Do Rady Miasta wybierzmy zaufanych ludzi!
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W rządzeniu Poznaniem
nie chcemy partii i polityki,
a żądamy uczciwości, rozsądku
i wielkopolskiej gospodarności
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Dobremu tempu budowy ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira
w Antoninku towarzyszą niestety obawy o los zieleni na osiedlu.

Widocznym efektem rewitalizacji starego parku przy ul. Browarnej
są powstające setki metrów nowych ścieżek spacerowych.

Udostępnienie grekokatolikom starego kościółka na Osiedlu
Warszawskim przyniosło korzystną odmianę wyglądu tej światyni.

Św. Jan Nepomucen w całej okazałości po fachowej artystycznej
i technicznej konserwacji, wykonanej przez specjalistów w Muzeum
Archidiecezjalnym. Stoi jak dawniej na cokole pod niezwykłą,
opiekuńczą sosną przy ul. Browarnej w Antoninku.

Pani Agata (z prawej) jako wolontariuszka często odwiedza
panią Bożenę w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego.
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zagadki przetargów WOŚ
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Już 4 lata temu napisaliśmy w „Czasopiśmie Mieszkańców
MY”, że coroczne „odmulanie” Stawu Browarnego w Kobylepolu jest w istocie tylko pozorowaniem usuwania osadów
z dna tego zbiornika przez firmę Drenbud. Wygrywała ona
wszystkie kolejne przetargi ogłaszane na te prace przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
Dyrekcja i pracownicy tego wydziału ignorowali publikacje, które rzetelnych urzędników powinny pobudzić do czujności. Wtedy poparł nas jednak prezes oddziału Polskiego
Klubu Ekologicznego Jerzy Juszczyński i dzięki niemu sprawą zainteresował się najpierw policyjny funkcjonariusz od
zwalczania przestępstw gospodarczych Miejskiej Komendy
Policji, a później prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto.
Prokuratorskie śledztwo w sprawie „odmulania”Stawu
Browarnego trwa już 2 lata, ale od bardzo dawna nie udziela się nam żadnych informacji o stanie postępowania. Redaktor „Głosu Wielkopolskiego” Łukasz Cieśla napisał przed
miesiącem w artykule „Staw Browarny: śledztwo ws. oszustwa na szkodę miasta”, że prokuratura oczekuje na opinię
powołanego biegłego. Tak oświadczyła rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. Po dwóch
latach dochodzenia zdecydowano się zatrudnić rzeczoznawcę! Czy będzie to wreszcie jakiś przełom w sprawie, to się dopiero okaże.
Redaktor Ł. Cieśla ujawnił we wspomnianym artykule bulwersujący wątek rozstrzygania przetargów na odmulanie Stawu Browarnego. Otóż okazało się, że w roku 2013
konkurs wygrała poznańska firma Hydrokol Romana Koleckiego, bo zaproponowała cenę niżą aniżeli Drenbud. Wtedy
jednak urzędnicy WOŚ postawili tak nieuzasadnione, wydumane zarzuty, że doświadczony realista właściciel Hydrkolu
uznał, że nie warto „kopać się z koniem” i odstąpił o dalszej
procedury.
Zlecenie znów jak zwykle trafiło do firmy Drenbud,
a urzędnicy zaraz zapomnieli o wszelkich poprzednio stawianych warunkach i przeszkodach. Czy da to teraz komu
Marcin Dymczyk
trzeba do myślenia?

wyznania wolontariuszki

Pani Agata (na zdjęciu obok po prawej) jest z zawodu architektem po poznańskiej Politechnice. Mówi, że ma ustabilizowane życie prywatne i zawodowe, wiele swoich zajęć, ale
jednak cząstkę swoje wolnego czasu poświęca na wolontariat
w DPS przy Konarskiego.
- Wolontariuszką stałam się trochę z przypadku, pisząc pracę
magisterską dotycząca m.in. aktywizacji osób starszych na Śródce. Nawiązałam kontakt ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich.
Miałam też kilka wykładów dla seniorów.
Po jakimś czasie zapytano mnie, czy nie chciałabym odwiedzić
pewnej samotnej, chorej na raka kobiety. Zgodziłam się wychodząc z założenia, że zamiast w sobotę czy niedzielę odsypiać jakąś
kolejną ,,imprezę” albo oglądać serial to może jednak ten czas poświęcić dla kogoś obcego. Moja rodzina, rodzice i babcia, mieszkają daleko stąd, w okolicach Radomia, skąd się wywodzę, więc im
pomóc nie mogę, choć jestem w stałym kontakcie.
I tak zostałam wolontariuszką. I nie jest to dla mnie żadna ,,misja”, a raczej przekonanie, że robię coś pożytecznego... Przyznaję,
że tamte spotkania z panią Ewą, o której już wspomniałam, były

Budowa ulic w Antoninku

jak i po co dwa projekty?

Niniejsze pismo jest kierowane do Zarządu Dróg Miejskich
w imieniu mieszkańców ulic Świętochny, Dobrochny i Władymira w Antoninku. Niedawno rozpoczęła się tam budowa drogi. Jako mieszkańcy zgłosiliśmy zastrzeżenia odnośnie
różnicy pomiędzy projektem, który był podstawą konsultacji
z mieszkańcami, a projektem, który okazał nam wykonawca.
Różnica dotyczy przede wszystkim nasadzeń drzew i wycinki istniejących. W wyniku naszego pisma do Prezydenta Miasta
doszło do spotkania z panem Karolem Beszterdą, z Poznańskich
Inwestycji Miejskich. Wskazał on, że nie ma różnicy pomiędzy
projektem budowlanym, będącym podstawą pozwolenia na budowę, a projektem wykonawczym. Rzeczywiście podstawą wydania pozwolenia na budowę był projekt, na którym przewidziano
całkowitą wycinkę istniejących drzew i brak nowych nasadzeń.
Jednakże, podczas analizy całej dokumentacji projektowej
okazało się, że wszystkie konsultacje, które odbywały się w ramach procesu uzyskania pozwolenia na budowę, toczyły się
w oparciu o całkowicie odmienny projekt budowlany, który
przewidywał utrzymanie zieleni oraz nowe nasadzenia. Konsultacje te odbyły się między innymi z Radą Osiedla, ale również z Zarządem Dróg Miejskich. Państwo jako ZDM również
zaakceptowali projekt całkowicie odmienny od tego, który stał
się podstawą wydania pozwolenia na budowę. Podkreślam, iż w
trakcie całego procesu przedstawiano i uzgadniano projekt różny
od projektu końcowego.
Pan Karol Beszterda nie potrafił wytłumaczyć nam, w jaki
sposób pojawił się „nowy” projekt, różny od tego, który był
podstawą uzgodnień. Stwierdził, iż przekaże tę sprawę do ZDM,
który, jako inwestor, skontaktuje się z nami. Niestety do dnia dzisiejszego nikt się nie skontaktował.
Nie wyjaśniono nam, czy różnice w projekcie dotyczą tylko
zieleni, czy też również innych elementów, których nie jesteśmy w stanie dostrzec. Nie wytłumaczono w jaki sposób pojawiły się owe różnice. Dlaczego konsultacji poddano jeden projekt,
a pozwolenie oparto o innym. Dlaczego wprowadzono w błąd
Radę Osiedla, mieszkańców oraz liczne instytucje. Czy jest to tylko pomyłka, czy też wynik innych czynników. Prace budowlane
trwają, więc bardzo prosimy o rzeczową informację odnośnie
istniejących różnic.
Tomasz Rybacki
bardzo trudne, obciążające psychicznie... Później trafiłam tutaj, do
DPS, i od dwóch lat prawie co tydzień spotykam się z panią Bożenką. Na czym polega ten wolontariat? Jestem po prostu osobą
do towarzystwa na spacerach, razem czasem robimy zakupy albo
zwiedzamy okolice, dużo rozmawiamy. Pani Bożenka porusza się
na wózku i teraz dopiero w praktyce widzę ile jest barier architektonicznych, których osoba niepełnosprawna sama nie pokona.
Jakie cechy powinien mieć wolontariusz? Przede wszystkim
sporo empatii i pewną wiedzę, np. o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej – odbyłam stosowny kurs. Myślę, że z panią Bożenką tworzymy zupełnie zgraną parę. Zresztą Stowarzyszenie mali
bracia Ubogich dobiera wolontariuszy nieprzypadkowo, musi być
obopólna zgoda...
Spisała: Ewa Kłodzińska
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Okręg 3. Społeczna koalicja prawo do miasta - kandydaci
1. KRZYSZTOF BARTOSIAK

Wydział Sportu. Nawiązanie współpracy sportowo-promocyjnej
pomiędzy zakładami pracy, radami osiedli oraz powiatem.
INFRASTRUKTURA I TERENY ZIELONE. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz stawów i akwenów będących w
rękach miasta poprzez stworzenie warunków do partnerstwa
prywatno - miejskiego (bez zmiany przenaczenia funkcji danego terenu). Podmioty i stowarzyszenia mieszkańców powinny stać się współgospodarzami danych terenów na warunkach
symbolicznej opłaty za dzierżawę długoletnią. Przyczyni się to
do zwiększenia dostępności mieszkańców do zasobów wodnych
(np. kąpieliska nad stawami, ,,gospodarstwa wędkarskie”) oraz
do rozwoju bazy rekreacyjno - gastronomicznej! (,,stanice rowerowe”, miejsca weekendowego wypoczynku, itp.).
KOMUNIKACJA. Transport zrównoważony - kontynuacja
programu budowy i remontu dróg, budowa ścieżek pieszo – rowerowych i stacji ,,roweru miejskiego” na każdym osiedlu oraz
przyspieszenie budowy parkingów buforowych. Dążenie do porozumień z gminami ościennymi celem stworzenia jednolitego
systemu komunikacyjnego metropolii.
Opracowanie programu restrukturyzacji MPK oraz ZTM w
celu zwiększenia funkcjonalności oraz dostępności transportu. Edukacja transportowa – dla uczestników ruchu w mieście
(pogadanki w szkołach, klubach osiedlowych). Bezpieczeństwo
- zwiększenie zakresu uprawnień pracowników STRAŻY MIEJSKIEJ wraz z wypracowaniem systememu premiowego w zależności od indywidualnego zaangażowania.

2. MARIA SOKOLNICKA-GUZEK

10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest autorką
licznych artykułów w prasie lokalnej i parafialnej.

