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W NUMERZE m.in.: 
Zwierzogród wiceprezydenta
Uratować zabytek po Mycielskich
Szkielet, grób, butelka...
Szczęśliwe życie tajlandzkich psów
Budowlana katastrofa urzędników

Nauczyciele z rodzicami pokazali, że w szkole można robić dużo więcej

"Wiosna Naukowców" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Antoninku s. 8
Eksperymenty z energią -

wyścigi samochodów na torze
z wykorzystaniem prądu
samemu produkowanego

na energorowerze

Te niecodzienne doświadczenia
zachęcą młody umysł

do poświęcenia się nauce?
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Fot. Hieronim Dymalski

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

                            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.
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„oddał” milion złotych

niechlubne  pomniki  jarosława  pucka

Oto aktualny obraz od dawna opuszczonych kontenerów, 
postawionych lata temu przy ul. Średzkiej przez ówczesnego 

dyrektora ZKZL Jarosława Pucka. Absurdalny pomysł 
kosztował miliony i był od początku skazany na kompletne 
fiasko. Pomysłodawca nie tylko nigdy nie przyznał się do 
błędu, ale chełpi się kontenerami jako swoim sukcesem. 

J. Pucek ma zamiar kandydować na prezydenta Poznania.

REdAKCjA „MY”                   tel. 61 876 84 88,
www. czasopismomy.pl                   e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. (61) 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

zwierzogród wiceprezydenta
Ponad milion złotych odszkodowania za wywłaszczoną zie-

mię miał otrzymać od gminy Tarnowo Podgórne upośledzo-
ny rolnik Tomasz K. z Chyb, ale tego ogromnego roszczenia... 
zrzekł się na rzecz rodziny poznańskiego prawnika Augusty-
na P.  Sądy, najpierw Okręgowy i teraz Apelacyjny w Poznaniu, 
uniewinniły prawników od wniesionego oskarżenia o oszuka-
nie niepełnosprawnego rolnika. 

Sędzia Izabela Pospieska uzasadniając taki ostateczny wyrok 
stwierdziła, że prawnicy przejmując prawo do odszkodowania 
nie wiedzieli o umysłowym upośledzeniu właściciela gruntu. 
Byli więc przekonani, że w pełni świadomy człowiek zrzeka się 
ogromnego odszkodowania za otrzymane kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Tyle od prawników otrzymał bowiem rolnik, który jed-
nak twierdzi, że była to tylko pożyczka, potrzebna mu w związku 
z budową domu. 

Sędzia I. Pospieska nie uznała prokuratorskiego oskarżenia, że 
prawnicy oszukali rolnika, doprowadzając go do podpisania nie-
świadomie cesji wierzytelności, wykorzystując niepełnospraw-
ność intelektualną partnera. Sędzia argumentowała, że rolnik z 
Chyb świadomie zrezygnował z odszkodowania oferowanego 
przez gminę w 2007 roku. Według jednak wyjaśnień rolnika, ten 
nie przyjął wówczas proponowanej kwoty za radą właśnie me-
cenasa Augustyna P., który obiecywał załatwienie wyższego od-
szkodowania. I załatwił, ale dla siebie.

Trzeba tu podkreślić, że mecenas Augustyn P. sam pierwszy 
poinformował upośledzonego rolnika w 2007 roku o możliwości 
domagania się od gminy odszkodowania. Wspomniany praw-
nik zajmował się wcześniej zawodowo dochodzeniem takiego 
roszczenia na rzecz sąsiada Tomasza K. Ale o jego upośledzeniu 
umysłowym nic – jak twierdzi - nie wiedział i o tej swojej niewie-
dzy w pełni przekonał sędzię Izabelę Pospieską. 

To zadecydowało o uwolnieniu prawników od zarzutu oszu-
stwa. Nie mieli oni świadomości upośledzenia Tomasza K. i nie 
chcieli tego wykorzystać – stwierdziła sędzia. Nie miała też z ko-
lei wątpliwości, że pomimo upośledzenia rolnik wiedział co pod-
pisuje, zrzekając się swoich roszczeń na rzecz prawników. Nie 
szkodzi, że dla przeciętnego, normalnego obywatela to nie ma 
nic wspólnego ani z rozsądkiem, ani ze sprawiedliwością, bu-
dzi oburzenie, sprzeciw i odrazę. Może jednak prawda w koń-
cu wygra?!                                                                                      md

Jeśli ktoś by pomyślał - logicznie zresztą rozumując - że sło-
wo „zwierzogród” jest po prostu nową, krótszą odmianą dobrze 
znanej nazwy „ogród zoologiczny”, to ...byłby w błędzie. Zwie-
rzogrodem nazwał wiceprezydent Poznania Tomasz Lewan-
dowski planowane schronisko dla zwierząt, mające powstać 
przy ulicy Kobylepole na osiedlu o tej samej nazwie. Wicepre-
zydent jest widać tak bezmiernie dumny i zachwycony tym po-
mysłem nazewniczym, że nie widział potrzeby, aby np. poddać 
go jakiejkolwiek społecznej dyskusji. Mało tego, T. Lewandow-
ski poinformował publicznie, że już zwrócił się z prośbą do słyn-
nej wytwórni filmowej Disney o zgodę na wykorzystanie słowa 
„zwierzogród” w Poznaniu. 

Szok i niedowierzanie? To nie jest bynajmniej żart primaapri-
lisowy. Tylko czekać, jak Disney zażąda od Poznania stosow-
nej zapłaty licencyjnej, chociaż „zwierzogród” raczej nie figuruje  
w słowniku angielskim. Jest to połączenie słów o jak najbardziej 
polskich korzeniach, ale jeśli Polacy proszą o zgodę, to czemu nie 
za pieniądze?! W USA wiedzą co to biznes. Wiceprezydent Lewan-
dowski zamierza widocznie ogłosić światu, że rządzący Poznaniem 
są ludźmi światłymi, korzystającymi z globalnej kultury masowej. 
Temu ma służyć pomysł ze Zwierzogrodem.?

Nagrodzona Oskarami słynna disneyowska kreskówka nosi an-
gielski tytuł „Zootopia”, a nie „Zwierzogród”, jak się na polski ten 
tytuł tłumaczy, więc po co zezwolenie? Czy szykuje się jakaś praw-
dziwa niespodzianka ze strony wiceprezydenta? Który obcokrajo-
wiec zrozumie, co znaczy polskie tłumaczenie „Zwierzogród”? Co 
innego „Zootomia” - to każdy od od razu skojarzy z Disneyem! 
Trzeba schronisko dla zwierząt w Poznaniu nazwać ZOOTOMIA 
i basta!

Dość żartów. Znane w polszczyźnie od stulecia określenie „schro-
nisko dla zwierząt” jest powszechnie znane i jednoznacznie ro-
zumiane jako azyl dla porzuconych przez ludzi, bezdomnych, 
nieszczęśliwych zwierząt. Nie ma w tej nazwie nic wstydliwego czy 
niestosownego, aby trzeba ją zastępować inną, w dodatku niejed-
noznaczną, niezrozumiałą i nietrafną. 

Azyl porzuconych zwierząt ma im przede wszystkim stwarzać 
możliwie najlepsze warunki bytowania. Rozrywki z oglądania 
zwierząt szukać można w ogrodzie zoologicznym, a mieszkań-
com schroniska należy dać schronienie i spokój. Urzędnicy z wi-
ceprezydentem na czele chcieliby ze schroniska zrobić komercyjne 
przedsięwzięcie z rozrywkami, różnymi usługami i piknik z tłuma-
mi odwiedzających. Czas, aby głos zabrali prawdziwi opiekunowie 
zwierząt.                                                               Marcin dymczyk

Zdemontowano wszyst-
kie balkony na widocznej tu 
ścianie 10-piętrowego budyn-
ku i barierkami zabezpieczo-
no drzwi. Takie same balkony 
są jednak nadal użytkowane 
po drugiej stronie tego same-
go budynku i  na kilku innych 
budynkach bliźniaczych. Dla-
czego te balkony zdemonto-
wano, a pozostałe nie, skoro 
technologia wykonania ich 
wszystkich jest bez watpienia 
identyczna? Czy to pytanie nie 
obchodzi zainteresowanych?

tajemnica balkonów przy ul. łaskarza
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zielone, czyste osiedle

tajemniczy i prawdziwy
biskup jordan

W sobotę 21 kwietnia br. o godz. 9 zbierzemy się jak najliczniej  
do wspólnego sprzątania naszego otoczenia. 

Krzysztof Bartosiak

Jest niewątpliwie postacią historyczną. I choć 
Anonim Gall czy Kadłubek o nim nie wspomi-
nają, to Kronika wielkopolska i kroniki śląskie 
piszą o Jordanie. ,,biskup polski” czy ,,biskup 
poznański”, który przybył na ziemie polskie 
i najczęściej ,,rezydował” w Poznaniu (choć 
mówi się też o Gnieźnie). Tyle, że to postać 
wielce enigmatyczna. A ja, obłożona lekturą 
wszelaką i już po penetracji zasobów interne-
towych, próbuję Jordanowi napisać...życiorys.

Jordan urodził się... nie wiadomo kiedy i gdzie, a jego imię było 
popularne w wielu krajach Europy zachodniej od Włoch do Nie-
miec. Niektórzy twierdzą, że może był Włochem (Giordano?), a 
może pochodził z Nadrenii. Skąd się wziął Jordan w Polsce? Może 
przybył do nas z Włoch, jako świeżo upieczony biskup misyjny, 
ustanowiony przez papieża Jana XIII. Może przybył w orszaku 
Dąbrówki jako kapelan. Może był kapłanem diecezji ratyzboń-
skiej, może wywodził się ze słynnego klasztoru św. Emmerama? 

Pierwsza data, jaka pojawia się w związku z Jordanem, to rok 
968, kiedy w Annales Bohemici (rocznik czeski) zapisano ,,Polonia 
cepit habere episcopum” czyli ,,Polska zaczęła mieć swojego bisku-
pa”. Rocznik kapituły poznańskiej, wywodzący się bezpośrednio z 
pisanego w Gnieźnie najstarszego rocznika polskiego, notuje (łac.) 

,,Roku Pańskiego 968 został ordynowany Jordan, pierwszy biskup 
w Polsce”. Czy też, w innym tłumaczeniu: ,,Jordan został urządzo-
ny jako pierwszy biskup w Polsce”. Owo biskupstwo z Jordanem 
na czele do 1000 roku obejmowało całe państwo polskie i było za-
leżne wprost od Stolicy Apostolskiej (o niezależność od biskupów 
reprezentujących państwowe interesy Niemiec, ze względów poli-
tycznych walczył nasz Mieszko I). Dodajmy, że do biskupstwa po-
znańskiego aż do roku 1798 należała m.in. Warszawa.

I tu jeszcze jedna dygresja. Zdaje się, że biskupa Jordana za-
wdzięczamy niejako Dąbrówce. Przypuszcza się bowiem, że to jej 
siostra (mniszka) księżniczka Mlada-Maria, będąc w latach 965 
– 967 w Rzymie, orędowała u papieża w sprawach polskich. Owa 
Mlada została później opatką klasztoru benedyktynek w Pradze. 

