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Setne urodziny Pani Wacławy
Być belfrem w Tajlandii
Waleczne piłkarki "Polonii"
Z Kręgu Seniorow Harcerskich
55-lecie DPS przy Konarskiego

Sąsiedzki spacer Małego Uniwersytetu Osiedlowego
z Głównej i piknik w Forcie IVa na Wilczym Młynie s.13

Ustawione przez Lasy Poznańskie nowe "meble" przy ul. Browarnej
dla korzystających z rekreacji w czarownej dolinie Cybiny
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Jubilatka pani Czesława Prymka w swoim mieszkaniu w Kobylepolu.

Uczniowie SP nr 55 z Kobylepola przeżyli wspaniałe, niezapomniane
wrażenia w kopalni soli w stosunkowo niedalekiej Kłodawie.

Na placu budowy nowej fabryki VW przy ul. Warszawskiej
w Antoninku zaczynają wychodzić z ziemi pierwsze obiekty.
Żywa zieleń i aromat kwitnących lip na ul. Żelaznej są najbardziej
doceniane podczas upalnych dni lata, jak tegoroczne.

Huta Szkła Owens-Ilinois z Antoninka zorganizowała w Zielińcu
festyn dla uczczenia 85-letniego rodowodu tej fabryki .

Już 3 lata z rzędu nie spuszczano wody ze Stawu Browarnego i nie
"odmulano" jego dna, więc może lepiej niech tak nadal pozostanie?
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Pani Czesława Prymka ma 100 lat!

legenda leśniczej rodziny

Mieszkająca od 43 lat w Kobylepolu, Szanowna Jubilatka
Pani Czesława Prymka z domu Wójkiewicz (na zdjęciu z lewej)urodziła się 2 lipca 1918 r. w Radzewie koło Kórnika.
Rodzice prowadzili tam duże (35 ha), zasobne i wzorowe gospodarstwo rolne. Podczas II wojny zostali wysiedleni przez
Niemców, a po wojnie byli prześladowani jako kułacy. Małżonkowie mieli razem 15 dzieci - 6 synów i 9 córek. Niezwykłe
dzieje tej patriotycznej rodziny ze wszech miar zasługują na
odrębną, pasjonującą opowieść.
Jako panna Jubilatka mieszkała w Jaszkowie koło Śremu
(1935 – 1937), gdzie wspierała w prowadzeniu gospodarstwa
domowego starszą siostrę, której mąż był zarządcą lasów rodziny Szołdrskich. Tam poznała młodego leśnika i przyszłego
męża – Antoniego Prymkę. Służbę wojskową odbył jako kawalerzysta 15. i 17. Pułku Ułanów. Po ślubie w Jaszkowie w 1937
r., mąż otrzymał intratną posadę w lasach karpackich i nastąpiła wyprowadzka do Ludwikówki w powiecie Dolina, w woj.
stanisławowskim (dziś Iwanofrankowsk na Ukrainie), przy
przedwojennej granicy polsko – rumuńskiej.

Wrogowie
nie
współpracują
Zwykły, logicznie rozumujący człowiek nie jest w stanie

uznać za normalne, że aktualnie urzędujący zastępca poznańskiego prezydenta rusza do walki z nim o to stanowisko
w jesiennych wyborach samorządowych. Znaczy to bowiem,
że prezydent Jacek Jaśkowiak, dając przy sobie dobrze płatną
posadę Tomaszowi Lewandowskiemu, hodował konkurenta,
który pragnie wyrzucić z fotela chlebodawcę i zająć jego dygnitarskie miejsce. Mało tego: obaj od początku wiedzieli, że
do takiej rywalizacji między nimi dojdzie, a więc kierowali
się motywami sprzecznymi z interesem miasta.
Nie może przecież szczerze pracować na sukces szefa jego
zastępca, gdy sam usilnie zamierza tym szefem pozostać.
W interesie ambitnego i żądnego władzy zastępcy są wszelkie potknięcia i niepowodzenia pryncypała, którego pragnie
się pozbyć i przejąć po nim rządy. Tacy osobnicy są naturalnymi nieprzejednanymi rywalami, między którymi nie może

cisza wokół „odmulania”

Przez 4 lata pod rząd, od 2012 do 2015, przy Stawie Browarnym na Cybinie (fot. z lewej) w Kobylepolu podejmowano działania zwane „odmulaniem” tego zbiornika,
istotnego jakoby dla czystości Jeziora Malta. Miasto zapłaciło za to łącznie ponad 2 mln zł. Przedsięwzięcie nadzorowali miejscy urzędnicy wydziału ochrony środowiska
z dyrekcją WOŚ na czele, a „dmulaniem” zajmowala się zawsze ta sama firma.
Po naszych demaskatorskich publikacjach o pozornym
jedynie usuwaniu namułów dennych przez wykonawcę,
sprawą zainteresowała się policja, a w 2016 roku wszczęto śledztwo prokuratorskie. Początkowo otrzymywaliśmy
z prokuratury informacje o toczącym się postępowaniu,
ale od dwóch lat trwa całkowita cisza. Nasze pytania w tej
sprawie kierowane do prokuratora pozostają niezmiennie

Jubilatka nieustannie dziękuje Panu Bogu, że w 1939 roku
wróciła z dziećmi do rodziców, ponieważ Rosjanie m. in.
wszystkich leśników z rodzinami, jako najgroźniejszy element,
w pierwszej kolejności wywieźli na Syberię zimą 1940 r. w tzw.
pierwszej deportacji. Dolina to miejsce urodzenia Stefana Bandery, a Polcy na tych terenach doświadczyli bardzo tragicznych
losów. Mąż jako żołnierz uciekł Rosjanom z niewoli i po przejściach wrócił wiosną 1940 roku do Radzewa.
Po wojnie życie Jubilatki upływało przy boku męża - leśnika
na prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wychowaniu
dzieci. Mieszkali w leśnych ostępach, dominowała specyfika
związana z leśnictwem i łowiectwem (szkółki, dziczyzna, broń,
trofea, psy, konie, pasieka). Oświetlenie elektryczne, telewizja,
pralka, lodówka zaistniały na leśniczówce w Puszczy Noteckiej w 1970 r. Codziennością była lampa naftowa i radio na
baterię oraz rower, motocykl i powózka konna – tzw. dokart.
Jubilatka urodziła 2 córki i 2 synów, o dzieci obdarowały Ją 9
wnukami, 14 prawnukami oraz jedynym praprawnukiem – Tymoteuszem. W 1975 roku małżonkowie zamieszkali w Kobylepolu, gdzie mąż zmarł w 1997 r.
(Z życiorysu Jubilatki)
Jubileuszowa Msza Św. odprawiona została 1 lipca br.
o godz. 11 w kościele parafialnym w Kobylepolu. Dołączamy
do licznego grona z gratulacjami i najlepszymi życzeniami
dla Szanownej Jubilatki.
Redakcja „MY”

być szczerej współpracy dla publicznego dobra. Taka sytuacja jest dla zwykłych ludzi nie do pojęcia i nasuwa wniosek,
że obu urzędnikom nie chodziło w istocie o dobro Poznania,
lecz o jakąś polityczną nieczystą grę.
Oświadczenia T. Lewandowskiego, że nie będzie prowadził
konfrontacyjnej wobec J. Jaśkowiaka kampanii wyborczej, są
równie żałosnym co niewiarygodnym pustosłowiem. Stanowią zresztą dobrze znaną niewyszukaną retorykę tej osoby.
Już samym faktem kandydowania na stanowisko poznańskiego prezydenta T. Lewandowski ogłasza jednoznacznie, że
J. Jaśkowiak nie rządzi dobrze, że trzeba go tej władzy pozbawić. W zdrowych relacjach zastępca powinien najusilniej
i do końca wspierać pryncypała, bo tak nakazują lojalność
i rozum. W mijającej kadencji rządzenia Poznaniem tych
cennych wartości zabrakło obu stronom. Nie chciałbym, aby
którykolwiek z wymienionych rywali wygrał w wyborach
o władzę, bo udowodnili, że nie mają do tego ani moralnych,
ani intelektualnych kwalifikacji.
Marcin Dymczyk
bez odpowiedzi. Nie wiemy nawet, czy śledztwo trwa, czy
może zostało już umorzone.
Od trzech lat Stawu Browarnego nikt już nie „odmula”,
a dyrekcja WOŚ nawet o tym nie wspomina. Poprzednio
głosiła, że usuwanie namułów jest konieczne dla utrzymania czystości wód Malty. Dlaczego już tak długo całkowicie
milczą zwolennicy usuwania namułów z dna wspomnianego zbiornika? Czy to nie potwierdza, że „odmulanie” było
tylko pozorne i w gruncie rzeczy zbędne?
md
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wzorcowe osiedle!

Miło slyszeć przychylne opinie na temat
pracy RO, a ostatnimi czasy jest ich coraz
więcej i zdecydowanie przeważają nad
tymi negatywnymi. Wiele wysiłku i czasu zajęło ,,zakopywanie rowów” pomiedzy trzema częściami osiedla.Twierdzenia
w stylu: “w Kobylepolu to inwestujecie wiecej niż Antoninku”, “w Antoninku wiecej
niż w Zielińcu”, “w Zielińcu wiecej niż Kobylepolu” - zdarzały na porządku dzien- Krzysztof Bartosiak
nym. Dochodziły też do mnie głosy, że RO to ,,kółko parafialne”
działające tylko dla parafii i ,,swoich”. Minęły 3 lata i zauważam,
iż ,,malkontentów” ubyło. Może za sprawą inwestycji zmieniających osiedla, może ludzie w uwierzyli w sens naszych działań.
Nowe chodniki, przystanki
autobusowe,
infrastruktura sportoworekreacyjna, park przy
Browarnej - to najbardziej widoczne efekty tych
działań. Rozwijamy się też
kulturalnie. Oprócz dorocznych festynów, wieczornic czy pólkolonii dla
dzieci i młodzieży, odbywa
się już drugi rok z rzędu
,,Kulturalne lato A-Z-K“.
Dla seniorów organizujemy po dwa wyjazdy w roku i spotkania wigilijne, też cieszące się
ich uznaniem.
Kwitnie współpraca z ośrodkami pomocowymi - Monarem i
Pogotowiem Społecznym. Udział tychże placówek w życiu osiedla jest znaczący, np. w organizacji imprez dla seniorów czy doroczny festyn ,,Pożegnanie lata” przy ul. Borówki. Współpraca z
zakładami pracy VW i Hutą Szkła owocuje nie tylko porządkami na osiedlu czy wsparciem festynów osiedlowych, lecz służy
przede wszystkim integracji mieszkańców.
,,Wiosenne porządki” przeprowadzane co roku angażują wyżej wspomniane zakłady wraz z ośrodkami i mieszkańcami do
troski o zachowanie naturalnych walorow przyrodniczych naszej
okolicy.Każda akcja kończy się przy wspólnym stole…spożyciem

