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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

                                                        ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
                     im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
                                   Os. Mielżyńskiego 5A      62-020 Swarzędz 

                               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
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mtP od  ulicznych szyldów
Nie wiem co robi obecnie były wicedyrektor Zarządu dróg 

Miejskich Tadeusz Nawalanec, ale z pewnością działa poza 
sferą podlegającą władzom Poznania, bo opowiedział o nich 
rzeczy kompromitujące. Między innymi to, że za odstąpienie 
od sądowego dochodzenia swoich roszczeń uzyskał od mia-
sta bardzo korzystne warunki odejścia. Czyli, że władze mia-
sta musiały widać bać się sądowego procesu i zapłaciły za swój 
spokój wysokie odszkodowanie z publicznej kasy. Były dygni-
tarz magistratu pochwalił się wysokimi premiami i nagrodami, 
jakie w czasie dwóch lat pracy w ZDM otrzymał za swoją owoc-
ną i zasłużoną – miejmy nadzieję - pracę dla miasta. Odchodząc 
otrzymał od dyrekcji ZDM opinię wysokiej klasy fachowca. A 
jego zwolnienie miało wymowę dyscyplinarki. Zwolniony został 
przed rokiem jako urzędnik, który utracił zaufanie mocodaw-
ców. Oto brak logiki i konsekwencji urzędników. 

Nawalaniec zdradził, że był zmuszony w trybie przyspieszonym 
wprowadzać buspasy na ulicach Garbary i Mostowej. Żeby się z 
tego wywiązać, skorzystał z zatrudnionego fachowca. (Urzędnicy 
często wynajmują za publiczne pieniądze specjalistów, bo samym 
brakuje kwalifikacji, ponieważ stanowiska obsadza się swoimi, a 
nie fachowcami). W tym przypadku zatrudniony ekspert nie po-
mógł i dyrektor Nawalaniec zwolniony został - jak twierdzi - za 
zbyt śmiałe projekty dotyczące buspasów. Zapewnia, że odszedł 
nie za swoje błędy, lecz z powodu chaosu w projektowaniu i or-
ganizowaniu ruchu na ulicach Poznania. Hasło do jego zwolnie-
nia dał radny Marek Sternalski mówiąc: "kogoś z ZDM trzeba 
zwolnić". 

Nie wiemy więc nadal za co zwolniono Nawalańca, ale on sam 
mówi, że wiceprezydent Maciej Wudarski wzywal go do siebie i 
odręcznie na kartce kreślił własne koncepcje drogowych rozwią-
zań. Były urzędnik zarzuca bałagan i samowolę w magistracie. 
Na przykład miejski inżynier ruchu już w trakcie prac na ulicy 
przychodził i zarządzał na miejscu liczne korekty. -Firmy głupia-
ły, bo nie było tego w projektach. Wykonawcy przychodzili do 
mnie wściekli, rzucali papierami. W swojej karierze zawodowej 
wprowadzałem wiele tego typu rozwiązań w całej Polsce, ale ni-
gdzie poza Poznaniem nie spotkalem się z tym, żeby wdrażaną i 
zatwierdzoną organizację ruchu zmieniać w trakcie i to pokazu-
jąc to palcem - wspomina nasz bohater. 

No to dowiedzieliśmy się trochę o stylu pracy miejskich urzęd-
ników bezposrednio od jednego z nich. Bo tak w ogóle to tym 
dorze wiemy nie od dziś.                                                               so

O rozpoczęciu wielkiej batalii zmierzającej do uporządkowania 
reklam widocznych na ulicach Poznania ogłosił publicznie sam 
prezydent Jacek Jaśkowiak, pokazując w tym wyraźnie własną za-
sługę i osobisty sukces. Byliśmy widać w błędzie mniemając, że z 
reklamowym chaosem walczy sobie jakoś specjalny urzędnik zwa-
ny miejskim plastykiem, wspierany rzeszą innych wybitnych spe-
cjalistów od zapewnienia piękna naszej metropolii. Dzikiemu i 
brzydkiemu reklamowaniu wypowiadali wojnę wszyscy bez wyjąt-
ku kolejni prezydenci grodu, ale dopiero obecna władza obiecuje, 
że poradzi sobie wreszcie z tym problemem radykalnie o definityw-
nie. To musi cieszyć poznaniaków.

Aż pół całej strony w codziennej gazecie zajął artykuł, w któ-
rym prezydent Jaśkowiak wyjaśnia taktykę i strategię kampanii o 
usunięcie z poznańskich ulic nieodpowiednich reklam i wpuszcze-
nia tu tylko właściwych. Musi to być więc temat naprawdę naj-
pilniejszy i najważniejszy, bo wyparł takie aktualne trudne fakty 
jak zapaść komunalnego budownictwa mieszkaniowego, obumie-
ranie centrum miasta, zaniedbania w infrastrukturze komunika-
cyjnej i inne dotkliwe bolączki mieszkańców. To wszystko musi jak 
widzimy poczekać, bo główny potencjał intelektualny i witalny 
prezydenckich sił i środków został zmobilizowany przeciwko nie-
właściwym reklamowym szyldom, bannerom, billboardom, fla-
gom i innym ulicznym wynalazkom.

Nie wiemy co robi miejski plastyk i za co bierze pieniądze rze-
sza miejskich urzędników od estetyki ulic, ale widać z wypowiedzi 
prezydenta, że oni wszyscy problemu ulicznych reklam albo nie do-
strzegali, albo sobie z nimi nie radzili. Teraz będzie zupełnie ina-
czej, lepiej, bo reklamowym operatorem dla naszego miasta została 
taka renomowana, światowa firma jak Międzynarodowe Targi Po-
znańskie. Tak, tak – właśnie MTP! Nie usiłujmy zrozumieć, co le-
gendarne MTP mają wspólnego z reklamami na ulicach, chociaż 
prezydent Jaśkowiak to wyjaśnia, uzasadnia, argumentuje... Na-
iwni sądzą, że MTP powinny się zajmować targami, bo to ich spe-
cjalność. Nie martwmy się niczym, bo jeśli MTP sobie nie poradzi, 
to „...może skorzystać z usług podwykonawców, by podeprzeć się 
niekwestionowaną jakością oferty dużych branżowych operato-
rów” - zapewnia prezydent, cokolwiek to oznacza. Rada Miasta 
Poznania zapewne pochwali prezydencki pomysł, jak akceptowała 
już mniej genialne propozycje.                          Marcin dymczyk

Wspólnota mieszkaniowa komunalnej kamienicy przy ul. 
Grobla 6 sama wyremontowała swój dom, bo lokatorzy chcie-
li mieszkać normalnie jak inni ludzie. Po swoim dokonaniu, je-
śli nie mogą liczyć na uznanie urzędników, to z pewnością mają 
prawo dbać nadal o swoje interesy. Bezsprzecznie mogą wyma-
gać liczenia się z ich opinią przy podejmowania istotnych dla 
nich decyzji ze strony miejskich urzędników. Niestety, zostali nie 
tylko całkowicie zlekceważeni, ale i obrażeni 

Nie licząc się ze zdaniem zainteresowanych, wiceprezydent Po-
znania Tomasz Lewandowski i jego urzędnicy postanowili w tej 
odnowionej przez mieszkańców kamienicy ulokować ekspery-
ment zwany "treningiem lokatorskim". Kolejna wymyślona idea, 
może nawet w gruncie dobra, ale wprowadzana fatalnie, kosztem 
rodzin chcących żyć w spokoju, o który sami zadbali. 

Najpierw prezydent Jacek Jaśkowiak zarzucił mieszkańcom ka-
mienicy brak empatii wobec innych, a tego powiedzieć nie miał 
prawa. J. Lewandowski obraził wspólnotę zarzutem niemoralno-
ści, dając kolejny dowód upodobania do stosowania słów obraź-
liwych. Lepiej uważać, bo eksperyment "mieszkań treningowych" 
może zakończyć się tak niechlubnie jak osławione "kontenery so-
cjalne" tylko gorzej, bo doprowadzi do zniszczenia wywalczone-
go własnym wysiłkiem domowego spokoju mieszkańców.      ws
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warto robić coś dla ludzi

Krzysztof Bartosiak

Miałam niejakie problemy z wyborem te-
matu do felietonu majowego. To znaczy tema-
tów było sporo, ale ledwo zaczęłam pisać to już 
czułam jak wylewam swoje emocje. A przecież 
dziennikarz musi być obiektywny. No, przy-
najmniej teoretycznie...

Ot, choćby nowe projekty uatrakcyjnienia 
Śródki i nagrody dla nich (stosowną informa-
cję zamieszczamy wewnątrz numeru). Tyle 
tylko, że galeria tam już przecież była i padła. Instalacja muzycz-
na to świetny pomysł, ale jest ona uzależniona od... deszczu. To on 
w niej ,,zagra”. A w ogóle to upiększanie Śródki przypomina wpy-
chanie kolejnych czekoladek do pięknej bombonierki. Albo kilka 
wisienek na jednym torcie. I tak bardzo żałuję, że swojego czasu 
Miejski Konserwator Zabytków nie ocalił malowideł ściennych w 
sieni przejazdowej w kamienicach Ostrówek 10/11: ,,pod wzglę-
dem ikonograficznym jawią się one w Poznaniu jako zaskakujące 
zjawisko” pisano w ,,Kronice miasta Poznania”. Czy nowe projekty 
będą impulsem do odwiedzenia Śródki? Za dużo we mnie senty-
mentalnych wspomnień, zatem porzucam ten temat. Przynajmniej 
– na razie...

Maj. Patriotycznie już o nim pisałam, o matkach naszych kocha-
nych, które w tym miesiącu mają swoje święto – też. Przymierzam 
się więc do innego ujęcia tematu miłości, z którą maj niejako się 
kojarzy. Zatem: miłość z kuchnią w tle. Chciałam nawet spożytko-

wać informacje z mojego wywiadu z pewnym profesorem seksu-
ologii. Już nawet zaczęłam pisać, ale stwierdziłam, że nie miejsce 
tutaj na tekst o wpływie afrodyzjaków na chuci. Temat wraz z czę-
ścią tekstu powędrował więc do kosza. Ocaliłam tylko fragmencik 
o tym, że facet, krzątający się w kuchni, w fartuszku z chochlą w 
ręku jest sexy. 

Próbuję ogarnąć inny temat: przyzwolenie miejskich rajców na 
picie pod chmurką na brzegu Warty, choć obowiązuje przecież za-
pis zakazujący picia na wolnym powietrzu z wyjątkiem np. tzw. 
ogródków. Zupełnie nie pojmuję ich troskliwego pochylania się nad 
losem pijaczka, który nie ma gdzie konsumować napojów wysko-
kowych. I angażowania miejskich strażników oraz policjantów, 
aby niczym anioły stróże pilnowali tego nadwarciańskiego rejonu. 
A ten kto wierzy, że w pijanym widzie uczestnik alkoholowej liba-
cji posprząta po sobie, nie ma po prostu wyobraźni. 

Czym jeszcze wypełnić ten kawałek miejsca w MY? Szukam 
inspiracji w ,,Listach Wojtusia z Zawad”, który 150 lat temu za-
mieszczał felietony-listy na łamach ,,Dziennika Poznańskiego”. I 
też czasem miał problemy z wypełnieniem szpalt. Napotykam na 
fragment, w którym skarży się na problemy z... butami (oczywi-
ście, robionymi na miarę), które, pomimo wysiłków majstra, ,,jak 
cisnęły tak cisną”. Czytam dalej ciekawa do czego zmierza autor 
(Marceli Motty). A ten świetnie wypełnia dane mu w gazecie miej-
sce opisem kiepskiego szkolnictwa rzemieślniczego w Księstwie Po-
znańskim. I tu mogłabym napisać, że na naszych osiedlach to w 
ogóle szewca się nie uświadczy. Może nawet taki rzemieślniczo-
osiedlowy temat trzeba by kiedyś rozpisać. I tak powstał felieton do 
majowego MY...                                                       Ewa Kłodzińska 

wiele tematów  do wyboru

Każde osiedle w naszym mieście posia-
da  samorząd, czyli Radę Osiedla. Jak działa 
ów ,,ciało'' w dużej mierze zależy o zaanga-
żowania członków, szczególnie przewod-
niczących rady i zarządu. Z dumą mogę 
stwierdzić, że w Radzie A-Z-K współpraca 
układa się wzorcowo. Każdą kwestię prze-
dyskutujemy zanim podejmiemy jakąkol-
wiek decyzję. Bywa, że rozmowa jest ostra i 
głośna, lecz taka właśnie powinna być, by 
każdy mógł przedstawić swoje zdanie.

