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100-lecie Niepodległości z pamięcią o wielkich Polakach
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Zmodernizowany zbieg ulic Warszawskiej i Sośnickiej w Antoninku 
umożliwia swobodny ruch na tym węźle w niezbędnych kierunkach.

Wielkie zainteresowanie budziło piękne harcerskie stoisko naszego 
HKS na Targach „VIVA Seniorzy!” w Poznaniu (19-20.10.2018r.)

Ku ogromnemu zadowoleniu mieszkańców, dobiega końca budowa 
ulic Dobrochny, Świetochny i Władymira w Antoninku.

Długotrwały remont ciepłociągu spowodował znaczne utrudnienia 
w ruchu na ul. Pustej, po raz kolejne zresztą w niedługim czasie.

Wyłania się już docelowy kształt deweloperskiego osiedla Nad Cybiną 
w Zielińcu, z zachowaniem pewnych starych elementów.

Tu widoczny tylko mały fragment nowych ogromnych obiektów VW  
w Antoninku, powstałych w tempie godnym pozazdroszczenia.

Modernizacja ul. Trzemeszeńskiej na Os. Warszawskim poprawi 
bezpieczeństwo i wygodę ruchu m. in. w rejonie Przedszkola nr 45.
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ZAPROSZENIE
na uroczystość w 79. rocznicę 

pierwszych uwięzień w niemieckim
 obozie przesiedleńczym 

Poznań - Główna
SPOTKANIE 5 LISTOPAdA BR. g. 11

przy głazie z tablicą, ul. Bałtycka 7
SERdECZNIE ZAPRASZA 

Zarząd  Stowarzyszenia Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu   

Pełnomocnikiem prezydenta Poznania do spraw jakości po-
wietrza została w lipcu br. pani Hanna Grunt, wicedyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska UM. Padły wtedy zapowiedzi 
działań mających zmniejszać podtruwanie poznaniaków i... 
była dłuższa cisza. 

Z początkiem sezonu grzewczego podniósł się wielki alarm, 
że zabójczy smog znów rujnuje zdrowie mieszkańców naszego 
miasta. Zaczęto głośno dyskutować jak zaradzić groźnej sytu-
acji. Prezydencki pełnomocnik od jakości powietrza powinien 
brzmieć w tym chórze najdonośniej, a tymczasem - o dziwo -  
w ogóle nie zabrał głosu. 

Zaczęliśmy poszukiwać kontaktu z panią H. Grunt i z wielkim 
zdziwieniem ustaliliśmy, że nadal – jak przed nominacją na peł-
nomocnika - po prostu pracuje jako zastępca dyrektora WOŚ 
przy ul. Gronowej. Prowadzi tam bardzo poważne, trudne i pro-
cochłonne zadania, m. in. z zakresu utrzymania miejskiej zieleni. 
Urzędnik odpowiedzialnie i rzetelnie traktujący swoje obowiązki 
ma tu pracy co niemiara. Ma się wrażenie, że zadania pełnomoc-
nika do spraw jakości powietrza zostały pani H. Grunt dodane 
dodatkowo, pozornie, fasadowo. 

Prezydent Poznania stworzył więc byt w istocie fikcyjny, obudził 
jak się okazuje jedynie nasze złudne nadzieje na radykalną poprawę 
poznańskiego powietrza. Przyznajemy, oczekiwaliśmy przesad-
nej nawet rozbudowy administracyjnego zaplecza na potrzeby 
nowo powołanego pełnomocnika, a tymczasem nie ma on na-
wet skromnego odrębnego biura! Takie obietnice bez pokrycia 
i pozorne działania ze strony prezydenta są po prostu lekceważe-
niem mieszkańców.                                                                     Md

Niedawno zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Po-
znaniu o udzielenie nam informacji dotyczących stanu śledztwa  
w sprawie tzw. odmulania Stawu Browarnego w Kobylepolu. 
Nadmieniliśmy, że śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa 
Poznań Stare Miasto, ale od prawie dwóch lat nie udziela żad-
nych odpowiedzi na ponawiane przez nas pytania. 

Nadspodziewanie szybko otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecz-
nika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Michała 
Smętkowskiego. Istotny fragment o postępowaniu Prokuratury 
Rejonowej Poznań Stare Miasto brzmi następująco: „...uprzejmie 
informuję, iż postępowanie to jest obecnie zawieszone z uwagi 
na długotrwałe oczekiwanie na opinie biegłego z zakresu budo-
wy ujęć wód podziemnych tj. studni wierconych. Opinia ta ma 
bowiem decydujące znaczenie dla dalszego toku sprawy. Nie-
zwłocznie po jej uzyskaniu śledztwo zostanie podjęte”.

Po ustaniu szoku wywołanego treścią tej informacji, odpisali-
śmy, że zatrudnienie w tym przypadku jako biegłego specjalistę 
od studni wierconych uważamy za skrajne nieporozumienie. Przy 
śledztwie dotyczącym tzw. odmulania Stawu Browarnego pomoc-
ny byłby ekspert od transportu materiałów masowych, specjalista 
od utrzymania i konserwacji użytkowych zbiorników wodnych, ale  
z pewnością nie od wód podskórnych i wierconych studni. 

Przypomnieliśmy, że w naszych artykułach w „Czasopiśmie 
Mieszkańców MY” postawiliśmy zarzut, że było fizyczną nie-
możliwością usunięcia takich ilości namułów ze Stawu Bro-
warnego, za jakie miasto Poznań przy akceptacji pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska zapłaciło firmie wykonawczej. 
Są na to niepodważalne dokumenty. Poprosiliśmy o potraktowa-
nie naszych uwag wyłącznie jako pragnienie zakończenia docho-
dzenia zgodnie z prawem. Minęły już dwa lata gdy prokuratorzy 
zajęli się ustaleniem prawdy o odmulaniu Stawu Browarnego, a 
teraz śledztwo zawieszono z powodu nie do pojęcia zwykłym ro-
zumem.                                                                                             Md 

Nic nie szkodzi, że to nie ja wybrałem większość  
z 34-osobowej Rady Miasta Poznania. Wszystkich wyłonionych 
radnych obdarzam nowym, nieograniczonym kredytem zaufa-
nia, darzę ich szacunkiem i życzę jak najlepiej. Zostali przecież 
niekwestionowaną, jedyną reprezentacją wszystkich mieszkań-
ców drogą legalnych, uczciwych wyborów. 

To mnie niezmiernie cieszy i powinno cieszyć wszystkich nas, bo 
znów uczestniczyliśmy w wyborach całkowicie rzetelnych, nie fał-
szowanych, o jakich marzyły pokolenia Polaków w naszej historii. 
Ta satysfakcja rekompensuje mi całkowicie pewne rozczarowania 
niektórymi personalnymi wynikami głosowania. 

Szczególnego zadowolenia z kolei dostarcza mi fakt, że w obecnej 
Radzie Miasta jest dwoje bezpartyjnych przedstawicieli ugrupo-
wań obywatelskich. Poprzednio był tylko jeden taki radny. Obec-
nie tych dwoje radnych, nie skrępowanych żadnymi dyscyplinami 
partyjnymi, może zawsze mówić, głosować i postępować jak zwy-
kli mieszkańcy. Wierzę mocno, że nieraz z dumą ich usłyszymy  
i zobaczymy jako naszych odważnych przedstawicieli. A po na-
stępnych wyborach w Radzie Miasta będzie ich jeszcze więcej.

Tylko nasi niezależni reprezentanci w samorządzie są w stanie 
bezstronnie patrzeć na poczynania urzędników, od prezydenta po-
cząwszy na skromnym referencie magistrackim skończywszy. Obym 
nie miał racji, ale obawiam się, że tryumfująca obecnie władza  
w Poznaniu nadal tym bardziej nie będzie dostrzegać lawinowo ro-
snącej administracji, jej niekompetencji, samowoli i skłonności do 
korupcji. To jest ważna rola naszych dwojga.Marcin dymczyk

radość Po wyborach
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Przed wojną Franciszek Strzyżyński zapisał się chwalebnie w 
historii jako współtwórca Osiedla Warszawskiego. W 1929 roku 
na założycielskim zebraniu Spółdzielni „PRACA” został wybrany 
jej skarbnikiem. Jego podpis figuruje pod sprawozdaniem złożo-
nym wobec członków spółdzielni 1931 roku. 

Zaszczytną funkcją sekretarza został obdarzony F. Strzyżyński 
w 1932 roku w utworzonym wówczas Komitecie Obywatelskim, 
czyli osiedlowym samorządzie. Wszedł też w skład utworzone-
go w 1933 roku specjalnego komitetu budowy kościoła, który na 
Osiedlu Warszawskim oddano do użytku w 1935 roku.

Po wojnie, w 1949 roku Franciszek Strzyżyński, mając wtedy 
51 lat, współtworzył orkiestrę dętą drużyny harcerskiej na Osie-
dlu Warszawskim. Może w pamięci mieszkańców pozostały ja-
kieś informacje o tym artystycznym zespole, do którego należały 
zapewne młode wówczas osoby?

                                              ***
Nasza nieoceniona Czytelniczka pani Barbara Sta-

churska znów daje się poznać jako inicjatorka bezinte-
resownego działania dla ocalania wspólnej historii. Przy 
okazji skłania do zadumy nad szybkim blednięciu w na-
szej pamięci obrazów ludzi i zdarzeń, którym przecież 
tak ogromnie dużo zawdzięczamy.      

O poległych za Polskę nie zapomina młode pokolenie rodaków

Przy żołNierskich grobach 

listoPadowe tematy
Wydaje mi się, że już o wszystkim na 

okoliczność listopada w minionych latach 
napisałam. Począwszy od różnych świąt i te-
matów zaduszkowych, o żywych i umarłych 
też pisałam, cmentarzach naszych i obcych 
poprzez tematy niepodległościowe i na roz-
ważaniach  patriotycznych skończywszy. O 
rogalach i tłustej gęsi na św. Marcina też już 
było, o laniu wosku w wigilię św. Andrzeja i 
innych wróżbach - także. 

Szukam zatem inspiracji i zaglądam do listopadowych listów-
felietonów przez Wojtusia z Zawad  do ,,drogiego Pafnusia” pisa-
nych (autorem był Marceli Motty, adresat - fikcyjny) ponad 150 lat 
temu, a które co tydzień w ,,Dzienniku Poznańskim” się ukazywa-
ły. Biedny Wojtuś też szukał tematów. Czasem życie, wydarzenia 
poznańskie same te tematy mu podsuwały.

Tak więc późną jesienią 1865 r. uwagę zaprzątały... wodociągi, 
,,do których po rozmaitych ulicach zaprowadzają teraz podziem-
ne rury żelazne”. Wyjaśnijmy, że wymieniano wówczas drewnia-
ne rury wodociągowe, w które wyposażył Poznań w 1830 roku 
Edward Raczyński. Wojtuś pisze natomiast o utrapieniu doroż-

karzy, ,,zmuszanych do objeżdżania i wymijania”. Przy okazji 
wspomina autor felietonów, że nowy wodociąg ,,nastręczy znów 
wyborny pretekścik do puszczenia krwi biednym komornikom”. 
Mówiąc krótko – czynsze z powodu nowych wodociągów pewnie 
poszły w górę. 

