby w pojeździe Ford dokonał włamania do pojazdu i kradzieży elektronarzędzi w postaci spawarki typu Mag, czterech szlfierek kątowych
Dexter. Straty 4000zł.
Ul. Główna. Anita J. bedac w stanie nietrzeźwosci sprawowała
opiekę nad małoletnią córką, czym narażała ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Zatrzymana prze f-szy KP Wilda
Ul. Browarna. N/n sprawca z pojazdu Volvo dokonał kradziezy
dwóch wkładów lusterek. Straty 2200zł.
Ul. Warszawska. Dominik F. zawiadomił, że jego współpracownik Marcin F. groził pozbawieniem życia i zdrowia.
Ul. Danuty. Kamil W. posiadał środki odurzające w postaci suszu roślinnego. Zatrzymany przez OPP Poznań.
Ul. Wrzesińska. N/n sprawca dokonał włamania do domku letniskowego, a następnie kradziezy elektronarzędzi. Straty 200zł.

sownie!) papugą żako Gray, która niejako pomaga nowemu
opiekunowi dr. Augustowi Huffowi wytropić mordercę swojego poprzedniego właściciela – studenta Elliota, który uwielbiał
wspinać się po uniwersyteckich murach aż do śmiertelnego wypadku, w którym ktoś mu pomógł. To są książki, po przeczytaniu
których aż żal, że ta czytelnicza przygoda się skończyła.
Ktoś mi zaanonsował ,,Mariannę i róże” Janiny Fedorowicz i
Joanny Konopińskiej jako wydawniczą nowość o dziejach wielkopolskiego ziemiaństwa przełomu XIX i XX wieku. Na dodatek
pamiętnik. W naszej biblioteki książka była na półce. Od 1977
roku! Gdy PAX wówczas wydał ,,Mariannę i róże” nie było to w
smak ówczesnej władzy. No cóż, liczyły się PGR-y z administracjami usadowionymi w pięknych ziemiańskich dworkach. Dziś
na allegro ,,Marianna i róże” osiąga astronomiczne ceny! To nie
jest autentyczny pamiętnik, ale w jego poetyce autorki opisały 24
lata życia Marianny Jasieckiej z domu Malinowskiej, posiłkując
się dokumentami tych rodzin.
Mamy czar dawnej tradycji (ach, ten posag panny na wydaniu, wielkie podróże do Wrocławia czy Poznania po zakupy, a do
Kołobrzegu na wywczasy). To piękny paradokument wartości
pozytywistycznych w Wielkopolsce. Padają nazwiska, niestety,
kojarzone najczęściej tylko z nazwami ulic w Poznaniu (Jackowski, Estkowski, Berwiński, Wawrzyniak), to czasy gdy żył jeszcze
Sienkiewicz i bywał w Wielkopolsce, czasy walki z germanizacją
(strajk dzieci wrzesińskich, wóz Drzymały), walki o każdy kawałek wielkopolskiej ziemi. Polwica, Ostrowieczko, Pakosław, Dolsk – tu toczy się życie bohaterów ,,pamiętnika”, wzbogaconego
archiwalnymi zdjęciami.
Ewa Kłodzińska
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 55 im. Jurija Gagarina
ul. Szpaków 1, 61-065 Poznań, tel. 61 877 02 63
www.sp55.pl interklasa@sp55.pl

ZAPROSZENIE

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

serdecznie zapraszają dzieci 5 i 6-letnie
do Oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2018/ 2019
Wnioski prosimy składać
od 19.02 do 02.03.2018
w sekretariacie szkoły w godz. 9 – 1.
Równocześnie zapraszamy na

Drzwi Otwarte

dla przyszłorocznych pierwszaków (6, 7-lat)
w środę 7.03.2018 o godz. 17.30
Wnioski składamy od 19.03 - 30.03.2018