W ubiegłym roku odbyliśmy 14 sesji oraz podjęliśmy ponad 80 
uchwał, co daje nam miano najaktywniejszej RO na Nowym Mie-
ście! Żeby jednak móc osiągać takie wyniki, należy mieć przede 
wszystkim sporo samozaparcia i dobrą wolę przełożonych...w za-
kładzie pracy. By ,,zaszczycić” swą obecnością urzędników, czę-
sto zwalniamy się lub odpracowujemy te dni w dogodnym dla 
pracodawcy terminie. Zdarza się, że są to soboty lub niedziele, 
zazwyczaj poświęcone rodzinie.

Spotkania z urzędnikami bywają niekiedy merytoryczne, a 
niekiedy typowo lakoniczne - tak dla ,,odbębnienia” tematu. W 

tym drugim przypadku pojawiamy się w danej jednostce miej-
skiej powtórnie w bardzo krótkim czasie od poprzedniej wizyty. 
Przynosi to zamierzony efekt - spotkanie staje się bardziej mery-
toryczne. Odnoszę często wrażenie, że dla większości urzędów 
jesteśmy ,,chłopcami do bicia”, a wcale tak nie musi być. 

Istnieje mylne przeświadczenie wśród mieszkańców, że Rady 
Osiedla mogą decydować o wielu kwestiach na danym osiedlu. 
Niestety tak nie jest. Jeśli któraś jednostka miejska stwierdzi, że 
nie wykona zadania powierzonego uchwałą Rady Osiedla i z jej 
środków - to uchwalone zadanie nie powstanie.

Niestety, istnieje monopol na poszczególne zadania tylko dla 
jednostek podległych strukturom miejskim. Wielkim błędem 
jest brak możliwości ogłaszania przetargów i dopuszczania in-
nych podmiotów przetargów przez samorządy lokalne! Wia-
domo przecież, że konkurencja nie tylko sprzyja podnoszeniu 
jakość, lecz utrudnia korupcje i nieprawidłowości. Jednak mimo 
tych utrudnień i ograniczeń potrafimy wiele osiągać. 

A na koniec ciekawostka. Ostatnio, będąc z wizytą u znajo-
mych pod Poznaniem, stałem się świadkiem rozmowy o pracy 
radnych osiedlowych. W pewnej chwili padło wiele pochlebnych 
opinii o ….Radzie Osiedla z Antoninka! Oczywiście nie przyzna-
łem się, że mam zaszczyt być jej przewodniczącym, bo wyszedł-
bym co najmniej głupio, lecz w sercu poczułem ogromną dumę 
– warto robić coś dla ludzi!                          Krzysztof Bartosiak 

Przedstawiciele Rady Osiedla A-Z-K odwiedzają wiele 
miejskich jednostkach w sprawach ważnych dla mieszkańców.

Jedno z sesyjnych obrad Rady Osiedla A-Z-K. Zawsze 
uczestniczy dość radnych, aby była wymagana większość.
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Jak się rodzi nowy las
wiano  dla Potomnych

Wiosna jest porą sadzenia lasu, a więc jednej z najdonioślej-
szych czynności dla każdego leśnika z krwi i kości. Musi oso-
biście dopilnować należytego wykonania tych prac, chociaż 
ich owoce za sto lat będzie zbierał ktoś inny. 

Gospodarz miejskiego leśnictwa Zieliniec pan Ireneusz Ka-
miński (fot wyżej) nadzorował pracowników sadzących buki, 
lipy i dęby na prawie 1-hektarowej powierzchni w oddziale nr 
27, na terenie dawnego poligonu wojskowego w pobliżu ul. Bał-
tyckiej. Poniżej: typowy słupek z oznaczeniem oddziału.

Do niedawna rósł tam bardzo lichy drzewostan, złożony głów-
nie z samosiewów obumierającej osiki. Leśniczy zlecił wycięcie 
schorowanych drzew, pozostawiając jedynie nieliczne dęby, które 
same tam wyrosły i trzymają się zdrowo. 

Przed przystąpieniem do odnowienia lasu trzeba było wyspe-
cjalizowanej firmie zlecić na zrębie wyoranie leśnym pługiem od-
powiednich bruzd (fot. niżej), w których zgodnie z leśną sztuką 
sadzone są następnie małe drzewka. Praca jest  nielekka, wyma-
ga współdziałania dwóch mężczyzn, pod każdą sadzonkę trzeba 
wykopać łopatą znaczny dołek, umieścić w nim sadzonkę i sta-
rannie zasypać glebą. Niedbale wykonanie tego zadania skutkuje 
tym, że zbyt liczba sadzonek się nie przyjmie. Dlatego leśniczy I. 
Kamiński bacznie obserwował pracę robotników, nie szczędząc 
im uwag i fachowych instrukcji.

Wspomniane gatunki drzew sadzono w zalecanej więźbie oko-
ło 90 razy 90 cm, a na całej odnawianej powierzchni umieszczo-
no około 10 tys. sztuk sadzonek. Brygada 6 robotników miała się 
z tym uporać w czasie trzech dni, aby następnie przenieść się z 
analogiczną pracą na inne miejsce w leśnictwie Zieliniec. 

Nowa leśna uprawa, której powstawanie w oddziale nr 27 ob-
serwowaliśmy, zostanie wkrótce solidnie ogrodzona, aby młode 
drzewka uchronić przed szkodami ze strony zwierzyny (fot. niżej 
- słupy do grodzenia). Już za kilka lat będzie tu widoczny młody 
las liściasty z dębów, buków i lip.                                             Md
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tajemnicza skrzynia...
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Temat ujawnionej niszy pod nawą główną remontowane-
go kościoła św. jana jerozolimskiego na Komandorii wraca (a 
jednak!) na nasze łamy i to w dość paradoksalny sposób. Otóż 
rok temu, gdy pisałam o pracach na poddaszu świątyni, a był 
to numer kwietniowy, jako ,,prima aprilis” zamieściliśmy też 
notkę o ,,znalezieniu” skrzyni z tajemniczą zawartością. Tej 
informacji nie sprostowaliśmy. Może i dobrze...

Bo i oto taką zagadkową skrzynię jednak... znaleziono! Tyle 
tylko, że nie na poddaszu, a w  podziemiach świątyni, w ziemi 
wypełniającej część niszy pod główną nawą kościoła. (O eksplo-
racji archeologicznej w podziemiach mowa była w marcowym i 
kwietniowym numerze MY). 

Skrzynia o długości 1,2 m była z mocno zbitych desek, jej wie-
ko zdobił krzyż z koroną cierniową umieszczona na krzyżu. Moż-
na sobie wyobrazić emocje przy jej otwieraniu... 

I rozczarowanie gdy okazało się, że zawiera resztki... słomy. 
Prawdopodobnie chowano w niej cenne kościelne przedmioty 
(np. naczynia liturgiczne) w czasach np. wojennych zawieruch.  
Skrzynia (drewno) jest teraz poddawana specjalistycznym anali-
zom, które określą z jakich czasów pochodzi. 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności

Mimo rozległych prac remontowych, życie kościelne w świąty-
ni toczy się bez zmian i bez ,,taryfy ulgowej”. 

                            Ewa Kłodzińska Foto: Archiwum parafialne

W ostatnich dniach na naszym osiedlu odbyła się akcja 
sprzątania świata. Obecna edycja została nazwana ,,Czysty 
Poznań-wspólna sprawa”. W sobotę 21 kwietnia do pracy sta-
wiła się spora grupa.

Oprócz RO i mieszkańców udział wzięła Huta Szkła Antoni-
nek, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu,,Monar”,  Stowarzysze-
nie Pogotowie Społeczne. Uzbieraliśmy dwa kontenery śmieci 
oraz 30 worków. Na zakończenie kucharze ze Stowarzyszenia Po-
gotowie Społeczne uraczyli uczestników przepyszną grochówką!

drugim ważnym wydarzeniem, które należy odnotować, 
była wizja lokalna placu budowy układu komunikacyjnego 
w Zielińcu. W wyniku licznych interwencji mieszkańców oraz 

Rady Osiedla u władz miasta i Volkswagena Poznań z powodu 
,,marazmu inwestycyjnego”, wizja ta stała się koniecznością.

Oprócz RO obecni byli: dyrektor zakładu VW p. Mnich, wice-
prezydent Poznania Maciej Wudarski, ZDM, wykonawca (Firma 
Strabag) w osobie kierownika budowy oraz powiadomieni miesz-
kańcy Zielińca. Trzeba przyznać rację mieszkańcom w kwestii 
niewłaściwego wykonania niektórych robót, a właściwie ich nie 
wykonania. Popękane płytki chodnikowe, lustro zamontowane 
na środku chodnika czy nierzadko niewłaściwie wypoziomowa-
ne wjazdy na teren posesji. Kierownik budowy zapewnił jednak, 
że powstałe usterki zostaną rychło usunięte. Obeszliśmy cały te-
ren budowy.

W maju, jak zapewnił inwestor, ma odbyć się spotkanie w sie-
dzibie zakładu przy ul. Warszawskiej - planowany termin 10 maja 
br. Na  tym spotkaniu mają paść konkretne terminy zakończenia 
inwestycji.                                                 Magdalena Ziółkowska 

Ten autentyczny obrazek z kwietniowego sprzątania osiedla 
jest tylko fragmentem znacznie większej akcji spolecznej.

Oby ta kolejna wizja lokalna budowy ulic w Zielińcu była już 
ostatnią  wymuszoną przez niezadowolonych mieszkańcow.
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wzruszenia i zŁote laury
Teatr Scena na Piętrze

janusz Biernacki z Antoninka  (z lewej) tworzy 
też obrazy. Zdjęcie podczas jednej z jego wystaw

Tym razem posłużę się opiniami widzów. A właściwie jedną, 
bo inne były... podobne. ,,To była rewelacja!” mówili widzo-
wie po spektaklu Macieja Wojtyszki i w jego reżyserii ,,Bóg, ja 
i pieniądze”, napisanym specjalnie dla Hanny Bieluszko. Ow-
szem, tę aktorkę znamy z seriali telewizyjnych (,,M jak miłość”, 
,,Barwy szczęścia”), z ról i epizodów w filmach fabularnych. 
Teatromanii – z desek scen w Warszawie, a przede wszystkim 
z Teatru im. S. jaracza w Krakowie, gdzie oglądany i na stoją-
co oklaskiwany monodram w Scenie miał trzy lata temu swo-
ją premierę.

Obserwować, słyszeć Artystę bezpośrednio, a w Scenie na Pię-
trze jest to bliskość szczególna (nie mówiąc o spotkaniu po wystę-
pie w Galerii) to doświadczenie niespotykane gdzie indziej...

Panią Hannę wielu widzów znało też ze... szkolnych ław, bo 
to poznanianka! Zebrał się więc poznańsko-wielkopolski fanc-
lub, wykupił część biletów i dokładał swój aplauz! A za mądrość 
płynących ze sceny słów swoje brawa zebrał Maciej Wojtyszko. 
Wieczór 16. kwietnia był tym bardziej niepowszedni, jako że wrę-
czono dwa Złote Laury (,,za miłość do Teatru, ze szczególnym 
wyróżnieniem Sceny na Piętrze, i do Sztuki w ogóle”). Otrzy-
mali je reżyser Maciej Wojtyszko (akurat w swoje 72. urodziny!) 
– obiecał oficjalnie, że tu powróci z kolejnym teatralnym przed-
sięwzięciem, oraz Hanna Bieluszko. Po tych emocjach, zauro-
czona klimatem Sceny na Piętrze, aktorka odetchnęła – ponoć 
- dopiero za czas jakiś. A do Krakowa wracała niespiesznie...