Podobnie przeżywamy to i w dzisiejszych czasach – co remon-
cik w kamienicy to opłaty idą w górę. W tamtym czasie podroża-
ły mieszkania na Chwaliszewie. Nie przez wodociągi tylko przez 
trzydniowe uroczystości ,,w kościele katedralnym”, ,,podobno nie-
które panie z innych części miasta stancje wynajmują, aby być bli-
żej i bez przeszkody użyć nabożeństwa”. Dziś też sprawy kościelne 
zainteresowanie wielkie wzbudzają, zaiste jednak zupełnie w in-
nym wymiarze. No, i nikt pokoi z tego powodu nie wynajmuje! 

Dziś często piszemy o nowych inwestycjach w mieście, na na-
szych osiedlach. Wojtuś – też. I zauważa nową cegielnię, którą w 
listopadzie 1865 r. ,,na Dębinie” zaczęto stawiać: ,,wyrastają pie-
ce, a z owych piecy już na przyszłe lato wychodzić będą legiony 
cegieł(...)”. Budowano też nową siedzibę dla sióstr sercanek – na 
Wildzie. Niestety, nie przetrwały w Poznaniu zbyt długo i już w 
1873 musiały opuścić miasto, poległszy w boju z rządem pru-
skim...

A czym żyje Poznań, jego osiedla w listopadzie 2018 roku? Może 
za 150 lat ktoś sięgnie po MY i to wyczyta!        Ewa Kłodzińska

10 lat temu, w pewien jesienny poranek naszą szkołę odwie-
dził kombatant, powstaniec wielkopolski. Poprosił naszych 
uczniów, by dbali o kwaterę polskich żołnierzy na Miłostowie. 
Od tamtej pory przed 1 listopada uczniowie kolejnych klas 
szóstych jeżdżą na cmentarz, by spełnić daną obietnicę. dba-
nie o żołnierskie groby stało się tradycją naszej szkoły.

Również w tym roku uczniowie SP55 odwiedzili groby obroń-
ców naszej ojczyzny. Uprzątnęli liście, zapalili przyniesione zni-
cze, postawili kwiaty. Potem wspólnie modliliśmy się za zmarłych 
i przy pomniku odśpiewaliśmy hymn Polski. Szczególnie w tym 
roku, gdy obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległośc,i by-
liśmy dumni, że możemy oddać hołd tym wszystkim, którzy tę 
niepodległość dla nas wywalczyli. Była to bardzo wzruszająca  
i podniosła chwila.       K. Kozłowska, Z. Mroszyńska, E. Berus

Pomóżmy pani Krystynie Strzyżyńskiej - Patalas, która po-
szukuje wiadomości na temat swojego krewnego Franciszka 
Strzyżyńskiego, ur. 29.10.1898, zm. 15.12.1961. Wiadomo, że 
był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. Mieszkał w zbu-
dowanym przez siebie domu przy ul. Kutnowskiej 12 na Osie-
dlu Warszawskim. Żona Maria z d. Rozwadowska, zmarła w 
1978r.

Pani Krystyna Strzyżyńska - Patalas prosi o wszelkie dane o swo-
im krewnym. Stara się o oficjalne uznanie go za Powstańca Wiel-
kopolskiego oraz o to, aby na jego grobie umieszczona została 
tabliczka upamiętniająca jego udział w Powstaniu.

ja zaś mocno temu kibicuję, bo Osiedle Warszawskie miało-
by "swojego" Powstańca Wielkopolskiego. Mieszkańcy Osiedla 
to często ludzie, którzy przyjechali z różnych  miejscowości. Może 
przy okazji jeszcze coś ciekawego się znajdzie w naszej historii. 
Może uda się przypomnieć i utrwalić osobę Franciszka Strzyżyń-
skiego, który ze wszech miar zasługuje, aby jego udział w historii 
Powstania był zaznaczony.           Barbara Stachurska 

PrzyPomNijmy Powstańca
fraNciszka strzyżyńskiego 
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smakowity
„Podwieczorek życia”

Teatr Scena na Piętrze

ślady Pogaństwa?
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Komandoria, a zwłaszcza rozległe tereny wokół i w pobli-
żu kościoła św. jana jerozolimskiego, była od dawna obsza-
rem atrakcyjnym dla ,,miłośników starożytności”, a później 
– archeologów. Komandor maltański Michał dąbrowski, kie-
dy odbudowywał (1720-1739) zniszczone wojną i ,,morowym 
powietrzem”  ,,villa (dobra wiejskie) S. joannis” wyludnione, z 
ruinami budynków, natrafił na dawne cmentarzysko. 

Do dziś przetrwał opis znalezisk: ,,miejsce to(...) było od pogan 
na całopalenie i oddawanie ofiar Bogom Pogańskim naznaczone”. 
Znajdowano miejsca dawnych pochówków, urny z prochami, 
skorupy, kości, nożyki, spinki żelazne.* Wiele tych cennych zna-
lezisk skryła ziemia podczas współczesnych budów. 

Czy mieszkańcy Komandorii, Zagórza, Zawad, Śródki żyją 
na wielkim przedchrześcijańskim cmentarzysku? Prawdopo-
dobnie tak! Kolejne odkrycia w remontowanym kościele św. Jana 
Jerozolimskiego potwierdzają dawną tezę o tym, że w tym miej-
scu był jakiś ośrodek kultu bóstw pogańskich. Pisaliśmy już o 
znalezionych prastarych pochówkach, teraz trzeba jeszcze do-
rzucić kolejną informację. Otóż robiąc wykopy wewnątrz pre-
zbiterium kościoła, natrafiono na fragmenty muru z okresu 
przedchrześcijańskiego (fot u góry). 

Archeolodzy pewnie penetrowaliby głębiej, ale to mogłoby 
osłabić stabilność murów. Zapewne otrzymamy jeszcze wiele 
podobnych informacji, bowiem wykorzystując georadar nastąpi 
badanie terenów wokół kościoła. Nowoczesna technika pozwoli 
także na zajrzenie do wykopu (również w prezbiterium, sygna-
lizowaliśmy to w poprzednim MY)), kryjącego prawdopodob-
nie niszę pochówkową kanoników katedralnych, którzy pełnili w 
świątyni funkcje proboszczów. To kolejny temat, który będziemy 
kontynuować w grudniowym wydaniu MY...

dWA  ANIOŁKI. Pisaliśmy już o odkryciu pod tynkiem na 
chórze malowidła główki aniołka. Teraz okazało się, że jest i dru-
gi...                          Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki 

Co zrobić, aby mąż, który właśnie przeszedł na emeryturę, 
nie stetryczał, nie zdziwaczał, nie rozchorował się (z tempera-
turą 36,9 st.C), nie popadł w nostalgię, histeryczne czy też de-
presyjne nastroje. Co ma zrobić żona, aby mąż-emeryt zajął się 
czymś pożytecznym? I znowu był ,,królem swego życia”? 

Odpowiedź otrzymaliśmy na deskach Sceny na Piętrze w go-
dzinnym spektaklu ,,Podwieczorek życia” (scenariusz Marzanna 
Graff, reżyseria Karol Stępkowski). To było czwarte już spotkanie 
z parą aktorską (i małżeńską) Marzanną Graff i Aleksandrem Mi-
kołajczakiem w Scenie na Piętrze. I od razu trzeba powiedzieć, że 
i to spotkanie było nader udane, dostarczając w zimny paździer-
nikowy wieczór dużo uśmiechu i  optymizmu. 

Marzanna Graff wyspecjalizowała się w takich miniaturach te-
atralnych o życiu małżeńskim na ,,podwieczorek życia”. W kil-
kunastu krótkich odsłonach (przerywnikiem był przebój Danuty 
Błażejczyk i Mietka Jureckiego), dobrze opowiedzianych, świet-
nie zagranych. Nic więc dziwnego, że publiczność Sceny ,,Pod-
wieczorek życia” przyjęła z entuzjazmem i gorącymi brawami. 

A w najbliższych planach Sceny: 3 listopada w kolejną rocz-
nicę śmierci Romana Wilhelmiego (poznaniak z urodzenia, 
zmarł 3.11.1991 r. w Warszawie, w wieku 55 lat) spotkanie 
przy popiersiu Artysty na skwerze jego imienia nieopodal ul. 
Masztalarskiej. Potem przewidziano w Scenie seans filmowy 
,,Ćma” w R. Wlhelmim w roli głównej. 17 grudnia Scena za-
prasza na koncert charytatywny ,,Echo serc”. 

                       Ewa Kłodzińska , zdjęcie Krzysztof Styszyński

Budynek przy ul. Warszawskiej 25 jest niewątpliwie najcie-
kawszym architektonicznie w tej części Komandorii. Powstał 
w 1951 r., wg wyróźnionego projektu danuty Hahn. Na piętrze 
nieprzerwanie działa restauracja, dziś ,,Maltańska” Na parterze, 
od strony Warszawskiej, po lewej zawsze mieściły się najrozma-
itsze lokale handlowo-usługowe. Najpierw był sklep mięsny, w 
latach 70. XX w. - obuwniczy, a w następnej dekadzie (tej ,,kart-
kowej”) znowu sklep mięsny. Na początku tego stulecia można 
było tutaj kupić... zegarki, a potem... rowery akcesoria do jedno-
śladów. Przez jakiś czas funkcjonował tam fryzjer, a w ostatnich 
latach sklep ze zdrową żywnością. A teraz nastąpiła kolejna od-
słona (też dla zdrowia): właśnie otwarto elegancką Grotę Solną 
(na zdjęciu obok, pełna reklama na okładce).                        (E.K.)  

od mięsNego do groty solNej 
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                                  ,,Jak zeschłe liście 
                                 wiatr rozwiał nas po świecie...”
Dziesiątego lutego 1940 roku 

było szczególnie mroźno, śnieg 
po kolana. Miałam wtedy 10 lat 
jako jedna z sześciorga dzieci Jó-
zefy i Franciszka Gromadzkich. 
Najstarsza z naszego rodzeństwa 
była 17-letnia siostra Maria, a 
najmłodszy braciszek Mieczy-
sław miał lat 4. Mieszkaliśmy 
w osadzie Budowla niedaleko 
Grodna, na wschodzie Polski 

Tak rozpoczyna swoją opo-
wieść pani Zofia Maślak, z domu Gromadzka.

We wrześniu 1939 roku rozpadło się nasze całe dotychczaso-
we życie: Najpierw 1 września Niemcy bestialsko z ziemi i nieba 
zaatakowali Polskę, a 17 września sowieci najechali od wscho-
du nasz kraj. Wtargnęli do Grodna kolumną czołgów, bohater-
ska obrona nie pomogła, następnego dnia było po wszystkim. I 
już nie byliśmy Polską, a sowiecką Białorusią. Rosjanie dokonali 
pierwszych kilkuset egzekucji obrońców. Aresztowani sami ko-
pali doły – swoje groby. Nad nimi byli rozstrzeliwani... 