Jordan był zapewne młodym, wyszkolonym w sprawach mi-
syjnych księdzem. Bo z tymi Polakami to było tak, że, owszem, 
ochoczo za swoim księciem Mieszkiem też się ochrzcili, ale moc-
no jeszcze w oparach pogaństwa tkwili. Trzeba było więc tęgiego 
misjonarza, który by ich ostatecznie do nowej wiary przekonał. 
Jordan swą misję wykonywał gorliwie, wysiłku apostolskiego nie 
skąpił, o czym pisze Niemiec Thietmar w swoich kronikach. Tak 
więc niewątpliwie bp Jordan był też łącznikiem między Polską po-
gańską a chrześcijańską. Jako datę jego śmierci podaje się rok 982 
lub 984. Miejsce pochówku – nieznane.

Jakkolwiek z biskupem Jordanem było, to na pewno mija 1050 
lat od ustanowienia biskupstwa poznańskiego-polskiego. Obchody 
tego ważnego dla Kościoła w Polsce, a zwłaszcza w Poznaniu  jubi-
leuszu zaczęły się w ubiegłym roku i potrwają do 25 listopada br. 

                                                                              Ewa Kłodzińska  

już wiosna zajrzała nam do okien. Bu-
dzące przyrodę do życia promyki słońca 
raczą również o niej przypominać. Wio-
sną porządkujemy obejścia, a ogrodom 
,,dajemy nowe życie”. jest kilka tematów, 
które pragnę z tej okazji poruszyć.

Zawsze w kwietniu miasto Poznań or-
ganizuje ,,Akcję Sprzątania Świata”. Osie-
dle A-Z-K od trzech lat bierze w niej 
czynny udział. W Kobylepolu silną grupę 
zawsze stanowią ośrodki pomocowe: ,,Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu ,,Monar-Borówki” oraz ,,Pogotowie Społecz-
ne''. Wraz z mieszkańcami Darzyboru sprzątają całą okolicę. W 
Antoninku Huta Szkła wraz z mieszkańcami wysprzątała okolicę 
Szklarki oraz parku przy ul. Browarnej. Natomiast w Zielińcu to 
pracownicy fabryki VW stanowili ,,siłę przewodnią”. Mam cichą 
nadzieję, że i mieszkańcy Zielińca też kiedyś czynnie włączą się 
do tych działań, wszak głoszą wszem i wobec, że są ekologiczni 
(najczęściej słychać ich w mediach). Poprzednio w sumie zebra-
no 4 kontenery oraz 150 worków śmieci. A co w tym roku?

drodzy Mieszkańcy! Zapraszam Was do akcji w większym 
gronie, by ci, którym ekologia przez duże ,,E'' leży na sercu, 
zgłosili się do Rady Osiedla. Zapewnimy worki oraz rękawice 
ochronne. Termin akcji to 21 kwietnia (sobota), rozpo-
czynamy o godz. 9, a kończymy o 13 wspólną grochów-
ką. Zgłoszenia na adres: rada.azk@wp.pl lub na mój numer (w 
gablotach RO i na stronie www.antoninek-zieliniec-kobylepole.
pl. Niech nasza okolica zakwitnie zielenią, a śmieci znajdą się we 
właściwym miejscu. Liczę, że będzie nas spora gromadka!

drugim tematem jest konkurs ,,Zielony Poznań”. Dwie po-
przednie edycje skutkowały dla nas obecnością i wyrazami 
uznania. Otrzymały osobiście z rąk wiceprezydenta Solarskiego 
nagrody i wyróżnienia. Zapraszam więc przede wszystkim nie-
zdecydowanych -spróbujcie swoich sił i pokażcie, że wasze raba-
ty, kwietniki czy balkony nie są wcale gorsze! 

Przypominamy ,,zapominalskim”, że środowisko, w którym 
żyjemy, służy przede wszystkim nam! Dbajmy o nie i reagujmy 
na każdy objaw ,,chuligaństwa ekologicznego”. W ubiegłym roku 
wydaliśmy sporą kwotę na nowe śmietniki, które zostały usta-
wione na terenie całego osiedla. W tymże również przeznaczyli-
śmy na nie pewną sumę. Do zobaczenia zatem na akcji ,,Czysty 
Poznań-Wspólna Sprawa! ,,Przyroda bez człowieka może żyć, 
ale człowiek bez przyrody ZGINIE”.           Krzysztof Bartosiak 

Po pracy spotkamy sie na wspólnym posiłku, czyli będzie do 
pierwszy w tym roku sąsiedzki festyn w przyjacielskim gronie.
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Filary nie były remontowane co najmniej od wojny, 
czego dowodzą ślady po pociskach. Na wprost widać dawną 

aleję, wiodącą na dziedziniec byłego pałacu Mycielskich.

Filary bramy do pałacu Mycielskich
uratować zabytek!

“Browarna Przystań” po “Myńskim Kole”
nowe życie gościńca

jest już bez wątpienia ostatni moment, aby uratować dwa 
zabytkowe filary, na których kiedyś wisiały skrzydła bramy 
wjazdowej, prowadzącej do nie istniejącego już pałacu - sie-
dziby zasłużonego od wieków rodu Mycielskich w Kobyle-
polu. jeden z tych filarów uległ tak poważnemu uszkodzeniu  
w części przygruntowej, że w każdej chwili może ulec przewró-
ceniu. Należy podjąć niezwłoczną i zdecydowaną interwencję, 
ratującą te szacowne murowane obiekty, zlokalizowane przy 
ul. bpa W. dymka w pobliżu ul. Folwarcznej. 

Nie mamy wątpliwości, że Miejski Konserwator Zabytków  
w Poznaniu doceni powagę sytuacji i spowoduje niezbęd-
ne działania dla uratowania cennych materialnych pamiątek 
naszej historii. Zapewne nigdy już nie zostanie odbudowany 
pałac Mycielskich, ale jest szansa zachowania dla następnych 

pokoleń, cudem przetrwałych do dzisiaj, dwóch wspomnia-
nych oryginalnych obiektów. Nie od rzeczy byłoby pomyśleć 
też przy okazji o umieszczeniu przy filarach stosownej infor-
macji.                                                                                                md

Zrujnowane zwieńczenie filara i widoczny rok budowy 1900. 
Z prawej: bardzo groźne uszkodzenie konstrukcji grożące jej 

upadkiem. Jeszcze można temu zapobiec.

Inicjały IM, nad nimi jeden ze śladów po pociskach. Z prawej: 
kowalskiej zapewne roboty mocowanie sworznia bramowych 

zawiasów. Materialny dowód rzemieśliczego kunsztu.

W czerwcu miną dwa lata od niszczącego pożaru gospody 
Młyńskie Koło w Antoninku. Bardzo długo nic się nie działo, 
obiekt jeszcze bardziej podupadał i raczej powszechnie sądzo-
no, że nastał już ostateczny kres tej głośnej ongiś restauracji z 
hotelem. Znalazła się jednak osoba, która od właścicieli naby-
ła zrujnowaną budowlę i w ostatnich miesiącach przeprowadziła 
w szybkim tempie jej remont. Obecna właścicielka, z doświad-
czeniem w prowadzeniu działalności gastronomicznej, nadała 
odtworzonemu obiektowi w Antoninku nową nazwę: „Bro-
warna Przystań”. 

Uruchomienie placówki planowano pierwotnie na maj br., ale 
remont okazał się bardziej skomplikowany niż początkowo za-
kładano i dlatego otwarcie nastąpi raczej w czerwcu br. Dopro-
wadzenia do właściwego stanu wymaga nie tylko budynek, ale i 
całe jego otoczenie, które w ciągu dwóch lat uległo zdewastowa-
niu i zostało opanowane przez roślinność. 

Szczerze życzymy nowej właścicielce, aby nie tylko przywróci-
ła obiektowi dawną świetność, ale ją wzbogaciła nowymi inicja-
tywami. Warto przypomnieć, że w latach Młyńskiego Koła miały 
tu miejsce nawet bardzo głośne wydarzenia kulturalne, z udzia-
łem m.in. takich sław jak Adam Hanuszkiewicz. Myślimy jednak 
raczej o przedsięwzięciach mniej elitarnych, a bardziej dostęp-
nych lokalnej społeczności. md

Prace widoczne z zewnątrz były bardzo poważne, ale wnętrze wymagało w istocie odtworzenia z wymianą drewnianych 
konstrukcji i ścian. Dach budynku zostanie pokryty blachą imitującą kolorem i fakturą drewniane gonty.
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Otwarta w jedną z niedziel marca nisza w nawie głównej 
remontowanego kościoła na Komandorii wzbudziła niemałe 
zainteresowanie. Stosownych wyjaśnień udzielał ksiądz pro-
boszcz Paweł deskur, a parafianie z ciekawością zaglądali w 
podziemia świątyni. ,,W kościele św. Jana, w sklepie pod główną 
nawą, gdzie chowano szlachtę, spoczął jeszcze za życia komando-
ra Michała (Dąbrowskiego, o wielkich zasługach dla tego kościoła, 
jemu zawdzięczamy m.in. Kaplicę św. Krzyża – dop. E.K.) syno-
wiec jego” - czytamy w archiwalnych zapiskach. Przypomnijmy, 
że wiele czasu zabrało odszukanie wejścia do tej krypty. 

W tamtą marcową 
niedzielę pewnie niko-
go nie zainteresowała fo-
lia (współczesna) leżąca 
na boku. Skrywała ona 
kompletny szkielet! Nie 
ujawniono go, aby nie 
wzbudzać zbędnej sensa-
cji, a może nawet strachu. 
Kości (również dziecię-
cych) było więcej, prze-
mieszanych z piaskiem i 
ziemią. Przy fragmencie 
innego szkieletu znale-
ziono kawałek tkaniny, co 
pozwala sądzić, że osoba 
ta nie była pochowana 
w trumnie, a w całunie. 
Pewnie dlatego, że nie-
wielka nisza nie zmieści-
łaby trumiennej skrzyni. 
Kośćmi zajęli się antro-
polodzy. O wynikach ich 
badań – napiszemy.

szkielet, grób i butelka...
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Po odsłonięciu niszy na jednym ze stopni leżała butelka z ta-
jemniczą zawartością. Okazał się nim twardy szary papier, na 
którym ,,ku potomności” pracujący tutaj rzemieślnicy odno-
towali datę: 26 sierpnia 1948 rok. Przypomnijmy, że był to rok, 
w którym przystąpiono (po szczegółowej lustracji przeprowa-
dzonej przez wybitnych, poznańskich architektów) do odbudo-
wy kościoła św. Jana Jerozolimskiego, zdewastowanego najpierw 
przez Niemców, później przez działania wojenne podczas akcji 
wyzwalania Poznania. Proboszczem wówczas był ks. Władysław 
Koperski.

List w butelce z 26 sierpnia 1948 roku z krótką informacją 
o firmach dokonujących wówczas remontu kościoła,

Teraz odkryto miejsce pochówku ostatnich komandorów mal-
tańskich pod Kaplicą św. Krzyża. I nie była to krypta (o której 
pisali nawet autorzy monografii kościoła), a grób ukryty w cze-
luściach z prawej strony Kaplicy św. Krzyża. Jedna z trumien 
zachowała się w niezłym stanie. Prawdopodobnie skrywa do-
czesne szczątki ostatniego komandora Andrzeja Marcina Boń-
cza Miaskowskiego (1752 – 1832), który ,,pochowany został (...) 
w podziemiach kaplicy św. Krzyża w kościele św. Jana (...). Po jego 

śmierci zabrał rząd pruski wszystkie dobra komandorskie”. Jako 
ciekawostkę podajemy, że za jego życia ,,chciał rząd pruski roze-
brać starożytny kościół św. Jana”, czyli właśnie ten, który teraz z 
takim pietyzmem i mozołem od lata 2016 roku jest remontowa-
ny i konserwowany!

