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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Os. Mielżyńskiego 5A 62-020 Swarzędz

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
•       Technik robotyk
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik technologii drewna
• Technik automatyk
• Technik ekonomista– klasa akademicka
• Technik rachunkowości – klasa akademicka
• Technik hotelarstwa
• Technik informatyk – klasa akademicka
• Technik logistyk - klasa akademicka
•      Technik mechanik - programista i operator obrabiarek numerycznych CNC
•     Technik mechatronik - klasa akademicka

  •  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia
• Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Kucharz
• Magazynier – logistyk (patronat  Colian  Logistic i inne firmy)
• Automatyk (patronat VW Poznań)
• Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska i inne firmy)
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Mechatronik  (patronat VW Poznań)
• Stolarz
• Tapicer

                                                               Targi Edukacyjne
                                    10-12 marca 2023 r.
                                             Pawilon 7 A stoisko 52
Drzwi otwarte
17 marca 2023r. godzina 17.00 - 19.00
18 marca 2023 r. godzina 9.30 -12.00
21 kwietnia 2023 r. godzina 17.00 - 19.00
22 kwietnia 2023 r. godzina 09.30 -  12.00
                                 Rekrutacja 15 maja - 16 czerwca 2023 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU

www.zs1-swarzedz pl  Tel. 61 8172 281
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REDAKCjA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 972 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   
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tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

inna ŻelaznaPrzyszłość Browaru - zabytku

Oto jedna z wizji sprzed kilku lat zrewitalizowanego Browaru 
Mycielskich. Należy zauważyć, że  przewiduje zachowanie 
oryginalnej bryły cennego zabytku . I niech tak się stanie! 
W lutym br. otrzymaliśmy z MKZ odpowiedzi, które przy-

taczamy w kolejności takiej samej jak pytania:
1. Kontrolia realizacji zaleceń jest planowane w marcu br.
2. Inwestor wywiązał się z części zaleceń, zabezpieczył obiekt i 

wykonał odwodnienie piwnic, a przygotowanie nowego projektu 
opóźnia podjęcie robót budowlanych. 

3. Cały czas aktualne są zalecenia pokontrolne z 7.12.2020 r.
4. Miejski Konserwator Zabytków na bieżąco monitoruje stan 

obiektu i dokłada starań, by projekt adaptacji budynków Browa-
ru był jak najbardziej właściwy dla zabytku i zachowania jego 
wartości.                              Jacek Maleszka Zastępca Dyrektora 

O dalszych losach Browaru będziemy pisać. Redakcja

Do końca 2022 roku deweloper Nickel, jako właściciel bu-
dynków byłego browaru Mycielskich w Kobylepolu, miał wy-
konać rewitalizację tego cennego, zabytkowego obiektu.  

Dotąd nie widać żadnych oznak, aby choćby rozpoczęto jakie-
kolwiek działania rewitalizacyjne.

Dlatego w styczniu br. skierowaliśmy do Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Poznaniu cztery pytania:

1. Czy po upływie terminu, do którego firma Nickel była zo-
bowiązana wykonać rewitalizację budynków byłego browaru 
w Kobylepolu, MKZ przeprowadził  stosowną kontrolę i ocenę 
faktycznego stanu rzeczy?  

2. Jakie konsekwencje poniesie właściciel zabytku za niewy-
konanie zobowiązań w ustalonym terminie?

3. Jak brzmią aktualne zalecenia pokontrolne dla firmy Nic-
kel?

4. W jaki sposób Nickel tym razem zostanie zmuszony do re-
spektowania urzędowych zaleceń, ustaleń  i terminów odnośnie 
zabytku? 

Po wielu latach nieskutecznych remontów i pustych obiet-
nic radykalnej przebudowy, ulica. Żelazna została wreszcie 
gruntownie zmodernizowana na całym odcinku od ulicy 
Dymka do Osiedla Przemysława.  Obecnie już nawewt nie 
przypomina swojego poprzedniego wyglądu, ku zadowoleniu 
mieszkańców i przejezdnych. 

Najpierw miejska spółka Aquan zbudowała nowe sieci wo-
dociągowe i kanalizacji sanitarnej. Przed rozpoczęciem prac na-
wierzchnię ul. Żelaznej tworzyły szpetne betonowe płyty jak tor 
przeszkód (fot niżej). 

Dziś ulicę pokrywa nowa asfaltowa nawierzchnia. Całkowi-
cie przebudowane zostały także chodniki, a miejsca postojowe 
i zjazdy zostały wykonane z kostki betonowej. Uporządkowana 
została także kwestia parkowania - wcześniej samochody za-
stawiały chodniki. Wykonawca prac posadził już także nowe 
drzewa - szesnaście klonów polnych. Żelazna posiada obecnie 
kanalizację deszczową, nowe oświetlenie i podziemny kanał 
technologiczny..
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Czekamy, czekamy, a tu zamiast ocieplenia klimatu kolej-
ne nawroty zimna. I żeby to jeszcze była zima z prawdziwego 
zdarzenia, ale to ciągle listopadzica!

Jednak światem przyrody oprócz pogody rządzą jeszcze regu-
ły, które są silniejsze niż wichura za oknem. I to one powodują, że 
nad Stawem Antoninek pojawiły się już dzikie gęsi gęgawy oraz 
para łabędzi niemych. A zatem wiosna jednak zmierza w naszą 
stronę. 

Majestatyczny, piękny ptak. W Polsce łabędź obję-
ty jest ścisłą ochroną gatunkową. Nie jest płochliwy, potra-
fi skutecznie bronić swego terytorium zarówno przed ludź-

wiosna, ach to ty !

Gęgawy upodobały sobie Staw Antoninek zaledwie od kilku 
sezonów. Przedtem pojawiały się na pobliskich bagnach. W mi-
nionym roku stado rozrosło się do sporych rozmiarów i część 
tego „przychówku” wróciła w tym roku w rodzinne strony. Gęsi 
jest kilkanaście. Można je zobaczyć przy ulicy Radziwoja, gdzie 
jakaś życzliwa dusza zorganizowała ostoję dla dzikiego ptactwa. 