Mówi dyrektor Sceny na Pietrze Romuald Grząślewicz:
- Nieczęsto zdarza mi się, abym jeszcze tego samego dnia, a 

właściwie w nocy i nieco później, otrzymał tyle sms-ów z podzię-
kowaniami za ten wieczór, za możliwość obejrzenia t a k i e g o  
spektaklu. Kto widział ten monodram ten wie ile dał emocji...

Zupełnie inne emocje pewnie dostarczy nam ARTUR BAR-
CIŚ, który odwiedzi Scenę 28. maja z przedstawieniem ,,ABS 
czyli Artur Barciś show”. Wiele lat temu nikt nie przypuszczał 
pewnie (w różnych sytuacjach dając temu wyraz p. Arturowi), że 
ten niepozorny mężczyzna skupia w sobie tyle aktorskich umie-
jętności. I że to tytan pracy. No, ale On ma po prostu Talent! To 
aktor do tańca (wystąpił w ,,Tańcu z gwiazdami” i do różańca 
(główna rola w filmie ,,Braciszek”), do śmiechu i do łez. Z banal-
nego tekstu piosenki disco polo ,,Ona tańczy dla mnie” zrobił 
dramatyczne wyznanie miłości. Jest Barciś aktorem dramatycz-
nym, ale gra w komediach, śpiewa, dubbinguje, reżyseruje. Lista 
przedsięwzięć z udziałem Artura Barcisia jest doprawdy impo-
nująca. I On chce nam o tym wszystkim opowiedzieć w swo-
im „ABS czyli Artur Barciś show”? Toż to ze Sceny wyjdziemy 
rano! - Będę go mocno czasowo dyscyplinował – mówi dyr. R. 
Grząślewicz...

Na koniec 39. sezonu Sceny na Piętrze obchodzić będzie-
my 6 czerwca rocznicę urodzin Romana Wilhelmiego, a 25 
czerwca ponowne w Scenie spotkanie z dorotą Lulka w pro-
gramie ,,Piaf po polsku”.

Jak się dowiedzieliśmy, 40. sezon Scena zacznie od spektaklu z 
Tomaszem Mędrzakiem, który będzie obchodził 40-lecie swoje-
go debiutu w roli Stasia w filmie ,,W pustyni i w puszczy”. 

                               Ewa Kłodzińska fot. Krzysztof Styszyński 

            Cierń
Na skruszałych zboczach
dygoczącej kątem wiary
cierń uwiera Cię piekący
niczym w czasie
wędrujący strażnik
i odkrywca dróg
odkrytych wielokrotnie
pośród których
wiecznie błądzisz
a tymczasem
na zbolałych skroniach
Matki Ziemi
powiew smutku
bezlitośnie musnął
miejsca dawno odwiedzone
w których kiedyś
w nici czasu
szkarłat wniknął beznamiętnie
zastygł w ciszy
by z letargu
zbudzić śpiące miasta
nowych dni

                 Sopel
Pewien bardzo znany naukowiec
dumał o globalnym ociepleniu
miał doktorat już z liczenia owiec
teraz ludziom ulżyć chciał w cierpieniu

A to rok na szczawiu kazał pościć
albo w rybę ślimaka przemienił
rozpylał na niebie proszek radości
i z kolegą z klasy się ożenił

A to deszcz sprowadzał nad Saharę
to znów góry przemieszczał lodowe
zwolnił z podatku auta na parę
mówił co smaczne a co niezdrowe

A to znów słońce zbyt jasno świeciło
a to węgiel zbyt czarno się palił
tyle do zrobienia jeszcze było
i nikt tyle świata nie ocalił

I czego nie tknął było korzystne
a zadań były spore ilości
aż w końcu został pierwszym ministrem
w Ministerstwie Prawdy i Miłości

Lecz gdy szedł do kościoła z małżonką
nie przestając myśleć o swym fachu
nagle prosto do koszyka ze święconką
wpadł mu sopel z kościelnego dachu

Wtem rozstąpiły się bure chmury
słońce pokazało się na niebie
a donośny głos rzekł z samej góry:
nie poprawiaj mądrzejszych od siebie

Janusz Biernacki 2018
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Pożegnanie zimy
zesPóŁ szkolno-Przedszkolny nr 7 w antoninku  

Dzieci lubią zimę, zima kocha 
dzieci. Aby należycie ją pożegnać i 
przywołać na dobre wiosnę, dzie-
ci z najstarszej grupy Przedszkola 
nr 192 postanowiły wykonać Ma-
rzannę oraz odświeżyć stary, ludo-
wy obrzęd utopienia lub spalenia 
słomianej kukły. Nasza Marzanna 
to nie była brzydka panna.

Żegnały zimę tańce, hulan-
ki, swawole i kiełbasy. Wierzy-
my, że od tej chwili będzie już 
ciepło, słonecznie i zielono.                                                                
R. Węglarek, P. Lembicz-Patecka

matematyka od kuchni
Marzec w ZSP7 obchodzono pod hasłem "Matematyka od 

kuchni". Świętowaliśmy razem z organizatorem dnia Mate-
matyki w Polsce Stowarzyszeniem doskonalenia i Rozwoju 
4improve - patronem merytorycznym e-math.pl! dzień Mate-
matyki został wpisany do kalendarza świąt nietypowych. 

Uczniowie klas 4-7 wykonali prace plastyczne, które obejmo-
wały praktyczne wykorzystanie matematyki w życiu codziennym. 
W klasach rozwiązywaliśmy zadania powiązane z matematyką w 
kuchni. Uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym Konkur-
sie Kangur. Przeprowadzone zostały również konkursy: Zostań 
mistrzem działań pisemnych w klasach czwartych, Zostań mi-
strzem ułamków w klasach piątych, szóstych i siódmych

WSPÓLNE ŚNIAdANIE
Przed Świętami Wielkiej Nocy, aby poczuć nastrój świąteczny 

i zachować tradycję, dzieci z Przedszkola nr 192 wspólnie zjadły 
wielkanocne śniadanko. Atmosfera była ciepła i radosna, dzię-
ki czemu poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Od zaproszo-
nych gości, dyrekcji szkoły, otrzymaliśmy świąteczne życzenia, 
za które podziękowaliśmy własnoręcznie zrobionymi ozdobami 
wielkanocnymi.                                                  Nauczyciele P192

Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli od podziału zaprojekto-
wanej pizzy na równe części. Sprawdzali też, ile ciasteczek zmieści 
się na jednej blaszce. Aby upiec zaprojektowaną pizzę musieliśmy 
zakupić potrzebne produkty spożywcze. Każdy otrzymał 12 zł i 
udał się z koszykiem na zakupy. Trzeba było dobrze obliczyć, aby 
wystarczyło pieniędzy na potrzebne towary. Potem nadszedł czas 
odmierzania, obliczania i odważania ziemniaków, jabłek i faso-
li, korzystania z wagi szalkowej, obliczania łyżek cukru, liczenia 
szklanek wody itd. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie klas 
pierwszych zapoznawali się z chińską układanką TANGRAM 
(„chi-chiao-tu") oraz origami. Wszystkie działania miały na celu 
pokazanie uczniom, że poprzez zabawę można świetnie rozwijać 
swoje umiejętności i zdolności. Wszyscy wspaniale się bawili. 

                                                     Nauczyciele matematyki ZSP7
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Dom Działkowca ROD "Cybinka" może być powodem 
uzasadnionej dumy dla całej społeczności tego ogrodu.

zasŁużyli na wsParcie
Rodzinny Ogród Działkowy "CYBINKA"

Nie należy rozpaczać, że znacznie mniej niż połowa użyt-
kowników działek ROd „Cybinka” pofatygowała się na co-
roczne kwietniowe  zebranie sprawozdawcze. Pół setki osób 
przyszło z własnej woli i demokratycznie podjęło decyzje obo-
wiązujące wszystkich działkowców. 

Zarząd dobrze rozliczył się za pomyślne działania roku mi-
nionego i otrzymał akceptację dla planu przygotowanego na 
rok bieżący. Słuchając wielu wypowiedzi odnosiło się generalnie 
wrażenie, że osoby wybrane do rządzenia „Cybinką” obdarza-
ne są zaufaniem i dobrze działają dla pomyślności całej dział-
kowej społeczności. Zarządem kieruje od lat prezes Zbigniew 
Andrysiak, mając zastępców Wacława Wójcika i Sebastiana Ko-
złowskiego, skarbnika Macieja Nowaczyka i sekretarza Artura 
Łukaszewskiego.

           KOMUNIKATY
* Uprzejmie informujemy, że estetyczny i wygod-

ny Dom Działkowca ROD „Cybinka” przy ul. Pustej 
można wynajmować za przystępną cenę na rozma-
ite imprezy indywidualne i zbiorowe, w tym również 
dla dzieci.

* Okolicznych mieszkańców zachęcamy do odwie-
dzania naszego ogrodu i już serdecznie zapraszamy  
do wspólnej zabawy na coroczny festyn, który odbę-
dzie się 8 września 2018 r.    Zarząd ROd „Cybinka” 

Zebranie odbywało się w pięknie odnowionej i starannie 
utrzymywanej działkowej świetlicy, czyli domu działkowca, 
który służy ogółowi i dodatkowo dostarcza niebagatelnych 
dochodów z wynajmu. Jest wykorzystywany też przez okolicz-
nych mieszkańców, a ROD „Cybinka” z powodzeniem współpra-
cuje z najbliższymi osiedlowymi społecznościami. Świadczyła o 
tym m.in. obecność przewodniczącego Osiedla Antoninek-Zie-
liniec-Kobylepole Krzysztofa Bartosiaka. 

pomoc z zewnątrz, w tym ze strony poznańskiego budżetu. Bez 
takiego wsparcia działkowcy „Cybinki” sami długo nie poradzą 
sobie z wymianą instalacji wodociągowej, elektrycznej czy z bu-
dową kanalizacji. Środki własne na inwestycje są zbyt ograniczo-
ne. Ostatnio pojawiły się - podkreślano - możliwości uzyskania 
od miasta takiej znaczącej pomocy i trzeba z tego skorzystać. 
Ogród działkowy jest przecież częścią przestrzeni miejskiej, w 
dodatku bardzo cennej i ważnej. 

Na terenie „Cybinki” z powodu czekających nieuchronnie ro-
bót ziemnych nie można na razie utwardzić generalnie dział-
kowych alejek, pomimo takiej pilnej potrzeby. Postanowiono 
natomiast zlecić wykonanie fachowego pomiaru geodezyjnego 
wszystkich działek i uchwalono na ten cel opłatę 30 zł od jed-
nej działki. Nowa mapka okazuje się coraz bardziej nieodzowna, 
chociaż niektórzy wyrażali co do tego wątpliwości. Zebrani roz-
strzygnęli ważne kwestie dotyczące odbioru śmieci, płatności za 

W Poznaniu są zapewne ogrody działkowe bardziej doinwe-
stowane, ale „Cybinka” ma prawo być dumna z tego, że wszyst-
ko dotąd stworzyła własnymi jedynie siłami. Na tym zebraniu 
dobitnie zabrzmiały głosy, że teraz jednak trzeba sięgnąć też o 

wodę, opłotowania i inne. 
Podsumowując pani Irena Rogowska z Okręgowego Zarzą-

du ROd w Poznaniu trafnie stwierdziła, że ten ogród żyje, a 
dyskusja wykazała troskę o jego pomyślną przyszłość.      Md

Alejki mogą doczekac się właściwego utwardzenia 
dopiero po wykonaniu inwestycji wymagających wykopów.
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uczczona Po harcersku

srebrne skarby wykoPane Przez archeologów

75. Rocznica Akcji Pod Arsenałem

Harcerze świętowali szczególnie uroczyście siedemdziesią-
tą piątą rocznicę Akcji Pod Arsenałem - akcji zbrojnej Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzonej 26 marca 
1943 r. w Warszawie. W wyniku akcji uwolniono podharcmi-
strza jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów prze-
wożonych po przesłuchaniach Gestapo do więzienia Pawiak. 