 Trumna przygniotła dwie inne. To miejsce zostało ponow-
nie zamurowane i zalane betonem, na który z powrotem zosta-
nie położona posadzka. Nad trumnami odmówiono modlitwę o 
spokój dusz pochowanych tam komandorów...

Wiele osób żywo interesuje się remontem szacownej światyni, 
poznając zarazem bezpośrednio jej długą i burzliwą historię.

I na tym kończy-
my relacjonowanie 
poszukiwań ,,kryp-
ty” i miejsca daw-
nych pochówków. 
Co nie oznacza wca-
le, że do tego tema-
tu nie powrócimy za 
czas jakiś, bo  praw-
dopodobnie głębo-
kie wnętrza kościoła 
kryją jeszcze inną ni-
szę czy kryptę, gdzie 
– taka była niegdyś 
tradycja - chowano 
proboszczów kościo-
ła, którzy byli równo-
cześnie kanonikami 
katedralnymi. 

Teraz przyszedł 
czas na Kaplicę św. 
Krzyża. jej wnętrze 
oplotą gęste niczym 
pajęczyna rusztowania. Prace odbywać się będą na wysokości 
ok. 10 metrów i skoncentrują się na malowidłach. Wszyscy mają 
nadzieję, że obędzie się bez niespodzianek. O tym napiszemy w 
majowym numerze MY.                                       Ewa Kłodzińska

                       Foto: Waldemar Malicki i archiwum parafialne
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górka kontra młynarski
Teatr Scena na Piętrze

Blisko rocznicy 77. urodzin a pierwszej śmierci Wojciecha 
Młynarskiego, Scena na Pietrze zaprosiła na koncert ,,droga” 
w wykonaniu Stanisława Górki (vocal) i jerzego derfla (pia-
nista, kompozytor, aranżer). Tytuł spektaklu nawiązywał do 
serialu tv Sylwestra Chęcińskiego (z Wiesławem Gołasem w 
roli głównej i piosenką przewodnią ,,Absolutnie”), ale rów-
nież, przynajmniej w założeniu, miał być zapisem artystycznej 
współpracy W. Młynarskiego i j. derfla (z lewej). Z piosenkami 
zmierzył się aktor Stanisław Górka (z prawej).

Nie byłam wielbicielką autorskich piosenek W. Młynarskie-
go, przez niego wykonywanych (bo pamiętać trzeba jeszcze o 
dziesiątkach tekstów przebojów śpiewanych przez gwiazdy es-
trady, tłumaczeń itp.), ale doceniałam specyficzny jakby  wyciszo-
ny  sposób ich przekazu. Wspomnijmy ,,Jesteśmy na wczasach”, 
,,Niedziela na Głównym”, ,,Tupot białych mew” czy doskonały 
tekst ,,Róbmy swoje”. 

Tymczasem Stanisław Górka był pełny aktorskiej ekspresji, a 
piosenki wręcz wykrzyczał ze sceny Sceny. Nie kojarzyło mi się 
to... absolutnie z sarkazmem, ukrytym dowcipem, ironią Mły-
narskiego, ale publiczność Sceny nagromadziła taką interpre-
tację gorącym aplauzem, którym wymusiła bisy... Szkoda, że 
zabrakło tego ,,Róbmy swoje”, tak aktualnego również dzisiaj. 
Anegdoty, którym obaj panowie okrasili występ, też odbiegały 
od (moich!) oczekiwań.

jerzy derfel został uhonorowany przez Fundację Tespis Zło-
tym Laurem za swoje artystyczne zasługi dla Kultury i Sceny. 
Zupełnie inny nastrój zapanował po koncercie w Galerii. Tam 
popłynęły dla Jerzego Derfla, z okazji jego 77. urodzin, biesiad-
ne, w różnych tonacjach, ,,Sto lat!”.

Tymczasem 16. kwietnia br. Scena zaprasza na spektakl 
Macieja Wojtyszki w jego reżyserii z Hanną Bieluszko w roli 
głównej. To ,,Bóg, ja i pieniądze” (premiera miała miejsce w 
maju 2015 r. w krakowskim Teatrze im. j. Słowackiego). To 
zwierzenia dojrzałej, można rzec zwykłej kobiety. jak każda 
inna myśli o miłości, wspomina to co się wydarzyło, co wyda-
rzyć się mogło. Będzie i gorzko, i słodko... 

                             Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
              REKOLEKCjE
Podczas rekolekcji szkolnych uczniów podzielono na 3 grupy 

wiekowe. W pierwszym i drugim dniu gościliśmy w Katedrze po-
znańskiej. Brat Józef malowniczo opowiadał o jej historii, zwie-
dzano podziemia i obejrzano film. W kościele św. Małgorzaty 
pod życzliwym okiem ks. Pawła Deskura dzieci wysłuchały nauki 
rekolekcyjnej i przystąpiły do sakramentu pokuty oraz uczestni-
czyły we Mszy św. W trzecim dniu w szkole uczniowie pod opie-
ką siostry Haliny przedstawili inscenizację "Znak krzyża". Siostra 
wcieliła się rolę narratora natomiast 37 aktorów odgrywało opo-
wiadane scenki. Dla najstarszej grupy pani Barbara Buk prowa-
dziła warsztaty o św. Janie Pawle II.       s. Halina Sposób ZSNM

    SPEŁNIAMY MARZENIA
Marzeniem jedne-

go z naszych uczniów 
było spotkanie i zdoby-
cie autografu króla disco 
polo – Zenka Marty-
niuka. Dzięki staraniom 
dyrekcji i grona pedago-
gicznego SP 85, marze-
nie chłopca spełniło się. 
W piątek 2 marca w hali 
Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji odby-
ło się spotkanie Mateusza 
ze swoim idolem. Chło-
piec zdobył autograf ulu-
bionego wykonawcy oraz 
uczestniczył w koncercie 
Zenka Martyniuka, który 
wystąpił z zespołem Ak-
cent.                     Tatiana 

   Mura-Waraczewska

   W SZKOLE BEZPIECZNIE!
Dzięki uprzejmości firmy WESTWEST.EU, dwie klasy piąte 

uczestniczyły w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Ciekawe i profesjonalnie poprowadzone zajęcia oraz 
czas spędzony miłej atmosferze dają pewność, że w naszej szkole 
możemy czuć się bezpiecznie. Potrafimy i chcemy naprawdę po-
magać.                                                             Małgorzata Zabłocka
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eurowek - warsztaty z obcokjowcami

imponująca „wiosna naukowców” - chwała nauczycielom i rodzicom

drzwi otwarte

zespół szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku  

W Przedszkolu nr 192 odbyły się 27 marca br. drzwi Otwar-
te dla wszystkich dzieci i rodziców, którzy chcą zapisać do na-
szej placówki swoje pociechy. Pani dyrektor Violetta Nowak 
powitała gości, przedstawiła nauczycieli i zaprosiła wszystkich na 

Po raz drugi wybraliśmy się na warsztaty językowe z obco-
krajowcami – Euroweek. Pojechaliśmy do Różanki w Kotlinie 
Kłodzkiej - 40 uczniów z klas 5-7 Szkoły Podstawowej oraz z 
drugich gimnazjalnych. Zajęcia obejmowały 5 bloków: „Pra-
ca w grupie”, „Kierowanie”, „Kultury świata”, „Europa – stosunki 
międzynarodowe”, „Liderstwo”. Zajęcia w j. angielskim prowadzi-
li szkoleniowcy i wolontariuszy z W. Brytanii, Francji, Niemiec, 
Austrii, Rumunii, Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy, Ło-
twy, Indonezji, Chin, Hiszpanii, Gruzji, Finlandii, Wietnamu, 
Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii, Turcji i Peru.

Nasz koordynator Alok pochodził z Indii. Mieliśmy też zajęcia 
z przesympatycznym Niko z Urugwaju, z Hannnah z Wietnamu 
oraz Emi z Etiopii. Rano po śniadaniu  uczestniczyliśmy w tzw. 

prezentację multimedialną oraz występ dzieci uczęszczających 
na dodatkowe zajęcia taneczne. Podczas tego wydarzenia każdy 
mógł zobaczyć jak wygląda nasze przedszkole oraz jak funkcjo-
nuje. Otrzymał odpowiedzi na nurtujące  pytania. Mógł również 
wziąć udział w zajęciach muzyczno-ruchowych oraz zajęciach 
edukacyjnych z języka angielskiego. Anna Lusiak

Energizerze - rozgrzewce połączonej z tańcem w parach. Później 
były m.in.: projekty w grupach, śpiewanie - karaoke w j. angiel-
skim, speaking w mniejszych grupach z obcokrajowcami, kręce-
nie filmów, reklam, piosenek i pisanie wierszy po angielsku. 

Zajęcia odbywały się codziennie w cyklach od śniadania do 
obiadu, od obiadu do kolacji i po kolacji do godziny około 21.30 
Na obozie nie było miejsca na nudę i luźne podejście do nauki. 
Korzystanie z innowacyjnych metod, interaktywnych warszta-
tów, specjalnych zajęć w grupach - była to recepta na sukces. 

Młodzież uczestniczyła też w wycieczce do Twierdzy Kłodzkiej 
oraz w zakupach w Galerii Handlowej w Kłodzku. Wracaliśmy 
do Poznania płacząc, że tydzień ten minął tak szybko. Zdjęcia 
niech oddadzą atmosferę panującą podczas pobytu. Na pewno 
wrócimy po więcej! J

           Budzińska, A. Piechota, M. dynowska, B. Gruszecka

-Taka impreza kosztowałaby kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
gdyby jej zorganizowanie zlecić wyspecjalizowanej firmie - to 
opinia kompetentnej osoby o „Wiosnie Naukowców” zafundo-
wanej dzieciom przez Radę Rodziców i nauczycieli edukacyjnej 
placowki z Antoninka. Ludziom chciało się zrobić coś znacznie 
więcej ponad przeciętną normę  i wyszedł wspaniały rezultat. 
Okazało się, że szkoła może zaskoczyć czymś nowym, atrakcyj-
nym i wartościowym, jeśli połączy siły pedagogów ioraz rodzi-
ców. Spróbowano w roku ubiegłym i tamto powodzenie dało 
silna wiarę, że warto kontynuować. Za tym stoja oczywiście 
konkretni ludzie z imienia i nazwiska, chociać tu ich dzisiaj nie 
wymieniamy. Poniżej telegraficzna relacja o wydarzeniu, które 
oby znalazło wielu naśladowców. 

