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Czarodziejski stawek zasilany odwiecznym źródełkiem nawet podczas
największej suszy jest perłą Parku im. ks. Kirschke na Głównej.

Po wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na ul. Pustej, powstał
"wygodnicki" skrót ulicami Wiesławy, Bożeny, Kwiryny i Ludmiły.
Trzeba uniemożliwić kierowcom korzystanie z tej drogi.

Zabytkowy budynek byłego szpitala zakaźnego na Zawadach
przechodzi przebudowę na potrzeby przewidzianego tu hostelu.
Inwestorem jest Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka". W ten sposób
gmachowi przywraca się pierwotną funkcję i ratuje przedzakusami
nieokiełznanej ekspansji poznańskich urzędników (np.ZDM).

Ostatnie prace przy wielkiej modernizacji ulic w Zielińcu.
Mieszkańcy doceniają efekty, ale i wytykają ewidentne błędy, jak np.
nieprzemyślaną pieszojezdnię na ulicy Zieleńskiej.

ZENIT to kolejny lokal gastronomiczny na Śródce.
Otwarto go w pomieszczeniu po byłym sklepie przy ul. Bydgoskiej.

Trudne prace układania rur ciepłowniczych na Śródce przynoszą
również różne niespodzianki archeologiczne. W głębokim wykopie
ulicy Bydgoskiej (foto) znaleziono nieoczekiwanie kilka pochówków.
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łupienie osiedlowej kasy

Samorządowcy dużego i wyjatkowo aktywnego Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zostali nieoczekiwanie zmuszeni
przez miejskich urzędników do zwiększenia aż o 800 tys. zł kwoty przeznaczonej na zaplanowaną w tym roku budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira. Musieli spełnić to żądanie, bo
było ono szantażem: dacie te dodatkowe pieniądze albo inwestycja nie zostanie nawet rozpoczęta! Postawieni pod ścianą osiedlowi
radni zabrali więc 800 tys. zł z puli przeznaczonej na modernizację w tym roku ulicy Miłowita i oddali je do dyspozycji ZDM.
Z wymuszoną stratą tak dużych środków osiedlowi radni bynajmniej jednak się nie pogodzili, widząc winę po stronie niewłaściwych – oględnie mówiąc - działań ludzi magistratu.
W geście protestu przeciwko urzędniczemu dyktatowi i szastaniu publicznych pieniędzy, szukając pomocy u władz miasta,
samorządowcy zaprosili ich na pilnie zorganizowane spotkanie
z zainteresowanymi mieszkańcami. Wszystkim przedstawili fakty obciążające pracowników ZDM i PIM winą za tak wielki wzrost
kosztów drogowej inwestycji. Przewodniczący Zarządu Osiedla
AZK Dionizy Radojewski wykazał chronologicznie urzędniczą
opieszałość i niewłaściwy, spóźniony termin ogłoszenia przetargu
na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Wiceprzewodniczący Rady
Osiedla Wachowiak zarzucił urzędnikom obciążenie inwestycji
nieuzasadnionymi kosztami jej obsługi.
Odważne zarzuty osiedlowych samorządowców były ciężkiej
wagi i zasługiwały na poważne potraktowanie ze strony przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta. Nic takiego jednak się nie zdarzyło. Zamiast tego wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski
pouczał zirytowany, że zarzuty opieszałości i zwiększania kosztów pod adresem urzędników „są nie do udowodnienia”. A w ogóle
krytyczna „dyskusja zmierza w niewłaściwym kierunku”.
M. Wudarski jednoznacznie usprawiedliwiał urzędników powiększających koszty inwestycji mówiąc, że „możliwości ZDM
nie są z gumy”. Tłumaczył tak praktyki zlecania zadań zewnętrznym osobom i firmom. Ani cienia refleksji, że może zarzuty usłyszane na zebraniu w Antoninku są uzasadnione i trzeba im
się przyjrzeć. Były działacz Prawa do Miasta bardzo daleko widać
odszedł o postaw zajmowanych zanim usiadł na fotelu wiceprezydenta. Pozostaje złudna z reguły nadzieja, że coś zmieni się na
lepsze po jesiennych wyborach i Poznań zostanie choć w części odzyskany przez mieszkańców.
Marcin Dymczyk

wyjazd pamięci

Organizujemy Wyjazd Pamięci

w dniach 28.09 – 03.10 2018 r. na Uroczystości
żałobne do Zamku Hartheim w Górnej Austrii.
W programie zwiedzanie miejsc cierpienia Polaków: Mauthausen, Gusen, St. Georgen, Linz, Melk
oraz kwatery Hitlera w Obersalzbergu. Koszt: 400 zł
zaliczki plus 120 euro płatne w dniu wyjazdu.
Kontakt: mail: srpook@interia.eu
tel: 660 182 563 / 501 427 712 po godz. 18!
Zaliczkę - po zgłoszeniu udziału - należy wpłacić
na konto Stowarzyszenia do 14 sierpnia 2018r.
Konto: 50 1240 6524 1111 0010 7054 1723
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych
ul.Bliźniąt 15/1, 61-244 Poznań
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Zanieczyszczenie powietrza w Poznaniu

pełnomocnik temu zaradzi!

Zanieczyszczenie powietrza, wyniszczające zdrowie mieszkańców Poznania, przestanie wreszcie być groźnym problemem, bo prezydent Jacek Jaśkowiak znalazł na ten dopust
genialnie prosty i powszechnie znany sposób. Otóż w lipcu
stworzył nowe specjalne stanowisko PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DO SPRAW JAKOŚCI POWIETRZA.
Wiadomo nie od dziś, że każdy trudny problem najłatwiej i
najszybciej można rozwiązać tworząc nowy urzędniczy byt. Walką o czyste powietrze w Poznaniu zajmuje się więc teraz Hanna Grunt – doświadczony specjalista, jak podkreślił J. Jaśkowiak.
Nie będziemy tu małostkowo dociekać, co robili dotąd opłacani
za to urzędnicy. Był niewykorzystany cenny fachowiec, więc dobry włodarz miasta znalazł dla niego właściwe zatrudnienie.
Nie wiemy jakie namacalne sukcesy odniosła w dotychczasowej karierze świeża pani pełnomocnik, ale wiadomo, że funkcje pełniła poważne i odpowiedzialne. Była m.in. Wojewódzkim
Inspektorem Ochrony Środowiska, prezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ostatnio
zastępcą dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Ktoś z takimi tytułami urzędniczymi nie może być
osobą przeciętną i ma prawo uchodzić za wybitnego fachowca.
Trudno oczekiwać, iż tak cenny ekspert sam osobiście będzie
musiał borykać się na co dzień z prozaicznymi zadaniami, marnując własne cenne unikatowe kwalifikacje. Nie pozwoli na to
prezydent i z pewnością da do pomocy swojej pełnomocnik odpowiednie wsparcie personalne. Czekamy na adres i godziny
pracy tak potrzebnej jednostki.
md

Coolturalni 2018
zapraszamy do nas!

Z przyjemnością informujemy, że także w tym roku naszemu Klubowi udało się zdobyć środki finansowe na działania
klubowiczów oraz naszych sympatyków.
Obecnie realizujemy projekt pod nazwą Coolturalni 2018. Jak
sama nazwa wskazuje, będziemy działać na płaszczyźnie kultury
i to w bardzo przyjemny sposób. Do końca roku zaplanowaliśmy
pikniki, wycieczki i wyjścia na imprezy kulturalne - czyli to, co
seniorzy i nie tylko lubią najbardziej.
Jak zwykle spotykamy się w każdą środę o godzinie 17.15 w
budynku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 na pierwszym piętrze. Zachęcamy i zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wraz z nami realizować nasz projekt i
korzystać z jego atrakcji, do przyjścia i porozmawiania z nami w
miłej atmosferze przy kawie.
Już teraz zapraszamy także na piknik z potańcówką (o ile
będzie ochota) z okazji pożegnania lata 29 sierpnia br.. Zabawa rozpocznie się o godzinie 18.00 na zielonej trawce niedaleko
boiska Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Miłe towarzystwo
jak zwykle zapewnia Klub Coolturalnych Seniorów. Pozdrawiam
serdecznie
Iwona Kręglewska
Klub Coolturalnych Seniorów, tel. 603781867
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znów kulturalne lato!

Dwa lata temu zostałem zaproszony do
wydziału kultury Urzędu Miasta, by omówić imprezy kulturalne dla osiedla. Znalazły się bowiem środki (ok.100 tys. zł)
na takie działania. Zaproponowałem połączenie trzech nurtów, tj. kina, muzyki
oraz teatru w cykl imprez. Cieszę się, że
przedstawiciele ,,Estrady” i UM wysłuchali tych propozycji i moja wizja zostaKrzysztof Bartosiak
ła zrealizowana na naszym osiedlu AZK.
Nie posiadamy u siebie Domu Kultury, stacjonarnego miejsca,
do którego mieszkańcy mogą zawsze zajrzeć i wybrać coś dla
siebie, a więc to kultura musi przyjść do nich.
Czasu było niewiele, mieliśmy niespełna dwa miesiące. Estrada Poznańska, jako beneficjent środków miejskich, sprawnie i
rzeczowo podeszła do tematu. Agencja Artystyczna L'Arte oraz
Fundacja Flow Art stanęły na wysokości zadania.W półtora miesiąca powstał cykl 12 imprez, potańcowek, koncertów, kina letniego oraz dwóch dużych festynów - całość pod zaproponowaną
przeze mnie nazwą ,,Kulturalne lato A-Z-K“!
Nasze media osiedlowe (dziekuję czasopismu “MY”, portalowi

nękani
zewsząd hałasem
Próbuję zasnąć przy uchylonym oknie, dla

zdrowia. Kiedy już prawie odpływam w słodkich objęciach Morfeusza, na pobliskim Rondzie Śródka ciężko i z piskiem hamuje jakiś
nocny samochód, za chwilę rusza spod świateł
fan ciężkich motocykli. Wreszcie chwila spokoju, więc zasypiam. Nie na długo, bo budzą
mnie skoro świt jakieś rozplotkowane ptaszęta.
Zamykam okno. Może złapię jeszcze trochę...
ciszy i snu. Niewiele to daje, bo w kamienicy, po pionie niesie się
miarowy stukot. Pewnie któryś z sąsiadów włączył (źle wypoziomowaną) pralkę. Rano czuję się jakbym była na ciężkim kacu...
No, cóż – nasłuchałam się decybeli (dB), a organizm tego nie lubi.
Od rana do rana żyjemy w nieustannym hałasie. Zwłaszcza w
mieście. Duży ruch uliczny to 90 dB. Nie dziwi więc, że mieszczuchy przenoszą się na wieś. Bo tam cisza, chyba, że kogut rano
zapieje. Tyle tylko, że wraz z tymi przeprowadzkami zabieramy
z sobą... miejski hałas, budując najpierw nowe siedziby (czasem
wręcz całe osiedla), a potem dojeżdżając do nich autami. Więcej
mieszkańców oznacza zwiększony popyt w okolicznych sklepach,
a co za tym idzie – więcej samochodów dostawczych. I tak dalej, i
tak dalej – decybele podążają za nami. Nie ma już wsi spokojnej...
Teoretycznie to my nawet to wszystko wiemy. Jest Liga Walki z
Hałasem, jest nawet Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (25 kwietnia). Chcemy odciąć się od ulicznego
hałasu, mamy więc telefony ze słuchawką w uchu. I... krzyczymy!
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,,Antoninek” oraz Radiu Poznań) zamieszczały bieżące zapowiedzi oraz relacje z odbytych imprez. Ulotki z programem rozkładaliśmy w sklepach i kościołach. W miarę kolejnych wydarzeń
widowni przybywało i aura stała się naszym sprzymierzeńcem padało tylko 2 razy na 12 imprez.
W tym roku o wiele wcześniej rozpoczęliśmy przygotowanie
programu. W promocję włączyła się ,,Estrada” wpisując naszą
imprezę w cykl zatytułowany ,,Lato z Estradą”! Rozdystrybuowaliśmy 10 tys. ulotek, które trafiły do skrzynek pocztowych.
Można je było znaleść także w kościołach i piekarniach. Miło gdy
można cieszyć się z innymi, a jeszcze przyjemniej na duszy gdy
czyta się komentrze mieszkańców. “Aby być na tych wydarzeniach
zmieniliśmy plany urlopowe”, “ale macie fajnie, żeby coś takiego u
nas się działo”. Są pytania o kolejne wydarzenia.
Dziekuję wszystkim, tak jak dziękowała mi ze łzami w oczach
pewna mieszkanka po koncercie inaugurującym tegoroczną edycję, prosząc jednocześnie o nie zaprzestawanie takich działań.
Nasz wielki rodak Jan Paweł II tak ujął wychowawczą rolę kultury: ,,W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej BYŁ, a nie
tylko więcej MIAŁ - aby więc przez wszystko, co MA, co POSIADA
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, aby również
umiał bardziej BYĆ, nie tylko Z DRUGIMI, ale także DLA DRUGICH.
Krzysztof Bartosiak