nasza
pani
jest
z
nami
Z zaangażowaną, lubianą nauczycielką,
Jest Pani wicedyrektorem szkoły, a cześniej uczyła Pani m.in.
przyrody i techniki. Co sprawia Pani większą satysfakcję?
To trudne pytanie. Każde zajęcia sprawiają mi zadowolenie.
Gdy uczniowie otrzymują dobre oceny, biorą udział w konkursach, to jest to satysfakcjonujące. Jeśli organizuję pracę jako wicedyrektor i wszystko przebiega zgodnie z zamierzeniem, to
również jestem zadowolona. W każdej dziedzinie można znaleźć
takie rzeczy, które przynoszą satysfakcję.
Jakie obowiązki pełni zastępca dyrektora szkoły?
Jest to zupełnie inna praca niż ta, którą wykonywałam do tej
pory. Przede wszystkim odpowiadam za to, abyście mieli wszystkie lekcje zgodnie z planem, aby odbywały się dodatkowe zajęcia.
Odpowiadam także za wasze bezpieczeństwo na terenie szkoły,
podczas wyjść i wycieczek klasowych. Mam dużo dodatkowych
obowiązków, których wcześniej nie miałam. Są one dla mnie nowym wyzwaniem.
Czy po koniecznej rezygnacji z wychowawstwa tęskni Pani za
swoimi uczniami?
Oczywiście! Mam jednak ten przywilej i szczęście, że stale spotykam swoich uczniów. Jesteście jak do tej pory moją pierwszą
klasą, której jako wychowawca nie poprowadzę do końca szkoły podstawowej. Jak najmilej was wspominam i bardzo mi was
brakuje.

Czy jakieś zdarzenia z czasów bycia wychowawczynią
szczególnie utkwiło
Pani w pamięci?
Trudno jest mi wybrać tylko jedno zdarzenie,. Najbardziej
pamięta się osoby,
które rozrabiają lub
takie, które odnoszą
duże sukcesy w nauce.
Myślę, że w naszej
klasie wszystko było
w normie. Zapewne
niektóre nazwiska zapiszą się na długo w
mej pamięci, bo wiążą
się z nimi miłe wspomnienia.
W jakich wydarzeniach będzie uczestniczyła nasza szkoła w
bieżącym roku?
W szkole ciągle coś się dzieje. Niektóre wydarzenia są zaplanowane, inne przychodzą nieoczekiwanie. Szczególnym wydarzeniem było spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania – panem
Jackiem Jaśkowiakiem, który odwiedził naszą szkołę i wpisał się
do kroniki szkolnej. Teraz czeka nas remont sali gimnastycznej.
Zmiany będą widoczne, gdy wrócicie do szkoły 1 września.
Dziękujemy za rozmowę.
Magdalena Lecyk, Dominika Mikołajczak

Bateria bardzo widowiskowych kolektorów słonecznych
na terenie szpitala zakaźnego przy ul. Żelaznej.

Ostatnie prace przy poważnym przedsięwzięciu budowy
kolektora sanitarnego od nowych bloków przy ul. abp Dymka.

obecnie wicedyrektor SP 55, panią Hanną
Walkowiak rozmawiają uczennice klasy 7a
Magdalena Lecyk i Dominika Mikołajczak
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Rodzina zastępcza zniknęła

czą dla trojga dzieci, obecnie w wieku gimnazjalnym. Jest to
rodzeństwo Klaudia i Patryk oraz Michał z rodziny dysfunkcyjnej. Jolanta pracuje zawodowo w oświacie jako psycholog,
Piotr jest w zasadzie wszystkim i niczym. Opiekuje się dziatwą, czasem w sezonie letnim wyjeżdża do Kamienia Pomorskiego jako instruktor żeglarski. Właściwie powinienem pisać
o nich w czasie przeszłym, bo cała rodzina pewnego dnia po
prostu zniknęla nie pozostawiając śladu.
Małżonkowie z dziećmi wprowadzili się do domu wynajętego
w moim sąsiedztwie przed dwoma laty, gdy właścicielka znalazła
miłość zagranicą. Kilka miesięcy czekaliśmy aż zjawią się nowi
lokatorzy. I doczekaliśmy się. Najpierw na balkonie pojawił się
piękny piesek, za nim dziewczę urokliwe, potem wysmukły chłopak, a za nimi Pani i Pan. Od razu skierowali wzrok na piękną
dolinę Szklarki w Antoninku, wnet i na nas siedzących przy podwieczorku na naszym balkonie. Od razu poczuliśmy do nich, a
oni do nas sympatię, a ja pomyślałem, że to będzie dobre sąsiedztwo, zatem i łatwiejsze życie.

