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Nagłe zniknięcie świętego
Nauczyciel to brzmi dumnie
Miasto słabe w budownictwie
Śladami poznańskich Żydów
Z życia naszego DPS

miejska władza zrobi wiele dla mieszkańców,
jeśli oni zdecydowanie upomną się o swoje

jjhhhh

Liczni, 
   PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W PARAFII PW.  DUCHA ŚWIĘTEGO W ANTONINKU  
       DZIECIOM TOWARZYSZY KSIĄDZ PROBOSZCZ  MIECZYSŁAW URBANIAK
                                                                   13 maja 2018 r.
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Budowa przez fabrykę Volkswagena w Antoninku nowego wielkiego 
parkingu przy ul Bałtyckiej i Leśnej.

Na miejscu dotychczasowego parkingu VW przy ul. Warszawskiej  
rozpoczęto już z rozmachem budowanie nowej części fabryki.

Oddane w maju br. do użytku dwa komunalne bloki przy ul. Abp. W. 
Dymka w Kobylepolu mieszczą łącznie 94 mieszkania.

Daszek i tablica przy ul. Abp. W. Dymka w Kobylepolu (informujące o 
użytkach ekologicznych Olszak) koniecznie wymagają odnowienia.

Przy ul. Bydgoskiej trwa kolejna na Śródce rewitalizacja starej 
kamienicy, która zapewne zmieni swój dotychczasowy charakter.
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przeprosi za kontenery?

dziwna zmiana z kucykami 
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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.

prezydent nie zareagował
na bezprawie podwładnych Były prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 

jarosław Pucek ogłosił, że chce zostać prezydentem Pozna-
nia i będzie walczył o to stanowisko w jesiennych wyborach 
samorządowych. Autor i wykonawca nierozumnego pomysłu 
zakwaterowania „trudnych mieszkańców” w stalowych konte-
nerach przy ul. Średzkiej mówi teraz, że zamierza ocalić po-
znaniaków przed złymi rządami prezydenta jacka jaśkowiaka. 
dobrze, ale oczekujemy dalszych oświadczeń kandydata, 
zwłaszcza o ocenie jego poczynań na stanowisku szefa ZKZL.

Chętnie uwierzymy, że J. Pucek naprawdę chce dobrze, że nie 
podoba mu się brak konsekwencji i niespełnianie obietnic przez 
obecnego prezydenta. Wprawdzie sam ma na sumieniu owe kon-
tenery, ale przecież wszyscy popełniamy błędy. Rzecz w tym 
jednak, aby umieć je dostrzec i się do nich przyznać. Dlatego J. 
Pucek powinien przeprosić.

Poznaniacy zapłacili miliony za bezsensowny, chybiony oraz 
szkodliwy pomysł J. Pucka i przeprosiny - powtórzmy - im się 
należą. To by wielu z  nam wystarczyło, aby poprzeć tego kandy-
data w wyborach prezydenckich. Bez takich jasnych dowodów 
ekspiacji ta kandydatura powinna zostać odrzucona jako bardzo 
niebezpieczna. Nie nauczony na własnym błędzie, J. Pucek jako 
prezydent Poznania mógłby brnąć w poczuciu bezkarności w 
błędy bez porównania gorsze i kosztowniejsze.                        md

Kandydat na prezydenta Poznania Jarosław Pucek powinien 
przyznać się do błędu i przeprosić za niechlubne "kontenerowe 
osiedle" przy ul. Średzkiej. Za zmarnowane nasze pieniądze. 

Podlegające wiceprezydentowi Tomaszowi Lewandowskie-
mu poznańskie Stare Zoo nie zgodziło się, aby kilka senio-
rek nadal zajmowało się oprowadzeniem na kucykach małych 
dzieci, jak to się działo od lat. Panie sobie trochę dorabiały do 
emerytury płacąc część miastu, a maluchy miały ogromną ra-
dość z bezpiecznych kontaktów na grzbietach sympatycznych 
zwierząt. 

Panie seniorki zajmujące się oprowadzaniem dzieci na kucy-
kach i wielu rodziców usiłowali dochodzić przyczyny zaskaku-
jącej decyzji urzędników. Padały niezrozumiałe „wyjaśnienia” 
o potrzebie jakiejś wymiany nawierzchni, o zmianie charakteru 
usługi, o dobrostanie kucyków... Te akurat też same korzystały  
z potrzebnego im ruchu, gdy nosiły na sobie małe dzieci. Nie wia-
domo o co chodzi, ale pachnie to nowymi porządkami w stylu 
wiceprezydenta T. Lewandowskiego.                                            so

dyrekcja poznańskiego Zarządu Komunalnych Zasobów 
Lokalowych ogłosiła kolejny program swego autorstwa pod 
nazwą „dozorca”. Chodzi o to, aby dłużnicy z komunalnych 
mieszkań odpracowywali własne długi pracując w charakte-
rze dozorców przy miejskich czynszówkach. Poważni urzęd-
nicy wierzą więc rzekomo, że najtrudniejsi i najubożsi lokatorzy 
komunalnych mieszkań zgłoszą się licznie do różnych prac po-
rządkowych, aby zarobione w ten sposób pieniądze oddać mia-
stu na zmniejszenie długu. Takie nadzieje dowodzą, że rządzący 
ZKZL-em albo są wielkimi idealistami wierzącymi w dobrą na-
turę ludzi, albo dla celów propagandowych przygotowali kolejną 
akcję bez szans powodzenia. Pewne jest tylko to, że mamy nowe 
urzędnicze stanowisko do realizacji utopijnego pomysłu.        ws

„dozorca” utopijny czy pozorny?

Widać gołym okiem i na każdym kroku, że liczebność poznań-
skich urzędników samorządowych za panowania prezydenta Jac-
ka Jaskowiaka osiągnęła rozmiary rekordowe. Na razie nie udało 
się nam ustalić, co mówi o tym aktualna i wiarygodna statystyka, 
ale mamy nadzieję, że choćby któryś z kandydatów na włodarza 
Poznania takie cyfry niebawem przedstawi dla pogrążenia kon-
kurenta. Zatrudnienie we wszelkich urzędach i instytucjach pod-
ległych magistratowi nadal rośnie i przynajmniej do jesiennych 
wyborów ta tendencja zapewne się utrzyma. Każdy nowy zatrud-
niony i opłacany z miejskiego budżetu pracownik oznacza przecież 
gwarantowany przyrost elektoratu dla aktualnie rządzących. Liczą 
się tu również rzecz jasna całe rodziny. W sumie są to liczby wcale 
niebagatelne, biorąc w dodatku pod uwagę niską na ogół frekwen-
cję wyborczą.

Urzędnicy zatrudnieni z łaski prezydenta są raczej pewni swych 
stanowisk tak długo, dopóki ich dobrodziej obejmuje swój fotel. 
Zmiana na nim oznacza nieuchronną wymianę bardzo wielu naj-
bardzie wygodnych i aktakcyjnych stanowisk w jego otoczeniu. 
Trzeba przyznać, że ta administracyjna patologia nie dotyczy tyl-
ko Poznania, ale rozmiar wspomnianej choroby bywa bardziej lub 
mniej groźny, zależnie od zezwolenia idącego z góry. Na ogół nie-
stety dominują w tej sferze obyczaje raczej azjatyckie, niż zachod-
nioeuropejskie. Znaczy to, że w urzędach zwierzchnicy dobierają 
sobie podwładnych dla siebie, a nie w interesie publicznym. Tych 
swoich zatrudnionych zawsze osłaniają i chronią, choćby ich szko-
dliwość społeczna była oczywista. 

W Poznaniu urzędnicza kasta jest konsekwentnie chronio-
na silnym i rozległym parasolem, rozpostartym z woli głównego 
miejskiego pryncypała. Twierdzenie to opieram na niedawym, nie-
podważalnym doświadczeniu naszej redakcji. Wykazaliśmy mia-
nowicie ponad wszelką wątpliwość, że dyrekcja Wydziału Ochrony 
Środowiska UMP i miejski radca prawny wspólnie dopuścili się 
nadużycia kierując przeciwko nam pozew do sądu. U przyczyny 
tego pozwu leżała nasza krytyka działania urzędników WOŚ. Sąd 
pozew oddalił, ale nie zajmowal się faktem, że kierujący działali 
wbrew prawu i posiadanych kompetencji. Tym powinien zająć się 
prezydent J. Jaśkowiak, nie tylko jako ich przełożony, zobowiąza-
ny pilnować prawa, publicznych pieniędzy, ale i formalnie wno-
szący wspomniany pozew w imieniu Miasta. Prezydent nawet nie 
odpowiedział nam na dostarczoną mu wiadomość o karygodnym 
postępku jego pracowników. Wspomnianym parasolem i w tym 
przypadku ochronił swoich ludzi.                      Marcin dymczyk 
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przystanek - reaktywacja!

Krzysztof Bartosiak

order z cytryną
Dorośli potrafią wszystko zepsuć. Stwier-

dzam to z pewnym smutkiem a i zażenowa-
niem w okolicach Dnia Dziecka. Ot, choćby 
uroczystość przyjęcia I Komunii św. Temat o 
tej porze roku już medialnie zgrany, niewiele 
jest nowego do powiedzenia, bo od lat dorośli, 
swoim zabieganiem, staraniem się o cały ten 
blichtr, z sacrum czynią profanum, uroczystość 
przystąpienia do Stołu Pańskiego zamieniają 
w imprezę przy stole restauracyjnym. 

W całym zamieszaniu ginie ten mały człowieczek, może i stre-
mowany w pierwszym w życiu garniturze, w pierwszej pięknej 
sukni czy eleganckiej albie. Może i chciałby na swój sposób prze-
żyć owe niepojęte misterium przyjęcia I Komunii Św., ale prze-
cież słyszy i rozumie rozmowy rodziców (,,Ciekawe ile nazbieramy 
w kopertach?”), ich dylematy tak bardzo przyziemne. I sam za-
czyna ulegać tej niezdrowej, mało religijnej atmosferze... Zdarzy-
ła się nawet I Komunia bez... komunii – wystrojona dziewczynka 
została przez zapobiegliwą mamusię (która wcześniej nie zadba-
ła o wszelkie formalności wymagane przez Kościół) wepchnięta w 
szereg pierwszokomunijnych dzieci. Ksiądz zachował zimną krew 
– dziecko pobłogosławił, komunii nie podał. Nawet nie próbuję od-
gadnąć, czy dla tej dziewczynki to była jakaś trauma, czy też naj-
ważniejsze były strój i prezenty.

Dla dopełnienia tematu ,,pierwszokomunijnego” napiszę tylko, 
że ponoć po raz pierwszy w historii, zapisana w aktach, uroczy-
stość przyjęcia I Komunii Św. dotyczyła naszej Śródki: w 1842 roku 
do I Komunii Św. przystąpiło 40 dzieci z parafii św. Małgorzaty, a 
uroczystość odbyła się w Katedrze.

W te rozważania o zgubnym wpływie dorosłych na kwestie do-
tyczące dzieci wpisuje się dość świeża historia dotycząca naszego 
pobliskiego fyrtla, a konkretnie Chwaliszewa, gdzie grupa pozna-
niaków odznaczonych Orderem Uśmiechu chciałaby niewielki 
odcinek alejki spacerowej przy placu zabaw w Parku nad Wartą 
nazwać imieniem tego Orderu. Wcześniejsze propozycje jak i ta nie 
znalazły uznania w oczach poznańskich radnych. Skąd ta niechęć 
do tego sympatycznego medalu w kształcie uśmiechniętego słońca? 
I tu wkrada się (myślę, że zupełnie niepotrzebnie) polityka a i po-
litykierstwo dorosłych, bowiem część radnych orzekła, że rodowód 
Orderu Uśmiechu jest komunistyczny, a jego niektórzy bohatero-
wie mają wątpliwe zasługi. Nawiasem mówiąc w Poznaniu, z któ-
rego pochodzi wielu kawalerów i dam Orderu Uśmiechu, nie ma 
żadnej placówki oświatowej czy kulturalnej imienia tego Orderu, 
jak ma to miejsce w wielu polskich miastach.