Lekarze biją (ale niezbyt głośno i bez skutku) na alarm: podleganie
uporczywym dźwiękom o nadmiernym natężeniu (to próg 70 dB:
np. głośno grający telewizor, gwar w restauracji) może osłabić słuch
lub go trwale uszkodzić. Zgiełk wpływa negatywnie na komfort
psychiczny, przybliża ryzyko depresji, może być przyczyną rozwoju
chorób. Hałas powyżej 130 decybeli – tyle daje start odrzutowca powoduje ból fizyczny i może spowodować utratę słuchu. Czasem
sama natura generuje niewyobrażalny hałas – tak było dokładnie
135 lat temu (26 sierpnia) podczas wybuchu wulkanu na indonezyjskiej (niezamieszkałej) wyspie Krakatau. Długotrwała erupcja
wytworzyła 300-350 dB, co było słyszalne w odległości 3 – 4,3 tys.
km. Uznano to za najgłośniejszy dźwięk.
Jedna z chińskich tortur polegała na długotrwałym atakowaniu skazańca dźwiękami (piszczałki, bicie w bębny, krzyk) co doprowadzało do śmierci. Tymczasem my sami sobie takie tortury
zadajemy. Czasem wytwarzamy decybele, aby... Pan Bóg nas lepiej(?) słyszał. To na pielgrzymkach, procesjach – bez megafonów,
niesionych głośników się nie obędzie. Nie ma już pewnie kościoła,
w którym nie byłoby nagłośnienia. A może kazanie bez mikrofonu
byłoby jednak lepiej wysłuchane?
Nie mówimy tylko krzyczymy, nie umiemy się komunikować,
więc przekrzykujemy siebie (vide debaty i tzw. dyskusje) nawzajem. A ja tak sobie myślę, że może wytwarzając nadmiar decybeli
chcemy zagłuszyć... samych siebie, swoje myśli, swoje... sumienie?
Może więc lepiej ,,szeptem do mnie mów” (to zaledwie 10 dB), a
wtedy, wsłuchując się, zaczniemy – paradoksalnie – lepiej słyszeć
siebie nawzajem i to co nam naprawdę w duszy gra! Bez nagłośnienie...
Ewa Kłodzińska
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władza toleruje samowolę urzędników !

Budowa dróg w Antoninku

„gospodarny” poznań

Gospodarność była cechą Poznania, pozwalała mieszkańcom z dumą mówić o swoim ukochanym mieście. Dziś przerost
urzędniczych struktur, powołanie różnych spółek miejskich, które tylko generują koszty, opieszałość urzędników oraz wątpliwa fachowość miejskich specjalistów powodują nieuzasadniony
wzrost kosztów inwestycji, opóźnienia i ogólny bałagan.
Przykładem tego jest między innymi budowa dróg na Osiedlu
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Nowo powołana Rada Osiedla
w 2015 roku z zapałem przystąpiła do wyznaczenia najpilniejszych
zadań inwestycyjnych, by poprawić jakość życia mieszkańców. Budowa chodników, przystanków autobusowych, oświetlenia ulic, rewitalizacja parku przy Browarnej, boiska przy Szpaków, budowa
siłowni zewnętrznych, a przede wszystkim projekty budowy dróg i
ich realizacja stały się naszymi priorytetami inwestycyjnymi.
Poniżej przedstawiam nasze starania i bardzo kompromitujące postępowanie poznańskich władz i urzędników. Z początkiem 2016 roku przekazaliśmy ze środków AZK 140 tys. zł do ZDM
na wykonanie projektów ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira
oraz Miłowita i Dobrowita. Zaskoczyliśmy tym urzędników, bo byliśmy pierwszą i jedyną radą w Poznaniu, która podjęła takie wyzwanie. Naciskaliśmy ZDM, aby z początkiem 2017 roku przystąpić
do ich realizacji, mając pieniądze z tzw. „Czterolatki na budowę i
oświetlenie dróg i chodników”.
Dopiero w marcu 2017 otrzymaliśmy gotowe projekty. Z kosztorysów wynikało, że budowa Dobrochny Świętochny i Władymira to koszt około 1.730 tys. złotych, Miłowita około 970 tys., a
Dobrowita około 380 tys. zł. Mając doświadczenie, iż kosztorys inwestorski zawsze jest o około 15% zawyżony, a po przetargu zostają
środki do zagospodarowania, byliśmy pewni, że spokojnie wybudujemy zaprojektowane drogi.
Już w marcu 2017 Rada Osiedla uruchomiła środki w kwocie
1.730 tys. zł na realizację pierwszego projektu, to jest budowy
ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira. Naciskaliśmy jednocześnie ZDM o rozpoczęcie procedury przetargowej. Powiadomiono
nas, iż inwestycja będzie wykonana do końca 2017 roku. W sierpniu 2017 dowiadujemy się od ZDM, że sprawę przekazano do spółki PIM (Poznańskie Inwestycje Miejskie). Wysyłamy niezwłocznie
zapytanie do PIM o postępach w działaniu. PIM odsyła nas jednak
do ZDM tłumacząc, że nic nie wie o sprawie. Na ponowne pismo
do ZDM otrzymujemy odpowiedź w październiku 2017. Informują
nas, że „trwa procedura przekazywania dokumentacji do PIM”.
W grudniu 2017 na stronie internetowej PIM dowiadujemy się,
że budowa Dobrochny, Świętochny i Władymira będzie realizowana od 1 maja do 30 września 2018. Na spotkaniu w ZDM w
styczniu 2018 otrzymujemy potwierdzenie tego terminu. W kwietniu 2018 dostajemy informacje z PIM o przesunięciu terminu rozpoczęciu robót na czerwiec 2018. Ze strony PIM nie ma przy tym
żadnych zastrzeżeń co do wysokości kwoty przekazanej na inwestycje. Wyłoniono inżyniera kontraktu, czyli firmę zewnętrzną
świadczącą usługi nadzoru robót (jakby miasto nie miało swoich
fachowców w ZDM!).
Dopiero w maju 2018 ogłoszono przetarg. Nie znaliśmy warunków, bo przedstawicieli osiedli nie ma w komisji przetargowej.
Nie wiem czego się obawiają. Powiadomiono nas, że PIM uszczuplił przekazaną kwotę 1.730 tys. zł o 150 tys. zł na koszty związane z
„obsługą zadania”. PIM rozstrzygnął przetarg 16 maja 2018, a jedyny wykonawca, jaki się zgłosił, zażądał ponad 2.146 tys. zł.

Nasuwa się tu nieodparcie pytanie: kto ogłasza przetarg tak
późno, dopiero gdy wszystkie liczące się firmy z tej branży są
w pełni sezonu? Która z firm będzie czekała, aż PIM łaskawie
ogłosi przetarg?! Takie przetargi ogłasza się z początkiem roku,
aby mogło uczestniczyć wiele firm planujących swoje harmonogramy na cały rok. Prawidłowo przeprowadzony przetarg zainteresuje wielu oferentów, a proponowana cena nie będzie z kosmosu,
tak jak w tym przypadku.
Na naszą krytykę opieszałości urzędników oraz ich niewłaściwych działań otrzymaliśmy 11 czerwca 2018 pismo z ZDM
informujące nas o konieczności dofinansowania zadania kwotą 800 tys. zł. Zasugerowano nam natychmiastowe przesuniecie
wspomnianej kwoty ze środków zarezerwowanych na budowę
Miłowita. Zagrożono, że w przeciwnym przypadku żadna z dróg
na osiedlu nie będzie wykonana. Nie mając wyjścia Rada Osiedla
podjęła taką uchwałę. Te wszystkie błędy i narzucone warunki
spowodowały zagrożenie utraty środków na budowę dróg oraz
groźbę utracenia ważności projektów drogowych, a tym samym
zablokowanie ich realizacji.
Zorganizowaliśmy 29 czerwca br. spotkanie z mieszkańcami
celem przedstawienia im wszystkich faktów. Poprosiliśmy wiceprezydenta Macieja Wudarskiego, podległych mu przedstawicieli
ZDM i PIM, radnych miejskich Beatę Urbańską, Michała Grzesia i Marka Sternalskiego (nie przybył). Najbardziej w ten proceder uwikłany ZDM przysłał pracownika, który nie miał zielonego
pojęcia o sprawie. Natomiast przedstawiciel PIM usilnie wyjaśniał
skomplikowane procedury przetargów, a w naszej sprawie nie miał
nic sobie do zarzucenia.
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Dionizy Radojewski
przedstawił chronologię zdarzeń i korespondencji z ZDM i PIM.
Zupełnie nie zainteresowało to jednak zaproszonych gości, a pokazano przecież, jak źle działają urzędnicy w mieście. W moim
wystąpieniu zarzuciłem opieszałość pracowników ZDM, brak
kompetencji PIM oraz niegospodarność miasta. W odpowiedzi usłyszałem tylko od wiceprezydenta Wudarskiego, że „idę na
zwarcie”. Nie dopuszczał nawet myśli, że wina jest po stronie jego
podwładnych.
Urzędnicy i miejscy radni próbowali nam obiecywać, że będą
załatwiać pieniądze na budowę ul. Miłowita. Może uda się zgłosić
jakąś poprawkę budżetową, znaleźć środki w budżecie 2019 itd.
itp. Bez dociekań kto zawinił i kto powinien za to ponieść odpowiedzialność. Czy obecni radni i prezydent mają pewność, że zostaną ponownie wybrani, by móc mówić o budżecie 2019? Myślę,
że to zweryfikują wybory i mądrość mieszkańców Poznania.
Chcą nam powiedzieć, „nic się nie stało, o co te pretensje?”
Stało się jednak prezydencie Wudarski! Z kwoty 1.730 tys. zł
wynikającej z kosztorysu inwestorskiego zrobiła się kwota 2.530
tys. zł, czyli o 800 tys. zł większa! Spółka PIM zwiększyła nam
koszty o ponad 300 tys. zł na samych urzędników i zewnętrznych
inspektorów nadzoru. Ile potrzeba czasu na inwestycję od projektu do jej realizacji? Mija już 2 i pół roku, a my nadal nie wiemy w
którym miejscu jesteśmy.
Jak to jest, że zadania wykonywane przez PIM powodują dodatkowe koszty, a terminy są tylko na papierze? Volkswagen Poznań nie pozwolił, aby jego inwestycja drogowa w Zielińcu była
realizowana przez PIM. VWP mógł taki warunek postawić, my
nie, bo z samorządami urzędnicy i miejska władza się nie liczą.
Czy tak ma wyglądać „gospodarny Poznań”? Jeżeli tak, to próżne starania społeczników, którym się jeszcze chce coś dobrego
dla miasta zrobić, aby było gospodarne i świeciło na tle innych
miast przykładem.
Mieczysław Wachowiak
Wiceprzewodniczący Rady osiedla AZK
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Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

wpierw płot, potem mur

Murowi, który otacza świątynię na Komandorii, na co dzień
poświęca się niewiele uwagi. Nawet monografie o kościele św.
Jana Jerozolimskiego za Murami nic o otoczeniu świątyni nie
mówią. Mur jak mur, z cegły – wydaje się, że był zawsze. Tymczasem mur murowi... nierówny.
Jeszcze 100 lat wstecz poznaniacy w pogodne dni wiosenne a
i w Wielkanoc opuszczali otoczone fortecznym murem miasto,
szli więc z a jego m u r y, na szerokie błonia zamiejskie, gdzie
stał zabytkowy kościółek św. Jana Jerozolimskiego otoczony ledwo jakimś drewnianym parkanem, co widać na starych zdjęciach, na akwareli Leona Wyczółkowskiego, który pewnie też tu
na spacer się wybrał...