A więc zadzierzgnęliśmy znajomość. Zwłaszcza Klaudia i Patryk stali się moimi przyjaciółmi. Rodzina zastępcza państwa S.
przybyła z miejscowości Karlino koło Koszalina, z tzw. SOS Wioski Dziecięce. Kilkakrotnie wcześniej zmieniali miejsce zamieszkania, widocznie taki mieli sposób na życie. A jak to się stało, że
znaleźli się w Antoninku? Przez internet. Właścicielka mieszkania z zagranicy uzgodniła wysokość miesięcznego czynszu. I tak
obie strony zadowolone zaczęły nowy etap w życiu. Gdy pani Jolka szła do pracy, pan Piotr zajmował się domem, wyprawieniem
do szkoły dzieci, pomaganiem im w nauce.
Jednak od pewnego czasu nikt z sąsiadów nie pojawiał się na
balkonie, rzadko dochodziło do naszych spotkań. Do naszego
balkonu docierały natomiast głosy już nie z sielankowej atmosfery, ale krzyki małżonków. Z podwórka znikają hamaki, z balkonu
donice z kwiatami, stolik z krzesłami i... linka do bielizny, okna
zamknięte i zaciągnięta żaluzja.
Niedługo po tej obserwacji, wychodząc do furtki, by ze skrzynki wyjąć listy, oczom nie dowierzałem, co zobaczyłem. Cała piątka wynosiła na ulicę swój dobytek w postaci tobołów, waliz, kilka
mebelków i natychmiast ładowała na przyczepkę. Błyskawicznie
całą rodzina zastępcza odjechała, nie pożegnawszy się z nami.
Zalegając właścicielce kilka miesięcy z dzierżawą! A tak dobrą
opinię mieliśmy o nowych sąsiadach. Henryk Rozwadowski

Ulica Kamieńska w Zielińcu jest już prawie gotowa. Pozostałe
elementy komunikacyjnej kompleksowej inwestycji na tym
osiedlu są stopniowo finalizowane.

Ulica Leśna w dotychczasowej koncepcji miała pozostać w
stanie oglądanym na zdjęciu. Teraz jednak raczej przeważa
opinia, że i ta ulica powinna zostać zmodernizowana.

Zasady dobrego wychowania

jest przestrzeganie godzin kontaktów telefonicznych: tylko między 8 a 20 (chyba, że rozmówcy umówią się inaczej).
Na spotkaniach często dochodzi do toastów i recytowania owego ,,Polak – Węgier dwa bratanki...”. Tak, Węgrzy też znają i chętnie cytują ów wierszyk, spotykając się z Polakami. Węgrzy mogą
nam zaimponować wysoką kulturą picia alkoholu, będąc w tym
kraju np. służbowo i biorąc udział w różnych ,,koleżeńskich kolacjach” należy więc raczyć się trunkami bardzo powściągliwie.
Choć zapewne atmosfera będzie bardzo serdeczna, a – zwłaszcza Polki – traktowane z pełną galanterią. Czego, niestety, nie
uświadczą Węgierki od swoich przełożonych czy mężów...
Nie należy się dziwić, gdy Węgier wyrazi otwarcie swoje niezadowolenie. Nie ma też nic dziwnego w tym, że bardzo szybko
– w kontaktach służbowych – Węgier proponuje mówienie po
imieniu, ale bez tzw. bruderszaftu. Węgrzy chętnie pomagają turystom, nie bacząc na barierę językową. Gdy już ,,dogadamy się”
o co nam chodzi, Węgier użyje wszelakich sposobów, aby dostarczyć niezbędnych informacji. Zdarza się nawet, że zaprowadzi
turystę do celu! (cdn)
E.K.

niewychowawczy
wzór
Małżonkowie Jolanta i Piotr S. są od 5 lat rodziną zastęp-

co kraj to obyczaj (3)

Węgry nie są już dla Polaków wiodącym celem turystycznych
wypadów, ale w nowej od jakiegoś czasu sytuacji kontaktów politycznych, być może znowu będziemy częściej u bratanków bywać. A pierwsze skojarzenia (pomijając politykę) związane z tym
krajem? To niezrozumiały język niepodobny do żadnego innego,
oczywiście, przysłowie ,,Polak – Węgier dwa bratanki...”, Balaton,
czardasz, tokaj. A co wiemy o węgierskiej codziennej kulturze,
obowiązujących zwyczajach? Pewnie niewiele, ale mało czym
może nas Węgier zaskoczyć.
Formuły powitania i pożegnania są takie jak u nas. Czasem
mężczyzna powita kobietę formułką ,,całuje ręce”, ale w dłoń...
nie całuje. Tego samego zwrotu używają dzieci i młodzież w stosunku do dorosłych (choć nie jest to ściśle przestrzegane). W zaprzyjaźnionych grupach młodzieżowych nie ma tematów tabu
(włącznie ze sprawami intymnymi), ale polska młodzież też nie
jest już wstydliwa. Zasadą dobrego wychowania na Węgrzech
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii
anielski
czar karnawału
Anielskie skrzydełka wiszące u sufitu w naszym DPS przypo-