Witaliśmy wiosnę - niecodziennie, niebanalnie, naukowo - 
pod hasłem WIOSNA NAUKOWCÓW. Nauczyciele prowadzi-
li warsztaty budowania robotów, decoupage, mydełkowe kreacje. 
W laboratoriach chemicznych, pod czujnym okiem rodziców - 

chemików, dzieci tworzyły m. in. kolorowe wulkany, uciekającą 
pianę, burzę w szklance wody, tańczącą lawę... Salę gimnastycz-
ną opanowali miłośnicy fizyki. Pokazy Air Show prowadził na-
ukowiec z Politechniki Poznańskiej. Poznano królową nocy, czyli 
sowę i wszystkie jej sekrety. Kapłan Imhotep przybliżał tajemnice 
starożytnego Egiptu, m.in. hieroglify. Na energorowerze wytwa-
rzano prąd elektryczny siłą własnych mięśni.

Było wielu chętnych do zabawy colour slime, czyli wielobarw-
nymi gluciakami. Czuwali szaleni naukowcy w specjalnych oku-
larach i kaskach. Odbył pokaz kuchni molekularnej z degustacją. 
Cały czas działała kawiarenka, był mini kiermasz wielkanocny. 
Jednym słowem – wielka rozmaitość edukacji i doznań. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, a przede wszystkim rodzicom, którzy 
nie tylko wsparli finansowo imprezę, ale także czynnie włączyli 
się w jej przebieg, pomogli w organizacji warsztatów, część z nich 
prowadzili, a także zaopatrzyli kawiarenkę. 

     Organizatorzy  - Rada Rodziców i Nauczyciele ZSP nr 7
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poznańskie brzmienie, czyli...
ELmuzyka - Posnania Sound

Rozmowa z animatorem kultury 
Krzysztofem Wodniczakiem

o poznańskiej muzyce elektronicznej
- Posnania Sound, brzmi tajemni-

czo, oryginalnie...
- To wyróżnik poznańskiej muzyki 

EL - określenie wymyślone przez po-
znaniaka Marka Bilinskiego i Czesława 
Niemena.

- Kiedy to wymyślono?
- 29 września 1988 r. zarejestrowa-

no w Poznaniu Stowarzyszenie Muzyki 
Elektronicznej. Prezesem honorowym 
zgodził się zostać Czesław Niemen 
Wydrzycki. W latach dużej koniunk-
tury ELmuzyki właśnie on zapropono-
wał też zmianę nazwy na bardziej uniwersalną: Stowarzyszenie 
Muzyczne Brzmienia. Wydawaliśmy zresztą magazyn muzyczny 
pod taką samą nazwą.

- Najkrócej, jaka to muzyka?
- Wariacyjna, akcentująca pęd życia, czasem w formie rozbu-

dowanych suit, penetrujących własne fantazje. Ilustracyjna.
-To już 30 lat! jak ma się obecnie EL-ka?
- No cóż, koniunktura na EL muzykę nieco zmalała, ale po-

zostali jej wierni muzycy kompozytorzy: Lidia Zielińska, Zbi-
gniew Kozub, Romuald Andrzejewski, Aleksander Maliszewski, 
Grzegorz Stróżniak, Ryszard Kniat, Zbigniew Łowżył, Krzysz-
tof Jarmużek, Piotr Wiza, Krzysztof Kacperski, Marek Manow-

ski, Andrzej Karpiński. EL muzyka rezonuje do dziś i dzielnie 
się trzyma. Jej koryfeusze, w różnych środowiskach muzycznych, 
tworzą określony bastion muzyczny. Wytrwale rozbudzają mu-
zyczną wyobraźnię i wrażliwość. Do tego są nowe instrumenty, 
które nie tylko aranżerom klawiszowym pozwalają szukać dźwię-
kowych innowacji. Na przykład, korzystając z Synchro Start Stop 
zapewniają perfekcyjne odegranie zamysłów muzycznych kom-
pozytorów i aranżerów.

- Czyli...
- Jeżeli dowiecie się o planowanych koncertach EL muzyki, to 

dajcie się zabrać na muzyczną ucztę przyprawiona solidną dawką 
bitów tych retro i współczesnych, bo jest miejsce także na nową 
elektronikę. Najkrócej, muzycy eksploatują nową przestrzeń mu-
zyczną!

- Tym bardziej, że właśnie tutaj, w Grodzie Przemysła, jest 
matecznik EL muzyki.

- Tak, wierzę, że zacznie się era EL muzyki i POSANANIA SO-
UND, a melodie tworzące przez kompozytorów dadzą słucha-
czom czyste przestrzenne brzmienie. Będę się upominał o jej 
miejsce na muzycznej mapie Poznania, bowiem miejsce poznań-
skich twórców i wykonawców EL muzyki jest tak znaczące, że 
ich kompozycje zaskakują zarówno oryginalnością jak i dojrza-
łością.

- To do roboty, jak u Żeromskiego! 
- Od zaraz, od koncertów z cyklu Centrum Wartego Pozna-

nia i Kulturalnego Starego Rynku. Takie cztery koncerty w lipcu 
br. (8, 15, 22, 29) z udziałem duetu muzyk - aktor (np. Romu-
ald Andrzejewski - Janusz Andrzejewski, Piotr Wiza - Andrzej 
Lajborek, Marek Manowski - Aleksander Machalica, Grze-
gorz Stróżniak - Michał Grudziński), byłyby dobrą uwerturą do 
wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału poznań-
skich muzyków i aktorów. Życie artystyczne Poznania w pełni 
zasługuje na określenie patriotyzm lokalny. I tego się trzymajmy, 
bo jak nie my, to kto?

- dziękuję za rozmowę.     Rozmawiał: Hieronim dymalski

Aż 3 głowy mniej niż dotąd będą troszczyły się o interesy nas 
mieszkańców w Radzie Miasta Poznania po jesiennych wybo-
rach samorządowych. Tym razem bowiem wybierzemy tylko 
34 radnych miejskich - a nie 37 jak dotąd - ponieważ liczba 
mieszkańców Poznania spadła poniżej 500 tys. osób. 

Wątpliwe, aby ta wiadomość o uszczupleniu składu osobowe-
go Rady Miasta zmartwiła przeciętnego poznaniaka, a raczej od-
wrotnie – może ucieszyć choćby dlatego, że zmniejszą się koszty 
utrzymywania przez nas miejskich rajców. Poza tym może i w 
odruchu samozachowawczym zaczną oni skuteczniej zapobiegać 
trwającemu wyludnianiu się Poznania. Chcemy też wierzyć, że 
zmniejszona liczba miejskich radych zostanie zrekompensowa-
na z nawiązką ich lepsza jakością, czyli większymi kwalifikacja-
mi, pracowitością, troską o publiczne dobro...

Wybory samorządowe odbędą się w jednym z trzech branych 
pod uwagę terminów: 21 października, 28 października, 4 listo-
pada 2018 roku. W Poznaniu mieszkańcy będą głosować w 6 
okręgach wyborczych. W okręgach I i II wybiorą po 5 radnych, a 
w okręgach III, IV, V i VI – po sześcioro radnych.

Nas interesuje najbardziej okręg trzeci, w skład którego wcho-
dzą następujące osiedla: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 
Chartowo, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Koman-
doria, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Warszawskie-Po-
met-Maltańskie, Stare Miasto. Padają uwagi, że Stare Miasto 
bardzo odbiega charakterem od pozostały, że jest to być może 

Jesienne wybory w Poznaniu
dla radnych i prezydenta

rodzaj manipulacji głosami, ale nie będziemy się tym zajmować. 
Mieszkańcy osiedli peryferyjnych tylko masowym udziałem 
w wyborach mogą wybrać swoich reprezentantów w Radzie 
Miasta na następna kadencję.

czasopismo mieszkańców „my” od 18 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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szczęśliwe życie
tajlandzkich psów

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

Jedyny przypadek kiedy Taj trzyma psa na łańcuchu to wtedy, 
kiedy chce go umyć .

So Suai - po tajsku znaczy piękna. Jeden z piesków 
mieszkających na sąsiedniej ulicy.

W Bangkoku, tak jak i w całej Tajlandii, roi się od bez-
domnych psów. Są dosłownie wszędzie, na każdej uliczce, na 
każdym skwerze czy chodniku. I wcale nie wyglądają na nie-
dożywione! Brudne są, owszem, ale kompletnie nieagresyw-
ne. Zupełnie nie zwracają uwagi na przechodzących ludzi, nie 
mówiąc już o obszczekiwaniu ich.

Na początek rozprawmy się z pewnym mitem, który nie ma 
absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Tajowie nie jedzą 
psów! W żadnym wypadku! Ten proceder zdarza się jeszcze cza-
sem w Wietnamie, ale na pewno nie w Tajlandii. Tajowie bowiem 
bardzo kochają psy i naprawdę się o nie troszczą. Wielka jest w 
tym zasługa nieżyjącego już niestety Króla Bhumibola Aduly-
adeja. Król bowiem był miłośnikiem zwierząt i adoptował kilka-
naście bezdomnych psów. Jego ulubionym czworonogiem była 
suczka Tongdaeng (po tajsku: „Miedziak”), o której nawet napi-

sał książkę. W Tajlandii sprzedano więcej egzemplarzy tej książ-
ki, niż tomów o przygodach Harry’ego Pottera…

Należy tu wspomnieć, że psy należące do tajskiej rodziny kró-
lewskiej chronione są prawem lese majeste – prawem zabrania-
jącym obrazy majestatu. Każdy, kto wyśmiewa się z królewskich 
piesków prosi się o duże kłopoty. Tajowie uwielbiający swojego 
Króla od razu poszli w jego ślady. Część przygarnęła bezdomne 
psy, a inni zaczęli je regularnie podkarmiać czy myć.

Kiedyś zobaczyłem kobietę, która przyniosła miskę z wodą i 
myła całe stado bezdomnych piesków. Ulice Bangkoku zastawio-
ne są straganami z jedzeniem, a każdy sprzedawca chętnie rzuci 
psu jakiś kąsek. Częstym widokiem są też poustawiane tu i ów-
dzie miski z wodą i jedzeniem przeznaczone dla bezdomnych 
czworonogów. Dlatego żaden pies nie chodzi tu głodny.

Uwiązywanie psa łańcuchem do budy jest tu zjawiskiem kom-
pletnie nieznanym. Taj, który by w ten sposób potraktował psa, 
zostałby zlinczowany przez sąsiadów i powieszony na najbliższej 
palmie! Jedyny przypadek, kiedy Taj trzyma (chwilowo) psa na 
łańcuchu, zachodzi wtedy, kiedy chce go umyć. Tajowie to bud-
dyści, a buddyzm zakłada szacunek dla wszystkich żyjących istot. 
Znęcanie się nad zwierzętami jest więc w Tajlandii praktycznie 
nieznane. A jeśli już się zdarzy, to kary za to są bardzo surowe.

Czasem żartuję, że w przyszłym życiu chciałbym być bezdom-
nym psem w Tajlandii. Klimat znakomity, nigdy nie jest zimno, 
mnóstwo jedzenia – żyć, nie umierać! I załatwiać potrzeby fizjo-
logiczne, gdzie popadnie… Psi skutek uboczny – na bangkoc-
kich ulicach roi się od psich ekskrementów. Na szczęście służby 
miejskie na bieżąco starają się je sprzątać.