Ojciec – piłsudczyk - dzięki pomocy sąsiada Białorusina pana 
Szurpy zdołał się ukryć w piwnicy. Cóż z tego, inny go wydał. 
Szczęśliwie ojciec na razie trafił do więzienia. To wszystko stano-
wiło jakby preludium... I właśnie wspomnianego 10 lutego 1940 
roku zaczął się nasz dramat. My dzieci byłyśmy same w domu, bo 
mamę podstępnie wywołano, jakoby miała zanieść mężowi cie-
płą odzież i machorkę do więzienia. Do naszego (i innych) domu 
wtargnęli sowieci, pod bronią. Ubrać się krasiwo, do teatru w 
mieście pojedziecie... Jeszcze pamiętam te gęby z ironicznym 
uśmieszkiem, jeszcze pamiętam ten karabin w nas wymierzony 
i złowieszcze słowa ,,strieljać budiem”. Jak nakazano, tak zrobili-
śmy. Przestraszeni, zrozpaczeni. A na ulicy – sanie. Mieszkańców 
ze wszystkich okolicznych osad zwieziono do szkoły. Szczęśliwie 
odnalazła się mama. 

z domu do Piekła
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (1) wieloletni tułaczy los. Naszego domu już nigdy nie zobaczyliśmy. 

Teraz, po latach, widzę jaką Rosjanie, Białorusini mieli to wszyst-
ko doskonale zorganizowane! Była to tzw. pierwsza deportacja 
Polaków z Kresów. Władze sowieckie do tej akcji przygotowywa-
ły się od 5 grudnia 1939 r. Wówczas zesłano 141 tys. Polaków. 

Rozpoczęła się podróż w nieznane. O głodzie i w mrozie. W 
smrodzie niemytych, coraz bardziej chorych ciał. A my - z tymi 
swoimi tobołkami, tłumoczkami. Owszem, pociąg co jakiś czas 
się zatrzymywał. Zawsze w pustkowiu, na bezdrożach, w śnież-
nym mrozie. Można było, pod strażą, wysiąść po porcję pęczaku 
z beczek śmierdzących jakąś benzyną i po kipiatok, czyli gorącą 
wodę. 

Już o godzinie 17. były podstawione na pobliskiej stacji kole-
jowej wagony towarowe – bydlęce, do których sowieci pognali 
zdezorientowanych ludzi. To był ten moment, ten dzień, ta go-
dzina kiedy – jeszcze o tym nie wiedzieliśmy – zaczął się nasz 

To była 3-tygodniowa podróż-męka pełna zgrozy. Jęk chorych 
i umierających, płacz dzieci. Koszmar, którego się nie zapomina. 
Wreszcie stacja docelowa: Nikulińska Baza, w rejonie dobriań-
skim, okręgu mołotowskim (później Permski Kraj). Nasz pierw-
szy ,,dom” na tułactwie. Dom czyli barak z długą pryczą, na której 
spaliśmy pokotem. Mama z zewnątrz, bo ona wstawała pierwsza, 
około 4-tej rano. Została zatrudniona przy wyrębie lasu. 

Nikt z naszej gromadki nie próżnował. Ja u traktorzysty pilno-
wałam dzieci. Zbieraliśmy w lesie resztki (sęki) po wyrąbanych 
drzewach. W odpowiedniej porze – jagody, przydawały się na 
,,handel wymienny”, za kromkę chleba. Najstarsza z nas, Maria, 
zatrudniona była przy pozyskiwaniu soku z brzóz. Owszem, był 
sklepik, trzeba było odstać w kolejce, aby coś kupić za te mar-
ne zarobione ,,grosze”. Nasza mama, choć niewielka kobieta, była 
bardzo odważna – gdy jakiś mężczyzna próbował ją z kolejki wy-
rzucić, ona... wyrzuciła jego! Mieszkaliśmy nieopodal rzeki Koź-
wy jednak nie wolno było łowić ryb. 

Szczęśliwie przetrwaliśmy, choć gnębieni chorobami (szkor-
but, świerzb), wszami, pchłami i głodem. Gdzieś tam w świecie o 
nas jednak nie zapomniano, trwały rozmaite dyplomatyczne za-
biegi, rozmowy. Zmieniał się front działań wojennych. 12 sierp-
nia 1941 roku nastąpiła amnestia dla zesłanych Polaków. Dla nas 
oznaczała ona prędką ewakuację. Uciekaliśmy z tego piekła jakby 
nas diabli gonili! (cdn.)                          Zofia Maślak (not. E.K.)  
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100-lecie PowstaNia wielkoPolskiego

odkrywcy Przeszłości

Uczestniczyliśmy w Zlocie zorganizowanym przez jarociń-
ski Krąg Seniorów z okazji 100. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego. W jarocińskim Ośrodku Kultury zameldowały się 
Kręgi z Poznania – jeżyce I, Szóstacy, OWAR, 10 PdH, BE-
MAK, Wilda, dziewiątacy, 8 PdH, Historycy, Wiarusy, Pią-
tacy, a ponadto Kręgi z Lubonia i Kiekrza, Wrześni. dojechali 
również druhowie z Gniezna, Kalisza, Koła, Konina, Leszna, 
Nowego Tomyśla, Trzemeszna i Ostrowa Wielkopolskiego – 
razem około 100 osób. 

W dużej sali widowiskowej zostaliśmy oficjalnie i serdecznie 
powitani przez organizatorów Zlotu Z prelekcji „Pierwsze dni 
Powstania Wielkopolskiego” dowiedzieliśmy się między inny-
mi, że nieformalne zerwanie pęt niemieckich odbyło się w ja-
rocińskich koszarach już w dniach 8- 9 listopada 1918r. Dnia 27 
grudnia 1918r. do Jarocina dotarła telefoniczna wiadomość, że w 
Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, a 1 stycznia 1919r. 
na ratuszu jarocińskim wywieszono polską flagę. 

Zlot Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
Autokarami przejechaliśmy do niedalekiego Mieszkowa – 

miejsca narodzin i dzieciństwa pierwszego dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego -  generała Stanisława Taczaka. Zwiedziliśmy 
tu Izbę Pamięci „narodzin” Powstania Wlkp., a następnie złoży-
liśmy kwiaty pod pomnikiem gen. Stanisława Taczaka, którego 
doczesne szczątki przeniesiono w 1988r. na cmentarz Zasłużo-
nych Wielkopolan w Poznaniu. Udaliśmy się potem na wypra-
wiane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Mieszkowa, Stramnic i 
Cząszczewa „Święto Pyry”. Z Mieszkowa wróciliśmy do Jarocina, 
do restauracji „Słoneczna”, dokąd zaproszono nas na obiad. 

Na jarocińskim rynku odbył się z naszym udziałem apel 
Hufca ZHP jarocin im. Lotnictwa Polskiego, rozpoczynają-
cy nowy rok pracy harcerskiej. Byłem bardzo mile zaskoczony 
liczebnością Hufca, było to jednocześnie spotkanie wszystkich 
pokoleń harcerskich – od zuchów do przeszło dziewięćdziesię-
cioletnich seniorów. Po apelu zwiedzaliśmy muzeum jarocińskie 
w ratuszu, a później spacerowaliśmy kilkoma ulicami oglądając 
najciekawsze budynki, zmierzając jednocześnie do obelisku upa-
miętniającego stulecie harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej. 

O godz. 16.30 rozpoczęła się w kościele św. Jerzego msza św., w 
której uczestniczyliśmy wspólnie z młodzieżą harcerską, a pod-
czas której odbył się chrzest dziecka harcerskiego małżeństwa. 
Bratnim Kręgiem Przyjaźni na jarocińskim rynku zakończyli-
śmy nasz pobyt w tym mieście.       pwd. Mieczysław jankowski 

Można powiedzieć, że Śródka miała wyjątkowe szczęście, 
ponieważ badaniem jej dziejów od wielu lat niezmiennie 
zajmuje się małżeństwo archeologów - państwo Ewa i Pa-
weł Pawlakowie (z lewej na zdjęciu). Ci znakomici naukowcy  
z wielkim kunsztem i powodzeniem kierowali przez wiele se-
zonów wszystkimi pracami wykopaliskowymi na tym terenie 
i stali się niekwestionowanymi autorytetami na temat historii 
tego miejsca. Stworzyli obraz przemian, którym Śródka i sąsied-
nie tereny podlegały na przestrzeni wielu stuleci. Państwo Paw-
lakowie chcą i potrafią o tym zajmująco opowiadać. 

„Badania archeologiczne na Śródce” to temat kolejnego 
już spotkania, które 18 października br. odbyło się na prośbę 
miejscowej Rady Osiedla, kierowanej przez pana Gerarda Co-
ftę. Trzeba podkreślić, że przewodniczący lokalnego samorządu 

sam jest wielkim pasjonatem i znawcą przeszłości tych miejsc 
oraz ma wiele zasług w popularyzowaniu ich dziejów. Z jego in-
spiracji powstała m.in. książka Ewy i Pawła Pawlaków pt. „Serce 
miasta” o badaniach nad dziejami Śródki. 

Interesujący wykład pani Ewy Pawlak podczas wspomniane-
go październikowego spotkania miał charakter pewnego ro-
dzaju podsumowań dotychczasowych badań nad przeszłością 
Śródki. Obecni mieli okazję uruchomić wyobraźnię nieodzow-
ną dla ujrzenia dawnych obrazów oraz zmian zabudowy średnio-
wiecznej i okresów późniejszych. 

W fascynującej opowieści przewijała się myśl o nieodwra-
calnych zmianach, jakim podlegał ten teren w minionych stu-
leciach. Trudno uwierzyć, ale nie ma już nawet śladu po tzw. 
Górze Kawalerów, która wraz ze źródełkiem była dawniej wyjąt-
kowym, magicznym punktem topograficznym tych okolic. Nie 
wykluczone, że państwo Ewa i Paweł Pawlakowie napiszą kolejną 
książkę o niezwykłej historii Śródki i terenów sąsiednich.     md
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jedeN za wszystkich...
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Pozwólcie drodzy Czytelnicy, że powrócę na chwilę do lip-
cowej akcji ratunkowej w jaskini Tham Luang w Tajlandii, o 
której na pewno słyszeliście w mediach. Wszystko powiodło 
się szczęśliwie, chłopcy i ich trener są już od dawna w domach, 
ale jest coś, na co niewiele mediów zwróciło uwagę prowadząc 
relację z tej arcytrudnej operacji.

Większość stacji telewizyjnych skupiała się na wysiłku żoł-
nierzy i ratowników bezpośrednio zaangażowanych w wydoby-
cie chłopców i ich trenera z zalanej wodą jaskini. Zaledwie kilka 
relacji dostrzegło ogromny wysiłek, jaki w powodzenie operacji 
włożyli zwykli Tajowie – mieszkańcy prowincji Chiang Rai, gdzie 
rozgrywał się ten koszmar. 
Nie wiem ilu Tajów czytało 
„Trzech Muszkieterów” Ale-
xandra Dumasa, ale wiem 
jedno – w żadnym z krajów, 
w których mieszkałem, za-
sada „Jeden za wszystkich 
– wszyscy za jednego” nie 
jest tak powszechnie obec-
na, jak w Tajlandii. 