Piękna akwarela samego sławnego malarza
Leona Wyczółkowskiego, 1929 rok.
Później po obronnych murach miasta nic nie pozostało, ale
kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami zachował swoją nazwę. Tuż przed drugą wojną drewniany parkan wokół kościoła
zastąpiono murem z cegły i budowano go w 3 etapach. W czasie
działań wojennych ucierpiał tak samo jak kościół – ostrzelany,
podziurawiony. Po wojnie uzupełniono najbardziej zdewastowane fragmenty. Teraz, przy okazji remontu kościoła, rewitalizowany jest również mur.

Nowe fragmenty muru współistnieją z historycznymi, na
których zachowano ślady burzliwych dziejów.

Zdjęcie z lat międzywojennych, kościół jest jeszcze otoczony
tradycyjnym, drewnianym płotem.
Od mgr. inż. Macieja Korka otrzymuję podstawowe informacje i... ciekawostki. I tak jak sama świątynia kryje wiele tajemnic i niespodzianek (o czym sukcesywnie piszemy), tak i mur
czasem zaskakuje. Jego wysokość – no, zależy w którym miejscu mierzyć, bo grunt tu nierówny (mówiło się nawet o wzgórzu
św. Jana): od 1,2 do 1,5 m, szeroki na cegłę, półtorej. A cegły też
różne: pruskie z różnych okresów, ,,zwykła” cegła budowlana (na
niektórych są jeszcze widoczne stemple cegielni), cegła rozbiórkowa też się niegdyś przydała...

Ceglany parkan wokół świątyni został poddany remontowi i
modernizacji z zachowaniem pierwotnej urody.
Ot, wydawałoby się laikowi, że postawić nowy ok. 200-metrowy
mur przykościelny to żaden problem. Tymczasem niektórych
nietypowych, niewymiarowych cegieł to trzeba w Polsce szukać,
w wyspecjalizowanych cegielniach zamawiać. Trzeba, zgodnie z
zaleceniami konserwatorów, pozostawić te odcinki, które ślady
kul wojennych noszą.
Ewa Kłodzińska
Fot. Waldemar Malicki i archiwum parafii

Z ostatniej chwili: Podczas utwardzania otoczenia
kościoła, ostatnio odkryto niewidoczne dotąd resztki budowli,
którymi z pewnością też zajmą się archeolodzy.
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MASZTALARSKA 8

Pod jednym adresem w Poznaniu - przy ul. Masztalarskiej 8
- spotkały się dwie muzy: Melpomena – muza teatru i ,,dziesiąta muza” patronująca sztuce filmowej.... We wrześniu zaczyna
się 40. sezon Sceny na Piętrze, ale równocześnie przy Masztalarskiej do grudnia swój repertuar będzie też wyświetlać kino
Muza, której właściwa siedziba jest remontowana.

odpust w kobylepolu

W 1950 roku, z papieskiej woli Piusa XII, ogłoszono
dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. To
piękne święto religijno-ludowe przypada tradycyjnie 15
sierpnia. W maju 1989 r. Sejm przywrócił je jako dzień
ustawowo wolny od pracy. To dzień odpustu - święta w
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu.

Dobrym zwyczajem przybytków kultury było zamieszczanie
w gazetowych informacjach repertuarowych zastrzeżenia, że ten
,,może ulec zmianie”.
- Żyję jak na ruchomych piaskach. Dawno nie przeżywałem
takiego stresu... Mówił nam w maju dyrektor Sceny na Piętrze
Romuald Grząślewicz, opowiadając o trudach budowania, ze
znacznym przecież wyprzedzeniem czasowym, repertuaru na
40. sezon Sceny. Wszystko wskazuje na to, że ,,repertuar Sceny uległ (nieznacznym) zmianom”. I w związku z tym aktualny anons o pierwszym spektaklu 40. sezonu Sceny podamy we
wrześniowym numerze MY.
E.K.)

Ksiądz proboszcz Dominik Kużaj wyjaśnia to tak: - Mówimy
o Matce Boskiej - Zielna. Warto traktować Ją jako ten najdoskonalszy Owoc. (…). Tego dnia do naszych kościołów przynosimy
pierwsze plony ziemi: kwiaty, owoce, zioła i prosimy, aby Bóg za
przyczyną Wniebowziętej ustrzegł je i zachował od wszelkiej szkody, aby służyły człowiekowi i zwierzętom.

Tradycyjnie w samo południe rozpocznie się tam uroczysta
Eucharystia. Tym bardziej podniosła, bo to też rocznica 60-lecia
istnienia tej parafii i 100 lat niepodległej Ojczyzny.
Jak nas poinformował proboszcz parafii ksiądz kanonik
Dominik Kużaj, uroczystości poprowadzi ksiądz prałat prof.
dr hab. Bogdan Częsz, kapłan Archidiecezji Poznańskiej, obchodzący złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich. Podczas
mszy św. poświęcone zostaną zioła i owoce przyniesione przez
parafian. Tradycyjnie z plonów usypany będzie kolorowy kopczyk, z którego każdy może zabrać warzywa, owoce czy kwiaty.

60 LAT PARAFII

Do 1950 r. mieszkańcy Kobylepola należeli do parafii pw. św.
Andrzeja Apostoła w Spławiu. Podjęli jednak inicjatywę powołania własnej parafii. W 1956 r. abp Antoni Baraniak rozpoczął
starania o zezwolenie na erygowanie parafii w Kobylepolu i budowy własnego kościoła. Parafia powstała 1 stycznia 1958 r. i
otrzymała wezwanie Wniebowzięcia NMP. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kałek. Zgodę na wybudowanie kościoła władze miejskie Poznania wydały dopiero w 1972 r.
Ewa Kłodzińska Foto: arch. parafii
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zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku

Wakacyjne Warsztaty Twórcze
„na tropie zwierzat”

strzenne, a w ostatnim dniu zaprojektowali i wykonali niezwykłe zwierzęta. Kontakt z różnorodną fauną poznańskiego ZOO,
wiedza o baśniowym i mitologicznym świecie zwierząt, bogata
wyobraźnia uczniów oraz kilkudniowe warsztatowe ćwiczenia
zaowocowały pomysłowymi i oryginalnymi realizacjami.
Zajęcia zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez
Radę Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 87. Dzięki życzliwości dyrektor
Ogrodu Zoologicznego dr Ewy Zgrabczyńskiej, uczniowie zwiedzili ZOO za symboliczną złotówkę. Wszystkim sponsorom –
mecenasom sztuki bardzo serdecznie dziękujemy!
Elżbieta Witkiewicz organizatorka i koordynatorka
projektu, nauczycielka przedmiotów artystycznych

Letnie podziwianie świata

wełny. Wujek Krzysiu zabrał nas do kuźni, ponieważ jest z zawodu jak jego ojciec i dziadek kowalem. Pokazał jak powstaje podkowa i co to znaczy, że należy kuć żelazo póki gorące. Były gry,
zabawy, ognisko z kiełbaskami.
Następna wycieczka - do Bolechówka, do Traperskiej Osady. Poczuliśmy się jak na Dzikim Zachodzie. Sport, zabawa, kiełbaski, a wszystko w urokliwym miejscu w otoczeniu przyrody.
Atrakcją osady są pieski ras północy- Syberian Husky.
W czwartek byliśmy w Rogowie, w Rodzinnym Parku Rozrywki. Widzieliśmy blisko 80 naturalnej wielkości dinozaurów,
ucieszył nas bardzo plac zabaw pełen atrakcji. Ostatni dzień
spędziliśmy w Deli Parku w Trzebawiu. To park edukacyjnorozrywkowy, oglądaliśmy gigantyczne owady, prehistoryczne
zwierzęta, Park Miniatur, Mini Zoo, wiszącą Eko Wioskę. Mieliśmy warsztaty wypieku chleba, wyrabialiśmy bułki, które po
upieczeniu zabraliśmy do domów.
Tegoroczny wspólny wypoczynek był niezwykle udany, poznaliśmy różne miejsca, bawiliśmy się wspaniale, smakowaliśmy potrawy, przeżywaliśmy przygody. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do naszego udanego wypoczynku. Szczególnie słowa podziękowania kierujemy do ks. proboszcza, Rady
Osiedla, opiekunów, pani Hani, zespołu Caritas. Ahoj przygodo
za rok.
Kazimiera Grabarczyk

W czerwcu br. pod hasłem „Na tropie zwierząt” odbyła się w
SP87 czwarta edycja Wakacyjnych Warsztatów Twórczych, prowadzonych przez artystki ze stowarzyszenia MUA. W zajęciach
wzięło udział trzydzieścioro uczniów w wieku od ośmiu do piętnastu lat, wielu po raz kolejny! W programie znalazły się warsztaty w szkole i w plenerze, wycieczka do pobliskiego ZOO oraz
wiele ciekawych, inspirujących rozmów na temat zwierząt oraz
mitycznych i fantastycznych stworzeń rodem z mitów i baśni.
Uczestnicy wykonywali ćwiczenia malarskie i prace prze-

podróże
i przygody
„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują,

czytają jedynie pierwszą stronę”. Św. Augustyn
Zespół Caritas przy parafii pw. Ducha Św. w Antoninku zorganizował letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Przez pięć
dni podróżowaliśmy podziwiając świat, który jest tak bogaty
jak niesamowita książka. Gdzie byliśmy tym razem?
W poniedziałek zrobiliśmy wycieczkę zabytkowym tramwajem linii 0. Wsiedliśmy na pętli Miłostowo, przy ciekawych
opowieściach pana Krzysztofa dojechaliśmy do zajezdni przy ul.
Głogowskiej. Tam zobaczyliśmy niecodzienne Muzeum Komunikacji Miejskiej w Poznaniu.
Czego tam nie ma! Są przedwojenne bilety, automaty biletowe,
oryginalne elementy wagonów tramwajowych, torby, mundury,
akcesoria konduktorskie. Stamtąd pojechaliśmy do zajezdni przy
ul. Folwarcznej, jednej z najnowocześniejszych w Europie, może
tam „nocować” 150 tramwajów.
Kolejny dzień to podróż do Kluczewa, do gospodarstwa
agroturystycznego „W starej chacie u kowola”. Zobaczyliśmy
jak wyglądało życie na wsi, jakimi zabawkami bawili się nasi
dziadkowie, króliki, krowy, owce, kozy, kołowrotek i przędzenie
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności

Na początku wszelkich dokonań musi być myśl, jakiś bodziec, iskra, która przyobleczona w słowo staje się ideą. Ta, jeśli dostatecznie mocno zakiełkuje w sercu, które ją zrodziło,
ma szansę rozkwitnąć. Tak właśnie stało się 25 lat temu, gdy
startowała pierwsza edycja poznańskiego konkursu Zielony
Poznań. My, jako osiedlowa komisja lustracyjna Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, wiemy ile pracy, zaangażowania i pasji wkładają nasi lokalni „ogrodnicy”. A ten rok jest szczególnie
trudny – lato ze swoimi temperaturami bardzo daje się we znaki
wszystkim roślinom. Nie zniechęciło to jednak miłośników zieleni, bo do tegorocznej edycji zgłosiło się 51 osób z 63 obiektami.
Są mieszkańcy, którzy mają urzekające ogrody i w bajkowy sposób zagospodarowują jeszcze balkony czy tarasy.
Odwiedzane miejsca zachwycały kompozycją, doborem kolorów i niezwykłej roślinności. Na ogrodach dominowały różnobarwne hortensje, natomiast na balkonach pelargonie, nie
zabrakło jednak kwiatów i krzewów tak oryginalnych, że widzianych pierwszy raz w życiu. Nasza trzyosobowa komisja miała w
tym roku nie lada wyzwanie, aby wyłonić jednego zwycięzcę w

MOC WRAŻEŃ NA MOŚCIE

Od 1 lipca trwa realizacja letnich spotkań na moście Jordana w ramach projektu Pośrodku Śródki, zatytułowanych ,,A
w niedzielę po sumie na moście”. Odbywają się one co dwa tygodnie, początek zawsze ok. godz. 13-13.15. Była już wioska
średniowieczna i oczekiwanie przybycia biskupa Jordana (co
historycznie miało miejsce 1050 lat temu), były ,,Morskie opowieści” czyli spektakl teatralny, ostatnie spotkanie w lipcu zatytułowano ,,Pokoloruj świat” a dotyczyło tzw. sprawiedliwego
handlu oraz szanowaniu innych kultur.

na co czekają z oddaniem?