minają minionego karnawału czar... Kto się bawił przy Konarskiego czy w innych DPS-ach, ten wie... Były nawet dwie imprezy
jednego dnia! Pod hasłem ,,Sielsko – Anielsko” odbyła się zabawa u nas, z gośćmi m.in. z Bukowskiej i Ugorów. Rzuty anielską
aureolą, darcie anielskiego pierza czy anielski taniec. Były tańce
i wspólna z gośćmi kolacja. Nas też zapraszano. Podkoziołek odbył się w DPS w Lisówkach.
Nieco spokojniej było z zaprzyjaźnionymi seniorami z OK
,,Koziegłowy”. Spółdzielnia Mieszkaniowa bardzo o nich dba,
pan kierownik Wojciech Błażejczyk stworzył nawet klub z odpowiednimi dla seniorów zajęciami, m.in. tanecznymi, rehabilitacyjnymi, kulinarnymi. Tylko pozazdrościć wyjazdów. A u nas
przy pączkach i kawie śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki.

wielkanoc naszej pamięci
O rodzinnych tradycjach wielkanocnych
rozmawiają Ewa Kłodzińska (MY)
i Bożena Kujawa (DPS)

E.K.: - Pani Bożenko, wydaje mi się, że wielkie przedświąteczne odliczanie zaczyna się od Niedzieli Palmowej.
B.K.: - Pierwszym sygnałem jednak były - i są nadal - generalne porządki. A na Niedzielę Palmową cięliśmy witki wierzbowe
z kotkami, na torfowiskach nieopodal mojego rodzinnego Zasutowa, trzciny i z takimi bukietami do poświęcenia szło się na
mszę św. Trzeba było potem koniecznie zjeść jednego wierzbowego ,,kotka”, co ponoć chroniło przed bólem gardła.
E.K.: - Ja do tej wiązanki dokładam jeszcze bukszpan, zazwyczaj przywożony przez zaprzyjaźnione sąsiadki z ich ogrodu.
Do dziś jednak znakiem zbliżających się świąt jest dla mnie
wysiewana rzeżucha i jej specyficzny zapach. Były to istne
,,plantacje” - na talerzykach i talerzach, w plastikowych skorupkach jaj. Gdy już wyrosła były ,,żniwa”. No, chyba, że mój
młodszy brat Jarek niczym królik ogołocił ,,plony”. Posypywałam rzeżuchą plastry szynki, dodawałam do farszu jajecznego,
zimnych sosów i sałatek. To taka namiastka nowalijek!
B.K.: - U mnie, jakieś 10 dni przed świętami, wysiewało się
jęczmień: na podstawku wata zlana wodą i ziarna jęczmienia.
Piękny zielony akcent!
E.K.: - A w Wielki Piątek trzeba ,,bić barana” - maślanego ze
specjalnej drewnianej foremki...
B.K.: - Był jeszcze Wielki Czwartek, w który u nas już przychodził ,,zając”. My, dzieciaki, wystawialiśmy w ogrodzie koszyczki,
a on wkładał do nich różne słodycze. Wolno je było jednak zjeść
dopiero po ,,święconym”!
E.K.: - Na Komandorii ,,zając” też przychodził, chyba w
Wielką Sobotę. Miałam nie lada uciechę, bo przy okazji szukania w tzw. dużym pokoju gniazdek, mama urządzała zabawę
w ,,zimno-ciepło”... Forma do baranka jest już mocno zużyta,
więc części muszę dorabiać ręcznie. Dziś można kupić gotowe
baranki, gdzieś umyka tradycja...
B.K.: - U nas była specjalna foremka, zrobiona przez ojca mojej mamy, Michała Ciesielskiego w 1928 r. Mama dostała od nie-