Mieszkańcy prowin-
cji Chiang Rai rzucili swo-
je codzienne zajęcia, by 
uczestniczyć, oczywiście za 
darmo, w akcji ratunkowej. 
Jedni gotowali jedzenie (ku-
pione za własne pieniądze!) 
dla żołnierzy i ratowników, 
inni prali ich ubrania i czy-
ścili sprzęt do nurkowa-
nia, jeszcze inni oferowali 
swoje usługi jako masaży-
ści czy fryzjerzy. Taksów-
karze za darmo podwozili 
ratowników i ochotników 
na miejsce operacji, a ci, 
którzy zostali w domach, 
opiekowali się dziećmi wo-
lontariuszy. Szczególną tro-
ską otoczono zrozpaczone 
rodziny zaginionych chłop-
ców czekające na swoich sy-
nów u wejścia do jaskini. 
Sąsiedzi zajmowali się ich 
gospodarstwami, a szkoły, do których chodzili uwięzieni w ja-
skini chłopcy, rozpoczęły zbiórkę pieniędzy dla dotkniętych tra-
gedią rodzin.

Jak zapewne pamiętacie – ważną częścią operacji ratunkowej 
było wypompowanie milionów litrów wody z jaskini. Ta woda 
rozlała się po okolicznych polach i zniszczyła pola ryżowe nale-
żące do wolontariuszy. Żaden z nich nie powiedział nawet jed-
nego słowa skargi, żaden nie przerwał swojej ochotniczej pracy 

przy jaskini. Mae Bua Chaicheun, której uprawy zostały całkowi-
cie zniszczone przez wypompowaną wodę, powiedziała reporte-
rowi jednej z zachodnich telewizji:  „To nie ma znaczenia. Nasz 
ryż odrośnie. Najważniejsze to wydostać dzieci z tej jaskini”. Po-
stawa tajskich rolników wzbudziłaszczególne uznanie na całym 
świecie.

Tajowie wspierają się i pomagają sobie jak jedna wielka rodzi-
na. Często obserwuję to m.in. na „mojej” wyspie Koh Kret, którą 
opisałem w jednym z poprzednich artykułów. Kiedy w jakiejś ro-
dzinie np. odbywa się wesele to cała wioska uczestniczy w przy-
gotowaniach. Co najciekawsze – robią to bez żadnego wczesnego 
ustalania kto, co, gdzie i kiedy. Każdy wie kiedy ma przyjść, co 
przynieść i co zrobić. Koordynacja godna najwyższego podziwu. 
To samo dzieje się podczas wydarzeń tragicznych – pogrzebu lub 
pobytu jednego z członków rodziny w szpitalu. Sąsiedzi i znajo-
mi natychmiast ruszają na pomoc rodzinie przeżywającej trage-
dię.

W dzisiejszym egoistycznym i skomercjalizowanym świecie za-
chodnim zasada francuskich Muszkieterów dawno już przestała 
mieć rację bytu. Są jednak nieliczne miejsca, gdzie przetrwała w 
społecznej świadomości. Tajlandia jest jednym z takich miejsc.

To także pewna przestroga dla turystów. Pamiętajcie – będąc 
na wakacjach w Tajlandii 
za wszelką cenę nie wda-
wajcie się w żadne bójki z 
Tajami! Jeśli inny Taj zoba-
czy swego ziomka bijącego 
się z farangiem – natych-
miast przybiegnie mu z po-
mocą nawet nie pytając kto 
ma rację. Za nim zaś przy-
biegnie cała wioska. A jak 
wiadomo: Nec Hercules 
Contra Plures…

Na koniec zmieniam te-
mat. W mojej szkole dość 
często odbywają się im-
prezy typu Dzień Spor-
tu. Rodzice uczniów biorą 
wtedy dzień wolny w pracy 
i bardzo się w nie angażują. 
Przynoszą i przygotowu-
ją jedzenie, kupują napoje, 
słowem – zapewniają całe 
zaplecze gastronomiczne 
imprezy. Nie zapominają 
przy tym o sobie i zazwy-
czaj przemycają na teren 
szkoły własnej roboty sa-
mogon pędzony z ryżu. 
Oczywiście robią to w naj-
większej tajemnicy przed 
dziećmi i dyrekcją szkoły. 
Jestem chyba jedynym na-
uczycielem wtajemniczo-
nym w ten spisek. Samogon 

oraz piwo są przemycane w kartonach z sokiem lub butelkach z 
wodą kokosową. Rodzice oraz autor delektują się tymi trunkami 
bardzo dyskretnie, cały czas zachowując czujność 

Żeby było śmieszniej – głównym „przemytnikiem” tej alkoho-
lowej kontrabandy jest mój dobry kolega Sai, ojciec jednej z mo-
ich uczennic, który na co dzień pracuje jako… oficer jednostki 
antyterrorystycznej SWAT, przeznaczonej do walki z przemytem 
narkotyków.                                                              Mateusz Biskup
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harcerska iNicjatywa targowa
Podczas inauguracji "Zielonej Symfonii" 

grała orkiestra  muzyków ze  Śródki.

„Zielona Symfonia” na Śródce

koNcerty Podczas deszczu
Kolejnym dokonaniem Arlety Kolasińskiej – głównej twór-

czyni sławnego śródeckiego murala - jest oddane właśnie do 
użytku niezwykłe dzieło na ogromnej ścianie (od strony ulicy 
Cybińskiej) kamienicy przy ul. Ostrówek 17 na Śródce. Wyjąt-
kowemu dziełu nadano nazwę „Zielona Symfonia”, ponieważ 
ma dostarczać wrażeń muzycznych, gdy deszczowa woda z da-
chu budynku będzie spadać naściennym systemem blaszanych 
rur, rynien i zbiorników (fot. niżej). 

W Poznaniu jest to jak dotąd jedyna tego rodzaju instalacja 
i należy życzyć, aby stała się tak głośna, jak wspomniany tutej-
szy przestrzenny mural. W każdym razie będzie nęcąca okazja, 
aby podczas jesiennych deszczów odwiedzić Śródkę i posłuchać 
jedynego w swoim rodzaju koncertu blaszanych instrumentów 
ożywianych deszczówką. 

- Zobaczyłam taką grająca instalację na ścianie domu w Dreźnie 
i pomyślałam, że można też coś podobnego zrobić u nas – powie-
działa podczas inauguracji „Zielonej Symfonii” Arleta Kolasiń-
ska. N  Śródce od lat realizuje różne przedsięwzięcia kulturalne i 
integracyjne w ramach kierowanej przez siebie fundacji Puenta. 
Oryginalny, niecodzienny pomysł grającej instalacji deszczowej 
wydał się animatorce jak najbardziej trafiony w tym miejscu Po-
znania, gdzie działają aż trzy szkoły muzyczne. 

Później trzeba było jeszcze „tylko” pozyskać zgodę prywat-
nych właścicieli kamienicy, poparcie miasta, grupy artystów, fa-
chowców, sponsorów, darczyńców, licznych wolontariuszy... W 
ramach konkursu „Centrum Warte Poznania” miasto wyasygno-
wało na „Zieloną Symfonię” 40 tys. zł. Pani A. Kolasińska długo 
wymieniała wszystkich, dzięki którym tak frapująco zagospoda-
rowano 450 metrów kwadratowych powierzchni ściany.

-Zapraszam do słuchania „Zielonej Symfonii”, która dla każde-
go zabrzmi zapewne inaczej, każdy dostrzeże w niej to, co zechce 
usłyszeć – powiedziała A. Kolasińska. I dodała, aby te deszczowe 
koncerty nie przeszkadzały najbliższym sąsiadom.               md

Fragment ściany "Grającego domu" w Dreźnie.

Pani Arleta Kolasińska mówiła o tworzeniu "Zielonej 
Symfonii" gdy jeszcze  trwały przygotowania do inauguracji.

„Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina” – stoisko pod takim 
hasłem  przygotowywali harcerze (Urszula Kocikowska, Kry-
styna Krobska, Barbara Król, Paweł Napieralski, jarosław Gen-
dera i Piotr Pers) na Targach „VIVA Seniorzy!” odbywających 
się w Poznaniu w dniach 19-20 października 2018r. Można tu 
było na przykład nauczyć się reanimacji, odróżniania fałszywych 
banknotów, spróbować leczniczych herbat ziołowych, poćwiczyć 
tai chi, zbadać poziom cukru we krwi oraz stan wzroku,  poznać 
oferty domów opieki, wycieczek, sanatoriów. 

Każda prawie z osób odwiedzających nas przyznawała się, że 
kiedyś należała do ZHP, a część z nich wyraziła chęć wstąpie-
nia do kręgu seniorów. Odwiedziły nas też różne znane osoby, 
miłe panie ze straży pożarnej, kominiarze, poznańskie Kozioł-
ki Gości przyciągały też do nas występy „chórku” przy gitarze 
niezastąpionego hm. Bogusława Olejniczaka oraz słodki poczę-
stunek i piłeczki tenisowe z napisem „ZHP”, które goście otrzy-
mywali, aby ćwiczyć mięśnie dłoni.  

W czasie imprezy odbyły się koncerty Teresy Werner, zespołu 
Skaldowie, pokazy taneczne i scenki teatralne w wykonaniu se-
niorów. Przed zwinięciem naszego „obozu” zawiązaliśmy poże-
gnalny krąg                                                         phm. Barbara Król

Oblegane stoisko harcerskiej starszyzny na Targach "VIVA 
Seniorzy". Zdjęcie też na str. 2 okładki
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jaki los ts „PoloNia”?
Na początku działania nowego zarządu klubu TS Polonia, 

miasto oświadczyło i zapewniło na nie jednym spotkaniu, że 
stadion przy ul. Harcerskiej będzie zmodernizowany i powsta-
nie tam prawdziwy obiekt marzeń. Obiecano nową główną 
płytę, boisko treningowe i nowy budynek. Istny raj dla klubu. 
W pierwszej chwili już widziałem szczęśliwą młodzież biega-
jącą po nowym obiekcie. 

Rozpoczęte przeze mnie prace przy stadionie zostały wstrzy-
mane, gdyż miasto mówiło, aby nic nie robić, bo przecież będzie 
wszystko nowe. Moim marzeniem było zrobienie pełnowymia-
rowego boiska dla najmłodszych i nazwanie go nazwiskiem 
mojego przyjaciela, jednego z najlepszych graczy Polonii śp. 
Łukasza Piaskowskiego. Był 
przykładem wysokiej kultury 
osobistej oraz ciepłym wycho-
wawcą, cudownym człowiekiem, 
zawodnikiem, przyjacielem i ka-
pitanem. 

Obietnica nowego obiektu wy-
grywała ze wszystkim, co usiło-
waliśmy robić na terenie klubu. 
I co z tego wyszło? „Poznań 
Miastem Sportu”- hehe! Warta 
Poznań, Polonia Poznań ledwo 
dychają, ba, umierają. Gdzie pił-
ka ręczna, siatkowa, koszykowa, 
gdzie inne dyscypliny w Pozna-
niu? Wszytko bieda. Miasto powiedziało: niech kobiety awansu-
ją do ekstraklasy, to może tu nawet powstanie centrum szkolenia 
piłkarek. Polonia każdą złotówkę zainwestowała w kobiety, by 
tylko awansowały. Wojowniczki z Harcerskiej awansowały, speł-
niły warunki miasta i w efekcie zostały ...same na kartoflisku. 

jest stadion miejski w Poznaniu? To dlaczego poznańskie 
drużyny tam nie grają? Tylko Lech, a Warta i Polonia? Wstyd, 
że miasto tak zostawiło kluby. Była dotacja dla Polonii 160 tys 
w transzach. Policzmy koszty wynajmu boisk na treningi, kosz-

ty meczów wszystkich drużyn Polonii, minimum dwa do trzech 
treningów plus wynagrodzenie dla trenerów, to ogromne koszty.