KULTURA. Budowa małych osiedlowych
,,Domów Kultury” (Antoninek, Szczepankowo, Os. Warszawskie, Śródka). inkubator
inicjatyw mieszkańców - “Od pomysłu do
realizacji” (kapele młodzieżowe, zanikające
rzemiosło, twórcy amatorzy). Kontynuacja i
rozwijanie dotychczasowych form kontaktu
z kulturą, na przykładzie imprez letnich na osiedlach (Kulturalne Lato A-Z-K). Program ,,Bilet do kultury“ - budowa systemu
współpracy twórców kultury z placówkami oświatowymi, świetlicami osiedlowymi, placówkami kulturalnymi. Program ma
umożliwić zapoznanie się z repertuarem kin, teatrów oraz pozostałych placówek kulturalnych wraz z pulą darmowych wejściówek dla jego uczestników.
SPORT I REKREACJA. Program pt. ,,Sport = integracja”. Budowa obiektów ogólnodostępnych (boiska, baseny otwarte, siłownie zewętrze, place zabaw – dla dzieci, młodzieży, seniorów)
- finasnowanie przez miasto (Wydział Sportu). Ligi osiedlowe olimpiady lokalne z udziałem firm i zakładów pracy z danego rejonu (promocja firmy, osiedla i dzielnicy poprzez sport).
Zaprzestanie dofinansowywania wyłącznie dużych klubów!
W zamian ustanowienie stypendium miejskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz Funduszu ,,Małych grantów”
dla organizacji, stowarzyszeń, SKS-ów zajmujących się pracą na
osiedlach, w świetlicach i placówkach oświatowych - dysponent
Radna Osiedla Stare Miasto, pracuje w Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i
Spraw Społecznych, zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Założycielka Stowarzyszenia Plac Wolności, poznanianka
zaangażowana w życie miasta, mama trójki dzieci, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego
oraz
Kulturoznawstwa.

3. JACEK MALESZKA

Architekt w rodzinnej firmie, wiceprzew.
Rady Osiedla Stare Miasto, przew. Komisji
Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady
Osiedla, członek zespołu ds. pomników przy
Prezydencie Poznania, prezes Zarządu Fundacji Na Dużą Skalę, która od lat organizuje
ogólnopolskie warsztaty architektoniczne. Jest autorem artykułów naukowych w dziedzinie rewitalizacji i ładu przestrzennego.

4. ALICJA WILAK

Emerytowany pracownik samorządowy, wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Stare Miasto,
członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,
Rekreacji i Spraw Społecznych. Wspiera taką
politykę mieszkaniową, która pozwoli na wynajęcie młodym ludziom mieszkań – pustostanów.

5. KARINA KOZANECKA-ŁABĘDZKA

Od 1999r radna Osiedla Warszawskiego,
obecnie wiceprzewodnicząca Rady. Uważa, że do Rady Miasta powinny kandydować
osoby związane wcześniej z samorządami pomocniczymi - radami osiedli. Po raz czwarty jest współorganizatorem konkursu Zielony
Poznań. Z wykształcenia jest optykiem i od

6. KORNELIA PIOTROWSKA

Radna Rady Stare Miasto. Wyższe Licencjackie Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Długoletnia praca w Pogotowiu
Społecznym, obecnie na emeryturze. Opiekuje się lokatorami w mieszkaniach socjalnych
ze wsparciem treningowym (projekt miejski).
Działaczka Wielkopol. Stowarzyszenia Lokatorów i członek Zarządu. Członek Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zaw. Inicjatywa Pracownicza.

7. BOGUMIŁA HNATYK

Rodowita poznanianka, mieszka na osiedlu
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, magister
pedagogiki. Interesują ją problemy mobbingu w szkołach czy prześladowania uczniów.
Działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, na
sercu leżą jej kwestie związane z przemocą domową. potrzeby osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja osób
w podeszłym wieku. Przejmuje się losem porzuconych i maltretowanych zwierząt. Kandyduje, ponieważ dostrzega problemy i
chce małymi krokami rozpocząć modernizację otoczenia, które
należy uczynić użytecznym i wygodnym dla mieszkańców.

8. RYSZARD MUSIELAK

Radny Osiedla Chartowo, własna działalność. Zwolennik ścieżki rowerowej Wschód
– Zachód. Zabiega o modernizację obiektów
sportowych przy Szkole Sportowej na Os. Tysiąclecia. Obecnie wiele dzieci pozbawione jest
dostępu do boisk. Proponuje: powołać Biuro Pośrednictwa Pracy dla poszukujących, oświetlenie górki saneczkowej w Parku przy os. Tysiąclecia.
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Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

dawna stela pod posadzką

Ta niewielka świątynia na Komandorii, zdaje się, kryje nieskończenie wiele tajemnic – od fundamentów (i w podglebiu),
w murach i wewnątrz kościoła: pod tynkami, posadzkami, na
strychu – aż pod dach. O wielu z nich już pisaliśmy. Ale oto
i nowe znalezisko.
Ni stąd ni zowąd, po zdjęciu betonowego bloku (z ciekawą
gwiaździstą ozdobą, wytartą tysiącami stóp wiernych) pomiędzy
bramą wejściową (od strony ul. Warszawskiej) a przeszklonymi
drzwiami wewnątrz kościoła, odkryto kamienny głaz (fot.niżej),
sięgający metr w głąb. Przypuszcza się, że to pozostałość po starej steli (dawny słup nagrobny). Aby już nie komplikować różnic
poziomów, głaz pozostanie, aczkolwiek inaczej ułożony.
Przy okazji warto wspomnieć, że zniwelowano dość strome,
niewygodne podejście do kościoła, które nota bene potwierdza,

co
jeszcze świętować?
Czy można świętować Dzień bez Skarpe-

tek (21.10), albo, wraz ze Światowym Dniem
Oszczędzania (31.10), hołubić Dzień Rozrzutności? Czy w Światowy Dzień Owsianki
(10.10), a dwa dni później Jaja lub Makaronu złożyć tym produktom... życzenia? Jakkolwiek brzmi to absurdalnie takie szczególne dni
są zapisane w (internetowym) kalendarzu na
październik. Splatają się w nim dni poświęcone sprawom poważnym (chorobom i chorym) ze śmiesznymi(?),
a nawet niezrozumiałymi (anglojęzyczne nazwy niefortunnie przetłumaczone), święta międzynarodowe z lokalnymi, jak np. Dzień
Pasztecika Szczecińskiego (20.10), który ponoć od kilku dekad jest
wizytówką kulinarną tego miasta.
Tymczasem nie wszystko to służy zabawie i rozbawieniu. Pod
wieloma nazwami kryją się głębsze treści. Ot, choćby owo świętowanie owsianki. To pomysł organizacji charytatywnej Mary's Meals, która pomaga nakarmić najbiedniejsze dzieci. Fundusze na
ten cel zbieranie są w wielu krajach na imprezach z owsianką w
roli głównej. Na 11 października przewidziano w tym szczególnym
kalendarzu Dzień Wychodzenia z Szafy: trzeba by raczej powiedzieć – ,,Z Ukrycia”, a idzie o przyznanie się do swojego homoseksualizmu. Z tym, że takie czy inne preferencje seksualne dzisiaj
coraz rzadziej się ukrywa...
Pod nazwą Światowego Dnia Zwierząt Hodowlanych (2.10) kryje się z kolei idea wegetarianizmu a dzień przypada na kolejną
rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, wielkiego polityka i pio-

„MY” -

iż cały ten teren był niegdyś wzgórkiem (,,świętego Jana” nazwanym.
,,Za przedmieściem Śródka nazwanem, na gościńcu
z Poznania ku Swarzędzowi prowadzącym, stoi na
wzgórku kościół św. Jana
Jerozolimskiego”- to cytat
z ,,Opisu dawnych kościołów parochialnych...” Józefa
Łukaszewicza z 1858 r.).
Aby wyrównać poziomy zlikwidowano też wysoki stopień za szklanymi
drzwiami. Zgodnie z sugestiami Miejskiego Konserwatora Zabytków, zostanie
przywrócony przedwojenny szerszy wymiar bramy
wejściowej do świątyni.
Na razie wierni wchodzą do kościoła bocznym
skromnym portalem, będącym faktycznie głównym wejściem do świątyni. To ciekawy,
przez wiernych może niedoceniany element wizerunku kościoła.
Na tyle ciekawy, że poświęcimy mu osobny materiał.
Ale wszystko może przyćmić (bo sytuacja jest dynamiczna)
nowe odkrycie w prezbiterium. Likwidując posadzki, kopiąc
głębiej, ukazało się sklepienie nad... Czyżby odkryto kolejną
kryptę pochówkową? Czytajcie w kolejnym numerze MY!
Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki
niera wegetarianizmu. Pod kolejną datą kryje się Światowy Dzień
Zwierząt, ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we
Florencji a chodzi o zmianę stosunku ludzi do zwierząt. I tu można
by napisać bardzo poważny artykuł o przerażającym bestialstwie
ludzi, którzy porzucają swoje czworonożne pieszczoszki, którzy
bezsensownie dokarmiają zwierzęta w ZOO (choć jest bezwzględny zakaz), narażając je na choroby, cierpienia i, często, śmierć...
Spośród dziwacznych ,,świąt” wybieram Międzynarodowy Dzień
Noszenia Garnituru (13.10), bo mężczyzna w garniturze (dobrze
skrojonym!) jest niezwykle przystojny, nawet jeśli natura poskąpiła mu dodatkowych kilku-/nastu centymetrów wzrostu, i Dzień
Spódnicy (30.10), bo kobieta w spódnicy (sukni) jest po prostu bardziej kobieca! A 21.10 w Dzień bez Skarpetek warto przyjrzeć się
swoim... stopom. Może przydałby się im specjalista, aby jak najdłużej nam służyły.
Na koniec tego (pobieżnego) przeglądu rozmaitych październikowych dni świątecznych, przypominam, że 14 października swój
dzień mają Nauczyciele. Ze szczególnym sentymentem wspominam śp. Jadwigę Skrzypczak, moją pierwszą nauczycielkę w SP nr
19 na Śródce, i mgr Reginę Framską, wychowawczynię podczas lat
edukacji w LO nr VII im. Dąbrówki. Październik to także miesiąc, w którym świętują (pewnie w minorowych nastrojach, bo płace mają niskie) pracownicy Poczty Polskiej (18.10) – w ten dzień
w 1558 r. król Zygmunt II August powołał do życia Pocztę Królewską.
Pamiętajmy jeszcze o 28 październiku, kiedy przypada Dzień
Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. Relaks się przyda, o czym
donoszę, starając się uśmiechać nie tylko 5 października – w Światowy Dzień Uśmiechu...
Ewa Kłodzińska