Co ma ustrój i polityka do tego Orderu? Śmiem twierdzić, że 
niewiele. Owszem, został ustanowiony ,,za komuny” - 50 lat temu 
z inicjatywy dzieci wspomaganych przez Wandę Chotomską (au-
torkę bardzo dawnej dobranocki z Jackiem i Agatką). Od 1979 r. 
Order ma rangę międzynarodową. Przyznawany jest przez dzieci 
z całego świata dorosłym, którzy swoim działaniem przywracają 
najmłodszym uśmiech na buziach, którzy pracują – również lo-
kalnie – na rzecz dzieci chorych, zaniedbanych (przez dorosłych!) 
i nieszczęśliwych (czasem przez politykę!). Myślę, że dzieci polity-
ka niespecjalnie interesuje... Kawalerem Orderu z legitymacją nr 
1 jest poznaniak prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg or-
topeda. Mają Order m.in. Eleni, Arkady Fiedler, Lech Konopiński, 
Krystyna Feldman. 

Uhonorowani Orderem Uśmiechu podczas ceremonii muszą wy-
pić kielich soku z cytryny i uczynić to... z uśmiechem. A że innym 
twarze się wykrzywiają (może... z zazdrości?) to już kwestia odręb-
na.                                                                             Ewa Kłodzińska 

Kilka lat temu zawiązała się grupa 
mieszkańców w celu starania o utworze-
nie przystanku tramwajowego na krań-
cach osiedla. Alogiczna była decyzja 
ówczesnych władz miasta o usytuowaniu 
pętli tramwajowej z dala od mieszkań-
ców, czyli potencjalnych pasażerów. Tak 
więc walczyliśmy o ...logiczne rozwiązanie. 
Wywalczyliśmy remont ul. Folwarcznej, 
którą miałby kursować autobus dowożący 
mieszkańców, nie tylko okolicznych, do wspomnianej wcześniej 
pętli. Nadal czekamy na rozpoczęcie budowy. 

Mnogość akcji i inicjatyw spowodowała zintegrowanie się osie-
dla, a co za tym idzie poznanie się i wzajemny szacunek. Okoli-
ca stała się spokojna i przyjazna. ,,Przystanek Folwarczna” stał 
się symbolem nie tylko walki o ,,logikę”, lecz także przykładem 
współdziałanie dla dobra okolicy. Działaliśmy prężnie ok .3 lat, 
organizując liczne imprezy i akcje. Najgłośniejszą stała się inicja-
tywa walki z wandalizmem przystankowym zatytułowana.,,Przy-
stanek jak malowany”.

 Zaangażowała się w to przedsięwzięcie spora grupa dzieci i 
młodzieży z całego Poznania oraz kilka ośrodków z wojewódz-
twa. Swój udział zaznaczyły też spółki miejskie (MPK ,ZTM). 
Zaangażował się także Urząd Miasta organizując uroczyste gale 
z wręczeniem nagród dla zwycięzców Pragnę z tego miejsca po-
dziękować kierownictwu PTBS, które corocznie wspierało nasze 
działania. Inicjowaliśmy też mniejsze akcje  takie jak rajdy rowe-
rowe, wyprzedaże uliczne czy choćby ,,Jarmark'' przy M1. Czas 
płynął, a nam sił i pomysłów nigdy nie brakowało...! Nadeszły 
wybory do Rad Osiedli i najaktywniejszy człon stowarzyszenia 
działa obecnie dla osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

 Pozostała ,,charyzma”, która o tak sobie nie mogła zniknąć. 
Na zebraniu przed kilkoma dniami nastąpiła ...reaktywacja 
organizacji Przystanek Folwarczna. Zmieniono statut, przy-
byli nowi członkowie już nie tylko z okolicy, lecz spoza Po-
znania również. Po raz kolejny obdarzono mnie zaufaniem 
powierzając funkcję przedstawiciela. 

Będziemy się zajmować organizowaniem imprez kulturalnych, 
sportowych oraz działalnością na rzecz osób dotkniętych choro-
bami nowotworowymi. Naszym celem jest uzupełnienie działań 
Rady Osiedla w integracji. Zapraszam do nas tych, którzy czują 
w sobie ,,żyłkę” do pomocy innym, zwłaszcza tym, co zamknięci 
w czterech ścianach walczą z chorobą swoją lub kogoś bliskiego.

Już 16 czerwca br. na festynie osiedlowym w Kobylepolu roz-
poczynamy ,,Biegiem dla Norberta” i kwestą na rzecz chorego 
chłopca - mieszkańca naszego osiedla; ,,Bo najlepszym lekar-
stwem dla człowieka jest zawsze drugi człowiek”.

                                                                         Krzysztof Bartosiak 
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zaskakujące zniknięcie św. jana nepomucena i co nam wiadomo
Otrzymaliśmy kilka alarmujących informacji od mieszkań-

ców, że z cokołu przy zbiegu ulic Browarnej i Sędziwoja w An-
toninku zniknęła stojąca tu od ddiesięcioleci figura św. jana 
Nepomucena. Poniżej: figura na colole przed zniknięciem, 
pokazana też w powiększeniu.

W biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków powiedziano 
nam, że nic im nie wiadomo i sprawę zgłoszą policji. Ta już wcze-
śniej została powiadomiona przez naszą redakcję. Przed upły-
wem godziny funkcjonariusz zadzwonił do nas z wiadomością, 
że możemy spać spokojnie, bo figura została zdjęta do konser-
wacji na zlecenie dyrekcji pobliskiego Domu Księży Emerytów.. 
Mieści się on za parkanem widocznym na zdjęciu.

Były powody, aby podejrzewać, że ktoś być może dopuścił się 
kradzieży niedużej rzeźby świętego, co się przecież niejednokrot-
nie przytrafiało przydrożnym świątkom. Widziano wyraźne śla-
dy jakiegoś roboczego pojazdu, którym zapewne posłużono się 
przy zdejmowaniu figury z cokołu. Zrobiono to na tyle bezce-
remonialnie i z niemałą siłą, że uległa skruszeniu podstawa, na 
której bezpośrednio stała postać świętego. Widać to na poniż-
szym zdjęciu.

Dyrektor Domu Księży Emerytów ksiądz Bartosz Strugarek 
chętnie i wyczerpująco przybliżył nam szczegóły. Figura św. Jana 
Nepomucena – jak powiedział - stoi na terenie będącym własno-
ścią Archidiecezji Poznańskiej. Stan całego sakralnego obiektu 
wymagał remontu i renowacji, której podjęli się specjaliści Mu-
zeum Archidiecezjalnego. Zadecydowali, że figurę należy zde-
montować, sprawdzili, że obiekt nie jest zabytkiem, ale MKZ  o 
zamiarze dokonania konserwacji został powiadomiony. Wyre-
montowany zostanie także cokół, którego stan jest oplakany, jak 
to widać na poniższym zdjęciu. 

- Jestem przekonany, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z 
końcowego efektu, na który nie będziemy długo czekać – podkre-
ślił ks. dyr. B. Strugarek. 

                        INFORMACjA Z BIURA 
   MIEjSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Figura św. Jana Nepomucena znajdująca się u zbiegu ul. Sę-
dziwoja i ul. Browarnej w Antoninku jest obiektem zabytkowym 
i podlega ochronie konserwatorskiej. Ufundowana została krót-
ko po II wojnie światowej w miejsce wcześniejszej, pochodzącej 
z około 1924 r., zniszczonej przez Niemców w czasie okupacji. Do 
Miejskiego Konserwatora Zabytków nie wpłynął żaden wniosek 
dotyczący jakichkolwiek prac planowanych przy tym pomniku, 
a MKZ powinien wydać opinię na temat planowanych prac przy 
obiekcie zabytkowym. MKZ nie ma zatem żadnej wiedzy w kwe-
stii, czy uzasadnione było zdjęcie rzeźby z cokołu, jak również nic 
mu nie wiadomo o żadnych prowadzonych pracach konserwator-

skich ani kwestiach związanych z ich finansowaniem. 
Odnośnie złego stanu zachowania filarów bramy wjazdowej 

prowadzącej na teren dawnego parku Mycielskich w Kobylimpolu, 
MKZ informuje, że skierował sprawę do Zarządu Dróg Miejskich, 
który przeprowadzi naprawę bramy.  

     Iwona Błaszczyk Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
                                              ***
Uzyskane przez nas z dwóch źródel informacje, dotyczące 

faktu zdjęcia figury św. jana Nepomucena z cokołu przy ul. 
Browarnej w Antoninku, są sprzeczne. Ktoś tu z pewnościa 
jest w błędzie lub mija się z prawdą. Nie zamierzamy prowa-
dzić własnego śledztwa, ale o ustalonych wyjaśnieniach napi-
szemy.                                                                      Marcin dymczyk
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pilne zadania dla zdm
Słyszałem, że chodniki na Osiedlu Warszawskim prawie w 

całości zostały wymienione na nowe. Zapomniano jednak o 
chodniku na ul. Nowogrodzkiej, między ul. Łomżyńską a Te-
respolską, od strony południowej. Istnieje tam niby chodnik, 
ułożony z kostki brukowej, ale zupełnie nie spełnia swojej roli. 
Powierzchnia jest nierówna, uszkodzona przez samochody, któ-
re często jadą tym chodnikiem lub tam parkują. Wjeżdżają też 
stale na chodnik omijając dziury w jezdni. Zachęca do tego ab-
surdalny krawężnik - na poziomie jezdni, a nawet poniżej niej. 
Dziwne, że jeszcze nikogo tu nie przejechano. Ten chodnik zde-
cydowanie wymaga naprawy i ułożenia wysokiego krawężnika, 
aby służył pieszym, a nie samochodom..

Z  Osiedla  Warszawskiego Na pieszojezdni wzdłuż ul. Warszawskiej, w rejonie Goplań-
skiej, naprawiano ubytki w jezdni, ale niestety nie dokończono 
zaklejania dziur (fot. z lewej).  Na tej samej pieszojezdni obok 
„Optyka”, przy przystanku tramwajowym Łomżyńska, ustawiono 
słupki metalowe, aby samochody nie wjeżdżały na przystanek. 
Po ustawieniu trzech słupków jeden, środkowy, zaraz pierwszej 
nocy został wyłamany (fot. niżej). Już długo ten brak pozostaje 
nie uzupełniony, jakby nikt nie widział albo tak miało zostać 

Należy wymalować przejście dla pieszych w rejonie skrzy-
żowania Nowogrodzka -Terespolska. Wymusiłoby to zmniej-
szenie prędkości na ul. Nowogrodzkiej. Te znaki ograniczające 
prędkość do 30 km i ustawione na wjazdach na poszczególne uli-
ce nic nie dają. Gdy zbliża się zamknięcie sklepu Żabka, to zaczy-
nają się wyścigi po piwo między działkami (dawniej „Wolność”) 
a sklepem. Znak "Stop"na Nowogrodzkiej nie jest  wcale respek-
towany.                                                        Leonard Bartoszewski

oburzeni traktowaniem polaków - ofiar obozów zaglady
Organizatorzy i uczestnicy Wyjazdu Pamięci do obozów za-

głady w Niemczech i Austrii (fot. niżej) wyrazili oburzenie i 
stanowczy protest wobec tamtejszych faktów i zdarzeń. Z ob-
szernego oświadczenia przytaczamy tylko mały fragment. 

KZ dachau. Brak informacji o polskich Ofiarach, ich najwięk-
szej liczbie w porównaniu z obywatelami innych państw. Przy 
wejściu do obozu widzimy postument, na którym w czterech 
językach umieszczone są informacje, ale nie ma słowa w języ-
ku polskim. Kompleks obozów Mauthausen - Gusen - Obóz 
Ebensee. W dniu 5 maja br. podczas oficjalnych uroczystości 

rocznicowych wyzwolenia obozów w polskich miejscach pamię-
ci odwrotnie zawieszono nasze narodowe flagi. Sztolnie Berg-
kristall. Naszą polską grupę pozbawiono możliwości wejścia. 
Gusen. Protestujemy wobec treści odczytu członka Międzynaro-
dowego Komitetu Mauthausenowskiego Jacka Tarasiewicza. Dla 
nas, rodzin polskich ofiar oraz delegacji młodzieży był to odczyt 
merytorycznie nie do przyjęcia. Żądamy pilnego odwołania J. 
Tarasiewicza z członkowstwa w MKNI. Gusen. 

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentra-
cyjnych, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych
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ekscytujące zapowiedzi
Teatr Scena na Piętrze

szokująca jasność
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Wykonany przez Stanisława Powalisza 
witraż w oknie prezbiterium. Fot. Waldemar Malicki

- Żyję jak na ruchomych piaskach – mówi dyrektor Sceny na 
Piętrze Romuald Grząślewicz. - Dawno nie przeżywałem takie-
go stresu...