Dnia 25 marca 2018r. – w Niedzielę Palmową – harcerze spo-
tkali się przed wejściem do Fary poznańskiej, trzymając w rękach 
tradycyjne „palmy”. Poświęcone one zostały przez ks. profeso-
ra UAM Pawła Wygralaka, po czym nastąpiła procesja do Fary. 
Podczas mszy św. wspomniany został również Leonard Bura 
- harcerz poznaniak, były członek 16 PDH „BEMAK”, jeden z 
uratowanych w Akcji Pod Arsenałem. Oprawę mszy zapewnili 
harcerze z ZHR, czytający lekcje, modlitwę wiernych oraz wysta-
wiający poczet sztandarowy. 

Po mszy św. harcerze zaproszeni przez hm. Zenona Wechman-
na udali się do Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na spotka-
nie pokoleń. Wzięli w nim udział - oprócz harcerzy ZHP (w tym 
seniorów) i ZHR – szanowni goście, m.in.: uczestnik Powstania 
Warszawskiego gen. Jan Podhorski, przedstawiciel Stowarzy-

szenia Szare Szeregi dh Zbigniew Podeszwa, pwd. Wawrzyniec 
Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Prowadzący 
spotkanie hm. Wechmann poprosił wszystkich o powstanie i 
przy akompaniamencie zespołu muzycznego z KSH Szóstacy z 
Hufca Poznań Jeżyce odśpiewany został Hymn Harcerski. 

Popłynęły następnie zaśpiewane gromkimi głosami - głównie 
seniorów - tradycyjne piosenki harcerskie i patriotyczne, których 
teksty znalazły się w śpiewniczkach przygotowanych jak zwykle 
przez KSH Piątacy z Hufca Poznań Stare Miasto. Spotkanie w 
Sali Białej zakończono kręgiem harcerskim, a następnie uczest-
nicy spotkania przeszli do Sali Malinowej na poczęstunek za-
fundowany przez prezydenta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka. 
Kawa, herbata, wspaniałe kanapki i pyszne ciasto wzmocniły siły 
i wdzięczni druhowie korzystając z pięknej pogody powoli roze-
szli się do domów.                                               Barbara Król phm.

Pokazujemy tylko małą część srebrnych monet wydobytych 
w ostatnich latach na terenie wykopalisk w Wielkopolsce i na 
Ziemi Lubuskiej. Są wśród nich m. in monety Piastów, ale też 
wcześniejsze i późniejsze, także bardzo liczne zagraniczne. Wiele 
zostało przed wiekami celowo ukryte jako skarb, a obecnie nie 
sam kruszec jest cenny, ale historyczna wartość. Prezentacja 
odbyła się w kwietniu br. w Muzeum Archeologicznym. 
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tuk tuki i inne środki
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”.

Śmiem twierdzić, że wśród wielkich miast świata Bang-
kok dzierży palmę pierwszeństwa pod względem rozmaitości 
środków komunikacji publicznej. 

Skytrain, zwany BTS-em (od Bangkok Transit System), to sieć 
bardzo nowoczesnych, szybkich i tanich kolejek napowietrznych 
(fot. niżej) . Mkną po estakadach ponad zatłoczonymi ulicami 
dowożąc pasażerów  bardzo szybko i bezproblemowo. Pierwszą 
linię tej kolejki, stworzonej przez włosko-tajskie przedsiębior-
stwo, otwarto w 1999 roku. W przyszłym roku planuje się odda-
nie do użytku aż 10 nowych stacji!. Skytrain jest dla mieszkańców 
Bangkoku tak ważnym środkiem transportu, że ceny mieszkań 
położonych w pobliżu jego stacji raptownie idą w górę.

Metro, czyli MRT (Metropolitan Rapid Transit), to klasyczne, 
podziemne metro kursujące po części miasta nieobsługiwanej 
przez wspomniany Skytrain. Pierwszą linię oddano do użytku w 
2004 roku i planowane jest stworzenie nowych.

Autobusy – sieć połączeń autobusowych jest niezwykle rozbu-
dowana i skomplikowana. Rozkłady jazdy są bowiem po tajsku, 
ale w każdym autobusie znajdzie się ktoś znający trochę język an-
gielski i bardzo chętnie nam pomoże.  Niektóre autobusy przy-
pominają obiekty muzealne. Mają spokojnie po kilkadziesiąt lat, 
drewnianą podłogę i naturalną klimatyzację, czyli… kompletny 
brak okien. Kierowcy tych wehikułów często jeżdżą jak szaleni, a 
na przystankach prawie się nie zatrzymują, tylko lekko zwalnia-
ją, czekając aż pasażerowie wyskoczą z pojazdu w biegu. Polecam 
wszystkim miłośnikom sportów ekstremalnych! 

Taksówki, czyli znowu klasyka (fot.nizej) Są dość tanie, kli-
matyzowane i raczej nowe. Musimy pamiętać o tym, by zaraz po 
naszym zajęciu miejsca kierowca włączył licznik. Jeśli tego nie 
zrobi, to może od nas zażądać dowolnej kwoty za kurs. Nigdy nie 
należy się na to zgadzać i trzeba pilnować, by kierowca zawsze 
włączył licznik.

Minivany, czyli prywatna inicjatywa (fot. niżej). Funkcjonują 
tu jako miniautobusy. Głównie Hondy lub Toyoty. Poruszają się 
po określonych trasach, są klimatyzowane i dość wygodne. W 
odróżnieniu od autobusów, ich właścicielami są osoby prywatne, 
a nie miasto. Bardzo często z nich korzystam.

Song taew, czyli prywatnej inicjatywy ciąg dalszy. To pick-upy 
przerobione na prowizoryczne taksówki. Zamiast przestrzeni ła-
dunkowej mają klatkę z zespawanych prętów, w środku której 
znajdują się dwie długie ławki. Ich trasy zależą od tego, dokąd 
chcą jechać pasażerowie, a ceny – od humoru kierowcy.

Mototaksówki – to dopiero jazda! Rolę taksówek w Bangkoku 
pełnią także skuterki. W mieście są tysiące mototaksówkarzy – 
właścicieli skuterów ubranych w pomarańczowe kamizelki i wio-
zących klientów tam, gdzie sobie życzą. Z jednej strony to bardzo 
szybki środek transportu, lecz z drugiej strony – to coś dla ama-
torów NAPRAWDĘ ekstremalnych przeżyć! Nieraz widziałem 
motorkowców mknących slalomem między rozpędzonymi cię-
żarówkami i… rozmawiających przez telefon! Jak się zapewne 
domyślacie – staram się unikać tego środka transportu, ponie-
waż mi jeszcze życie miłe!

No i wreszcie ikona tego miasta -osławione, tytułowe TUK 
TUKI!  (fot. niżej). To nic innego jak motoriksze produkowane 
w Indiach i Tajlandii. Po Bangkoku jeździ ogromna ich liczba. 
Tajowie rzadko z nich korzystają – to środek transportu nasta-
wiony głównie na turystów. Ale uwaga! Ostrzegam przed darze-
niem ich kierowców zbytnim zaufaniem! To straszni cwaniacy 
często oszukujący turystów i notorycznie wiozący ich nie tam, 
gdzie trzeba. Zazwyczaj do sklepiku z jakimś badziewiem prowa-
dzonego przez ich brata czy kuzyna. Cwaniak wmawia turyście, 
że dzisiaj trwa w sklepiku wyjątkowa wyprzedaż i że specjalnie 
dla niego sprzedawca zastosuje specjalne zniżki. Po czym zgar-
nia od brata czy kuzyna prowizję za przywiezienie kolejnego je-
lenia…Jeżeli chcecie się przejechać w Bangkoku tuk tukiem, to 
wybierzcie jakąś krótką trasę i zapłaćcie z góry, uprzednio nieli-
cho się targując. I nie wierzcie w żadne atrakcyjne promocje czy 
wyprzedaże, o których będą Wam opowiadać. Mateusz Biskup
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honory dla Pszczelarzy

Część uczestników zebrania Koła Pszczelarzy Poznań-Wschód 
w salce parafialnej przy ul. Mariackiej na Głównej

Pan Józef Ślachetka 
i jego statuetka ks. dr. 

Jana Dzierżona

maŁy uniwersytet osiedlowy

Koło Pszczelarzy Poznań-Wschód zostało ostatnio wyróż-
nione przez poprzez fakt przyznania jego niektórym człon-
kom cenionych w pszczelarskiej braci dowodów uznania. 
Najbardziej prestiżowe, najwyższe z odznaczeń, czyli Statu-
etkę pomnika ks. dr jana dzierżona otrzymał pan józef Śla-
chetka z Zielińca. O tym zasłużonym pszczelarzu pisaliśmy w 
marcu br. w związku z jubileuszem 90-lecia urodzin. 

Medalem im. ks. dr jana dzierżona uhonorowany został m. 
in.pan Ireneusz Kamiński – leśniczy Leśnictwa Zieliniec Za-
kładu Lasów Poznańskich. Na zdjęciu poniżej przy pasiece.

Od niespełna miesiąca na Osiedlu Główna działa Mały Uni-
wersytet Osiedlowy. Sprawcami tego pozytywnego zamiesza-
nia są: Stowarzyszenie Konfederacji Szlachty Wielkopolskiej 
oraz kilkoro mieszkańców osiedla. 

Dzięki gościnności Szkoły Podstawowej numer 45 przy uli-
cy Harcerskiej, możemy brać udział w ciekawych historycznych  
i nie tylko spotkaniach. Celem naszego Uniwersytetu obok edu-
kacji była i nadal pozostaje integracja mieszkańców osiedla, mię-
dzysąsiedzkie poznanie oraz być może zadomowienie się tego 
typu spotkań na dłużej.

Po zaledwie miesiącu działania idziemy dalej. Dokładamy 
nowe dziedziny! Tym razem zapraszamy co dwa tygodnie, jak 
zwykle do przyjaznych murów Szkoły Podstawowej numer 45 
przy ulicy Harcerskiej. 

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych spotkaniach, serdecznie 
Ciebie zapraszamy, jeśli masz pomysł tym bardzie będzie nam 
miło Ciebie poznać. A jeśli znasz kogoś, kto powinien przyjść  
i kogo koniecznie musimy poznać, powiedz mu o nas i przyjdź-
cie razem! Serdecznie zapraszamy!!!

Agnieszka Liberacka Organizator społeczności lokalnej 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Filia Nowe Miasto Ul. Osiedle Piastowskie 81 61-169 Poznań
Tel. 515745706 E-mail: agnieszka_liberacka@mopr.poznan.pl 

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań: 
16 maja 2018 —„Ptaki w mieście" 
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju 
23 maja 2018 — „Europa a Islam". dr Adam Szabelski 
13 czerwca 2018 — „Zabita żona, która ma swoją ulicę 
w Poznaniu i córka, o której pamiętają w Brnie, czyli 
król Przemysł II, Ludgarda i Ryksa Elżbieta - najsłynniejsi
 mieszkańcy poznańskiego zamku". dr Katarzyna Szafer 
20 czerwca 2018 — Spacer po użytku ekologicznym 
Wilczy Młyn. 
Spotkajmy się w Szkole Podstawowej numer 45 
                  Zapraszamy Wstęp wolny ! 
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Było cicho, zielono, spokojnie...
sŁużby nie chcą Pomóc!

Piszemy ponownie w sprawie feralnego skupu aut i moto-
cykli w obrębie ulic: Kotlarska, Studzienna, Główna. Niestety, 
degradacja terenu trwa tam nadal w najlepsze. Po publikacji 
w „MY” o tym naszym problemie, na płocie komisu od stro-
ny ulicy Kotlarskiej wywieszono ogłoszenie o chęci sprzedaży 
terenu. Nasza radość z tego faktu była jednak przedwczesna. 
Wprawdzie ogłoszenie to wisi tam nadal, ale właściciele sku-
pu przywożą znaczne ilości palet z kostkami brukowymi oraz 
ciągle utwardzają swój teren przy pomocy gruzu. Zatem wca-
le nie planują się wynieść, a ogłoszenie wywiesili tylko, aby 
uspokoić okolicznych mieszkańców, dając im złudną nadzie-
ję, iż skup przestanie funkcjonować. 