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Teatr Scena na Piętrze

RAJ ESKIMOSÓW
CZYLI SUKCES

Czy bileterka jest bileterką, a mężczyzna, który wręcz wdziera się na scenę Sceny na Piętrze, gdy dyrektor Romuald Grząślewicz właśnie otwiera 40. sezon teatru przy Masztalarskiej,
to rzeczywiście przedstawiciel firmy sponsorującej spektakl
,,Audiencja III, czyli Raj Eskimosów”? Czy przedstawienie już
się zaczęło? No, i jeszcze ten gwar zdenerwowanych głosów dobiegający spoza sceny, a później rozbrzmiewająca komórka...
A my, widzowie śmiejemy się nieco niepewnie, skonfundowani tym co widzimy i słyszymy, biorąc udział w rewii pomysłów
autora Bogusława Schaeffera, który tworzy wyrafinowane komedie dla ludzi obdarzonych nie tylko poczuciem humoru, ale
i inteligencją.
Tu samokrytycznie przyznaję, że moja okazała się być na średnim poziomie, bo nim skojarzyłam aluzję, to już następowały
kolejne. Do filmów, seriali (tych nie oglądam, więc się nie śmiałam), programów telewizyjnych, literatury, muzyki. Jedna paniwidz śmiała się, pewnie na tzw. wszelki wypadek, bez przerwy
(rozśmieszając innych), ale może też była ,,podstawiona”. Któż to
wie... W każdym razie ,,Audiencja III...” kojarzyła mi się z łańcuszkiem o ogniwach tak ściśle splecionych, wręcz nachodzących
na siebie, że nie sposób go rozplątać.
Ten spektakl to sukces nie tylko słowa, ale i – może przede
wszystkim - gry aktorskiej. To blisko 2-godzinna mordercza
praca Katarzyny Michalskiej i Marcelego Wiercichowskiego, artystów wszechstronnych, którzy nie zwalniając tempa teksty podali

bezbłędnie, okrasili wszystko muzycznymi wtrętami i... tańcem.
A że u Schaeffera jest wszystko możliwe to i kankan odtańczony
został w... spodniach. A czemuż by i nie? I należy tylko wyrazić
nadzieję, że ten spektakl (w reżyserii Boguława Semotiuka) zostanie w Scenie powtórzony.
Po tym doskonałym otwarciu nowego sezonu Sceny, już w
październiku kolejna dawka emocji. Obejrzymy ,,Podwieczorek życia” z Marzanną Graff i Aleksandrem Mikołajczakiem.
Jak przetrwać z chorym i bezrobotnym, ale pełnym pomysłów
mężem? Odpowiedź: 22 października o godz. 19 przy Masztalarskiej 8. Wraz z Fundacją sceny na piętrze TESPIS – zapraszamy.
Ewa Kłodzińska Foto: mat. prasowe
PS. Pani Agnieszka Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń
Amazonki została uhonorowana Złotym Laurem Sceny na Piętrze. Gratulujemy!

Tradycyjny sportowy festyn na Plantach Osiedla
Warszawskiego zakończył radosnym akcentem
tegoroczne lato.

Z wielkim rozmachem i tempem trwa dobrze zorganizowana
rozbudowa Szkoły Podstawowej 46 przy ul. Inowrocławskiej.
To zasługa współdziałania dyrekcji i Rady Osiedla.

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

projekt wydatków na 2019 r.
Diety dla członków Rady Osiedla
Budowa ulicy Zdrojowej
Remonty chodników
Żywopłot na ul. Warszawskiej, na odcinku
Krańcowa-Termalna po stronie południowej
Nasadzenia na skwerze
u zbiegu ulic Krańcowej i Czekalskie
Abonament za monitoring GSM
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej

9 345 zł
135 094 zł
88 523 zł
19 601 zł
5 000 zł
2 000 zł
500 zł

Zakup materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej 500 zł
Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)
3 000 zł
Konkurs Zielony Poznań
4 000 zł
Wsparcie i aktywizacja seniorów
15 000 zł
Zakup biletów do kina dla seniorów
3 000 zł
Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty 9 000 zł
Organizacja Mistrzostw Osiedla
2 000 zł
Organizacja Jubileuszu Osiedla
16 000 zł
Publikacja ""Historii Osiedla"
6 000 zł
Zakup banerów promocyjnych Osiedla
2 000 zł
Dofinansowanie przebudowy ul. Trzemeszeńskiej 150 853 zł
Ogółem projektowane wydatki w 2019 roku

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

471 416 zł

więcej niż przytulisko

Rozmaite przytuliska i ogrzewalnie szykują się do przyjmowania zmarzniętych i głodnych bezdomnych – wszak lada moment zima może pokazać swoje złe oblicze. Umyć się i przebrać
w czystą odzież, ogrzać, coś zjeść, przespać - czasem musi wystarczyć krzesło. Noc się kończy, więc ,,do widzenia”, ,,z Panem
Bogiem” i - trzeba radzić sobie w mroźny dzień samemu.
Jest jeszcze inny model pomocy bezdomnym i to nie tylko
zimą. Owszem, dać łóżko i dach nad głową, ale – daj człowieku
też coś od siebie, wyjdź z niekończącego się zakrętu życiowego,
naucz się jakiegoś fachu. To model resocjalizacji społecznej według założeń Fundacji Barka. Powstaje przy okazji rewitalizacji
zabytkowego budynku (wg projektu Władysława Czarneckiego,
z końca lat 30. ub. stulecia) przy ul. Wincentego na Zawadach.
Przypomnijmy – było to pierwsze w Polsce, drugie po Berlinie
nowoczesne – jak na tamte czasy – przytulisko.
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Teraz powstaje tutaj hostel CIS pod auspicjami Barki (główny
inwestor). To dopiero początki tej przebudowy (pod nadzorem
Miejskiego Konserwatora Zabytków), a już sąsiedzi z pobliskiego eleganckiego osiedla mają obawy o takie właśnie sąsiedztwo.
Kierownik budowy inż. arch. Jerzy Wróbel wyjaśnia i uspokaja.
- Owszem, będą tu mieszkać czasowo ludzie o bardzo różnej
przeszłości, ale jako już nasi pracownicy. Inne funkcje hostelu
wyznaczy... samo życie, być może nocować tutaj będą np. studenci albo turyści, bo przecież zabytkowa Śródka czy Ostrów Tumski
– niedaleko. W budynku będą w sumie 34 pokoje z 68 łóżkami
(na parterze i na piętrze). Hostel ma być otoczony zielenią.
Tymczasem trwają roboty porządkowe w parterowym (niezabytkowym) budynku nr 2. Termin oddania do użytku – pod
koniec października, ale wszystko zależy od... sprawności administracji miasta w kwestiach formalnych. Być może – w dalszej
perspektywie czasu – zostaną ciekawie zagospodarowane strugi
warciańskie.
(E.K.) Fot: Jerzy Wróbel

Stan techniczny obiektu, infrastruktury podziemnej jest bardzo zły, wymaga dużego nakładu pracy i kosztów.

Wizualizacja fragmentu nowych Plant na Osiedlu
Warszawskim. Dzieki zdecydowanych od początku działań
samorządu, osiedle odzyska duży teren po byłym przedszkolu.

Tak będzie się prezentowac Szkoła Podstawowa nr 46 przy
ul. Inowrocławskiej po ukończeniu realizowanej właśnie
rozbudowy i częściowej modernizacji

Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria

Projekt wydatków rady Osiedla w 2019 r.
Diety dla członków Rady Osiedla
8 429 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego
20 zł
Doposażenie Przedszkona nr 82
20 000 zł
Dnia Dziecka w SP85
3 000 zł
Festyn osiedlowy dla mieszkańców w SP85
8 700 zł
Wypoczynek letni dla dzieci w SP85
11 000 zł
Remont dachu w SP85
12 312 zł
Remonty bieżące w SP85
6 546 zł
Zakup i montaż masztu flagowego dla SP85
4 000 zł
Utrzymanie boiska i placu zabaw przy SP85
7 000 zł
Koncerty muzyki dawnej dla mieszkańców
w Państw. Ogólnokszt. Szkole Muzycznej I stopnia 4 000 zł
Udostępnienie sali gimnastycznej dla mieszkańców
w Ośrodku Szkolno-Wych. dla Dzieci Niesłyszących 3 000 zł

Biuletyn osiedlowy - promocja Ośrodka i Osiedla
5 500 zł
Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
z mieszkańcami Osiedla
3 000 zł
Zakup książek i imprezy Filii nr 6 Bibl. Raczyńskich 2 000 zł
Materiały informacyjne dla Straży Miejskiej
500 zł
Dofinansowanie Jednostki Ratow.-Gaśn. nr 1
1 500 zł
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji
500 zł
Opłata za siedzibę Rady Osiedla
6 000 zł
Budowa wentylacji w siedzibie Rady Osiedla
6 000 zł
Oprac. projektu przebudowy ul. Koronkarskiej
100 000 zł
Odbudowa zabytkowej studni w wirydarzu budynku
internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niesłyszących
53 500 zł
WYDATKI OGÓŁEM
266 507 zł

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Zlot na 100-lecie ZHP

i my seniorzy tam byliśmy

W bieżącym roku Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi 100-lecie swojego powstania. Z tej okazji w dniach
6-16 sierpnia br. odbywał się na Wyspie Sobieszewskiej w
ujściu Wisły Zlot ZHP, a w jego ramach w dniach 11-15
sierpnia - XXVII Krajowy Złaz Seniorów w Gdańsku, którego sztab stanowili członkowie tamtejszego Kręgu „Korzenie” z hm. Bogdanem Radysem na czele.
Msza za ludzi i dzieła 100-lecia działalności ZHP koncelebrowana była w Bazylice Mariackiej m.in. przez metropolitę
gdańskiego – ks. abp Sławoja Leszka Głodzia oraz Naczelnego Kapelana ZHP – hm. Wojciecha Jurkowskiego. Harcerze ofiarowali złotą gwiazdę z napisem „Wdzięczni za sto
lat służby Bogu Ojczyźnie i Bliźniemu - Harcerki i Harcerze
ZHP Czuwaj! 1918 – 2018”. Wielką atrakcją był wyjazd do
Miasteczka Zlotowego na Wyspie Sobieszewskiej. Po jego
zwiedzeniu rozeszliśmy się do gniazd chorągwianych – my
oczywiście do Gniazda Wielkopolskiego. Zostaliśmy popro-

„Wszyscy harcerze to jedna rodzina...”