Niestety, ten stres pewnie dodatkowo spotęgowała sytuacja, w 
której jeszcze nie zakończył się 39. sezon Sceny, a „MY” pyta już 
o sezon... czterdziesty! A tu dopiero  maj i jeszcze ABS czyli Ar-
tur Barciś Show... Tymczasem czerwcowe „MY” już szykuje się 
do druku!

- Sezon 39. zakończymy dwoma wydarzeniami – mówi dyrek-
tor Grząślewicz. - 6 czerwca, w rocznice urodzin Romana Wilhel-
miego, po tradycyjnym spotkaniu przy Jego popiersiu, zaprosimy 
na ,,Strofy na pięciolinii”, w których wystąpią wokalistka Natalia 
Karaśkiewicz oraz Mateusz Małecki (skrzypce barokowe) i Michał 
Zator (harfa). Usłyszymy strofy księdza Jana Twardowskiego. 25 
czerwca – finał 39. sezonu, czyli Dorota Lulka i ,,Piaf po polsku”. 

Propozycje, które miałyby wypełnić 40. sezon, zbieram już od 
dłuższego czasu.  Wiele tytułów już znam, nawet terminy. Mam 
obietnicę Andrzeja Seweryna, że wystąpi u nas 25 marca 2019 
roku, w planach jest kolejny występ duetu Graf – Mikołajczak w 
,,Podwieczorku życia”, a może jeszcze przyjedzie do nas Grażyna 
Barszczewska - ale to wszystko jest na razie... prawdopodobne. I na 
tym polega mój stres, bo dodatkowo jeszcze do listopada, a może 
grudnia Scena będzie udostępniana na seanse filmowe pod egidą 
kina MUZA, które jest remontowane. 

Tymczasem 40. sezon ma rozpocząć się 17 września spotkaniem 
z Tomaszem Mędrzakiem i Agnieszką Sitek w 45. rocznicę nakrę-
cenia ,,W pustyni i puszczy”. Gościem będzie także Monika Rosca, 
która wówczas zagrała Nel. Dziś jest pianistką i flecistką, koncer-

tuje także poza Europą. W kolejnych odsłonach 40. sezonu na 3 
listopada, kiedy wspominamy Romana Wilhelmiego – mamy za-
planowany monodram Szymona Bogacza w wykonaniu Sebastia-
na Rysia ,,Zupa rybna w Odessie”. To rzecz poświęcona Janowi 
Karskiemu, ale jego działania emisariusza są przedstawione tak-
że w perspektywie... futurologicznej. Kim by był Karski, gdyby w 
Odessie mówiło się... po polsku? Niekwestionowana gwiazdą? Iko-
ną? Jaki to byłby świat, który zareagowałby na jego wojenne ra-
porty a niedoszłe ofiary holocaustu żyłyby do dziś? 

Jeszcze w tym roku zaprosimy na ,,Audiencję III czyli raj Eski-
mosów” Bogusława Schaeffera - rzecz to bardzo przekorna, za-
bawna i wciągająca widzów do pewnej gry. W grudniu odbędzie 
się tradycyjnie Koncert Charytatywny. I nic już więcej nie powiem, 
bo przecież do nowego sezonu jeszcze są trzy miesiące! 

- Panie Dyrektorze, dziękuję za ujawnienie planów. Postaramy 
się na bieżąco  informować o nowościach na afiszu Sceny na Pie-
trze.                        Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński

Kościół na Komandorii jest dość mroczny, ale na tym też po-
lega jego szczególny tajemniczy urok. Można było przeżyć nie-
mały szok nagłą jasnością wnętrz, jaka nastała w czerwcu. A to 
dlatego, że świątynia znowu nie ma witraży! Zastąpiło je  prze-
źroczyste szkło. Nie jest to, oczywiście, jakaś fantazja w nowym 
wystroju wnętrz! Witraże zostały zdemontowane i są poddawa-
ne skrupulatnemu oczyszczaniu. Proces potrwa kilka miesięcy. 
Warto wiedzieć, że dopiero z początków XX wieku pochodzi in-
formacja o istniejących kiedyś dwóch oknach ,,kolorowanych” 
w Kaplicy św. Krzyża. Niestety, bez uściślenia jak owo ,,koloro-
wanie” kiedyś wyglądało, jaka była technika. Zachowany frag-
ment starego roślinnego motywu został jednak wykorzystany we 
współcześnie powstałych witrażach. 

Pierwsze witraże w kościele św. Jana Jerozolimskiego powsta-
ły w 1948 r. we wschodnim oknie prezbiterium (za tryptykiem) 
wg projektu Stanisława Teisseyre'ra. Wykonawcą był wybitny po-
znański witrażysta Stanisław Powalisz. Kościół św. Jana Jerozolim-
skiego słynie też z innych witraży: z przedstawieniem obecnego 
patrona św. Jana Chrzciciela, z wizerunkiem pierwszego patrona 
świątyni św. Michała Archanioła (oba wykonał Marcin Czeski). 

W oknie ściany zachodniej na chórze jest witraż anioła, gra-
jącego na stylizowanym instrumencie strunowym i z napisem 
,,Gloria In Excelsis Deo Hosanna”. Witraży jest w kościele znacz-
nie więcej - kiedy już w nowej odświeżonej szacie wrócą na swo-
je miejsce, zapewne napiszemy o nich więcej, bo każdy z nich to 
osobna, fascynująca opowieść.

Jasność w kościele to nie jedyny szok dla parafian. Otóż pre-
zbiterium zniknęło za rusztowaniami, oddane w ręce archeolo-
gów, konserwatorów, konstruktorów. Przez długi czas msze św. 
odprawiane będą teraz w nawie głównej!         Ewa Kłodzińska 
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o eksterminacji żydów
i bohaterstwie i. sendlerowej

zespół szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku  

            dZIEŃ FLAGI
Dzieci z grupy Jeże przyszły do przedszkola ubrane w barwy 

narodowe. Uczciły w ten sposób Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przez cały ostatni tydzień kwietnia tematem przewod-
nim były Święta Majowe. Dzieci dowiedziały się, kiedy obcho-
dzimy Święto Pracy, Dzień Flagi RP oraz Święto Konstytucji 3 
Maja. Przedszkolaki poznały znaczenie tych dni dla naszej ojczy-
zny. Wykonały także prace plastyczne o tematyce patriotycznej, 
które można podziwiać na wystawie przedszkolnej. Marika Har-
twich,                                                                         judyta Szymalak

    O KONSTYTUCjI 3 MAjA
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili 

polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprze-
ciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie 
międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywisto-
ści politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej roczni-
cy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
zdecydował przywrócić dzień 3 maja jako święto państwowe.

Podczas uroczystego apelu przygotowanego przez klasy siód-
me, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 uczcili 227. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten ważny dla Pola-
ków dzień w kalendarzu podkreśliliśmy recytacją patriotycznych 
wierszy, piosenek oraz odtańczeniem przez klasę 2a naszego na-
rodowego tańca - poloneza. Przypomnieliśmy także wszystkim o 
historii powstania konstytucji, będącej symbolem wolności i jed-
ności naszej ojczyzny.                                     Katarzyna Nowacka

Uczniowie klas 6, 7 oraz 2 Gimnazjum  
ZS-P nr 7 uczestniczyli w warsztatach: 
"Przymusowa praca ludności żydowskiej 
w okresie II wojny światowej na terenie 
Wielkopolski". Zajęcia prowadził pan Ja-
cek Nawrocik z Muzeum Martyrologicz-
nego w Żabikowie i były realizowane w 
ramach projektu poświęconego Irenie 
Sendlerowej.

Uczniowie poznali losy Żydów w okupowanej Wielkopolsce 
i dowiedzieli się o obozach pracy na terenie Poznania i w jego 
okolicach. Stworzone przez administrację hitlerowską warunki 
w tych obozach, głód, epidemie i wyniszczająca organizm ludz-
ki praca fizyczna powodowały, że faktycznie były one miejscem 
eksterminacji ludności żydowskiej. Uczniowie obejrzeli archi-
walne zdjęcia, odzwierciedlające cierpienie i terror, które cier-
pieli Żydzi.

Warsztaty poświęcone holokaustowi uświadomiły uczniom, 
do czego może prowadzić antysemityzm i rasizm. Pamiętajmy 
słowa Ireny Sendlerowej, że ludzi dzielimy wyłącznie na dobrych 
i złych, wszystko inne, jak rasa, pochodzenie czy religia nie mają 
żadnego znaczenia.                        Marta Kruszona-Wiśniewska

   ŚWIATOWY dZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. 

To proekologiczne święto ustanowiono po to, aby uświadomić 
wszystkim jak kruchy jest ekosystem Ziemi i jak łatwo go na-
ruszyć. Dzień popularyzuje idee ochrony przyrody i odpowied-
nie postawy ekologiczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Z 
okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 7 przygotowywali między innymi prezenta-
cje multimedialne, gazetki klasowe, a także wykonywali plakaty, 
które zostały wywieszone na korytarzach szkolnych. Przeprowa-
dzono również lekcje poświęcone tej tematyce. Koordynatorzy             
projektu:       Maria Borkowska, jolanta Wolnowska-Gorączka

dZIECI NA UNIWERSYTECIE
Jak zachęcić dziecko do odkrywania świata i zdobywania wie-

dzy? Wystarczy rozbudzić jego naturalną ciekawość i pozwolić 
na zadawanie pytań – A po co? A dlaczego. Potem bywa już tyl-
ko trudniej – Jak to działa? Jak to jest zrobione?. Zdarza się, że 
nam dorosłym brakuje słów i wiedzy, aby w prosty sposób wy-
jaśnić dany problem. O wsparcie w udzieleniu dzieciom odpo-
wiedzi na pytanie Co to jest komórka? poprosiliśmy ekspertów z 
Katedry Histiologii i Embriologii na Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu. Spotkanie było pełne eksperymentów, twórczej za-
bawy i ciekawostek. 

Za angażujące zajęcie serdecznie dziękujemy Paniom: Ewie Su-
melce, Mai Ratajczak, Jolancie Seidel, Małgorzacie Andrzejew-
skiej oraz Panu Radosławowi Januchowskiemu. 

                            Paulina Lembicz-Patecka, Renata Węglarek
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jaggera 
występ niebanalny

Piszę o koncercie Chrisa jAGGERA - brata Micka z The Rol-
ling Stone. Wydarzenie przygotowało Polskie Towarzystwo 
Artystów, Autorów, Animatorów Kultury (PTAAAK) w Sali 
World Trade Center, gdzie przed rokiem występowała m.in. 
Farida.

Dominik Górny w imieniu kapituły Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego oraz Krzysztof Wodniczak jako organizator koncer-
tu i prezes Towarzystwa PTAAAK zaprosili Chrisa Jaggera - jesz-
cze bez gitary - na estradę, wręczając mu medal LABOR OMNIA 
VINCIT (Praca wszystko zwycięża). Anglik przyznał, że jest to 
drugi medal jaki otrzymał w swoim 70-letnim życiu, ale ten dzi-
siejszy ważniejszy, bo prestiżowy.

Chris jagger okazał się utalentowanym showmanem - sto-
nowany, skupiony na muzyce. Nawiązuje świetny kontakt z pu-

blicznością opowiadając ciekawe historyjki ze swego życia. Przy 
wielu utworach w konwencji bluesa i folku zachęcał publicz-
ność do wspólnej zabawy, polegającej nie tylko na wspólnym 
rytmicznym klaskaniu, ale i odśpiewaniu niektórych refrenów 
wpadających łatwo w uszy. Utwory folkowe czy countrowe, jakie 
wykonywał Jagger, zachęcały słuchaczy do wstawania  i odbiera-
nia jego muzyki nogami. 

Mieszanka muzyki folk, country, ballady i bluesa to taka 
dawka, która powoduje rozkołysanie słuchaczy oraz wspól-
ne intonowanie refrenów. Ten występ w poznańskiej sali World 
Trade Center na długo pozostanie w pamięci tych wszystkich, 
którzy dotarli na koncert Chrisa Jaggera, który nie miał dla sie-
bie żadnej taryfy ulgowej. 