W 1921 roku społeczeństwo wschodniej części Poznania stwo-
rzyło Polonię. Mój plan do tego nawiązuje. Niech każdy z otocze-
nia – fryzjer, szewc, sklep, elektryk, piekarz itd. - pomoże dając 
50-100 zł miesięcznie i klub będzie funkcjonować. Polonia miała 
być jak rodzina, ale zostałem zawiedziony pracą ludzi w klubie, 
kulturą osobistą niektórych starszych piłkarzy i piłkarek. 

Są pretensje do moich kolegów z zarządu, ale oni zaufali 
miastu i wszystko dali na piłkę kobiecą. Wierzyli, że po awan-
sie cały klub będzie w niebie i...zostali oszukani. Ale też moż-
na mieć żal, że nie znaleźli sponsorów w takiej ilości, by klub się 
utrzymał. Chwała tym, którzy są pomagają i wspierają, ogromne 
dziękuję. Będąc na boisku zawsze mam na plecach „Trener Po-

lonia” i jeśli będzie okazja nadal 
będę miał tą koszulkę.

Teraz kilka słów do miasta. 
Bez infrastruktury, stadionu  
z boiskiem Polonia nie jest 
w stanie rywalizować z inny-
mi i idzie na dno. Niech to nie 
będą słowa prorocze. W stycz-
niu zarząd zrezygnuje i wiem, 
że Koziołek lub Akademia Re-
isa czekają na boisko z Harcer-
skiej, a Polonię z mapy sportu 
trzeba skreślić. Prorokuję też, że 
były prezes Polonii Andrzej Po-
wstański chwyci tonącą Polonię, 

ale co dalej? Dwa scenariusze najbardziej realne...
Miastu będzie na rękę jeśli biedaków z Polonii się pozbędzie. 

Kobiety reprezentują Poznań w całej Polsce jeżdżąc i grając  
w piłkę, ale miasto tym się nie szczyci, miasto wprost dyskrymi-
nuje kobiety Pani dyrektor od poznańskiego sportu Ewa Bąk 
mogłaby być symbolem potęgi kobiecej piłki w Poznaniu. Mo-
głaby być twarzą, ikoną tej żeńskiej dyscypliny. Chcę wierzyć, 
że jeszcze nie jest za późno. 

dominik Ciesiółka - „Ciesiu”, trener, czł. zarządu TS Polonia

Kończenie dwóch komunalnych bloków mieszkalnych 
i ich otoczenia przy ul. Zawady.  Planowane oddanie 

inwestycji do użytku: 29 listopada 2018 r.

Prawie gotowe boisko  przy ul. Nadolnik z pewnością 
okaże się bardziej potrzebne i wykorzystywane, niż tu 

istniejący poprzednio nietrafiony parking.
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimNazjalNymi Nr 45 im. orP „PozNań” Przy ul. harcerskiej 3
      ŚPIEWY HISTORYCZNE
Wystawa „Śpiewy historyczne. Poznań Główna” przedstawiała 

naszą dzielnicę oczami młodych ludzi, w konfrontacji ze wspo-
mnieniami utrwalonymi na starych zdjęciach. Kilkoro uczniów 
z SP nr 45 wzięło udział w tym projekcie: Adela z klasy 8b oraz 
Weronika i Sebastian z klasy 3a Gimnazjum. Jesteśmy dumni z 
naszych uczniów, którzy odkryli swoje skrywane wcześniej ta-
lenty. Mimo deszczowej aury wystawę odwiedziło liczne grono 
mieszkańców dzielnicy Główna oraz zaproszeni goście. 

    SPOTKANIE Z ARTYSTĄ
Nasza szkoła gościła Jerzego Omelczuka, artystę malującego 

ustami. Spotkanie miało  przybliżyć dwa światy - osób zdrowych 
i ludzi z niepełnosprawnością. Była to piękna lekcja tolerancji, 
akceptacji niedoskonałości i wiary w siły własne i innych. Jerzy 
Omelczuk, mimo swojej niepełnosprawności, pokazał, że marze-
nia warto realizować. Na oczach dzieci tworzył piękne obrazy, 
które na pamiątkę wspólnych chwil zostały przekazane szkole.

  AUTOSTRAdA dO SZKOŁY
Uczniowie klas II i III chętnie wzięli udział w programie spo-

łeczno-edukacyjnym AUTOSTRADA DO SZKOŁY. Podczas 
zabaw utrwalali zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wy-
korzystano technologię Virtual Reality, która za pomocą spe-
cjalnych gogli i autorskiej aplikacji pozwoliła przenieść się do 
wirtualnego miasta i poruszać po wirtualnych drogach.

          BILIŚMY REKORd
Podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Ser-

ca nasza szkoła ponownie włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
WOŚP bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
przez jak największą liczbę osób. Punktualnie o godzinie 12.00 
do akcji przystąpiło 111 uczniów wspomaganych przez 14 na-
uczycieli. Wszystkim dziękujemy za udział i pomoc.

       SZKOLNY CUP SONG
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Muzyki postanowiliśmy 

świętować w nietypowy sposób. Ustanowiliśmy szkolny rekord 
w Cup Song-u, czyli jednoczesnym wykonywaniu schematu ryt-
micznego z użyciem papierowych kubeczków. Wszyscy z wielką 
ochotą przystąpili do wykonania zadania, a rekord to 131 osób.

MŁOdSI SPRAWdZAjĄ, CZY STARSI ZNAjĄ!
Odbył się VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja w 

naszej szkole była zorganizowana po raz trzeci. Wcześniej, w kla-
sach IV -VII uczniowie pisali kartkówki oraz rozwiązywali ła-
migłówki. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostali 
egzaminatorami. Sprawdzali oni znajomość tabliczki mnożenia 
wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wyszli też 
poza mury szkoły, na ulicę Główną, do sklepów oraz do salonu 
fryzjerskiego. Do egzaminu przystąpiło 207 uczniów z klas IV - 
VII oraz 28 dorosłych.
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimNazjalNymi Nr 45 im. orP „PozNań” Przy ul. harcerskiej 3
     ŚLUBUjĘ UROCZYŚCIE...
Uroczystość pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 

45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej ,,Poznań” poprowadzi-
li koledzy z klas czwartych. Po powitaniu gości: matki chrzestnej 
okrętu pani Marii Łbik, delegacji okrętu ORP ,,Poznań”, prze-
wodniczącego Rady Osiedla Główna pana Ludwika Troińskiego, 
przewodniczącej Rady Rodziców pani Pauliny Taraski, księdza 
proboszcza Jana Bartkowiaka, dyrekcji oraz rodziców i uczniów 
naszej szkoły, pierwszoklasiści w rytmie poloneza dumnie wkro-

czyli na scenę. Następnie wykazali się wiedzą matematyczną, 
znajomością przepisów ruchu drogowego, pięknym śpiewem 
oraz recytacją wierszy. W tej niezwykłej atmosferze każde dziec-
ko zostało uroczyście pasowane zaczarowanym ołówkiem przez 
panią dyrektor Dorotę Urbanowicz oraz kordzikiem przez repre-
zentanta nowego dowódcy okrętu - komandora podporucznika 
Krzysztofa Lewandowskiego. Po grupowych zdjęciach, ucznio-
wie udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez ro-
dziców. W klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy i kuferki ze 
słodyczami.

Pod tym tytułem 20 października w domu u Sióstr Wspól-
nej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. Tomickiego 3 odby-
ło się pierwsze spotkanie dla młodzieży z cyklu: „W mądrości 
Słowa”. Spotkanie poprowadziła s. Oliwia Solarek, a wzięło w 
nim udział kilka osób.

Lectio divina jest formą modlitwy, która od wieków istnieje w 
Kościele. Przez długi czas praktykowali ją wyłącznie ojcowie ko-
ścioła, pustelnicy czy też mnisi w swoich klasztorach. Jednak po 
Soborze Watykańskim II wprowadzano ją do wspólnot. Lectio di-
vina polega na  uważnym czytaniu tekstów Słowa Bożego. 

Podczas naszego spotkania zatrzymaliśmy się na fragmencie 
Ewangelii św. Mateusza 8, 23-27, który opowiada historię jak Je-
zus uciszył burzę na jeziorze. Rozważanie Bożego Sowa pomogło  

burza w moim życiu nam dojść do następujących wniosków: Bóg ratuje nas z trud-
nych sytuacji życiowych stawiając na drodze życzliwych  i po-
mocnych ludzi; Bóg często mówi do nas za pomocą natchnień, 
pragnień, pomysłów prowadzących do dobra; Bóg udziela nam 
talentów i daje możliwość ich rozwijania.

Po posiłku i spacerze każdy uczestnik na arkuszu papieru zapi-
sywał fragment Pisma Świętego oraz własny komentarz. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym uwielbieniem Boga przez śpiew i 
taniec. Młodzież miała czas na modlitwę, nawiązywanie nowych 
znajomości oraz zobaczenie jak wygląda życie zakonne. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych na kolejne spo-
tkania z cyklu: „W mądrości Słowa”. Odbywają się w godz. od 
12 do 18, a są planowane w terminach:17.11 br - „Ale mina!” 
 i 15.12 br. – „Odliczamy czas”. 

Zgłoszenia: soliwia@op.pl, tel. 532 112 03.   s. Oliwia Solarek

W poprzednim MY pisałam o wulgaryzmach w polsz-
czyźnie, która jest brutalizowana i zubożana. jest jeszcze 
jedno zjawisko językowe, które pleni się niczym chwast. 
Fachowo nazywa się to formą uciętą, a są to skróty pew-
nych wyrazów. Stały się tak powszechne, że są nawet w 
Wielkim słowniku ortograficznym, wydanym w ubiegłym 
roku, jednak z zaznaczeniem, iż  dotyczą mowy potocznej. 
To tzw. socjolet, występujący w slangu uczniowskim. 

Oni  tak się spieszą, że chyba szkoda im czasu, aby powie-
dzieć ,,na razie”, więc mówią ,,nara”, zamiast ,,w porządku” 
- ,,wporzo”. Przyimek ,,spokojnie” zastąpili ,,spoko”. Skra-
cają co się da, choć, na moje ucho, jest to sztuczne, np. ,,o 
co cho?” (,,o co chodzi”). No, do(-brze), myślę sobie, niech 
tak mówią między sobą, ale powinni pamiętać o formach 
pełnych, znać język literacki. Trzeba mieć nadzieję, że do-
rosną i zaczną używać poprawnego języka polskiego. 

