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Należy koniecznie uratować i zachować  piękne konstrukcje 
podziemi zabytkowego browaru Mycielskich w Kobylepolu

Pomagamy bohaterskiej Ukrainie walczącej z bestiami
 0010513895

śtp Ewa Kłodzińska
dziennikarka,

zmarła 5 maja 2022 r., spoczęła 20 maja br. 
w rodzinnym grobie na cmentarzu Miłostowo.

Pożegnaliśmy osobę, która z talentem i zaangażowaniem 
wiele lat z nami współpracowała. 

Cześć Jej pamięci. Niech spoczywa w pokoju.
Redakcja Czasopismo Mieszkańców My
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pamiętamy piosenki klenczona
Od wielu lat w Poznaniu organizowane sa tematyczne kon-

certy powiązane z repertuarem jaki proponowali Elvis Pre-
sley, Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk. Teraz dochodzi 
ktoś równie ważny, którego kompozycje pobrzmiewają od lat 
nie tylko w rozgłośniach radiowych czy programach telewi-
zyjnych, ale na wiele polskich i  europejskich estradach.

Siostra Krzysztofa Klenczona Hanna zainicjowała wiele 
koncertów tematycznych dotyczących wyróżnienia skompono-
wanych przez Niego utworów. Tak będzie i tym razem czyli 26 
czerwca br. w muszli koncertowej w Parku Wilsona. Zaprosze-
nie do zaśpiewania tych ponadczasowych utworów przyjęli m.in. 
Maciej Wróblewski, Gerard Nowak, Andrzej Brzeg, Anna Do-
minik, duet Grzegorz Kupczyk - Janusz Musielak, zespół CZER-
WONE KORONY Wojciecha Szopki.

W koncercie chcą także wziąć udział liczni gitarzyści, niegdyś 
uczestniczący w spontanicznym koncertowaniu w ramach Pol-
skiej Akademii Gitary. Sami wyszli z inicjatywą, aby ad hoc wy-
konać patriotyczny utwór Biały krzyż, który będzie tzw. klamrą 
tematyczną owego koncertu. 

Oprócz tej najważniejszej kompozycji Klenczona wykonawcy 
na żywo zaśpiewają m.in. Kwiaty we włosach, Wróćmy nad je-
ziora, Zanim zmrok zamknie dzień, Historia jednej znajomości, 
Nikt na świecie nie wie,  Gdy kiedyś znów zawołam Cię, Szkolne 

wspomnienia, Bo to był zły dzień, Gdy ktoś kogoś pokocha, Po-
wiedz stary, gdzieś Ty był, Gdy pada deszcz, Zanim zmrok za-
mknie dzień, Powiedz mi Panie - dlaczego.

W znacznej mierze koncert poświęcony będzie Krzysztofowi 
Klenczonowi, który zajął stałe miejsce w leksykonie muzyki i po-
dobne koncerty nie jedno mają imię i dlatego tak chętnie są od-
wiedzane przez melomanów. Ale organizatorzy (Karol Wyrebski, 
Krzysztof Wodniczak) przygotowali atrakcje związana z latami 
polskiego big beatu. Na wniosek poznańskiego środowiska mu-
zycznego prezydent RP Andrzej Duda przyznał Krzyż kawaler-
ski orderu zasługi Rzeczpospolitej Polski włoskiej piosenkarce 
Faridzie, wieloletniej Muzie i  miłości Czesława Niemena Wy-
drzyckiego. Order ten będzie wręczony w trakcie tego koncertu i 
dojdzie do wykonania przez Faridę znaczącego utworu Niemena. 
Koncert będzie przebiegał w trójkącie Farida, Klenczon, Niemen.                                                                                                                                          
                                   (Na zdjęciach powyżej: Farida i Klenczon)

Przypominam:  niedziela 26 czerwca godz. 17.00 Park Wil-
sona w Poznaniu. Wstęp wolny              Krzysztof Wodniczak

Koncert  26 czerwca  br. w Parku Wilsona

kiosk państwa 
grzegorza i małgorzaty 

Kiosk z warzywami, owocami i przetworami „przy 
tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy niezwykle  
cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych towa-
rów o walorach ekologicznych, nawet jeśli nie posiadają 
urzędowego certyfikatu. Placówkę  handlową od niepa-
miętnych lat prowadzą państwo Grzegorz i Małgorzata 
Gwizdek, dobrze znający wszystkich mieszkańców i przez 
nich równie dobrze znani. 

Oferowane w kiosku towary pochodzą z własnych 
upraw właścicieli i od sprawdzonych, pewnych dostaw-
ców. Klienta kiosku nigdy nie spotka rozczarowanie za-
kupami lub jakaś niemiła niespodzianka. Prawdziwe 
wzajemne zaufanie i życzliwość między sprzedającymi  
a klientami stwarzają zawsze miły klimat, którego próżno 
oczekiwać w supermarketach. 

Stojący pod piękną lipą kiosk u zbiegu ulic Łowickiej i 
Kostrzyńskiej w centrum Osiedla Warszawskiego dostar-
cza mieszkańcom  zdrowe warzywa, owoce i przetwory 
oraz zadowolenie z codziennych zakupów, za które można 
płacić również kartami.                                POLECMY! 
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na zawsze pożegnalśmy
ś. p. ewę kłodzińską

tatarski najazd rosjan 
 Jak w średniowieczu  Po 13  latach redakcyjnej współpracy

Z wielkim smutkiem, żalem oraz świadomością wiel-
kiej straty  myślę dziś i piszę, że na łamach naszego mie-
sięcznika „Czasopismo Mieszkańców MY” już nigdy nie 
zamieścimy żadnego nowego tekstu, napisanego dla nas 
przez  znakomitą dziennikarkę ś. p. Ewę Kłodzińską.