To samo można napisać o muzykach mu akompaniujących 
czyli Elliet Mackrell - skrzypce, mandolina i Charlie Harta akor-
deon i pianino oraz podśpiewający w refrenach. Mimo niezbyt 
sprzyjających warunków technicznych i grania na pożyczonej gi-
tarze, Chris Jagger miło wspominał pobyt w Poznaniu ze wzru-
szającym pożegnaniem i pragnieniem ponownego koncertu w 
stolicy Wielkopolski.                                  Krzysztof Wodniczak

Wreszcie będzie przejezdne newralgiczne skrzyżowanie ul. 
Arkońskiej, Kamieńskiej i Grodnickiej w Zielińcu.

już 16 czerwca br. zapraszamy jak co roku na Festyn Osie-
dlowy, który tym razem odbędzie się na Polanie Mycielskich 
w Kobylepolu, a dominować będzie tematyka  militarna. Po-
biegniemy też w piątym już ,,Biegu za lisem”. Zamierzamy też po-
móc rodziców chorego Norberta, organizując kwestę dla chorego 
mieszkańca naszego osiedla.

dużą atrakcją będzie niewątpliwie tegoroczna edycja impre-
zy integracyjno-kulturalnej, czyli „Kulturalnego Lata z AZK.” 
Przekonaliśmy się, że poznaniacy są spragnieni takich rozrywek. 
Specjalnie piszę „poznaniacy”, ponieważ na wszystkie wydarze-
nia minionego cyklu przychodzili nie tylko mieszkańcy naszego 
osiedla, ale także okolic. Pierwszy koncert odbędzie się na pola-
nie za dawnym Młyńskim Kołem. Szczegóły podam niebawem, 
ale już teraz wiem, że warto będzie być tam z nami

W tym roku już po raz dwudziesty piąty zaprasza się miesz-
kańców Poznania do  udziału w konkursie "Zielony Poznań" 
na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, dział-
ki na terenach Rodzinnych Ogrodów działkowych i pasy 
zieleni. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni miesz-
kańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, 
ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upięk-
szają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na 
utrwalenie wizerunku Poznania jako miasto zieleni.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca 
br. w następujących punktach: administracja Osiedla Folwarcz-

na, przedsionek kościoła pw. Ducha Świętego, kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP, dyżurka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 
przy ul. Leszka, Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Szpaków.

Serdecznie zachęcamy zarówno „stałych” uczestników, jak i 
świeżo upieczonych ogrodników do wzięcia udziału w zmaga-
niach. Mamy na terenie naszego osiedla wiele pięknych ogrodów 
czy balkonów, które warto pokazać nie tylko najbliższym sąsia-
dom, ale też reszcie poznaniaków. 

dwójka naszych radnych brała udział w zmaganiach w tur-
nieju piłkarskim o Puchar Prezydenta Miasta Poznania. Dru-
żynie Nowego Miasta udało się wygrać dwa mecze, zremisować 
jeden i niestety jeden przegrać. Niemniej, po zaciętych bojach 
ostatecznie w całym turnieju zajęliśmy drugie miejsce. 

                                                                  Magalena Ziółkowska 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności
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rozrywka i zaduma
Zlot Seniorów ZHP Wielkopolski

W piękny sobotni poranek 21 kwietnia br. pod przy-
wództwem „Szefa Szefów” hm. Pawła Napieralskiego, 
autokar wypełniony bracią harcerską wyruszył z Pozna-
nia do Kazimierza Biskupiego koło Konina. Prowadzony 
przez druha Leszka dowiózł nas szczęśliwie na stadion 
sportowy. Uczestników Zlotu z 31 kręgów z Wielkopol-
ski powitała w imieniu własnym i członków KSH „War-
ta” komendantka Zlotu phm. jadwiga Brzezińska.

Po koncercie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
przemaszerowaliśmy do Gminnego domu Kultury, gdzie pani 
dyrektor Sylwia Kudła zaprosiła nas na spotkanie pokoleń 
przy kawie i cieście. Wysłuchaliśmy występów laureatów mło-
dzieżowego przeglądu pieśni patriotycznych. Uczestnicy Zlotu 
zostali podzieleni na trzy grupy, aby sprawniej zwiedzać zabytki 
Kazimierza Biskupiego i okolicy. 

Miasto założył w XI w. Kazimierz Odnowiciel. Od XV w. Ka-
zimierz Biskupi był jedynym w Polsce ośrodkiem kultu Pięciu 
Braci Męczenników. Dla upamiętnienia męczeństwa wybudowa-
no pięć kościołów na wzgórzach otaczających miasto Kazimierz. 
Do dzisiaj zostały trzy, a jednym jest Fara Kazimierska pw. Św. 
Marcina. Zatrzymaliśmy się przy głazie upamiętniającym śmierć 
Jana Reinholda Patkula - przywódcy opozycji inflanckiej przeciw 
Szwedom, straconego w Kazimierzu przez Szwedów w 1707r. 

Pięknie zadbanym parkiem przeszliśmy do Klasztoru Mi-
sjonarzy św. Rodziny. Klasztor oraz kościół pw. Św. Jana Chrzci-
ciela i Pięciu Braci Męczenników zostały ufundowane w 1514r. 
przez biskupów Lubrańskich, ówczesnych właścicieli Kazimie-
rza. Obecnie mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne 
(sekcja Wydziału Teologicznego UAM) oraz niewielkie muzeum 
Misjonarzy św. Rodziny, które pokazuje ich działalność w odle-
głych zakątkach Ziemi.

Udaliśmy się autokarem na lotnisko Aeroklubu Konińskiego, 
które powstało na terenie zrekultywowanego wyrobiska kopalni. 
Mieliśmy okazję zobaczyć nowy zakupiony w Australii samolot, 
który będzie wynosił w przestworza skoczków spadochrono-
wych. Podziwialiśmy trenujących skoczków na dokładność lądo-
wania. W Domu Kultury czekały na nas grochówka, kiełbasa i 
ciasto. Starszoharcerska drużyna śpiewacza z Konina „Poza ho-
ryzont” zaprezentowała piosenki harcerskie.

Przewodniczący WR KSHiS hm. Paweł Napieralski przypo-
mniał zebranym o: -Dniu Skupienia w Skulsku 9 czerwca, -Jesien-
nym Zlocie Seniorów w Jarocinie 22 września z okazji 100-lecia 
powstania ZHP oraz rocznicy Powstania Wielkopolskiego, -Tar-
gach „Viva Seniorzy” organizowanych w październiku na Targach 

Poznańskich, -spotkaniu 27 grudnia pod Pomnikiem Harcerzy 
na Polanie Maltańskiej w Poznaniu, -Zlocie Chorągwi Wielko-
polskiej w lutym 2019r. na zakończenie obchodów 100-lecia Po-
wstania Wielkopolskiego.

Ostatnim etapem była wizyta w Klasztorze Kamedułów w Bie-
niszewie. Jest to jeden z dwóch działających w Polsce eremów 
(drugi - Kraków Bielany) o bardzo rygorystycznej regule, zobo-
wiązującej braci do wielu wyrzeczeń. W klasztorach brakuje śpie-
wu i muzyki (poza mszami niedzielnymi), jest skromny wystrój 
kościoła. Bracia mieszkają w osobnych domkach (eremach), za-
chowują milczenie, odbywają posty, zobowiązani są do pracy, a 
spotykają się tylko na wspólnych modlitwach. Na teren klaszto-
ru mają wstęp tylko mężczyźni za wyjątkiem mszy niedzielnej o 
godz. 10.30 oraz świąt kościelnych, w których mogą uczestniczyć 
także kobiety. 

Zawiązany wspólny krąg i „bratnie słowo sobie dane” zakoń-
czył nasz wspólny pobyt na Zlocie Seniorów ZHP Chorągwi 
Wielkopolskiej w Kazimierzu Biskupim. Wszystko dopisało – 
organizacja zlotu, przyjazne uśmiechnięte twarze, miłe rozmowy 
i piękna pogoda! Czuwaj! 

            Elżbieta pwd. i Andrzej Lik – KSH „10 PDH” Poznań 

My210.indd   10 2018-06-05   11:17:50



11

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

nauczyciel to brzmi dumnie !
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”.

Teacher Matt  ze swoimi podopiecznymi.

Lubię wracać myślami do dzieciństwa, którego najszczęśliw-
sze lata spędziłem w nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 
86 przy ulicy Mińskiej na Osiedlu Warszawskim. Wspominam 
moich nauczycieli: panią Reginę Rzeźnik od chemii, (serdecz-
nie pozdrawiam) pana Andrzeja Kusztelaka od fizyki, na któ-
rego lekcjach panowała taka cisza, że można było usłyszeć 
przelatującą muchę, oraz moją nieżyjącą już niestety panią 
wychowawczynię Teresę Mierkiewicz. 

Chodziłem do szkoły gdy nauczyciel był autorytetem. A teraz? 
Przeczytałem w Internecie list młodego polskiego nauczyciela, 
który odszedł z zawodu, mimo, że kocha uczyć. Jego zapał prze-
grał z chamstwem, agresją i rozwydrzeniem uczniów, roszcze-
niową postawą rodziców, kompletnym upadkiem prestiżu tego 
szlachetnego zawodu, no i z nędznymi zarobkami. „Nie chcę być 
już więcej pomiatany przez uczniów i rodziców!” – zakończył 
swój list ów młody nauczyciel. Aż mną zatrzęsło…

W Tajlandii zawód na-
uczyciela znajduje się na 
absolutnym szczycie listy 
najbardziej szanowanych 
profesji. Nie ma innego za-
wodu, który mógłby z nim w 
tej kategorii konkurować. No, 
może z wyjątkiem mnichów 
buddyjskich… Jest to cecha 
wspólna wszystkich krajów, 
w których religią dominującą 
jest buddyzm. Nauczyciele, 
czyli mistrzowie, mentorzy, 
przewodnicy – jednym sło-
wem ci, którzy dzielą się wie-
dzą są na samym szczycie 
hierarchii społecznej otocze-
ni ogromnym szacunkiem. 
Przecież sam Budda był rów-
nież Nauczycielem!

Mimo, że mieszkam tutaj już ponad dwa lata, nadal nie 
mogę przyzwyczaić się do tego, że ochroniarze w moim apar-
tamentowcu na mój widok stają na baczność, trzaskają ob-
casami i salutują mi jak jakiemuś generałowi. Na ulicy obce 
dzieciaki podchodzą do  mnie i składają głęboki ukłon „wai”, mó-
wiąc z wielkim szacunkiem „Sawadee kap khun kru!”, co oznacza 
„Dzień dobry panie nauczycielu!”. Kiedyś chciałem przejść przez 
ruchliwą Ramintra Road, koło której leży moja szkoła. Wpobliżu 
nie było przejścia dla pieszych. Jadący ulicą policjant zatrzymał 
motocykl, ustawił go w poprzek jezdni, zeskoczył z niego z liza-
kiem w dłoni i kiwnął do mnie głową, bym przechodził. Wyobra-
żacie to sobie??? Gliniarz wstrzymał ruch na jednej z głównych 
arterii komunikacyjnych Bangkoku, bo pan nauczyciel chciał 
przejść przez jezdnię! I to w niedozwolonym miejscu…

Mieszkam w dzielnicy, gdzie jest bardzo mało białych, więc na 
mój widok (biała gęba, koszula z krawatem, czarne spodnie, tor-
ba na ramieniu…) każdy Taj w mig domyśla się, jaki zawód wy-

konuję. W szkole uczeń szanuje nauczyciela dokładnie tak samo 
jak szanuje własnych rodziców. Błogosławieństwo nauczycie-
la jest równe rodzicielskiemu, a reprymenda od niego ma taką 
samą moc, jak ta otrzymana od matki czy ojca. Zresztą – mali Ta-
jowie często nadają swoim ulubionym nauczycielom przydomki 
„Mama” lub „Tata”. „Teacher Matt is my Daddy!” powiedziała kie-
dyś Namprung, jedna z moich uczennic, przedstawiając mnie… 
swojemu rodzonemu ojcu! Zbladłem na dźwięk takiej herezji 
myśląc, że wściekły Taj zaraz rzuci się na mnie z pięściami. A on 
się rozpłakał ze szczęścia i chciał mnie całować po rękach!