Będąc w Tajlandii nie patrzcie ze smutkiem na bezdomne psy. 
One naprawdę są szczęśliwsze, niż się Wam wydaje! Pomyślcie 
raczej o smutnym losie naszych biednych wiejskich Burków, któ-
re spędzają całe życie przywiązane do budy na krótkim łańcuchu.                                                                                                                                        
                                                                                  Mateusz Biskup

z prac rady osiedla 
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

Pierwsza w tym roku Sesja Rady Osiedla Ostrów Tumski-
Śródka-Zawady-Komandoria została zwołana na dzień 20 
lutego br. o godz. 18 w budynku przy ul. Rynek Śródecki 3. 
Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla pani Ewa 
Suchora. Przy obecności 7 radnych (na 15 wybranych) stwierdzo-
no, że nie ma większości (kworum) dla podejmowania uchwał. 

Powitano obecnego na sesji posła na sejm dr. Bartłomieja Wró-
blewskiego. Gość przedstawił założenia programów rządowych, 
dotyczących budowy Otwartych Stref Aktywności oraz odbu-
dowy infrastruktury sportowej. Poseł zachęcił Radę do uczest-

nictwa w programach. Po zakończeniu spotkania z posłem, 
wiceprzewodnicząca Rady Osiedla przerwała sesję ze względu 
na to, że brak kworum uniemożliwił podejmowania uchwał. 

Podczas drugiego w tym roku zebrania Rady Osiedla dnia 
14 marca br. podjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przy-
jęcia sprawozdania z pracy zarządu Osiedla za 2017 rok. Zarząd 
czuwał m.in. nad realizacją zadania grantowego pn. „Moderni-
zacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szko-
le Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich”. Opracował 
również wniosek o dofinansowanie „Modernizacji kompleksu 
sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego”, które 
zostanie zrealizowane w 2018 roku. 

Druga uchwała przyznała diety za styczeń - marzec 2018 r. 
siedmiu radnym  w wysokości od 150 do 550 zł                      md
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dawno, dawno temu...

Dotąd zapłacono 4,5 mln zł
odpadów było 

dużo mniej niż szacowano
Za usunięcie niebezpiecznych odpadów z magazynu przy ul. 

św. Michała na Zawadach miasto Poznań gotowe było zapła-
cić ponad 8,6 mln zł wykonawcy, który przed rokiem wygrał 
przetarg na wykonanie tego zadania. Miejscy eksperci oszaco-
wali przed przetargiem, że do wywiezienia może być nawet 4,8 
tys. ton różnych materiałów, ale w rzeczywistości było ich znacz-
nie mniej – ponad 2,5 tys. ton. Dotąd z miejskiej kasy wypłaco-
no ponad połowę zarezerwowanej kwoty, bo prawie 4,5 mln zł. 
Ostateczny, całkowity koszt wywiezienia i utylizowania groźnych 
śmieci ma być znany do końca października br. 

Wydział Ochrony Środowiska UMP poinformował, że koszt 
całej operacji zostanie zmniejszony odpowiednio do mniej-
szej prawie o połowę niż szacowano liczby ton wywiezionych 
i przetworzonych odpadów. Można stąd wnioskować, że do-
tąd wypłacona wykonawcy należność jest w przybliżeniu równa 
temu, co miasto powinno w ogóle zapłacić. Z rezerwowanej pier-
wotnie sumy zostało by więc w miejskim budżecie około 4 mln 
zł, do wydania na inne potrzeby.. 

Podkreślamy, że to są tylko nasze redakcyjne wnioski, bo 
miejscy urzędnicy mówili na ten tematy tylko ogólnikowo. 
Nie później niż do końca października br. wszystko ma być jed-
nak już wiadomo i o tym w swoim czasie napiszemy. W każdym 
razie wszyscy poznaniacy już zapłacili bardzo słono za rachunek, 
nawet jeśli okaże się o połowę niższy od zakładanego. Ten koszt 
powinien przecież obciążyć sprawcę zagrożenia. Jakaś szansa na 
to istnieje, ponieważ prokuratorskie dochodzenie trwa.         md

Teren dzisiejszej Głównej przyłączono do Poznania w 1925 
roku. Z uwagi na fakt, iż niektóre ulic na Głównej miały te samą 
nazwę co ulice w Poznaniu, postanowiono zmienić nazwy nie-
których z nich. Zmian dokonano 19 sierpnia 1926 roku. Oto kil-
ka przykładów dokonanych zmian: Graniczna przemianowana 
na Mariacka (nawiązanie do Patronki kościoła), ul. Fabryczna 
przemianowana na Smolna (nazwa nawiązuje do mieszczących 
się tu fabryk papy i lepiku), ul. Pobiedziska przemianowana na 

Gnieźnieńska (nazwa nawiązuje do trasy kolejowej kierunek 
Gniezno), ul. Szkolna przemianowana na Harcerska (znajdował 
się tutaj najstarszy budynek harcerski w Wielkopolsce), ul. Młyń-
cza przemianowana na Nadolnik, ul. Polna przemianowana na 
Wiejska, ul. Piaskowa przemianowana na Sucha, Rynek przemia-
nowany na Rynek Wschodni, ul. Ogrodowa przemianowana na 
Bartnicza. Niektóre z ulic przygarnięto do Poznania z ich pier-
wotnymi nazwami: Główna, Średnia, Krótka. Można jeszcze do-
dać, że ulica Wrzesińska nie posiadała wcześniej nazwy. 

                                                                          Marcin Witkowski

o nazwach ulic na głównej

Historia wcale nie musi być 
nudna, a studiowanie męczące. 
Mamy zaszczy zaprosić miesz-
kańców osiedla Główna oraz 
wszystkich sąsiadów Głównej na 
inaugurację Małego Uniwersy-
tetu Osiedlowego, tworzonego 
przez Stowarzyszenie Konfede-
racji Szlachty Wielkopolskiej. W 
programie naszego uniwersytetu 
mamy dla państwa wiele atrakcji 
oraz interesujących spotkań. 

W kwietniu br. przewidujemy trzy wykłady poświęcone hi-
storii Poznania oraz bezpośrednio rejonowi Osiedla Główna. 
W programie Uniwersytetu są również spacery po użytku eko-
logicznym Wilczy Młyn oraz zwiedzanie fortów. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych starszych i młodszych.

Nasi wykładowcy specjalnie dla państwa zaprezentują sarmac-
kie stroje oraz zwyczaje, w intrygujący sposób zaczarują histo-
rią całą przestrzeń. Po spotkaniu zapraszamy na kawę i skromne 
ciastko, a wszystko po to, aby wzajemnie się poznać i wymie-
nić refleksjami. Pasjonatów „Głównej”, osoby chcące podzielić się 
swoją wiedzą bądź osoby chcące wspólnie z innymi zrobić coś 
ciekawego zapraszamy do współpracy. Warto przyjść i z nami zo-
stać.

Zapraszamy w dniach 11, 18, 25 kwietnia 2018r. o go-
dzinie 18.00 do Szkoły Podstawowej numer 45 im. Okrę-
tu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Harcerskiej 3. 

Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej.                                                                                                                                  
   Agnieszka Liberacka Organizator Społeczności Lokalnej 

Filia Nowe Miasto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Mały Uniwersytet Osiedlowy
Ciekawe wykłady  Spotkania sąsiedzkie 

Spacery ekologiczne Zwiedzanie fortyfikacji 
Serdecznie zapraszamy 

na cykl spotkań:
11.04.2018 – „Sarmaci od kuchni”

18.04.2018 – „O panowaniu nad Bałtykiem”
25.04.2018 – „Historia naszej Głównej”

Prowadzący: dr Tomasz Grala 
dr Adam Szabelski

Wszystkich od lat 1 do 101 
Zapraszamy !!!
Spotkajmy się 

w Szkole Podstawowej numer 45
im. Okrętu Rzeczpospolitej Polskiej

przy ulicy Harcerskiej 3 
o godzinie 18.00.

Wstęp wolny!
Stowarzyszenie 

Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej
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z pracy rady osiedla

Miejskie inwestycje mieszkaniowe
budowlana katastrofa

Ten blok komunalny przy ul. Nadolnik miał zacząć powsta-
wać już w ubiegłym roku, a dotąd nawet go nie zaczęto.

Ręcznie kierowane przez wiceprezydenta Poznania Toma-
sza Lewandowskiego, miejskie budownictwo mieszkaniowe 
w Poznaniu zachorowało niebezpiecznie na niewydolność. 
Odpowiedzialni za ten odcinek urzędnicy z szefem na czele 
oskarżają oczywiście tylko zewnętrznych winowajców zapa-
ści, chociaż to oni sami są jej winni. Zarząd Komunalnych Za-
sobów Lokalowych został przekształcony w miejską spółkę z 
o.o. pod gromkim hasłem skuteczniejszego budowania miesz-
kań dla poznaniaków, a zamiast tego mamy kompromitację. 
Miejscy radni powinni niezwłocznie przyjrzeć się tej jednost-
ce, zwłaszcza jej zarządzaniu i finansom. 

już w końcu ubiegłego roku przy ul. Nadolnik miała się rozpo-
cząć budowa dużego bloku komunalnego, 4-kondygnacyjnego, 
z czterema klatkami schodowymi, 71 mieszkaniami i 1 loka-
lem użytkowym. Niestety, Zakładowi Komunalnych Zasobów 
Lokalowych dotąd nie udało się nawet znaleźć wykonawcy tej 
inwestycji. Miejscy specjaliści twierdzili, że na jej realizację wy-
starczy 16 mln zł, a okazało się, że najtańszy wykonawca chciałby 
prawie 4 mln zł więcej. Urzędnicy szukają więc pilnie sposobów 
obniżenia kosztu tej inwestycji, chociaż wiadomo, że bloki komu-
nalne już są budowane jak najtaniej, kosztem przyszłych miesz-
kańców. Urzędnicze oszczędności muszą źle się skonczyć.

jesienią ub. roku ZKZL zapewniał, że do budowanych przy 
ul. Zawady dwóch czterokondygnacyjnych budynków z 48 
mieszkaniami pierwsi lokatorzy wprowadzą się w drugim 
kwartale 2018 roku. Niestety, ta inwestycja została już dawno 
całkowicie wstrzymana, nic tam się nie dzieje i ma być ukoń-
czona dopiero w końcu br. 

do tego dochodzą inne niewesołe informacje z frontu bu-
dowlanego ZKZL. Z powodu problemów finansowych wstrzy-
mano przygotowania do rozpoczęcia komunalnej inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Hlonda/Bernata. ZKZL musi ogłosić 
drugi przetarg  na rozbudowę osiedla socjalnego na Darzybo-
rze w Kobylepolu, bo pierwsza próba się nie powiodła. Na tym 
tle aż nie wypada wspominać, że planowane na połowę lutego br. 
oddanie do użytku dwóch bloków komunalnych przy ul. bpa w. 
Dymka przesunęło się tylko na koniec kwietnia br. 

Miejscy urzędnicy zrzucają te niepowodzenia na trudną sy-
tuację w branży budowlanej, na brak wykonawców, na rosnące 
ceny surowców i robocizny... Trudno przyjąć takie tłumacze-
nia, gdy wokół wprost kwitnie budowlany boom w wykonaniu 
deweloperów i prywatnych inwestorów. Miejski inwestor jako 
pewny płatnik powinien być przez wykonawców wręcz oble-
gany, a oni obecnie od niego wprost uciekają. Urzędnikom 
najlepiej wychodzi bardzo skuteczne zniechęcanie partnerów 
i narzekanie na „trudności obiektywne”. Najwyższa pora zdia-
gnozować prawdziwe przyczyny budowlanej katastrofy pod 
rządami wiceprezydenta T. Lewandowskiego.                       md

Na tej budowie przy ul. Zawady od dawna trwa zastój, a 
mieli się tu już wprowadzać lokatorzy.