Jeśli chcemy, żeby zostały z nami i nie szukały spokojniejszego 
miejsca, nie podchodźmy zbyt blisko i nie straszmy ich. A nade 
wszystko nie wolno dokarmiać ich chlebem. To, co jest dobre dla 
człowieka nie zawsze służy dzikim zwierzętom, zwłaszcza pta-
kom.

Łabędzie pojawiają się na naszymi stawami od wielu lat. Nie 
co roku zakładają tutaj swoje gniazda, ale bywały takie lata, że 
z trzcinowiska na Stawie Antoninek dorosły łabędź wyprowa-
dzał całkiem spore stado, w 2015 roku młodych łabędzi było 
aż 9 sztuk! I wcale nie są to brzydkie kaczątka – młody łabędź 
nie przebije urodą swoich rodziców, ale do brzydali nie należy.  
Łabędź niemy to w Polsce gatunek nieliczny, jest też chyba naj-
cięższym ptakiem latającym, jakie możemy oglądać na naszym 
niebie. Czasami można usłyszeć charakterystyczny hałas, który 
wzbijający się w powietrze ptak powoduje uderzeniami skrzydeł. 
A rozpiętość skrzydeł tego łabędzia przekracza dwa metry! 

mi jak i przed innymi gatunkami ptaków. Łabędź uchodzi 
za symbol wierności – pary dobierają się raz na całe życie.  
Gniazdo łabędzi w trzcinowisku na Stawie Antoninek zazwyczaj 
budowane jest w tym samym miejscu. 

W minionym roku nie było tam mieszkańców, ale w pobliżu 
ich siedziby gniazdowały kaczki głowienki i rodzina perkozów 
dwuczubych. Ciekawe, czy łabędzie pozwolą w tym roku osiedlić 
się po sąsiedzku ubiegłorocznym lokatorom trzcinowiska?
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Z łabędziami związane są dwie historie, które zdarzyły mi 
się w minionych latach.

 Rodzina łabędzi liczna w 2015 roku, od sierpnia uczyła mło-
dzież latać. Na Stawie Antoninek było wówczas wyjątkowo mało 
wody, więc lądujące ptaki często z hałasem uderzały w błotni-
stą maź na zbiorniku. Jeden z młodych łabędzi miał poważne 
problemy z chodzeniem i trudności z wybijaniem się do lotu. 

Chodził w bardzo charakterystyczny, sposób, przez co był roz-
poznawalny.  Ale w wodzie radził sobie świetnie. Jesienią, kiedy 
większość ptaków odleciała, na Stawie Antoninek pozostała para 
dorosłych i dwa młode łabędzie. Przychodziłam tam w każdy 
weekend i obserwowałam, jak ptaki próbują przeżyć zimę na 
niewielkim niezamarzniętym skrawku zbiornika. Ku mojej roz-
paczy zauważyłam, że dorosłe łabędzie zupełnie różnie traktują 
swoje latorośle: jeden młody łabędź jest otaczany szczególną tro-
ską, drugi przepędzany, atakowany, ciągle przesiadywał na lodzie 
gdyż wyrodni rodzice nie pozwolili mu nawet zejść do wody.  
Bunt we mnie wzbierał na taki brak uczuć, ale najwyraźniej na-
tura tak eliminowała słabsze osobniki. 

Któregoś razu na brzegu stawu dostrzegłam tylko pokrwawio-
ne pióra i resztki nogi, które pozostały po młodym łabędziu. Od-
trącony, słabnący z dnia na dzień ptak został prawdopodobnie 
zaatakowany i zjedzony przez jakiegoś drapieżnika, pewnie lisa.  
Byłam przekonana, że ofiarą drapieżnika padł chromy łabędź, 
który miał problemy z lataniem. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
wiosną zauważyłam go na brzegu Jeziora Swarzędzkiego. Prze-
trwał zimę i doskonale sobie poradził mimo kalectwa. Pomogło 
mu w tym pewnie sąsiedztwo ludzi, bo „osiedlił się” w pobliżu 
loftów przy starym młynie. Miejmy nadzieję, że życzliwi miesz-
kańcy nie karmili go chlebem!  

Drugie nietypowe zdarzenie z łabędziem miało miejsce w 
marcu 2021 roku. Przy mostku rozdzielającym Staw Młyński od 
stawu Antoninek znalazłam w wodzie młodego umierającego ła-

będzia. Ptak nie miał widocznych zranień, ale mocno wyskubane 
pióra na grzbiecie, głowę opierał na kępie trzciny. 

W wyciągnięciu go na brzeg pomógł mi przypadkowy, prze-
chodzący obok młody mężczyzna. Łabędź był bardzo słaby, 
wstrząsały nim drgawki. Niestety, była niedziela i telefony do 
straży miejskiej były głuche. Wreszcie, korzystając z prywatnych 
znajomości udało mi się dodzwonić do strażnika, który zawsze 
ofiarnie pełni służbę w naszej dzielnicy i pomimo, że nie miał 
dużuru, pomógł mi sprowadzić nad stawy Eko-patrol, który sku-
tecznie zaopiekował się słabnącym ptakiem.

Jest szansa, że rodzina łabędzi, która osiedliła się w tym roku 
nad naszymi stawami znowu się powiększy. W dużej mierze za-
leży to od nas, czy pozwolimy im w spokoju odbudować gniazdo 
i wychować młode. 

Ruch na ścieżkach w Antoninku stale rośnie, ale spacerując 
po nich w sobotnie czy niedzielne popołudnie pamiętajmy, że je-
steśmy tylko częścią tej cudnej natury, która nas otacza i dzielmy 
ją sprawiedliwie ze skrzydlatymi mieszkańcami naszej dzielnicy.