W Tajlandii niezwykle ważną sprawą jest pozycja głowy – naj-
ważniejszej i najświętszej dla Tajów części ciała. Głowa ucznia w 
żadnym wypadku nie może znaleźć się powyżej głowy nauczy-
ciela! W mojej klasie nie jest to problemem, ponieważ uczę 7- i 
8-latków. Więc nawet kiedy siedzę za biurkiem i taki berbeć do 
mnie podchodzi, to i tak moja głowa jest wyżej od jego. Lecz w 
starszych klasach, w gimnazjum zwanym tu Matthayom, gdzie 
uczniowie są bardziej wyrośnięci, podchodząc do siedzącego na-
uczyciela… klękają przed nim z pokorą pochylając głowę i w ta-
kiej pozycji zadają mu pytanie!

Kiedy idę na targ zawsze zakładam koszulkę z logo mojej szko-
ły. Tajowie lubią trochę oszukiwać i często stosują dwie ceny – 
jedną dla swoich, a drugą – nieco wyższą dla „farangów”, czyli 
białych, których generalnie uważają za ludzi bogatych. Na widok 
nauczyciela ceny wszystkich towarów lecą w dół, jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki! Tajowie są bowiem bardzo prze-
sądni i wierzą, że oszukanie nauczyciela powoduje złą karmę i na 

głowę takiego oszusta wkrótce posypią się nieszczęścia.
Dzień Nauczyciela przypadający 16 stycznia to wielkie święto 

w całej Tajlandii. W mojej szkole oznacza to cały szereg ceremo-
nii, podczas których delegacje każdej klasy dziękują każdemu na-
uczycielowi za trud włożony w ich edukację wręczając mu rzeźby 
kwiatowe i wianuszki z jaśminu. Robią to na kolanach, dotykając 
głowami ziemi…

Od kiedy uczę w tej szkole ani razu nie widziałem, by uczeń 
zignorował polecenie nauczyciela, zlekceważył go w jakikol-
wiek sposób lub (o zgrozo!) napyskował mu. Coś takiego nie 
mieści się Tajom w głowach! Odszczekiwanie nauczycielowi to 
jak odszczekiwanie własnemu ojcu, a po czymś takim młody Taj 
nie usiadłby na tyłku przez miesiąc…

Bardzo chciałbym, by polscy nauczyciele i nauczycielki mo-
gli doznać takiego szacunku, jakim cieszą się ich koleżanki i 
koledzy po fachu w tym buddyjskim kraju na końcu świata

.                                                                                 Mateusz Biskup
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miasto nawet nie zaczęło, a deweloper szybko buduje

Na terenie osiedla Nadolnik za krzywą latarnią powinien już 
stać blok komunalny, a budowy nawet nie zaczęto. 

oto jak się nie dba o peryferyjne osiedla poznania

W obietnicach miejskich urzędników, już w końcu 
ubiegłego roku miała być rozpoczęta budowa mieszkal-
nego bloku komunalnego przy ul. Nadolnik. Niestety, po 
upływie co najmniej pół roku od tamtych zapowiedzi, na 
terenie pod oczekiwaną inwestycję nadal nie dzieje się 
absolutnie nic. 

Ta wielka rozbieżność w czasie pomiędzy planowaniem a re-
alizacją jest wielką kompromitacją osób odpowiedzialnych za 
budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu. Usprawiedliwianie się 
trudną sytuacją na budowlanym rynku budzi tylko śmiech i po-
litowanie mieszkańców, obserwujących powstawanie wokół jak 
grzyby po deszczu osiedli deweloperskich. One dowodzą niezbi-
cie, że w obecnych warunkach można budować wiele i szybko, 
tylko trzeba to chcieć i umieć robić. Na osiedlu Główna takich 

przykładów deweloperskiego boomu mieszkaniowego jest szcze-
gólnie wiele, a nawet o dużo za wiele, jak na ten rejon. 

W odległości zaledwie 100 metrów, od ciągle tylko projekto-
wanego mieszkalnego bloku miejskiego, stoi już gotowy w stanie 
surowym okazały pierwszy budynek Centrum Hotelowo-Apar-
tamentowego, tworzonego przez dewelopera na terenie wokół 
starego młyna przy ul. Nadolnik. Wspomniany, istniejący już  w 
stanie surowym obiekt, został rozpoczęty właśnie w końcu mi-
nionego roku i żadne przeszkody jakoś nie przeszkodziły w jego 
realizacji. Rzecz w tym jednak, że wielu mieszkańców Poznania 
oczekuje upragnionego mieszkania komunalnego i sukcesami 
deweloperów raczej się nie pasjonuje. Decydentom od komunal-
nego budownictwa pozostaje uderzyć się w piersi, przyznać do 
winy i odrabiać zaległości.

Oto gotowy stan surowy pierwszego okazałego budynku de-
weloperskiej inwestycji wokół byłego młyna przy ul. Nadolnik. 

Wywrócone betonowe słupki, służące już tylko jako zbęd-
ne i niebezpieczne zawalidrogi, zdewastowane niby-pobocza, 

zniszczona zieleń, brak drzew, szpetne elewacje budynków, 
byle jakie chodniki i takie same jezdnie. To obraz fragmentu 

ulicy Krótkiej, bynajmniej nie takiej jedynej na osiedlu.

Ulica Mariacka wzdłuż kościoła doczekala się nowego chod-
nika, ale nie wiadomo czemu ma służyć szeroki pas, na któ-

rym obecnie parkują samochody. Powinno to być raczej 
miejsce na zieleń, ale nawet każde inne wykorzystanie wyma-

gałoby jednak odpowiedniego przygotowania i urządzenia. 
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z prac rady osiedla

Widoczna na zdjęciu działka po niegdysiejszej kamienicy ma 
być estetycznie zagospodarowana w przyszłym roku.

mały uniwersytet osiedlowy
13 czerwca br. godz. 18, SP45: „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 br.: Spacer po Użytku Ekologicznym Wil-
czy Młyn. Małym Spacerem Sąsiedzkim chcemy podziękować 
mieszkańcom osiedla Główna za udział w naszych spotkaniach 
oraz powiedzieć do widzenia, do zobaczenia po wakacjach. 

Z zaprzyjaźnionymi historykami poznamy historię fortów w 
Poznaniu, szczególnie fortu IVa (będzie możliwość zwiedzania 
go). . Przewidujemy również zorganizowanie ogniska oraz pie-

czenie kiełbasek dla uczestników spaceru. Udział w spacerze jest 
bezpłatny!!! Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!!! 

Zbiórka: 20 czerwca br. godz. 18, przystanek Chemiczna. 
Trasa: Przystanek Chemiczna, Most Lecha, Łąka Nadwarciań-

ska, fort IVa, Wilczy Młyn i powrót na Główną. (około 5 km). 
Koniec około godz. 21. Powrót pieszo lub autobusem linii 78. 

Radzimy zabrać wygodne buty, długie spodnie, coś na komary 
i dobry humor. Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody. 
Pytania proszę kierować pod numer telefonu 515 745 706 bądź 
na adres mailowy: agnieszka_liberacka@mopr.poznan.pl

          Organizatorzy: Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty 
          Wielkopolskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
           i Porozumienie dla Twierdzy Poznań. 

ostatni krok
w drodze po awans

Sezon ligowy powoli dobiega końca. Przed zawodniczkami Po-
lonii Poznań bardzo ważne spotkanie, które przesądzi o upra-
gnionym awansie do Ekstraligi. W ostatniej kolejce pierwszej ligi 
kobiet grupy północnej Polonistki zmierzą się bowiem na wyjeź-
dzie z zespołem Medyka II Konin. 

Zespół seniorek Polonii Poznań od początku sezonu wyka-
zywał determinację i ambicje w dążeniu po upragniony awans 
do Ekstraligi. Podopieczne Michała Waraczyńskiego na kolejkę 
przed końcem sezonu mogą pochwalić się imponującym bilan-
sem – 10 wygranych, 3 remisy oraz 2 przegrane. Bilans bramko-

wy natomiast to 27 strzelonych i 13 straconych. 
Zawodniczki Polonii Poznań okazję do przypieczętowania 

awansu mogły mieć podczas ostatniego spotkania. W przypad-
ku wygranej z zespołem KKP Stomilanki Olsztyn Polonistki zna-
lazłby się w Ekstralidze kobiet. Niestety w spotkaniu 17. kolejki 
to rywal okazał się silniejszy i seniorki ewentualne świętowanie 
musiały odłożyć w czasie. 

Najbliższa i ostatnia okazja do walki o upragniony awans zaist-
nieje już w niedzielę 27 maja br. o godzinie 16 w Koninie. Przed 
spotkaniem 18. kolejki Polonia Poznań z dorobkiem 33 punktów 
zajmuje pozycję lidera tabeli. Natomiast Medyk II Konin ma na 
swoim koncie 21 oczek i zajmuje 4. lokatę.  Dla Polonistek będzie 
to mecz o wszystko!                                                  Klaudia Berda 

Rada Osiedla zmierza do właściwego zagospodarowania 
bezpańskiej dotąd działki po istniejącej kiedyś kamienicy przy 
Rynku Wschodnim. W tegorocznym budżecie zarezerwowano 
10 tys. zł na opracowanie projektu, ale okazało się, że teren dział-
ki posiada nieuregulowane sprawy własności. Miasto prowadzi 
postępowanie o nabycie odpowiednich praw. Wspomniane 10 
tys. zł Rada Osiedla postanowiła  przekazać na naprawę central-
nego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 45. Temat zagospoda-
rowania działki jest jednak nadal aktualny i ma być realizowany 
w następnym roku. Będzie wykonany projekt i możliwe są stara-
nia o miejski grant na realizację tego zadania.

Ze strony osiedlowego samorządu nadal nie ma zgody na 
zlikwidowanie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. 
Kardynała A. Hlonda. Za likwidacją opowiada się miejska Ko-
misja Bezpieczeństwa. 

Pozytywnie zaopiniowano projekt budowy infrastruktury w 
ulicach Suchej, Rozewskiej i Helskiej. Zarząd Dróg Miejskich 
ogłosi przetarg na budowę.

Radni zajmowali się m.in. takimi tematami jak: wypły-
wanie wody na ulicach Suchej i Bartniczej, porządkiem i bez-
pieczeństwem na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 45, 
sprzątaniem terenu wzdłuż ul. Gdyńskiej do ul. Suchej, akcją li-
kwidowania „dzikich” plakatów ze słupów, porządkiem przy ul. 

Gnieźnieńskiej 76, parkowaniem samochodów na ul. Głównej,
Postanowiono wysłać pisma do Wydziału Ochrony Środo-

wiska w sprawie działalności na posesji przy ul. Kotlarskiej 3/5, 
prowadzono rozmowy w sprawie niezamieszkałych posesji przy 
ul. Mariackiej i ul. Nadolnik.

Dyskutowano na temat dostawienia ławek w Parku, wydarzeń 
kulturalnych na terenie Osiedla, budowy żłobka na terenie Osie-
dla.

Wyznaczono termin następnej sesji Rady Osiedla 
na dzień 12 czerwca 2018r.
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
        CZAS WYCIECZEK
Klasy 7a, 7b i 6b odwiedziły Trójmiasto i Malbork. Piękna, sło-

neczna pogoda sprzyjała zwiedzaniu Gdańska, Gdyni i Sopotu. 
Nie zabrakło także czasu na zabawy na plaży oraz jedzenie lo-
dów czy gofrów. Mimo całodziennych wędrówek i dużego zmę-
czenia, niektórym wystarczały tylko dwie godziny nocnego snu. 
Ostatniego dnia w drodze powrotnej uczniowie zwiedzili jeszcze 
imponujący Zamek Krzyżacki w Malborku. Było to spotkanie z 
niezwykłą, średniowieczną historią Polski. 

       AGATA LAUREATKĄ 
Nasza uczennica z klasy 5b, Agata L. otrzymała zaszczytny ty-

tuł Laureatki XVII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
Szkół Podstawowych Miasta Poznania pod patronatem Prezy-
denta Miasta Poznania. Serdeczne gratulujemy!

 Z POdWÓRKA NA STAdION
Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły rozegrała finał woje-

wództwa wielkopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion - o 
puchar Tymbarku", który odbył się w Wolsztynie. Udział wzię-
ło 16 drużyn dziewcząt i 32 drużyny chłopców w kategorii U-10 
z całego województwa. Piłkarkom z SP 45 nie udało się przejść 
do ćwierćfinałów. Udział w tym największym turnieju w Euro-
pie był dla futbolistek dużym przeżyciem i okazją doskonalenia 
umiejętności piłkarskich. Każdy uczestnik zawodów otrzymał 
pamiątkowy medal oraz torbę pełną zdrowych smakołyków. Re-
prezentacja SP 45: Nadia B., Laura K., Zofia P., Barbara S., Wik-
toria A., Nicole Sz., Roksana K., Zuzanna B. 