biwak w ustroniu morskim

Już po raz trzeci w Ustroniu Morskim (8 – 15 września
br.) odbył się 7-dniowy biwak, zorganizowany przez KSHiS
„Damy Radę” z Wągrowca i KSH„10PDH” z Poznania. Po
5–godzinnej podróży autobusem, harcerki i harcerze seniorzy
siedem Kręgów z Poznania i Wielkopolski szczęśliwie dotarli
do pensjonatu „Błękitna Laguna” w Ustroniu Morskim.
Niezawodna para hm. Marek Urbanowicz i phm. Małgorzata
Suchanecka przygotowali bardzo smaczny obiad, po którym każdy poszedł przywitać się z morzem. W niedzielę po śniadaniu
wzięliśmy udział w mszy św. w intencji druhów i druhen, którzy
w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę. Atrakcją tradycyjnej
już wycieczki do Kołobrzegu było zwiedzanie niedawno otwartego Muzeum Bursztynu. Była wycieczka „meleksami” do miejsco-

szeni o wpisanie się po księgi pamiątkowej 100 PDH.
Trzeciego dnia Złazu uczestnicy podzieleni na 19 grup
wyruszyli na zwiedzanie Gdańska i okolic. Nasza grupa
wybrała spacer po Oliwie. Trasę zakończyłyśmy w Katedrze, gdzie wraz z uczestnikami innych grup wysłuchaliśmy
koncertu organowego. W kolejnym dniu, po zwiedzeniu
Muzeum II Wojny Światowej i harcerskim apelu przed Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej, spotkaliśmy się wszyscy na schodach przed Muzeum.
Na zakończenie Złazu w dniu 15.08.2018r, w kościele św.
Brygidy odprawiona została msza święta, obejrzeliśmy też
ołtarz bursztynowy. Apel kończący Złaz odbył się przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do domów wróciliśmy rozśpiewani, myśląc już o przyszłorocznym Złazie
(prawdopodobnie w Rzeszowie). Mamy nadzieję, że dostosowany on będzie bardziej niż tegoroczny do warunków
zdrowotnych seniorów. Nie służą im wysokie piętra w miejscach zakwaterowania, suchy prowiant zamiast obiadów,
długie piesze trasy i ciągłe wyczekiwanie na przejazdy i kolejne punkty programu.
pwd. Bożena Wiśniewska, phm. Barbara Król

wości Gąski z XIX- wieczną latarnią morskiej. Realizowaliśmy
długie spacery do Sianożęt, na dziką plażę w Bagiczu i w kierunku Czerwonej Rzeki. Codziennie nagradzano nas dwudaniową
obiadokolacją Po obiadokolacji spotykaliśmy się na wspólnym
śpiewaniu piosenek harcerskich i biesiadnych.
Tradycją biwaków w Ustroniu Morskim jest świecowisko, na
którym po raz drugi gościliśmy seniorów harcerskich z Kręgu
„Jantar” z Kołobrzegu oraz druhny z KSH „Wrzosy” z Wrześni.
Komendant biwaku dh Andrzej Lik i hm. Marek Urbanowicz
wręczyli przyznane przez Wielkopolską Korporację Oddziałów
PTTK Odznaki Krajoznawcze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Otrzymali ją Halina i Wiesław Nowak, Bogdan Janiszewski, Bożena Wiśniewska i Walenty Kupczyk.
Pozostaje tylko życzyć sobie, aby w tym gronie, a najlepiej powiększonym spotkać się w Błękitnej Lagunie za rok. Czuwaj!
Andrzej Lik, pwd. Bożena Wiśniewska
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znów u druhów w lubochni

Jak co roku tradycyjnie w sierpniu, w gościnnych progach druhów phm. Zdzisławy i hm. Aleksandra Sekulskich
w Lubochni zjawili się na zaproszenie Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” z Gniezna seniorzy harcerscy z Czerwonaka, Inowrocławia, Kiekrza, Gniezna, Mogilna II, Słupcy,
Inowrocławia, Wągrowca, Trzemeszna, Janowca Wlkp. oraz
Poznania – Kręgi Historycy, Dziewiątacy, OWAR i 10 PDH.
Rodzina druhów Sekulskich oraz członkowie gnieźnieńskiego
Kręgu przyjęli nas jak zwykle bardzo serdecznie i nakarmili zupą,
golonkami oraz pysznym ciastem i owocami. Po tej uczcie wysłu-

romantyczne wzruszenia

Andre Rieu – to holenderski wirtuoz skrzypiec oraz dyrygent Orkiestry Johanna Straussa. Jego koncerty przebojów
muzyki klasycznej w pięknej scenerii średniowiecznego rynku w Maastricht co roku przyciągają tłumy melomanów. Przyciągnęły i nas! Tak, tak! Uczestniczyliśmy w koncercie!
Od niedawna jest to bowiem możliwe za pośrednictwem kina.
Bilety na nagranie koncertu zakupił dla harcerskich seniorów z
trzech Kręgów poznańskich – komendant Kręgu „OWAR” hm.
Walenty Kupczyk. Niektórzy przyszli na ten seans do kina kolejny raz, gdyż tak im się podobał!
Maestro Andre Rieu na tegoroczny koncert zaproponował romantyczne widowisko „Amore – mój hołd dla miłości” i przed
występem powiedział: „Hołd składam swojej miłości do muzyki
i obu moim rodzinom – żonie i dzieciom oraz Orkiestrze Johanna
Straussa, z którą występuję już ponad 30 lat”.
W tym roku orkiestra składająca się z około 60 muzyków przygotowała własne aranżacje wielkich przebojów, a także nowe
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chaliśmy gawędy hm. Marka Zbiranka związanej ze 100-leciem
harcerstwa na temat: ”Generał Józef Haller, a harcerstwo”.
Za przygotowanie gawędy oraz organizację wielu uroczystości
patriotycznych druh hm. Marek Zbiranek otrzymał pamiątkową
statuetkę, a harcmistrzowie Bogdan Janiszewski, Paweł Napieralski otrzymali z rąk przedstawiciela Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca – pwd. Floriana Jopka Medale Pamiątkowe
60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56.
Gawędzono i śpiewano przy wtórze gitary phm. Ryszarda Polusa, a na zakończenie spotkania zrobiono wspólne zdjęcie i zawiązano harcerski krąg. Dziękujemy wszystkim organizatorom,
a zwłaszcza druhom Sekulskim, i mamy nadzieję, że będziemy
mogli się spotkać w Lubochni za rok.
phm. Barbara Król

kompozycje. W programie znalazły się utwory Straussa, Verdiego,
Pucciniego, Webbera, Rotgersa, a także słynna „Kalinka”, „Granada”, „Poliuszko, polie”, „Titiromba”, czy operetkowy „Taniec w chodakach”. Wykonawcami byli artyści z wielu krajów – np. Węgier,
Tasmanii, Francji, Rosji, Chin, Hiszpanii i oczywiście z Holandii.
Piękna sopranistka – rudowłosa Polka Anna Majchrzak, przywołująca na myśl Anię z Zielonego Wzgórza, wykonała m.in. solo pieśń
„Yuo raise me up” („Podnosisz mnie Panie”), wywołując łzy
wzruszenia na twarzy widzów.
Widowisko miało barwną oprawę kwiatów i wyszukanych
kreacji wykonawców, świateł, sztucznych ogni i zaskakujących
efektów wizualnych i dźwiękowych. Pełne wzruszeń, humoru i
zabawy było niezwykłym przeżyciem dla osób w każdym wieku.
Sam maestro zatańczył walca z siostrą zakonną mającą 104 lata, a
jedna z multiinstrumentalistek stepowała na wieku fortepianu.
Nie przegapcie noworocznego koncertu – odbędzie się od w
Sydney, a w kinach będzie do zobaczenia w styczniu 2019r. My
na pewno co najmniej raz na niego pójdziemy!
Hm. Urszula Kocikowska – KSH „OWAR” Poznań
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trzecia płeć

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”.

Tajlandia jawi się wielu jako kraj płciowych odmienności, gdzie np. często nie wiadomo, czy kobieta to kobieta itp.
Zanim przyjechałem do Tajlandii myślałem, że ladyboye to
taka nisza tutejszego przemysłu erotycznego. Lokalny koloryt
dzielnic czerwonych latarni i magnes na miłośników odmienności erotycznych z całego świata. Otóż nic bardziej mylnego!
Ladyboye są wszędzie. Spotkacie ich jako kasjerów na stacjach
BTS (kolejki naziemnej), sprzedawców w sklepach, urzędach,
szpitalach (mają opinię bardzo troskliwych pielęgniarek) i w
tysiącach innych miejsc. Bo ladyboy to po prostu trzecia płeć.
Powszechna w Tajlandii i społecznie całkowicie akceptowana.
Od momentu przyjazdu tutaj
nurtowało mnie pytanie: No dobrze, ale skąd taka powszechność
ladyboyów akurat tutaj, w Tajlandii. Myślę, że są tego dwa główne
powody: generalnie niski poziom
testosteronu u Tajów oraz wspomniana przed chwilą społeczna
akceptacja. Myślę, że to właśnie
te dwie rzeczy powodują, że wielu tajskich homoseksualistów
decyduje się zostać trzecią płcią
sądząc (całkiem słusznie), że w
ten sposób przyciągną do siebie
o wiele więcej mężczyzn. Nie jest
bowiem żadną tajemnicą, że rzesze seksturystów przybywają do
Krainy Uśmiechu właśnie po to,
by spróbować „jak to jest z ladyboyem”.
Ten chłopiec
Ladyboye dzielą się na dwie kato prawdopodobnie
w przyszłości ladyboy tegorie. Pre-op (pre-operation)
wygląda jak kobieta, ale zachował męskie cechy płciowe, natomiast post-op (post-operation)
to taki, który przeszedł cały proces transformacji. Zdecydowana
większość ladyboyów to typ „pre-op”. Często ze względów ekonomicznych – kuracja hormonalna plus zrobienie biustu kosztuje tu w granicach 50 tysięcy bahtów, a pełna transformacja to
koszt od pół miliona bahtów w górę. Poza tym wielu z nich chce
pozostać takim „pół na pół”.
Bycie ladyboyem absolutnie nie oznacza bycia wyklętym
przez rodzinę, podobnie jak bycie prostytutką. Ba, w wielu rodzinach (zwłaszcza w Isaanie – wschodniej Tajlandii i jednocześnie najbiedniejszej części kraju) zapanowuje radość na wieść o
narodzinach córki. Córka bowiem może w przyszłości zostać
prostytutką, zarabiać dużą kasę w Bangkoku lub Pattayi i w ten
sposób utrzymać rodzinę na porządnym poziomie. Ba, może nawet (o radości!) oczarować paru farangów, którzy uwierzą w jej
opowieści o prawdziwej miłości i będą słać co miesiąc po tysiąc
euro lub funtów ku uciesze rodziny i połowy wioski. A już absolutnym szczęściem jest złowienie faranga, który się z nią ożeni i
sprowadzi się na stałe do Tajlandii.
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Podobne oczekiwania mają rodziny wobec swoich synów, którzy nagle oświadczają, że chcą być dziewczynkami. Zazwyczaj
cała familia składa się, by synek/wnuczek mógł stać się córeczką/wnuczką. W mojej szkole kilku nauczycieli jest ladyboyami,
a kilkunastu uczniów ma zadatki na nich. I są to najpopularniejsi uczniowie w szkole! Często wybiera się ich do rad klasowych
oraz do zagrania głównych ról w szkolnych przedstawieniach.
Żadna dyskryminacja nie ma tu miejsca.
Jak rozpoznać ladyboya? Są
piękniejsi, niż kobiety. Jabłko
Adama da się zoperować. Biust
mają znacznie większy, niż u
Tajek. Patrz na wzrost – Ladyboye górują co najmniej o głowę nad prawdziwymi Tajkami.
Ladyboye mają duże męskie
dłonie i stopy, tego nie da się
zoperować. Ladyboye zachowują się często w przesadny,
przerysowany sposób. Często
podchodzą do mężczyzn i nachalnie okazują im swoje zainteresowanie. Ladyboye nie
wstydzą się swojej tożsamości
i zazwyczaj chętnie się do niej
przyznają. W Tajlandii niemożliwa jest urzędowa zmiana
płci. Jak się chłop urodził chłopem to chłopem pozostanie,
choćby przeszedł sto operacji.
. Ladyboye dostają zwolnienie
ze służby wojskowej, ale na komisję muszą się stawić.
Czyli wszystko jest z ladyboyami w porzadku? No, nie
wszystko… Wielu z nich to osoby niezrównoważone psychicznie. Podczas procesu zmiany płci przyjmują wielkie ilości hormonów, zwłaszcza estrogenu, które powodują miany w mózgu.
Są często nadpobudliwi i agresywni. A ci pracujący w seksbiznesie mają opinię złodziei notorycznie okradających swoich klientów.