go w posagu nowy komplet kuchennych akcesoriów: drewniane
łyżki, kwirlejki-mątewki, łopatki itp. oraz tę foremkę. Dziadek
znał się na drewnie, był cieślą. Dzieje tej foremki były dziwne
– gubiła się, odnajdywała... W Wielki Piątek były jeszcze ,,boże
rany” - dzieciaki smagano witkami.
E.K.: - ... z okrzykiem - ,,boże rany!”. U mnie na Komandorii też tak było. Ale się nakrzyczałam i... naśmiałam, gdy babcia mnie goniła! To powiedzmy teraz o koszyku ze święconką.
Przyznaję, że zerkam w cudze koszyki: starsi trzymają się tradycji, dzieciom niekiedy rodzice pozwalają na wkładanie do
koszyków co popadnie, nawet autko widziałam.
B.K.: - U nas w wielkim koszu najwięcej miejsca zajmowała
szynka z kością otoczoną wianuszkiem kiełbas, jajami na twardo, czasem robiliśmy pisanki. Był też kawał pieczonego mięsa.
Pieprz, sól, chrzan, baranek z chorągiewką, chleb, ciasto. Dzieci miały swoje koszyczki. Błogosławienie potraw odbywało się w
szkole, albo u sąsiadów Walkowiaków, bo mieli największy dom.
Z parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce przyjeżdżał przez wiele lat ksiądz proboszcz Piotr Kaczmarek .
E.K.: - No, i mamy Święta. Po rezurekcji lub późniejszej
mszy św. zaczynała się biesiada – od podzielenia się jajami i
złożenia nawzajem życzeń. Honorowe miejsce na stole zajmowały pęta kiełbasy polskiej, była kiełbasa biała, szynka albo w
całości (tzw. myszka), albo pokrojona w plastry. No, i tuziny
jaj. Dodatkami były chrzan, ćwikła, majonez własnej roboty.
Później – słodkie: wysoka, cudnie żółta gotowana w specjalnej
formie baba, serniki, potem nowość – sernik na zimno z owocami i galaretką. Najmniejszym powodzeniem miał mazurek.
B.K.: - U mnie mazurka w ogóle nie było. Oczywiście, dzieliliśmy się jajami z koszyka, a ich skorupki, jako te ,,poświęcone”,
obowiązkowo wrzucaliśmy do pieca. Natomiast specyfiką naszego rodzinnego stołu były jaja na miękko, takie ,,po wiedeńsku”.
E.K.: - Śniadanie wielkanocne przeradzało się w obiad, którego formalnie nie było, potem kolację. Mięsa i często pyzy pojawiały się w Poniedziałek Wielkanocny. To pewnie w każdym
domu tak było... No cóż, teraz w wielu domach jest skromniej
albo pojawiają się nowe tradycje kulinarne. Bez zmian pozostaje jednak owo radosne Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!
Zatem, pani Bożenko, wesołych i... smacznych Świąt!
B.K.: - Pani też tego życzę!
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BARDZO piękne na wiosnę

Cztery lata temu, 17 marca przy ul. Łaskarza na Komandorii
otwarto salon kosmetyczno-fryzjerski SAPHONA.
Mówi właścicielka pani Pauliną Kliczbor.

To był dobry czas, nieustannie przybywa nam klientek, a i panowie nas
nie omijają. Myślę, że to dzięki umiejętnościom koleżanek tu pracujących,
dobrej atmosferze i towarzyszącej nam nieprzerwanie przez ten czas reklamie w MY. Najważniejsze, że się rozwijamy, uczestnicząc w szkoleniach, targach, podpatrując mistrzów, robiąc specjalizacje.
Ja posiadam już odpowiednie uprawnienia, aby robić pedicure leczniczy, a wrastające paznokcie, rozmaite odciski to już plaga! Wprowadzamy
nowości. Teraz jest to m.in. zabieg z kolagenem, tzw. bankietowy. Dlaczego
,,bankietowy”? Bo jego zaskakujący efekt: m.in. wygładzenie zmarszczek
utrzymuje się przez 6 godzin, czyli można go zrobić ,,na ostatnią chwilę”
przez imprezą. Oczywiście, kolejne zabiegi utrwalają ten efekt.
Koleżanki fryzjerki – Małgorzata Zacharias i Izabela Jarysz mają swój
styl, ale też są na bieżąco z nowościami. Wspomnę o zabiegu intensywnego nawilżenia, jest doskonały dla włosów mocno zniszczonych na słońcu
czy od farb. Z kolei Milena Marzec to stylistka rzęs i brwi, specjalistka od
makijaży okolicznościowych, kosmetyczka dłoni i manikiurzystka. A towarzysząca nam do niedawna masażystka jest już teraz szkoleniowcem!