zemsta stalina i kleszcze

Jako dziewczę bardzo nieletnie hasałam
latem po łąkach (choćby nad Maltą), podwórkowych chaszczach, a w lesie (np. w
Zielińcu) ze starszyzną grzybów szukałam.
Tak blisko natury wrogów miałam dwóch:
pokrzywy i pszczoły. Takie wspominki wywołały dramatyczne doniesienia o dwóch wrogach lat współczesnych: barszczu Sosnowskiego
i kleszczach. Czy to oznacza, że ów barszcz wyrósł nagle teraz, a kleszcze – pajęczaki wielkości główki szpilki zostały przez wroga zrzucone na polską ziemię,
niczym dawno temu stonka na polskie pyry?
Barszcz Sosnowskiego a i barszcz olbrzymi (Mantegaziego) zawdzięczamy... Stalinowi. To w jego czasach zaczęła się na Kaukazie uprawa na szeroką skalę tej pastewnej rośliny. Stwierdziwszy
jednak, że jest ona zagrożeniem dla ludzi, uprawy porzucono.
Barszcz zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie i trafił do środkowej i wschodniej Europy. W Poznaniu występuje nad Maltą, Rusałką i Wartą, ale pojawia się też w innych dzielnicach, choćby na
Wildzie, gdzie paskudnie poparzył 7-latka.
Po raz pierwszy roślinę opisał dopiero w 1970 r. rosyjski botanika Dmitrij Iwanowicz Sosnowski, stąd nazwa. Po latach, tę trudną
do zniszczenia, świetnie się regenerującą roślinę nazwano ,,zemstą
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grochówki na terenie placówek pomocowych (w tym roku było
to Pogotowie Społeczne). Placówki oświatowe także włączają się
do życia osiedla. Organizują ,,Festiwal tańca” na każdym z festynów oraz aktywizują młodzież do konkurencji biegowych, które
odbywają sie dwa razy w roku przy okazji organizowanych imprez kulturalnych.
Wspomniałem
na
początku o parafiach i
na tym polu też kwitnie współpraca. Nie
posiadamy na terenie
osiedla budynku, który
spełniałby rolę ,,Domu
Kultury” …I ten brak
uzupełniamy korzystając z uprzejmości i
gościnności Parafi w
Antoninku. Mury kościoła mogą służyć nie
tylko do modlitwy, lecz
rownież do organizacji
zajęć kulturalnych, co skrzętnie wykorzystujemy. Każde działanie jest też przez naszych Proboszczów wpisane w…ogłoszenia
parafialne i plakaty RO wiszą w gablotach przy kościołach. Jak
widać można wspólnie i zgodnie współdzialać dla dobra mieszkańców!
Może już nastał czas, bym swoje pomysły przeniósł na ,,niwę’’
miejską? Korci, by wystartować do Rady Miasta, lecz potrzebuję naprawdę dużego poparcia….!!! Krzysztof Bartosiak

Stalina”... Roślinę skutecznie można zniszczyć mechanicznie (ale
od korzenia, przez głęboką orkę) lub chemicznie. Równocześnie
nie ma w polskim systemie prawnym podstaw do wprowadzenia
obowiązku zwalczania tej rośliny. W praktyce barszcz rosnący na
ogólnodostępnej prywatnej parceli nie musi zostać zniszczony, nie
ma takiego obowiązku. Być może teraz, w lipcu, owa czerwcowa
sytuacja prawna uległa pozytywnej zmianie...
Panika wokół kleszcza - ślepego pajęczaka krwiopijcy jest
usprawiedliwiona. I choć występował już nawet 100 mln lat
wstecz, znany był w starożytności (nawet Arystoteles o nim wspomina), ale skutki ukąszenia opisano dopiero w latach 80. XX w. Oto
spokojne, zanurzone w zieleni miasteczko Lyme w stanie Connecticut. I nagle (lata 70. XX w.) zaczyna się tutaj masowe chorowanie:
spuchnięte niczym arbuzy kolana, bóle różnych części ciała.
Dwie kobiety, cierpiąc paskudnie a nie znajdując konkretnej pomocy u lekarzy, zaczynają prowadzić śledztwo. Okazuje się, że
wielu sąsiadów, po jakimś ukąszeniu, wskutek którego pojawia
się rumień, ma takie same objawy.Wreszcie znaleziono sprawcę
– kleszcza, odpowiedzialnego za boreliozę i kleszczowe zapalenie
mózgu oraz wiele, wiele innych chorób. Rumień nie zawsze musi
wystąpić, kleszcz nie musi wbić się w ciało i wcale nie trzeba być
w lesie czy na łące. Pajęczaki świetnie się ,,aklimatyzują” w mieszkaniach, na strychach itd. Zatem nie bagatelizujmy ukąszeń, nie
czekajmy na ewentualny rozwój dolegliwości. Kolejny okres aktywności kleszczy przypada na wczesną jesień. Póki co – życzmy sobie
zdrowego lata!
Ewa Kłodzińska
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Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

inny obraz świątyni

Upalne południe. Przy Świętojańskiej, nieopodal plebanii,
trwa wytężona praca przy stawianiu fragmentu nowego muru.
Za czas jakiś cały mur okalający zabytkowy kościół św. Jana Jerozolimskiego zostanie poddany podobnemu zabiegowi. A na
archiwalnym zdjęciu sprzed blisko 100 lat fotograf uwiecznił
płot... drewniany. Przed nim grupę mieszczan...
Wraz z księdzem proboszczem Pawłem Deskurem wchodzę do
zakrystii remontowanego, poddawanego na szeroką skalę konserwacji kościoła. Czuję się nieco zdezorientowana, bo oto zakrystia bez zabytkowych mebli, bez lekkiego zapachu kadzidła
jakby straciła swoje dostojeństwo, a zamieniła się w... magazyn
narzędzi rozmaitych. I nie ma prezbiterium! Zginęło w pajęczynie rusztowań i podestów. Gdzieś tam, ledwo widoczni konserwatorzy prowadzą swoją żmudną pracę. Jest jeszcze witraż
– dzieło Stanisława Powalisza, skryty do tej pory za tryptykiem
wieńczącym ołtarz, ale i to ozdobne okno wkrótce zostanie wyjęte i oddane w ręce konserwatora.

Wszędzie pył, bo skuwane są tynki. I gorąco. Zaglądam ciekawie. Wiem już, że w prezbiterium odkryto posadzkę z glazurą
sprzed 200 lat. Niestety, po skuciu części tynków spostrzeżono
pęknięcia w murze – będzie trzeba je specjalistycznie spiąć. Na
sierpień przewidziano prace archeologiczne, bardzo możliwe, że
zostanie odnaleziona nisza - krypta z pochówkami księży kanoników katedralnych, którzy tutaj pełnili funkcje proboszczów.
Chwila rozmowy z konserwatorkami – wychodzą odetchnąć na
zewnątrz. -Pewnie parafianie mówią – śmieje się jedna z pań – że
mieli taki piękny kościół, a my go demolujemy... W tej chwili na
prezbiterium skupia się cała siła konserwatorska.
Przez wybite prowizoryczne przejście przechodzimy ze ,,starej” do ,,nowej”, tymczasowej zakrystii, która jest teraz tam, gdzie
był ołtarz Matki Boskiej Bolesnej. Ołtarza ze wzruszającym obrazem Opłakiwanie Chrystusa nie ma – jest poza kościołem u konserwatorów. ,,Nowe” prezbiterium zajmuje część nawy głównej.
Stół z zakrystii służy za ołtarz, bo w kościele przecież niezmiennie odprawiane są msze św. Trzeba było nie lada wyobraźni, aby
tak to wszystko urządzić!
Zaglądam do Kaplicy św. Krzyża. Rusztowania, podesty. Kopuła została już odrestaurowana, ściany oczyszczono z kilku warstw

farb. Uwzględniając barokowy styl tego miejsca, wracając do
pierwotnego wyglądu, stiukowe ramy pól dzielących kopułę zostały pokryte złotem. Teraz, gdzieś wysoko, mężczyzna ze stoickim spokojem maluje niewielkie krzyże maltańskie, które oplotą
barokową kaplicę. Następnym etapem będzie odtworzenie i położenie posadzki. Później – najbardziej pracochłonna praca - to
zakonserwowanie kraty, zamykającej Kaplicę. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owa krata (o którą tak często się podpieramy
pokonując wysoki stopień do/z Kaplicy!) to jeden z najstarszych
i najcenniejszych elementów wystroju kościoła św. Jana Jerozolimskiego: pochodzi z XIV wieku, pierwotnie częściowo zamykała prezbiterium!

Już z nawy głównej spoglądam na balkon organowy: zdarto z
niego do gołego drewna farby, pobejcowano. Prospekt organowy ma już nałożone złocenia. Przy okazji ksiądz Deskur pokazuje mi miejsca na ścianie przy schodach, wiodących na balkon,
gdzie odkryto dwa romańskie okienka. Tych okienek z różnych
okresów w zachodnim murze świątyni jest znacznie więcej – ma
powstać specjalny rysunek, dokumentujący je wszystkie, jako że
niektóre z nich pozostaną zamurowane.
Zmierzamy do (dla parafian – głównego) wyjścia. Ksiądz
proboszcz mówi, że drzwi będą większe (tak jak przed wojną),
usunięty zostanie stopień. A świątynia nadal opleciona rusztowaniami, bo trwają nadal prace przy wymianie fug na ścianach.
Ksiądz proboszcz pokazuje mi jeszcze miejsce, gdzie w wykopie
pod dreny (między głównym portalem a bramą od strony zachodniej) znaleziono kości, szkielety, części trumny z odległych
wieków (XII - XVI).

W pełnym słońcu spoglądamy jeszcze na kulę, wieńczącą wieżę dzwonnicy. W niej umieszczono dokumentację remontu przeprowadzonego w kościele św. Jana Jerozolimskiego za czasów
księdza proboszcza Kazimierza Królaka... Ile miejsca zajmą dokumenty z trwającego remontu!?
Ewa Kłodzińska Foto: archiwum parafialne
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Teatr Scena na Piętrze
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DO ZOBACZENIA!