Nasza wielolet-
nia, bardzo owocna 
współpraca rozpo-
częła się w marcu  
2009 roku  i trwała 
nieprzerwanie aż 
do śmierci ś. p. Pani 
Ewy  5 maja 2022 r. 

N i e o c e n i o n a , 
wręcz niezastąpiona 
Autorka zamieściła 
na łamach „MY” 
setki najróżniej-
szych artykułów, 
zawsze  pisanych  
z talentem, polo-
tem, profesjonalnie 
i z zachowaniem 
wzorowej etyki 
dziennikarskiej. 

Nasza znakomita, wszechstronnie uzdolniona redak-
cyjna Koleżanka równie dobrze czuła się w publicystyce, 
felietonie, biografiafii, humoreskach, opowiadaniach i 
innych formach literackich. 

Omówienie  dziennikarskiej twórczości  ś. p. Ewy tyl-
ko z okresu naszej współpracy zajęło  by tu zbyt wiele 
miejsca. Autorstwem naszej koleżanki są m.in. serie 
artykułów prezentujące np. trudne, długotrwałe pra-
ce przy rewaloryzacji wielkiego, bezcennego  zabytku 
jakim jest kościół pw. Św. jana jerozolimskiego na Ko-
mandorii.  Ten cykl artykułów powstał przy nieustannej 
współpracy Autorki z księdzem proboszczem dr. Paw-
łem deskurem. dzięki ś. p. Ewie  w cyklu „dziewczynka 
na tułaczym szlaku” zostały utrwalone niezwykłe, cenne 
wspomnienia mieszkanki domu Pomocy Społecznej 
przy ul Konarskiego w Poznaniu  ś. p. Zofii Maślak. 

W całym ponurym czasie pandemii ś.p. Ewa Kło-
dzińska regularnie co miesiąc zamieszczała osobiste re-
fleksje i informacje pod wspólnym tytułem „dziennika 
czasu zarazy. Nie wiadomo jak długo jeszcze będziemy 
wydawać naszą lokalną gazetę, ale z pewnością nam i 
Czytelnikom będzie w niej bardzo brakować publikacji 
autorstwa śp. Ewy Kłodzińskiej. Cześć jej pamięci. 

Niech spoczywa w pokoju.                       Redakcja        

Ogrom bestialskich  zbrodni popełnianych obecnie  na 
Ukrainie przez Rosjan wywołuje grozę, odrazę, ale i wiel-
kie  zdumienie, że w Europie  współcześnie ma miejsce  to 
samo krwawe okrucieństwo, jakiego ta ziemia doświad-
czała wiele stuleci temu podczas najazdów tatarskich. 
Otóż dziwić się  azjatyckim barbarzyństwem putinow-
skich hord  nie powinniśmy, bo dzisiejsi Rosjanie  duszą 
i mentalnością są średniowiecznym Mongołami. którzy w 
wieku XIII podbili i ujarzmili na dwa stulecia moskiew-
skie państwo i w gruncie rzeczy nigdy go  całkiem nie opu-
ścili. 

Słusznie mówi się, że pod skórą każdy Rosjanin jest mniej 
lub bardziej Tatarem, a nie Europejczykiem, a już z pew-
nością nie Słowianinem. Dlatego rządy carów, potem ko-
munistów, a obecnie  dyktatora Putina pozbawione były i 
są jakichkolwiek zasad moralnych. Żadna ludzka moralność 
nie była  ani znana, ani potrzebna  azjatyckiej mentalności 
barbarzyńców z mongolskich stepów.  Rosyjski charakter jest 
wytworem wieloletniego zniewolenia przez tatarskich tyra-
nów, od nich przejął  w genach uwielbienie dla swego okrut-
nego władcy, a im jest on okrutniejszy, tym to uwielbienie 
jest większe i bardziej bezwarunkowe. 

Upodobanie Rosjan  swych okrutnych tyranów zostało 
dostrzeżone już dawno przez Zachód, było analizowane i  
wielokrotnie opisywane. Naukowo wykazano, że państwo 
moskiewskie powstałe po 200- letnim panowaniu Mongołów 
zachowało organizację, prawodawstwo i obyczaje swoich  
ciemiężców., po nich przejęło pogańskie agresywne zapędy 
wobec sąsiadów, pogardyę dla innych racji oraz chęć depta-
nia wszelkich praw i zasad. Tak jest do dnia dzisiejszego, co 
widać teraz codziennie podczas wojny na Ukrainie  

Polacy poznali to dobrze na sobie
   jako moskiewskie rzezie cywilnej ludności podczas po-

wstań, tym samym była zbrodnia katyńska, mordowania 
polskich patriotów po drugiej wojnie w latach stalinowskich i 
inne zbrodnie ze smoleńską zapewne włącznie.  

Średniowieczny zachód Europy wspólnymi silami pokonał 
tarskich najeźdźców i przepędził ich z tej ziemi. Tak samo 
zjednoczony Zachód  pokona tatarskie hordy Putina i na 
ukraińskiej ziemi poniosą one klęskę i spotka ich sprawiedli-
wa surowa kara za popełnione zbrodnie. Wiara w to nigdy 
nie może nas opuścić.                              Marcindymczyk
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nasza lokalna telewizja  cybina tV
   Cybina TV  coraz bardziej znana
Wzbogaciliśmy się o audycję tematyczną doty-

czącą zmian klimatycznych.  Audycję ,,Rady dla 
Rady" przekształciliśmy w cykl ,,Wieści z Poznania" 
wzbogacone audycją ,,Nowiny z Poznania" w wersji 
Ukraińskiej i prowadzone przez Rimme Tyschkie-
wicz.

Staliśmy się przez to bardziej popularni, gdyż 
,,duże" media ukazują Cybinę TV w pozytywnym 
świetle i chwalą za kierunek redakcyjny, wolny od 
wszelakich ideologii i polityki. 