Nie zauważyłem tutaj toalet dla trzeciej płci. Widać nie jest
ona na tyle powszechna, by opłacało się budować dla niej osobne toalety. Znakomita większość ladyboyów (zwłaszcza tych typu
„pre-op”) udaje się za potrzebą do męskich toalet. Z damskich są
bowiem przeganiani przez Tajki. One natychmiast identyfikują
ladyboya, a ponieważ uważają ich za facetów – bezceremonialnie
przeganiają odmieńca. Tajlandia to nie inny kraj, nie inna kultura, nie inny kontynent i nie inny klimat. To inna planeta. I za to ją
kocham.
Mateusz Biskup

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Boisko TS "Polonia" przy ul. Harcerskiej prezentuje się
teraz znacznie bardziej posępnie niż na początku roku, gdy
władze miasta roztaczały świetlane perspektywy tego obiektu.
Mieszkańcy z wielkim rozczarowaniem obserwują ten upadek i
mają jednak nadzieję, że zapowiadan modernizacja nastąpi.

Przy ul. Aleksandra Studniarskiego, obok ukończonego już
osiedla "Kwadrans", powstaje pierwszy z trzech bloków
stawianych przez dewelopera Arkadia Broker. "Osiedle bliskie
Zawady" - tak zaskakująco nazwano tę nową inwestycję
mieszkaniową na Głównej.

JEST OGRÓDEK WSPÓLNĄ PRACĄ

Można już oglądać mały ogródek kwiatowy, tworzony z inicjatywy mieszkanki bloku Nadolnik numer 15 pani Ani. Prace odbywały się przy wsparciu i zaangażowaniu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych na osiedlu Piastowskim oraz Centrum
Ogrodniczego Zawady 19.
Ręce bolą, nogi bolą, odciski są, ale było warto. 64 rośliny z
Centrum Ogrodniczego Zawady 19, dzięki uprzejmości właściciela pana Macieja Janku, zostały podarowane, aby zasiliły ogród
na Nadolniku numer 15.
I oto jest, póki co
skromny, nieśmiały i
już trochę jesienny, ale
własny. Wszystkim, którzy wnieśli wkład w prace i wspierali dobrym
słowem inicjatywę, bardzo serdecznie dziękujemy. Ogród czekają
jeszcze prace, wiec kto
nie skorzystał, zawsze
będzie mógł nadrobić. Pani Ani i jej córce
wielkie, wielkie dzięki
no i wszystkim, ale to
wszystkim DZIECIAKOM - byliście SUPER.
Trwa również drugi projekt na osiedlu Główna pt: „Śpiewy
historyczne – Poznań Główna”. Historia to coś co nas kształtuje i pokazuje skąd oraz dokąd zmierzamy. Można uczyć się jej z
książek, a można też słuchać tych, którzy przeżyli sporo więcej
od nas. Można w końcu uczyć się historii poznając swój własny
fyrtel, pytając mieszkańców, rozmawiając z nimi w końcu słuchając ich historii. A można przyłączyć się do trwającego projektu
Off Opera pt: "Śpiewy historyczne - Poznań Główna". Efekty pro-

Z wiosną ogródek zacznie nabierać kolorów i urody.
jektu było można oglądać i słuchać 24 września w Szkole Podstawowej numer 45 przy ulicy Harcerskiej nr 3.
Już wkrótce rusza również nowy projekt Stowarzyszenia Oplotki. Stowarzyszenie obecnie jest w trakcie organizacji
warsztatów rękodzielniczych, mających na celu integrację lokalnej społeczności na osiedlu Główna. Stowarzyszenie „Oplotki”
działa od 2018 r., zajmuje się szeroko pojętym rękodziełem, edukacją w tym zakresie oraz społeczną integracją. Na wszystkie te
akcje bardzo serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Liberacka
Organizator Społeczności Lokalnej MOPR Filia Nowe Miasto

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Pieniądze osiedlowego samorządu
projekt wydatków
Rady os. główna w 2019 r.

Diety dla członków Rady i Zarządu Osiedla"
Półkolonie dla dzieci z SP nr 45
Festyn sportowy w SP 45
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na strefie rekreacji
Konkurs „O poezję trzeba dbać" SP45
Utrzymanie boiska i placu zabaw przy SP 45
Naprawa dachu w SP 45
Modernizacja oświetlenia, instalacji elektrycznej,
wymiana okien i grzejników w hali sportowej SP45
Naprawa parkietu w hali sportowej w SP45,,"
Monitoring budynku hali sportowej przy SP45
Naprawa zasiek na odpady w Przedszkolu 78
Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu 78
Kostka brukowa i napr. schodów w Przedszkolu 78
Materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa

8 420 zł
8 000 zł
4 000 zł
3 000 zł
4 500 zł
3 000 zł
58 000 zł

32 000 zł
10 000 zł
30 000 zł
9 000 zł
4 000 zł
10 000 zł
1 500 zł
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Zakup laptopa dla Straży Miejskiej
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji
Zakup laptopa dla Policji
Zajęcia sportowe dla drużyny kobiet ekstra ligi
w piłce nożnej
Modernizacja sprzętu sportowego
na boisku Polonii Poznań
Dofinansowanie działalności Klubu Seniora
"Razem na Głównej"
Zakup nagród konkursu Zielony Poznań
Montaż oświetlenia świątecznego
Budowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej 61
Oświetlenie kościoła na ul. Mariackiej
Remont chodnika wzdłuż boiska Polonii
od ul. Harcerskiej 1
Modernizacja ul. Studziennej
Przejście dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej 21
Modernizacja zieleni oraz założenie nowych
terenów zielonych na Osiedlu Główna
Modernizacja Parku Nadolnik
Zakup i montaż koszy na śmieci
Razem planowane wydatki

3 000 zł
4 000 zł
3 000 zł
12 087 zł
52 993 zł
5 000 zł
500 zł
10 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
10 034 zł
35 000 zł
32 000 zł
180 000 zł
80 000 zł
10 000 zł
743 034 zł

Kotlarska, Studzienna, Główna

komis jest i go nie ma

Na łamach Państwa czasopisma pojawiały się już informacje dotyczące uciążliwego komisu samochodowego i motocyklowego mieszczącego się przy ul. Kotlarskiej, Studziennej i
Głównej. Dzięki pomocy i interpelacji radnego Michała Grzesia, dowiedzieliśmy się nowych, bulwersujących faktów na temat tej inwestycji.
Otóż właściciel działek, na których mieści się komis, otrzymał
zgodę na budowę wolno stojącego garażu na 6 samochodów, ale
obiekt ten miał być tylko pierwszą częścią głównej budowli, czyli
domu wielorodzinnego. Tymczasem wybudowano halę, a wspomniany dom w ogóle nie powstał. Prezydent Poznania wprawdzie cofnął wszelkie pozwolenia budowlane, ale hala stoi do
dzisiaj, a w niej i wokół niej znajdują się liczne motocykle i samochody sprzedawane i naprawiane w komisie.
Policja i Straż Miejska nie mogą właścicielowi nic zrobić,
ponieważ twierdzi on, że nie prowadzi żadnego komisu, a poOkoliczni mieszkańcy odczuwają przykre skutki
jazdy gromadzi na swój własny użytek. Właściciel działek jest
prowadzącego skupu aut i motocykli na posesji,
nadal bezkarny, a służby nie reagują. Pisaliśmy też do Rady Osieale dla miejskich służb taka działalność tu nie istnieje.
dla Główna, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czujemy się bezNa wspomniane działki codziennie przyjeżdżają klienci, aby
silni. Prosimy o zainteresowanie naszą sprawą radnych Osiedla
oglądać
i kupować pojazdy. Dysponujemy filmikami pokazująGłówna oraz władz miasta.
cymi klientów na terenie komisu, ogłoszeniami, które właściciel
działek publikuje w internecie, a na których są zdjęcia pojazdów
wykonane na wyżej wymienionych działkach. Wprawdzie jako
adres firmy widnieje tam Poznań, ul. Murawa 26A, ale tam mieści się tylko biuro firmy, natomiast skład pojazdów jest na działkach przy Kotlarskiej, Studziennej i Głównej i to tu przyjeżdżają
klienci, a także stąd na lawetach są wywożone pojazdy do klientów.
Ukrywający prowadzenie działalności gospodarczej na działkach przy Kotlarskiej, Studziennej i Głównej nie wywiesili na
swoim ogrodzeniu żadnego baneru. Dlatego klienci skupu, szukając wjazdu na jego teren, wjeżdżają swoimi samochodami,
motocyklami i skuterami na pobliskie podwórko bloku przy ul.
Kotlarskiej 1. Zdarza się to nagminnie i stwarza zagrożenie dla
ludzi na podwórku. Zresztą, to nie jest przyjemne, gdy na podwórku kręci się ciągle ktoś obcy. (Skrót redakcyjny)
Mieszkańcy ul. Kotlarskiej
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
„RODZINA POLONIJNA”

W roku 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu
Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" weźmie udział w projekcie
edukacyjnym pt. „Razem Dla Edukacji. Rodzina polonijna”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Projekt ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z upamiętnieniem
wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem
niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską (w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości) oraz upowszechnianiem polskiego dziedzictwa narodowego. Dodatkowo
mamy nadzieję, że wymiana młodzieży i współpraca szkół ponad
granicami umożliwi naszym uczniom nawiązanie wyjątkowych
kontaktów, a może i przyjaźni, co zaowocuje w przyszłości powstaniem tytułowej „rodziny polonijnej”.
W ramach tego projektu nasza szkoła nawiązała kontakt ze
Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Karwinie. W związku z
tym już w listopadzie będziemy mieli zaszczyt gościć uczniów i
nauczycieli z Czech, a wiosną 2019 r. pojechać z rewizytą.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KROPKI

W poniedziałek 17.09.2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole
po raz drugi Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem tego nietypowego święta jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia oraz uświadomienie, że w
każdym z nas tkwią talenty.
Obchody Dnia Kropki zaczęliśmy od obejrzenia filmu o historii małej Vashti, rozmawialiśmy o talentach, których uczniowie
naszej szkoły mają bardzo wiele, wykonywaliśmy ciekawe prace
plastyczne oczywiście z kropką w roli głównej.