Słyszę jednak, że ów młodzieżowy slang staje się jakąś 
formą odmładzania się niczym... lifting skóry. O Owsiaku 
tylko wspomnę, ale on mówi przede wszystkim do mło-
dych odbiorców, co niejako usprawiedliwia te wszystkie 
,,siema”. Nie wyobrażam sobie jednak, aby tak zwrócił się 
do, powiedzmy, prezesa firmy, u którego zabiega o spon-
sorowanie ,,Orkiestry...”. Tylko na marginesie wspomnę, że 
dyrektor ,,Sceny na Pietrze”, Romuald Grząślewicz, dzię-
kując darczyńcom za wpłaty na rzecz fundacji Sceny, uży-
wa (przypomina!) bardzo eleganckie określenie z łaciny się 
wywodzące, ,,donatorzy”...

Wracając do owego językowego ,,odmładzania się”. Pro-
wadzący – jeszcze do niedawna – program w tv ,,Jaka to 
melodia” Robert Janowski, zwracając się do nestora pol-
skiej piosenki rzekł: ,,wielki szacun”. Myślę, że to było mało 
kulturalne... A dla Janowskiego generalnie mam spory sza-
cunek za propagowanie polskiej i obcej piosenki z półek 
dużo wyższych niż disco polo...                                 (E.K.)

PolszczyzNa Na skróty
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marzeNia  się  sPełNiają (4)
Wiosną następnego roku (1978) otrzymałem od rosyjskich 

przyjaciół „prigłaszenie” (zaproszenie) na 10-dniowy pobyt 
w Leningradzie. Meldując mój przyjazd na milicji spytaliśmy, 
czy mogę przedłużyć swój pobyt o 5 dni. jak zwykle należa-
ło napisać wniosek o taką zgodę, jednak w duchu miałem na-
dzieję, że te 10 dni wystarczy na realizację mojego marzenia. 

Scenariusz tej wyprawy na nasze tokowisko głuszców był zu-
pełnie inny niż w poprzednim roku. Aura tym razem była wio-
senna, a jezioro nie zamarznięte. Borys na pobliskiej wsi kupił 
opuszczone gospodarstwo, gdzie spędzał latem urlop z rodziną. 

Pojechaliśmy w czteroosobowej grupie, ale tym razem samo-
chodem marki wołga, a nie pociągiem. Po prawie całodziennej 
jeździe dojechaliśmy do Borysa wsi, a dalej droga była nieprze-
jezdna. Po śniadaniu następnego dnia wypłynęliśmy łodzią na 
drugi brzeg jeziora, gdzie niedaleko już było tokowisko. Po odna-
lezieniu ubiegłorocznego obozowiska, przystąpiliśmy do podob-
nych czynności jak w roku poprzednim. Odszukaliśmy zakopane 
rok temu konserwy, które były całkiem smaczne.

Przed śniadaniem robimy sobie pamiątkowe zdjęcie z naszymi 
dwoma głuszcami. Bez trofeum został Wołodia, a Borys nie pla-
nował odstrzału, gdyż zależało mu na sukcesach swoich gości. To 
tokowisko, które sam odkrył, było pod jego ochroną, stąd nie po-
zwalał, aby więcej niż dwa koguty rocznie były pozyskiwane.

Wieczorem po posiłku idziemy na zapady. Jak zwykle odpra-
wa przed wyjściem, sprawdzenie zegarków i wyznaczenie trzech 
rejonów obserwacji. Pierwszy rejon przypadł Borysowi i mnie, 
drugi Wołodii (emerytowany lotnik), a trzeci miał Sasza (stu-
dent, krewny Borysa). Pogoda jest piękna, w dzień słońce, a w 
nocy przymrozki, wymarzona aura dla głuszców odbywających 
swoje miłosne gody.

Pierwszy ranek z pięknie grającymi kogutami, wiemy już, że 
trafiliśmy na pełnię tokowiska. Mnie tego ranka nie udało się 
podskoczyć koguta na pewny strzał. Po półgodzinnym koncercie 
padł strzał od strony mojego sąsiada Saszy. Okazało się, że strze-
lił pięknego koguta, pierwszego w swoim życiu. Tak więc przy 
kolacji była okazja do świętowania sukcesu Saszy.

Wieczorem idziemy na kolejne zapady, po powrocie posi-
łek, dwie godziny snu i o drugiej wyruszamy na kolejną łowiec-
ką przygodę. Głuszce zaczęły tokować na dobre i wydaje się, że 
dzięki dobrej pogodzie osiągają swoje apogeum toków. W nocy 
jeszcze przed świtem idziemy z Borysem w stronę najbliższego 
koguta, którego osadziliśmy na zapadach. Tuż przed świtem za-
czyna swoje pieśni mój kogut. Nastaje świt, a na ziemi w okolicy 
słychać odzywające się głuszyce, wabiące swojego kochanka. 

Jestem już niedaleko celu, zaczyna się rozjaśniać i w pewnym 
momencie słyszę łopot skrzydeł głuszca, który zwabiony kurami 
przyleciał i siadł na ziemi około 15 metrów przede mną. Zaczął 
tokować na leśnej ściółce i grać kolejne swoje pieśni. Przy ostat-
niej, tj. szlifowaniu, zdecydowałem się na strzał. Trafiłem i kogut 
zaczął pisać swój testament trzepocząc o ziemię pięknymi skrzy-
dłami. Po  chwili znieruchomiał, a ja również uspokajałem swoje 
łowieckie emocje. Radość z pozyskanego głuszca była ogromna, 
a kiedy doszedł do mnie mój przyjaciel Borys z gratulacjami mo-
głem spokojnie powiedzieć, że spełniło się moje życiowe marze-
nie, które nominowało mnie na rycerza św. Huberta. 

 Tak jak zeszłej wiosny skrupulatnie zatarliśmy ślady naszego 
obozowiska i popłynęliśmy do domku Borysa. Następnego ran-
ka ruszamy do Leningradu. Tak więc po powrocie zostały mi tyl-
ko trzy dni do mojego wyjazdu. Mając swojego wymarzonego 
głuszca, chciałem już jak najprędzej wracać do domu. Nie było 
zatem potrzeby, aby pisać podanie o przedłużenie mojego poby-
tu w gościnnym domu Borysa.

Miałem bilet na samolot w niedzielę, a w sobotę zacząłem 
przygotowywać głuszca do preparacji. Zabrałem z domu książ-
kę pt. „Preparowanie trofeów myśliwskich”, dzięki której dobrze 
zdjąłem skórę z głuszca, wypreparowałem głowę, oczyściłem we-
wnętrzną stronę upierzenia skrzydeł, śródręcza i palce. Całość 
zabezpieczyłem spirytusem i owinąłem folią.

W niedzielę z tuszy mojego głuszca był pożegnalny obiad. 
Świetnie przyrządzony z żurawinami i innymi przyprawami, 
smakował wyśmienicie. Po obiedzie zadzwoniono z milicji z za-
pytaniem co z polskim gościem, bo nie napisał prośby o prze-
dłużenie pobytu. Borys poinformował, że gość właśnie jedziemy 
na lotnisko i gość wyjeżdża. Na lotnisku czekał mnie stres, gdyż 
obawiałem się, że mogą odkryć moją skórę z głuszca. Odetchną-
łem z ulgą gdy nie kazano mi otwierać torby. 

Po wylądowaniu w Warszawie wsiadłem do pociągu szczęśli-
wie znalazłem się w domu. Zaraz pojechałem do Muzeum Ło-
wiectwa w Uzarzewie do zaprzyjaźnionego preparatora. Z duszą 
na ramieniu odwinąłem mu zdobycz, czekając na opinie o moim 
przygotowaniu trofeum do preparacji. Po obejrzeniu pochwalił 
mnie i zapewnił, że będę miał w głuszca w swoim gabinecie. 

Mój spreparowany głuszec wisi nad moim biurkiem w pozy-
cji tokującego koguta. A o moim przyjacielu Borysie po jego 
śmierci zostały mi tylko piękne wspomnienia, które ile razy 
spoglądam na moje trofeum zawsze w mojej pamięci odżywa-
ją. Mam nadzieję, że się z nim spotkam, gdy i ja odejdę do kra-
iny wiecznych łowów. (Koniec)                 Stefan Wojciechowski
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

                        POKAZ
Gościliśmy policjantów, którzy zaprezentowali na czym pole-

ga ich praca. Pokaz był niezmiernie ciekawy, zwłaszcza że funk-
cjonariusze przyjechali ze swoimi czworonożnymi partnerami. 
Pokaz tresury policyjnych psów wywarł na uczniach ogromne 
wrażenie. Dowiedziały się, jak należy postępować kiedy zaataku-
je pies. Uczniowie bardzo chętnie przymierzali elementy stroju 
policyjnego, a największą atrakcją była możliwość pogłaskania 
wspaniałych i mądrych piesków.                              Agata Badyna

                   RAjd Z RAdĄ OSIEdLA 
Co roku Rada Osiedla Ostrów Tumski–Śródka–Zawady–Komandoria oraz Szkoła Pod-

stawowa nr 85 organizują tradycyjny jesienny festyn. W tym roku 6 października odbył 
się Rajd do jedynego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, zakończo-
ny biesiadą w Marinie Czerwonak. Przepiękna jesienna aura w pełni oddała klimat ogrodu 
barokowego połączonego z Parkiem Krajobrazowym, na terenie którego posadzono 280 ga-
tunków roślin. W parku wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, które rozwijają 
sprawność fizyczną i uczą orientacji przestrzennej opartej również na dźwiękach i wibra-
cjach. Dzieci pod opieką rodziców, dziadków oraz nauczycieli korzystali m.in. z równoważ-

      SZLAKIEM POWSTANIA 
Grupa uczniów wybrała się na 

wycieczkę szlakiem miejsc zwią-
zanych z Powstaniem Wielkopol-
skim 1918-19. Uczniowie poznali 
symbolikę pomnika Powstańców 
Wielkopolskich, znaczenie nazw 
ulic związanych z Powstaniem 
i jego uczestnikami. Na Placu 
Wolności dowiedzieli się w ja-
kich okolicznościach rozpoczęły 
się walki powstańcze 27 grudnia 
1918 roku. Poznano też historię 
powstania Hotelu Bazar i okolicz-
ności wizyty Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu w grudniu 
1918 roku. Wycieczka zakończyła się przed pomnikiem 15 pułku 
Ułanów Poznańskich.                                                joanna Kargel

               ŚLUBUjEMY…
Ślubowanie pierwszoklasistów odbyło się 4 października br. Na 

końcu wszyscy otrzymali legitymacje, pamiątkowe dyplomy oraz 
rożki obfitości. Potem były życzenia i wspólne zdjęcia. Życzymy 
im wszystkiego najlepszego!!!             Aleksandra Paczkowska

 Z WAdOWIC dO WATYKANU
Odbył się apel "Z Wadowic do Watykanu" poświęcony Janowi 

Pawłowi II w 40 rocznicę wyboru na papieża. Uczniowie przed-
stawili postać papieża Polaka. Dziewczynki zatańczyły z biało-
żółtymi balonami, a wszyscy występujący zaśpiewali 5 utworów 
o papieżu. Scenariusz akademii, scenografię, rekwizyty, stroje 
przygotowała s. Halina Sposób, oprawę muzyczną pan Krzysztof 
Szygulski.                                                              s. Halina Sposób

ni, huśtawek , trampolin, pajęczyn, ślizgu linowego. Kolejnym etapem Rajdu był przejazd 
autokarami do Akwenu Marina w Czerwonaku. Rada Osiedla zapewniła wspaniałą biesia-
dę. Była kiełbaska, kaszanka, wyjątkowy w smaku chleb ze smalcem, drożdżowy placek ze 
śliwkami oraz kawa, herbata i soki dla najmłodszych          Tatiana Mura - Waraczewska

        ARENA 
    ZAWOdÓW
Uczniowie klasy 8a wzię-

li udział w "Arenie Zawodów" - 
imprezie promującej kształcenie 
zawodowe. W hali Arena zbu-
dowano 13 tematycznych wysp 
zawodowych, przedstawiają-
cych konkretne branże i usługi, 
a także stoiska Wydziału Oświa-
ty Urzędu Miasta - organizatora 
imprezy. 