W Poznaniu łatwiej zbudować nowy obiekt, niż go oddać
do użytku. Ta opinie pasuje do sytuacji, jaka trwa na osiedlu
AZK, a dokładnie w Kobylepolu. Od pół roku istnieją gotowe,
nowe, długo oczekiwane przez młodzież i dzieci boisko oraz
plac zabaw przy ul. Majakowskiego. Istnieje! Lecz nie dla młodzieży i dzieci! Od roku trwają przygotowania (przez urzędników miejskich) do oficjalnego otwarcia tego obiektu, po
którym to otwarciu młodzież i dzieci będą mogły z niego bezpiecznie korzystać.
Plotka rozchodzi się ponoć najszybciej, a plotka głosi, że to
PIM, czyli Poznańskie Inwestycje Miejskie z POSiR, czyli Poznańskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, nie mogą dogadać się
co do swoich kompetencji w tej sprawie. Wieść głosi też, że ktoś
zwleka z hucznym oddaniem obiektu przed wyborami samorządowymi, aby się nim pochwalić.
A śmieci rosną, chaszcze również, a dzieci i młodzież naszego
osiedla korzystają z obiektu pokątnie, wchodząc na własną odpowiedzialność przez wykonane przez siebie „dziury” w parkanie.

każdej z kategorii. Dlatego postanowiliśmy przyznać równorzędne nagrody.
W kategorii balkony, tarasy, okna pierwsze miejsca zajęły ex
aequo panie Barbara Grembowska, Bożena Nowak, Maria Stefaniak, Urszula Molenda oraz Grażyna Błońska. Analogicznie
w dziale ogrody na najwyższym stopniu podium uplasowali
się państwo Ewa Grzeszak, Robert Łysiak, Krystyna Koper –
Laskowska, Maria Stefaniak oraz Barbara Grembowska. Parafia Rzymskokatolicka pw. WNP oraz Stowarzyszenie Monar
najlepiej zajęły się osiedlowymi zieleńcami. Kolejne nagrody
zdobyła pani Grażyna Błońska oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. WNP za pielęgnację i utrzymanie pasów zieleni.
Na specjalne wyróżnienia komisji zasłużyli pani Paulina Hajek za potencjał, który drzemie w dopiero zakładanym
ogrodzie oraz pan Adam Szablan za wytrwałą pracę przy
utrzymaniu osiedlowego kwietnika. W tym miejscu nie można też zapomnieć o dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 55 oraz o
pani Irenie Szymańskiej, których należy docenić za propagowanie wśród mieszkańców idei konkursu.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że w tym samym gronie, ale najlepiej jeszcze większym spotkamy się w przyszłym roku.
Magdalena Ziółkowska
Pierwsze niedzielne spotkanie na moście Jordana (12.08)
wypełnią warsztaty i tańce korowodowe oraz nauka gry na
bębnach. Spotkanie 26 sierpnia to ,,Niezwykłe opowieści o
zwykłych rzeczach”. Organizatorzy zapowiadają koncert muzyki kameralnej, teatr opowieści i giełdę rozmaitości. Akcja
SPLOT!!! (m.in. warsztaty dziergania i splatania na dużych
krosnach oraz występ orkiestry KuSza) 9 września zakończy
tegoroczne spotkania na moście Jordana.
Głównym organizatorem imprez jest Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjna PUENTA, całość jest współfinansowana z budżetu miejskiego.
(E.K.)

Z tego można wyciągnąć ciekawy wniosek, że w polityce miasta nie jest już problemem załatwić „kasę” na place zabaw i boiska
sportowe oraz ich wybudowanie. Problemem staje się oddanie
tych obiektów do legalnego bezpiecznego użytkowania! Pytanie
moje do Państwa Radnych Miejskich: CO WY NA TO?
Stanisław Schupke - radny Osiedla A-Z-K
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„biały domek” będzie elegancki

Remontu zniszczonej i brzydkiej elewacji doczekał się
wreszcie ciekawy budynek tuż przy Rondzie Śródka, na rogu
ulic Warszawskiej i Podwale. Mieści obecnie szkołę podstawową pobliskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej. ,,Biały domek” był ostatnio
takii tylko z nazwy, szpeciły go napisy, uszkodzone tynki, nieładne reklamy itd.. Tylko nieliczni mieszkańcy wiedzą, że jest
zabytkiem i został zbudowany przed drugą wojną światową.
Pierwotnie zamieszkał tam z powiększającą się rodziną główny administrator szkoły Marcin Wytrzyszczak.
Po wojnie budynek wyremontowano, a w latach 60-tych w
,,białym domku” swoją siedzibę znalazł Komitet Dzielnicowy
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po rozwiązaniu PZPR,
w latach 90. budynek po niezbędnych pracach adaptacyjnych
znowu zajęły dzieci niesłyszące. Przez
jakiś czas w maleńkim wejściu do budynku usytuował się mini-sklepik z
biletami MPK, papierosami, chemią
gospodarstwa domowymi i cieszył się
wielkim powodzeniem.
O przeprowadzanym obecnie remoncie opowiada nam wicedyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niesłyszących pan Sylwester Mroczek.
- Zakres prac jest dość szeroki, choć
dotyczy tylko zewnętrznej części budynku. Trzeba odwilgocić fundamenty, odkuć stare tynki, wykonać docieplenia
budynku. Konieczne jest usunięcie sta-

wspominali nad maltą

Spotkaliśmy się na peronie stacji kolejki „Maltanka”. Przedstawiciele Kręgów Starszyzny Harcerskiej „10 PDH”, „Wiarusy” 2 PDH” i „Owar” zajęli miejsca w wagoniku i z pieśnią
harcerską „Raduje się serce, raduje się dusza” ruszyli mocno
kołyszącym wagonikiem do stacji końcowej „ZOO”.
Po drodze mijaliśmy miejsca, które w młodości bardzo dobrze
znaliśmy, gdyż po wojnie wielu z nas biegało po „dnie” dzisiejszego Jeziora Maltańskiego, będącego w tamtych czasach piękną łąką, na której zielarka pani Szramina pasła swoje dwie kozy.
Łąka ta była też miejscem zbiórek, w czasie których odbywaliśmy
ćwiczenia musztry. Dzisiaj to miejsce pokrywają wody jeziora,
które powstało ze spiętrzenia rzeki Cybiny. W wyniku powstającego jeziora zostały zlikwidowane dwa parafialne cmentarze - św.
Jana Jerozolimskiego i Archikatedralny, z których ekshumowane
szczątki przeniesione zostały na inne cmentarze w Poznaniu.
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rych i brzydkich krat w oknach, które w razie ewakuacji małych
dzieci z budynku byłyby niebezpieczną przeszkodą.
ch rolę będzie teraz pełnić folia antywłamaniowa. W planach
generalnego remontu elewacji budynku jest jeszcze wykonanie nowych opierzeń z blachy oraz wymiana rynien.
- Nowoczesna będzie aranżacja wejścia do budynku od ronda
Śródka i ulicy Podwale. Potem przyjdzie czas na tynkowanie, a elewacja utrzymana będzie w barwach popielatych. Pamiętajmy, że
budynek znajduje się na trasie Traktu królewsko-cesarskiego, zatem
musi być elegancki, temu służyć będzie m. in. oświetlenie zewnętrzne budynku. Zniknęły już reklamy z dachu - takie były zalecenia
Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka miasta Poznania. Z
jednej strony przyznaję im rację, że reklamy psuły wizerunek, ale
Ośrodek z tych reklam czerpał duże korzyści finansowe. To dzięki
nim systematycznie poprawialiśmy warunki bytowe naszych niesłyszących wychowanków. Remont potrwa do końca września. Jest
finansowany z budżetu Miasta Poznania.
(E.K.)

W pobliżu kościoła św. Jana
z czasem pobudowano nowe
obiekty Fundacji Kawalerów
Maltańskich oraz dwa drewniane budynki. W jednym z
nich mieściła się Komenda
Hufca Poznań – Nowe Miasto oraz do niedawna harcówka 2 PDH „Komandorzy”.
Pusty na razie jest też plac
po rozebranych budynkach i
urządzeniach Zakładów Spirytusowych „Polmos”. Tuż przed
końcową stacją kolejki minęliśmy Baseny „Termy Maltańskie” oraz drewniane domki „Campingu”. W drodze powrotnej
obserwowaliśmy drugi brzeg jeziora, gdzie pięknie prezentował
się stok narciarski czynny cały rok oraz trybuny dla kibiców, obserwujących przebieg regat wioślarskich i kajakowych.
Długo jeszcze wspominaliśmy nasze młodzieńcze przygody
popijając kawę i zajadając lody. Z okolicą Jeziora Maltańskiego
bardzo mocno związani byli i są uczestnicy wycieczki, którzy w
większości dzieciństwo i młodość spędzili na Śródce, Ostrowie
Tumskim i Osiedlu Warszawskim, a więc w bezpośredniej bliskości jeziora. Ogromną radość sprawili nam turyści w naszym
wieku z Nowego Tomyśla, którzy przyłączyli się do śpiewu harcerskich piosenek. Serdecznym uśmiechem pożegnała nas załoga
Kolejki, a pan Zawiadowca stacji dorzucił „no to do zobaczenia
w przyszłym roku!”. A no, zobaczymy, może w przyszłym roku
dołączą do nas inne Kręgi Starszyzny Harcerskiej.Czuwaj!
Tekst i zdjęcie Andrzej Lik KSH „10 PDH”
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tajski spokój

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”.

Przez ostatni tydzień czerwca i połowę lipca cały świat obserwował dramatyczną walkę o życie dwunastu młodych tajskich piłkarzy i ich trenera uwięzionych w jaskini Tham Luang
na północy Tajlandii. Sprawa była tak głośna, że nie muszę jej
tu opisywać. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz,
którą główne media omijały. Bezprecedensowa akcja ratunkowa w jaskini Tham Luang to nie tylko wielki sukces tajskich
służb oraz międzynarodowej ekipy nurków, którzy wydobyli z
na powierzchnię chłopców i ich trenera. To także ważna lekcja
o tajskiej kulturze i tajskim charakterze, który walnie przyczynił się do szczęśliwego zakończenia całej historii.
Po około tygodniu od chwili zaginięcia chłopców i ich trenera
nadzieje na ich odnalezienie gasły z każdą godziną. Spodziewano
się, że cudem będzie samo odnalezienie ich ciał, które, jak przypuszczano, masy wody wlewające się do jaskini poniosły w niedostępne czeluście. I wtedy nastąpił prawdziwy CUD! Drugiego
lipca, dziewięć dni od zaginięcia, brytyjski nurek John Volanthen
odnalazł ich żywych w grocie około czterech kilometrów od wejścia do jaskini. Nie zobaczył szaleńców miotających się na ciasnej przestrzeni. Zobaczył spokojnie medytujących chłopców.
Od samego początku tego koszmaru media spekulowały nad
rolą trenera, 25-letniego Ekkapola Chantawonga w tym wydarzeniu. Część z nich zaczęła go oskarżać o lekkomyślne zaprowadzenie chłopców do jaskini, do której wstęp jest wzbroniony
podczas pory deszczowej, która właśnie trwa w Tajlandii. Głosy
krytyki, być może uzasadnionej, szybko jednak ucichły. Rodzice
chłopców stanęli murem za trenerem, a świat obiegła wiadomość
o wspaniałej jego postawie podczas tych dziewięciu koszmarnych dni, podczas których tkwili uwięzieni w grocie bez nadziei
na ratunek.