HOROSKOP na marzec

Staramy się odpowiadać na zapotrzebowania naszych klientek. Dla Ich
wygody w ubiegłym roku poszerzyłyśmy powierzchnię, zrobiłyśmy remont
salonu. Naszym Klientkom i Klientom, Redakcji MY i Waszym Czytelnikom składamy najlepsze życzenia pięknych Świąt Wielkiej Nocy.
(Notowała: E.K.)

Pełna reklama Salonu – na ostatniej stronie okładki.

BARAN - Hindusi powiadają, że "zdobywanie jest mozolne, jak
skrzętna praca mrówek, a tracenie jest prędkie, jak podmuch wiatru".
Staniesz obecnie przed niejednym problemem życiowym. Żmudnie
musisz go rozwiązać ku zadowoleniu własnym i najbliższych. Zmiana w
środowisku zawodowym nie wykluczona. W uczuciach liczy się przede
wszystkim przyjaźń. Nie spodziewasz się rozkwitu miłości.
BYK - Karol Bunsch ostrzegał: "Spóźniona rada gorsza od żadnej". Z
uporem będziesz realizować własne, niezależne od dążeń otoczenia, plany. Zewsząd wszakże czyhać będą niebłahe zagrożenia. Toteż wskazana
będzie także poprawka w zbyt śmiałych zamierzeniach. Słońce miłości
w dwu fazach - lipcu i wrześniu.
BLIŹNIĘTA - "Było nie było musi być miło". Na większe osiągnięcia w pracy zawodowej trzeba będzie poczekać i to bardzo cierpliwie.
Nie zabraknie Ci jednak mało znaczących, ale przynoszących satysfakcję i radość sukcesów i na tym polu. Najważniejsze obecnie są dla Ciebie sprawy serca i miłości. Kwiecień, a potem październik to najlepsze
tu miesiące. „Lepiej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią nie zrobić".
RAK - Ponoć sposobem żółw zająca dogonił. Nie zabraknie Ci szans
na przegonienie innych w robocie. Na szczęście dostrzeżesz je na czas
i spożytkujesz okazje do wybicia się nad szarość dookolną i marnawą.
Trochę intuicji przy tym nie zawadzi, a także zdobycie się na cierpliwość
i rozwagę. Hugo Steinhaus zwykł mawiać: „U nas rozlega się bezustanny
hałas, gdyż wciąż wrzeszczą: cicho!” Czas miłości - maj.
LEW - "Tyle wie, ile zje, a co wypije, to nie rachuje" - Słusznie, czy nie,
ale przecież z pozoru przynajmniej prawdziwie. Poprawa sytuacji zawodowej i materialnej. Głównym celem życiowej krzątaniny będzie najbliższa rodzina. Bezsprzecznie zasłużyła sobie na to, ustępując Ci z drogi
latami. Miesiąc miłowania - lipiec.
PANNA - Współcześni młodzieżowcy zwykli lekceważąco mawiać:
"Nawijaj, nawijaj, i tak z tego nici wyjdą". Nie zmienia to w niczym faktu, że jest nie tylko zawodowa, ale również społeczna i polityczna szansa,
jako, że wreszcie żyjesz w bardzo ciekawych czasach. Twoja pozycja w
środowisku zostanie umocniona. Wielkie uczucie ogarnie Cię bez reszty
w sierpniu - wrześniu.
WAGA - Zachowujesz się jak na linie. Tymczasem należałoby zachowywać spokój i nie dopuszczać bynajmniej do zaostrzania niespodziewanych sytuacji. Z nieprzewidzianymi wydarzeniami uporasz się
osobiście bez potrzeby pomocy z zewnątrz, chociaż zawsze możesz na
nią liczyć. Filozof głosi: "Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych
oczach jego cierpienia podnieść do najwyższej godności". Na miłość
czas w październiku.