Mamy szczęście mieszkać w przepięknym miejscu, mamy 
możliwość obserwowania rzadkich gatunków zwierząt i roślin. 
Zachowajmy tam spokój i porządek. To się naprawdę opłaca.  

                                   Tekst i zdjęcia Elżbieta Ruta-Solarska
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Szkoła PodStawowa nr 55 w koBYlePolU
ŚLADAMI MIESZKA I DOBRAWY 
Najpierw zwiedziliśmy Ostrów Tumski. W kate-

drze zobaczyliśmy Złotą Kaplicę, a w niej grobowiec 
i posąg pierwszych władców Polski. Potem uczestni-
czyliśmy w warsztatach w Bramie Poznania. To była 
ciekawa lekcja historii, która przybliżyła nam, jak wy-
glądał Ostrów Tumski za czasów Mieszka i Dobrawy.                                                                                                                                         
                                                                               Emilia Berus

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
W tłusty czwartek 16.02. odbyła się długo wyczekiwana przez 

wszystkich dyskoteka walentynkowa. Uczniowie klas 4-8 bawili 
się wyśmienicie do playlisty, którą przygotowali chłopcy z klas 
ósmych. Wspaniale widzieć tak radosną i roztańczoną młodzież.                                                                                                                                        
                                                                      Samorząd Uczniowski

TAJEMNICE CHEMII
Uczniowie i Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. Ju-

rija Gagarina w Poznaniu kolejny raz wzięli udział w warszta-
tach chemicznych, gdzie pod okiem studentów z koła naukowe-
go Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wykonywali 
różne eksperymenty, poznając tym samym świat chemii z innej 
perspektywy. 

Uczniowie mogli przekonać się, że teoria z książki ma swoje 
odzwierciedlenie w praktyce, a chemia kryje za sobą wiele ta-
jemnic. Współpraca z Uniwersytetem daje możliwość wyjścia ze 
szkolnych ławek i poznania innego oblicza przedmiotu, którego 
na co dzień się uczą, a czasem zaszczepienia nowej pasji.
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zeSPół Szkolno-PrzedSzkolnY nr 7  w antoninkU
FERIE NA SPORTOWO
Podczas ferii zimowych 2023  UKS Antoninek działający 

przy ZSP 7 organizował dla dzieci zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
 Odbyły się dwa turnusy. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej 
lub na boisku szkolnym, ponadto odwiedziliśmy basen i lodowisko  
w Swarzędzu, Fly Park, kino, tory bowlingo-
we w Centrum Grawitacja. W zajęciach uczest-
niczyło 60 dzieci. Ze sportowym pozdrowieniem  

 WALENTYNKOWO-KARNAWAŁOWA
We wtorek 14 lutego uczniowie z klas 4-8 brali udział  

w dyskotece walentynkowo-karnawałowej. Uczniowie bawili 
się w sali gimnastycznej wśród czerwono - różowych dekoracji  
z balonów. Na dyskotece można było podziwiać piękne przebra-
nia naszych uczniów. Przybyli do nas: hiszpańska księżniczka, 
Dama Paw, Pani Wiosna, Magda Gessler, faraon Ramzes,  Dama 
z Pekinu, Harry Potter, włoscy gangsterzy, słynny piłkarz i wielu 
innych zacnych gości. 

Wspaniałych przebrań było tak wiele, że bardzo trudno było 
wybrać te najlepsze. Jury przyznało nagrody główne oraz wyróż-
nienia. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim tym 
uczniom, którzy zechcieli przyjść przebrani na dyskotekę. 

Bardzo dziękujemy także Radzie Rodziców za przygotowanie 
dekoracji, pyszny poczęstunek i napoje, opiekę podczas dys-
koteki oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców i wyróżnio-
nych uczniów.                                               Samorząd Uczniowski
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BiUletYn PolicYjnY
 Ul. Średnia. Mężczyzna lat 32 /zam. Poznań, notowany za 

znęcanie oraz niszczenie mienia/ zatrzymany w dniu 4.02.2023 
godz. 00.15 przez f-szy Ref. Wywiadowczego KMP Poznań jako 
osoba podejrzana o posiadanie substancji narkotycznych w po-
staci suszu roślinnegoOsadzono w Pdoz Nowe Miasto. Postępo-
wanie prowadzi Kp Nowe Miasto. 

Ul. Stanisława Małachowskiego. Mężczyzna /zam. Po-
znań/ zgłosił, że n/n sprawca poprzez zerwanie skobla kłódki 
dokonał włamania do pomieszczenia piwnicznego, a następnie 
kradzieży wiertarko-wkrętarki Bosch. Straty na szkodę zgłasza-
jącego. Penetracja z użyciem psa tropiącego-wynik negatywny.  
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby 
dokonał włamania do pojazdu m-ki  Hyundai zaparkowanego na 
parkingu niestrzeżonym nieobjętym monitoringiem wizyjnym a 
następnie dokonał kradzieży laptopa BDB oraz tel. komórkowe-
go m-ki  Motorola G7. Straty 7200zł.  Postępowanie prowadzi KP 
Poznań Nowe Miasto.

Ul. Świętego Michała. Nieznany sprawca poprzez przecię-
cie kłódki dokonał włamania do metalowego pojemnika a  na-
stępnie kradzieży 8 sztuk butli gazowych. Straty 2500zł. Miejsce 
zdarzenia objęte monitoringiem firmowym.  Postępowanie pro-
wadzi KP Poznań Nowe Miasto

Ul. Świętego Michała. Nieznany sprawca poprzez rozerwanie 
kłódki włamał się do metalowego kosza z którego dokonał kra-
dzieży czterech sztuk butli gazowych 11 kg pełnych oraz dwóch 
pustych powodując straty w kwocie 2.000 zł.