Zapraszamy zatem na kanał Cybina TV, tradycyj-
nie ,,Łapka w górę i subskrybujcie”! 

                                Z redakcyjnym pozdrowieniem  
                                                       Krzysztof Bartosiak 

Polecamy na naszym kanale 
Tegoroczne Poznańskie dni Rodziny były wyjątkowe, gdyż 

pierwszy raz w historii Poznania posiadały międzynarodową 
oprawę. W dniach 19 i 26 czerwca swoim kunsztem tanecz-
nym pochwaliła się Ukraińska grupa taneczna ,,Czeremszyna". 
Dziewczęta, bo skład był w pełni żeński, prezentowały poznania-
kom  piękno tańca naszego wschodniego sąsiada.

Kulminacją był festyn ludowy na Polanie Mycielskich w dniu 
29. maja. W niedzielne popołudnie na przeciw siebie stanęli arty-
ści Polski i Ukrainy.  Na relację z tej imprezy zaprosimy Państwa 
w kolejnych ,,Wieściach z Fyrtla” Projekt został sfinansowany z 
budżetu  Poznania.

Koncert Barwy Wolności
W dniu 8 maja na Placu, w centrum miasta odbył się koncert 

charytatywne zatytułowany ,,Barwy Wolności". Artyści z Ukra-
iny oraz Polski zamanifestowali  potępienie rosyjskiej  agresji na 
Ukrainę. Było kolorowo i patriotycznie. Tłumy widzów oklaski-
wały występy i brały  czynny udział w imprezie. Organizatora-
mi byli  CybinaTV, Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny , 
Fundacja Akuratna oraz Stowarzyszenie Warto Razem!  Dzięku-
jemy  Estradzie Poznańskiej za użyczenie Placu Wolności, Empi-
kowi za możliwość skorzystania z mocy elektrycznej, ZKZL-owi 
za pomoc i wsparcie oraz Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne 
za pyszną grochówkę. Pełna relacja z koncertu znajduje się na 
naszym kanale.
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sportowe  Uniesienia
Zarówno poznańscy piłkarze jak i żużlowcy 

dali wiele powodów do sportowych uniesień.
Piłkarze poznańskiej Warty na arenie Ekstraklasy radzili sobie 

na przestrzeni całego sezonu dość mocno w kratkę. W większości 
spotkań pierwsze połowy Zieloni grali niczym koncert w filhar-
monii. Niestety drugie połowy spotkań były jakby letargiem tego 
samego zespołu. jednak w decydującym momencie sezonu pod-
opieczni Dawida Szulczka udowodnili, że zasługują na byt w eli-
cie. Najpierw pokonali na wyjeździe płocką Wisłę 0:3, a na koniec 
pewni ligowego bytu wygrali z pogrążoną w kryzysie krakowską 

Wisłą. Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się w sytuacji po-
znańskiego Lecha. Po niespodziewanej porażce w finale Pucha-
ru Polski z Rakowem Częstochowa niejeden kibic nie tylko w 
fotelu zadrżał o losy korony na stulecie. Na tym polu jednak 
Lokomotywa nie wyjechała  z właściwych torów i szczęśliwie 
dojechała do stacji z napisem Mistrzostwo Polski.

Pasmo sukcesów trwało w zasadzie nieustannie na żużlo-
wych torach. Skorpiony na ligowym polu po minimalnej poraż-
ce w Tarnowie są w zasadzie nieomylne, odnosząc zwycięstwo 
za zwycięstwem i zostawiając w pokonanym polu najgroźniej-
szych rywali czyli zespoły z Opola i Rzeszowa. Golęcin zapisał 
się również na trwałe w historii żużla, bowiem to właśnie na 
tym obiekcie pewne zwycięstwo w ramach Drużynowych Mi-
strzostw Europy odniosła reprezentacja Polski.                   Szymon 

Zagospodarowanego,  ogólnodostępnego i bezpiecz-
nego, zarządzanego przez leśników?, trudno dostępnego 
i niebezpiecznego, bez ingerencji człowieka? Zaprasza-
my do  udziału w plebiscycie Zakładu Lasów Poznań-
skich na temat  gospodarki leśnej w naszym mieście.

Plebiscyt Zakładu Lasów Poznańskich
jakiego lasU oczekUjemy?

Dyrektor ZLP Mieczysław Broński oraz zespół Cybina TV 
serdecznie zapraszają do obejrzenia filmu (zaproszenie na stro-
nie face book Cybina tv, a film na kanale you tube Cybina tv) i 
wzięcia udziału w plebiscycie ogłoszonym przez Zakład Lasów 
Poznańskich. Chodzi o dodanie komentarza pod filmem bądź 
przesłanie głosu do końca czerwca 2022 na adres: zlp@zlp-po-
znan.pl.

Wasze głosy są niezmiernie ważne dla  transparentnego 
zarządzania lasami komunalnymi Poznania, które pełnią 
szczególną rolę w poprawie komfortu życia  mieszkańców 
miasta.
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 szkoła nr 55  przy Ul. szpaków w kobylepolU
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Widok browaru od ul.  Majakowskiego.

browar hrabiego mycielskiego
Znanym w Poznaniu arystokratycznym rodem byli Myciel-

scy. Ich nazwisko pojawia się wielokrotnie na kartach historii 
Wielkopolski i Polski. Siedziba Mycielskich znajdowała się na 
Kobylepolu. jednym z przedstawicieli rodu, który dzisiaj nas 
interesuje, był hrabia józef Mycielski (fot niżej), który po Po-
wstaniu Listopadowym zajął się rodzinnym majątkiem.  