Sezon 2017/2018 zakończyły dwa czerwcowe wydarzenia
– obchody rocznicy urodzin Romana Wilhelmiego: wspomnienia przy popiersiu Artysty a później koncert ,,Strofy na
pięciolinii”. Obecny był m.in. Janusz Płoński, współautor scenariusza serialu ,,Alternatywy 4” i autor książki - przewodnika po
serialu, w którym doskonałą kreację dozorcy Stanisława Anioła
(śmieszy i... straszy do dziś) stworzył Roman Wilhelmi. Drugim
wydarzeniem był koncert ,,Piaf po polsku” w wykonaniu Doroty Lulki i zespołu. Naturalnie, żadna interpretacja czy wykonawstwo nie zastąpi francuskiej Artystki, ale dobrze jest posłuchać Jej
przebojów po polsku.
Teraz przebrzmiały już ostatnie emocje i oklaski w 39. sezonie Sceny na Piętrze, której nasz miesięcznik niezmiennie towarzyszy. A było ich od września 2017 do czerwca 2018 sporo: po
spektaklach teatralnych (choćby w wykonaniu wyśmienitych duetów Siudym – Kałucki czy Graff – Mikołajczak) i po koncertach
(doskonały Artur Gotz). Przypomnijmy jeszcze 25-lecie Funda-

cji TESPIS i galę z tej okazji. Oklaskiwaliśmy laureatów Złotego
Lauru Sceny i zawsze spotykaliśmy się z artystami przy lampce
wina w Galerii.
40. sezon Sceny na Piętrze zacznie się 17 września 2018
spektaklem Audiencja III, czyli raj Eskimosów” z Tomaszem
Mędrzakiem i Agnieszką Sitek.
Ewa Kłodzińska

Zieloną Noc w Przedszkolu nr 45 przy ul. Trzemeszeńskiej
na Osiedlu Warszawskim długo zapamiętają jako miłe niecodzienne wydarzenie zarówno dzieci jak i ich rodzice. Przedszkolaki przeżyły ekscytującą przygodę ze spędzeniem nocy
poza własnym domem, a dorośli mieli rzadką okazję wyjść
wieczorem do teatru, kina, na koncert, spotkanie towarzyskie
itp. Przedszkole uczyniło wspaniały gest, darowując rodzicom
prezent w postaci wolnego czasu. Zwykle go brakuje z racji
stałej opieki nad kochanymi pociechami.
Pierwsza cześć imprezy odbyła się z udziałem rodziców w budynku - nastąpiło zakończenie roku szkolnego, były pokazowe
zajęcia, dzieci zaprezentowały występ artystyczny. Następnie, już
w ogrodzie przedszkolnym, odbył się grill. Dzieci swobodnie ba-

wiły się na placu zabaw, a rodzice wraz z pracownikami placówki
mieli okazję do wspólnego spędzenia czasu, lepszego poznania
się.
Po około 3 godzinach wspólnego biesiadowania, opiekę nad
dziećmi przejęły wspaniałe wychowawczynie grupy przedszkolnej. Dzieci pożegnały rodziców i udały się na noc do przygotowanych specjalnie przedszkolnych sal. Widać było wielkie
podekscytowanie wśród dzieci tym niecodziennym wydarzeniem. Przedszkolaki czekały na nie już od wielu dni. Na nowo
odkryły znane sobie przedszkole, mogąc wieczorem obejrzeć w
grupie ulubioną bajkę, podjadając przy tym popcorn. Słuchały
także bajek. Zachwyceni rodzice odbierali swoje dzieci na drugi
dzień późnym rankiem. MG, fot. Elżbieta Chojnacka

niecodzienna przygoda dla dzieci, miły dar dla rodziców

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

7

HKS OWAR wspólnie i aktywnie

artystyczna uczta

„Karuzela z Madonnami”, tym razem rewelacyjnie zaśpiewana nie przez Ewę Demarczyk, ale przez Jacka Wójcickiego,
rozpoczęła koncert zatytułowany „Widzialność marzeń”. Artysta wystąpił z koleżanką z krakowskiego kabaretu „Piwnica pod Baranami” – Beatą Rybotycką. Wspaniali artyści swój
program zaczęli od utworów kompozytorów tworzących dla
tego kabaretu. Kolejna część koncertu to piosenki lat międzywojennych – Zuli Pogorzelskiej, Marleny Dietrich czy Poli
Negri wykonywane przez Beatę Rybotycką w manierze tych
artystek.
Jacek Wójcicki oczarował publiczność ariami Kiepury (np.
„Usta milczą, dusza śpiewa”, „Brunetki, blondynki”), czardaszem, piosenkami – m.in. „Już nie zapomnisz mnie”, „Ach śpij
kochanie”. Beta Rybotycka zachwyciła wykonaniem m.in. „Pejzażu horyzontalnego”, „Kasztanów”, „Niech wino płynie”. Były też
sceny kabaretowe wykonywane śpiewająco przez oboje artystów.
Uczczona została również pamięć zmarłego przed rokiem Zbigniewa Wodeckiego wykonaniem przez Jacka Wójcickiego mniej
znanej jego piosenki „Patrz, oto teatr”.
Miało się wrażenie, że wspaniałe głosy artystów rozbiją żyrandole w Auli Uniwersyteckiej, w której koncert dnia 23 maja br.
się odbywał. Po gromkiej owacji na stojąco duet pożegnał nas

brazylijski temperament

piosenką „Czy to w dzień, czy o zachodzie…” twierdząc ku naszej radości, że jest to piosenka harcerska i zachęcając wszystkich
do jej śpiewu. Artystom towarzyszył zespół wybitnych muzyków: Konrad Mastyło (fortepian), Michał Braszak (kontrabas),
Michał Chytrzyński (skrzypce).
Koncert powyższy obejrzany został przez druhów z KSH
OWAR i grupę ich przyjaciół zachęconych do udziału w tym wydarzeniu przez komendanta hm. Walentego Kupczyka, a na sali
dało się również zauważyć druhny z KSH „Szóstacy”.
Występ zakończyli artyści życzeniem „A teraz wracajcie do
domu, niech Was Bóg, bądź straż poprowadzi”. Nucąc pod nosem piękną piosenkę „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie….” z tekstem Adama Mickiewicza, zaaranżowaną jak się
okazało przez Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechutę
właśnie dla „Piwnicy pod Baranami”, wracaliśmy do domów pełni „apetytu” na kolejne wspólne wyjście. Barbara Król phm.

Zachęceni wspólnymi udanymi wyjściami na koncerty ulubionych artystów z Krakowa – Grupy pod Budą, Beaty Rybotyckiej, Jacka Wójcickiego, tym razem „zmieniliśmy klimat”
i dnia 28 maja br. wybraliśmy się do Teatru Muzycznego na
Wieczór Brazylijski.
W gorące klimaty wprowadził nas wirtuoz gitary, wokalista i
kompozytor Amilcar Cruz z zespołem muzyków. Amilcar zagrał
perełki brazylijskiej muzyki, w tym samby i bossanovy. Uroku
dodawali tancerze w barwnych strojach rewiowych, zachęcający
do wspólnej zabawy. Podobała nam się zwłaszcza jedna z tancerek, która z wdziękiem wykonywała karnawałowe figury samby.
Zachwyciła nas poznańska śpiewaczka – 21 letnia studentka
wokalistyki jazzowej Marianna Ćwiąkała (siostrzenica druhny
Bożeny Wiśniewskiej), zaproszona specjalnie przez Amilcara,
która przepięknie z towarzyszeniem zespołu wykonywała brazylijskie piosenki. W przerwie zaproszono nas na lampkę wina (nie
byliśmy w mundurach), a wśród widzów rozlosowane były paczki kawy brazylijskiej, płyta zespołu oraz hamak – niestety żadna
nagroda do rąk harcerzy nie trafiła. Po złożeniu serdecznych gratulacji pannie Mariannie i jej mamie, w upalny wieczór majowy
rozeszliśmy się, obiecując sobie kolejne wspólne wyjście (KSH
OWAR, IKS Dziewiątacy). hm. Urszula Kocikowska
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jak zostać belfrem...

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

…w Tajlandii? Nie jest to takie trudne! Główne warunki są
dwa: doskonała znajomość języka angielskiego oraz dyplom
wyższej uczelni (od licencjata w górę). Do tego warto dorzucić świadectwo ukończenia kursu TEFL (Teaching English as a
Foreign Language) i można już bukować bilety do Bangkoku.
Tajskie szkoły zawsze witają nauczycieli-farangów z otwartymi rękami. Najchętniej tych, którzy są posiadaczami paszportów
krajów anglojęzycznych, ale Polak z dobrym angielskim też bez
problemu znajdzie tu posadę „pana od angielskiego”. Najlepszy
dowód, że ja znalazłem obecną pracę w ciągu… czterech godzin
od momentu wyjścia z samolotu.
Szkoła lub agencja nauczycielska będzie także wymagać świadectwa zdania egzaminu TOEIC (Test of English in International Communication). Można go zdać w Bangkoku, trwa on kilka
godzin i kosztuje 1500 bahtów (około 170 zł). Osoba dobrze znająca język Szekspira zda go bez problemu. Do zdobycia jest maksymalnie 990 punktów, a żeby go zdać należy uzyskać minimum
660 punktów. Ja zdobyłem 985 punktów i ze wstydu przez kilka
dni nie wychodziłem z domu.... Egzamin ten jest ważny przez
dwa lata, po tym czasie należy zdać go ponownie.
Spełniwszy te warunki szkoła lub
agencja wystąpią
do tajskiego Ministerstwa Pracy
o przyznanie nam
Work Permit, czyli
pozwolenia na pracę w Tajlandii (fot.
obok) oraz o roczną wizę pracowniczą do Immigration Office. Oba te dokumenty
należy co roku przedłużać.
Ile zarabia belfer w Tajlandii? Otóż nauczyciele-farangi najczęściej otrzymują pensję w wysokości 35 tysięcy bahtów na rękę
(około czterech tysięcy złotych). Dodatkowo można sobie trochę dorobić korepetycjami. Uzyskanie dochodów rzędu pięciusześciu tysięcy złotych na rękę nie jest tu wielkim problemem.
Czy można się za to utrzymać? Ależ oczywiście i to na porządnym poziomie!
Wynajmuję przyzwoitą kawalerkę w apartamentowcu, który
posiada dwa baseny, dwie siłownie, ochronę, laundromaty itp.
Płacę za nią 7500 bahtów za miesiąc (około 850 zł). Do tego dochodzą rachunki za wodę (100thb za miesiąc), Internet (500 thb)
oraz prąd (700 thb). Jeśli chcecie zobaczyć jak mieszkam, to zajrzyjcie na mój kanał na Youtubie – po prostu wpiszcie w okienku wyszukiwarki „Belfer w Tajlandii” i znajdźcie filmik pt. „Jak
mieszka Belfer w Tajlandii”.
Jedzenie w Tajlandii jest bardzo tanie i bardzo dobre. Nie gotuję w domu, bo się to nie opłaca i najzwyczajniej mi się nie chce.
Chodzę po prostu do miejscowej garkuchni, którą opisywałem w
jednym z poprzednich artykułów. Za 200 bahtów dziennie można się spokojnie najeść. Dodatkowo wiele szkól oferuje nauczycielom darmowe posiłki.
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Jeżeli ktoś z Was, drodzy Czytelnicy, kończył anglistykę i ma
pełne papiery nauczycielskie, to ma szanse na pracę w jednej ze
szkół międzynarodowych w Bangkoku. A w nich płace zaczynają
się od 80 tysięcy bahtów (9 tysięcy zł) na rękę miesięcznie.
Nauczyciel nie ma tu dylematów typu „czy starczy do pierwszego?”. Nie dość, że starczy, to jeszcze na pewno trochę zostanie.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by raz w miesiącu belfer poleciał sobie na jakąś fajną wyspę w Zatoce Tajlandzkiej i tam przez
weekend odpoczął od szkoły.
Tajowie obchodzą wiele świąt buddyjskich,
które są dniami wolnymi od pracy. Poza tym są
tu także świętowane urodziny Króla i Królowej.
Praktycznie w każdym
miesiącu zdarza się długi weekend, który można
spożytkować na ciekawą
wyprawę. Z Bangkoku
można się bardzo łatwo Moja uczennica Namprung i jej
wyznanie po angielsku.
dostać do wielu krajów
Azji Południowo-Wschodniej. To nie przypadek, że Khao San
Road – stolica backpackerów znajduje się właśnie tutaj! Wsiadamy w samolot i po góra dwóch-trzech godzinach lotu jesteśmy
w Laosie, Wietnamie, Kambodży, Malezji, Chinach, Singapurze,
Filipinach, Birmie, Indonezji… oj, długo można by wymieniać!
W Tajlandii działają tanie linie lotnicze, jak Thai Lion czy Air
Asia (uznana za najlepszą tanią linię lotniczą na świecie!), które
w promocji oferują bardzo tanie bilety (od 600 bahtów – około
70 zł) do wyżej wymienionych krajów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by długie weekendy wykorzystać na niezapomniane wyprawy!