        PROjEKT I MUSICAL
Klasa IIb Gimnazjum zakwalifikowana została do realizowa-

nego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Poznania projektu ,,Poznań uzależniony od profilaktyki”. Jego 
pierwszym etapem było zaproszenie młodzieży na Musical pt. 
,,Footloose” wystawiany w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Trzy 
godziny spędzone na widowni minęły jak jedna chwila. Ucznio-
wie z ogromnym zainteresowaniem śledzili perypetie głównych 

bohaterów, największe wrażenie jednak zrobiła na nich ścieżka 
dźwiękowa, dzięki której zresztą musical uważany jest dzisiaj za 
jedną z kultowych produkcji lat 80-tych. 

        dWIE STRONY SIECI
Oddziały gimnazjalne SP 45 wzięły udział na terenie Biblioteki 

Pedagogicznej w Poznaniu zajęciach, poświęconych bezpieczeń-
stwu w sieci. Warsztaty w ramach projektu ,,Dwie strony sieci” - 
realizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
w Poznaniu - poprowadzili policjant i pani z biblioteki pedago-
gicznej. Młodzież wysłuchała prelekcji, oglądała filmy instruk-
tażowe i wypełniała ankietę sprawdzającą poziom ich wiedzy na 
temat bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie znacznie pogłębili swą 
wiedzę o cyberprzemocy, stalkingu oraz możliwości kradzieży 
danych osobowych i uświadomili sobie, jak wiele zagrożeń wyni-
ka z nieprawidłowego wykorzystywania Internetu. Szkoła z pew-
nością weźmie udział w projekcie również w przyszłym roku.

  WITAMINKI dLA KSIĘŻNICZKI
Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły bajkę pt.”Wita-

minki dla księżniczki Marcelinki”. Pokazały, jak szkodliwe mogą 
być słodycze, gdy spożywa się je w nadmiarze. Wyjaśnili, że źró-
dłem witamin są warzywa i owoce. Widzowie dowiedzieli się, 
że nasze zdrowie zależy również od aktywności fizycznej. Mieli 
okazję do wspólnej gimnastyki przy piosence „Jarzynowa gim-
nastyka”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I – III oraz 
dzieci z przedszkola „Biedronki”. 

 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
W tym roku uczniowie SP 45 z gimnazjalistami przyłączyli 

się do ogólnopolskiej akcji zaczytani.org. Jej celem jest tworze-
nie bibliotek społecznych na szpitalnych oddziałach dziecięcych, 
by umilić małym pacjentom i ich rodzicom pobyt w szpitalu. 
Uczniowie i nauczyciele przynosili książki dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  Zostały one przewiezione do magazynu Zaczytani.
org na Dworcu Poznań Główny, a stamtąd trafią na półki oddzia-
łów szpitalnych.
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Śladami poznańskich Żydów

z książką firy

Stan największej pamiątki poznańskich Żydów raczej nie 
przynosi dziś chluby ani miastu, ani żydowskiej gminie. 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

Seniorki z KSH OWAR starają się nie siedzieć w domach i 
tak szóstego maja br. wybrały się na wycieczkę „Śladami Po-
znańskich Żydów”, prowadzoną przez pana Andrzeja Ni-
ziołka przez Stare Miasto po dawnej dzielnicy żydowskiej. 
Prowadzący wycieczkę opierał się na treści książki Firy Meła-
medzon-Salańskiej pt. „FIRA. Poznańscy Żydzi. Opowieść o 
życiu”. Fira urodziła się w 1915r., zmarła w 7 maja 2014 roku w 
Izraelu mając 99 lat. Książka zawiera relację Firy od momentu 
przybycia jej ojca do Poznania około 1924 roku aż do jej wy-
jazdu do Palestyny w 1939 roku. 

Przewodnik barwnie opowiadał o życiu poznańskich Żydów, 
których przed 1939 rokiem żyła w Poznaniu garstka - dwa i pół, 
może trzy tysiące w 250-tysięcznym mieście. Na ulicach nie roz-
brzmiewał jidysz, wszyscy poznańscy Żydzi żyli tak, jak ich oto-
czenie: mówili po polsku, ubierali się jak wszyscy, nie byli zbyt 
religijni. Przy pomniku Higei na Placu Wolności – miejscu startu 
wycieczki - pan Niziołek wspomniał o przedwojennej kawiarni 
Dobskiego (w miejscu późniejszego W-Z), w której endeccy stu-
denci nie chcąc, by do kawiarni przychodzili Żydzi – od samego 
rana do wieczora siedzieli przy szklance wody zajmując stoliki. 

Przy pomniku Ułana wspomniani byli niemieccy Żydzi przy-
byli do Poznania z Galicji za namową pruskiego rządu. Na skwe-

rze Romana Wilhelmiego słuchaliśmy barwnej opowieści o życiu 
towarzyskim żydowskiej młodzieży, na ulicy Wronieckiej o do-
brym sąsiedztwie polsko – żydowskim, a przed dawną synagogą 
na skwerze Akiby Egera o życiu religijnym. Dowiedzieliśmy się, 
że najpierw w tym miejscu stał szpital żydowski, który potem 
przeniesiony został na ulicę Żydowską – dom ten nadal stoi i jest 
odnowiony. 

Po dwóch godzinach spaceru zmęczone druhny musiały zre-
zygnować z dalszej wycieczki obiecując sobie, że przy następnej 
okazji znów na podobną wycieczkę wyruszą.

                               Barbara Król phm. KSH OWAR - Poznań

Witam serdecznie Czytelników i całą redakcję ,,My. Tak daw-
no nie pisałam, bo już miałam zamiar nie pisać. W lutym by-
liśmy zaproszeni na uroczystą mszę św. z okazji 90 tej rocznicy 
urodzin pani Halinki Sęk, parafianie bardzo ucieszyli się, jak 
nas zobaczyli i kilka osób miało żal do nas  że nic nie pisze-
my o sobie, bo chcą wiedzieć co u nas. A u nas dzieje się bardzo 
dużo. 

list z kamienia

Otóż od września 2017 roku jestem szefową Klubu Seniora dzia-
łającego przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów w Kamieniu 
Pomorskim. W związku z tym mam dużo obowiązków. Urządza-
my zabawy taneczne, w których seniorzy chętnie biorą udział. 
Teraz w sobotę też mamy zabawę - stroje obowiązkowo z lat 50 
-70. Na pewno będzie ciekawie. Organizuję różnego rodzaju spo-
tkania, np. z policją pt ,,Bezpieczny Senior, ze strażakami, pracow-
nikami Pogotowia Ratunkowego, którzy uczyli nas na fantomach 
jak udzielać pierwszej pomocy. 

Urządzamy imprezy na powietrzu: Dzień Wiosny, Dzień Flagi, 
Rajd Rowerowy, a 3 maja w Kamieniu Pomorskim pierwszy raz 
odbyło się wielkie grillowanie (na zdjęciu). Muszę się pochwalić, 
że za grillowanie zdobyłam pierwsze miejsce. Za dwa tygodnie bę-
dziemy robić pizzę, też na ocenę. 

W czerwcu mamy wyjazd do Szczecina do teatru, a we wrze-
śniu wycieczkę do Sandomierza, Lublina i Kazimierza. Jak wi-
dać Związek Emerytów działa prężnie. W międzyczasie prywatnie 
oczywiście uprawiamy naszą działeczkę, w tym roku spodziewany 
jest dobry urodzaj na owoce. 

Pragniemy poinformować  mieszkańców Komandorii, że przyje-
dziemy na Odpust Parafialny u Jana Jerozolimskiego. Pozdrawia-
my całą redakcję oraz wszystkich mieszkańców Komandorii. 

                                                        Irena i Mieczysław Litwińscy.

Średnia płaca netto w Muzeum – 2092 zł (średnia krajowa 
netto ok. 3530 zł). Ostatnie podwyżki płac (styczeń 2018) wy-
niosły średnio netto 65 zł

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu istnieje ponad 160 

lat. Ponad połowa z 79 zatrudnionych osób posiada wykształ-
cenie wyższe specjalistyczne (archeologia, historia), 8 osób 
posiada stopień naukowy doktora. Opiekujemy się i opraco-
wujemy naukowo zbiory 130 tys. zabytków archeologicznych 

z Poznania i Wielkopolski, a więc dbamy o nasze dziedzictwo 
narodowe i jego upowszechnianie. Uczestniczymy w między-
narodowych projektach badawczych (Egipt, Sudan), dzięki 
czemu posiadamy zbiory zabytków spoza Europy prezento-
wane na naszych wystawach stałych. Organizujemy wystawy, 
imprezy edukacyjne, prowadzimy lekcje muzealne. jesteśmy 
laureatami licznych nagród za wystawy, projekty naukowo-ba-
dawcze i edukacyjne. Udostępniamy nasze wystawy w week-
endy i niektóre święta. Nieustannie się dokształcamy, by jak 
najlepiej wypełniać nasze obowiązki.

jesteśmy najmniej zarabiającymi pracownikami  
instytucji kultury miasta Poznania

                                  KZ NSZZ „Solidarność” 
                                  Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

protest pracowników
przeciwko niskim zarobkom
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z kroniki policyjnej

zasady dobrego wychowania
co kraj to obyczaj (6)

Grzeczność po szwedzku jest niezwykle specyficzna, a my 
– wylewni Polacy - możemy poczuć się tu... nieswojo. Warto 
więc zapamiętać, że obcy nie podają sobie ręki na powitanie 
– wystarczy skinięcie głową, uśmiech. To tylko zaprzyjaźnieni 
Szwedzi podają sobie rękę (bez potrząsania) i to po czasie dłu-
giego niewidzenia się albo przy szczególnych okazjach. 

Dla Szweda bliskość (w kolejce, w czasie rozmowy) jest krę-
pująca. Mówiło się nawet niegdyś, że młodzi małżonkowie swój 
pierwszy dom budowali w miejscu, z którego nie widać dymu z 
komina sąsiada! Nie do pomyślenia jest jakiekolwiek naruszenie 
cudzego terytorium, nawet jeśli np. drzwi garażu sąsiada będą 
otwarte, a on w środku. Nawet dziesiątki lat mieszkania w są-
siedztwie nie są żadnym przyzwoleniem na odwiedzanie się, na 
,,wpadanie”, aby pożyczyć po pół szklanki cukru...

 Grubym nietaktem są odwiedziny bez wcześniejszej zapo-
wiedzi czy bez zaproszenia ze strony gospodarzy. Popełnimy 
faux-pas spóźniając się na przyjęcie. A po biesiadzie nie należy 

obdarzać pani domu komplementami (my, Polki, to lubimy a i 
chwalenie jest przyjętą formą), bo poczuje się zakłopotana. Moż-
na natomiast powiedzieć, że jedzenie bardzo nam smakowało. W 
ogóle chwalenie Szweda: lekarza, mechanika, sportowca wywoła 
u niego dyskomfort. 

Szwedzka powściągliwość, dystans widoczne i słyszalne są 
wszędzie: w sferze prywatnej, służbowej, politycznej. Na szwedz-
kiej ulicy nie musimy obawiać się, że ktoś nas potrąci, że w miej-
skiej komunikacji ktoś przypadkowo dotknie. Szwed po prostu 
stwarza wokół siebie nieprzekraczalny obszar izolacji. 

Zasady dobrego wychowania, ale i osobowość szwedzka, nie 
pozwalają na zaglądanie do niczym nie przysłoniętych okien 
mieszkań. Te zasady nie pozwalają też na chwalenie się swoim 
dostatkiem, osiągnięciami itp., ale i wypytywanie o status mate-
rialny, o cenę właśnie zakupionego auta itd. W sprzeczności z tą 
powściągliwością są chwilowe romanse, flirty np. podczas firmo-
wych spotkań integracyjnych.

Szwedzka kultura jest niezwykle złożona, co wynika z historii 
tego kraju, warunków geograficznych i klimatycznych. Gdziekol-
wiek się znajdziemy, nie tylko podczas wakacji, każdą – w naszym 
mniemaniu – ,,inność” trzeba po prostu uszanować...       (E.K.) 