Kilka kanałów telewizyjnych prowadziło relacje na żywo z
Chiang Rai. Zdjęcie drużyny widoczne w tle stało sie ikoną.
Okazało się, że Ekkapol Chantawong wychował się w buddyjskim klasztorze i przez kilka lat był mnichem. W jaskini nauczył chłopców medytacji, podczas której oderwali się
mentalnie od koszmarnej rzeczywistości i spowolnili swój
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metabolizm. Dzięki temu przetrwali w znakomitej kondycji
psychicznej. Zakazał chłopcom wykonywania gwałtownych ruchów i polecił im, by jak najdłużej leżeli nieruchomo, by oszczędzać energię. Zalecił bardzo oszczędne używanie latarek, które
mieli ze sobą, dzięki temu oczy chłopców nie odwykły od światła. Rozdzielił między nich skąpe zapasy żywności, samemu nic
nie jedząc. Ratownicy określili potem jego stan jako najgorszy.
Przypuszczam, że w Polsce trener Ekkapol zostałby rozerwany na strzępy w momencie wystawienia głowy z tej jaskini.
Na szczęście Tajlandia to nie Polska. Tajowie w przeciwieństwie
do Polaków w chwili tragedii nie szukają za wszelką cenę winnych, nie rozdzielają włosa na czworo i nie odprawiają chocholego tańca, byle tylko dorwać winnego. Bo według nas zawsze ktoś
musi być winny. Tajowie podchodzą do tragedii zupełnie inaczej.
Przede wszystkim skupiają się na jak najszybszym rozwiązaniu
kryzysu, a zamiast tracić energię na szukanie winnych zaczynają
myśleć pozytywnie. Są skoncentrowani na tym, co najważniejsze
– akcji ratowniczej i zachowaniu spokoju.

Okładka tajskiej gazety.
Na pewno widzieliście w telewizji twarze rodziców czekających
na swoich synów przed jaskinią Tham Luang. Czy zwróciliście
uwagę, że żaden z nich nie płakał, ani nie szlochał? A przecież ci
ludzie przeżywali największą tragedię swojego życia!
Działo się tak, ponieważ bardzo ważną częścią tajskiej kultury jest SPOKÓJ. Uzewnętrznianie swoich uczuć jest tu postrzegane jako przejaw słabości. Ktoś, kto ujawnia swoje uczucia
naraża na szwank swoją „Twarz” – rzecz dla Taja najważniejszą.
Owa „Twarz” (po tajsku „San”) to coś w rodzaju naszego Honoru w dobrym, przedwojennym znaczeniu. Taja niezwykle trudno
jest wyprowadzić z równowagi, jeśli jednak poczuje on, że uraziliśmy jego „Twarz”, czyli np. publicznie go upokorzyliśmy, wówczas nie ma przebacz. W obronie swojej „Twarzy” Taj chwyci za
nóż albo pistolet.
Tajowie są buddystami, a ważną częścią tej religii jest medytacja. Sądzę, że bardzo pomogła ona zarówno chłopcom uwięzionym w jaskini jak i ich rodzicom czekającym na nich na zewnątrz.
Uważam wręcz, że po tym wydarzeniu medytacja powinna zostać jednym z obowiązkowych przedmiotów w szkołach. I to
nie tylko w Tajlandii! Być może trener Ekkapol Chantawong jest
winny. Być może faktycznie lekkomyślnie wprowadził chłopców
do jaskini, do której wstęp o tej porze roku jest wzbroniony. Ale
co da ukaranie go, zwłaszcza wobec jego wspaniałej postawy wobec chłopców, gdy przez dziewięć koszmarnych dni czekali na
odnalezienie? W czym to pomoże?
Chciałbym, żebyśmy się tego od Tajów nauczyli. Spokoju w
obliczu tragedii zamiast gorączkowego szukania winnych. I skupienia na sprawach najważniejszych zamiast jałowego dzielenia
włosa na czworo.
Mateusz Biskup
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z obrad samorządu osiedla

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji, przedstawiciel Stowarzyszenia Twierdza zabiegał o poparcie osiedlowego samorządu dla pomysłu wykorzystania fortu przy ul. Chemicznej
(fot. niżej). Teren ten można byłoby zagospodarować jako
atrakcyjne i bezpieczne miejsce odpoczynku dla mieszkańców. Należy się zastanowić, jaką konkretnie funkcję miałoby
spełniać. Zapewniono, że ze strony Rady Osiedla będzie poparcie dla tego projektu.
W zebraniu uczestniczył poznański poseł Bartłomiej Wróblewski. Mówił m.in. o możliwościach rozwiązania
uciążliwego problemu przejazdów kolejowych na osiedlu przez budowę tuneli. Realizacja jest możliwa przy presji
mieszkańców na władze. Przewodniczący Ludwik Troński zapewnił o
poparciu Rady Osiedla dla przedstawionych propozycji. Poinformował jed-

Nie istnieje już ten stary budynek, który stał pusty
i zniszczony przez ostatnie lata przy ul. Suchej.

Po wymuszonym długim przestoju, znów trwa budowa
dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Zawady.

nak również, że priorytetem jest budowa tramwaju na Główną.
Rada zwróciła się do posła o poparcie tego projektu. B. Wróblewski stwierdził, że budowa tramwaju powinna być priorytetem dla
władz, od których należy domagać się realizacji tej inwestycji.
Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego stwierdził, że jeżeli nie ma nacisku oddolnego, to władze nie działają. Zaproponował rozpropagowanie omawianych tematów za
pomocą kanałów społecznościowych.
Inny mieszkaniec domagał się naprawy klimatu akustycznego na ul. Gnieźnieńskiej, w związku
z bardzo dużym ruchem ciężarówek
i betoniarek na tej ulicy. Postanowiono
wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska w tej sprawie. Rozmawiano też
m.in. o budowie przejść dla pieszych,
doposażeniu placu zabaw przy ul. Nadolnik, o budowie żłobka na terenie
Osiedla. Termin następnej sesji Rady
Osiedla wyznaczono na dzień 7 sierpnia 2018r.
(Z protokółu zebrania)

Po dziwnej kamienicy sprzed dwóch wieków zostały tylko
cegły i belki, ale niebawem urośnie tu nowy obiekt.

Zaawansowany pierwszy blok mieszkalny powstającego
kompleksu na terenie starego młyna przy ul. Nadolnik.
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GŁÓWIEŃSKIE OLĘDRY (2)

Poprzednio przedstawiłem w zarysie historię osadnictwa
holenderskiego w Polsce oraz na terenie Wielkopolski, a teraz
wracamy do Głównej. Była znaczącą wsią, wymienioną w dokumentach już w XIII wieku (1231r.). Należała do biskupstwa
poznańskiego i podlegała parafii Św. Jana Jerozolimskiego.
Pierwszą wykazaną w przywileju lokacyjnym osadą na "prawie
holenderskim", zwaną "Główieńskie Olędry", była osada założona we wschodniej części wsi Główna, na podstawie przywileju lokacyjnego biskupa Teodora Czartoryskiego w roku 1753.
Występują w tym dokumencie takie nazwiska osadników jak:
Żegocki, Szymczyk, Masłowski, Pietruszka. Obszar tej małej kolonii wynosił 33 ha i niestety żywot jej był stosunkowo krótki,
gdyż później w aktach metrykalnych parafii Św. Jana już nie występują te nazwiska.
Następna na Głównej lokalizacja osady na prawie holenderskim miała miejsce na podstawie przywileju wystawionego przez
biskupa poznańskiego Antoniego Okęckiego w roku 1782. Osada
ta była już większa od poprzedniej, mianowicie posiadała grunty o pow. 70 ha. Spotyka się tutaj następujące nazwiska: Czajka,
Wimarski (lub Winiarski), Nowaczyk, Plewniak, Zyliński, Kowalewski, Plewa, Strojniak i Jakubiak. Te nazwiska pojawiają się w

Osada olęderska leżała nad rzeką Główną (strzałka),
przy skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej.
aktach metrykalnych parafii do 1803 r.
Według "prawa holenderskiego" ci osadnicy byli ludźmi "wolnymi" (w odróżnieniu od innych grup ludności), otrzymywali
ziemię w wieczystą dzierżawę, a w pierwszych latach gospodarowania byli zwolnieni ze świadczeń na rzecz właściciela gruntów
(w wypadku Głównej były to dobra biskupie). Osadnicy ci otrzymywali do uprawy grunty przeważnie zaniedbane, porosłe często lasem i chaszczami, zalane wodą (po niszczących wojnach).
Korzystne warunki osiedleńcze były gwarantowane przywilejami przez biskupa lub w innych osadach przez króla.

kampania
kobiecej polonii
Polonia Poznań od tego roku występować będzie w szere-

gach kobiecych zespołów ekstraligowych. Jednak pomimo
sukcesu, jakim jest awans, trudno będzie nam sprostać standardom obowiązującym w futbolu męskim. Podjęliśmy więc
decyzję o rozpoczęciu kampanii społecznej, mającej na celu
uświadomieniu potrzeb i dysproporcji pomiędzy piłką męską
a kobiecą.
Nasz pomysł to rozpropagowanie na wiatach przystankowych
w Poznaniu przez okres wakacji plakatów tzw citilight o treści
"Trzeba mieć jaja?”. Akcja składać się będzie z 3 etapów, podczas
których widz stopniowo otrzyma kolejno nowe wskazówki jak
dotrzeć do tych informacji oraz o co w tym wszystkim chodzi.
Kontynuacją akcji plakatowej ma być prowadzenie od 16 lipca
fanpage (profilu) na Facebooku, w którym będziemy umieszczać
fakty ze świata piłki kobiecej. Stąd też nasza prośba o włączenie
się do akcji poprzez udostępnienie informacji o ilości zawodni-
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Przeglądając akty lokacyjne, widzimy ciekawe zależności wzajemnych zobowiązań właściciela gruntów i "olędrów". Jeżeli chodzi o właścicieli, to przede wszystkim gwarantują oni zwolnienie
od podatków w pierwszych latach gospodarowania (tutaj 7 lat).
Osadnicy zobowiązują się do różnych świadczeń na rzecz pana,
jak karczunek drzew, budowę dróg, połowy ryb itp., a po upływie
kilku lat - do daniny w formie pieniężnej lub świadczeń w naturze. Osadnicy mają prawo wybrać "ławnika przysiężnego" (coś
w rodzaju dzisiejszego sołtysa), który był niejako pośrednikiem
pomiędzy właścicielem a gminą olęderską. Ławnik za swoje obowiązki otrzymywał rekompensatę w postaci dodatkowych gruntów, z których był wieczyście zwolniony od czynszów i danin. Ale
ławnik miał też liczne obowiązki (no i władzę), a mianowicie:
-Dopilnowanie, aby przydzielone grunty były właściwie wykorzystane przez osadników i były świadczone na rzecz pana określome czynsze i daniny (po okresie początkowego zwolnienia).
-Pilnowanie, aby koloniści korzystali tylko z miejscowej karczmy i pili rozsądnie, gdyż nadużywanie trunków prowadzi do
zmniejszonej wydajności pracy na roli i w ślad za tym niemożność wywiązania się ze zobowiązań..
-Kontrola karczmarza czy nie fałszuje trunków, nie oszukuje
na "miarze" i czy karczmarz zaopatruje się w gorzałkę tylko z gorzelni w Głównej (należącej też do pana).
-Zbieranie danin od kolonistów w postaci drobiu, jaj i zwierząt
rzeźnych, następnie przekazywanie do pana.
-Kontrola świadczeń roboczych, jak wyrąb lasu, zwiezienie
drewna, budowa dróg, połów ryb itp.
-Pilnowanie ściągalności świadczeń dla kościoła.
-Kontrola młynarza, aby przemiał był w pierwszej kolejności
dla Głowian i Olędrów Głowieńskich.
-Pilnowanie kominów i pieców chlebowych, czy są w należytym stanie i nie zagrażają pożarem.
-Nadzór nad sprawiedliwą wymianą gruntów pomiędzy kolonistami i nie przyjmowaniem obcych.
-Informowanie dworu o powstających wydarzeniach.
Ławnik miał też możliwość radykalnego sposobu egzekwowania obowiązków i wymierzanie doraźnej kary. Mianowicie przed
domem ławnika stał tzw."gąsior", czyli rodzaj dyb: pomiędzy słupy z rowkami wsunięte były deski z otworami na szyję i ręce. W
tej pozycji winnemu wymierzano doraźnie karę chłosty.
Osadnicy oddawali tylko część dochodów i świadczeń rzeczowych, resztę zatrzymując dla siebie. Wobec istniejącej wtedy powszechnej gospodarki pańszczyźnianej w Polsce, gdzie chłop był
własnością pana, to "prawo holenderskie" było wtedy aktem liberalnym, nowoczesnym i przynoszące obopólne korzyści. Przede
wszystkim członkowie gminy olęderskiej byli na tyle "ludźmi
wolnymi", że mogli w pewnych warunkach odstąpić od wzajemnej umowy. (cdn)
Walerian Kozłowski.
czek w porównanie do futbolu mężczyzn, nakładach finansowych, budżetach zespołów męskich a kobiecych, zainteresowaniu
mediów itp. Konrad Kowalski Wiceprezes Zarządu TS Polonia
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
WAKACJE NA SPORTOWO

Wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, zapraszamy na strefę rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 45.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od
9 do 12. Wyjątek stanowi okres od 20 do 24 sierpnia, kiedy godziny zmienią się na popołudniowe - od 15 do 18. Serdecznie zapraszamy miłośników sportu. Czekają na Was gry i zabawy z piłki
nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i wiele innych.

LIVE YOUR GOALS

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej, piłkarki z klas trzecich i
czwartych reprezentowały naszą szkołę na turnieju wojewódzkim Live Your Goals. W finale rozgrywek dziewczęta walczyły
z ogromną determinacją. Ostatecznie zajęły piąte miejsce, a wyróżnioną zawodniczką została Nadia B. Gratulujemy postawy i
trzymamy kciuki za sukcesy w następnym roku

WIELKIE MALOWANIE

Z inicjatywy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała akcję zbiorowego rysowania na temat
zanieczyszczonego i czystego środowiska pod hasłem „Bądź eko
- działaj eko!”
Uczniowie klasy 1a, 3a, i 3b z SP45 dołączyli do tej akcji. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 300 uczniów i przedszkolaków. Wynikiem pracy dzieci były piękne rysunki promujące
ochronę środowiska. Niespodzianką dla uczestników było zwiedzanie stadionu oraz słodycze od firmy Terravita.

PÓŁKOLONIE

W pierwszym tygodniu wakacji 42 uczniów z klas II i III
uczestniczyło w półkoloniach, które kolejny już raz zostały poprowadzone przez nauczycieli naszej szkoły i na jej terenie.
Zajęcia zostały zorganizowane dzięki środkom pozyskanym z
Rady Osiedla Główna oraz przy współpracy z Akcją Katolicką.
W ciągu pięciu dni uczniowie uczestniczyli w zabawach sportowo-rekreacyjnych.
Dzieci bawiły w Parku Linowym Malta i ozegrały mecz minigolfa. Odwiedziły również Multikino Malta, gdzie obejrzały
film pt. „Uprowadzona Księżniczka" oraz bawiły się w Fabryce
Śmiechu Michałek. Ostatniego dnia przedstawiciele Akcji Katolickiej zorganizowali w Bogucinie poczęstunek dla uczestników
półkolonii, natomiast Rada Osiedla Główna obdarowała dzieci
wyprawkami szkolnymi. Wszyscy z uśmiechem na twarzy zakończyli pełen wrażeń tydzień.

„LATO W MIEŚCIE”

W pierwszych dniach lipca 26 uczniów klas I-III uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez szkołę w ramach akcji Urzędu Miasta "Lato w Mieście". Przez pięć kolejnych dni na
uczestników półkolonii czekało wiele atrakcji. Dzieci odwiedziły
kino Malta, gdzie obejrzały film pt. "Odlotowy nielot”. W kolejnych dniach bawiły się w Fabryce Śmiechu "Michałek”, odwiedziły nowe ZOO, do którego przyjechały „Maltanką”, w Ogrodzie
Botanicznym poznawały egzotyczne rośliny. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich była wizyta na stadionie INEA, gdzie na
dzieci czekały upominki. Piękna pogoda, dobre humory oraz
wiele wrażeń sprawiły, że wszyscy uczestnicy półkolonii będą
zapewne mile wspominać razem spędzony czas.
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marzenia się spełniają

Już od początku szkoły podstawowej chciałem być leśnikiem
i myśliwym. Wychowywałem się w domu otoczonym pięknym
parkiem. Była to posiadłość przedwojennego ministra finansów, który po wojnie zamieszkał w Gdańsku, a moim rodzicom powierzył opiekę nad posesją. Miałem od dziecka kontakt
z przyrodą, co też wpłynęło na wybór mojej życiowej drogi.

Jako uczeń podstawówki czytałem książki przyrodnicze, hodowałem króliki, jeża, miałem też w klatce sowę płomykówkę
z uszkodzonym skrzydłem, przez co znalazła się pod moją opieką. Aby ją wykarmić łapałem myszy oraz wracając ze szkoły wstępowałem do sklepu mięsnego, gdzie pani sprzedawczyni zbierała
dla mojej sowy ścinki od sprzedawanych mięs.
Udało mi się również zdobyć od kolegi, którego ojciec był myśliwym, stare roczniki czasopisma „Łowiec Polski”, które stały się
moją ulubioną lekturą. Opisy przedwojennych polowań na grubego zwierza i zwierzynę drobną oraz wiosenne polowania na
głuszce, cietrzewie, słonki i kaczory kaczki krzyżówki przenosiły
mnie w magię przeżywania łowieckich przygód i opisy fascynujących zjawisk przyrodniczych.
Po szkole podstawowej dostałem się do Technikum Leśnego
w Rzepinie na odzyskanej Ziemi Lubuskiej. W mojej wymarzonej szkole mogłem dalej kontynuować i rozwijać swoje zainteresowania. Wspaniali nauczyciele i wychowawcy w internacie
oprócz przekazywania nam wiedzy tworzyli dobry klimat kształtowania naszych osobowości z dala od rodzinnych domów.
W Technikum spełniło się moje pierwsze marzenie zdobycia uprawnień łowieckich. Już w 1967 roku, jako uczeń piątej
klasy, zdałem egzamin łowiecki i zostałem członkiem PZŁ oraz
członkiem Koła Łowieckiego „Jelonek” przy Technikum Leśnym
w Rzepinie. Mam wiele pięknych i niezwykłych wspomnień
z tego okresu, ale pozostawiam je na inną, specjalną okazje, jak
na to zasługują.
Po ukończeniu Technikum dostałem się na studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Leśnym. Na trzecim roku studiów stworzyła się dla mnie niezwykła
szansa zatrudnienia w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym
w Murowanej Goślinie. Zostałem pracownikiem technicznym
w Łowieckim Ośrodku Doświadczalnym „Zielonka”, będącym
placówką badawczą Katedry Gospodarstwa Łowieckiego WSR
w Poznaniu. Aby podjąć pracę na pełnym etacie, musiałem
przenieść się na studia zaoczne. Spełniło się więc kolejne moje
marzenie być blisko łowiectwa, uczestniczyć w programach naukowych i oddawać się łowieckiej pasji.
Rósł mój myśliwski dorobek i marzyło mi się m.in. polowanie na wiosennych tokach głuszców (fot. obok). W polskich łowiskach było niewiele populacji tych ptaków, których liczebność
pozwalała na ich łowieckie użytkowanie. Takie polowania były
zresztą zastrzeżone dla wybranych myśliwych z grona ministrów
lub partyjnych dygnitarzy. Jednak nieoczekiwanie pojawiła się
szansa na realizację kolejnego mojego łowieckiego marzenia.
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Latem 1973 roku nadeszła informacja o wizycie studentów
z Lesotechnicznej Akademii im. Kirowa w ówczesnym Leningradzie (ZSRR) w ramach wymiany z WSR Poznań. Jeden dzień był
przeznaczony na zwiedzanie Leśnego Zakładu Doświadczalnego
w Murowanej Goślinie. Mnie przypadło zapoznanie gości z działalnością Stacji Badawczej ŁOD w Zielonce. Wtedy byłem już
kierownikiem tej placówki. Omówiłem realizowane tematy badawcze dotyczące danieli i saren oraz gromadzonych materiałów
do badań z pozyskiwanych zwierząt łownych, będących przedmiotem badań przez Katedrę Gospodarstwa Łowieckiego.
Po zakończeniu mojego wystąpienia studenci opuścili Stację,
ale ich opiekun był bardzo zainteresowany łowiectwem w naszym kraju. Przyznał się również, że jest też myśliwym („ja toże
achotnik”). Dyskutowaliśmy o łowiectwie w naszych krajach. Na
koniec tej rozmowy powiedziałem, iż moim marzeniem jest polowanie na głuszca w czasie wiosennych toków. Borys - bo tak
miał na imię opiekun radzieckich studentów - zaproponował
mi zaproszenie na takie polowanie na odkrytym przez siebie
tokowisku. Każdej wiosny razem z przyjaciółmi organizuje – jak
powiedział - wyprawę na „ochota na głuchara”, aby uczestniczyć
w misterium miłosnym tych pięknych kuraków leśnych.
Zaproponowałem Borysowi, aby po odwiezieniu studentów na
nocleg w poznańskim akademiku „Przylesie” wieczorem przyjechał do Zielonki na polowanie na rogacza. Bardzo się z tej propozycji ucieszył, a pewien polski student przywiózł go na motorze
z Poznania do mojego domu w Murowanej Goślinie. Borys musiał jednak koniecznie wrócić do „Przylesia” przed porannym
przebudzeniem jego podopiecznych, aby o jego wyjeździe nikt
się nie dowiedział. Mieliśmy dla siebie wieczór i ranek. Borys był
cały szczęśliwy, gdyż wieczorem strzelił z mojego drylinga rogacza, a o 4 rano jedną kaczkę krzyżówkę, gdyż właśnie pierwszego
sierpnia rozpoczął się sezon polowania na kaczki. Przed wyjazdem do Poznania wymieniliśmy się naszymi adresami i oczekiwałem na pierwszy list od Borysa.
Przez następny rok mój nowy znajomy Borys nie dał jednak
o sobie żadnej wiadomości mimo, że napisałem do niego. Dopiero w połowie 1975 roku otrzymałem list z przeprosinami,
że tak długo nie pisał, gdyż był na „stażirowce” (stażu) 10 tys.
km od Leningradu i stamtąd nie mógł przesłać żadnej wiadomości. W liście prosił o przesłanie danych moich i mojej żony,
gdyż chce wysłać nam zaproszenie, niezbędne do odwiedzin
w Leningradzie.
Po otrzymaniu zaproszeń pojechaliśmy z żoną na dwa
tygodnie do Borysa i jego rodziny. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie i czuliśmy się od pierwszego dnia jak
u dobrych przyjaciół. Zwiedziliśmy piękny Leningrad i jego zabytki z czasów carskiej Rosji. Zwiedzanie Ermitażu trwało cały
dzień, a i tak wydawało się, że wiele nie zobaczyliśmy. Ostatni dzień pobytu przypadł na uroczystość w Hotelu „Astoria” z
okazji obrony doktoratu małżonki Borysa Tatiany - lekarza i naukowca w Instytucie „Tuberkulozy” (przeciwgróźliczym). Na
przyjęciu tym byliśmy
honorowymi
gośćmi.
Przy pożegnaniu otrzymałem cenną obietnicę
polowania na głuszca.
Wiosną przyszłego roku
przyślą mi wymagany
„wyzew” (zaproszenie)
od jego żony, gdyż członek rodziny mógł zaprosić „inostranców” tylko
co drugi rok. (cdn)
Stefan Wojciechowski
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Urzędnicze widzimisię