Ofiarowana mi przez rodziców uczniów miniświątynka
ma mi przynieść zdrowie, powodzenie i pieniądze.
W poprzednim artykule pisałem, jak wielkim szacunkiem jest
tu otoczony zawód nauczyciela. Są też jednak pewne wady tej
profesji. Trudno tu liczyć na jakikolwiek awans. Dyrektorami
szkół to my tu raczej na pewno nie zostaniemy. Minimalne są
też podwyżki pensji. Moim zdaniem jednak, ten zawód ma tu o
wiele więcej plusów, niż minusów. Należy dodać, że praca jako
nauczyciel angielskiego jest praktycznie jedyną, którą obcokrajowcy mogą wykonywać legalnie. Tajowie bardzo bronią swojego
rynku pracy i legalne zatrudnienie tutaj w innym charakterze jest
w zasadzie niemożliwe.
Moi Drodzy! Jeżeli znacie bardzo dobrze język angielski i posiadacie dyplom wyższej uczelni, to rozważcie możliwość pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w Tajlandii.
Zapewniam Was, że będzie to najwspanialsza przygoda w Waszym życiu!
Mateusz Biskup
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Mały Uniwersytet Osiedlowy

sąsiedzki spacer do fortu IV a

W ramach prowadzonego od kilku miesięcy Małego Uniwersytetu Osiedlowego na Głównej, w czerwcu odbył się interesujący spacer sąsiedzki. Był uroczystym zakończeniem
naszego małego roku szkolnego. Wspólnie z mieszkańcami
osiedla Główna oraz sąsiadami, zwiedzaliśmy Fort IVa na terenie użytku ekologicznego Wilczy Młyn.
Naszym przewodnikiem był pan dr Adam Szabelski ze Stowarzyszenia Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej, który na co
dzień zaangażowany jest w działania Małego Uniwersytetu Osiedlowego. Na miejscu naszej wycieczki Pan Konrad Dąbrowski
z Porozumienia dla Twierdzy Poznań oprowadził mieszkańców
po forcie oraz w telegraficznym skrócie opowiedział historię tego
miejsca.
Mieszkańcy mogli poznać niezwykłą przeszłość poznańskich fortyfikacji oraz po raz kolejny posłuchać o naszych
polskich burzliwych losach. Nie zabrakło rekwizytów, ciekawostek i garści wspomnień. Okazuje się, że dobrej historii nigdy
nie za wiele. Na zakończenie spaceru wszyscy wspólnie zasiedli
do stołu na, którym zagościła przepyszna pizza z pizzerii Presto
mieszczącej się na ulicy Głównej. Wszystkim zaangażowanym w
uświetnienie tego spotkania bardzo serdecznie dziękujemy.

Dla nas najcenniejszą rzeczą jest samo spotkanie, kiedy możemy poznawać się i wzajemnie uczyć. To co buduje lokalne
wspólnoty to sąsiedzkość, poczucie bycia razem i brak anonimowości. To wszystko powoli budujemy, opieramy na silnej tożsamości i identyfikacji z miejscem, w którym przyszło nam żyć, na
chęci zmiany własnymi siłami rzeczywistości, która jest najbliżej
nas i na którą możemy mieć wpływ. Takie inicjatywy jak sąsiedzki spacer w tym pomagają. Mały Uniwersytet Osiedlowy pomysłów ma wiele, coraz większe grono „studentów” i sympatyków.
Po wakacjach wracamy z nowym programem.
Mały Uniwersytet kieruje duże podziękowania dla: -Szkoły Podstawowej numer 45, Pani Dyrektor oraz pracowników za
otwartość, życzliwość i pomoc. -Wszystkich prelegentów MUO
za pasję i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy, szczególnie
Stowarzyszeniu Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej oraz Stowarzyszeniu Centrum Promocji Ekorozwoju oraz dla pana Marcina Witkowskiego i pani dr Katarzyny Szafer. -Porozumienia
dla Twierdzy Poznań za możliwość zwiedzania fortu IVa, szczególnie dla pana Konrada Dąbrowskiego za rolę przewodnika.
-Pizzerii Presto za smaczną pizzę. Wszystkich mieszkańców, bo
przecież bez Was nic by z tego nie wyszło.
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

Co z modernizacją stadionu? rudera i bałagan przy nadolniku

Oto nasze pytanie skierowane ostatnio do rzecznika
prasowego Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji:

W imieniu redakcji miesięcznika MY, uprzejmie proszę o informację dotyczącą boiska hybrydowego przy ul. Harcerskiej. Nadmieniam, że we wrześniu w ub. roku otrzymaliśmy od ówczesnego
rzecznika POSiR wyjaśnienie, że inwestycja ruszy na początku
roku bieżącego. Chcielibyśmy temat kontynuować. Tymczasem nic
się tam nie dzieje. Dlaczego? Ewa Kłodzińska, redakcja „MY”

Otrzymana przez nas odpowiedź z POSiR:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji czekają na uzupełnienie
dokumentacji przez projektanta. Kiedy zostanie ona nam przekazana wraz z decyzjami administracyjnymi (pozwolenie na budowę), przekażemy zadanie do realizacji przez spółkę Poznańskie
Inwestycje Miejskie. Dopisałem Państwa do listy kontaktów i będę
informował o naszych działaniach na bieżąco.
Filip Borowiak Rzecznik Prasowy
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Widoczna z ulicy, od lat zaniedbana, zrujnowana posesja przy
ul. Nadolnik - w sąsiedztwie nowoczesnego osiedla, tuż obok
przedszkola, na trasie do parku. Czy tak być musi?
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GŁÓWIEŃSKIE OLĘDRY

-A cóż to takiego - pomyśli czytelnik. Czyżby nasza miejscowość Główna miała coś wspólnego z Holendrami? Zanim odpowiem na to pytanie, przedtem trochę historii. Przebywając
szlaki Wielkopolski mijamy często miejscowości o dwuczłonowej nazwie "Olędry" np. Ujskie, Murzynowskie itp., co nasuwa myśl o działalności tam Holendrów. I tak jest istotnie.
Opierając się na pracach prof. Zbigniewa Chodyły dotyczących tego tematu, z całą pewnością można założyć, że stosunkowo wysoki status ekonomiczny zawdzięcza Wielkopolska,
zwłasza w rolnictwie, w niemałej części Holendrom. Podana w
tych dziełach liczba powstałych w XVII i XVIII wieku 700 osad,
obejmujących około 30.000 km2 i 50.000 ludzi, świadczy o ogromie i wadze przytoczonego zjawiska.
Wprawdzie udział etniczny Holendrów w początkowym okresie osiedleńczym był stosunkowo mały, jednakże ci autentyczni
Holendrzy stworzyli liberany układ organizacyjno - prawny zwany prawem holenderskim, będący przez następne wieki wzorem
dla następnych osadników, również Niemców, Czechów i Polaków, których potocznie zwano "Olędrami".
Według badań prof. Chodyły, w wymienionym okresie osadniczym stwierdzono na podstawie dokumentów lokacyjnych i
przywilejów, że 15 osad na pewno było założonych przez etnicznych Holendrów, głównie w dolinie Noteci. Osadnicy ci przybyli
bądź to z Holandii, uchodząc przed prześladowaniami religijnymi lub długoletnimi wojnami, lub w późniejszym okresie przybyli jako potomkowie Holendrów, osiedlonych poprzednio na
terenie północnej Polski. Pierwsi osadnicy holenderscy lokowani byli, ze względu na znajomość techniki melioracyjnej, na terenach podmokłych, podobnie jak wcześniej ich pobratymcy na
obszarze Żuław Wiślanych.
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Zajmowane przez nich tereny, będące nieraz nieużytkami rolnymi, stawały się kwitnącym gospodarczo regionem. Niestety,
sasiedztwo osadników niemieckich, a szczególnie ostra polityka germanizacyjna prowadzona przez rząd pruski po rozbiorach
Polski, spowodowała wynarodowienie i zatratę odrębności religijnej i narodowej Holendrów do tego stopnia, że obecnie tylko
nazwy miejscowości "Olędry" i dokumenty są świadectwem ich
działalności na Ziemi Wielkopolskiej.
Jak wspomniano, region północnej Polski był niejako rdzeniem najwcześniejszego osadnictwa Holendrów, którzy uchodząc przed prześladowaniami religijnymi, będąc Mennonitami,
emigrowali na nasz teren. Tutaj znajdowali liberalne (jak na ówczesne czasy) warunki osiedleńcze, mając możliwość rozwijania
się w samodzielnych gminach, przy zachowaniu swojej religii.
Trzeba zauważyć, że gminy mennonickie istniały w Prusach
Wschodnich do roku 1945, a obecnie miasto Pasłęk nosiło nazwę
"Preusisch Holland". Niestety ludność tą uważano za Niemców,
gdyż ulegli w stopniowo germanizacji. Dla zainteresowanych podaję do wiadomości, że w miejscowości Stogi Malborskie (6 km
od Malborka) - istnieje zrekonstruowany cmentarz Mennonitów,
który potomkowie, przeważnie Niemcy, corocznie odwiedzają.
Również w Muzeum Wisły w Tczewie jest bogato wyposażony
dział osadnictwa holenderskiego, dotyczącego tamtych stron.
W Wielkopolsce ślady etnicznych Holendrów występują w dolinie Noteci, natomiast osady założone nie tylko przez Holendrów, ale też i przez Niemców i Polaków występują na całym jej
obszarze. Znaczne jest "zagęszczenie" tych osad na terenie tzw.
"niecki nowotomyskiej", o czym traktują prace dr. Antoniego
Pelczyka, pracownika naukowego Wielkopolskiego Parku Etnograficznego nad jeziorem Lednica. Tutaj jest też eksponowana zagroda "poolęderska", dająca wygląd życia codziennego tych
osadników. Do odwiedzin tego obiektu gorąco zachęcam. Cdn.
Walerian Kozłowski

wierzyłyśmy w ten awans
Rozmowa z Alicją Zając, zawodniczką
ekstraligowego zespołu „Polonii”

- Przede wszystkim na początku wielkie gratulacje dla całego zespołu za ten niesamowity wyczyn!
- Dziękuje w imieniu wszystkich, to wspólny sukces.
- Czy po przegranym meczu z zespołem KKP Stomilanki
Olsztyn w przedostatniej kolejce sezonu zadrżały wam serca,
że marzenia o awansie mogą pozostać tylko marzeniami?
- Nie, wiedziałyśmy, że wszystko zależy od nas. Byłyśmy bardzo blisko tego celu i do końca w to wierzyłyśmy. Trener, cały
sztab i zarząd oraz bliscy nam ludzie tak samo w nas wierzyli.
Chciałyśmy tego awansu i nam się udało.
- Trzeba szczerze powiedzieć, że od początku sezonu było
widać w was determinację i nastawienie na końcowy sukces.
Jednak, który mecz lub przeciwnik w rundzie wiosennej był
tym najtrudniejszym?
- Tak naprawdę każdy mecz był trudny. My miałyśmy swój cel
postawiony na początku sezonu i do niego dążyłyśmy. Po rundzie jesiennej byłyśmy liderem i wiedziałyśmy, że wiosna będzie
bardzo ciężka. Każdy przeciwnik chciał nam odebrać punkty.
Według mnie, najtrudniejszy był ten mecz z Koninem, wiedziałyśmy jak ogromna jest to stawka. Cierpliwie starałyśmy się zdobyć gola, było trudno, ale naprawdę byłyśmy cierpliwe. Udało się
i wywalczyłyśmy upragniony awans.
- Pozycja lidera od połowy poprzedniej rundy, imponujący bilans – 11 wygranych, 3 remisy i tylko dwie porażki. Co
przede wszystkim zadecydowało, że tak dobrze szło Polonii
Poznań przez większość sezonu?
- Przede wszystkim charakter zespołu, nikt nie odpuszczał na
treningach i w meczach. Jasny cel, wola walki, determinacja, praca, jedność. To cechy, które zaowocowały sukcesem.