Hrabia wykazał się nie 
tylko gospodarnością, 
ale i kreatywnością. Wy-
budował w miejscu sta-
rego dworu nową willę, 
zainwestował w rozwój 
gospodarstwa mleczne-
go, a w końcu pomyślał o 
warzelni. Marceli Motty 
wspomina o niezwykłym 
ożywieniu hrabiego zwią-
zanym z pomysłem wa-
rzenia piwa. Po podróży 
przez Czechy arystokrata 
zapałał sentymentem do 
złocistego napoju i po-
stanowił wyprodukować 
własny. Potrzebna była do 
tego dobra woda oraz do-
brego gatunku chmiel. 

Hrabia tłumaczył przyjacielowi, że:
Z piaszczystych wzgórz kobylepolskich wypływało kilka źró-

deł znakomitej wody, chmiel wyborowy można było sprowadzić, 
zdolnych piwowarów znaleźć, a położenie tuż pod miastem ro-
kowało pewny i znaczny odbyt.

Mycielski miał konkretne plany sprowadzenia kompetentnych 
piwowarów, wzniesienia potrzebnych zabudowań, a że był czło-
wiekiem czynu na rozmowie z przyjacielem się nie skończyło. 
Na wzgórzach niedaleko dworu niebawem wzniesiono okazały 
murowany browar, w skład którego weszły warzelnia, słodownia, 
fermentowania i lodownie do przechowywania piwa. Motty pod-
kreśla, że wzniesienie browaru było kosztowne, ale efekty wizual-
ne, a potem i finansowe warte były inwestycji.

Pierwsze piwo wyprodukowano w kobylepolskim browarze w 
1872 roku. Na butelce znalazł się znak firmowy, czyli dwa białe 
cwałujące konie.

Piwo trafiło na wystawę do Drezna, gdzie otrzymało dyplom 
za WYŚMIENITĄ JAKOŚĆ i taka ocena piwa na europejskim 
rynku utrzymywała się przez kolejne lata. Piwo nagrodzono tak-
że Złotym Medalem na Pierwszej Wystawie Krajowej w 1929 
roku w Poznaniu.  Browar dostarczał swoje wyroby do wielu 
miast Polski i Europy: pito je ze smakiem zarówno w Gdańsku, 
jak i Lipsku czy Turynie. W Poznaniu serwowała je każda dbają-
ca o renomę piwiarnia.

Dziś możemy ze smutkiem rejestrować powolne niszczenie 
wspaniałej niegdyś budowli. Gdyby popuścić wodze wyobraźni i 
ujrzeć, jak mogłaby prezentować się warzelnia, serce boli, że nie 
ma nikogo, kto chciałby taki zabytek polskiej przedsiębiorczości 
ratować. 

Browar oferował bogatą ofertę smaków. Warzono w nim piwa 
tzw. kobylepolskie: jasne dubeltowe, Kozieł, królewskie, grodzi-
skie, portet i pilsner, a także słodsze i delikatniejsze Karamel. 

Wszystkie powstawały na bazie dorodnego kobylepolskiego 
jęczmienia. Przy okazji produkowano wodę mineralną oraz le-
moniady: białą, cytrynową i malinową.

Nad smakiem piwa rozwodził się też niezastąpiony gawędziarz 
o Poznaniu Marceli Motty:

Któż by u nas, a nawet daleko za granicą Księstwa, nie znał ko-
bylepolskiego piwa, które u znawców mało ustępuje bawarskim 
gatunkom!

W skład browaru wchodziły także słodownia, warzelnia zacie-
ru, fermentownia i piwnice z lodownią do przechowywania ok. 
5000 beczek, a produkcja roczna osiągała 12 000 beczek. Był to 
jeden z najnowocześniejszy wtedy zakład tego typu.

Browar przetrwał II wojnę i funkcjonował jeszcze do 1975 r
oku.                                       
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 szkoła nr 55  przy Ul. szpaków w kobylepolU
trzymamy  kciUki

 za naszych ósmoklasistów
Mój Świat
Mój świat jest zielony
 i seledynowy,
Jak kwietniowy lasek przy drodze do szkoły.

Mój świat jest czerwony,
A nawet różowy,
Jak upalny zmierzch sierpniowy.
Próbuję w zdjęcie uchwycić tę „chwilkę”,
Lecz to wszystko na marne, bez sensu robota…
Te kolory już nie potrzebują żadnego fotoshopa.

Mój świat jest też żółty,
Jak forsycje przy bloku, na pewnym osiedlu,
Które w moim sercu gra sentymentalną rolę.
Żółte są też tulipany na naszym świątecznym stole.

Mój świat jest błękitny, nawet granatowy
Gdy niebieskość nad głową spycha front burzowy.
Tu odcień turkusu, tam szafirem muska,
Zawstydza to wszystko paletę Duluxa.

Mój świat jest złoty oraz purpurowy,
Gdy niespiesznym krokiem wracam jesienią ze szkoły.

To świat z moich marzeń…
Chcę, by taki został.
Pomóż mi go chronić - to ostatni dzwonek!
to ostatnia prosta…
                                                            Matylda juskowiak

21 kwietnia uczniowie SP55 świętowali dzień Zie-
mi. Młodzież przygotowała plakaty o tematyce eko-
logicznej, które zostały rozwieszone na korytarzach 
naszej szkoły. Zorganizowano konkursy plastyczne 
i literackie. Uczniowie mieli za zadanie wykonać coś 
twórczego z odpadów lub dowolną techniką nary-
sować miejsce w Polsce warte zobaczenia. Konkurs 
literacki polegał na napisaniu wiersza o problema-
tyce ekologicznej bądź otaczającej nas naturze.

 W sobotę 30 kwietnia br.  Rada Osiedla zorganizo-
wała sprzątanie terenów w Dolinie Cybiny, w  którym 
bardzo chętnie wzięli udział nasi uczniowie. Po praco-
witym porządkowaniu terenów zielonych dla wszyst-
kich uczestników przygotowano ognisko. 

Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w do-
datkowe zajęcia i konkursy, co bardzo nas cieszy, bo to 
znaczy, że zależy im na naszej planecie.          

                                          Milena jagodzińska, kl.8b

Wiosna, słoneczna pogoda, możliwość wyjazdu na wyciecz-
ki po dwuletniej pandemii. Wychowawczynie i uczniowie z 
klas 5a i 6a ze Szkoły Podstawowej nr 55 przy ulicy Szpaków 
postanowili wykorzystać sprzyjające warunki i wyruszyli na 
„zieloną szkołę” 

Spędzili 5 dni w pięknie położonym ośrodku Michasiówka w 
Giewartowie nad jeziorem Powidzkim. W czasie pobytu uczest-
nicy rozwijali umiejętności współpracy, mierzyli się z własnymi 
słabościami, pokonywali strach, a przede wszystkim dobrze ba-
wili. Czas wypełniony wspólnymi grami, nauką nowych spraw-
ności i umiejętności i zabawami minął bardzo szybko. Wszyscy 
przyznali, że już nie mogą się doczekać kolejnych wyjazdów. 

w zielonej szkole)

dzień ziemi
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brzemię 
białej twarzy

  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”.

       Biały nauczyciel jest najczęściej  wizytówką szkoły.

Pierwszy semestr w tajskiej szkole trwa od połowy maja do 
końca września. Październik to ferie. W listopadzie zaczyna 
się semestr drugi, który kończy się w marcu. Potem uczniowie 
mają niemal dwa i pół miesiąca wakacji. Uczniowie, ale nie 
nauczyciele – ci muszą być w szkole i organizować Summer 
Camp – rodzaj półkolonii dla dzieci, które nigdzie nie wyje-
chały na wakacje. 

Na początku każdego semestru odbywa się spotkanie z rodzi-
cami uczniów, podczas którego przedstawiane są plany na naj-
bliższą przyszłość. Spotkanie takie zazwyczaj odbywa się w nie-

wiele wyższe – dla farangów. Panuje bowiem u nich przekonanie, 
że każdy biały człowiek to bogacz.

Punktem honoru każdej szkoły jest posiadanie przynajmniej 
jednego białego nauczyciela w swoim gronie pedagogicznym. 
Taki nauczyciel jest ozdobą wszystkich spotkań z rodzicami, uro-
czystości szkolnych, a jego twarz zdobi każdą reklamę szkoły.

Biali nauczyciele zarabiają także więcej od swoich nie-białych 
kolegów i koleżanek, co uważam za jawną niesprawiedliwość.

Pracuję z kilkoma Filipinkami – doskonałymi nauczycielka-
mi, które zarabiają mniej ode mnie, tylko dlatego, że nie są białe. 
W ogłoszeniach o pracę znajdują się szokujące dla nas Europej-
czyków sformułowania:

“Szkoła taka i taka zatrudni nauczyciela języka angielskiego. 
Biały zarobi tyle i tyle. Filipińczyk zarobi połowę tego co biały. 
Czarny zarobi połowę tego co Filipińczyk.” 

Czarno na białym, prosto w oczy. Jawny rasizm wyziera prak-
tycznie z każdego ogłoszenia o pracę. W Europie, czy Stanach za 
taki anons ogłoszeniodawca powędrowałby do sądu, gdzie mu-
siałby zapłaci ogromną grzywnę za jawną dyskryminację. O ile w 
ogóle jakakolwiek gazeta wydrukowałaby mu takie rasistowskie 
ogłoszenie. A tutaj jest to na porządku dziennym.

dzielę – ponieważ wtedy rodzice mają czas. Obecnośćwszystkich 
nauczycieli jest na takich spotkaniach obowiązkowa.

W niedzielę 8 maja odbyło się właśnie takie spotkanie. W 
piątek mieliśmy zaś zebranie, na którym ustaliliśmy szczegóły. 
Podczas zebrania usłyszeliśmy jeszcze raz, że obecnośćkażdego z 
nas jest obowiązkowa, a “obecność Teachera Matta (czyli mojej 
skromnej osoby) jest szczególnie wymagana!”

Skąd takie wyróżnienie? Czy to dlatego, że jestem jakimś wy-
jątkowym nauczycielem? Nie, wcale nie. Po prostu jestem jedy-
nym w szkole posiadaczem białej gęby…

Tak, moi Drodzy Czytelnicy. Tajowie przy swoich wielu zale-
tach są strasznymi rasistami. W większości przypadków ten ich 
rasizm działa na naszą korzyść, chociaż nie zawsze. Bilety wstępu 
do wielu atrakcji turystycznych Tajlandii są zróżnicowane ceno-
wo. Tajowie wchodzą za darmo lub za jakieś grosze, a farangi, 
czyli biali ludzie płacą jak za zboże. Nawet sprzedawcy lokalnych 
pamiątek stosują podwójne ceny – inne dla swoich, a inne – o 

Dochodzi tu do niewyobrażalnych absurdów. Kilka lat temu w 
mojej szkole pracowała niejaka Samantha – stuprocentowa Ame-
rykanka rodem z Massachusetts. Jej dziadkowie wyemigrowali 
do Stanów z Malezji, wskutek czego miała delikatnie azjatyckie 
rysy twarzy. Doskonała nauczycielka, uwielbiana przez dzieci. Po 
roku szkoła rozwiązała jednak z nią kontrakt. Dlaczego? Ponie-
waż rodzice się skarżyli. A na co się skarżyli?  “No bo ona wyglą-
da zbyt tajsko…”.

Wyobrażacie sobie Drodzy Czytelnicy? Tajowie skarżyli się, że 
nauczycielka ich dzieci jest zbyt podobna do nich!