Ul. Świętojańska. Nn sprawca dokonał kradzieży 2 szt wkła-
dów lusterek Audi Q7. Straty 2000 zł.

Rondo Śródka. Roger S. lat 18 przełamał zabezpieczenia mo-
cujące rower miejski do stacji postoju po czy dokonał jego kra-
dzieży. Zatrzymany przez dzielnicowych KP Nowe Miasto. 
Rower odzyskano. 

Ul. Warszawska. Ryan V. lat 22 obywatel Wielkiej Brytanii 
oraz Jack F. Obywatel Wielkiej Brytanii zatrzymani za posiada-
nie przy sobie suszu roślinnego koloru brunatno zielonego oraz 
za kierowanie pojazdu mechanicznego m-ki Ford Transitpo dro-
dze publicznej będąc pod wpływem środków odurzających. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowe Miasto. 

Ul. Wiankowa. Nn sprawca dokonał kradzieży dwóch wkła-
dów lusterek bocznych z zaparkowanego pojazdu marki Ford 
Kuga, straty 3000 zł. 

Ul. Warszawska. Nn sprawca poprzez przełamanie zabezpie-
czeń PIN dokonał dwóch nieautoryzowanych transakcji z konta 
osoby zgłaszającej. Straty 3000 zł na szkodę Piotra Ś. 

Ul. Świętojańska. Nn sprawca z pojazdu marki Skoda doko-
nał kradzieży 2 szt wkładów lusterek. Straty 3000 zł na szkodę 
Dominika Z. 

Ul. Pleszewska. Nn sprawca poprzez odgięcie dokonał włama-
nia do szafki pracowniczej w szatni w sklepie Carrefour, a na-
stępnie dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 60 zł. Straty na 
szkodę Emilia Ł. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Ul. Wrzesińska. Andrzej D. lat 45 znęcał się psychicznie 
i fizycznie nad swoją żoną Ewą D. lat 48 oraz groził jej pozba-
wieniem życia. Zatrzymany na gorącym uczynku przez dzielni-
cowych KP Nowe Miasto. 

Ul. Krańcowa. W wyniku zderzenia pojazdu marki Audi z po-
jazdem marki Dacia taxi, 1 osoba została ranna. Po zaopatrzeniu 
w szpitalu ul. Szwajcarska z ogólnymi potłuczeniami ciała zosta-
ła zwolniona do domu. zakończono mandatem karnym. 

Ul. Wrzesińska. W trakcie awantury sąsiad Waldemar S. lat 
49 groził Julianowi M. lat 34 pozbawieniem życia i zdrowia, co 
wzbudziło w nim obawę spełnienia gróźb. Sprawca zatrzymany 
na gorącym uczynku przez dzielnicowych KP Nowe Miasto.

Ul. Świętojańska. Nn sprawca z pojazdu marki Skoda doko-
nał kradzieży 2 wkładów lusterek. Straty 2000 zł na szkodę Mar-
cin K. 

Ul. Komandoria. Nn sprawca dokonał kradzieży dwóch wkła-
dów lusterek od pojazdu BMW X3. Straty 8000 zł. 

Ul. Czekalskie. Nn sprawca dokonał kradzieży dwóch sztuk 
wkładów lusterek od pojazdu BMW. Straty 6000zł. Postępowanie 
prowadzi Kp Nowe Miasto. 

Ul. Mścibora. Anna K. pełniąc obowiązki sprzedawcy sklepu 
Żabka dokonała przywłaszczenia części utargu w kwocie 7184,41. 
Straty na szkodę Mateusza Ż.

Ul. Mogileńska. Nn sprawca doprowadził zgłaszającego do 
niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez dokonanie 
trzech nieautoryzowanych transakcji z karty kredytowej. Straty 
465 zł na szkodę Magdy M.

Ul.Gdyńska. Nn sprawca dokonał przywłaszczenia telefonu 
komórkowego marki lenovo P1, pozostawionego w otwartym 
pomieszczeniu powodując straty 1000 zł na szkodę zgłaszające-
go Dmytro D. 

Ul. Łaskarza. Na ulicy Jakub G. lat 21 poprzez wybicie szyby 
dokonał uszkodzenia pojazdu marki Kia Soul, straty na szkodę 
Roberta G. W tym samym miejscu i czasie dokonał uszkodze-
nia samochodu marki Renault Thalia wyrywając lusterko boczne 
- straty 700 zł na szkodę Tadeusza O. Następnie ten sam spraw-
ca szarpiąc, uderzając rękoma oraz kopiąc doprowadził do stanu 
bezbronności Lecha W. i dokonał kradzieży jego kurtki skórza-
nej. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariusza RPI KP Poznań 
Wilda.

Ul. Termalna. Nn sprawca poprzez wybicie szyby dokonał 
włamania do kampera m-ki Chellenger, a następnie kradzie-
ży torby z zawartością 2 strojów kąpielowych, 2 par butów oraz 
aparatu fotograficznego Pentax. Wartość strat 5564 zł na szkodę 
obywatela Francji.

Ul. Bałtycka. Kierujący samochodem m-ki  Peugeot Grzegorz 
G. lat 33 nie zachował niezbędnego odstępu od  poprzedzającego 
pojazdu w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym ro-
werzystą Łukaszem Sz. lat 29. Kierujący rowerem w wyniku zda-
rzenia został przewieziony do szpitala, doznał wstrząsu mózgu 
wysokoenergetycznego, ogólnych potłuczeń ciała. Postępowanie 
prowadzi WDŚ KMP w Poznaniu.
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu

bieg na fali

turniej tańca

nietuzinkowe bohaterki
Czytajmy!

Z przyjemnością zagłębiłam się w kolejną powieść Manuli Ka-
lickiej ,,Koniec i początek”: Irka (bohaterka ,,Dziewczyny z ka-
baretu” - o niej też pozytywnie już pisałam) i jej dwie koleżanki 
z przypadku: Zosia-Żydówka, przedwojenna studentka archi-
tektury i bardzo swojska Hela gdzieś z Kielecczyzny. Warszawa 
czasu końca powstania, zgliszcza, ruiny, bieda. I kiełkujące w tej 
ponurej rzeczywistości życie, przyjaźnie, miłości a i radość z dro-
biazgów. Kalicka pokazuje tyle ile trzeba, aby młode pokolenie 
zrozumiało złożoność tamtych czasów. 

Zdarzyło mi się (nie pierwszy zresztą raz), że uległam komen-
tarzom z obwoluty książki. Teraz dotyczyło to nowości - powie-
ści C.j. Skuse ,,Złotko”. Rhee jest psychopatką, która morduje 
z zimną krwią (,,Boże, jak ja muszę znowu kogoś zabić. To pra-
gnienie niemal pali mnie pod skórą”), czerpiąc z tego niebywałą 
radość (włącznie z orgazmem). Podobnie jak Bridget Jones pisze 
pamiętnik, podobnie jak Dexter morduje, ale z pobudek swojej 
wynaturzonej osobowości. Nie uśmiechnęłam się ani raz. Może 

nie mam odpowiedniego dla takiej lektury poczucia humoru? 
Bardzo jestem ciekawa opinii innych Czytelników!

Natomiast po lekturze powieści ,,Ciotka Poldi i sycylijskie 
lwy” Mario Giordano odczułam inny rodzaj czytelniczego 
smutku: że muszę się rozstać z uroczą, pełną werwy i sex appe-
al'u 60-latką i plejadą otaczających ją osób, że to koniec... wakacji 
z przygodami w sympatycznym sycylijskim miasteczku. 

Książki pochodzą z półek naszej biblioteki przy ul. Tomic-
kiego 14.

W tym roku nie zostanie przyznana Literacka Nagroda Nobla. 
Akademia Szwedzka przeżywa kryzys za przyczyną sexafery, któ-
rej sprawcą jest mąż jednej z Akademiczek, oskarżony o gwałty, 
molestowanie oraz przyczynienie się do ujawnienia werdyktów 
przed oficjalnym ich ogłoszeniem. W przyszłym roku nagrodę 
ma otrzymać dwóch twórców. Przy okazji przypomnijmy, że na-
szymi literackimi noblistami są Henryk Sienkiewicz (1905) za 
,,Quo vadis”, Władysław Reymont (1924) za epos ,,Chłopi”, Cze-
sław Miłosz (1980) za całokształt twórczości oraz Wisława Szym-
borska (1996) za niespotykaną specyfikę przekazu poetyckiego. 
Czytelnicy znajdą te pozycje w naszej osiedlowej bibliotece. War-
to odświeżyć pamięć...                                           Ewa Kłodzińska

W SP nr 55 przy ul. Szpaków odbył się Szkolny Konkurs 
Tańca. Mamy wielu utalentowanych młodych ludzi i nie-
zmiernie się cieszymy, że mogliśmy podziwiać ich taneczne 
umiejętności. Przed jury oraz zgromadzoną publicznością wy-
stąpiło 11 solistów w indywidualnych układach tanecznych uło-
żonych przez siebie. Uczniowie zaprezentowali talenty i ciekawe 
układy choreograficzne. Dzięki wsparciu finansowemu Rady Ro-
dziców wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni nie tylko dyplo-
mami, ale atrakcyjnymi nagrodami, za co serdecznie dziękujemy 
w imieniu naszych dzieci. Tancerze zaprezentowali się w różnych 
stylach tanecznych prezentując wysoki poziom swoich umiejęt-
ności. Wśród klas IV - VII laureatkami zostały: miejsce III Zu-
zanna Stasiak kl. VIIa i Karolina Maksymiuk kl. IVa, miejsce II 
Weronika Kokocińska kl. Vb, miejsce I Weronika Nowak kl. VIa. 
Natomiast wśród klas młodszych laureaci to: miejsce III Martyna 
Rassak kl. IIIb, miejsce II Kamil Janicki kl. Ia, miejsce I Natalia 
Konikowska kl. IIIb. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

                                                                          Marta Wojcińska

Trasa biegu łączyły dwa domy Wspólnoty L’Arche o charakte-
rze rodzinnym. Bieg będzie okazją do upamiętnienia kolejnej 
rocznicy powstania Wspólnoty L’Arche w Poznaniu (22 czerw-
ca 1994 r.). Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy bez 
względu na wiek, stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności – 
każdy porusza się w możliwy dla siebie sposób. Bieg odbędzie się 
na dystansie 4,2 km. Nazwa BIEG NA FALI nawiązuje do logo 
wspólnoty L'Arche (dawniej Arka), na którym widnieje łódka 
na falach, a na jej pokładzie znajdują się postaci.

Po biegu będzie piknik dla 300 osób w ogrodzie w otocze-
niu Rezerwatu „Żurawiniec”. Dla uczestników przewidziane są 
atrakcje, ciepły posiłek oraz napoje. Będzie to okazja do integra-
cji osób i grup działających na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz ruchową, a także do zwrócenia uwagi otocze-
nia społecznego na znaczenie bliskości, relacji łączących miesz-
kańców dwóch domów.

Informacji o biegu i o życiu w L`Arche: pan Przemysław Szmidt 
662 489 666 i pani Elwira Litaszewska 724 430 081 elwira.lita-
szewska@larche.org.pl Pani Elwira jest koordynatorem biegu.

 Link do zapisów: https://plus-timing.pl/zgloszenia/biegnij_
na_fali-poznan-2018

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
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

aby żyło się lepiej...
O różnych formach terapii 
  mówi mgr Agata Gołaś,
         psycholog w dPS
- Zacznę od muzykoterapii. Mówi się 

fachowo, że to jedna spośród licznych 
technik doświadczeniowych (jest wśród 
nich m.in. dogoterapia czy aromatera-
pia), bazujących na wielozmysłowej sty-
mulacji.

- Czyli...
- To pobudzanie, aktywizowanie procesów życiowych przy po-

mocy różnych bodźców, w muzykoterapii – bodźców słuchowych. 
Mieszkańcy naszego DPS to przede wszystkim ludzie starsi. W po-
deszłym wieku człowiek ma problemy z wyrażaniem swoich emo-
cji. Muzyka ma mu w tym pomóc. Np. słuchanie określonej muzyki 
to przyglądanie się własnym stanom emocjonalnym, aby ewentu-
alnie poddać je korekcie. W muzykoterapii aktywnej uczestnik 
bierze czynny udział śpiewając, wystukując rytm, grając na in-

strumencie. To dobry trening słowny oraz poruszania się, choćby 
w małym zakresie. 