- Teraz czas na zasłużony odpoczynek, a później ciężka praca. Co dla was się zmieni w rozgrywkach w Ekstralidze? Czy
myślicie, że mecze „na wyższym poziomie” przyciągną jeszcze
większe rzesze kibiców?
- Klub czeka bardzo wiele zmian, począwszy od zmian organizacyjnych, transferów, wizerunku zespołu, sztabu medycznego.
Cieszymy się, że kadra szkoleniowa zostaje ta sama. To trener w
nas uwierzył, poukładał taktycznie i mentalnie. Jesteśmy zadowolone ze współpracy z całym sztabem trenerskim. Mamy grono
swoich wiernych kibiców, których bardzo szanujemy i cieszymy
się, że są. Liczymy jednak, że pojawi się jeszcze większa liczba pasjonatów piłki nożnej w kobiecym wydaniu.
- Co jednak z boiskiem przy ulicy Harcerskiej? Są głosy, że
możecie być zmuszone grać na innym boisku…
- Boisko przy ul. Harcerskiej będzie remontowane, w związku
z tym mecze będziemy rozgrywać na innym stadionie. Nie jesteśmy jeszcze pewne gdzie. Czeka nas sporo pracy i zmian, ale
chcemy się z tym zmierzyć i powalczyć o jak najlepszą lokatę w
Ekstralidze.
Rozmawiała Klaudia Berda
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
TRZECIE MIEJSCE
W XIV WIELOBOJU MORSKIM

Reprezentacja uczniów klas siódmych wzięła udział w rywalizacji sportowej, realizowanej w ramach projektu „Miasta – Okręty” o Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej. Wielobój odbył się w
Porcie Wojennym w Świnoujściu. Udział wzięli przedstawiciele
miast- patronów okrętów wojennych. Uczniowie stoczyli walkę
w czterech konkurencjach: sztafecie z odbijaczem, walce na bomie, rzucie do koła ratunkowego oraz w przeciąganiu liny.
Nasza drużyna oprócz waleczności wyróżniała się także tym,
że w swoim składzie miała cztery dziewczyny, które walczyły z
chłopakami jak „równy z równym”. Nasza ekipa zajęła wysokie
trzecie miejsce. a zawodnikom podziękowały władze Poznania.
Uczniowie spędzili w Świnoujściu cały weekend, więc nie zabrakło także czasu na odpoczynek i relaks na plaży.

19 czerwca bieżącego roku drużyna naszych siódmoklasistów
gościła w Urzędzie Miasta przy placu Kolegiackim 17. Z rąk wiceprezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego odebrała okolicznościowe podziękowania za reprezentowanie w
Świnoujściu naszego miasta, w XIV Wieloboju Morskim w ramach projektu Miasta – Okręty.

DZIEŃ SPORTU

Wtorek 19 czerwca był Dniem Sportu w naszej szkole. Aura
dopisała, więc większość z zaplanowanych atrakcji odbyło się na
powietrzu: rzuty piłką koszykową do kosza, przeciąganie liny,
hula-hop, bilard i in. W hali i sali sportowej gościły rozgrywki w „Pierścieniówkę” i odmianę „Palanta”. Panowała wspaniała,
sportowa atmosfera. Wszyscy świetnie się bawili. W Dzień Sportu, jak co roku, włączyli się również niektórzy rodzice, którym
serdecznie dziękujemy.

BAL GIMNAZJALNY

Piętnastego czerwca 2018 r. odbył się bal gimnazjalny, zorganizowany przez uczniów klasy trzeciej z pomocą wychowawcy.
Młodzież zaprosiła dyrekcję i grono pedagogiczne. Wzniosłą atmosferę balu podkreśliło wykonanie przez uczniów poloneza.
Odbyła się prezentacja zdjęć przygotowana przez wychowawczynię kl. IIIa pt. „Tacy byliśmy, tacy jesteśmy”. Uczniowie głosowali
na króla i królową balu. Szczęśliwcami zostali: Ola P. i Kamil B.
Była to niesamowita noc pełna wrażeń i radości.

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

Uczniowie z całej Polski czytali – bez przymusu, każdy to, na
co ma ochotę. Społeczność SP 45 już po raz trzeci przyłączyła
się do akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Symbolem wspólnego
przedsięwzięcia jest rekord w liczbie osób czytających w jednym
momencie (w zeszłym roku 459 tys. osób). Nasze czytanie dzięki pięknej pogodzie odbyło się na zielonym boisku, dając nam
wspaniałą przerwę w lekcjach.

SUKCES BRACI W KARATE

Bracia Patryk F. z klasy 1a oraz Maksymilian F. z klasy 5 b reprezentowali naszą szkołę w Mistrzostwach Szkół Województwa
Wielkopolskiego w Karate WKF. Zawody odbywały się w ramach
XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Obaj
chłopcy
zapre zentowa li się wspaniale. Patryk zajął 2.
miejsce w swojej
grupie wiekowej,
natomiast Maks
znalazł się na 5.
pozycji w swojej
grupie. Gratulujemy i życzymy
sukcesów!

SĄ JUŻ WAKACJE….

Uczniowie otrzymali świadectwa i wreszcie mogli powiedzieć, że już są wakacje. Zanim rozdano świadectwa, nauczyciele i uczniowie mieli przyjemność obejrzeć program artystyczny,
przygotowany przez młodzież z klasy szóstej a, szóstej b, siódmej b i oczywiście szkolny chór. Najbardziej podobały się krótkie
scenki z humorem przedstawiające życie szkoły. Gdy przebrzmiały słowa ostatniej piosenki pt. „Lato, lato…” i wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody, w auli szkoły wręcz
namacalnie dało się poczuć lekką, morską bryzę i usłyszeć szum
lasu. Wspaniałych, bezpiecznych wakacji!
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
ALE PIĘKNIE CZYTALI!

Pod takim hasłem odbyła się VIII edycja Szkolnego Konkursu
Pięknego Czytania. Do czytelniczych zmagań przystąpili uczniowie klas IV-VI. Czytano fragmenty książek J. Olech, E. Niziurskiego, J. Kinneya, L. Pichon czy G. Kasdepke. Ocenie podlegały
technika czytania oraz sposób interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie modulacji głosu, akcentu zdaniowego, mimiki. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Michalska z kl. 5b, drugie - Alicja
Wiza z kl. 4b, trzecie i Wiktoria Kłosowska z klasy 5a. Wyróżnienie otrzymała Sandra Kwiatkowska. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w naszym konkursie i zapraszamy w przyszłym rok
u!
Hanna Madońska

WIEDZA O PATRONIE

Na terenie szkoły odbył się konkurs wiedzy o Patronie - Zakonie Kawalerów Maltańskich. Zespoły wyłonione z poszczególnych klas potrafiły odpowiedzieć na większość trudnych pytań
przygotowanych przez Radę Rodziców. Zwycięskie drużyny
otrzymały słodką niespodziankę przygotowaną przez Radę Rodziców. Jesteśmy dumni, że młodzież szkoły wykazała się wiedzą
i znajomością historii naszego Patrona.
Małgorzata Zabłocka, Dorota Pich

ULUBIONE POSTACIE

BLISKO U RACZYŃSKICH

W majowy poranek uczniowie klasy 1 odwiedzili Filię nr 6 Biblioteki Raczyńskich. Pani kierownik Beata Lewandowska oprowadziła dzieci po bibliotece, opowiedziała o pracy bibliotekarza.
Przybliżyła uczniom postać hrabiego Edwarda Raczyńskiego –
fundatora miejskiej biblioteki w Poznaniu. Dzieci zapoznały się z
księgozbiorem i zasadami wypożyczenia. Na koniec każde dziecko otrzymało zakładkę do książki. Pani bibliotekarka zachęcała
dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych; uczniowie obiecali, że wrócą tu z rodzicami.
Hanna Madońska

„Bohaterowie naszych lektur” to temat, z którym zmierzyli się
uczestnicy konkursu czytelniczo - plastycznego. Za pomocą różnych technik plastycznych należało przedstawić postać literacką,
którą lubimy i która jest nam bliska. Oprócz Kubusia Puchatka,
Karolci, Mikołajka czy Pinokia, pojawiały się postaci pana Kleksa, Wiedźmina, Ani z Zielonego Wzgórza. Większość prac skomponowana została z różnych materiałów i tworzyw naklejanych
na papierze. Niektóre fragmenty kolażu zostały dorysowane lub
domalowane farbami. Pierwsze miejsce zdobył Jakub Ziemlinski, drugie - JakubFornalik, trzecie - ex aequo Blanka Marszałek
oraz Zosia Zadłużna. Gratulujemy!
Hanna Madońska

BEZPIECZNIE Z WODĄ

Uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w zajęciach warsztatowych
z ratownikiem wodnym na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych wypadkach oraz jak bezpiecznie zachowywać się korzystając z dużych akwenów wodnych. Uczniowie z dużą uwagą i zaangażowaniem odbierali przekazywane im
przez ratownika informacje. Wielu z nas wyruszy nad jeziora,
morza i rzeki dlatego bardzo ważne jest, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z uroków lata.
Joanna Kargel

MALI KAWALEROWIE

W 3. edycji konkursu „Mali Kawalerowie Maltańscy są wśród
nas” Małą Damą Maltańską została Marika Walczak z klasy 3b, a
Małym Kawalerem Maltańskim Patryk Ilkiw z klasy 7a. Gratulujemy!!!
Tatiana Mura-Waraczewska

ZACZAROWANI W TEATRZE

Uczniowie klas 1-3 wybrali się do Teatru Animacji na przedstawienie pt. "Calineczka", oparte na motywach baśni H.Ch.Andersena. Jest to spektakl muzyczny opowiadający historię małej
dziewczynki urodzonej w pąku kwiatu, która wyrusza w podróż
do Krainy Elfów. W przedstawieniu występują barwne postaci:
władcza matka Ropucha i jej syn Ropuszysyn, zadufany w sobie Hrabia Ąszcz, zabiegana Mysz, demoniczny Kret i życzliwa Jaskółka. Piękna muzyka, kostiumy i efektowna scenografia
sprawiły, że uczniowie
siedzieli jak zaczarowani. Na koniec usłyszeliśmy wyraźne motto
wynikające z baśni, aby
zawsze podążać za marzeniami i głosem serca. Katarzyna Gałęska
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LAUREAT KAROL

W Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród
laureatom konkursów przedmiotowych, w tym matematyki, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego. Z rąk pani Elżbiety Leszczyńskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagrodę odebrał uczeń naszej szkoły
Karol Musieliński. Gratulujemy!
Dorota Zarzycka

Pracownia krawiecka przy ul. Nadolnik
ZAWODY RODZICÓW

Klasa 3b odwiedziła pracownię mamy Martynki - pani Magdaleny Frydrych przy ul. Nadolnik. DOTS MY LOVE to pracownia
krawiecka szyjąca dla dzieci i z myślą o dzieciach: pościele, bawełniane ochraniacze do łóżeczka , wózka, maty, kocyki, narzuty,
poduszki, lalki i inne akcesoria. Dzieci obejrzały wygląd i wyposażenie pracowni, działania urządzeń i przyborów. Uczestniczyły
w mini warsztatach. Poznały maszyny do szycia typu stebnówka,
overlock. Dotykały i kroiły przepiękne tkaniny, poznały drogę od
projektu przez zakup tkaniny, aranżację wnętrza, szycie, prasowanie, pakowanie i wysyłkę do klienta.