Czarnoskórzy nauczyciele są w szkołach wielką rzadkością. I 
to niezależnie od ich kwalifikacji. Jeżeli szkoła ma do wyboru 
dwóch kandydatów na nauczyciela języka angielskiego: jeden 
to czarnoskóry absolwent pedagogiki na Harvardzie, z kilkuna-
stoletnim doświadczeniem i tytułem Nauczyciela Roku, a drugi 
to białoskóry blondyn np. z Niemiec, który ukończył zaledwie 
liceum i ledwo duka po angielsku to na 99% pracę dostanie bia-
ły kandydat. Tylko dlatego, że jest biały. Dlatego między innymi 
system edukacyjny w Tajlandii leży i kwiczy, a dyplomy tajskich 
uniwersytetów nie są uznawane w żadnym innym kraju. 

Jak widzicie Drodzy Czytelnicy – Kraina Uśmiechu ma rów-
nież inne, mniej przyjemne oblicze.                  Mateusz Biskup

                 Moja dawna tajlandzka klasa.
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Utrzymać wolę pmocy

 Ks. prof. Waldemar Cisło

Rada Osiedla Główna chce i zabiega, aby na tym terenie przy Rynku Wschodnim 
powstał obiekt  służący kulturalnym socjalnym i innym potrzebom mieszkańców

„NIE WSTYdŹMY 
SIĘ SYGNALIZOWAĆ, 
GdY NIE jESTEŚMY W 
STANIE KONTYNU-
OWAĆ WSPARCIA dLA 
UCHOdŹCÓW Z UKRA-
INY. W PARAFIACH OR-
GANIZUjĄ SIĘ GRUPY 
WSPARCIA. TO dOBRY 
KIERUNEK”. 

Ks. prof. Waldemar Ci-
sło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), tłumaczy, że nie 
da się przewidzieć, jak długo będzie trwała wojna na Ukra-
inie. Przywołuje przykład Syrii, gdzie również pojawiała się 
nadzieja na szybkie zakończenie walk. „Myśleliśmy, że ten 
dramat szybko się zakończy, a niedawno obchodziliśmy 10. 
rocznicę jego wybuchu” – wyjaśnia.

W obliczu tych doświadczeń wykładowca Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca 
uwagę, że pomoc, jaką Polacy niosą uchodźcom, jest ogra-
niczona. „Nie można z dnia na dzień powiedzieć ludziom, 
że nie mamy już ochoty pomagać” – podkreśla. Dodaje, że 

Ks. Waldemar Cisło, zwraca uwagę, że wsparcie dla 
ofiar wojny na Ukrainie nie powinno ograniczać się do 
czasu, kiedy docierają do nas newsy na temat bolesnych 
wydarzeń za naszą wschodnią granicą, ale powinno być 
kontynuowane w dłuższej perspektywie.                      md

trzeba będzie wspierać mocno te osoby, które przyjęły po-
trzebujących pod swój dach, a zaczynają tracić płynność 
finansową. „Po fali entuzjazmu przychodzi zderzenie z re-
aliami. Nie wstydźmy się sygnalizować, gdy nie jesteśmy 
w stanie kontynuować wsparcia” – mówi ks. prof. Cisło. 
Podaje przykład, co można zrobić w takiej sytuacji. „W 
wielu parafiach organizują się grupy wsparcia” – zauważa. 
Zwraca uwagę na rolę małych wspólnot. „Wspierajmy się 
w takich miejscach jak parafie, miejscowości, w których 
mieszkamy” – wskazuje.

Dyrektor sekcji polskiej PKWP przestrzega przed tymi, 
który próbują budzić niechęć wobec Ukraińców. „Nie po-
zwólmy się sprowokować” – zaapelował. Zaznacza, że dalej 
potrzebna będzie współpraca. To ona – jak dodaje – stoi 
za ogromnym wysiłkiem dobra, którego uczestnikami by-
liśmy w pierwszych dniach wojny. 

„Dziękujmy wszystkim Polakom za to, co zrobili. Nikt 
nie byłby w stanie tego zrobić sam, ani na poziomie indy-
widualnym, ani na poziomie samorządowym, ani na po-
ziomie rządowym. Zadziałała współpraca tych wszystkich 
czynników”.
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy Ul. harcerskiej 3
TURNIEj  MARATHON CUP
 Tuż przed weekendem majowym piłkarze z klas drugich 

zagrali w Międzynarodowym Turnieju Marathon CUP. Warto 
wspomnieć, że nasi uczniowie rywalizowali nie tylko z zespoła-
mi krajowymi, ale i z gośćmi z Berlina - z drużyną SV Rot-Weiß 
Viktoria Mitte. Nasza drużyna dała z siebie wszystko  Dziękuje-
my wszystkim za obecność i wsparcie dla naszych piłkarzy.

W TEATRZE MUZYCZNYM
W czwartek 19 maja br. . klasy siódme miały okazję uczest-

niczyć w spektaklu pt. "Footloose". Musical był wystawiany w 
ramach projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki" w Teatrze 
Muzycznym w Poznaniu.Nasi uczniowie z uwagą śledzili losy 
bohaterów widowiska oraz byli pod wrażeniem talentów wokal-
nych aktorów. Siódmoklasiści wyszli z teatru bardzo zadowoleni, 
a na konie z przyjemnością pozowali do wspólnego zdjęcia.

      OGÓLNOPOLSKI BIEG
13 maja w Ośrodku WTKKF w Poznaniu odbył się Ogólno-

polski Bieg Winogradzki.  Najmłodsi pokonywali dystans 200m, 
najstarsi 750m. Nasi sportowcy osiągnęli w tym biegu wspaniałe 
wyniki. Helena N. z klasy 2a - I miejsce w biegu na 200m, Kacper 
S. z klasy 8a – II miejsce w biegu na 750m, Justyna S. z klasy 6b – 
III miejsce w biegu na 750m. Begaczom serdecznie gratulujemy 
udziału w zawodach.

         dRUŻYNA ENERGII
 Nasza szkoła awansowała do V edycji projektu Drużyna 

Energii. Zadaniem każdej szkoły jest nagranie filmów, na któ-
rych wystąpi jak najwięcej uczniów. Nagrodzonych zostanie pięć 
szkół, a cztery placówki zostaną odwiedzone przez ambasadorów 
projektu, w których wcielili się znani i lubiani sportowcy.