Osoba, która posiada te trzy działki, na których mieści się ko-
mis, wykupuje teraz sąsiedni teren, gdzie dotychczas były garaże, 
a zatem jeszcze powiększa zasięg swojego biznesu. Wykupiono 
także działkę położoną między ulicami Smolną a Mariacką (mię-
dzy terenem kościelnym a firmą GAL). Wszystko to jest bardzo 
zagadkowe. Nie można ustalić, kto jest właścicielem tego terenu i 

jaka firma prowadzi tu działalność. Jako inwestor budowy skupu 
widnieje niejaki Andrzej H. 

Gdy wpisze się w wyszukiwarkę numer telefonu, który wywie-
szono na ogłoszeniu o rzekomej chęci sprzedaży gruntu (nr 507 
607 280), wyświetla się numer do Centrum Zdrowia Św. Hilde-
gardy przy ulicy Murawa 26A. Co ciekawe, na szyldach rekla-
mujących skup, jest inny numer (600 675 600), ale również jako 
siedziba firmy pojawia się ulica Murawa 26A. Mamy tu więc do 
czynienia z niejasnymi powiązaniami, mnożeniem bytów gospo-
darczych i jak widać dziwnymi znajomościami, o czym świadczy 
fakt, iż mogą sobie pozwolić na naprawdę wiele i żadne nasze 
prośby o interwencje nie przynoszą skutku.

Ulica Kotlarska była cichą, zieloną i spokojną ulicą. Teraz 
wszystko uległo degradacji. Pracownicy skupu szlifują metalowe 
elementy motocykli, zdzierając stary lakier, a następnie nakłada-
ją nową farbę, co powoduje smród. Śmierdzi też benzyna. Na te-
renie skupu składowane są beczki i pojemniki z benzyną, olejami 
samochodowymi oraz butle z gazem. Panuje ogólny nieporządek 
i niechlujstwo. Jakość naszego życia uległa znacznemu pogorsze-
niu. Nikt nam nie chce pomóc. W załączniku wysyłamy zdjęcia 
ukazujące jak zdegradowano ten teren. (Skrót redakcyjny)

                                                          Mieszkańcy ul. Kotlarskiej 

Rozmowa z trenerem I zespołu seniorek „Polonii” 
                    Michałem Waraczyńskim
- do końca sezonu pozostało tylko kilka kolejek. Polonia 

Poznań ma przewagę punktową nad drugą w tabeli drużyną 
KKP Bydgoszcz i trzecią Medyka II Konin. jednak małe róż-
nice punktowe nie pozwalają na żadne potknięcie.

- Rzeczywiście, sytuacja w tabeli nie pozwala nam już na po-
tknięcia. Jesteśmy świadomi celu i chcemy mecz po meczu re-
alizować nasze zamierzenia. Atmosfera w zespole jest bojowa i 
obiecujemy walkę w każdym spotkaniu. Odczuwamy mobiliza-
cję i z pozytywnie przyjmujemy kolejne wyzwania.

- Bilans meczów i bramek imponują! Co jest do poprawy?
- Nie ma doskonałych drużyn i zawsze jest coś do poprawy. Nie 

ma także zespołów niepokonanych, my także poznaliśmy smak 
porażki i w to bardzo istotnym dla nas spotkaniu. Znamy nasze 
mocne i słabe strony. Mogę wszystkich zapewnić, iż pracujemy 
nad tym, żeby korygować mankamenty.

- Ostatnio kilka zawodniczek przebywało na zgrupowaniu 
reprezentacji Polski. Czy kadra jest na tyle szeroka, że nie ma 
z tym problemu?

- Tak, to są nasze czołowe zawodniczki i ich brak ma wpływ na 
proces treningowy i przygotowania. Natomiast prawdą jest, że 
dysponujemy szeroką kadrą. Cieszy nas i jesteśmy dumni, że na-
sze zawodniczki reprezentują kraj na arenie międzynarodowej.

- dopiero w 11. spotkaniu sezonu zawodniczkom Polonii 
Poznań przyszło uznać wyższość rywala. jak przegrany mecz z 
KKP Bydgoszcz wpłynął na atmosferę w szatni? 

- Sportowa złość i mobilizacja. Jedna porażka nie zmieni na-
szego nastawienia, a atmosfera w zespole jest znakomita.

- W przypadku awansu do Ekstraligi, na który liczą kibi-
ce Polonii – jakie zmiany przewiduje pan w zespole? Zmia-
na sposobu gry, wzmocnienia, zmiany personalne? W końcu 
trzeba będzie zmierzyć się z silniejszymi przeciwnikami.

- Zmiany będą nieuniknione. Już nad tym pracujemy i w naj-
bliższym czasie będziemy rozmawiać z zawodniczkami o ich 
dalszej grze w Polonii. Od personaliów natomiast uzależniona 
będzie strategia czy sposób gry.

- Prowadził pan również męskie drużyny. Czym różni się 
praca trenera mężczyzn od pracy trenera drużyny kobiet?

- Różnice są przede wszystkim w trzech aspektach: przygoto-
wanie i możliwości motoryczne, kształtowanie cech wolicjonal-
nych oraz sprawy mentalne.             Rozmawiała Klaudia Berda

jesteśmy świadomi celu
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szkoŁa Podstawowa z oddziaŁami gimnazjalnymi nr 45 im. orP „Poznań” Przy ul. harcerskiej 3
           dZIEŃ PATRONA
Dzień Patrona 27 marca br. świętowaliśmy radośnie. Odbyły 

się liczne zabawy, zawody, konkursy związane z morzem, w któ-
rych entuzjastycznie uczestniczyła cała społeczność uczniowska. 
Siódmoklasiści poprowadzili młodszych kolegów i koleżanki 
przez gąszcz zadań związanych z bitwami morskimi, legendami, 
konkursem wiedzy marynistycznej czy morskimi łamigłówkami. 
Niezapomnianych wrażeń przyniosły uczniom zawody sporto-
we: sztafeta z odbijaczem, rzut do celu, walka prowadzona na bo-
mie. Wszystko po to, aby przygotować młodzież do późniejszej 
rywalizacji w Świnoujściu, w ramach projektu „Miasta Okręty”.

W obchodach nie mogło zabraknąć pani Marii Łbik, matki 
chrzestnej ORP „Poznań”. Opowiadała o wydarzeniach z życia 
patronackiego okrętu, o jego załodze oraz zaprezentowała obra-
zy namalowane przez naszych uczniów podczas prowadzonych 
przez nią zajęć „Maluję obraz”. Nowa forma obchodów Dnia Pa-
trona okazała się trafnym pomysłem. Po emocjonujących zma-
ganiach wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodkościami, za 
które bardzo dziękujemy dyrekcji naszej szkoły.

III KONKURS NIEMIECKIEGO
Uczennice Weronika M. i Zofia W. (2a Gimnazjum) oraz Kor-

nelia K. (klasa 7b SP) reprezentowały zespołowo naszą szkołę 
w III Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjów oraz klas 
siódmych szkół podstawowych Poznania i powiatu poznańskie-
go. DEUTSCHKUNS(Z)T odbył się w ZSB nr 1 w Poznaniu. 
Dziewczyny przepięknie wykonały utwór "Wie schön du bist Sa-
rah Connor" i wyśpiewały III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

„STARA CHATA U KOWALA”
Uczniowie klas 0A i 0B spędzili wiele niezapomnianych chwil 

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Kluczewie. Dzieci zapo-
znały się z różnym starym sprzętem domowym. Dowiedziały się, 
jak dawniej robiono masło, jakimi zabawkami bawiły się dzie-
ci. Poznały pracę kowala. Mogły wybiegać się na placu zabaw. 
Bardzo ciekawe było spotkanie ze zwierzętami gospodarskimi. 
Była przejażdżka bryczką, słodka niespodzianka, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek. Dzieciom dopisywał dobry nastrój. Wracały 
do Poznania pełne niezapomnianych wrażeń.

jAŚ LAUREATEM "GŻEGŻÓŁKI"
Dwoje uczniów naszej szkoły brało udział w Miejskim Kon-

kursie Ortograficznym "Gżegżółka" pod patronatem Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty. Eliza X. reprezentowała klasy trzecie, 
Jaś W. klasy pierwsze. Oboje wypadli bardzo dobrze. Dla Jasia 
konkurs zakończył się wielkim sukcesem, ponieważ zajął dru-
gie miejsce wśród 30 pierwszoklasistów i otrzymał tytuł laureata. 
Gratulujemy!
   „RECEPTA NA ZdROWIE”
Celem projektu było kształtowanie prozdrowotnych postaw i 

nawyków w zakresie stylu życia. Uczniowie podzieleni na gru-
py realizowali następujące zadania: 1.Przygotowanie zdrowych 
przekąsek w wybranym kolorze (zielonym, czerwonym, białym, 
pomarańczowym ). 2.Przygotowanie plakatu na temat witamin, 
które zawierają wybrane warzywa i owoce oraz jaki mają wpływ 
na zdrowie człowieka. 3.Przygotowanie jadłospisu dla nastolatki 
lub nastolatka. 4.Odszyfrowywanie etykiet znajdujących się na 
wybranych produktach żywnościowych. 5.Przygotowanie i prze-
prowadzenie gier i zabaw nietypowych.

     MARATON CHEMICZNY
W maratonie chemicznym brało udział 12 gimnazjalistów z 

trzeciej klasy. To lekcja chemii, której celem było usystematyzo-
wanie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas trzyletniej nauki 
tego przedmiotu. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania 
testowe i wykonali ciekawe doświadczenia. W trakcie maratonu 
młodzież miała zapewnione posiłki i napoje. Na koniec uczestni-
cy stwierdzili, że chemia wcale nie jest taka straszna. Efekty będą 
widoczne na zbliżającym się wielkimi krokami teście gimnazjal-
nym. Ponadto lekcja ta była  świetnym sposobem na integrację 
grupy i bezstresową powtórkę.

UCZCILI PAMIĘĆ ROdAKÓW
Reprezentacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym wzięła 

udział w obchodach upamiętniających 78. Rocznicę Zbrodni Ka-
tyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą św. w kościele oo. Dominikanów. Stamtąd, w 
asyście wojska i innych służb oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych, uczestnicy przeszli pod Pomnik Katyński w Ogro-
dzie Zamkowym, gdzie złożono kwiaty.
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aktualne  obrazki z naszych osiedli

Wygląda na to, że po dłuższej zwłoce ruszyły prace mające 
przywrócić nowe życie staremu, zabytkowemu browarowi My-

cielskich w Kobylepolu. Ciekawe ile zostanie z tych murów?

„Pod znakiem
orŁa biaŁego...”

Wystawa do 11 Listopada - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Broń, umundurowanie, dokumenty i fotografie związane 
z najważniejszymi wydarzeniami na drodze do odzyskania 
przez Polskę niepodległości, są zaprezentowane na wystawie 
„Pod znakiem Orła Białego…” w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym do 11 listopada br.. 

Głównym celem wystawy jest upamiętnienie udziału miesz-
kańców Wielkopolski w działaniach na rzecz odzyskania niepod-
ległości, przede wszystkim w Powstaniu Wielkopolskim 1806 r., 
Powstaniu Wielkopolskim 1848 r. i Powstaniu Wielkopolskim 
1918–1919 r. Zgromadzono tu broń używaną podczas przypomi-
nanych wydarzeń, a więc długą i krótką broń palną, broń białą, 
przede wszystkim szable, pałasze i tasaki, a także broń drzew-
cową – lance kawaleryjskie i tak bardzo charakterystyczne dla 
polskich powstań narodowych – kosy bojowe. Są też pojedyn-
cze przykłady powstańczej artylerii. Znacznie mniej liczne jest, 
bardzo dzisiaj rzadkie, umundurowanie i oporządzenie. Na wy-
stawie najliczniejsze są różnego rodzaju dokumenty, fotografie i 
przedmioty o charakterze pamiątkowym. Na wielu spośród nich 

znajdują się wizerunki Orła Białego.
Ważniejsze obiekty znajdujące się w ekspozycji stałej, wybra-

ne w związku z obchodami stulecia niepodległości, wyróżnio-
no biało-czerwonymi kokardami.Wystawie towarzyszy pokaz 
„Dawna broń z kolekcji Michała Palacza z Wielkiego, ofiarowana 
do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – pamięci żony 
Aleksandry”.