Ul. Stanisława Małachowskiego. Mężczyzna  lat 27 /zam. 
Swarzędz/  w sklepie  „Biedronka” wykorzystując moment nie-
uwagi dokonał kradzieży z drugą nieustaloną osobą kradzieży 
artykułów spożywczych. Straty 1014zł. na szkodę w/w sklepu.Ul. 
Krańcowa. Mężczyzna /zam. Poznań/ zawiadomił, że n/n spraw-
ca dokonał kradzieży dwóch maskownic przedniego zderzaka z 
pojazdu marki Audi S5. Straty w wysokości 3 680 zł na szkodę 
zgłaszającego. Teren nie jest monitorowany. 

Ul. Świętego Wincentego. Nieznany sprawca z autobusu 
marki "VDL FUTURA" dokonał kradzieży katalizatora. Straty 
55.735 zł.  Miejsce zdarzenia nie monitorowane. Na miejscu nie 
ujawniono śladów nadających się do dalszej identyfikacji. 

Ul. Gnieźnieńska. Kobieta (zam. Poznań) zgłosiła o tym 
, że nieznany sprawca dokonał zaboru pojazdu marki Ford KA 
kolor srebrny rok produkcji 2008 o wartości 4.000 zł. w celu jego 
krótkotrwałego użycia. Miejsce pozostawienia pojazdu monito-
rowane. Użyto psa tropiącego z wynikiem negatywnym. Zdarze-
nie w okresie 10-11.02.2023 w godz. 23:00-00:45. Zgłoszono w 
dniu 11.02.2023 o godz. 04:00.  

Ul. Maltańska. Kobieta lat 56 /zam. Szczecin/ zatrzymana 
podejrzana o dokonanie w dniu 14.02.2023 w sklepie TKMax 
kradzieży  torebki damskiej. Straty 579,99na szkodę w/w skle-
pu. Sprawca zatrzymana na gorącym uczynku przez dzielnico-
wych z KP Poznań Nowe Miasto. Towar wrócił na sklep. Sprawca 
osadzona w PDOZ.  Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

Ul. Nowe Zagórze .Mężczyzna lat 62 s. Zenona / zam. Po-
znań, notowany za włamanie, naruszenie zakazu sadowego, znę-
canie się, naruszenie nietykalności / naruszył sądowy zakaz kon-
taktowania i zbliżania się wydany przez SR Poznań Nowe Miasto 
i Wilda. Zatrzymany przez dzielnicowych KP Poznań Wilda. . 

Ul. Kobylepole. Mężczyzna lat 38 (bez st.m.zam.)  - pobrano 
krew do badań - groził pozbawieniem życia i zdrowia oraz sło-
wami powszechnie uważanymi za wulgarne znieważył interwe-
niujących wobec niego policjantów ze stanu PPPS OPP Poznań. 
Ponadto poprzez ugryzienie w rękę naruszył nietykalność cielną. 
Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał otarcia naskórka. Za-
trzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy OPP Po-
znań . Po badaniach w Szpitalu HCP, osadzony w PdOZ. 

Ul. Główna. Na parkingu niestrzeżonym spaleniu uległ 
samochód Peugeot 40, wartość strat 35.000zł oraz nadpaleniu 
uległ zaparkowany obok samochód Opel Vectra, wartość start 
4.000zł. 

Ul. Borówki. W dniu 16.02.2023 o godz. 13:00 f-sze Ref. 
Wyw KMP Poznań przemieszczając się ul. Borówki w Poznaniu 
zauważyli silne zadymienie na działce rekreacyjnej. O zdarzeniu 
została powiadomiona PSP. F-sze udali się na działkę, gdzie zasta-
li drewnianą altanę objętą w całości pożarem. Po ugaszeniu po-
żaru f-sze PSP w zgliszczach ujawnili zwęglone ciało. Na miejscu 
przeprowadzono czynności z udziałem Prokuratora, f-sz WDŚ 
KP Poznań Nowe Miasto i WTK KMP Poznań oraz biegły ZMS, 
który wstępnie wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu. 

Ul. Główna. Mężczyzna lat 33 /zam. Poznań, notowany z 
art 180a KK i 288KK/ pomimo cofniętych uprawnień kierował 
samochodem  marki Opel. Ul. Sucha. Nieznany sprawca z hali 
garażowej dokonał kradzieży roweru marki Kross kolor biały /
bdb/ wartości 3.000 zł.Ul. Mariacka. Mężczyzna lat 32 / zam. 
pow. poznański , nie notowany / oraz mężczyzna lat 25 / bsmz, 
notowany za pobicie / posiadali środki narkotyczne w postaci 
substancji krystalicznej / 2 gramy netto / - tzw. kryształ, test z 
wynikiem pozytywny na zawartość metamfetaminy. Zatrzymani 
przez funkcjonariuszy RW WSzP KMP Poznań. 

Ul. Smolna. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby doko-
nał uszkodzenia pojazdu m-ki Ford C-Max oraz poprzez wyła-
manie klapki zamykającej wlew paliwa dokonał włamania do jego 
zbiornika paliwa, a następnie kradzieży benzyny  ilości  około10 
litrów. Łączna wartość strat wyceniono na kwotę 1000zł. Zda-
rzenie w okresie 17.02.2023r. godz. 19:30 do 18.02.2023r. godz. 
10:00. Zgłoszenie w dniu 18.02.2023r. godz. 16:15. Na miejscu 
brak monitoringu. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto. 

Ul. Harcerska. Nieznany na terenie warsztatu samochodo-
wego dokonał kradzieży katalizatora od samochodu Chevrolet 
Captiva. Straty 6000zł na szkodę Waldemara S. /zam. Poznań/ 
Brak monitoringu, brak śladów nadających się do dalszej 
identyfikacji. 

Ul. Świętego Wincentego. Nieznany sprawca na terenie 
fundacji Barka dokonał kradzieży telefonu marki OPP 17 warto-
ści 1000 zł na szkodę zgłaszającego. Postępowanie prowadzi KP 
Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Krańcowa. Mężczyzna lat 25 (bsmz - obywatel Ukrainy, 
nie uchodźca) posiadał przy sobie susz roślinny pochodzenia 
narkotycznego (pozytywny test THC). 
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Rok szkolny w Tajlandii wypełniony jest apelami, ceremoniami i akademiami ku czci...