            ŁĄKA  KWIETNA
11 maja nasi wspaniali wolontariusze z klasy 4a i 5b włączyli 

się w działania na rzecz wsparcia mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej przy ulicy Konarskiego zakładając łąkę kwietną. Sia-
nie, grabienie, ubijanie ziemi okazało się być bardzo przyjemną, 
ale też wymagającą  sporego wysiłku pracą, która była również 
okazją do  integracji z pracownikami i mieszkańcami domu. Te-
raz wszyscy czekamy na pierwsze kwiatki na naszej łące.

 MUZEALNY ZWIERZYNIEC
Podczas naszej drugiej wizyty w muzeum dowiedzieliśmy się 

czym jest rzeźba, perspektywa, hybryda. Poszukiwaliśmy zwie-
rząt na obrazach. Okazało się, że jesteśmy bardzo spostrzegaw-
czy, ponieważ potrafiliśmy wytropić nawet najmniejsze szczegó-
ły na obrazach. 

WYCIECZKA dO KOŚCIANA
Klasy 3A i 3B wybrały się  na wycieczkę do parku rekreacji 

Nenufar Club - Wyspy Piratów. Rejs tratwą był okazją do ob-
serwacji przyrodniczych.Płynęliśmy też Tunelem Strachu, gdzie 
czekały zabawne dinozaury. 

Mieliśmy okazję odwiedzić wioskę Indian, postrzelać z łuku 
i poskakać na trampolinie. W Parku Miniatur zobaczyliśmy ka-
mienne posągi z Wyspy Wielkanocnej, Łuk Triumfalny, Wieżę 
Eiffla, Statuę Wolności czy greckie posągi. Odwiedziliśmy za-
kręcony domek, park linowy i zjeżdżaliśmy z wysokiej góry na 
pontonach.
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Nowe tr

fyrtel główna - kUltUta, sztUka, edUkacja, integracja sąsiedzka
Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
ul. Główna 42 (II piętro)
www.animatorzysmak.pl www.fyrtelglowna.pl
www.facebook.com/fyrtel.glowna tel. 789 311 619

Od 2019 na Głównej działa Fyrtel Główna – miejsce, w 
którym podejmowane są działania skierowane do społeczno-
ści lokalnej oraz przez nią współtworzone. Fyrtel prowadzo-
ny jest przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury. 
dotychczas, oprócz Centrum Inicjatyw Lokalnych, udało się 
powołać do życia Społeczne Centrum Kultury, Archiwum 
dzielnicy Główna (www.fyrtelglowna.pl) oraz Bibliotekę Są-
siedzką – jedyną w Poznaniu bibliotekę stworzoną całkowicie 
oddolnie przez mieszkanki i mieszkańców Głównej, do której 
odwiedzenia serdecznie Was zachęcamy. 

– Na początku czerwca br.  rozstrzygnięty zostanie Open Call 
na rezydencje społeczno-artystyczne w ramach Społecznego 
Centrum Kultury Fyrtel Główna. Spośród wszystkich projektów, 
wspólnie z mieszkańcami wybierzemy dwa, które kolejno będą 
realizowane w lipcu i sierpniu. Będzie się u nas dużo działo, o 
czym oczywiście będziemy Was informować na bieżąco na na-
szych kanałach społecznościowych. 

– Kolejny duży projekt, który dla Was szykujemy to OTWAR-
TY OGRÓD NADOLNIK  dla każdej i każdego. Będzie to prze-
strzeń wielofunkcyjna: relaksu, odpoczynku, zabawy, upraw ziół, 
warzyw i owoców, warsztatów, edukacji ekologicznej oraz inte-
gracji mieszkańców. Serdecznie zapraszamy Was do włączenia 
się w wspólne planowanie ogrodu! Zaglądajcie na skrzyżowa-
nie ulicy Nadolnik i Mariackiej!

Czerwcowy program wydarzeń 
◥ 1.06, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 

warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 1.06, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 3.06, g. 18 Noc w bibliotece – czytelniczy survival, wstęp 
bezpłatny – informacje i zapisy: dagmara@animatorzysmak.pl

◥ 3.06, g. 18 Warsztaty DIY: zakładki do książek, prowadzenie: 
Idalia Mantas, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: dagmara@
animatorzysmak.pl

◥ 6.06, g. 15:30 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 7.06, g. 17:30 Warsztaty DIY: sitodruk – projektowanie sza-
blonów, prowadzenie: Grzegorz Myćka, wstęp bezpłatny – infor-
macje i zapisy: dagmara@animatorzysmak.pl

◥ 8.06, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-

◥ 2.06, g. 17 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 2.06, g. 17 Planszówkowy fyrtel – rozgrywki dla rodziców 
oraz animacje dla dzieci, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
paulina_taraska@wp.pl

nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 8.06, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 8.06, g. 17:30 Warsztaty DIY: sitodruk – torba na książki, 
prowadzenie: Grzegorz Myćka, wstęp bezpłatny – informacje i 
zapisy: dagmara@animatorzysmak.pl

◥ 9.06, g. 17 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 10.06, g. 21 Sekretne kino Główna – seans plenerowy, wstęp 
bezpłatny – obowiązują zapisy: maja@animatorzysmak.pl

◥ 11.06, g. 11 Chwast-prast! – spacer zielarski po Głównej i 
Nadolniku, prowadzenie: Sara Grolewska, wstęp bezpłatny – 
obowiązują zapisy: maciej@animatorzysmak.pl