pomożemy wędkarzom

Żadne z poznańskich osiedli nie może
cieszyć się tak pięknym terenem krajobrazowym i rekreacyjnym jak Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Urokliwe stawy na rzece
Cybinie to był też raj dla wędkarzy.
Tu żyje wiele atrakcyjnych wędkarsko
gatunków ryb. Do nich należą drapieżniki
szczupak, okoń, sandacz i węgorz. Popularnością cieszyły się płoć, wzdręga, leszcz, lin, Stanisław Schupke
karaś, a nawet karp. Nad brzegami widywaliśmy stale miłośników wędkowania przybyłych z całego miasta
Poznania i z gmin ościennych
Bardzo smuci nas jednak dziś to, iż obecnie wędkarze nie mogą
uprawiać umiłowanego przez siebie sportu, zarazem miło spędzać czasu w zaciszu leśnego spokoju na cybińskich akwenach!
Jest naszym obowiązkiem walczyć o przywrócenie możliwości
wędkowania na naszych stawach. Trudno znaleźć winnych nieuzasadnionych decyzji podjętych przez „nie wiadomo kogo”.
Należałoby bardzo za to „podziękować” niekompetentnym
lub daleko oddalonych mentalnie od mieszkańców urzędnikom

służb miejskich. To jest kamień rzucony w mieszkańców Osiedla
Antoninek –Zieliniec – Kobylepole!
Jako mieszkaniec tego Osiedla, w imieniu wszystkich, którzy
tu w przyszłości będą chcieli wypoczywać i realizować swoje
hobby, OBIECUJĘ przyjrzeć się szczegółowo tym niezrozumiałym miejskim decyzjom i walczyć o przywrócenie normalności. Jako wędkarz amator, życzę wszystkim wędkarzom,
abyśmy jak najszybciej znów życzyli sobie taaakiej ryby oraz połamania kijów!
Stanisław Schupke – radny Osiedla A-Z-K

biuletyn policyjny

żyńska. Poprzez wyważenie drzwi włamano się do cukierni a następnie dokonano kradzieży pieniędzy w kwocie 5000 złotych.
Straty na szkodę Aleksandra Ł. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. Prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Abp. Walentego Dymka. N/n sprawca poprzez odgięcie
bramy włamał się do boksu garażowego, z którego dokonał kradzieży roweru TREK koloru niebieskiego o wartości 5000 złotych
na szkodę Piotra K. Zdarzenie w dniach 13/14.07.2018 w godz.
21.00-12.00. Zabezpieczono ślady z udziałem technika Kryminalistyki. Rower nie oznakowany przez policję.
Ul. Sarnia. Na terenie budowy poprzez przecięcie kłódki włamano się do pomieszczenia socjalno-magazynowego, a następnie dokonano kradzieży elektronarzędzi. Straty na szkodę Piotra
B. Teren nie monitorowany. Zdarzenie w dniach 11/12.07.2018 w
godz. 19.00-07.00. Prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Maltańska. Poprzez zarysowanie powłoki lakieru dokonano uszkodzenia pojazdu marki Volvo XC 40. Straty 2100 złotych
na szkodę „Mleasing” sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Zgłaszający Kamil O. Miejsce zdarzenia monitorowane. Postępowanie
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Zasady dobrego wychowania

sy typu ,,kocham Ewkę”). Teraz tatuażami pokrywa się całe ciała,
widziałam wnętrze ust z jakimiś ,,hieroglifami”. Fachowcy dopisali symbolikę, jakąś filozofię. Salony tatuażu na brak coraz nowych klientów nie narzekają.
Tymczasem na tzw. zachodzie tatuaże przestają być modne, a
salony, w których je dziargano, zamykają podwoje. Co więcej:
wytatuowane gwiazdy z Hollywood zaczynają narzekać na brak
propozycji filmowych, na konieczność nakładania grubego makijażu, aby tatuaż na twarzy, karku czy czaszce zakryć. Wielkie
sieci handlowe, przyjmując do pracy, stawiają warunek: bez widocznego tatuażu, a już zatrudnionym nakazują tatuaże likwidować! Tak więc w miejsce salonów tatuaży pojawiają się gabinety
laserowego usuwania rysunków z ciała.
U nas moda na tatuaże jeszcze trwa. Młodzi (wytatuowani) ludzie z niekiedy kpiącym uśmiechem patrzą na starsze panie w
niemodnym makijażu (niebieskie powieki, róż na pomarszczonych policzkach). A ja się zastanawiam jak za 2 – 3 dekady będą
wyglądać dzisiejsi 20-30-latkowie, gdy ich skóra zwiotczeje, pomarszczy się i ze swoimi tatuażami staną się pośmiewiskiem dla
młodzieży... ,,Tatuaże są piętnem głupoty” - przeczytałam w jakiejś internetowej dyskusji. I ja się z tą opinią zgadzam. (E.K.)

Ul. Świętego Michała. Poprzez przecięcie kłódki n/n sprawca
dokonał włamania do piwnicy i kradzieży telewizora. Straty 400
złotych na szkodę Samanty P. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Łaskarza. Jan A. zgłosił, że jego zięć Grzegorz B. poprzez
szarpanie oraz uderzanie pięścią w twarz naruszył jego nietykalność cielesną. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał otarcia
naskórka prawego policzka.
Ul. Chemiczna. Przemysław S. lat 49 nie notowany oraz Jan
Cz. lat 59 nie notowany wbrew przepisom dokonywali łowienia
ryb na tzw „podrywkę”. Zatrzymani na gorącym uczynku przez
f-szy KP Wodny oraz RPI KP Wilda. Postępowanie prowadzi KP
Poznań Nowe Miasto.
Ul. Św. Michała. N/n sprawca poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych włamał się na rachunek bankowy firmy
GOAP. W wyniku tego zdarzenia firma GOAP nie poniosła strat
finansowych. Zgłosił przedstawiciel firmy Andrzej S. Ul. Łom-

tatuaże w odwrocie

Nie jest naganne podążanie za trendami w modzie. Oby tylko
mieściło się to w kanonie dobrego smaku i miało – a jednak –
odrobinę indywidualizmu. Abyśmy nie byli ,,modni” za wszelką
cenę. Obserwuję młodych pięknych ludzi: kobiety i mężczyzn.
Trochę im zazdroszczę wysportowanych sylwetek, gładkiej skóry itp. Ubolewam nad tymi, którzy już dźwigają piwno-chipsowy
brzuszek, którzy (ocena subiektywna) oszpecają się dziwnymi
brodami na modłę pradawnych Wikingów i dziwacznych fryzurami niby-samurajów. Ale – zarost można zgolić, włosy odrosną,
gdy miną te trendy. Gorzej jeśli po modzie pozostaną ślady, może
i nawet na całe życie.
Oto od kilku lat nastała moda na tatuaże. One były zawsze:
wśród marynarzy, więźniów i plemienne, zwłaszcza mieszkańców Wysp Polinezyjskich. Miały swoją symbolikę, oznaczały
przynależność do jakiejś grupy społecznej. Zaczęły się jednak
pojawiać, jako maleńkie rysunki, na ciałach młodych ludzi –
dziewczyn i chłopaków (rozmaite motylki, serduszka albo i napi-
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

w szkole rodzinna zabawa

Zgodnie z coroczną tradycją, dzięki zaangażowaniu Rady
Rodziców i pracowników szkoły, organizowany jest Piknik
Rodzinny dla całej społeczności szkolnej. Możemy razem spędzić czas na wspólnej zabawie, ale jest to także świetna okazja,
by lepiej się poznać i czegoś od siebie nauczyć.
Rozpoczęliśmy od występów naszych najmłodszych wychowanków- były tańce grupy przedszkolnej, występ formacji tanecznej „Hajdasz”, umiejętności instrumentalne zaprezentowali
uczniowie klasy drugiej, którzy pod okiem pani Magdaleny Andrzejewskiej uczą się gry na flażolecie, a umiejętności sportowe
zaprezentowali młodzi karatecy trenujący w naszej szkole.
podopiecznych, by uważali nawiązując kontakty przez internet.
Tak wielu pozytywnych emocji wywołanych przedstawieniem
dawno nie mieliśmy!
Na zakończenie Rada Rodziców oraz dyrekcja szkoły przygotowali pyszną niespodziankę - wielki tort owocowy z życzeniami bezpiecznych wakacji dla naszych uczniów. Dziękujemy za
wspólnie spędzony czas!
Monika Baszczyńska
Nie mogło się obyć bez szkolnego pokazu talentów scenicznych,
podczas którego uczniowie wszystkich klas mieli możliwość indywidualnie zaprezentować swoje umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne i gimnastyczne. Przez cały czas można było
raczyć się kawą, ciastkami i konkretami oraz skorzystać z wielu atrakcji oraz zabaw sprawnościowych przygotowanych przez
rodziców. Były także rodzinne mecze w dwa ognie i piłkę nożną.
Ważnym punktem programu był pokaz i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, które przygotowali dla nas harcerze ze
Swarzędza. Sporo emocji wzbudziła także trzymana w tajemnicy niespodzianka – nauczyciele wraz z rodzicami wyreżyserowali przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Zobaczyliśmy
wyjątkowo zabawne przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”, w którym nauczyciele i rodzice przestrzegali swoich

Czytajmy!