Długie zamknięcie ulicy Zielenieckiej przysporzyło nowych 
trudności komunikacyjnych w Zielińcu. Wielu nie podoba się 

zamiar uczynienia z tej ulicy pieszojezdni.

Materiały złożone na szlaku prowadzacym od ul. Folwarczej 
do Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków w Kobylepolu 
obudziły nadzieje, że ta ważna trasa zostanie ucylilizowana.

Bardzo ważna dla historii Osiedla Warszawskiego kamienica  
na narożniku ulic Łowickiej i Swarzędzkiej zmieniła właścicie-
la  i stanie się częścią pobliskiego NZOZ przy ul. Kostrzyńskiej. 
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
         dZIEŃ CZEKOLAdY
Z okazji przypadającego 12 kwietnia Światowego Dnia Cze-

kolady, w naszej szkole odbyły się obchody tego najsłodszego 
dnia w roku. Każda klasa przyłączyła się do obchodów i mie-
liśmy okazję skosztować czekoladowych słodkości. Były pyszne 
babeczki, ciasta, ciasteczka, czekolada własnej roboty i wiele in-
nych wyrobów czekoladowych. W holu szkoły można było rów-
nież zapoznać się z prezentacją na temat powstawania czekolada 
i jej walorów. Z niecierpliwością czekamy na następny rok i ko-
lejny czekoladowy dzień.

         HAPPY BIRTHdAY!
Królowa Elżbieta II obchodziła 21 kwietnia 92. urodziny. Pa-

miętali o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85, którzy w 
ramach konkursu własnoręcznie przygotowali prezenty. Dzieci 
z klas 1-3 wykonały portrety Królowej, a starsze klasy napisa-
ły kartki okolicznościowe. Spośród nich zostały wybrane naj-
ładniejsze i wysłane na adres Pałacu Buckingham w Londynie. 
Mamy nadzieję, że list dotrze, a my z niecierpliwością czekamy 
na odpowiedź.                                                      Natalia Szalbierz

          NOWI CZYTELNICY
Nasi pierwszoklasiści odwiedzili szkolną bibliotekę. Powód był 

bardzo uroczysty – pasowanie na czytelnika. Głównym celem 
było zachęcenie do korzystania z biblioteki oraz nieustannego  
czytania. Uczniowie obejrzeli przedstawienie „Krasnoludkowo-
”przygotowane przez uczennice klas V i VII. Dowiedzieli się o 
korzyściach płynących z czytania książek oraz zasadach posza-
nowania księgozbioru. Był też czas na zagadki ze znajomości ba-
jek. Spotkanie zakończyło się złożeniem uroczystej przysięgi. 
Wszyscy uczniowie otrzymali zakładki do książek oraz pamiąt-
kowy dyplom. Od tej pory będziemy systematycznie spotykali się 
w bibliotece!                                                         Hanna Madońska

   KLASY I-II W WARSZAWIE
Pierwszym punktem programu był PGE Narodowy, następnie 

podjechaliśmy metrem pod Pałac Kultury i Nauki i podziwiali-
śmy panoramę Warszawy z tarasu widokowego na 30. piętrze. 
Chwila odpoczynku – drugie śniadanie przy olbrzymim sto-
le pod PKiN – i spacer Ogrodem Saskim pod Grób Nieznanego 
Żołnierza. Hura – trafiliśmy na odprawę warty! Potem rzut oka 
na Pomnik Smoleński i przejście pod Pałac Prezydencki. Chwila 
wytchnienia na ławeczce grającej utwory Chopina i przed nami 
Kolumna Zygmunta oraz Zamek Królewski. Następnie przeszli-
śmy Starówkę z Syrenką i pamiątkami. Poznaliśmy legendy o Ba-
zyliszku, Złotej Kaczce, księciu, który zamienił się w niedźwiadka 
oraz historię cudownego krzyża w archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela. Duże wrażenia zrobiła na nas historia i Pomnik Małego 
Powstańca. Uff…. i na koniec obiadek w eleganckiej restauracji 
„Literatka”. Całą drogę do Poznania dzieliliśmy się wrażeniami, 
a panie zorganizowały konkurs wiedzy o Warszawie. Znaliśmy 
wszystkie odpowiedzi.                                                  dorota Pich

   OdGAdUjEMY CYTATY!
Chętni uczniowie klas I-III i IV-VII mogli wziąć udział w kon-

kursie czytelniczym „Z jakiej książki pochodzą cytaty?”. Zada-
nie polegało na odgadnięciu na podstawie krótkich fragmentów 
tytułów 10 książek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy znajo-
mości literatury dziecięcej i młodzieżowej!   Hanna Madońska

     „jEdEN Z dZIESIĘCIU”
Dla uczniów klas trzecich sześciu szkół podstawowych prze-

prowadzona została w naszej szkole czwarta edycja konkursu „1 
z 10”. Organizatorami były wychowawczynie świetlicy szkolnej. 
SP nr 85 reprezentował uczeń klasy 3a Mikołaj Przybyła. Zwy-
cięzcami konkursu zostali Mikołaj z SP 85 oraz  Adam z SP 78. 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę oraz dyplom. Wszystkim 
gratulujemy i do zobaczenia za rok.
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z kroniki Policyjnej
Rondo Śródka. N/n sprawca na dworcu autobusowym MPK, 

wykorzystując nieuwagę Rafała Marka B., z kieszeni jego kurtki 
dokonał kradzieży portfela wraz z dokumentami.

Rondo Śródka. Karolina K. zgłosiła fakt, że Julia M. groziła jej 
pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te wzbudziły w zgłaszają-
cej realną obawę ich spełnienia. W tym samym miejscu i czasie 
poprzez trzykrotne uderzenie ręką w twarz naruszyła jej niety-
kalność cielesną.

Ul. Stanisława Małachowskiego. N/n mężczyzna uderzając 
pięściami po twarzy oraz szarpiąc za odzież doprowadził do bez-
bronności Sebastiana R. Lat 17, a następnie z kieszeni dokonał 
kradzieży etui z zawartością legitymacji szkolnej, karty PeKa, 
karty debetowej PKO BP.

Ul. Trzemeszeńska. N/n sprawca poprzez wypchnięcie drzwi 
balkonowych od strony ogrodu dokonał włamania do domu jed-
norodzinnego, a następnie z biurka w salonie dokonał kradzieży 
kopert z zawartością pieniędzy w kwocie łącznie 3285 zł na szko-
dę Czesław S.

Ul. Pleszewska. Wojciech G. w sklepie Leroy Merlin dokonał 
kradzieży wkrętarki Bosch o wartości 558 zł, zatrzymany przez 
policjantów RW WZM KMP Poznań.

Ul. Rondo Śródka. Piotr S. poprzez uderzenie pięścią w twarz 
dokonał naruszenia nietykalności cielesnej Leszka Ch. powodu-
jąc uraz nosa. Zgłosiła Renata Ch. 

Ul. Mścibora. Piotr G. lat 30 podczas kontroli posiadał przy 
sobie woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. Spraw-
ca zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy OPP Poznań.

Ul. Krańcowa. Włodzimierz F. lat 63 będąc w stanie nietrzeź-
wości kierował pojazdem marki Peugeot Partner na drodze pu-
blicznej. Zatrzymany na gorącym uczynku przez dzielnicowych 
KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Maltańska. N/n osoba na terenie CH Malta z torebki znaj-
dującej się przy wózku dziecięcym dokonała kradzieży portfela z 
zawartością dokumentów oraz pieniędzy w kwocie 200 zł. Straty 
na szkodę Karoliny K. 

Ul. Krańcowa. Nn sprawca z pojazdu marki Opel dokonał kra-
dzieży 2 wkładów lusterek. Straty 1000 zł na szkodę Łukasz T.

Ul. Krańcowa. Robert B. zgłosił groźby karalne pozbawienia 
zdrowia i życia kierowane pod jego adresem przez Michała S. 
Groźby wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia. 

Ul. Pleszewska. Tomasz M. lat 25 w sklepie Carrefour dokonał 
kradzieży towaru o łącznej wartości 577 zł na szkodę wym. skle-
pu. Sprawca zatrzymany przez Ref. Wyw. WZM KMP Poznań.

Ul. Smolna. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę z mieszka-
nia dokonał kradzieży portfela wraz z zawartością dokumentów 
oraz gotówki. Straty 650 zł na szkodę Zbigniew K. 

Ul. Bałtycka. N/n sprawca poprzez obcięcie zawiasów doko-
nał uszkodzenia bramy garażowej  Straty 1000 zł na szkodę Ry-
szarda K.

Ul. Gdańska. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia pozosta-
wionych 2 portfeli wraz z zawartością dokumentów oraz pienię-
dzy w kwocie 300 zł, straty 625 zł na szkodę Moniki P.

Ul. Pleszewska. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia pozo-
stawionej przed wejściem do CH Posnania saszetki z zawartością 
dokumentów. Straty 520 zł na szkodę Paweł A.

Ul. Katowicka. Elżbieta G. opiekunka zgłaszającej podczas wi-
zyty w mieszkaniu dokonała kradzieży saszetki z zawartością do-
kumentów oraz pieniędzy w kwocie 4000 zł na szkodę Olgi H. 

Ul. Polanka. Bartosz Ch. zgłosił groźby karalne pozbawienia 
zdrowia i życia kierowane pod jego adresem przez Adama Ł.

Ul. Mścibora. Kradzież pojazdu marki Citroen C3 kolor szart 
r. 2010, straty 20000 na szkodę Marta G.

Ul. Polanka. Aleks P. lat 19 oraz Jakub M. lat 19 posiadali sub-
stancje narkotyczne w postaci suszu roślinnego - pozytywny test 
THC, zatrzymiani przez f-szy WK KP Poznań Nowe Miasto oraz 
dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Pleszewska. N/n sprawca w CH Posnania z torebki doko-
nał kradzieży portfela z zawart5ością dokumentów i pieniędzy, 
straty 500 zł na szkodę Patrycja J. 

zasady dobrego wychowania
co kraj to obyczaj (5)

Kontynuujemy ,,kulturalną” podróż po Półwyspie Iberyjskim. 
W Hiszpanii i Portugalii normą jest urządzanie większych przy-
jęć w różnych lokalach gastronomicznych, co i u nas coraz bar-
dziej w modzie. Nie przychodzimy przed czasem, ale spóźnienie 
(nawet półgodzinne) nie jest źle postrzegane jak u nas. Jeśli gości-
na odbywa się w mieszkaniu/domu, to gospodarz zapewne opro-
wadzi nas po pokojach, wszystko pokaże, a gospodyni wskaże 
miejsca gościom, rozdzielając pary. Pamiętajmy, że w Hiszpanii i 
Portugalii panuje swoisty kult jedzenia, ale nie spodziewajmy się 
kalorycznego śniadania. To zazwyczaj kawa, ciasteczko lub mała 
kanapka/tost. 

Jeśli Hiszpan czy Portugalczyk kładzie palce jednej dłoni na 
ustach to znaczy, że albo pyta czy już jedliśmy, albo zaprasza na 
posiłek. Obiad (w lokalu gastronomicznym) je się w godz. 13-14. 
To posiłek wielodaniowy, począwszy od przystawek (np. chleb, 
oliwa, ser, pasta z ryb), zupy, drugiego dania z winem, potem 
jeszcze deser i kawa. Kolacja zaczyna się ok. godz. 21 – 22 i przy-
pomina obiad. Długiej niespiesznej konsumpcji towarzyszą roz-

mowy, a ich tematem są często... kulinaria! Toasty (salud – hiszp., 
a saude – na zdrowie – port.) wznoszone są tylko na weselach 
czy np. spotkaniach jubileuszowych. Nie ma picia ,,na komendę”, 
różnych ,,karniaków” itp. Picie mocnych alkoholi w tych krajach 
jest rzadko spotykane, ale tradycją jest picie wina i słabego piwa.