„POZNAŃ UZALEŻNIONY
OD PROFILAKTYKI”

W czwartek 20 września uczniowie klas ósmych oraz trzecich
gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z Policją i Strażą Miejską. Odbyło się ono w ramach projektu zorganizowanego przez
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
„Poznań uzależniony od profilaktyki”. Jego głównym celem jest
propagowanie świadomości konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych używania alkoholu, narkotyków, tytoniu, a
także dopalaczy. Projekt rozpoczął się już w poprzednim roku
szkolnym – w kwietniu uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu „Footloose” w Teatrze Muzycznym. Natomiast w najbliższych
tygodniach w ramach projektu odbędą się lekcje terapeutycznoprofilaktyczne oraz lekcja tańca.

XIX WOJEWÓDZKI BIEG
ULICZNY "WILCZA MILA"

14 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Wojewódzkim Biegu Ulicznym „Wilcza Mila” o Puchar Zbigniewa
Orywała. Każdy sportowiec musiał przebiec dystans jednej mili
angielskiej, czyli 1609m. Z zawodów wróciliśmy z sukcesami.
W swoich kategoriach na podium stanęli m. in. Patrycja M. ( II
miejsce), Filip J. (II miejsce), Jan N. (III miejsce.

NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankietach i wspólnie wybrali pozycje jakie miały być zakupione do biblioteki.
Cała suma została wykorzystana, zakupiono książki, które systematycznie są opracowywane i włączane do księgozbioru.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA!!!
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

marzenia się spełniają (3)

Od północy do godziny
drugiej zaliczamy dwie
godziny spania i wyruszamy na tokowisko do
najbliżej zlokalizowanego głuszca. Zaczyna
on tokowanie na długo
przed wschodem słońca
i przy pewnej wprawie
można go usłyszeć z odległości około 300m. Na
mój podchód idę razem
z Borysem. Początkowo,
kiedy jeszcze jest duża
odległość, podchodzimy razem, jednak kiedy
jestem coraz bliżej zaczynam już sam go podchodzić.
Kogut pięknie gra, wydaje mi się, że moja odległość pozwala mi już bezpiecznie strzelić, jednak ciągle go nie mogę zobaczyć. Zrobiłem dwa kroki
i zobaczyłem go grającego na gałęzi sosny. I w tym momencie,
kiedy zdecydowałem się oddać strzał, głuszec gwałtownie zamilkł, złożył lirę i odleciał. Gdybym złamał zasadę strzału tylko
pod pieśń, to prawdopodobnie bym go pozyskał.
Borys obserwował mój podchód i pochwalił mnie za etyczne
zachowanie. Dodał jednak, że gdybym głuszca zdążył strzelić,
to jako gościowi z radością by mi pogratulował. Analizując mój
błąd doszliśmy do wniosku, że głuszec dostrzegł mnie, gdyż w
ostatniej fazie pieśni tyko głuchnie zachowując dobry wzrok.
Po porannym podchodzie wracamy do naszego obozu, gdzie
Igor już wrócił wcześniej i przygotowuje poranny posiłek. Po
śniadaniu kładziemy się na nasze świerkowe łoża i zasypiamy.
Jednak po dwóch godzinach snu obudził nas mocno padający
śnieg. Niestety, od tego momentu pogoda się załamała i byliśmy
zaskoczeni nawrotem zimowej aury.
Borys podjął decyzję o likwidacji naszego obozowiska, zaczęliśmy palić gałęzie świerkowe, które służyły nam jako materace.
Spytałem dlaczego tak skrzętnie zacieramy ślady naszej bytności w tym miejscu. Dowiedziałem się, że jeżeli przypadkowo trafił by tu myśliwy, to na pewno domyśliłby się, że niedaleko tego
miejsca jest tokowisko głuszców. Na koniec zakopaliśmy też parę
konserw, które będą już czekały na nas do następnej wiosny.
Nic nie wskazywało na to, że pogoda się zmieni, dlatego też
i głuszce przestały tokować. Idziemy najkrótszą drogą do wioski, w której swoją ”daczę”miał przyjaciel Borysa, profesor z
jego uczelni, emerytowany dyrektor instytutu chemii. Drewniany dom był miejscem wypoczynku profesora wraz z jego dużo
młodszą małżonką. Przyjęto nas bardzo gościnnie, gdzie przez
trzy dni wypoczywaliśmy.
Profesor był zapalonym
myśliwym
i hodowcą ułożonej „gończiej sabaki”,
z którą to rasą myśliwi szczególnie lubili
polować na zająca bielaka, lisy i inną zwierzynę. Pies profesora
był zdobywcą medali,
które zdobywał na licznych konkursach. Dom
profesora był położony
bardzo pięknie wśród
śródpolnych laskach
i ogromnego jeziora
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w kształcie nerki. To właśnie to jezioro musieliśmy obejść (22
km), aby dotrzeć do naszego tokowiska. Niedaleko od domu
rankiem słychać było tokujące cietrzewie. Kiedy po śniadaniu
wybrałem się na spacer w prawie metrowym śniegu i zaspach,
zobaczyłem trop bardzo dużego pojedynczego dzika, który przechodził z jednego lasku do drugiego w odległości 500 m. Podniecony tym odkryciem wróciłem do domu mówiąc profesorowi
o dużym tropie dzika, prawdopodobnie odyńca. Po wysłuchaniu profesor, widząc moją reakcję na ten trop, zdecydował, że
zorganizują Stefanowi polowanie na tego odyńca. Radość moja
była ogromna, gdyż w naszym ŁOD chroniliśmy odyńce pozyskując warchlaki i przelatki, które najczęściej robiły duże szkody
w uprawach rolnych. Była zatem to dla mnie szansa pozyskania
medalowego oręża dziczego.
Po południu wyruszyliśmy na trop mojego odyńca. Otrzymałem odpowiednią amunicję na grubego zwierza i wyznaczono
mi stanowisko, na które miał prawdopodobnie wyjść mój odyniec. Po prawie godzinnym oczekiwaniu zamiast odyńca dotarli
moi naganiacze z psem informując mnie, że mój dzik wyszedł już
z tego lasku i przemieścił się do następnego oddalonego o około 1 km. Zrezygnowaliśmy z dalszego polowania, gdyż nie miałem już sił, aby przejść do następnego miejsca tym bardziej, iż nie
było pewności, że on tam zaległ.

Autor wspomnień z rosyjskim przyjacielem myśliwym Borysem (z prawej)
podczas pamiętnej wyprawy na głuszca.
Sam fakt, że zaproponowano mi takie polowanie było dowodem na sympatię, jaką mnie obdarzano. Po trzydniowym odpoczynku w domu profesora i jego uroczej małżonki, udaliśmy
się w pieszą drogę powrotną w kierunku stacji kolejowej, gdzie
mieliśmy wsiąść do naszego pociągu Moskwa-Leningrad. Po kilkunastu kilometrach doszliśmy do torów kolejowych, którymi
dotarliśmy do naszej stacji. W czasie marszu niedaleko już naszego dworca spotkaliśmy na torach mocno zawianego mężczyznę,
który bardzo się ucieszył z naszego spotkania. Ponieważ nasze
zapasy alkoholu już się wyczerpały, mój przyjaciel spytał spotkanego, czy wie gdzie można kupić butelkę trunku.
Mężczyzna bardzo ochoczo podjął się zakupu u zaprzyjaźnionej „chaziajki”, gdyż była to już godzina wieczorna. Borys dał
chłopu 10 rubli i kazał mu przynieść butelkę na dworzec, gdzie
będziemy oczekiwać na nasz pociąg. Zdziwiłem się bardzo, że
nieznajomemu w stanie mocno wskazującym dał pieniądze na
zakup alkoholu. Wyraziłem opinię, że już go nie zobaczymy. Jednak mój przyjaciel stwierdził, że tubylec tylko z jednego powodu może nie dostarczyć nam zakupionej wódki. Taką przyczyną
mogło być jedynie zesłabnięcie spowodowane nadużyciem alkoholu. Widać ten wariant się sprawdził i do Leningradu dojechaliśmy bez wypicia szklaneczki za szczęśliwy powrót.
Tak się zakończyła moja pierwsza wyprawa na toki głuszcowe.
Borys przy pożegnaniu zapewnił mnie, że na następną wiosnę
zostanę znów zaproszony, przy lepszej pogodzie uda mi się upolować głuszca na tokach i spełni się moje marzenie. (dok, nastapi)
Stefan Wojciechowski
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu

Podczas odbywających się w Bydgoszczy 33. Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Kajakarskie, w dniach 3-5 sierpnia 2018r.
dwóch uczniów klas VIII: Maks Ziemski i Wiktor Sobkowiak
ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu osiągnęło wspaniały
wynik. Zostali mistrzami Polski w konkurencji K4 2000m.

Są oni od kilku lat
czynnymi zawodnikami Organizacji Środowiskowej Akademickiego
Związku Sportowego Politechniki Poznańskiej.
Trenerem prowadzącym
do tak ogromnego sukcesu jest pan Dagmar
Światowiak, syn Izabeli
Dylewskiej - wielokrotnej mistrzyni Polski,
Świata, dwukrotnej brązowej medalistki olimpijskiej.
To nie jedyne sukcesy sportowe na poziomie mistrzowskim
osiągnięte przez naszych uczniów. Maks Ziemski zdobył w tym
roku tytuł drugiego wicemistrza Polski w K2 5000m na XXXIV
Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Sztumie. Ponadto uzyskał wysokie II miejsce w rocznym cyklu rankingowym
w kajakarstwie. Na poziomie miejskim Maks zajął III miejsce w
IV Otwartych Mistrzostwach Piątkowa w Jeździe na Ergometrze
Wioślarskim oraz II w Mistrzostwach miasta Poznania.
Nauczyciel-trener w SP nr 55 Paweł Woźny

Ul.Termalna. Piotr K. groził pozbawieniem życia i zdrowia Zuzanna
M.gdzie groźby wzbudziły u zgłaszającej uzasadniona obawę spełnienia.
Na miejscu brak monitoringu.
Ul. Smolna. N/n sprawca grożąc pobiciem doprowadził do stanu bezbronności Jarosława C. i dokonał kradzieży mienia w postaci 10 sztuk
paczek papierosów mki Chesterfield o wartości 129,90. Na miejscu brak
monitoringu. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy.
Ul. Andrzeja Łaskarza. Nieznany sprawca wykorzystując dane osobowe Filipa K. zawarł umowę pożyczki w banku na kwote 5 458 zł.
Ul. Główna. Paweł K. na parkingu uderzając młotkiem dokonał
uszkodzenia zaparkowanego samochodu marki ford i podczas zgło-

szonej w tym miejscu interwencji, trzymając nóż i uderzając młotkiem,
uszkodził radiowóz wybijając w nim cztery szyby. Sprawca zatrzymany
na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy KMP
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca w sklepie LIDL dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy kart bankomatowych i pieniędzy w kwocie 1400zł. Ul. Główna. Nieznany sprawca
poprzez wyważenie drzwi włamał się do sklepu „Społem” i dokonał kradzieży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
Ul. Zawady. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP Poznań
dokonali zatrzymania Romualda R. i Wojciecha Ł., u których ujawniono
79 653 paczki papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.
Ul. Jaromira. Nieznany sprawca poprzez chwycenie za szyję dokonał
naruszenie nietykalności cielesnej Wojciecha. Postępowanie prowadzi
KP Nowe Miasto.