  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”.

Tak się ciekawie ułożyło moje dotychczasowe życie, że mia-
łem w jego trakcie kontakt z kilkoma skrajnie różnymi sys-
temami edukacyjnymi w różnych krajach i na różnych kon-
tynentach. Najpierw oczywiście z polskim systemem, który 
przeszedłem w całości od podstawówki po uniwersytet. Po-
tem podczas studiów w USA miałem okazję zapoznać się z 
systemem amerykańskim. Mieszkając przez ponad dziesięć 
lat Szkocji poznałem tamtejszy system, no a częścią tajskiego 
systemu edukacyjnego jestem ja sam. Podczas pandemii uda-
ło mi się poznać także system filipiński – wykorzystałem czas 
epidemii na ukończenie studiów podyplomowych z pedago-
giki (oczywiście w trybie online) na Far Eastern University w 
Manili.

Poznałem zatem pięć różnych systemów edukacyjnych w pię-
ciu krajach na trzech kontynentach. Muszę przyznać, że najlepiej 
na tym tle wypada system polski, zaś najgorzej – system który 
właśnie współtworzę, czyli system tajski.

Zadam Wam pytanie, Drodzy Czytelnicy: Czy znacie jakiegoś 
sławnego Taja? Polityka, aktora, aktorkę, biznesmena, pisarza, 
pisarkę, sportowca, piosenkarkę – KOGOKOLWIEK?

No właśnie... Ja sam mam kłopoty z odpowiedzią na to pyta-
nie, mimo, że mieszkam tu już prawie siedem lat. Tajów o mię-
dzynarodowej sławie po prostu nie ma. Żaden Taj nigdy nie zdo-
był Nagrody Nobla w jakiejkolwiek dziedzinie. Dlaczego tak się 
dzieje? Za taki stan rzeczy winię tajski system edukacyjny, jego 
powierzchowność i bylejakość.

Mniejsza o jego strukturę, tu chodzi o coś znacznie bardziej 
ważnego. W tajskim systemie edukacyjnym istnieje tzw. „no fail 
policy”. W wolnym tłumaczeniu – „każdy musi zdać”. Skutecznie 
podcina to uczniowską chęć do nauki. W końcu po co ma się 
uczeń starać, skoro i tak zda? Nie ma tu żadnej selekcji. Najwięk-

tajSki SYStem edUkacYjnY szy głąb dostanie dyplom, nawet się o niego za nie starając.
Tajowie nie cenią edukacji i nie mają wielkich ambicji edu-

kacyjnych. Tutaj jednak zaczynam zauważać zmianę na lepsze. 
Coraz więcej Tajów chce się uczyć języka angielskiego, gdyż za-
uważyli, że za tym idzie lepsza praca w przyszłości i lepsze pie-
niądze.

Władze nie podejmują większych starań, by ten stan rzeczy 
zmienić. Myślę, że kiepski system edukacyjny jest im po prostu 
na rękę. Tajlandią rządzą brutalne junty wojskowe wymieniają-
ce się co kilka lat, które nie chcą zbyt wyedukowanego społe-
czeństwa. Wiadomo, jak się lud wyedukuje to zacznie zadawać 
niewygodne pytania o korupcję, kolesiostwo i pospolite złodziej-
stwo w kręgach rządowych. To ostatnia rzecz, której pragnęliby 
generałowie rządzący tym krajem.

Są oczywiście Tajowie, którzy ukończyli dobre szkoły za gra-
nicą, ale są to głównie dzieciwysoko postawionych polityków. Po 
powrocie ze studiów stają się częścią establishmentu.

Czasami wydaje mi się, że w mojej szkole nauka jest na dru-
gim albo na trzecim miejscu. Pierwsze miejsce zajmują bowiem 
tzw. activities, czyli wszelkiego rodzaju apele, ceremonie, uroczy-
stości i akademie ku czci. Bywają tygodnie, w których z powo-
du takich hucp tracę 90% lekcji! I nieważne jest to, że ogromna 
większość tych imprez nie ma absolutnie żadnej wartości edu-
kacyjnej. Ważne, że rodzice są szczęśliwi widząc pięknie ubrane 
dzieci pląsające na scenie. Strasznie mnie to denerwuje i nie raz 
mówiłem o tym na radach pedagogicznych. Na próżno... Blichtr, 
pokaz – to wszystko jest ważniejsze od nauki. 

Myślałem nawet o założeniu własnej szkoły angielskiego w 
Bangkoku, gdzie nauka języka byłaby na pierwszym miejscu, a 
ewentualne activities miałyby wybitnie edukacyjny charakter. 
Widzę bowiem potencjał tajskich uczniów i to w jaki sposób jest 
on marnowany przez fatalny system.

Swego czasu przemknęła mi także przez głowę myśl o przepro-
wadzce do Wietnamu. Wietnamczycy przywiązują OGROMNĄ 
wagę do edukacji wiedząc, że jest to najpewniejsza droga wyjścia 
z biedy. Wietnam jest bowiem krajem liczniejszym, niż Tajlandia 
i o wiele biedniejszym. Wietnamczycy doskonale wiedzą, że by 
zmienić ten stan rzeczy muszą się uczyć.

Póki co jednak jestem tutaj i robię co mogę, by nauczyć Tajów 
języka Szekspira. Mam nadzieję, że wkrótce ktoś z rządu pójdzie 
po rozum do głowy i zreformuje ten system edukacyjny w taki 
sposób, że to nauka będzie na pierwszym miejscu, a nie jakieś 
hucpy na pokaz.                                                    Mateusz Biskup
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oBraz matki BoŻej częStochowSkiej  w koBYlePolU nowe Bloki PrzY nadolnikU
Pierwsze bloki z mieszkaniami komunalnym  przy ul Nadol-

nik zostały odane do użytku w 2006 roku.  Przygotowywana jest 
inwestycja, w postaci trzech nowych bloków, co zakończy two-
rzenie tego komunalnego osiedla.  Dwa bloki będą zlokalizo-
wane na wschód od istniejących, czyli osiedle przybliży się do 
Główienki. 