PIKNIK Z KSIĄŻKĄ

Nasza szkoła już po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej
akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM. Chcieliśmy przyczynić się do pobicia ubiegłorocznego rekordu czytania
książek w jednym momencie, ale i dać uczniom okazję poczytać
w gronie koleżanek i kolegów, każdy to, na co ma ochotę. Książka nie powinna kojarzyć się z przykrym obowiązkiem, ale z rozrywką, a czytaniem należy się chwalić. O godz. 10 klasy IV – VII
oraz oddział przedszkolny zebrały się na szkolnym boisku. Każda klasa wybrała sobie zacienione miejsce na trawniku. Piękna
pogoda sprzyjała relaksowi połączonemu z czytaniem. Do akcji przyłączyli się uczniowie klas trzeciej i drugiej, którzy w tym
właśnie czasie przebywali na wycieczce. Gościliśmy panią Beatę
Lewandowską z Filii nr 6 Biblioteki Raczyńskich, która wręczyła
drobne nagrody za plakaty reklamujące czytanie. Dziękujemy za
wspólnie spędzony czas!
Hanna Madońska

TURNIEJ HOKEJA

W turnieju hokeja na trawie udział wzięło 10 zespołów dziewcząt i 6 zespołów chłopców (około 160 uczestników). Pierwszego
dnia rozegrano mecze grupowe na boisku AZS Politechniki Poznańskiej, drugiego odbyły się mecze finałowe na boisku szkolnym SP 85 Poznań. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się
zawodniczki UKS Swarek Swarzędz, natomiast wśród chłopców
KS Warta Poznań. Turniej odbył się dzięki finansowemu wsparciu: AZS Politechniki Poznańskiej, SP 85 Poznań, Erima, Adidas,
sponsorom indywidualnym. Dziękujemy!
Organizator turnieju Filip Fedejko

Wnętrze pracowni DOTS MY LOVE uderza czystością, jasnością, estetyką z niezwykłą dbałością o detale. Pani Magda z
ogromną pasją opowiadała o swojej pracy, o tym, że od dziecka
(zainspirowana przez swoją babcię) pokochała szycie, aranżowanie wnętrz. Wizytę zakończyliśmy popijając arbuzową lemoniadę, sporządzoną specjalnie dla nas przez pana Kubę – tatę
Martynki i zagryzając pysznymi ciasteczkami. Dzieci otrzymały
skrawki materiału z zachętą do samodzielnego zaprojektowania
i uszycia np. poduszki. Pani Magda pożegnała nas słowami: „Pamiętajcie, marzenia się spełniają, pielęgnujcie swoje pasje…”.
Tatiana Mura – Waraczewska
P.S. Już następnego dnia Jessica, Natalia oraz Nicole przyniosły
uszyte przez siebie poduszki! Brawo dziewczynki!

ZIELONA SZKOŁA

W czerwcu br. pojechaliśmy na zieloną szkołę do Wisły w woj.
śląskim, w głębi Beskidu Śląskiego. Podróż w poniedziałek autokarem trwała 7 godzin, zakwaterowaliśmy się w ośrodku "U
Fojta". We wtorek zwiedzaliśmy zabytkową chatę Kawuloka, podziwialiśmy piękne widoki na Kocim Zamku. Pojechaliśmy do
Bacówki Pasterskiej na górze Ochodzitej, następnie na "trójstyk"
(spotkanie trzech granic). Odwiedziliśmy rezydencję prezydenta
RP, zaporę na Wisełce, skocznię im. Adama Małysza.
W środę byliśmy w Ustroniu, w Leśnym Parku Niespodzianek. Był przejazd wozami góralskimi po okolicy, ognisko z gawędziarzem góralskim. W czwartek dwiedziliśmy amfiteatr, Aleję
Podań i Legend, park miniatur, muzeum narciarstwa i galerię
Adama Małysza. Byliśmy też w cukierni "U Janeczki" (cioci Adama Małysza), gdzie jedliśmy "Małyszówki".
Piątek był dniem powrotu do domu, ale to jeszcze nie był koniec zabawy. Pojechaliśmy do Chlebowej Chaty, gdzie własnoręcznie formowaliśmy, wypiekaliśmy i jedliśmy podpłomyki z
masłem, miodem lub smalcem, które popijaliśmy kawą zbożową
z mlekiem. Wróciliśmy do Poznania ok. godz. 22. Podsumowując wyjazd - dałabym 10/10 pkt. Martynka Frydrych klasa 3b
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seniorzy to nie balast

W Europie seniorzy stanowią coraz większą część mieszkańców. W
Poznaniu liczba osób 60+ sięga już
blisko 140 tys., co stanowi prawie
25% liczby ludności, a za 15 lat co
trzeci mieszkaniec naszego miasta będzie w tzw. wieku senioralnym. To właśnie tutaj już w 2003
roku Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie miejskiej strategii polityki społecznej, a dziewięć lat temu w
Stanisław Schupke
Poznaniu powstała pierwsza w kraju
Miejska Rada Seniorów (MRS). W roku ubiegłym miasto nasze
zostało, jako drugie w kraju (po Gdyni), wpisane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu.
Władze Poznania podkreślają, że seniorzy to nie jest problem
czy zagrożenie, lecz wyzwanie. Chcą tak kształtować politykę społeczną miasta, aby seniorzy czuli się w nim dobrze, aby
czuli się potrzebni. Udaje się część tych zamierzeń zrealizować.
Na podstawie moich obserwacji mogę wywnioskować, że senio-
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rzy dostrzegają wspólne działania na swoją rzecz. W rocznym
budżecie miasto zaplanowało na rzecz seniorów kilkadziesiąt
milionów złotych, również na finansowanie Domów Pomocy
Społecznej, usług opiekuńczych. Jednak miastu zależy, aby senior jak najpóźniej wkraczał w ten system opieki, a tym samym
jak najdłużej był aktywny, zadowolony, cieszący się życiem.
W Poznaniu utworzono Centrum Inicjatyw Senioralnych
(ul. Mielżyńskiego 24, tel.: 61 847 21 11 tel. 61 842 35 09). Jest
to mała jednostka budżetowa, ale skierowana tylko i wyłącznie
do seniorów, gdzie drzwi dla nich, dla MRS są cały czas otwarte. Można tam uzyskać wszelkie informacje o wszystkich działaniach na rzecz seniorów. Należy też dodać, iż w Poznaniu
planowana jest również budowa pierwszej w Polsce kompleksowej przychodni geriatrycznej. Będzie to publiczny zespół przychodni, bo oczywiście prywatne przychodnie już istnieją. Będzie
tam również dzienny dom pomocy oraz zakład opiekuńczo-leczniczy, by seniorzy mogli uzyskać kompleksową opiekę medyczną. Myślę że skrócony zostanie przez to okres oczekiwania do
lekarzy specjalistów różnych specjalności.
Jestem przekonany o tym, że obecna polityka senioralna w naszym mieście idzie w dobrym kierunku. Należy tylko trzymać
kciuki, aby w następnej kadencji Rady Miasta nowo wybrani radni podtrzymali ten dobrze nakreślony kierunek działania dla dobra naszych Seniorów! Stanisław Schupke, radny Osiedla AZK

biuletyn policyjny

Ul. Bydgoska. N/n sprawca sprzed budynku Ośrodka Szkolno
Wychowawczego z busa m-ki VW dokonał kradzieży walizki z
zawartością odzieży. Straty 1360 zł na szkodę Pauli R.
Ul. Średnia. Na klatce schodowej nietrzeźwi Artur P. lat 45 i
Jarosław K. lat 45, Piotr S. lat 26 kopiąc po całym ciele i uderzając
taboretem bez powodu pobili Bartosza K. lat 32. Pokrzywdzony
doznał otarć naskórka i zasinień oraz przecięcia skóry na głowie. Po opatrzeniu w szpitalu zwolniony do domu. Ponadto Piotr
S. rzucając cegłą w szybę dokonał uszkodzenia okna na parterze kamiennicy. Straty na szkodę Natalii M. Sprawcy zatrzymani
przez Ref. Wyw. KMP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Św. Antoniego. Iwona R. lat 33 zgłosiła, że na parkingu
przed kamienicą syn sąsiadki Jakub P. groził jej oraz jej mężowi
Grzegorzowi R. lat 37 pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło w niej obawę spełnienia gróźb.
Ul. Św. Antoniego. Zgłosiła Renata P., że w trakcie awantury
sąsiedzi Iwona R. lat 33 oraz jej mąż Grzegorz R. lat 37 mieli grozić jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło w niej obawę
spełnienia tych gróźb.
Ul. Leszka. Zgłosiła Jolanta A. o tym, że jej sąsiad Maciej K.
dokonał kradzieży kluczyków od Opel Corsa. Straty 600 złotych
na szkodę zgłaszającej. Brak monitoringu.

Zasady dobrego wychowania

mańskie powitanie as-salamu alajkum (Pokój niech wam będzie) pewnie też znamy (choćby z filmów), ale powszechne są też
zwroty ,,sabahu l-chajri czyli ,,dobre rano”, używane do wieczora, kiedy mówi się masa'u l-chajri (,,dobry wieczór”). To zwyczaje zapożyczone z Europy.
Jeśli zaprzyjaźnimy się z Arabem i otrzymamy zapewnienie rychłego ponownego spotkania nie musimy brać tego dosłownie.
To taka forma... grzecznościowa! Jeśli, przy bliższych kontaktach,
spotka nas jednak zaproszenie na np. wspólny posiłek, to możemy się spodziewać (w zależności od umiejętności porozumienia
się), że zostaniemy wypytani o rodzinę, pracę itd. Należy odwzajemnić się tym samym. Za zaproszenie należy podziękować prezentem. I nie spodziewajmy się, że gospodarz zaraz go obejrzy,
bo w myśl tamtejszych zasad grzecznościowych byłoby to... niegrzeczne. Przy tej okazji przypominamy, że zgodnie z naszym
bon tonem prezent się zaraz ogląda i wyraża zadowolenie oraz
podziękowanie (choćby nawet podarek był nie trafiony).
I na tym kończymy nasze wędrówki z bon tonem, życząc wakacji bez gaf.
(E.K.)