W sobotę 24 marca 2018 r odbył się czwarty i ostatni turniej 
eliminacyjny Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek U13 sezon 
2017/ 2018. Turniej rozegrano na boisku Orlika Bogucin. Go-
spodarzem było Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań. Uczest-
niczyło 8 drużyn: TS Polonia Poznań, K4 resPect Krobia, Lech 
Poznań FA, GSS Grodzisk Wlkp., AP Warta Międzychód, KS 
Grom Wolsztyn, Polonia Środa Wlkp., KKPK Medyk Konin. 

Po zaciętych bojach nasze młodziczki zajęły drugie miejsce ule-
gając tylko K4 ResPect 0:3 i wygrywając pozostałe mecze. TS Po-
lonia została sklasyfikowana na trzecim miejscu, zdobywając 
tytuł II Wicemistrza Wielkopolski Młodziczek U13. To kolejne 
wielkie osiągnięcie naszych wspaniałych dziewczynek. Mistrzem 
została drużyna K4 ResPect Krobia, a I Wicemistrzem drużyna 
Lecha Poznań TA. Ogromne podziękowania dla naszych dziew-
cząt za wysiłek i serce do a rodzicom Wicemistrzyń za zaangażo-
wanie w organizację turnieju.                        Marcin Witkowski

Kolejny sukces naszych młodziczek U13

Osiedlowi radni podjęli w marcu uchwałę popierającą 
mieszkańców protestujących przeciwko planom budowy beto-
niarni przy ul. Gnieźnieńskiej. W związku ze staraniami o zgodę 
na budowę węzła betoniarskiego przy ul. Gnieźnieńskiej 61, Rada 
Osiedla Główna sprzeciwia się budowie wymienionego obiektu. Z 
pozyskanych informacji wynika, że inwestycja ta generować będzie 

hałas o wysokim stopniu natężenia oraz wytwarzać będzie zapy-
lenie przekraczające dopuszczalne normy. Jednocześnie powstaną 
zanieczyszczenia, które mogą doprowadzić do niedrożności stu-
dzienek burzowych oraz wzrośnie znacznie ruch samochodów cię-
żarowych, co zdecydowanie pogorszy jakość życia mieszkańców.

Środki finansowe w wysokości 15 tys. zł z rezerwy przenosi 
się na zadanie: „Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic – 
wyposażenie w detekcję ruchu”.
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
          NA WSPÓLNY REjS
Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy w roku 2018/19 rozpoczną 

naukę w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych, odbyły 
się w naszej szkole 15 marca br. Dzieciom towarzyszyli rodzice, 
gości powitała pani dyrektor Dorota Urbanowicz. Wszyscy obej-
rzeli przedstawienie pt. „Kaczka Dziwaczka”, w którym aktorami 
byli rodzice uczniów klas I-III. Potem swoje umiejętności zapre-
zentowali zapaśnicy z KS „Sobieski”. Podczas zwiedzania szkoły, 
na dzieci czekały atrakcje (plastyczne, komputerowe, sportowe), 
a rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami, pe-
dagogiem i psychologiem szkolnym. Cieszymy się, że dzieci i ro-
dzice mogli poznać naszą szkołę.

PIERWSZE I dRUGIE MIEjSCE
W Szkole Podstawowej nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury odbył 

się VII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SUDOKU dla uczniów 
klas IV – VII szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: 
Martyna N. z klasy 6A oraz Sandra Ł. i Tomasz W. z klasy 7B. W I 
etapie wszyscy uczestnicy mieli do rozwiązania 3 diagramy: dwa 
z poziomu łatwego i jeden z poziomu średniego. W części finało-
wej uczestnicy rozwiązywali 2 diagramy. Miło nam poinformo-
wać, że w gronie zwycięzców znaleźli się: Martyna N. - I miejsce 
w kategorii klas szóstych, Tomasz W. - II miejsce w kategorii klas 
siódmych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

            W AUTO WATIN
Gimnazjalne klasy trzecie zbliżają się do egzaminów i  wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki uprzejmości prezesa Auto Wa-
tin w Suchym Lesie uczniowie klasy 3A poznali firmę, od działu 
sprzedaży samochodów nowych i używanych po warsztaty me-
chaniczne i lakiernicze. Zobaczyli różne miejsca, zadawali pyta-
nia oraz odkrywali tajniki tych miejsc.

PIŁKARSKI TURNIEj dZIEWCZĄT
W hali sportowej SP nr 45 przy ul. Harcerskiej odbył się tur-

niej dziewcząt ze szkół podstawowych o mistrzostwo Poznania. 
Już od godziny 9 rozpoczęły rozgrywki zespoły: SP 45 I, SP 45 II, 
SP 74, SP 35 oraz SP 64. Młode zawodniczki pokazały umiejęt-
ności i zaciętość. Emocje udzieliły się zgromadzonym kibicom, a 
szczególnie rodzicom początkujących piłkarek.

Końcowy rezultat: I miejsce – SP 45 II, II miejsce – SP 74, III 
miejsce – SP 64, IV miejsce – SP 45 I, V miejsce – SP 35. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy powodzenia! Dziękujemy sponsorom: 
Miastu Poznań, Szkolnemu Związkowi Sportowemu, Wielkopol-
skiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz Cukierni Brojs.

 ORP „POZNAŃ” MA 27 LAT!
ORP „Poznań” świętował swoje 27-lecie 8 marca br. niety-

powo, nie w macierzystym porcie w Świnoujściu, ale w szcze-
cińskiej stoczni, czekając na modernizację. Z okazji jubileuszu 
życzymy naszemu patronackiemu okrętowi szybkiego powrotu 
do służby w Marynarce Wojennej, a dowódcy kmdr ppor. Mariu-
szowi Piosiowi i całej załodze sukcesów w realizacji celów oso-
bistych i zawodowych. Dyrekcja i Społeczność Szkolna SP nr 45 
im. ORP „Poznań” w  Poznaniu

          POEZjA ŚPIEWANA
Odbyła się szósta edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosen-

ki Poetyckiej dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjów Poznania i okolic. Celem konkursu jest skłonienie 
młodych ludzi do refleksji  nad światem i życiem. Zależy nam 
również na propagowaniu piosenki poetyckiej jako utworu o 
wysokich walorach artystycznych. Konkurs służy również pro-
mowaniu utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów oraz 
konfrontacji dokonań twórczych młodzieży. Uczennica naszej 
szkoły Kornelia K. z klasy 7b zajęła zaszczytne II miejsce. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy do udziału 
w kolejnej VII edycji konkursu.

  KLASY PIERWSZE KOdUjĄ
Uczniowie klas pierwszych bardzo polubili kodowanie. Chęt-

nie odkodowują ukryte obrazki i napisy, rozwiązują sudoku oraz 
odtwarzają określone sekwencje kolorów, figur czy ruchów. Jed-
nak najwięcej radości sprawia im kodowanie na specjalnych ma-
tach. Służą one nie tylko do tworzenia i kodowania obrazków, 
ale również do zabaw matematycznych, ruchowych czy rozwija-
jących orientację przestrzenną. Podczas jednej z ostatnich lekcji 
dzieci zamieniły matę do kodowania w sklep, w którym zrobiły 
zakupy zgodnie z listą oraz określonymi wskazówkami. Nie było 
łatwo, ale ostatecznie zakupy udało się zrobić. Teraz z niecierpli-
wością czekają na ozoboty, które dotrą do szkoły już wkrótce.

      KONKURS TALENTÓW
Jak co roku w naszej szkole pierwszy dzień kalendarzowej 

wiosny witaliśmy Muzycznym Konkursem Talentów. Na sce-
nie pojawili się młodzi tancerze i wokaliści, podziwiano pokazy 
akrobatyczne i kabaretowe. Aula wypełniła się dźwiękami zna-
nych przebojów polskich i światowych. Uczestniczyli uczniowie 
od klasy 1 szkoły podstawowej do 3 klasy oddziału gimnazjalne-
go. Jury wyłoniło zwycięzców: pierwsze miejsce ex aequo zdoby-
ły Weronika K. z kl. 2a i Wiktoria W. z kl. 3a, obie z oddziałów 
gimnazjalnych. Następne miejsca zdominowali uczniowie szkoły 
podstawowej: drugie - Alicja T. z klasy 3c, trzecie - zespół akro-
batyczny z klasy 3c. Wyróżnienia: Olek S. z 3c oraz zespół tanecz-
no-wokalny z 1a. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnej edycji.
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z kroniki policyjnej
Ul. Żelazna. Przemysław S. groził pozbawieniem życia i zdro-

wia Małgorzacie K., groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uza-
sadnioną obawę spełnienia. Sprawca zatrzymany na gorącym 
uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Termalna. N/n kobieta dokonała przywłaszczenia pozo-
stawionego na terenie Term Maltńskich portfela z zawartościa 
dowodu osobistego, prawa jazdy, karty kredytowej oraz dowodu 
rejstracyjnego od pojazdu marki Renault. Postępowanie prowa-
dzi KP Poznań Nowe Miasto .

Ul. Chemiczna. N/n sprawca poprzez przecięcie plandeki na-
czepy dokonał włamania, a nastepnie kradzieży 2,5 tony ołowiu. 
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Św. Michała. Olesia S. ze wspólnego pokoju hostelowego 
dokonała kradzieży pieniedzy w kwocie 1080 dolarów USA o 
wartości 3726 zł na szkode Oleny L. Postępowanie prowadzi KP 
Poznań Nowe Miasto.

Ul. Augustowska. N/n sprawca z samochodu Ford Ka dokonał 
kradzieży czterech sztuk kołpaków. Wartośc strat 800 zł na szko-
dę Beaty B. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Żelazna. Adrian G. poprzez naniesienie na strukture ele-
wacji napisów przy użyciu spraya dokonał jej uszkodzenia. Straty 
zostaną podane w terminie późniejszym. Sprawca zatrzymany na 
goracym uczynku przez dzielnicowych z KP Poznań Nowe Mia-
sto. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Bałtycka. Konrad D. groził  pozbawieniem życia i zdrowia 
Ewie D., groźby te wsbudziły w niej obawę spełnienia. Spraw-
ca zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów KMP Po-
znań. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Termalna. N/n sprawca na parkingu przed kompleksem 
basenów Termalnych z samochodu marki Volvo Xc-60 dokonał 

kradzieży dwóch przednich lamp. Wartość strat 8000 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Wrzesińska. Po wejściu na teren posesji, pracownik schro-
niska dla zwierząt ujawnił psa w stanie rażącego zaniedbania, tj. 
był chory i niedożywiony. Właściciel posesji Jan M., podejrzany 
o znęcanie sie nad psem, został zatrzymany przez dzielnicowych 
KP Poznań Nowe Miasto. Psa odebrano i umieszczono w schor-
nisku dla zwierząt. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

Ul. Za Cybiną. Karolina S. posiadała substancje narkotyczna w 
postaci suszu roślinnego. Wynik testu na zawartośc THC – pozy-
tywny. Zatrzymana przez funkcjonariuszy KMP Poznań. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Piotra Tomickiego. N/n sprawca poprzez przerysowanie 
nieustalonym przedmiotem powłoki lakieru drzwi przednich 
i błotnika dokonał uszkodzenia samochodu marki VW Golf. 
Wartośc strat 800 zł. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

Mieszkańcy ul. Wrzesińskiej wyrazili zaniepokojenie plana-
mi budowy cmentarza dla zwierząt z krematorium przy wspo-
mnianej ulicy.  Grzebowisko ma powstać jeszcze w tym roku. 
Rada Osiedla nie była poinformowana o tych planach i sprawy 
z nią nie konsultowano. Mieszkańcy ul. Wrzesińskiej prosili też 
o utwardzenie i oświetlenie ulicy. Odpowiedziano, że koszt tego 
obecnie przekracza możliwości finansowe Osiedla. Mieszkańcy 
opuścili obrady z nadzieją na przyszłość.

Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że dzięki 
staraniom posła na Sejm RP pana Szymona Szynkowskiego vel 
Sęk, na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu zabez-
pieczono w budżecie państwa środki w wysokości 1 mln złotych. 
Poza tym uzyskano także na ten cel środki w ramach Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2018 w wysokości 500 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że nie rozdyspono-
wano jeszcze 149,4 tys. zł. Zaproponował, aby przeznaczyć 15 
tys. zł na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 45 oraz 
64,4 tys. zł na remont chodników na osiedlu. Pozostałe środki 
pozostaną w rezerwie 

z prac rady osiedla
Warszawskie-Pomet-Maltańskie Mieszkanka ul. Barcińskiej zwróciła się do Rady Osiedla o 

poparcie wniosku o zamknięcie przejścia między ogrodami 
przy ul. Barcińskiej a Pracowniczymi Ogrodami działkowy-
mi „Pomet”, bowiem jest to niebezpieczne miejsce. Ustalono, 
że mieszkańcy muszą wypracować wspólne stanowisko, bo część 
z nich jest przeciwna złożonej propozycji. Rada podejmie decy-
zję w tej sprawie po wypracowania przez mieszkańców uzgod-
nionego rozwiązania.

Bunkier przy ul. Wrzesińskiej, za którym po prawej stronie 
przewidziano teren ewentualnego grzebowiska. 

Przejście, które dla części mieszkańców jest kłopotliwe 
i powinno zostać zlikwidowane. 

Radny pan julian dworzecki został wyznaczony przedsta-
wicielem osiedla do zespołu Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2019.

ZDM zadeklarował wykonanie projektu organizacji ruchu na 
lokalizację lustra na skrzyżowaniu ul. Mogileńskiej oraz jego za-
kup i montaż za kwotę ok. 3 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że oczekuje na uwagi 
radnych w sprawie projektu budowy toru rowerowego BMX Ra-
cing na terenach położonych przy jeziorze Maltańskim.

dyżury radnych osiedlowych w roku 2018: 
29 stycznia; 27 lutego; 20 marca; 24 kwietnia; 29 maja; 
19 czerwca; 28 sierpnia; 18 września; 30 października; 
27 listopada; 18 grudnia.
(Źródło: Protokół z zabrania Rady Osiedla)                         md
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
   zapraszamy do nas!

cieszę się i rozmyślam...

zasady dobrego wychowania
co kraj to obyczaj (4)

W naszych podróżach śladem bon tonu, szukając podo-
bieństw i różnic w kulturze codziennej przenieśmy się tym 
razem na Półwysep Iberyjski, bo Hiszpania i Portugalia nie-
wątpliwie znajdują się w orbicie turystycznych i wypoczynko-
wych zainteresowań Polaków. 

W wielu opracowaniach dotyczących grzeczności ,,naszej i wa-
szej” zaraz na początku mówi się o... całowaniu kobiet w rękę, o 
całowaniu w ogóle. Zatem – w  dłoń całuje się tam tylko królową 
i to podczas oficjalnych ceremonii – a w takich pewnie uczestni-
czyć nie będziemy. Tam dwie panie całują się na ,,dzień dobry” 
w oba policzki, panowie tego unikają, aby nie być posądzonym o 
homoseksualizm. 

Polacy lubią narzekać nawet na wakacjach (pogoda kiepska, za 
dużo zjadłem, sąsiedzi w pokoju obok za głośni itp.), nie jest to 
dobrze postrzegane w krajach iberyjskich. Odpowiedzi na pyta-
nia typu ,,co słychać?”, ,,jak się wam odpoczywa?” powinny być 

krótkie (bo tak naprawdę to pytający nie oczekuje żadnej relacji, 
pytania są kurtuazyjne) i pozytywne!

Jeśli nie znamy tych języków, warto zapamiętać choćby owe 
,,hola”, ,,ola” (cześć), używane tylko na powitanie, zwroty poże-
gnalne są znacznie rozbudowane (a nie ma tu miejsca na leksy-
kalny słownik, tym bardziej, że co region to inne wyrażenia). A 
jeśli już mowa o tajnikach słownikowych to nie dziwmy się gdy 
w miejscu publicznym na kichnięcie usłyszymy (w Hiszpanii) 
,,Jesus” czy ,,Santinho” (,,święty” w Portugalii) co nawiązuje do 
jeszcze średniowiecznej wiary, że tylko wezwanie ,,najwyższych 
Instancji” zapobiegnie dostaniu się do organizmu złych mocy 
przez otwarte w czasie kichania kanały. No, cóż – co kraj to oby-
czaj... Można powiedzieć nawet, że co region to inne obyczaje. 
Ale i u nas takie sytuacje się zdarzają. I tu taka a'propos ,,polska” 
dygresja: w Poznańskiem kalie są kwiatem cmentarnym, ale w 
Warszawie takich skojarzeń nie ma i wręcza się je nawet jubila-
towi czy na ślubie. Podobnie zresztą jak... na Półwyspie Iberyj-
skim! 

do Hiszpanii i Portugalii wrócimy jeszcze w kolejnym od-
cinku ,,Zasad dobrego wychowania”...                                 (E.K.)

W marcu odbyło się spotkanie dla wszystkich zaintereso-
wanych nauką w naszej placówce. Rodziców z dziećmi powi-
tały i przedstawiły ofertę szkoły dyrektor Jolanta Pszczółkowska 
oraz wicedyrektor Hanna Walkowiak. Następnie wszyscy go-
ście mogli wziąć udział w spacerze po szkole, podczas którego 

wszyscy obejrzeli sale szkolne, a dzieci miały możliwość zdo-
być nowe umiejętności plastyczne, informatyczne i sportowe. 
"Drzwi otwarte" w Szkole Podstawowej nr 55 - znanej z profe-
sjonalizmu, ale i rodzinnej atmosfery - zostały przyjęte z dużym 
entuzjazmem. Wszystkich rodziców, którzy chcą, by ich dzieci 
dołączyły do naszej społeczności, zapraszamy do złożenia do-
kumentów w sekretariacie szkoły.             Monika Baszczyńska

W dniach 21-23 marca 2018 roku odbyły się w SP 55 rekolek-
cje. Siostra Bożena Czerniejewska ze Zgromadzenia Sióstr Ur-
szulanek Serca Jezusa Konającego z Warszawy głosiła nauki w 
naszym kościele parafialnym. Z wielką uwagą słuchaliśmy o mi-
łości Bożej zawartej w przypowieści o Miłosiernym Ojcu, o po-
święceniu św. Maksymiliana Marii Kolbe, o roli spowiedzi św., o 
zbawczym cierpieniu Jezusa. Nauczyliśmy się także nowych pie-
śni. 

Natomiast w szkole uczniowie realizowali różne zadania wy-
znaczone przez katechetów, np.: klasa druga wykonywała pra-
cę plastyczną „Baranek wielkanocny”, klasy trzecie – palmy na 
Niedzielę Palmową, a tematem przewodnim dla klas czwartych 
był św. Franciszek. Uczniowie brali udział w pouczającym przed-
stawieniu: „O św. Franciszku i bracie wilku”, które przygotowała 
pani Maria Stefaniak, czyli nasza kochana Pani Teatrynka. Pięk-
ne i pomysłowe rekwizyty, stroje, dekoracja, muzyka oraz mądra 
narracja spowodowały, że dzieci chętnie odgrywały wyznaczone 
im role. 

W piątek uczniowie uczestniczyli w rozważaniach „Moje spo-
tkanie z Chrystusem”. W ciszy swego serca każdy rozmyślał nad 
dziełem odkupienia, którego  na krzyżu dokonał Jezus Chrystus. 
Na zakończenie rekolekcji odbyła się Msza św. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim Nauczycielom za ogromną pomoc, życzli-
wość, zaangażowanie oraz słowa wsparcia podczas realizowania 
wszystkich zadań rekolekcyjnych. (zpm)

Kto lubi poezję? Wisława Szymborska pisała, że takich osób 
jest może dwie na tysiąc. W naszej szkole jest uczennica, bar-
dzo zdolna recytatorka. która przepada za wierszami. Matylda 
juskowiak z czwartej klasy uwielbia deklamować utwory po-
etyckie. Reprezentowała nas w finale Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego, na który zjechali najzdolniejsi recytatorzy z ca-
łej Wielkopolski. Przeszła przez eliminacje szkolne, półfinałowe i 
została finalistki wojewódzkiego konkursu.

Dwa dni później, w poniedziałek 19 marca, Matylda zajęła 
pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Twórczości Jó-
zefa Ratajczaka, zorganizowanym przez SP 7 w Poznaniu. Pięk-
nie wyrecytowała wiersz  „Pierwszy spacer po mieście”. W jury 
zasiadała żona poety- pani profesor Dobrochna Ratajczak - i to z 
jej rąk Matylda otrzymała dyplom i nagrodę, którą była książka z 
pamiątkowym autografem. Matyldo! Serdecznie ci gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów!                      Nauczyciele SP 55

poetycka pasja matyldy



16

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Rolada z indyka
Składniki: pierś indycza, 3 jaja, kawa-

łek boczku, cebula, ogórek, majeranek, 
sól, pieprz, bulion.

Przygotowanie: rozbić pierś w płat, 
położyć pokrojone w zapałki dodat-
ki, posypać majerankiem. Ugotowane 
na twardo jaja ułożyć na mięsie. Całość 
zrolować, związać nicią (jak zrazy), uło-

żyć w garnku na rozgrzanym tłuszczu, obrumienić. Podlać bu-
lionem, piec do miękkości, posolić, popieprzyć. Roladę podawać 
na zimno, krojona w grube plastry z dodatkami wg gustu (sałat-
ka, chrzan, itp.)

W ramach rekolekcji parafialnych, przez kilka ulic Komando-
rii późnym wieczorem 20 marca przeszła droga krzyżowa. Jed-
na ze stacji usytuowana była nieopodal DPS, który, można rzec, 
reprezentowała mieszkanka Domu, pani Zosia. Każdy z miesz-
kających w DPS, doskonale wie co to krzyż: choroby, starcze 
zniedołężnienie, samotność...

Droga była krótka, ale chwilami dość uciążliwa, bo i śnieg pró-
szył, i ulice w pewnym momencie spowiły ciemności (awaria 
ulicznego oświetlenia). Na całe szczęście szlak nieco rozświetla-
ły pochodnie, a nad bezpieczną wędrówką czuwali policjanci z 
drogówki. Krzyż niosły kolejne grupy młodszych i starszych pa-
rafian. Stosowną naukę przy stacjach głosił rekolekcjonista o. Er-
nest Siekierka, franciszkanin.          (e) Fot. Waldemar Malicki

wiemy co to krzyż...