W styczniu br. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 
podpisał umowę z firmą Agrobex na realizację trzech bloków 
wktórych będzie 130 mieszkań komunalnych i 1 lokal użytkowy. 

ZKZL wybuduje  3 budynki mieszkalne wielorodzinne, w któ-
rych znajdzie się 130 mieszkań i 1 lokal użytkowy. Mieszkania 
będą miały możliwość dostosowania ich do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Każdy z bloków będzie wyposażony w win-
dę, co jest szczególnie ważne w przypadku seniorów oraz rodzin 
z małymi dziećmi. Większość miejsc postojowych dla mieszkań-
ców zostanie zlokalizowana w podziemnych garażach pod blo-
kami. W sąsiedztwie budynków powstanie również niezbędna 
mała architektura -  plac zabaw, chodniki, drogi wewnętrzne czy 
oświetlenie nieruchomości.

Z-01

TEREN INWESTYCJI

• • • •

Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 70 milionów złotych. 
Na ich większą część spółka otrzymała bezzwrotne dofinansowa-
nie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2025 roku

Usytuowaniee trzech nowych bloków na oiedlu Nadolnik

Ukraińskie Drzewo Pokoju

SP45 w marSzU PokojU
W piątek 24 lutego br. ,w pierwszą rocznicę rosyjskiej 

napaści na Ukrainę, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
45 wraz z nauczycielami przeszli ulicami naszego osie-
dla w „MARSZU POKOJU”.

Podczas porannych zajęć wspólnie zaśpiewali piosen-
kę w języku polskim i ukraińskim pt. „Drzewo pokoju”.                                                                
Była to okazja, by wspólnie wyrazić sprzeciw wobec tej 
okrutnej wojny.

MY DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA
BEZ WZGLĘDU NA KOLOR SKÓRY
PRAGNIEMY, BY POKÓJ WSZĘDZIE
JAK DRZEWO URASTAŁ W CHMURY 
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Szkoła PodStawowa  nr 45 im. orP „Poznań” PrzY Ul. harcerSkiej 3
PRZEKAŻ 1,5% PODATKU SP45 
Celem naszej akcji jest wspieranie działalności Uczniow-

skiego Klubu Sportowego 45 Poznań, który funkcjonuje 
przy Szkole Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospoli-
tej Polskiej "Poznań" w Poznaniu. Pragniemy, by uczniowie z 
klas sportowych oraz ogólnych mogli aktywnie i bez przeszkód 
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w na-
szej szkole.

Do realizacji tych zajęć potrzebny jest nam sprzęt sportowy.
Chcemy zachęcić uczniów do aktywności fizycznej, umożli-

wić im rozwijanie pasji oraz kształtować umiejętności związane 
z grą w piłkę koszykową i nożną.

LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
W piątek, 27 lutego 2023 r., klasy IV – VIII miały okazję 

uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Nasza szkoła miała 
przyjemność gościć grupę rekonstrukcyjną „Żywe lekcje histo-
rii” prowadzoną przez pana Krzysztofa Góreckiego. Tegoroczne 
zajęcia dotyczyły starożytnej Grecji i Rzymu, a każdy obecny 
uczeń miał szansę dowiedzieć się m.in. tego jak uzbrojeni byli 
hoplici, legioniści, czy gladiatorzy, w jaki sposób walczyli oraz 
jak spędzali wolny czas. Najodważniejsi mieli też okazję poczuć 
na własnej skórze, ile waży pełne uzbrojenie legionisty oraz prze-
konać się, jak walczyli prawdziwi gladiatorzy…

    PÓŁKOLONIE ZIMOWE
Jedną z wielu tradycji w naszej szkole jest organizacja zi-

mowych półkolonii. Podczas tegorocznych ferii było podob-
nie. Dzięki współpracy UKS 45 Poznań oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 45 uczniowie, chcący aktywnie spędzić czas wolny, 
mogli uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach. 

Przez pięć dni grupa 35 uczniów pod opieką nauczycieli 

brała udział w treningach sportowych oraz w wielu ciekawych 
zajęciach i wycieczkach. Dzieci miały okazję odwiedzić Fly Park, 
kino, Muzeum Archeologiczne, Fabrykę Śmiechu Michałek czy 
History Land (gdzie uczestnicy poznali ciekawą historię począt-
ków państwa polskiego).

Półkolonie okazały się świetną okazją do miłego spędzenia 
wolnego czasu oraz dobrym połączeniem aktywności fizycznej z 
nauką.  Już teraz zapraszamy na letnią edycję.
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Szkoła PodStawowa  nr 45 im. orP „Poznań” PrzY Ul. harcerSkiej 3
ZIMOWY TURNIEJ PIŁKARSKI 
Okres zimowy to czas turniejów halowych. W związku z 

powyższym UKS 45 Poznań zorganizował rozgrywki sporto-
we dla chłopców z rocznika 2014. Tegoroczne zawody miały 
miejsce na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. 

Do udziału zgłosiło się sześć drużyn z Poznania i 
 pobliskich gmin. Turniej cieszył się również dużym 
zainteresowaniem kibiców, którzy licznie wypełnili 
trybuny i wspólnie z zawodnikami mogli oddać się 
sportowej rywalizacji.

W KARNAWALE CZAS NA BALE
Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w balu karnawałowym. 

W przystrojonych kolorowo salach pojawiły się księżniczki, 
kowbojki, amazonki, karatecy oraz różne zwierzątka. Wszyscy 
świetnie bawili się w rytmie wesołej muzyki.
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moja odYSeja 1939 r.

rocznica wYBUchU PowStania wielkoPolSkiego

Pisane latem 2004 roku…
Pierwszego września tego roku mija 65 lat od najazdu hitle-

rowskiego na Polskę. Myśl wybiega do tych czasów, we wspo-
mnieniach przesuwają się obrazy i przeżycia jak w filmie. 