Ul. Główna. N/n sprawca w sklepie Lidl z torby dokonał kradzieży saszetki z pieniędzmi w kwocie 2740 zł.
Ul. Browarna. N/n sprawca poprzez wybicie tylnej szyby dokonał włamania do samochodu BMW, a następnie z tylnego siedzenia kradzieży torebki z zawartością dokumentów i pieniędzy
w kwocie 270 zł. Straty na szkodę Anny K.
Ul. Nieszawska. N/n sprawca z otwartej posesji dokonał przywłaszczenia pozostawionego na leżaku tel. kom. m-ki LG. Straty
1000 zł na szkodę Damiana Sz.
Ul. Smolna. N/n sprawca poprzez przełamanie zabezpieczeń
elektronicznych włamał się na rachunek bankowy, a następnie
dokonał przelewu środków płatniczych. Straty 9980 zł na szkodę Leszka S.
Ul. Leszka. Przemysław P. groził pozbawieniem życia i zdrowia
Jerzemu P. wzbudzając w zgłaszającym realną obawę spełnienia
gróźb. Ponadto podczas i w związku z wykonaniem czynności
służbowych słowami uznanymi za wulgarne znieważył umundurowanych funkcjonariuszy KP Nowe Miasto sierż. szt. Martę P. i
st. sierż Jakuba N. Zatrzymany przez dzielnicowych KP.

co kraj to obyczaj (7)

Kraje arabskie tak jak są niebezpieczne tak i kuszące. Prawdopodobnie wielu Polaków, nie bacząc na ostrzeżenia, pojedzie...
pod palmy. Nie sposób tutaj omówić wszystkie formy kultury
i dobrego wychowania obowiązujące w tej części świata. Kilka
elementów warto jednak zapamiętać tym bardziej, że w kulturze arabskiej przywiązuje się dużą wagę do zachowań grzecznościowych.
Można zatem zapamiętać, że po powitaniu przez podanie ręki,
dobrze przyjęte będzie dotknięcie własnej piersi otwartą dłonią,
co oznacza serdeczność i otwartość. Mile widziane są pocałunki
w oba policzki. Oznaką szczególnej przyjaźni jest trzymanie się
za rękę – czynią to także mężczyźni i nie ma to żadnego związku z odmienną orientacją seksualną. O ściśle przestrzeganej segregacji płci wiemy generalnie wszyscy, tutaj podaję taki niuans:
mężczyzna nie podaje ręki kobiecie, a ta – mężczyźnie. Muzuł-
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

podróż w głąb ziemi

Zebraliśmy się przed szkołą wcześnie rano, by 22 maja br. wyjechać na trzydniową wycieczkę. Prawie cała klasa VIA zapakowała się do dużego autokaru, a pierwszym celem była kopalnia
soli w Kłodawie. Tam wszyscy nałożyli na głowy żółte kaski i zjechaliśmy 600 metrów pod powierzchnię ziemi prawdziwą górniczą windą. Podróż w głąb ziemi była niesamowitym przeżyciem!
Chodziliśmy ciemnymi korytarzami, pełnymi solnych rzeźb.
Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy, np. o tym, że w
kopalni został pobity rekord Guinessa – odbył się tu koncert w
najgłębszym miejscu na ziemi.
Odkryliśmy też, że istnieją różne kolory soli, oprócz białego, na
przykład różowy i niebieski. Po
zwiedzaniu kopalni, pojechaliśmy
do hotelu. Znajdował się w lesie, w
pobliżu jeziora. Na terenie ośrodka był też plac zabaw. Każdy z nas
musiał choć raz przejechać się na
tamtejszej karuzeli.

CIĄGLE SIĘ SZKOLĄ...

-Tak nam dali w kość, tyle wiedzy przekazywali, że pięknego kołobrzeskiego słońca złapałyśmy niewiele – pół żartem
pół serio mówi pani Paulina Kliczbor, właścicielka salonu Saphona. Pracowniczki salonu przy ul. Łaskarza nie poprzestają
na swojej wiedzy, a ciągle ją poszerzają, biorąc udział w licznych
szkoleniach, poznając nowe kosmetyki i zabiegi. Na zaproszenie
polskiej firmy, uczyły się nowych zabiegów pielęgnacyjnych na
twarz (również dla mężczyzn) i całe ciało, masaży, a i działania
firmowych produktów kosmetycznych oraz metod ich sprzedaży. Na ścianie salonu pojawił się nowy certyfikat... (e)

Czytajmy!

różne kategorie powieści

Wśród książek bibliotecznych jest kategoria ,,książki dowcipne”. Głównie chodzi o romanse kryminalne czy też o kryminały
z romansem w tle. Poczet twórców jest dość długi, a wśród nich
m.in. Marta Obuch. Jej powieści dają odprężenie, ale tylko na
te chwile czytania, bo potem ulatują z pamięci. Podobnie było z
komedią kryminalną Magdy Kuydowicz ,,Stało się”. Natomiast
,,Gonić króliczka” Marioli Zaczyńskiej to barwna, zabawna satyra na to wszystko co... znamy z polskiego życia współczesnego.
W jednym miejscu spotykają się anarchofeministki, członkinie Rodziny Polskiej oraz mieszkańcy Domu Seniora, żądający... legalizacji prostytucji. Jest jeszcze uprowadzony poseł. W to
wszystko wmanewrowana jest pisarka – w ramach promocji jej
powieści - Jagoda oraz hrabia Tymieniecki, właściciel pałacykuhotelu. Powieści Olgi Rudnickiej też są ,,dowcipne”, w każdym
razie nie pozbawione humoru, zabawnej intrygi itp. W ,,Zbyt
piękne” Zuzanna kupuje tanio dom. Tymoteusz – także. Tyle tylko, że to ten sam budynek. Oboje padli ofiarą oszusta, więc próbują pomóc policji w jego odszukaniu. Wymienione powieści są
w naszej filii przy Tomickiego.

Drugiego dnia po
śniadaniu wybraliśmy
się na rejs po jeziorze
Gopło. Po wspaniałym godzinnym rejsie
odwiedziliśmy Mysią
Wieżę. Na szczęście
nie zjadły nas tam myszy, ani nie spotkaliśmy
króla Popiela. Mogliśmy więc wybrać się
do pięknej romańskiej
kolegiaty w Kruszwicy.
Drugi dzień zakończył
się grą w podchody
i zabawą nad jeziorem. Trzeci, ostatni
dzień okazał się nieco
leniwy. Poszliśmy na długi spacer, by zobaczyć inną plażę, która bardzo nam się spodobała.Niestety, podczas każdej wycieczki
nadchodzi moment, w którym trzeba wrócić do domów, nauki i
normalnego życia. Wróciliśmy bogatsi o wspomnienia, zdjęcia,
bryłki kolorowej soli…
Hania Graczyk

oplotki

pop-up
Czy można zamknąć kawałek lasu w szkle? Zatrzymać marzenie senne na dłużej? A może upleść dywan szydełkiem XXL?
Oczywiście! Szansę na to (i na wiele więcej...) będą mieli wszyscy
uczestnicy warsztatów DIY Oplotki POP-U P. Od 13 lipca do 13
sierpnia, w Zajezdni Poznań na rogu ulic Sienkiewicza i Prusa w
lokalu nr 20 odbywać się będą niezwykłe spotkania
Specjaliści z branży poprowadzą zajęcia zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych w dwóch blokach: porannym startującym od
godz. 10, na który składać się będą bezpłatne warsztaty na poziomie podstawowym oraz popołudniowym do godz. 21, z warsztatami płatnymi.
Ponadto, zorganizowane zostaną bloki weekendowe z całodziennymi warsztatami i zajęciami z łączeniem technik. Bilety
na poszczególne zajęcia będzie można nabyć na stronie internetowej http://oplotki.shoplo.com/kolekcja/warsztaty lub bezpośrednio przed warsztatami. Istnieje możliwość zarezerwowania
miejsc na adres e-mail: opłotki@oplotki.pl.
,,Zwrotnik nocy” Michaela Grubera (pisarz amer., ur. 1940
r.) sprawił mi dyskomfort czytelniczy. Nie jestem biegła w czarnej magii, tu konkretnie afrykańskiej, a pisarz sugeruje, że to
wszystko co opisał jest prawdziwe albo, przynajmniej – prawdopodobne. Ta magia zagraża światu, są możliwe wnikanie w cudzą
świadomość, kradzież poczucia rzeczywistości, jej odrealnianie
jak i oddziaływanie na ludzi nawet w odległych częściach świata.
Działania szamanów, tajemne mikstury itp. A wszystko zaczyna się od rytualnych okrutnych mordów. Wiem natomiast, że to
mocny thriller,
Zmęczona i książkami ,,dowcipnymi” i innymi ,,dla dorosłych”,
sięgnęłam po powieści... Astrid Lindgren. Wydawało mi się, że
przeczytałam wszystkie jej najważniejsze książki. A tu – zaskoczenie. Nie znałam ,,My na wyspie Saltrakan” z ilustracjami Ilon
Wikland, stale współpracującej z pisarką, nie czytałam ,,Kerstin
i ja” (tu bohaterkami są 16-letnie bliźniaczki, a więc ,,stare” jak
na powieści Lindgren, z całym bagażem nastoletnich marzeń o
miłości). To świat nieskomplikowany, ale niebanalny, z pięknie
opisanymi krajobrazami i tą cudną atmosferą, która otula czytelnika niczym mięciutki szal. Szwedzi latem migrują do swoich wiejskich domków, mają czas na dziecinne nieco zabawy, na
opowieści o trollach i innych skrzatach, o których pamięć przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

55 lat służby
ludziom w potrzebie

- Nawet pogoda sprzyja dyrektorowi – dowcipkowano podczas jubileuszu 55-lecia powstania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego (dokładnie 10 maja
1963 r., jako Państwowy Dom Rencistów). Fakt – po
upałach, akurat 6 czerwca – w dzień jubileuszowego piknikowego spotkania w zieleni otaczającej budynek - zrobiło się nieco chłodniej.

Jak to bywa na tego typu spotkaniach, wszystkich powitał dyrektor placówki pan mgr Jerzy Dłużak. Jego mowa
była krótka a treściwa, nieco wspominkowa. Zresztą historię można było poznać przeglądając albumy-kroniki wyłożone w świetlicy DPS. Swoje indywidualne wspomnienia
snuli też ci najdłużej związani z DPS – jego mieszkańcy,

ale i poprzedni dyrektorzy oraz goście z placówek i instytucji (również spoza Poznania), niosących pomoc ludziom
w potrzebie. W spotkaniu wziął udział wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
Podano pyszne ciastka, ogromne torty. Tej części spotkania towarzyszyła Orkiestra Miasta Poznania przy MPK,
którą dyrygował kapelmistrz Jarosław Goerlich.

Niezwykle ciekawym przerywnikiem był pokaz pierwszego na świecie prototypu robota, który po licznych testach, będzie w przyszłości produkowany. Jego głównym
zadaniem ma być towarzyszenie ludziom z rozmaitymi
dysfunkcjami psychosomatycznymi. Robot ma być zindywidualizowany – służyć konkretnej osobie w jej konkretnych potrzebach. Wielka nowatorska rzecz!