SKORPION - Ryzykowne i niecodzienne w Twoich warunkach pociągnięcia przyniosą Ci więcej pożytku, niż szkody, choć i bez niej się
nie obejdzie. Taki los wypadł nam, że dziś tak, a jutro okaże się nieco
inaczej. Do zaprowadzenia lepszej niż dotychczas atmosfery w domu i w
ogóle w kręgach rodzinnych najkorzystniejsza akurat pora i sposobność.
Nie dasz się sprowokować otoczeniu wiedząc, że "banał ma zazwyczaj
bardzo oryginalne racje". Czas miłości - lipiec i listopad.
STRZELEC - Nadzieja jest matką głupich. Musisz umacniać swoją
pozycję, reagując żywo i nader skutecznie na ataki zawistnych. Szanse
powodzenia są, i to niemałe. Stąd konieczność wykazania się pracowitością, ale i też talentem. Zawiłości spraw dokuczą Ci, ale ich rozwikłanie
przyniesie znamienną satysfakcję. Przecież "im później, tym smutniej".
A miłość przyjdzie już teraz.
KOZIOROŻEC - Nieprzychylni mówią o Tobie, że "suniesz jak strzała
wplątana w pierze". Tymczasem sytuacja wymaga od Ciebie starań. Nie
będziesz zważać na opinie innych, nie zawsze przecież obiektywnie, ani
tym bardziej przyjazne. W sprawach zawodowych zastój. Otrząśniesz
się z tego. "Trzeba - rzecze mędrzec - mieć poczucie rzeczywistości i
tam, gdzie diabeł gospodarzy, nie silić się na przemycanie swoich trzech
ziarn pszenicy między kąkole". Miłość w listopadzie.
WODNIK - Weźmy się w garść, a wy to zrobicie - taka to już Twoja
życiowa maksyma. A powinna być raczej jej odwrotność. Będzie ciekawie - mimo wahań, sporów i wewnętrznych niepokojów, zresztą niezbyt
dokuczliwych. Dostrzeżesz wreszcie sens i wartości swego nowego statusu, a po pewnym czasie odczujesz korzystne i pożyteczne, także dla
innych, skutki swej działalności. Miłość zapalczywa - właśnie teraz, a jej
nader niebezpieczny nawrót w grudniu.
RYBY - Kierujesz się maksymą: "Na życiu mi nie zależy, może i trwać
nawet i sto lat". Zadufanie tym samym okazujesz światu ogromne. Tymczasem spiętrzą się przeciwności losu i co wtedy? Nie ustąpisz, rzecz
jasna, ale będzie Cię to drogo kosztowało, stracisz sporo przyjaciół poświęcając ich na ołtarzu kariery. Miłość zakwitnie w czerwcu.

FRANCISZKA (9 marca) to kobieta niespokojna, niekiedy
nerwowa i pobudliwa. Nieco mroczna jak paproć (jej totem roślinny) w ciemnym lesie... Jest aktywna, ale nie lubi być ponaglaną. Gubi się jeśli ma osiągnąć kilka celów. Jest wrażliwa na
niepowodzenia, ale nie zniechęca się. Docenia wsparcie przyjaciół, kobieta o dużej moralności. W miłości nieufna, ale łatwo
porozumiewa się z mężczyznami np. na zawodowo

ERNEST (27 marca) bardzo szybko reaguje – jak jaguar, jego
totem zwierzęcy. To mężczyzna o bogatym i uporządkowanym
życiu wewnętrznym, ale i otwarty na świat oraz sprawy bliźnich,
którym lubi pomagać. Jest pewny siebie, uparty, czasem nawet
despotyczny. Ernest jest typem budowniczego, który kieruje budową, działając precyzyjnie i skutecznie. Nie odrzuca miłości
chyba, że ta kłóci się z jego moralnością, religijnością.

IMIENNIK MARCOWY
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energorower

RESTAURACJA

Jest to urządzenie
do wytwarzania prądu
za pomocą roweru
www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl
restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

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

SKLEP RTV-AGD

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

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

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

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

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

2018

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

34

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 351 72

tel. 6187925 48 kom. 507 047 067

taka reklama
kosztuje 29 zł

www.kamieniarz.org.pl

61 876 84 88, 506 972 404
E-meil: sd@roletim.pl

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

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

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

↓

ŚW. KAMILA

Adres:

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

CO

AŃ

KR

WITKOWSKA

APTEKA
TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

149,-

TRZEMESZE

WA

POWIDZKA

WARSZAWSKA
Godziny
otwarcia apteki:

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