Przy spontanicznym wyjściu do lokalu możemy spotkać się z 
różnymi rozwiązaniami finansowymi: każdy płaci za siebie albo 
rachunek jest dzielony przez ilość osób lub – co jest prawie nor-
mą – odwiedzając liczne bary w każdym następnym kolejny bie-
siadnik płaci rachunek za wszystkich, dając 10 procent napiwku. 
Nie płaci się za szatnię, korzystanie z toalety, zwłaszcza w miej-
scu publicznym (teatr, restauracja). Te formy opłat  w Polsce za-
dziwiają, a czasem oburzają odwiedzających nas Hiszpanów i 
Portugalczyków.

Nie jest niegrzeczne komentowanie wyglądu kobiet, pew-
ne żartobliwe zaczepianie. Mężczyźni przepuszczają kobiety w 
drzwiach, ale do windy wsiadają jako pierwsi – co tłumaczy się 
bezpieczeństwem pań. Podobna sytuacja jest przy schodzeniu – 
mężczyzna idzie pierwszy, na wszelki wypadek gdyby idąca za 
nim kobieta się potknęła. 

Ciąg dalszy podróży z bon tonem, ale już w innym klimacie – 
w następnym numerze MY.                                                     (E.K.)
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
Vii bieg jońca

dzień ziemi i dzień Patrona

fascynujący świat mitów

W VII Biegu Jońca wzięło udział 
ok. 1500 zawodników z ponad 50 
szkół. Organizatorem biegu był Ze-
spół Szkół Zakonu Pijarów i Poznań-
ski Oddział Stowarzyszenia Parafiada. 
Po raz trzeci do zawodów przystąpi-
li uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
55, biorąc udział w biegu na 500m 
oraz 1000m. Na każdego biegacza na 
mecie czekał specjalnie przygotowa-
ny, tłoczony medal, a dla najlepszych 
uczniów w swoich kategoriach wieko-
wych - puchary i nagrody rzeczowe.                          

         A. Płóciennik, M. Wojcińska

W kwietniu uczniowie szkoły nr 55 obchodzą dwa ważne świę-
ta: Dzień Patrona - Jurija Gagarina i Dzień Ziemi. Pojawiło się 
dużo gazetek o przełomowym wydarzeniu, jakim było wysłanie 
pierwszego człowieka w kosmos oraz w jaki sposób dbać o dobro 
naszej planety Ziemi. Uczniowie klas IVb i IVc przygotowali apel 
uświetniający obie uroczystości. Mówiono o szczegółach lotu na-
szego patrona w kosmos oraz jak potoczyło się życie bohatera. W 
marcu br. minęło 50 lat od jego tragicznej śmierci w katastrofie 
samolotu szkoleniowego w marcu 1968 roku. 

Uzyskaliśmy także wiele bezcennych wskazówek o lepszym 
traktowaniu środowiska naturalnego. Uczniowie zapewne we-
zmą je sobie do serca.  Kiedy ty się zmieniasz, zmienia się także 
twój świat i rzeczywistość wokół ciebie.      Agnieszka Czaczyk

O KONSTYTUCjI 3 MAjA
Większość Polaków potrafi powiedzieć, że trzeciego maja 

świętujemy uchwalenie naszej pierwszej konstytucji. Nie wszy-
scy jednak znają jej twórców i wiedzą, dlaczego była ona tak 
ważna. Przedstawienie, które z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
przygotowała klasa 5a, było właśnie o tym. Piątoklasiści przebra-
ni za mieszczan, stojąc pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, 
z niecierpliwością czekali na jej ogłoszenie. Zrobił to marszałek 
Małachowski, a przed zgromadzonym tłumem pojawił się także 
król Stanisław August Poniatowski i Hugo Kołłątaj. Pięknie za-
dźwięczał Mazurek 3 Maja, który zwiastował Polsce wolność i 
praworządność. Bardzo aktualnie zabrzmiały słowa: wszyscy w 
równej mierze, Polsce winni służyć szczerze.

Konstytucję chwalono 227 lat temu, by wszyscy Polacy czuli 
się odpowiedzialni za Ojczyznę. To pozostaje niezmienne i dziś – 
jako Polacy powinniśmy się o Polskę troszczyć.     Emilia Berus

Mitologia to fantastyczna kraina niesamowitych opowieści. 
Uczniowie bardzo  je lubią i chętnie poznają. Mity zazwyczaj na 
lekcjach są czytane lub słuchane. Tym razem je oglądaliśmy. Do 
tego nie w kinie, ale w muzeum. Poznański oddział Muzeum Na-
rodowego ma bowiem w swojej ekspozycji obrazy i rzeźby o te-
matyce mitologicznej. Dzięki temu można podziwiać mityczne 
historie, które zachwyciły dawnych mistrzów, zawładnęły ich 
wyobraźnią i sprawiły, że uwiecznili je na swoich płótnach lub 
zamknęli w kamieniu. Jeżeli do tego wszystkiego przewodnik 
wspaniale opowiada o owych dziełach, a mitologiczne historie 
przedstawia jak romanse czy thrillery, wyjście do muzeum na 
długo zapada w pamięć. 

Uczniowie klasy piątej SP nr 55 uczestniczyli w takiej niezwy-
kłej lekcji muzealnej, pełnej tajemniczości i artyzmu. Były dzieła 
poświęcone np. uprowadzeniu Europy, nici Ariadny czy Prome-
teuszowi. Spotkanie ze sztuką było bardzo udane! Emilia Berus
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nie tylko kryminaŁy

Galeria "Ośrodek" w byłym kiosku nie wygląda imponująco, 
ale  jest miejscem bardzo cennym dla lokalnych twórców.

Na eleganckiej gali ogłoszono bestsellery Empiku za rok 
2017. Statuetkę za najlepszą powieść polską otrzymał Zygmunt 
Miłoszewski za ,,jak zawsze”, wśród tytułów literatury zagra-
nicznej najwięcej czytelników miał ,,Początek” dana Browna,  
,,Macierewicz i jego tajemnice” Tomasza Piątka to zwycięzca 
w kategorii ,,Literatura faktu”. Najbardziej tajemnicza reporter-
ka Nela (polska 11-latka o nieznanym nazwisku i biografii, autor-
ka już kilku reportaży z odległych stron świata) odebrała po raz 
drugi statuetkę w dziale literatury dla dzieci, a młodzież najchęt-
niej sięgała po ,,Światło” jay Ashera. Niektóre z tych tytułów są 
na półce w naszej bibliotece przy Tomickiego 14.

Na razie zerknęłam tylko na książkę owej Neli, która na gali 
,,zacięła się” w połowie swojego długiego przemówienia – i nic 
już nie wymyśliła. Coś mało elokwentna ta ,,reporterka”... Trzeba 
oddać, że poziom edytorski książek autorstwa(?) Neli jest b. wy-
soki. Znajoma szkolna bibliotekarka mówi, że dzieciaki chętnie 
czytają (oglądają?) te książki, bo i mało tekstu a czcionka duża, i 
cudnie kolorowe duże zdjęcia. Rówieśniczka owej Neli – Sandra 
z SP nr 85 też lubi Nelę i jej reporterskie sprawozdania z egzo-
tycznych stron. Najważniejsze, że dzieciaki sięgają po książki, a 
nie gapią się tylko w komputery... 

Czytajmy! Nim zdobędę nagrodzone tytuły z Empiku, przeczytałam  
,,Czas milczenia”, takie ,,lepsze” czytadło z happy endem – a 
to zawsze cieszy. To powieść obyczajowo-kryminalna: romans 
ze szpiegiem, niechciana ciąża i dziecko, morderstwo, z I wojną 
światową w tle. Autorką jest Victoria Holt/Philippa Carr (pseu-
donimy ang. pisarki Eleonor Alice Burford Hibbert, 1906-1993), 
jej talent dostrzegli po wojnie amerykańscy wydawcy. Tej samej 
autorki nasza biblioteka ma też inne tytuły.

Rzadko czytam thrillery polityczne, ale ,,dzień lordów” Mi-
chaela dobbsa był ciekawy z paru względów. Po pierwsze dla-
tego, że to wręcz sprawozdanie z otwarcia sesji parlamentu 
angielskiego z całym skostniałym już ceremoniałem, zgodnym 
z długą tradycją – z królową Elżbietą II i księciem Karolem. Po 
drugie: ze względu na świetny pomysł pisarski na wprowadze-
nie... 7 terrorystów-samobójców. Po trzecie: doskonałe pokaza-
nie postaw ludzkich w sytuacji totalnego zagrożenia i działania 
poza Pałacem Westminsteru, a w tym także tarcia polityczne i 
rola mediów. Czyta się świetnie. No, ale autor wie o czym pisze – 
był doradcą M. Thatcher i J. Majora. 

Anonsuję piątą już powieść Anny Klejzerowicz ,,Księga wysp 
ostatnich” z trójką sympatycznych bohaterów. To Emil Żądło-
dziennikarz śledczy i jego życiowa partnerka Marta Zabłocka-
muzealniczka oraz komisarz policji Marek Zebra. Wspólnymi 
siłami prowadzą śledztwo, tym razem dotyczące zabójstw w śro-
dowisku handlarzy i kolekcjonerów starych książek. Jak zawsze 
intryga jest zagmatwana a tajemnic mnóstwo. Ewa Kłodzińska

Po raz siódmy rozstrzygnięto konkurs ,,Centru warte Po-
znania”, którego celem jest wykorzystanie pomysłów na wy-
darzenia, warsztaty, animacje itp., mające ożywić dzielnicę. 
Wśród zgłoszonych pomysłów uznanie jury znalazły aż dwie 
propozycje dotyczące Śródki.

Działa już od ubiegłego roku mini galeria w dawnym kiosku 
na wprost kościoła św. Małgorzaty. Tu promuje się młodych, nie-
znanych szerzej lokalnych twórców, reprezentujących takie dzie-
dziny sztuki jak fotografia, rysunek, malarstwo. W zgłoszonym 
programie znalazły się 4 wystawy, których wernisaże planowane 

są na maj, lipiec, wrzesień i grudzień. ,,Ośrodek” (to oficjalna 
nazwa) otwarty jest codziennie w godz. 12 – 20, a później do-
stępny jest oglądającym z zewnątrz, dzięki oświetleniu. W pla-
nach są także warsztaty, koncerty artystów związanych ze Śródką, 
zajęcia dla dzieci. Autorkami pomysłu na wykorzystanie kiosku 
są Agata Żelechowska i Agata Olejnik. 

Bardzo wysoko oceniono drugi pomysł ,,Zielona symfonia – 
instalacja”, autorstwa Fundacji Artystyczno-Edukacyjnej Pu-
enta. Ma to być instalacja ścienna na elewacji kamienicy przy ul. 
Ostrówek 17, zainspirowana Grającym Domem w Dreźnie. To 
układ tulei, rur itp. tworzących instrument muzyczny. Dźwięk 
uzyskiwany będzie dzięki... padającemu deszczowi, spływające-
mu po instalacji. Inauguracja przedsięwzięcia – 1 października w 
Międzynarodowy Dzień Muzyki.                                          (E.K.)

brawo PomysŁom dla śródki
Spodobają się też turystom

Jeśli ten beznadziejnie szpetny mur starej kamienicy przemieni 
się w podziwiany mural, to chwała twórcom i fundatorom.

Kolejny punkt gastronomiczny, tym razem z lodami, jest juz 
prawie gotowy do obsługiwania klientów.