◥ 11.06, g. 13 Biblioteka Sąsiedzka: młodzieżowy klub czytel-
niczy, prowadzenie: Lena Przybylska, Olga Dankowska, Amelia 
Seremak, Mania Krus, wstęp bezpłatny – informacje: maria@
animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 12.06, g. 11 Warsztaty DIY: dzika kuchnia, prowadzenie: 
Sara Grolewska, wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: maciej@
animatorzysmak.pl

◥ 13.06, g. 15:30 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 8.06, g. 15:30 (Nie)ładne zakamarki– spacer badawczo-foto-
graficzny po Głównej, prowadzenie: Szymon Radomski, Weroni-
ka Matuszewska, Bartek Walczak, wstęp bezpłatny – informacje: 
maria@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619
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biUletyn policyjny

◥ 15.06, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 15.06, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 20.06, g. 15:30 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 22.06, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 22.06, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-

 ul. Małachowskiego. Mężczyzna lat 47, poprzez zaprósze-
nie ognia doprowadził do uszkodzenia drzwi wejściowych do 
mieszkania zgłaszającej oraz klatki schodowej. Sprawca zatrzy-
many przez Dzielnicowych KP Poznań- Nowe Miasto. 

ul. Tomickiego. Kobieta zgłosiła, iż nieznany sprawca po-
przez podważenie okna usiłował dokonać włamania do lokalu 
mieszkalnego, ale celu nie osiągnął z uwagi na postawę zgłasza-
jącej. 

ul. Bnińska. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie wkładki 
zamka komórki lokatorskiej dokonał włamania, a następnie kra-
dzieży roweru marki Kross. Starty w wysokości 2600 zł na szkodę 
zgłaszającej.

 os. Lecha. Na boisku szkolnym SP nr 51 sprawca wystrzelił 
kulkę w stronę małoletniej lat 8, która przebywała po zajęciach 
szkolnych w świetlicy przy szkolnej. Małoletnia uskarżając się na 
ból w klatce piersiowej została przewieziona do szpitala w celu 
przeprowadzenia badań, nie wymagała hospitalizacji. Stwierdzo-
no stłuczenie klatki piersiowej. Na miejscu wykonano oględziny, 
zabezpieczono monitoring, przesłuchano świadków, zabezpie-
czono 3 metalowe kulki. Sprawcy zostali zatrzymani

 Śródka. Mężczyzny lat 32, podczas legitymowania wycią-
gnął rewolwer bębenkowy i oddał strzały w kierunku funkcjona-
riuszy policji.  Funkcjonariusz oddał strzał w kierunku sprawcy. 
Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala , 
gdzie została im udzielona  pomoc medyczna. 

Ul. Ostrówek. N/n sprawca poprzez podważenie okna 
bocznego przyczepy przystosowanej do sprzedaży lodów do-

konał włamania a następnie kradzieży z jej wnętrza nagrywarki 
monitoringu. Straty na szkodę zgłaszającego w wysokości 3500 
zł. W tym samym miejscu i czasie n/n sprawca poprzez podgię-
cie drzwi wejściowych usiłował dokonać włamania do kawiarni 
jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zabezpiecze-
nia obiektu.  

ul. Mariacka. Mężczyzna lat 21 poprzez kopnięcie w nogę 
oraz rękę prawą naruszył nietykalność cielesną funkcjonariu-
sza policji RPI KP Poznań Nowe Miasto raz słowami uzna-
nymi za wulgarne znieważył interweniujących policjantów 
 Ul. Krańcowa. powstał pożar mieszkania na dziewiątym 
piętrze bloku dziesięciokondygnacyjnego (fot. niżej). W akcji 
ratowniczej brało udział sześć zastępów Straży Pożarnej. Ewaku-
owano około 40 mieszkańców. Jedynym pokrzywdzonym okazał 
się mężczyzna lat 35.Doznał poparzenia rąk II i III stopnia oraz 
górnych dróg oddechowych 

formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl
◥ 23.06, g. 17 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla po-

czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 25.06, g. 18 Kolacja sąsiedzka, wstęp wolny – informacje: 
maja@animatorzysmak.pl, zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 
789 311 619

◥ 26.06, g. 14 CIL & grill na Madalinie – turniej kulinarny 
poznańskich organizacji pozarządowych, organizator: Kolektyw 
Aktywne Miasto – Sieć Centrów Inicjatyw Lokalnych, wstęp 
wolny – informacje: fundacja.kreaktywator@wp.pl

◥ 27.06, g. 15:30 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 29.06, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 29.06, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 30.06, g. 17 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

Biblioteka Sąsiedzka na Głównej czynna:
– poniedziałek, g. 16:30-19:30 piątek, g. 18:00-20:00
– pierwsza sobota miesiąca, g. 10:00-14:00
oraz podczas wszystkich wydarzeń 
w Społecznym Centrum Kultury Fyrtel Główna.
informacje: www.animatorzysmak.pl/biblioteka
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majowe wydarzenia w dps
dom pomocy społecznej przy Ul. konarskiego

4 maja Grupa Teatralna "Wesołe Pierniki ", która składa się z 
naszych Mieszkańców, przedstawiła montaż słowno muzyczny z 
okazji Uchwalenia Konstytucji 3 -go Maja. 6 maja nasi Mieszkańcy 
odwiedzili Arboretum Kórnickie, gdzie podziwiali kwitnące ma-
gnolie i różaneczniki. 17 maja odwiedził nas " Raj Seniora ".Tań-
czące Panie sprawiły nam wiele radości. 23 maja z ucztą muzyczną 
przybyła do nas Kapela " Odloty ". To był piękny koncert.   

                                                      Tekst i zdjęcia Hanna Szymkowiak
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