Jubileuszowe spotkanie trwało kilka godzin, do zabawy
zapraszał DJ. A obiad na powietrzu znacznie bardziej smakował niż na stołówce czy w pokojach, w dzień powszedni...
E.K.) Foto: Natalia Kaźmierczak

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

Szpinak
już nie straszy!

Niegdyś jako dodatek do dania głównego straszył w postaci nieapetycznej zielonej
plamy na talerzu. -Jedz, jedz, bo to zdrowe
– mówiła babcia czy mama do kapryszącego dziecka. Jakiś czas temu szpinak wrócił do łask w zupełnie innych odsłonach, w najlepszych restauracjach. Jest rzeczywiście
zdrowy, bo posiada wiele wartości odżywczych: witaminy C, B,
PP, prowitaminę A, sole mineralne. Niestety, posiada kwas szczawiowy, stąd wskazane jest, aby podawać równocześnie kwaśne
mleko lub jajo i w ten sposób wyrównać straty wapnia wywołane

owym kwasem. Stąd najprostsze danie obiadowe to ziemniaki z
sadzonym jajem, szpinak (tylko go poddusić z dodatkiem posiekanego ząbka czosnku!) i kwaśne mleko do tego.

ROLADA SZPINAKOWA

Składniki: 30 deko szpinaku, 1 łyżka masła, 2 ząbki czosnku,
łyżeczka gałki muszkatołowej, 2 jaja, 1,5 łyżki mąki, 10 deko sera
białego, łyżeczka chrzanu, sok z 1 cytryny, połówka papryki, sól.
Przygotowanie: szpinak (bez szypułek, umyty) podsmażyć z
masłem i czosnkiem, potem dusić, następnie zmiksować z przyprawami, ubitymi jajami i mąką. Wlać na blachę wyłożoną papierem, piec 10 minut w temp. 175 st. C. Ciasto wyłożyć na
ściereczkę i zwinąć w roladę. Serek wymieszać z chrzanem i cytryną. Odwinąć roladę, posmarować serkiem i ułożyć paprykę
pokrojoną w kostkę. Ponownie zwinąć roladę (ciasno, owiniętą
w folię). Schłodzić. Roladę podawać pokrojoną w plastry.
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ukraina przed wiekami

Od 18 czerwca do 1 września 2018 r. w Pałacu Górków, czyli w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, można zobaczyć
ekspozycję „Ukraina przed wiekami”. Została przygotowana
ze znalezisk, które do Muzeum Archeologicznego w Krakowie
przekazywali w XIX w. po II wojnę światową Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa.
Na wystawie pokazane są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków
protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego,
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przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej,
po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne.
„Ukraina przed wiekami” okazując na sposób retro „konkrety”
z przeszłości powinna dać oddech od wszechogarniającej mody
na wirtualizację. Przypomina o ludziach, którzy już odeszli, ale
przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem, współtworząc archeologię Ukrainy. Zaznajamia nas z różnorodnością i bogactwem
kulturowym wielkiego sąsiada Polski, którego obywateli spotykamy codziennie w polskich miastach.

BARAN - To był niewybaczalny błąd - czekać tak długo. Teraz start Ci
się opóźni. Ale nadrobisz dystans. Nie ma co zwlekać. Doradców dobieraj starannie, mogą Cię bowiem wpuścić w maliny. Cechuje Cię ostatnio
bierność. A także brak pewności siebie. Nie bardzo wierzysz w pewne
zabiegi. Niesłusznie. Może nie zaraz, ale powinny przynieść oczekiwany
skutek. Potrzebny Ci jest większy dynamizm.
BYK - Twoja pasywność nie wróży końcowego sukcesu. Czyżbyś nie
wierzyła(rzył) w skuteczność swoich zabiegów i końcowy sukces? Okoliczności są wyjątkowo sprzyjające. Trzeba je tylko odpowiednio wykorzystać. Nie lubisz walki wręcz, wolisz koronkowe rozgrywki. Czas
jednak nagli, weź ten czynnik pod uwagę. Spóźniony "zapłon" może Ci
popsuć szyki. Poznana osoba wcale nie jest uosobieniem łagodności i
wszelkich cnót. Bądź ostrożniejsza(szy).
BLIŹNIĘTA - "Zagapisz się na małpę - nie zauważysz słonia". Warto
więc rozejrzeć się dookoła i dostrzec wreszcie to, co jest godne uwagi.
Nie potrafisz jakoś dokonać selekcji, nie dziw się więc, że masz na głowie wiele spraw. A taki tłok rodzi z kolei zdenerwowanie i uczucia, że
nie jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Wprowadź tylko trochę
ładu do swojego działania.
RAK - "Dalekie źródło nie ugasi Ci pragnienia" - To pod ręką, nie satysfakcjonuje Cię jednak. Uważasz bowiem, że to, co nieznane jest warte
zawodu. Uważaj, możesz się przeliczyć, z przykrymi dla siebie konsekwencjami. Sprawa jest do załatwienia, wymaga jednak zakulisowych
zabiegów. Jeśli masz dosyć energii - próbuj, ale bądź przygotowana(ny)
na potwierdzenie maksymy stoików - nie dziw się niczemu.
LEW - Po co od razu wytaczasz tak ciężkie działa? Zostaw coś w zanadrzu. I nie zapominaj o przysłowiu: "Za sprawą cienkich lian padają
grube drzewa". Rozmieniasz się na drobne, a sprawy dla Ciebie ważne
- przegrywasz. . Żyj bardziej chwilą obecną. Przestań być wreszcie teoretykiem, pokaż co potrafisz jako praktyk. Twój niewzruszony spokój
zupełnie wyprowadzi przeciwnika z równowagi. I dobrze.
PANNA - Wygląda na to, że masz za mało zmartwień, dlatego stwarzasz sobie problemy. I niecierpliwisz się nadmiernie i niepotrzebnie.
Nie zapominaj, że „tylko dwie góry nie schodzą się razem". Jeszcze nic
nie straconego. Wbrew temu co sądzisz, czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Ekscentryczne pomysły, którymi sypiesz jak z rękawa, nie mają
żadnych szans. Zajmij się więc robotą, z której będzie jakiś pożytek.

WAGA - "Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą".
Własne, pobożne życzenia traktujesz jako rzeczywistość, a potem się
dziwisz, że się nie spełniają. Takie upadki na ziemię potrafią być bolesne,
warto więc zaoszczędzić sobie rozczarowań i realnie popatrzeć na świat i
ludzi. Do sprawy zachowaj dystans i nie wiąż z nią nadmiernych nadziei.
Chyba, że zdobędziesz jako taką pewność, że nie będzie to niewypał.
SKORPION - "Kiedy karty nie idą, nie pomoże ani mądrość, ani pobożność". Przeczekaj więc złą passę, wkrótce karta się odwróci. Swoją
niepewność w stosunku do ludzi pokrywasz wyniosłością. Ale nie wszyscy wiedzą o co chodzi i z kolei Ciebie traktują z dystansem. Przełam
jakoś tę barierę, a przestaniesz przeżywać stresy. Jeszcze się nie zorientowałaś(eś), że na uznanie trudno zasłużyć?
STRZELEC - Twoje postępowanie bywa często krańcowe, nie dziw
się, że nie budzi zaufania. Nigdy nie wiadomo, pomimo Twojej koleżeńskości i życzliwości, jak się zachowasz i czy można na Ciebie liczyć.
Czyli, jak mówi stare przysłowie: "Zegar, który nie chodzi jest lepszy od
tego, który chodzi źle". Przynajmniej wiadomo na czym się stoi. Poszukaj więc odpowiedniego klucza, inaczej druga strona nie pozbędzie się
nieufności. Sprawa nie wygląda wcale tak źle jak myślisz.
KOZIOROŻEC - "Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz".
Daj więc sobie spokój ze swoimi staraniami. Chyba, że lubisz porażki.
Czekaj cierpliwie na rozwój wydarzeń. Z biegiem czasu sprawa nabierze
innego wymiaru i to, co Cię obecnie tak ekscytuje, może okazać się niewarte zachodu. Bądź przygotowana(ny) na niespodziankę. Pamiętaj, że
nie ma ideałów, na tym, ponoć najlepszym ze światów, trzeba więc być
wyrozumiałą(łym).
WODNIK - "Można i powoli, byle dotrzeć do celu". Nie myśl, że szybkość działania jest w tym przypadku najlepsza. Rozumujesz w sposób
pozbawiony polotu. Wysil swoją wyobraźnię, a zrozumiesz wreszcie, o
co tu chodzi. Otwórz się trochę. Nie myśl, że wszyscy słuchają Cię tylko
ze zdawkowej uprzejmości. Jesteś po prostu za ambitna(ny) i nie lubisz
się żalić. Wysłuchać innych - tak, zwierzyć się samej (samemu) - nie.
Stąd poczucie samotności.
RYBY - "Trzęsąc się nad kropelką nieraz wszystko rozlejesz". Nie jest
to najlepsza metoda postępowania. Machnij ręką na drobiazgi, miej na
uwadze całość sprawy. Pamiętaj, że przeciwnik nie da się łatwo wykurzyć z raz zajętych pozycji. Musisz akcję zaplanować szczegółowo. Drąż
ją kropla po kropli, bez pośpiechu, ale pewnie. Wszystko może się wydarzyć. Możesz liczyć na pomyślność owych wydarzeń.

OLGA (11 lipca) to wojowniczka o silnym a nawet agresywnym charakterze. Może stać się fanatyczką np. jakiejś idei. Nie
przekona się Olgi do zmiany poglądów. To kobieta, która co zdobędzie (mężczyznę, majątek, pozycję) tego nie wypuści – niczym
leopard, jej totem zwierzęcy. Umie się dostosować do sytuacji.
Kieruje się logiką. Niestety, brak Oldze kobiecego ciepła, nie znosi romantycznych uniesień. Seks mógłby dla niej nie istnieć!

JAKUB (25 lipca) jest aktywny i ruchliwy niczym koń (totem zwierzęcy), ale i niełatwy dla otoczenia jak... pokrzywa, jego
totem roślinny. To często uciążliwy np. współpracownik (ale w
domu – też), bo dla własnego dobrego samopoczucia musi się
do wszystkiego mieszać, doradzać, odradzać, wypowiadać swoje opinie. Wydarzenia, ludzi osądza z własnego punktu widzenia.
To mężczyzna zaborczy, chwiejny w uczuciach.
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energorower

RESTAURACJA

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

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

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

SKLEP RTV-AGD

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

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

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

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9 Os. Warszawskie
tel. 61 870 84 17 w.gugnacki@o2.pl

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

Czynne: pn.-pt. 9-18 sob. 10 -14

2018

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 351 72 34
505 155 276, 697 144 395

tel. 6187925 48 kom. 507 047 067

taka reklama
kosztuje 29 zł

www.kamieniarz.org.pl

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

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

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

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Cudowny choć z drogi mało widoczny stawek u źródła Szklarki
w Antoninku pomimo suszy ma dość wody i życia, co zauważyli
zachwyceni tym ekologicznym fenomenem wędkarze.

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

↓

ŚW. KAMILA

Adres:

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

CO

AŃ

KR

WITKOWSKA

APTEKA
TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

149,-

TRZEMESZE

WA

POWIDZKA

WARSZAWSKA
Godziny
otwarcia apteki:

pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30
My172.indd 26
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