- Mieszkańcy naszego dPS mieli też do czynienia z dogote-
rapią.

- Bliski kontakt z przyjaznym psem to działanie na zmysł do-
tyku. Głaskanie, karmienie, zabawa z czworonogiem to kolejna 
forma aktywizacji seniora. To też m.in. redukcja poczucia osamot-
nienia, choćby na chwilę...  

- Powiedzmy jeszcze o aromaterapii...
- Mówiąc jak najkrócej: to pobudzanie zmysłu węchu, który czę-

sto podlega dysfunkcjom w zmianach neurologicznych związanych 
z wiekiem. Pacjent przy zamkniętych lub przysłoniętych oczach 
próbuje rozpoznać prezentowaną próbkę zapachową lub też przy-
najmniej określić, jakie wywołuje w nim doznania.

- jakie znaczenie mają takie terapie?
- Chodzi głównie o wielowymiarowe podtrzymanie sprawności 

mieszkańców naszego DPS. Terapie, o których rozmawiałyśmy, to 
także źródło przyjemnych emocji i doznań. Zaznaczam, że rozma-
ite formy terapii to temat niezwykle obszerny...

- dziękuję za rozmowę. 
                           Ewa Kłodzińska Foto: Natalia Kaźmierczak

O, KALAREPA!
Nastał czas nowalijek. Wśród nich jest 

kalarepa, a to ciekawe warzywo, będące... 
kapustą, której łodyga przybrała kształt 
główki tak chętnie zjadanej w różnych po-
staciach. Kalarepa weszła na nasze stoły do-
piero w XIX w. Ma sporą wartość odżywczą 

(witaminy i składniki mineralne). Młodą kalarepę (wraz z liść-
mi) można zjadać np. jako surówkę). 

Zupa z kalarepy. 3-4 główki kalarepy, włoszczyzna (też 
młoda, jedynie ziemniaki mogą być stare), pokrojone w kost-
ki, część kurczaka – zalać wodą, posolić. Ugotować do miękko-
ści. Kurczaka wyjąć (można pokroić mięso w kostkę i dodać do 
zupy). Dodać pokrojone liście kalarepy, jeszcze pogotować ok. 
10 minut. Kwaśną śmietanę dobrze połączyć z mąką, zahartować 
odrobina gorącego wywaru, wymieszać, wlać do garnka z zupą, 
zamieszać, krótko zagotować.

Kalarepka faszerowana
Przygotować mielone jak na klopsy. Z kalarepek ściąć stożki, 

wydrążyć, nadziać masą mięsną,  nałożyć ,,czapeczki”. Ułożyć w 
rondlu na tłuszczu, podlać bulionem i dusić do miękkości. ,,Sos” 
zagęścić mąką, śmietaną.

Turniej warcabowy w klubie Starówka     Fot. Natalia Kaźmierczak

Zabawa w DPS Łężeczki                      Fot. Natalia Kaźmierczak
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IMIENNIK  CZERWCOWY

H O R O S K O P NA CZERWIEC

il divo uświetni jubileusz
1050-lecie biskupstwa w Poznaniu

BARAN– „Wojował ze studnią, aż w końcu umarł z pragnienia”. Za-
chowujesz się podobnie, prowadząc od pewnego czasu walkę z wiatra-
kami. A wydawałoby się, że rozwój wydarzeń powinien Ci wreszcie coś 
uzmysłowić. A Ty nic. Okoliczności wymagają szczególnie dyploma-
tycznego i taktownego postępowania, nie może ono jednak sprawiać 
wrażenia uległości. Zmobilizuj wreszcie swoje rozliczne talenty.

BYK – Dałaś(eś) się nabrać, w myśl przysłowia, że: „Na pustym polu 
rododendron uchodzi za wysokie drzewo”. Na przyszłość podchodź do 
ludzi mniej entuzjastycznie, a trochę bardziej ostrożnie. I niech liczą się 
fakty, a nie słowa, których magii ulegasz zbyt łatwo. Trochę silniejszej 
woli! Niezbyt miła sprawa. I nie ma znaczenia, że chęci miałaś(eś) jak 
najlepsze. Dobrze by było nie wracać do minionych wydarzeń, druga 
strona sama z biegiem czasu dojdzie do właściwych wniosków.

BLIZNIĘTA– Nie bardzo wiesz jak zabrać się do sprawy. Niczego tu 
nie wymyślisz, bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Czy rozbijesz gar-
nek prztyknięciem, czy ciosem młota, zawsze otrzymasz skorupy”. Naj-
ważniejsze, aby się wreszcie zdecydować, dlatego też nie możesz dalej 
odkładać podjęcia decyzji. Pamiętaj, że druga strona jest uparta, wy-
trwała, konsekwentna i zacięta, i nie ma dla niej zbyt trudnego zadania.

RAK – „Jeśli masz coś poniżej siebie, przeskocz, jeśli powyżej, prze-
czołgaj się dołem”. Aż zdumienie ogarnia, gdy przyjrzeć się z boku Two-
im wysiłkom. Potrafisz bowiem komplikować sobie życie i mrówka 
nawet jest lepszym od Ciebie strategiem i taktykiem. Po co Ci ta cała 
koronkowa robota, skoro masz tak proste wyjście? Umiesz pokonywać 
przeszkody, ale można je brać w sposób mniej skomplikowany. Masz 
szansę w swoich staraniach

LEW – „Skrucha przedwczesna jest zyskiem, skrucha po czasie jest 
bezużyteczna”. Ty jednak wyraźnie się spóźniłaś(eś), nie dziw się wiec 
rezerwie i chłodowi drugiej strony. Sprawy nowe, sposoby stare, dlatego 
zachowaj odpowiedni dystans i rezerwę. Szkoda raczej tracić czas i ener-
gię na sprawę, która jest przegrana. Bardzo dobry moment do zabrania 
się – wreszcie -  za sprawy rodzinne. 

PANNA – Wszystko wskazuje na to, ze znowu pchasz się w kaba-
łę. „Zastanów się zanim pójdziesz ratować bawołu z pazur tygrysa”. Nie 
masz kłopotów? Chcesz je widać sobie stworzyć. A otwierają się przed 
Tobą ciekawe możliwości, przypatrz im się, rozważ wszelkie za i przeciw. 

I tu właśnie szukaj swojej szansy. To wspinanie się nie będzie takie mo-
zolne jak zakładasz. Nie zrażaj się postępowaniem drugiej strony.

WAGA– „Przeładowany okręt ani na wschód, ani na zachód nie po-
płynie”. Czy rzeczywiście nie stać Cię na selekcję spraw? Ciągle znerwi-
cowana(ny), nienadążająca(cy), bez przerwy z czymś na głowie. Czas 
dojść do jakiegoś ładu – i w działaniu, i z samym sobą. Na szczęście po-
jawiła się ostatnio w Twoich poczynaniach rzutkość, zręczność, a co naj-
ważniejsze – elastyczność. Uporasz się ze swoimi problemami.

SKORPION– „Gdzieżby mrówka zdychała, jeśli nie w cukrze”. Masz 
po wyżej uszu tych „słodkości” i co gorsze nie możesz na nikogo zwalić 
winy. Sam(a) się pchałaś(eś) do cukiernicy. Pora na odwrót, zwłaszcza 
że przy bilansie okaże się, iż nie jest tak źle. A masz w sobie tyle drzemią-
cych możliwości. Czas wyzwolić się spod sztampy. Problem tylko pozor-
nie trudny do rozwiązania – zastanów się, a znajdziesz wyjście.

STRZELEC– „Kiedyż umrze z pragnienia człowiek strzegący stud-
ni?”. Trudno się tam dopchać, a jednak trzeba będzie. Nawet gdy będą 
musiały pójść w ruch łokcie. Jesteś za bardzo statyczna(ny) w swoich 
działaniach. Brak Ci dynamiki i zdecydowania. Przy Twoich rozległych 
przy tym planach, nie wróży to końcowego sukcesu. Dlatego weź się w 
garść. W sukurs przyjdzie Ci szczęśliwy rozwój wydarzeń.

KOZIOROZEC– Nie dziw się reakcji i postawie drugiej strony. „Rana 
znika, czy i blizna zniknie?”. Może, ale trzeba na to czasu. Szykują się 
ciekawe wydarzenia. Trzeba się raczej przygotować na mocne uderzenie, 
ale w pozytywnym sensie. Oby Cię tylko nie zaskoczyło. Trzeba będzie 
być zającem, a nie żółwiem, licz się z ostrą konkurencją. W porównaniu 
z niedawnym jeszcze okresem Twoje szanse wyraźnie rosną.

WOdNIK– Naprzód! Masz jeszcze wątpliwości? „Nie bądź wstydliwy, 
kiedy trzeba uciekać, a nienasycony, kiedy trzeba ścigać” – Wystrzegaj 
się brawury, gwałtowności i nieprzemyślanego sposobu postępowania. 
Nie bądź podstępnym lisem, ale nie bądź także pierwszym naiwnym. 
Rozwój sytuacji jest korzystny dla Twoich planów. Twoja szczerość w 
opiniach może zostać poczytana jako brak delikatności i taktu.
RYBY– Czy nie wymagasz za dużo? I czy nie spodziewasz się za 

dużo? „Nie dość mu, że banan, ale żeby jeszcze bez skórki”. Właśnie, nie 
przedobrzaj swoim zwyczajem. I skończ z tą swoją zaczepnością i pro-
wokowaniem. Nikt tego nie lubi, a Ty „produkujesz” sobie zupełnie nie-
potrzebnie przeciwników. Metoda „co w sercu to i na ustach” na pewno 
nie zbija Ci kapitału. Podejrzenia rozwijają się.

ROBERT (7 czerwca) to orzech (totem roślinny), który spa-
dając... uderza, to  atakująca pantera (totem zwierzęcy). To prze-
kłada się na choleryczny charakter o b. silnej pobudliwości, choć 
kontrolowanej. Robert potrafi przystosować się do każdego trybu 
życia i zawsze spada na cztery łapy. Ma wielką siłę przekonywa-
nia. Jest cierpliwy i przebiegły. To dyplomata. Typ niebezpieczny, 
bo pamiętliwy. Chce być uwielbiany i kochany. Z życia czerpie 
wszystko to co  najlepsze.

jOLANTA (15 czerwca) jest kobietą ze stali. Opanowana, 
dzięki czemu stawia czoło wszelkim trudnym sytuacjom. Łatwo 
przystosowuje się do otoczenia. Niczym lwica (totem zwierzę-
cy) walczy o Sprawę (narodową, religijna itp.), nie zapominając 
o niesieniu pomocy ludziom. Głównym motorem jej działań jest 
uczuciowość. Dla Jolanty wszystkie drzwi stoją otworem, ale jeśli 
straci wiarę we własne siły ponosi totalna klęskę.  

Od ubiegłego roku trwają obchody 1050-lecia biskupstwa w 
Poznaniu. Za nami już majowa (w święto Zesłania Ducha Św.) 
misja Talitha kum, czyli ewangelizacja naszego miasta poprzez 
głoszenie Dobrej Nowiny. Odbyły się rekolekcje, adoracje i uro-
czysta msza św. Udział w tym miał także zespół Pinokio Brothers, 
współtworzony przez ks. Jacka, który obecnie pomaga jako dusz-
pasterz w parafii św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii.

Organizatorzy jubileuszu zapowiadają wielkie wydarzenia reli-
gijno-kulturalne w dniach 22-24 czerwca. Na 22 czerwca przewi-
dziano m.in. procesję maryjną przez Stary Rynek, a wieczorową 
porą koncert artystów poznańskich oraz znakomitego kwartetu 
wokalnego IL DIVO, który zaśpiewa wielkie przeboje dla wie-
lotysięcznej publiczności, zgromadzonej na Ostrowie Tumskim! 
Kolejnego dnia przed Katedrą sprawowana ma być uroczysta ju-
bileuszowa msza św., a w niedzielę 24 czerwca na Ostrowie Tum-
skim odbędzie się festyn rodzinny.                                       (E.K.)
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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

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

 
Jest to urządzenie 

do wytwarzania prądu 
za pomocą roweru

www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl

energorower
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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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149,-    

Rzeka 
Główna 
przy 
Parku
Nadolnik
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