Na każdym stoisku czekały na 
uczniów ciekawe pokazy i warszta-
ty, młodzież miała okazję porozma-
wiać ze swoimi starszymi kolegami  
i koleżankami oraz absolwentami 
techników i szkół zawodowych. 
Targi edukacyjne Arena Zawo-
dów to część kampanii „Szacun 
dla zawodowców”, realizowanej 
przez miasto Poznań i powiat po-
znański. Jej celem jest promocja 
szkolnictwa zawodowego.
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu

różNe odsłoNy życia

atrakcje Na rowerach

Czytajmy!

Fannie Flagg, amerykańska pisarka, aktorka i scenarzystka (ur. 
1944 r.) ujęła czytelnicze serca powieścią ,,Zielone smażone po-
midory”. W 1992 r. ten tytuł dostał Oskara za najlepszy scena-
riusz adaptowany. To była powieść pełna ciepła, serdeczności: 
jeden z blogerów napisał, że przypomina ciepły kocyk, którym 
przykrywamy się w zimowy zmierzch. Nadzieja na podobne od-
czucia towarzyszyła mi gdy zaczynałam lekturę nowości ,,Całe 
miasto o tym mówi”. Historia zaczyna się ponad 100 lat temu, 
gdy szwedzki imigrant Londor gdzieś na amerykańskim pustko-
wiu zakłada osadę. Za pośrednictwem ogłoszenia matrymonial-
nego, przyjeżdża do niego ze Szwecji Katrina. Zakładają rodzinę, 
mają dzieci itd. Sąsiedzi są serdeczni, swarów jak na lekarstwo... 

Osada ma też swój cmentarz Spokojne Łąki. To akurat w tej 
dziwacznej powieści, ważne miejsce, bowiem tak jak toczy się 
życie w rozrastającej się osadzie, tak toczy się też życie(?) na... 
Spokojnych Łąkach czy, trzeba by raczej napisać, pod owymi Łą-
kami. I tam przybywa mieszkańców(?), którzy wymieniają plot-
ki o żywych, komentują wydarzenia itd. Potem gdzieś znikają. I 
znowu się pojawiają, ale zgoła w innej postaci. Jakiej? Trzeba po-
czytać... Plusem tej powieści jest zapewne opisanie ewolucji osa-
dy, która staje się tętniącym życiem miastem. 

,,Skrzywiona litera” Toma Franklina z Mississippi (wyd. amer. 
2010, polskie – 2017) jest jego debiutem w Polsce. Powieść zo-
stała nagrodzona Złotym Sztyletem (w USA) za najlepszy kry-
minał. Dla mnie to dobra psychologiczna opowieść o przyjaźni, 
skrywanych tajemnicach, które z przyjaciół robią antagonistów. 
To rzecz o długo odkrywanej prawdzie o morderstwie sprzed lat, 
niesłusznych posądzeniach, o mentalności mieszkańców małego 
miasteczka na południu Ameryki. A wszystko nasączone poczu-
ciem winy i samotnością. ,,Liryczna, moralnie niejednoznaczna, 
świetnie napisana”, ,,emocjonalna historia”, ,,napisana z prawdzi-
wym kunsztem” - takie recenzje otrzymała ta powieść. A ja ją 
najpierw odłożyłam, bo dawna historia czarnego i białego chło-
paka, retrospekcje wydały mi się mało interesujące. I sięgnęłam 
ponownie, aby ostatecznie zatonąć w tej niespiesznie opowie-
dzianej historii. Z budującym zakończeniem...   

Nokturn to miniatura instrumentalna, często o charakterze 
romantycznym, zbliżona do serenady. ,,Nokturny” Kazuo Ishi-
guro (ur. 1954 r. w Nagasaki) to pięć opowiadań o muzyce i jej 
literackich odpowiednikach, eleganckie w formie, doskonałe w 
budowaniu nastroju. To świetnie opowiedziane fragmenty życia 
bohaterów. Ishiguro to autor znanych powieści, sfilmowanych 
,,Okruchów dnia” i ,,Nie opuszczaj mnie”. Zdobył wiele presti-
żowych nagród literackich w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka od 
wczesnego dzieciństwa. Książki, o których mowa, wypożyczyłam 
w bibliotece przy ul. Tomickiego.                         Ewa Kłodzińska

Klasa 3a witała jesień na wycieczce rowerowej. Humory do-
pisywały dzieciom od początku, rowery działały bez zarzutu. 
Wyruszyliśmy spod szkoły i lasem kierowaliśmy się w stronę Je-
ziora Maltańskiego. Okrążając jezioro zrobiliśmy odpoczynek 
na nowym placu zabaw znajdującym się blisko Term Maltań-
skich. Rowerzystom bardzo podobał się trzymasztowy statek i 
zjazdy rollercoasterem. Po zabawie zjedliśmy drugie śniadanie i 
zaczęliśmy drogę powrotną. Wracaliśmy ścieżką koło pawilonu 
słoniarni w Nowym ZOO. Wycieczka rowerowa sprawiła trze-
cioklasistom i dorosłym uczestnikom dużo radości. Bardzo dzię-
kujemy rodzicom za miłe towarzystwo i pomoc.

                    Magdalena Andrzejewska, Monika Baszczyńska

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

Na Dzień Komisji Edukacji Narodowej uczniowie z klasy 5a z 
wychowawcą, nauczycielką języka polskiego oraz muzyki przy-
gotowali okolicznościowy apel. Wiersze i piosenki były po-
dziękowaniem dla nauczycieli za trudną i wytrwałą pracę we 
wskazywaniu właściwej drogi. Człowiek nieustannie poszuku-
je, znajduje i odczuwa ogromną radość z nauki, która bywa cza-
sem ciężkim, mozolnym wysiłkiem. W tym szczególnym dniu 
wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w radosnym i  mą-
drym dążeniu do wiedzy.                                                         (zpm)

wykształceNie to dobro „ZIELONA SZKOŁA” 
Całą klasą 8a i 8b i nauczycielkami pojechaliśmy do Kotliny Kłodz-

kiej, a dokładniej do Barda Śląskiego. Nasza wycieczka trwała 6 dni. Z 
punktu widokowego „Biały Krzyż”zobaczyliśmy wspaniałą panoramę 
Barda oraz pobliskich Gór Stołowych. W Złotym Stoku oglądaliśmy 
wnętrze kopalni, a nawet przejechaliśmy się podziemną kolejką. Dru-
giego dnia weszliśmy na Szczeliniec, który ma 919 metrów wysokości, a 
droga na ten szczyt liczy 665 schodów. W Polanicy Zdrój próbowaliśmy 
wody z uzdrowiska.Wypoczęliśmy, a tego właśnie potrzebowaliśmy, po-
nieważ w tym roku piszemy egzamin ósmoklasisty i potrzebujemy dużo 
siły. Zobaczyliśmy także wspaniałą panoramę gór, która potrafi zaczaro-
wać oczy.                                                  Pola Gawrysiak uczennica kl.8a
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

śPiew w różNych językach

może być smaczNiej

 baba, chłoP i gęś

,,My chcemy jeść, my chcemy pić, miłością nie możemy żyć...” - 
wyśpiewywali niegdyś koloniści, czekają na posiłek. Tak śpiewać 
mogliby też mieszkańcy DPS przy ul. Konarskiego, ale im nie do 
śmiechu. Mówiąc krótko: co catering to jest gorzej. Ten, z siedzi-
bą w Piotrkowie Trybunalskim, ponoć specjalizujący się w ży-
wieniu osób o szczególnych wymaganiach (dzieci, seniorzy) nie 
tylko karmi, ale jeszcze – gratis – dorzuca zgaduj-zgadulę: co dziś 
będzie na obiad/kolację. 

Pisze w menu, że ma być ryż, jest makaron, zamiast kostecz-
ki masła jakiś dziwny tłuszczowy mix, miała być ryba po grec-
ku – była mielonka (na kolację). Były pyzy, ale nie odmrożone 
do końca, z warzyw kucharz – ponoć – uznaje przede wszystkim 
marchew. Wyznaje chyba też zasadę ,,pij mleko będziesz wielki”, 
bo mleka jest nadmiar, co, zdaje się, nie najlepiej służy jelitom 
starszych osób.

 No, a z mięsem to już istna tragedia: twarde, nie do ugryzie-

nia. A jeśli nawet ktoś twierdzi, że nie jest tak źle a wszystkiemu 
winne jest kiepskie uzębienie a czasem jego brak, to jest na to 
sposób: robić pulchniutkie pulpety i różne klopsy. Owszem, cza-
sem kucharz ma dobry dzień i uda mu się zamiast ,,warzywnej 
wodzianki” bez smaku (co jest domeną tego gotowania), zaser-
wować pyszny krem z dyni. 

Z tym cateringiem (będzie do końca roku) to same smutki, np. 
1,5-godzinny poślizg czasowy z podaniem II dania. Interwencje 
Pani Wicedyrektor na nic się nie zdają, prośba mieszkańców o 
spotkanie z szefem cateringu została odrzucona. Czasem jest tro-
chę śmiechu, gdy rozniosła się plotka(?), że pomocnicy Główne-
go Kucharza... uciekli. Przydałaby się ,,kuchenna rewolucja”!

Tymczasem za posiłki mieszkańcy DPS płacą ze swoich emery-
tur czy zasiłków. Ratują się jak mogą, kupując produkty spożyw-
cze w pobliskich sklepach, czasem są ,,dożywiani” przez swoje 
rodziny czy znajomych. O sytuacji na polu ,,żywienie” napisałam 
tylko i wyłącznie na podstawie opowieści mieszkańców. Potraw 
nie degustowałam.                                                  Ewa Kłodzińska 

To był kolejny występ zespołu ,,Wesołe Pierniki” na Prze-
glądzie Zespołów Teatralno-Kabaretowych w Pleszewie. Tym 
razem – ambitnie – przedstawiliśmy ,,Bajkę o chłopie, babie i 
gęsi”, rzecz na motywach bajki Ezopa. W rolach głównych: jako 
baba wystąpiła pani Teresa, chłopem był pan Henryk, a sprze-
dawczynią pani Janina z Oddz. Dziennego Pobytu. Była też gęś, 
która złote jaja znosiła i małżeństwo biednych staruszków wiel-
ce wzbogaciła. Gęś marnie swój żywot skończyła, a chłop z babą 
znowu w biedę wpadli. A morał płynął taki, że chciwość nie po-
płaca. Tego samego dnia (3.10) chętni mogli obejrzeć w Teatrze 
Muzycznym nowość w jego repertuarze - ,,Rodzinę Adamsów”. 