W 1937 roku zdawałem maturę i jak wielu kolegów zgłosiłem 
się na ochotnika, by odbyć służbę wojskową. Tak było wygodniej, 
bo powołania do wojska w wieku poborowym przerywały stu-
dia. W latach 1937-38, po podchorążówce w Dywizyjnym Kur-
sie Piechoty 14 Dywizji w Poznaniu, praktykę odbywałem w 55 
Pułku Piechoty w Lesznie. W 1939 roku dostałem powołanie na 
ćwiczenia do tegoż Leszna na okres od 8 sierpnia do 22 września. 
Były to normalne ćwiczenia 6-tygodniowe dla wszystkich – rok 
po podchorążówce. Niemniej atmosfera w kraju była już napięta, 
dużo rezerwistów dostawało imienne nieplanowane powołania 
do jednostek.

25 sierpnia o 5 rano – alarm. Tworzenie pododdziałów w skła-
dzie bojowym, otwarcie magazynów MOB, wydawanie nowego 
mundurowania i broni. Część kadry i rezerwistów, ponad stan 
bojowy pułku, w tym i ja, została przeniesiona do innego zada-
nia. Mieliśmy na tyłach, jako rdzeń, tworzyć nową jednostkę z 
rezerwistów (jako 155 Pułk Piechoty). Załadowaliśmy się do po-
ciągu z masą sprzętu i pojechaliśmy na wschód. Wyładowano nas 
i zakwaterowano po wsiach w okolicy Kutna. Było to parę dni 
przed 1 września. W ten sposób minął nas udział w bojach Armii 
Poznań. Nikt z nas nie przewidywał, jaką zupełnie inną odyseję 
nam los zgotuje. Pierwszego września raniutko widzieliśmy na-
loty niemieckich bombowców na węzeł kolejowy w Kutnie i na 
pogodnym niebie bezowocną walkę jednego polskiego myśliwca 
z grupą wrogich samolotów.

I tak bezczynnie czekaliśmy parę dni. Żadni rezerwiści nie 
przychodzili, ani sprzęt, ani broń. Nie wiedzieliśmy, że hitle-
rowskie jednostki pancerne już prą z kilku stron na Warsza-
wę. Od razu przyszedł rozkaz - likwidacja kwater i odmarsz na 
wschód. Daty już dziś nie pamiętam. Maszerowaliśmy po 30-
40 km dziennie bocznymi drogami. Szosa na Warszawę jak się 
później okazało była celownią stałych, morderczych nalotów 
na wszystko co się po niej poruszało. Do Warszawy dotarliśmy 
9 września wieczorem. Czuję dziś jeszcze zapach dymów jakie 
snuły się nad miastem od pożarów wywołanych nalotami. Przez 
most śląsko-dąbrowski dotarliśmy na drugą stronę Wisły. Tam 
na pewno się czegoś dowiemy gdzie organizują się jednostki. 
Ale nasze dowództwo wróciło z rozkazem „dalej na wschód” I 
tak znowu „marsz, marsz”. Początkowo w stronę Modlina, po-
tem zmiana kierunku. Dołączało do nas (albo my do nich) sporo 
innych oddziałów, grupy rezerwistów, oficerów różnych broni, 
w normalnych eleganckich mundurach. Dziś nie pamiętam już 
etapów, ani dokładnej trasy. Bug przekroczyliśmy pod Włodawą 
i maszerowaliśmy dalej. To już był Wołyń. Nadszedł 17 września, 
a 19 otoczyły nas czołgi sowieckie. Było to w okolicy Kowla. O 
obronie nie było mowy, większość żołnierzy albo nie miała broni, 
albo lekką. I te trochę broni musieliśmy oddawać na stos przed 
dowództwem sowieckim. I tak skończyła się nasza „kampania 
wrześniowa”. Nikt nie przewidywał co z nami dalej będzie. Prze-
cież między Polską a ZSRR obowiązywał pakt o nieagresji, sowie-
ci nie wypowiedzieli nam wojny, wkroczyli tylko, by „oswobo-
dzić miejscową ludność” Jakże inna miała być rzeczywistość.

Tymczasem jednak patrzyliśmy zdumieni na armię i żołnierzy 
sowieckich. Umundurowanie żołnierzy było prymitywne. Płasz-
cze z brązowo-szarego sukna od dołu nie obszyte, wisiały frędzle, 
na głowach szpiczaste czapki („budiennówki”) oczywiście z dużą 
czerwoną gwiazdą. Same mundury z grubego drelichu o kroju 

koszulowym, wkładane przez głowę, zapinane w górnej części na 
parę guzików. Oczywiście pas o wiele prymitywniejszy niż na-
sze. Naramienników brak, tylko na poszerzonym kołnierzu ja-
kieś czerwono-emaliowane trójkąty, kwadraty, prostokąty. Były 
to oznaki stopnia. Trudno było się w tym połapać. Grubo póź-
niej, już po wojnie dowiedziałem się, że był to stalinowski protest 
przeciwko carskim naramiennikom. Nota bene po Stalingradzie 
przywrócono znów „carskie” pagony. Karabiny długie z długimi 
charakterystycznymi szpiczastymi bagnetami, przy czym pas ka-
rabinu z niewyprawionego rzemienia, bez zapinek, przywiązany 
do kolby na węzeł.

Rzeczą, która była u „sołdatów” przedmiotem zazdrości, to 
„czasy” (zegarki). Zegarki mieli chyba oficerowie najwyższej 
rangi, nie widziałem ich u nikogo. Jeden z nich (jakiej rangi nie 
wiem) pokazywał z dumą na pasku na ręku, ale to nie był zega-
rek, lecz kompas.