Podjęto konserwatorskie prace bardzo cennej, zabytkowej 
figury obok polskokatolickiego kościoła sw. Kazimierza. 
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

Tak jak było czterech Ewangelistów, tak są cztery ołtarze 
podczas procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. A święto, zwane skrótowo ,,Bożym Ciałem”, przy-
pada zawsze 11 dni po niedzieli Zesłania ducha Św. Teraz to 
będzie 31 maja.

Dla mieszkańców DPS szczególnie bliski (i to dosłownie!) jest 
trzeci ołtarz, umiejscowiony w uliczce, w zieleni za ogrodzeniem. 
przed budynkiem. Łatwo tu dotrzeć nawet na wózku inwalidz-
kim czy podpierając się chodzikiem, laską. Wielu mieszkańców 
DPS wędruje dalej, do czwartego, niedaleko postawionego ołta-
rza, aby tam uczestniczyć w uroczystym błogosławieństwie na 
zakończenie procesji. Inni współuczestniczą duchowo, pozosta-
jąc na terenie przed DPS.

A okna domów na trasie procesji parafialnej jak zawsze pięknie 
udekorowane wizerunkami kielicha z hostią, chleba i winorośli, 
,,świętymi” obrazami. Na zewnątrz łopoczą flagi narodowa i ko-
ścielne. To elementy obchodów uroczystości Bożego Ciała tak 
jak śpiewy, bicie kościelnych dzwonów, jak dziewczynki sypiące 
kwiatki. Wszyscy, w miarę swoich możliwości, podążają w pro-
cesji za księdzem, niosącym monstrancję z ukrytym w hostii Pa-
nem Jezusem, śpiewając gromko ,,Idzie, idzie, Bóg prawdziwy”.

Według Encyklopedii Katolickiej ,,bezpośrednią przyczyną 
ustanowienia święta Bożego Ciała były objawienia bł. Julianny z 

Przy trzecim oŁtarzu...

Cornillon, która od 1209 roku miewała widzenia jasnej tarczy z 
widoczną ciemną plamą, interpretowaną jako brak wśród świąt 
kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego 
Sakramentu. Starania tej ,,apostołki uroczystości Bożego Ciała” 
nie od razu się powiodły... Dopiero papieże Urban IV swoją bul-
lą ,,Transiturus” oraz Jan XXII (1264 r.) ustanowili święto Boże-
go Ciała dla całego Kościoła. Ostatecznie nakazał je wprowadzić 
papież Bonifacy IX (1391 r.). W Polsce święto jako pierwszy uho-
norował biskup Nanker (1320) w diecezji krakowskiej. 

                                                  (E.K.) Foto: Waldemar Malicki

Przełom marca i kwietnia, jak wszędzie, wypełniony był te-
matem świąt Wielkanocnych. Tuż przed Wielką Sobotą grono 
mieszkańców naszego DPS i osób z oddziału dziennego poby-
tu oraz innych tego typu placówek poznańskich uczestniczyło 
w świątecznej, bardzo smacznej biesiadzie w restauracji OAZA 
w Strzeszynku. Obecni byli księża oraz wiceprezydent p. Jędrzej 
Solarski (fot niżej). 

Na zakończenie spotkania każdy gość otrzymał koszyczek ze 
,,święconką (fot. z prawej)”.

wielkanocne atrakcje

W Wielką Sobotę nasz ksiądz kapelan Paweł Deskur poświęcił 
stół z wielkanocnymi przysmakami. To był czas modlitwy i wielu 
serdecznych życzeń... 

Zdjęcia z koncertu trzech chłopców, którzy uczą się w szkole 
muzycznej przy ul. Solnej. Koncert odbył się 10/ kwietnia br. w 
świetlicy, chłopcy grali na gitarze klasycznej, akordeonie oraz na 
trąbce.                                       Tekst i foto Natalia Kaźmierczak

                  Dziękujemy za koncert młodych muzyków!
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 IMIENNIK  MAjOWY

H O R O S K O P NA maj

FLORIAN (4 maja) to typ cierpliwy, flegmatyczny. Nim po-
dejmie decyzję ze spokojem rozważa ,,za” i ,,przeciw”. Odczu-
wa jednak wewnętrzny niepokój, który może rozładować tylko 
w działaniu. I wówczas wydatkuje olbrzymie ilości energii, ale z 
dobrym skutkiem. To obserwator losów ludzkich. Na moralność 
patrzy schematycznie, nieco naiwnie. To mężczyzna, który obda-
rza kobiety wielkim szacunkiem, ale poszaleć lubi. No, i moralne 
rozterki Floriana gotowe!

HELENA (22 maja) jest bardzo pobudliwa, uczuciowa i wraż-
liwa. Ma wrodzony zmysł piękna i elegancji. Lubi mężczyzn, ale... 
bogatych. Przypomina orchideę – jej totem roślinny. Ma skłon-
ności do lenistwa, wszystko odkłada na później, pogrążona w 
swoim świecie marzeń i fantazji.  To kobieta-dziecko, ale tup-
nięciem nogi, czasem uroczymi kaprysami i niebezpiecznymi in-
trygami doprowadza do swojego celu. Jest niewątpliwie kobietą 
niebezpieczną.    

BARAN - Gdy się już dokładnie rozejrzysz, weź pod uwagę murzyń-
ską maksymę: "Z małym się naradzaj, z dużym napadaj". I to nie sztuka 
mieć dobrych doradców, trzeba jeszcze umieć korzystać z ich rad. Być 
może już w połowie tygodnia radosna niespodzianka, bo prawdę powie-
dziawszy trudno było spodziewać się aż tak dobrego finału. Dotrzymuj 
swoich "wewnętrznych" przyrzeczeń - chociaż nieraz będzie Ci trudno.

BYK - "Szata w biegu zawiązana, w biegu się rozwiąże". Jeśli nadal 
masz tak postępować, to w ogóle nie zabieraj się do sprawy. Samo nic 
się nie załatwi i nie licz na różne sprzyjające okoliczności. Nie znaczy to 
oczywiście, że masz się martwić na zapas. Nigdy nie możesz uwierzyć, 
że Ci się wszystko powiedzie. Szanuj swoje nerwy, nie są one bowiem 
jak postronki.

BLIŹNIĘTA - "Za pomocą dwóch nóg nie wejdzie się na dwa drze-
wa". Twoje sprawy stoją wcale nieźle. Najważniejsze, aby się na coś zde-
cydować. Przecież teraz nie masz już wątpliwości, które od niedawna 
Cię nękały. Przestań odczuwać lęk przed światem, czas zacząć go zdoby-
wać. Musisz jednak nauczyć się "wyczuwania" w swoim otoczeniu osób 
nieprzyjaznych.

RAK - Decyzja niełatwa, to fakt, kieruj się przy jej podejmowaniu 
afrykańską maksymą: "Rzadkie i cudowne zachwyca najwyżej przez ty-
dzień". Popatrz na sytuację, a przede wszystkim na siebie, chłodnym 
okiem. Co naplątałaś(eś) próbuj teraz rozsupłać - póki masz takie moż-
liwości. Jednak bez dotychczasowej porywczości, bez urażania czyjejś 
miłości własnej. Nieoczekiwana wiadomość bardzo Cię zbulwersuje.

LEW - "W podejrzane miejsca rzuca się kamień" - brzmi afrykańska 
maksyma. Ostrożności nigdy za wiele, więc musisz sprawdzić co się za 
tą sprawą kryje. Czy nie jest to aby pułapka, z której trudno będzie Ci 
się wyplątać. Twój stan ducha wymaga jakiegoś stymulatora, inaczej nie 
ruszysz z miejsca. Zwróć baczniejszą uwagę na możliwości, jakie niesie 
ze sobą propozycja.

PANNA - Zmęczenie mija, bezradność też, już prawie wiesz jak po-
stąpić. Najlepiej w myśl afrykańskiego przysłowia: "Zalicz do przyjaciół 
wroga, od którego jesteś słabszy”. Niechętnie poddajesz się wpływom ja-
kiejś innej, silnej indywidualności, sama(sam) próbując dominować nad 
otoczeniem. Jeśli ktoś taki pojawi się koło Ciebie, nie walcz z nim. Pró-
buj go raczej przeciągnąć na swoją stronę.

WAGA - Wkrótce już się okaże, czy prowadzisz typową walkę z wia-
trakami, czy nie. Nie zapomnij o afrykańskim przysłowiu: "Połączonymi 
nitkami można związać lwa". Zwłaszcza, że Ty uznajesz siłę tylko gru-
bych postronków - jakże niesłusznie. Najważniejsze - nie zacinaj się w 
sobie. Żyj na większym luzie i dystansie do ludzi. Zbyt mocno przeży-

wasz bowiem ich zachowania.
SKORPION - "Wierzyć człowiekowi, to garścią nabierać wodę". Ale 

jakie masz wyjście? Musisz wierzyć tym razem, zachowując niezbęd-
ną dozę ostrożności i sceptycyzmu. Jak wydarzenia zbledną nieco, jak 
opadną emocje, nabierzesz innego spojrzenia na całość sprawy. Rozsąd-
niejszego i bardziej wyważonego - czego brakuje Ci obecnie.

STRZELEC - "Wroga maluje się sadzą" - mówi afrykańskie porzeka-
dło. Nie odsądzaj więc od czci i wiary swojego niedawnego sympatyka. 
Wina w zaognieniu sporu leży po obu stronach. Wyciągnij rękę do zgo-
dy. Resztę załatwi czas i napór aktualnych, jak się okaże ważniejszych 
od tego, wydarzeń. Na szczęście Twoja odporność na takie sytuacje jest 
większa niż myślisz, a i sukcesy, jakie osiągniesz, pozwolą Ci zapomnieć 
o wszystkich drobnych kłopotach.

KOZIOROŻEC - "Gazela, jak lew, chciała zawyć - pękła z wysiłku" - 
mówi murzyńskie porzekadło. Dobrze więc znać swoje miejsce w sze-
regu. Po co porywać się z przysłowiową "motyką na słońce". Zawsze 
roznosiła Cię ambicja, przez co sprawy, które mogły być dużymi suk-
cesami, kończyły się jako małe sukcesiki. Zmartwienia rodzinne staną 
się mniej dotkliwe. Nie roztkliwiaj się nad innymi, choćby to były naj-
bliższe osoby.

WODNIK - "Rogi rosną za uszami, ale są wyższe od nich". Nie dadzą 
się ukryć, nie masz więc co udawać, że o niczym nie wiesz. Lepiej po-
rozmawiać o sprawie otwarcie, będzie to dużo korzystniejsze dla Twoich 
interesów. Przede wszystkim dostarczy Ci pretekstu do wycofania się z 
tego całego przedsięwzięcia, a przecież zamyślasz nad tym już od dawna. 
Spore przeżycie, ale nie sposób go uniknąć.

RYBY - "Przyjacielem króla jest sam król". Po niesławnych doświad-
czeniach nie masz chyba wątpliwości co do słuszności tego porzekadła. 
Pilnuj więc sama(sam) swoich spraw, inaczej znowu wyjdziesz jak przy-
słowiowy Zabłocki. Patrzysz teraz na niedawne wydarzenia chłodnym 
okiem, łatwo Ci więc wyłapać wszystkie popełnione błędy. Ważne - nad-
chodzący okres będzie bardzo gorący.

mezoPotamscy królowie
Wystawa do 30 września br.

W sali wystaw czasowych na parterze Pałacu Górków trwa 
do 30 września 2018 roku ekspozycja rodem z krainy żyznego 
półksiężyca. Wspólnie z asyriologami spróbujemy prześledzić 
wersety klinowych pism. Gliniane ta-
bliczki pomogą nam w poznaniu nie-
zwykłych tajemnic królewskiej alkowy 
na starożytnym Bliskim Wschodzie. 
Wśród prezento- wanych eksponatów 
pojawią się teksty z różnych epok hi-
storycznych Me- zopotamii. Artefakty 
obejrzymy dzięki uprzejmości Muzeum 
Narodowego w Krakowie (Kolekcja Książat Czartoryskich), Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu i Muzeum Archeologicznego w 
Krakowie i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
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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
   505 155 276, 697 144 395

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

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

OPTYK PLUS MINUS

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

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

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

 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





      

      
Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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