Rozpoczęliśmy radosny czas nauki
w naszej kochanej szkole!

Podwójne mistrzostwo Polski
sukces Maksa i wiktora

biuletyn policyjny

Czytajmy!

prawdy nieprzemijające

“Pierwsze wrażenia” Curtis Sittenfeld jest współczesną powieścią dla tych, którzy lubią obyczajowe opowieści z dawką humoru oraz dla... wielbicieli prozy Jane Austen, bardzo płodnej
angielskiej powieściopisarki z przełomu XVIII i XIX w., autorki
m.in. ,,Dumy i uprzedzenia”. Otóż współczesna pisarka Sittenfeld
pokazała losy rodziny Bennetów (ich przywary zwłaszcza) przeniesione w czasy dzisiejsze.
I okazało się, że przez 200 lat... nic się nie zmieniło: nadal liczy się majętność, dobre zamążpójście, głupota zostaje głupotą,
lenistwo – lenistwem. W XXI w. też są pełne dumy dość ubogie kobiety (oraz plejada głupiutkich uwodzicielek) i mężczyźni,
którym trudno przyznać się do wielkiej miłości. W gruncie rzeczy ,,Pierwsze wrażenia” to satyra na współczesne społeczeństwo, ale też znakomity pastisz ,,Dumy i uprzedzenia”. Zdradzę
tylko, że super przystojny bogacz Darcy jest teraz światowej klasy neurochirurgiem i właścicielem dawnej rodowej posiadłości
– Pemberly. Śliczna i zakochująca się w nim Elizabeth dobiega
40-tki i grozi jej staropanieństwo w... niedostatku.
Nada Al-Ahdal to jedenastoletnia Jemenka, Khadija Al-Salami to pisarka i producentka filmów dokumentalnych. Dzięki obu świat mógł poznać wstrząsające losy dziewczynek, które

zmuszane są przez rodzinę do zamążpójścia. I to zazwyczaj z
powodu biedy czy nagłych problemów finansowych rodziców.
A że tradycja, prawo (zwłaszcza w małych wioskach, odciętych
od bardziej cywilizowanego świata) w tym nie przeszkadzają to
i dziewczynki wydawane są za mąż. Według raportu jemeńskiego rządu, ponad jedna czwarta dziewcząt przed ukończeniem
15. roku życia staje się żonami. To rodzi ich wielkie tragedie: są
okrutnie bite, gwałcone przez ,,mężów”. Czasem popełniają samobójstwo...
Nada, dzięki pomocy światłych ludzi (także mężczyzn- krewnych), ucieka z domu do wujka w miasteczku, nagrywa apel
– oskarżenie okrutnej plemiennej tradycji. Film umieszczony zostaje na YouTube, a Khadija pomaga spisać dziewczynce jej szokującą opowieść, która jest protestem i krzykiem o pomoc dla
tysięcy młodych muzułmanek. A, niejako przy okazji, poznajemy realia polityczno-ekonomiczne współczesnego Jemenu, potrzebującego w tej chwili wielkiej pomocy humanitarnej. I to
czyni z ,,Jedenastoletniej żony” niezwykle interesującą książkę.
Te książki są na półkach w naszej bibliotece przy Tomickiego.
A gdy nie miałam co czytać zrobiłam sobie powtórkę ze zbioru
opowieści Igora Newerly'ego ,,Archipelag ludzi odzyskanych”
z 1955 r. I sama się zdziwiłam, jak to dobrze się czyta (jako powieść przygodową, ale już także dokumentalną) pod warunkiem
odrzucenia ideowej tendencyjności, charakterystycznej dla pisarstwa tamtych czasów.
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

ocalić dla siebie i innych 3

,,Album wspomnień” pani Zofii Maślak (fot. z prawej) oglądam z pewnym niedowierzaniem, siedząc tutaj, w holu DPS.
Oto dwa, nieco już zacierające się, ale oryginalne zdjęcia z
podpisami: ,,Rodzina Gromadzkich i Czerwińskich w Pahlevi – 1942 r.” I drugie foto: ,,Pod irańskim niebem. Klasa IVA.
Teheran 13.03. 1943 r.”. I jeszcze piękny wiersz ,,(...)Jak zeschłe
liście wicher rozwiał nas po świecie(...)”.
- Urodziłam się w 1930 roku, w osadzie wojskowej w okolicach
Grodna – zaczyna snuć wspomnienia pani Zofia. - Mój ojciec, piłsudczyk, dostał tutaj ziemię w nagrodę za udział w wojnie w 1920
r. I nic nie zapowiadało wówczas naszego tułaczego losu. Aż do 17
września 1939 roku, gdy Rosjanie napadli na Polskę. Zaczęły się
aresztowania, przetrzymywania zdezorientowanych ludzi w piwnicach. Nasz ojciec zdołał umknąć i ukryć się. Pomógł mu sąsiad,
Białorusin – pan Szurma, ale inny sąsiad doniósł gdzie trzeba, ojciec trafił do więzienia...
Dnia 10 lutego 1940 roku było szczególnie mroźno, śnieg po kolana. To dzień, w którym zaczęła się nasza - sześciorga dzieci w różnym wieku i naszej mamy - tułacza wędrówka przez pół świata.
Najpierw towarowymi wagonami z byle jakim tłumoczkiem, przez
trzy tygodnie w brudzie, przez pustkowia, karmieni pęczakiem z
beczek po ropie, w głąb Związku Radzieckiego. Kierunek – Ural.
Osiedliśmy na jakiś czas w Nikulińskiej Bazie. Zamieszkaliśmy w
barakach. To był czas głodu, bo przecież nikt nie najadł się ,,potrawami” z lebiody czy pokrzywy. To był czas brudu i chorób. Nasza
mama pracowała przy wyrębie lasu.
Nasze dalsze losy kształtowała... polityka, rozmaite pertraktacje
wojenne, z wielkimi zasługami generała Andersa i zmieniający się
front. Kujbyszew, Taszkient to jedne z wielu ,,przystanków”. Tam

wrzesień pełen wrażeń

- Ryba jest znacznie mniejsza niż ta w telewizji – to jedno z pierwszych wrażeń z pobytu na Polach Lednickich. - A
jednak przejście pod nią to
duże emocje.
Jak i cały pobyt na Lednicy.
O dw i e dz eni e
Muzeum Jana
Pawła II, pochylenie
się
przy grobie o.
Jana Góry...

ksiądz Marcin Przy pianinie

Co sobotę o godz. 16 w naszej kaplicy odbywa się msza św.
Czasem, pod nieobecność naszego Księdza Kapelana, odprawiają ją inni księża. Tak było 16 września – mogliśmy poznać nowego wikariusza z naszej parafii – ks. Marcina Płóciennika. Ksiądz
Marcin nas zaskoczył, bo zasiadł do pianina, akompaniując sobie
przy psalmach lub niektórym śpiewanym przez nas pieśniom. I
bardzo nam się to podobało, bo lubimy śpiewać a z ,,podkładem
muzycznym” - tym bardziej. Bóg zapłać!

z laurką dla seniora

14 grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Przypada on 1 października. Dni poświęconych szczególnie tym, którzy mają
więcej niż 60 lat jest w kalendarzu kilka – 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora a 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora.

gdzie były już polskie przedstawicielstwa to i Czerwony
Krzyż się nami zajął.
- W sercu zachowałam
scenę – wspomina pani Zofia – gdy nasza mama na
kolanach prosi wojskowego,
aby pozwolił jej jechać dalej
z dziećmi. Zgodził się. Byliśmy razem przez kolejne
lata wędrówki – przez Iran,
potem 6 lat w Indiach. W
Pahlawi był u nas gen. Anders i biskup Gawline, który dokonał bierzmowania
– pod gołym niebem na plaży. Podczas każdej ważnej wizyty to
ja recytowałam wiersze. Nawet ktoś powiedział, że jak zechcę to
zostanę gwiazdą Hollywood – śmieje się pani Zofia. - Później podjęliśmy z mamą decyzję: wracamy do Polski. Ten powrót to była
kolejna tułaczka, ale już w innych nastrojach: przez Włochy, Austrię, Czechosłowację – do polskich Katowic, centrum przyjmowania tułaczy. My – dzieci Andersa szczęśliwie spotkaliśmy się z
ojcem, który walczył w Wojsku Polskim, był kościuszkowcem.
-Tak – mówi pani Zofia – jestem córką legionisty, później zostałam żoną milicjanta ,,z przydziału”. Mam syna w Poznaniu, córkę
w Katowicach... Kończymy naszą rozmowę, bo panią Zofię odwiedza rodzina z Suchego Lasu i... Szwecji.
Nasza redakcja chce ocalić od zapomnienia niezwykłe tułacze losy tej rodziny, jednej z tysięcy. W kolejnych numerach MY
drukować będziemy wspomnienia pani Zofii Maślak. Zapraszamy do lektury.
Ewa Kłodzińska Foto: Natalia Kaźmierczak