,,Senioritki” to chór pod dyr. Ewy Wodzyńskiej. Powstał w 
2014 roku i od tego czasu niesie chóralną radość słuchaczom. 
Tak też było podczas kolejnego spotkania w naszym DPS. Panie 
mają w swoim repertuarze piosenki z całego świata: od Amery-
ki, Afryki, śpiewane w języku hebrajskim po Rosje, i, oczywiście, 
piosenki polskie. Przyjeżdżają do nas raz w roku i zawsze są go-
rąco oklaskiwane!

Z okazji Międzynarodowego dnia Seniorów grupę miesz-
kańców z naszego dPS, oddziału przy Zamenhofa oraz uczest-
ników Oddziału dziennego Pobytu gościła restauracja Oaza 
w Strzeszynku, serwując gorące życzenia i doskonały (jak za-
wsze!) poczęstunek. 

dla ducha i ciała

,,Kroniki wspomnień” (na łamach MY przedstawione zosta-
ły kroniki p. Zofii Krakowskiej, p. Henryka Ciesielskiego i p. 
Zofii Maślak) wzbudziły spore zainteresowanie innych miesz-
kańców naszego domu. Dlatego na spotkanie autorskie przyby-
ło wiele osób. Autorzy opowiadali o swoim życiu i realizowaniu 
kronik. Fragmenty kroniki można oglądać w holu DPS. 

PiękNe sPotkaNie

Był też  występ zespołu tanecznego Raj Seniorów z DK ,,Orle 
Gniazdo”, prowadzonego przez wielce zasłużoną w kraju i zagra-
nicą tancerkę, prekursorkę gimnastyki jazzowej i aerobiku w Pol-
sce p. dr Olgę Kuźmińską, która w praktyce realizuje idee terapii 
tańcem. Zaproszenie na to spotkanie wystosowała Miejska Rada 
Seniorów. Z tej samej okazji w Katedrze odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji wszystkich osób w podeszłym wieku. Na za-
kończenie tego miesiąca pełnego wrażeń, mieszkańcy DPS spo-
tkali się towarzysko przy kawie i słodyczach w świetlicy domu. 
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IMIENNIK  LISTOPAdOWY

w muzeum archeologiczNym

H O R O S K O P na liStOPad

LEOPOLd (15 listopada) lubi dom (jak świerszcz – jego totem 
zwierzęcy), niczym oset (totem roślinny) czepia się ludzi i miejsc. 
Ma zazwyczaj dobre samopoczucie, jest człowiekiem wrażliwym 
na wszystko co ludzi dotyczy. Jest jednak również drażliwy, więc 
może irracjonalnie reagować. Ale – to nic groźnego. Inteligentny, 
błyskotliwy, czasem uszczypliwy. To mężczyzna pełen wdzięku. 
Jest smakoszem, ale, niestety, lubi też... dobrze wypić. 

KONRAd (21 listopada) to mężczyzna o dwojakiej naturze: 
jest odważny, ale też nerwowy, nieodporny na niepowodzenia. 
Przypomina swój totem zwierzęcy – gazelę, zrywającą się do 
ucieczki. Dwojakość natury Konrada  objawia się też w przywią-
zaniu do domu – gdy szuka pociechy w swoich strapieniach, i 
potrzebie wolności – wtedy gdy dobrze mu się układa. Zawiera 
liczne przyjaźnie, dobrze czuje się w środowisku artystycznym. 

BARAN - Myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem". Wbrew 
pozorom nie jest to wcale najłatwiejsza recepta, zwłaszcza w Twoim 
przypadku. Od pewnego czasu brakuje Ci bowiem wiary i przekonania 
w to, co robisz. Nie zapominaj jednak, że lata chude kończą się i przy-
chodzi po nich czas obfitości. Nadchodzący okres powinien Cię więc 
uskrzydlić. Wydarzy się wiele i to w korzystnym dla Ciebie kontekście.

BYK - Stefan Batory tak się miał wyrazić o cechach Polaków: "Fantazji 
u nich dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im brak". 
Wypisz, wymaluj ten opis - od pewnego czasu - pasuje do Ciebie. Sama-
(sam) zastanawiasz się skąd u Ciebie ten zanik energii i wielki marazm. 
Przed Tobą ciekawe wydarzenia i doskonała perspektywa.

BLIŹNIĘTA - "Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozu-
mu. Zwykli ludzie - zgodnie z nakazami uczciwości" - Winston Chur-
chill. Nawet jeśli rozum tak jak ostatnio w Twoim przypadku - mówi 
nie. Jest to tylko pozór wynikający po części z braku znajomości wielu 
realiów. Pospekuluj trochę, pofantazjuj nawet, a przekonasz się, że fakty 
pokażą się w zupełnie nowym świetle. Nie bój się ryzyka.

RAK - Montaigne: "Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się 
zawsze na własnym siedzeniu". Nie podrzucaj więc własnych błędów i 
omyłek - jak kukułczych jaj - innym. Wyciągnij z nich po prostu wnio-
ski. Zwłaszcza, że przed Tobą kolejna okazja i szansa. Włącz do akcji 
swoją wyobraźnię, intuicję i inteligencję. I nie szukaj lepszych sojuszni-
ków. Najlepszym okaże się Twoja osobowość.

LEW - "Tygrys ratuje las, a las ratuje tygrysa". W Twoim przypadku 
też działa takie szczególne sprzężenie zwrotne. Musisz wreszcie przyjąć 
ten fakt do wiadomości. Inaczej możesz ponieść poważne straty I nie 
zmuszaj drugiej strony do podejmowania "ostatecznych decyzji". Lepiej, 
aby pewne sprawy zostały jakby zawieszone w próżni, masz bowiem w 
takiej sytuacji kilka wariantów do wyboru. 

PANNA - Albert Einstein zauważył, że "wyobraźnia jest ważniejsza 
od wiedzy". Ale w Twoim przypadku - i nie zapominaj o tym - ważna 
jest także wiedza. Dopiero dysponując tymi dwoma elementami możesz 
mieć prawdziwy obraz sytuacji. Nie masz co liczyć na innych, każdy bę-
dzie grał pod siebie. Tylko taka filozofia może zapewnić Ci sukces, który 
- nawiasem mówiąc - będzie łatwiejszy do osiągnięcia niż myślisz.

WAGA - Bardzo nie lubisz, gdy Ci się sprzeciwiają, uznając że pota-
kujący są z Tobą. Nic błędniejszego. To właśnie potakiwacze są niebez-
pieczni. Wciąż się dajesz nabierać - pomimo tylu gorzkich doświadczeń. 
Wypływa to z Twojej dobrej cechy - wiary w uczciwość innych. Ale czas 
chyba nabrać rozumu i dmuchać na zimne. Zwłaszcza, że w Twoim oto-
czeniu pojawi się nowy potakiwacz. Nie zapominaj, że "pochwały nie 
zmienią osła w wielbłąda".

SKORPION - "Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady 
z zapinaniem" - Goethe. Ważne więc w Twojej sytuacji, aby nie zacząć 
od błędu. Będzie można, co prawda, naprawić go, ale po co tracić czas i 
marnować wysiłek. Słuchaj więc uważnie rad, unikaj podszeptów. Twój 
spokój to tylko pozory, potrafisz gwałtownie wybuchnąć i zareagować 
emocjonalnie. A wówczas nie trudno o fałszywą ocenę i także krok.

STRZELEC - Nie staraj się działać na urra. Ta Twoja zasada jest, co 
prawda, dobra - co zrobione, to z głowy, ale ważne jest także to, jak zo-
stało zrobione. Strzeż się bylejakości, opanuj niecierpliwość. Przecież 
można działać spokojnie, a więc nieporównywalnie skuteczniej. Zwłasz-
cza, że nie można było wymarzyć sobie lepszego rozwoju wydarzeń. I 
nie zapominaj, że druga strona lubi posługiwać się fortelami.

KOZIOROŻEC - Antoni Uniechowski: "Demokracja, to jest najlep-
szy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak 
życzy sobie tego jego żona". Tak jak byś zapomniała(ał), że każdy ma 
jakąś tam żonę i że ta demokracja wcale nie jest taka demokratyczna. 
Zamiast więc szarpać się niepotrzebnie i przeżywać, zinterpretuj wyda-
rzenia z korzystnej dla Ciebie strony. A wówczas okaże się, że wcale nie 
są one tak jednostronnie negatywne.

WOdNIK - Bądź wreszcie jak ta skarpetka, która jest apolityczna - nie 
jest ani lewa, ani prawa. Czy zawsze musisz się deklarować? Zwłaszcza, 
iż często okazuje się, że deklaracja złożona została niewłaściwej stronie. 
Należy nieco przystopować wrodzoną otwartość. Po co ułatwiać życie 
przeciwnikom? Żeby chociaż raz udało się założyć skórę liska. Uważaj, 
druga strona koloryzuje.

RYBY - "Człowiek broni błędów, które kocha" - Seneka. Ty postępu-
jesz podobnie. W swoim zacietrzewieniu nie zwracasz uwagi na inne, 
bardzo intratne szanse. Znalazłaś(eś) się w nowej sytuacji, dlatego szcze-
gólnie potrzebne Ci są rozwaga i rozsądek. Nie dasz się chyba zwieść 
pozorom. Tu pieszczoty nie zastąpią miłości, nie masz chyba co do tego 
wątpliwości. A jeśli tak, rozwiej je w sobie jak najszybciej.

Trwająca do 6 stycznia 2019 r. wystawa “Barbarzyńskie Tsu-
nami” opisuje czasy wędrówek ludów (koniec IV- początek 
VI w.), wywołanych najazdem Hunów. jest to okres wielkiego 
przełomu -  upada Cesarstwo Zachodniorzymskie, a na jego 
gruzach powstają królestwa ludów germańskich. 

Wystawa prezentuje zabytki pochodzące z ważniejszych od-
kryć archeologicznych w Polsce, obszarów nadczarnomorskich i 
z terenu Francji. Są tu częsci skarbów, wyposażenia grobowe elit 
barbarzyńskich, liczne monety, ozdoby, wyroby ze srebra i złota. 

Pokazano repliki i rekon-
strukcje wystawnego wy-
posażenia koczowniczego, 
między innymi kotła huń-
skiego, elementy ogłowia 
końskiego, łuku refleksyj-
nego i miecza. 

Z lewej: zapinka pięciopalczasta z VI wieku.
Z prawej: kocioł huński z  V wieku.
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2018kołobrzeg
atRaKcyjne

nIEKręPująCE
b. tanie POKOje 
i aPaRtamenty

W dzielnicy SanatORyjnej
 waclaww@neostrada.pl

      Tel. 94 351 72 34

   505 155 276, 697 144 395

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

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

OPTYK PLUS MINUS

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

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

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACjA

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

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

 
Jest to urządzenie 

do wytwarzania prądu 
za pomocą roweru

www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl

eNergorower

rentgen zębów
Protetyka (raty)

leczenie ozonem
leczenie laserem





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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