Te obserwacje przerwał rozkaz marszu do miejscowości gdzie 
była stacja kolejowa. Po drodze ktoś widocznie starszy wiekiem, 
a więc doświadczony rzucił hasło „usuwać insygnia”. Ja odprułem 
z naramienników biało-czerwony sznureczek (oznaki cenzusu) a 
z rękawów srebrną szeroką taśmę (podchorąży). I chyba nie na 
próżno, bo utkwiło mi w pamięci, jak już na stacji z przygląda-
jącej się nam grupy wyrostków miejscowych padały okrzyki „To 
burżuj!” i wskazywano palcami.

Na stacji okazało się, że to był Kowel, załadowano nas do to-
warowych wagonów po około 40 na wagon i odjazd. Oczywiście 
o leżeniu nie było mowy, przykucnąć trudno. Kierunek – nie-
znany.

W nocy na jakimś postoju drzwi do naszego wagonu otworzy-
ły się i jakiś „sołdat” przyświecając latarką „wykrył” skulonego 
przy drzwiach oficera, którego zmusił, przykładając bagnet do 
oddania skórzanego czarnego płaszcza i zatrzasnął drzwi z po-
wrotem.W naszej armii zawodowi oficerowie broni pancernej i 
artylerii p/lot. nosili czarne płaszcze, ale nie takie jak gestapo czy 
później nasza bezpieka. Były to płaszcze do kolan, buty oficerki 
eleganckie i rogatywki z pomarańczowym otokiem. Rano pociąg 
zatrzymał się znowu, ale nie na stacji, lecz na szlaku. Rozkaz wy-
chodzić „za potrzebą”. Poszkodowany porucznik interweniował u 
komendanta pociągu i o dziwo zarządzono przegląd i znaleziono 
płaszcz w budce hamulcowego pod siedzeniem. Dla wyjaśnienia 
- zawsze na pewną ilość wagonów zwykłych był wagon, w któ-
rym kolejarz na rozkaz maszynisty hamował ręcznym hamulcem 
z budki. Nie wszystkie wagony miały hamulce pneumatyczne. 

 CDN)                                                               janusz Borowiak

Autor wspomnień Ś.P. Janusz Borowiak  (fot. 2005r.)
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

klient zawSze wraca
Kiosk z warzywami, owocami i przetworami zwany 

„Przy tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy nie-
zwykle  cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych 
towarów o walorach prawdziwie ekologicznych. Placów-
kę  handlową od niepamiętnych lat prowadzą Państwo 
Grzegorz i Małgorzata Gwizdek, dobrze znający wszyst-
kich mieszkańców i przez nich równie doskonale 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 próż-
no 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 moż-
na płacić również kartami.     GORĄCO  POLECMY! 

Kiosk pod koroną lipy

Ciągle toczą się szerokie dyskusje na temat poprawy w 
Polsce usług medycznych. Szczególnie chodzi o dostępność 
do lekarzy specjalistów oraz do leczenia specjalistycznego 
w szpitalach, bez zbyt długiego oczekiwania na przyjęcie i 
przy właściwym traktowaniu wszystkich pacjentów. Po oso-
bistych doświadczeniach chcę i ja zabrać głos w tej ważnej 
dla wszystkich sprawie.

Musiałam poddać się leczeniu szpitalnemu. Od leczącego 
mnie lekarza specjalisty pana doktora Andrzeja Frydrychowi-
cza otrzymałam propozycję skorzystania z pomocy szpitala w 
Puszczykowie. Wyraziłam zgodę. Pojechałam do szpitala z mie-
szanymi uczuciami, bo nie wiedziałam jak naprawdę wygląda 
opieka w tej placówce. Mile zaskoczona zostałam już w biurze 
przyjęć planowych. W poczekalni było mnóstwo osób, ale gdy 
tylko podeszłam do okienka, zostałam prawie natychmiast 
uprzejmie przyjęta. Po załatwieniu formalności zaopiekowała 
się mną pani ze szpitalnego personelu. Zaprowadziła mnie do 
windy i dokładnie poinformowała, gdzie mam się dalej udać. 

Na oddziale urologicznym doświadczyłam ciągu dalsze-
go miłych niespodzianek. Panie pielęgniarki przyjęły mnie z 
uśmiechem, poprosiły o wypełnienie niedużego formularza, 
udzielając szczegółowych informacji. Bez zbędnej zwłoki przy-
stąpiono następnie do wykonywania badań przedoperacyjnych. 
Już w godzinach południowych wiedziałam, że następnego 
dnia będę operowana. Mój pobyt na oddziale nie był dłuższy 
ponadto, niż wymagało konieczne leczenie. Wiemy jak wiele – 
niestety - czasu traci się niepotrzebnie w innych szpitalach. 

Cały czas towarzyszyła mi bardzo przyjazna atmosfera. Ze-
spół lekarski, na czele z panem ordynatorem oddziału dr Ka-
zimierzem Wysockim, okazał się bardzo cierpliwym, wyrozu-
miałym i życzliwym dla chorych. Personel medyczny był miły,  
uczynny i wykonywał swoje obowiązki grzecznie, dyskretnie i 
bez rzucania się w oczy.

Pragnę tą drogą serdecznie podziękować za życzliwość i 
opiekę lekarzom, którzy się mną zajmowali, miłym paniom pie-
lęgniarkom zawsze gotowym do pomocy chorym oraz pozosta-
łym pracownikom tego oddziału. Podsumowując: chciałabym, 
aby we wszystkich szpitalach panowała taka atmosfera, z jaką ja 
się spotkałam w Puszczykowie, aby pacjent nie czuł się intru-
zem, ale osobą, która otrzymuje najlepszą pomoc niezależnie 
od statusu materialnego i społecznego Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję.                                                                   Maria Boruta

SzPital z naSzYch marzeń





 Sześć młodych, ciekawskich lisków przy norze
na łące w dolinie Szklarki w Antoninku.

 Rodzice małych zapewnie teraz zdobywają dla nich pokarm.

Fot. Elżbieta Ruta-Solarska