19 września odbyło się kolejne
spotkanie integracyjne
,,Barierom
stop”,
zorganizowane tradycyjnie
przez DPS Lisówki dla 5-osobowych
drużyn (patrz foto)
z różnych placówek
pomocy społecznej,
oddziałów dziennego pobytu, warsztatów terapeutycznych itp. Tym razem hasło brzmiało ,,Świat się
śmieje”. I rzeczywiście, ubawiliśmy się setnie, będąc... klaunami.
Jak co roku odbyły się pomysłowe konkursy, zaproszono nas na
poczęstunek (m.in. pyszny chlebek ze smalcem i ogórek kwaszony do tego) i do wspólnej zabawy.
W niedzielę 23 września gościliśmy zespół Emaus z Białegostoku, który działa już od 15 lat. Młodzi ludzie pięknie śpiewali o miłości Bożej i naszej wzajemnej. Wrzesień był też kinowy
(,,Dywizjon 303”) i teatralny („Rodzina Adamsów” w Teatrze
Muzycznym).
Cele to przełamywanie stereotypów myślenia o osobach w podeszłym wieku, walka z ich wykluczeniem ze społeczeństwa, ale
też np. ułatwianie dostępu do opieki medycznej. To także rozmaite formy aktywizacji: warsztaty, szkolenia, kursy, spotkania kulturalne. Po to, aby senior mógł przezywać z uśmiechem swoją
drugą młodość. Teraz na świecie jest 600 mln osób powyżej 60
roku życia. W 2050 roku ma ich być... 2 miliardy! (e)
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Zasady dobrego wychowania

polszczyzna z chwasTAMI

-Ale jaja – mówi w tv prowadzący program rozrywkowy. -Rzeczywiście, ale heca – potwierdza drugi... Ten sam zabawny epizod
skomentowany na dwa sposoby uświadamia ile sympatycznych
słów, przyjaznych dla ucha epitetów zastąpiliśmy (tak, my wszyscy) określeniami niewybrednymi, wulgarnymi. Ile chwastów
rozpleniło się w naszej polszczyźnie.
Trzeba by powiedzieć: jak cię słyszą tak cię oceniają. Tylko, że
wg rozmaitych sondaży, badań językoznawczych itp. wzrosła nasza tolerancja na wulgaryzmy, bo są już tak nagminne, że wreszcie
ich nie słyszymy. Co tu dużo mówić: trafiły na salony celebrytów,
rozmnożyły się w mediach, w programach tv o dużej oglądalności (choćby wypowiedzi jurorów w ,,Mam talent”, w programie
Kuby Wojewódzkiego, w ,,Kuchennych rewolucjach”), są na internetowych forach dyskusyjnych, w artykułach prasowych itd.
To oznaka zubożenia języka zwłaszcza tych, którzy powinni dysponować bogatym słownictwem.
Tymczasem wszelkie ,,bluzgi” usankcjonowane publicznie za-

H O R O S K O P na październik
BARAN - Swoim ostatnim postępowaniem zdajesz się dowodzić
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tracają swój ordynarny charakter, coraz mniej drażnią ucho. Tak
stało się z owymi nagminnie już używanymi ,,zajebiście” (,,słówko” to padło po raz pierwszy niejako oficjalnie, bo z estrady, 11
lat temu, a użył je lider ,,Ich Troje” Michał Wiśniewski, choć
mógł powiedzieć np. ,,wspaniale”), ,,zarębiście” (czyli ,,świetnie”). Powstają nowe określenia jak ,,zajefajny”, które niejako
mają łagodzić określenia cięższego kalibru. A właściwie dlaczego wymienione powyżej epitety są wulgaryzmami? Bo odnoszą
się do swoich pierwowzorów. To jest tak, jak ,,k***” zastępuje
się neologizmem ,,kuźwa” - a i tak wszyscy wiedzą o co chodzi.
Coraz częściej akcj filmów czy powieści toczą się w środowisku
przestępczym, co niejako usprawiedliwia używanie ,,ciężkich”
wulgaryzmów...
Jest jeszcze inna kategoria określeń, które nie są co prawda
wulgaryzmami, ale nadają ordynarności znanym powiedzeniom:
,,kopara (zamiast: szczęka) mi opadła”, ,,gały (czyli oczy) wyszły
na wierzch”. Jako przykład z innej sfery naszej nowomowy podam,
że używany nazbyt chętnie (na określenie wydarzenia strasznego, przerażającego, potwornego) przymiotnik ,,porażający” ma
122 synonimy. Biedny ten nasz język polski powszedni tak brutalizowany i zubożany.
(E.K.)

słuszności twierdzenia Maxa Borna, że "Próba natury wytworzenia na
tej ziemi istoty myślącej nie powiodła się". A czas zacząć wreszcie myśleć
właśnie, a wnioski nasuną się same. Udawaniem niczego nie załatwisz.
To dziwne, bo przecież cechuje Cię przemyślany sposób postępowania,
samodzielność myślenia i niezależność od cudzej decyzji.
BYK - "W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko
zależy od człowieka" - Czesław Miłosz. Nie podpieraj się więc tzw. trudnościami obiektywnymi, nie zwalaj winy na niesprzyjające okoliczności, na ogólną niemożność. W sumie i tak wszystko będzie zależało od
Ciebie, od tego jak się zachowasz i jakiego dokonasz wyboru. A przede
wszystkim nie zgadzaj się na grę pozorów. Twoja intuicja i domyślność
były niezawodne, skorzystaj z nich i teraz.
BLIŹNIĘTA - Można Cię przestrzec stwierdzeniem Ferdinanda Galiani: "Lękajcie się uczciwego człowieka, który jest w błędzie; ma on dobrą wiarę, ale na nieszczęście myli się co do środków". Wszystko więc
wskazuje na to, że możesz z całą ufnością wpakować się w niezłą kabałę.
Zbyt dużo baczenia dajesz na pozory. Gdyby tak wszyscy postępowali, Ameryka wciąż byłaby nie odkryta. I nie zapominaj, że druga strona
charakteryzuje się skrajnym materializmem.
RAK - Czas skończyć z oglądaniem się na to, co było. To już zamknięty rozdział, a nawet książka cała. Weź sobie za za motto stwierdzenie H.
von Ditfurtha: "Istnieje całkowita zgodność co do tego, że człowiek w
obecnym kształcie jest istotą niedoskonałą, niegotową". Oto masz wytłumaczenie postępowania drugiej strony i jej zachowań.
LEW - „Czasami myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje
zdolności" - Oskar Wilde. Twoje ostatnie przeżycia zdają się świadczyć
na korzyść tej tezy. Ale i pora na wyciągnięcie wniosków. Dość szarpaniny, która do niczego nie prowadzi. Pozostaw wszystko czasowi, ten
przyniesie rozwiązanie i zaleczy rany. Pojawiają się symptomy zmiany w
nastawieniu drugiej strony. Kuj więc żelazo póki gorące.
PANNA - "Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie chce być
tym, czym jest" - Albert Camus. Czego szukasz, do czego dążysz? Przemyśl wszystko na zimno, przekalkuluj. Generalnie nic nie da się zmienić,
ale korekta jest możliwa. A najważniejsze, by nie zasklepiać się w sobie,
nie obrażać się na innych jakimś nieopatrznym ich słowem. Zwłaszcza,
że i Tobie wymyka się ono często.

WAGA - "Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej" - Edward
Stachura. Przyswój sobie tę prawdę, a wówczas może przestaniesz tak
przeżywać wszystkie zachowania ludzkie. Często Cię nawiedzają jakieś
tęsknoty, marzenia i fantazje. Ale gdy się pojawi okazja ich urzeczywistnienia jak w sam raz nie masz czasu lub nastroju. Potrzeba Ci więc mobilizacji, wprowadzenia większego ładu do swoich działań.
SKORPION - "Człowiek musi żyć sam z sobą, powinien więc dbać
o to, by miał zawsze dobre towarzystwo" - Charles E. Hughes. Postępuj
więc tak, aby nie mieć psychicznego kaca. Nie bądź taka(ki) zasadnicza(czy), traktuj ludzi i wydarzenia z większym przymrużeniem oka. Inaczej zyskasz miano wątrobiarza. Masz przecież niezawodne sposoby na
ucieczkę od kłopotów i dolegliwości dnia codziennego, stosuj je więc
częściej.
STRZELEC - Można postępować w myśl powiedzenia Thomasa Carlyle'a - "Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignoranctwa jednostek". Można jednak korzystać z jej zasobów. Miej na uwadze, że w
pojedynkę nic nie zdziałasz i chociaż lubisz polegać wyłącznie na sobie,
odwołuj się od czasu do czasu do zbiorowej mądrości. Zupełnie niepotrzebnie masz różne opory, możesz iść na całość.
KOZIOROŻEC - "Pierwszym warunkiem sprostania zmianom, jest
wyzbycie się lęku przed nimi". Pojawiła się w Twoim życiu nowa jakość
i musisz przyjąć ten fakt do wiadomości. Bez buntu, a raczej z próbą
dostosowania się. Przyjdzie Ci to łatwiej niż myślisz i wcale nie będzie
tak dokuczliwe jak obecnie sądzisz. Nie masz powodu do zmartwienia,
cała sprawa wróci do normy i już niedługo śmiać się będziesz ze swoich obaw.
WODNIK - "Słuszność ludzkich racji nie utożsamia się z prawdą" Rene Habachi. Miej to na uwadze, gdy podejmiesz próbę wyjaśnienia
niedawnych wydarzeń. Inaczej lepiej w ogóle nie zaczynać. Pewnemu
intrygantowi z swojego otoczenia schodź z drogi. Zmęczysz go tą taktyką i da spokój zaczepkom. Rzecz jest szyta tak grubymi nićmi, że nie
musisz mieć żadnych wątpliwości o co tu chodzi. Twoje wewnętrzne
opory są więc zupełnie niezrozumiałe.
RYBY - "Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie" - F. L.
Wright. Zachowujesz się ostatnio jak ekspert. A sytuacja wymaga, aby
wątpić właśnie, a przeć do celu. Zupełnie jakbyś nie dostrzegała(ał) nowych uwarunkowań. Na szczęście, nie masz zwyczaju przeżywać zbyt
ciężko rozczarowań. Propozycja wcale ciekawa, nie masz co wybrzydzać
i czekać na lepszą.

BRYGIDA (8 października) to uwodzicielska pełna majestatycznego wdzięku kobieta choć z pozoru chłodna i nieczuła. Pomimo pewnej kokieterii jest bardzo stała w swoich uczuciach.
Nie zdradza. Potrzebuje oparcia niczym winorośl (jej totem roślinny), aby się rozwijać i rozkwitać. Nie dla Brygidy ludowe zabawy ale koncert w pałacowej sali – jak najbardziej. To kobieta
pełna godności i taktu. Szanuje przyjęte zobowiązania.

GERALD (13 października) to pozornie chłodny mężczyzna,
niewzruszony i pełen rezerwy obserwator. Pod tą skorupą kryje
się jednak ogień! Gerald potrafi być agresywny i zaborczy. A to
wszystko czyni z niego człowieka niebezpiecznego. I choć bywa
też niepewny swoich racji – nie przyzna się do tego. Jest bardzo
wytrwały jw pracy. Precyzyjny i szybki w działaniu. To mężczyzna trudny w miłości i przyjaźni.
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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

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

Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem

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

509 207 061

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”

Wątpliwe, aby kandydujący na prezydenta Poznania Jarosław Pucek
nadal chwalił się opustoszałymi dziś kontenerami socjalnymi przy
ul. Średzkiej na Komandorii. Obecne władze miasta też dotąd nie
potrafiły rozwiązać kompromitującego i kosztownego pomysłu.

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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