Mieszkańcy DPS Konarskiego spotkali się z seniorami 
podopiecznymi stowarzyszenia "Mali bracia Ubogich" 

oraz wolontariuszami. Wspólnie ozdabiali styropianowe jaj-
ka cekinami, farbami czy decoupage, jak kto chciał.

Piórko tu, jajo tam. Tuż przed świętami zmieniono wystrój 
holu. U sufitu - piórka i jaja w... piórkach, na stolikach - kur-
czaki, tulipany z piórek i inne rozmaitości na stół wielkanoc-

no-wiosenny. A wszystko zrobione na zajęciach w DPS.

Mieszkańcy DPS Konarskiego uczestniczyli w turnieju krę-
glarskim przy ul. Piątkowskiej 200, m.in. z DPS Zamenho-
fa, DPS Ugory oraz Dziennymi Domami Pomocy. Turniej 

zorganizował Klub "Ogrody". Jak co roku wszyscy otrzymali 
przepiękne nagrody, własnoręcznie przygotowane przez klubo-
wiczów. Była przemiła atmosfera i sportowe emocje. Czekamy 

już z niecierpliwością na kolejne zawody.
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Zgodnie z licznymi i głośnymi zapowiedziami, pierwszego dnia marca 
br. rozpoczął działalność nowy supermarket niemieckiej sieci LIDL, 

obok stacji Orlen przy ul. Warszawskiej w Antoninku. 

 IMIENNIK  KWIETNIOWY

H O R O S K O P NA KWIECIEŃ

nowy dyskont spożywczy  lidl

BARAN - Będąc spod znaku Marsa lubisz wszelkie sprawy rozpoczynać 
we wtorek. Cechuje Cię przy tym łatwość nawiązywania kontaktów, stąd 
liczne spotkania i ożywiony plan rozrywek. Honoriusz Balzak zwykł był w 
takich sytuacjach mawiać: "Każda kobieta bada ukochanego mężczyznę jak 
sędzia zbrodniarza". Tymczasem nadchodzi pora cementowania nadwyrę-
żonych więzi duchowych i fizycznych. Oprzyj się na własnej intuicji.

BYK - Twoim dniem jest piątek. Łagodniejesz wówczas niepomiernie, 
chociaż z natury, niejako, nie brak Ci skłonności do nieporozumień i roz-
dźwięków. Niespodzianki w kontaktach towarzyskich, i to bulwersujące. W 
miejscu pracy natomiast posunięcia jak najbardziej racjonalne i wcale ko-
rzystne.

BLIŹNIĘTA - W środę - wierzysz w to święcie - sprzyja Ci Merkury. Pie-
lęgnowanie klimatu wewnętrznego spokoju powściągnie skutecznie Twoją 
dotychczasową zaborczość. Wiesz przecież dobrze, że "szczęście jest ozdo-
bą kobiet, jak strój ich pięknością". Postawisz na pojednanie nie wymagając 
zgoła rzeczy niemożliwych. Nie będziesz próbować narzucać swojej opinii 
osobom postronnym. "Dla niektórych zwykły stołek jest cokołem".

RAK - Poniedziałek nawet wówczas, gdy większość spośród znajomych 
tego dnia absolutnie nie lubi. Zarażasz wszystkich dookoła swoim opty-
mizmem. Ogromne powodzenie w miłości. Zdajesz sobie sprawę, że tylko 
"kobieta jest - jak głosi Louis Aragon - przyszłością mężczyzny". W wyniku 
przeciwnego splotu okoliczności bliska sercu osoba wyruszy niespodziewa-
nie w daleką długotrwałą podróż.

LEW - Jesteś spod znaku Słońca, przeto najulubieńszym twoim dniem jest 
niedziela. W kłopotliwych sytuacjach okaże się, że nie grozi Ci bynajmniej 
samotność. Otoczenie skłoni Cię do niezbyt przyjemnych dla Ciebie akurat 
podsumowań. Przetrzymasz i te opały. Wszak "mężczyźni nie potrafią - pi-
sał Marcel Achard - poznać kobiet, ale wciąż próbują". W sferze materialnej 
nader interesujące, pożyteczne kroki.

PANNA - Środa odpowiada Ci najbardziej. Wówczas przecież „wszystkie 
kobiety są młode, a niektóre młodsze". Trudny do wyraźnego zdefiniowania 
stan duszy. Wkrada się w Twoją świadomość niepewność z racji postępowa-
nia niektórych znajomych, czasem nawet uważanych  niesłusznie za przyja-
ciół. Melancholia, tęsknota i żal. Skomplikowane rozmowy. Opanujesz się i 
szybko staniesz na twardym gruncie. Zakochasz się.

WAGA - Wciąż piątek i piątek, czasem tylko świątek. Pod znakiem Wenus 
najwspanialej układa Ci się życie w nieustannej euforii miłości. Za wszelką 
cenę dążysz, by w każdym przypadku górę brały Twoje wyłączne racje. Tym-
czasem "powodzenie u kobiet - twierdzi Ambrose Bierce - ma ten, kto po-
siadł umiejętność obchodzenia się bez nich". W pracy pełna dezorientacja 

i całkiem inne układy. Łatwo się do nich zapalisz i chyba jeszcze szybciej z 
nich dobrowolnie zrezygnujesz.

SKORPION - Jeszcze nie przekonujesz się bez reszty do wtorku, aczkol-
wiek wiesz, żeś spod znaku Marsa i Plutona zarazem. Zapowiada się na 
wskroś emocjonująco. Jakaś zgoła brawurowa akcja. Nikt nie potrafi prze-
szkodzić temu wspaniałemu przedsięwzięciu. Wiedz jednakowoż, że "naj-
większe zwycięstwo nad kobietą - jak mawiał Napoleon Bonaparte - to uciec 
od niej". Bierz tedy nogi za pas.

STRZELEC - Czwartek jest zazwyczaj dla Ciebie najszczęśliwszy. Wszak 
chadzasz w Jowiszowej aureoli. Pewna osoba mogłaby być dla Ciebie rzeczy-
wiście wszystkim, gdyby nie trudności ogromne, nieprzeskakiwalne niemal. 
Właśnie. Wielki mały cesarz mawiał: "Z tym większym zapałem pragniemy 
kobiety, im bardziej niemożliwa, czy tylko trudna jest do osiągnięcia".

KOZIOROŻEC - Sobota, boć to właśnie dzień Saturna, Twego opiekuna. 
Zastanawiająca alternatywa - albo odświeżysz uczuciowe dotychczasowe, 
nie zawsze i nie we wszystkim bezpieczne związki, albo spontanicznie po-
stawisz na jedną kartę czyli rozwój "historii miłosnej" z góry skazanej na nie-
odwracalną klęskę. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra sercu: pierwsza 
jest klejnotem, druga "skarbem bezcennym".

WODNIK - Także sobota, gdyż Twoją tarczą życiową jest Uran. W naj-
bardziej nawet krytycznej sytuacji i przygnębieniu, nie załamiesz się, lecz 
wykrzeszesz ze swoich niegdysiejszych zasobów psychicznych maksimum 
energii i umiejętności skutecznego działania. Liczysz rozsądnie i mądrze na 
własną tylko zaradność. Bacz jednak, że - jak twierdzi znawczyni duszy ko-
biecej Colette - rzadko kiedy kobieta wybacza mężczyźnie zazdrość, jeśli zaś 
nie jest zazdrosny - nigdy".

RYBY - Czwartek jest najprzychylniejszym Ci dniem. Dbają o to i Jowisz 
i Neptun. Nareszcie mniej obowiązków i należny Ci od dawna relaks. Ktoś 
jednakowoż chciałby wyzwolić w Tobie przemożną chęć rywalizacji i wszyst-
ko to pali mu na panewce. Pomnij na porzekadło: "Kobieta tylko wtedy do-
chowa wiary mężowi, gdy nikt do załamania tej wiary jej nie namawia".

IWAN (12 kwietnia) jest taki jak jego totem roślinny - dzika 
róża o groźnych kolcach. To choleryk o wybuchowym tempe-
ramencie! Iwan jest niezwykle aktywny, ale ciągle myśli o tym 
jak go inni postrzegają, co ludzie o nim myślą. Ma głębokie po-
czucie sprawiedliwości, nie znosi kombinowania, ,,lewych inte-
resów” itp. Iwan jest towarzyski... jeśli ma na to ochotę. Jest to 
człowiek o bogatej i zmiennej osobowości. W życiu intymnym 
ma duże wymagania.

ANZELM (21 kwietnia) idzie pod prąd i wiatr, aby tylko dojść 
do celu. Jest subiektywny i zaborczy, ma awanturniczy charakter. 
To buntownik, który pierwszy znajdzie się na barykadzie. An-
zelm to człowiek czynu, wielkich przestrzeni. Nie dla niego praca 
przy biurku a działanie. To dumny mężczyzna, który nie przyzna-
je się do popełnionych błędów. Jest inteligentny, ciekawy świata. 
Nie dla Anzelma romantyczne ,,podchody”. On woli safari!

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw na tzw. 
„legendę”, np. metodą na wnuczka, policjanta CBŚP itp., których 
ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące, apelu-
jemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami 
obcymi. Jeżeli zgłosi się do Państwa osobiście lub telefonicznie 
osoba, która będzie chciała przekazania jej pieniędzy bądź in-
nych drogocennych przedmiotów, możemy przypuszczać, że jet 
to próba oszustwa. Proszę pamiętać, że żadna służba zajmujące 
się ściganiem i zwalczaniem przestępczości nie może żądać od 
Państwa pieniędzy czy innych wartościowych przedmiotów. 

Również pamiętajmy o zamykaniu mieszkań czy domów na 
klucz nawet jak przebywamy w środku. Zachowajmy ostroż-
ność, gdy osoba nam nieznana i nie zapowiedziana puka do na-
szych drzwi, zweryfikujmy cele jej wizyty zanim zdecydujemy się 
otworzyć jej  drzwi i wpuścić ją do mieszkania. Jakakolwiek in-
formacje na temat wypadku wnuczka czy innej osoby w rodzinie 
prosimy weryfikować wśród pozostałych krewnych. W podejrza-
nych przypadkach prosimy o kontakt z policją pod numer 997. 

seniorze - z rozsądkiem!
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2018kołobrzeg
ATRAKCyjNE

NIEKRęPUjąCE
B. TANIE POKOjE 
I APARTAMENTy

W dZIElNICy SANATORyjNEj
 waclaww@neostrada.pl

             Tel. 94 351 72 
34

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

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

OPTYK PLUS MINUS

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

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

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 501 009 833 Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACjA

 taka reklama
kosztuje 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   E-meil: sd@roletim.pl

 
Jest to urządzenie 

do wytwarzania prądu 
za pomocą roweru

www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl

energorower

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

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

www. osk-majchrzak.vrs.pl





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA

S
W

A
R

ZĘ
D

ZK
A

TO
R

U
Ń

S
K

A

  KRAŃCO
W

A

↓

My172.indd   26 2015-03-18   11:44:17

149,-    