autorki z dobrą marką

Agatha Christie (1890 - 1976), zwana królową kryminałów,
miała dwie pasje: podróżowanie i – pisarstwo. Napisała 80 kryminałów i kilka powieści obyczajowych. Stworzyła rzesze bohaterów, wśród nich, oczywiście, morderców, trucicieli i innych
przestępców. Dwie postacie często przewijają się przez jej kryminały: stary kawaler, doskonały prywatny detektyw Herkules Poirot, zwany małym Belgiem i sympatyczna stara panna – Jane
Marple. Ona, jako detektyw-amator, opierając się na doświadczeniach i obserwacjach... gospodyni domowej, podpowiada
śledczym tropy, wiodące do sprawcy przestępstwa.
Nie ma tu sensu ,,recenzowanie” twórczości Christie czy opisywanie długiego, bogatego w różne doświadczenia jej życia. To
zrobiła rzetelnie i drobiazgowo Janet Morgan, w obszernej (ponad 400 stron) biografii (skrupulatnie autoryzowanej m.in. przez
córkę pisarki), która też jest na bibliotecznej półce przy Tomickiego. O ile niewielkie objętościowo powieści Christie można
przeczytać ,,na raz”, są też doskonałą wciągającą lekturą w podróży, o tyle ,,Biografii Agathy Christie” J. Morgan nie da się czytać bez... odpoczynku i sięgnięcia w tym czasie po inną lekturę.
Otóż Morgan stworzyła kompendium wiedzy nie tylko o życiu i twórczości słynnej Angielki, ale i losach jej dalszej i bliższej rodziny, a także bogatej plejady poznawanych ludzi, sięgając
po rozmaite dokumenty, przeprowadzając dziesiątki rozmów,

odwiedzając miejsca, w których mieszkała pisarka. Morgan wydobyła na światło dzienne setki epizodów z życia Christie, opisała jej stroje, biżuterię, porcelanę etc., pokazała źródło pomysłów
powieściowych i intryg kryminalnych. Biografia jest świetnym
uzupełnieniem dla kryminałów Agathy Christie.
Philippa Gregory tworzy beletrystykę historyczną, dotyczącej dziejów Anglii w XV i XVI wieku. Autorka (z wykształcenia
m.in. historyk) budzi zaufanie, nie tylko przytaczając bogatą bibliografię, ale i pisząc w posłowiu jak budowała portrety psychologiczne bohaterek, o których niewiele zachowało się solidnych
dokumentów. Frapującym jest poznawanie losów kobiet często
przez historyków niedocenianych a przez Gregory wydobytych
niejako na światło dzienne. Żony Henryka VIII pokazane są jako
zwykłe śmiertelniczki ze słabościami, namiętnościami, dylematami i... strachem.
Z pasją i wielką rzetelnością Gregory opisuje m.in. dzieje nie
tylko kolejnych żon i kochanek Henryka VIII, ale i jego samego: jak z pięknego młodzieńca stał się schorowanym, cuchnącym
chorobą starcem. A wszystko to na tle realiów epoki. Fascynujące jest śledzenie przemian religijnych od katolicyzmu do zerwania z Watykanem i ustanowienia kościoła anglikańskiego,
do czego przyczyniła się ostatecznie ostatnia żona Henryka VIII
– Katarzyna Parr, która go przeżyła, będąc kobietą niezwykle
wykształconą, piszącą jako pierwsza pod własnym nazwiskiem
(zachowały się oryginały jej religijnej twórczości).
Wspomniane powyżej książki wypożyczyłam z biblioteki przy
Tomickiego.
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

ocalić dla siebie i innych

Przeprowadzając się do DPS najwięcej mają wspomnień.
Czasem jeszcze kilka czy kilkanaście fotografii. Wspomnienia może zabrać niepamięć, zdjęcia czasem gdzieś giną... Projekt ,,Kronika wspomnień” jest właściwie jedyną szansą, aby to
wszystko ocalić od zapomnienia i – kiedyś – przekazać dzieciom
czy wnukom. Na pamiątkę.
Fachowo nazywa się to scrapbooking, czyli sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumu – bardzo osobistego, bo ze
zdjęciami i pamiątkami w doklejanych zakładkach, ,,tajemnych”
skrytkach. W tym projekcie udział bierze pani Zofia Krakowska. Z dumą i zadowoleniem pokazuje swój barwny album. -O,
tu mam zdjęcie z pierwszej komunii – mówi, pokazując foto w sepii sprzed kilku dekad. - A tu jestem w 1995 roku na wycieczce w
Rzymie (piękne kolorowe fotki i pani Zosia uśmiechnięta – jak
zawsze). Urodziłam się w Bronikowie, zdjęć stamtąd nie miałam,
ale pani Hania wyszukała w internecie, wydrukowała, a ja wkleiłam do mojego albumu.

KONCERTOWO...

W czerwcu mieliśmy śpiewających gości: Chór Męski ,,Orły
Białe” pod dyr. Michała Sergiusza Mierzejewskiego wraz z solistką. Repertuar różny, głosy wspaniałe, słuchacze zadowoleni!
Dziękujemy!
Foto: Natalia Kaźmierczak

Z zakładki wysypują się małe przewodniki z miejsc, w których,
jak przypuszczam, pani Zofia była. Na jednej karcie – wycięte z
gazet fotosy idoli pani Zosi: jest Rosiewicz i Połomski, jest Karin
Stanek. Album wspomnień pani Zofii jest niezwykle kolorowy i
wesoły, bo i jego twórczyni to osoba – jak mi się wydaje - pełna
optymizmu i radości życia.
W projekcie ,,Kronika wspomnień” bierze udział pięć osób z
naszego DPS. Być może zechcą pochwalić się Czytelnikom MY
swoimi albumami. Każdy z nich jest przecież inny. Tak jak każdy
życiorys mieszkających w DPS przy Konarskiego. A wspomnienia warto ocalić. Nie tylko dla swojej rodziny!
Ewa Kłodzińska Foto: Hanna Szymkowiak

SOBÓTKA W JAROGNIEWICACH

Nieco wcześniej niż przewiduje to kalendarz i obyczaj witaliśmy lato. Zostaliśmy zaproszeni przez DPS w Jarogniewicach na
sobótkową imprezę. Pogoda i humory dopisały, a potrawy z grilla były wyśmienite. Foto:
Natalia Kaźmierczak

SPOSOBY NA NUDĘ

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

Biorąc udział we wszystkich imprezach w naszym DPS nie
sposób narzekać na letnią nudę. Ot, choćby wernisaż prac, głównie fotografii, pani Haliny Kasprzak. Było to też interesujące
spotkanie z Autorką, która całość okrasiła poezją. Z podziwem
patrzyliśmy na sfotografowane detale, na piękno utrwalonej na
kliszy natury. Tylko pozazdrościć umiejętności i wrażliwości!
Kiedy pada deszcz dzieci się nudzą – śpiewali kiedyś Starsi Panowie z kabaretu tv. Seniorzy też się nudzą, więc spotkaliśmy się w
naszym holu (taras mokry od deszczu) na... lodach. I pogaduszkach. I już nie było nudno!
Foto: Hanna Szymkowiak

SERNIK Z JAGODAMI

Składniki: 20 dkg sera mielonego, 3
jaja, 10 dkg cukru, 10 dkg masła, 2 budynie śmietankowe, łyżeczka proszku do pieczenia, 30 dkg jagód, 15 dkg herbatników,
szczypta soli
Przygotowanie. 3/4 porcji jagód podgrzewać w garnku przez 10 minut. Żółtka
utrzeć z cukrem i masłem, połączyć z serem, wsypać budynie i proszek do pieczenia – wymieszać z ostudzonymi jagodami. Białka z solą ubić na sztywną pianę. Dodać
do masy i delikatnie wymieszać. Formę wyłożyć herbatnikami,
wylać masę, położyć pozostałe ,,surowe” jagody. Piec przez godzinę w piekarniku nagrzanym do 180 st.C.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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strój wiejski poznański
i patriotyzm

W Muzeum Etnograficznym – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu otwarto
wystawę organizowaną w ramach obchodów jubileuszu niepodległości „1918 – 2018.
Wolność kocham i rozumiem"
Strój wiejski poznański w przeciwieństwie do stroju bamberskiego miał rdzennie polskie korzenie, a jego noszenie uważane było za przejaw patriotyzmu i stanowiło wymóg
dla wielu służących pracujących w domach Poznaniaków. Pełnił zatem lokalnie funkcje zbliżone do - powszechnie znanego jako symbol polskości – stroju krakowskiego.
Poznańskie Muzeum Etnograficzne jako jedyne w Polsce posiada kolekcję stroju poznańskiego. Obecnie uległ on zapomnieniu i często mylony jest ze strojem bamberskim.
Wystawa uświadami jego odrębność.
Przygotowano prezentację patriotycznych dokumentów archiwalnych – zdjęć ślubnych w roku odzyskania przez Polskę niepodległości oraz telegramów ślubnych, które ze
względu na umieszczeniu na nich scen historycznych, godła, herbów, symboli narodowych, a także portretów wielkich Polaków nazywano także patriotycznymi lub kościuszkowskimi czy też narodowymi.
Na zdjęciu: Młoda kobieta w stroju poznańskim, lata 30. XX wieku.

H O R O S K O P na sierpień

BARAN – „Wojował ze studnią, aż w końcu umarł z pragnienia”. Zachowujesz się podobnie, prowadząc od pewnego czasu walkę z wiatrakami. A wydawałoby się, że rozwój wydarzeń powinien Ci wreszcie coś
uzmysłowić. A Ty nic. Okoliczności wymagają szczególnie dyplomatycznego i taktownego postępowania, nie może ono jednak sprawiać
wrażenia uległości. Zmobilizuj wreszcie swoje rozliczne talenty.
BYK – Dałaś(eś) się nabrać, w myśl przysłowia, że: „W otwartym 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.
BLIŹNIĘTA – Nie bardzo wiesz jak zabrać się do sprawy. Niczego
tu nie wymyślisz, bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Czy rozbijesz
garnek prztyknięciem, czy ciosem młota, zawsze otrzymasz skorupy”.
Najważniejsze aby się wreszcie zdecydować, dlatego też nie możesz dalej odkładać podjęcia decyzji. Pamiętaj, że druga strona jest uparta, wytrwała, konsekwentna i zacięta, i nie ma dla niej zbyt trudnego zadania.
RAK – „Jeśli masz coś poniżej siebie, przeskocz, jeśli powyżej, przeczołgaj się dołem”. Aż zdumienie ogarnia, gdy przyjrzeć się z boku Twoim 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 jedna 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 energię na sprawę, która jest przegrana. Bardzo dobry moment do zabrania
się – wreszcie - za sprawy rodzinne.
PANNA – Wszystko wskazuje na to, że znowu pchasz się w kabałę. „Zastanów się zanim pójdziesz ratować bawołu z pazur tygrysa”. Nie
masz kłopotów? Chcesz je 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 mozolne
jak zakładasz. Nie zrażaj się postępowaniem drugiej strony.
WAGA – „Przeładowany okręt ani na wschód, ani na zachód nie popłynie”. Czy rzeczywiście nie stać Cię na selekcję spraw? Ciągle znerwicowana(ny), nienadążająca(cy), bez przerwy z czymś na głowie. Czas
dojść do jakiegoś ładu – i w działaniu i z samym sobą. Na szczęście pojawiła się ostatnio w Twoich poczynaniach rzutkość, zręczność, a co najważniejsze – 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. Sama się pchałaś(eś) do cukiernicy. Pora na odwrót, przy bilansie
okaże się, iż nie jest tak źle. A masz w sobie tyle drzemiących możliwości. Czas wyzwolić się spod dotychczasowej sztampy. Problem tylko pozornie trudny do rozwiązania – zastanów się a znajdziesz wyjście.
STRZELEC – „Kiedyż umrze z pragnienia człowiek, strzegący stu
dni?”. 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.
KOZIOROŻEC – 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 prowokowaniem. Nikt tego nie lubi, a Ty „produkujesz sobie zupełnie niepotrzebnie przeciwników. Metoda, co w sercu to i na ustach na pewno
nie zbija Ci kapitału. Podejrzenia rozwijają się.

KARINA (2 sierpnia) ma bardzo niezwyczajne usposobienie,
bo jest zarazem pełna zapału i... flegmatyczna. Jej główną zaletą
jest szybkie rozwiązywanie każdego problemu. Karina nie lubi
żyć w cieniu, musi być na pierwszym planie. To osoba, która lubi
się zwierzać i trzeba Karinę wysłuchać, bo potrafi się rozłościć
albo wpaść w dogłębny smutek. Uwaga! Te zwierzenia mogą być
zmyślone! Karina łatwo się zakochuje i narzuca swoją miłość.

SABINA (29 sierpnia) nie ma łatwego charakteru. Jej totemem
zwierzęcym jest jeż: jeśli coś nie jest po myśli Sabiny – zwija się
w kłębek i wystawia kolce. To materialistka, lubiąca zaszczyty.
Jest kobietą aktywną i pewną siebie. Na świat patrzy subiektywnie i chce go sobie podporządkować. Jednocześnie Sabina jest b.
wrażliwa na porażki, które uważa za osobiste... zniewagi. Wobec
mężczyzn jest zaborcza. Sabina jest doskonałą panią domu.

IMIENNIK SIERPNIOWY
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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

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

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
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NIEZWYKŁY KONCERT

15 sierpnia br., godz. 18.30, Plac Kolegiacki

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

↓

ŚW. KAMILA

Adres:

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

CO

AŃ

KR

WITKOWSKA

APTEKA
TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

149,-

TRZEMESZE

WA

POWIDZKA

WARSZAWSKA
Godziny
otwarcia apteki:

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