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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
•	 Technik	automatyk
•	 Technik	ekonomista	–	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	Pierwszego	stopnia
•	 Elektromechanik	pojazdów	samochodowych	(patronat	VW	Poznań	i	inne	firmy)
•	 Krawiec	–	patronat	PIÓREX	S.A.	Swarzędz
•	 Kucharz
•	 Magazynier	–	logistyk	(patronat	Imperial,	Colian,	Clip)
•	 Automatyk	(patronat	VW	Poznań	i	inne	firmy)
•	 Operator	maszyn	i	urządzeń	odlewniczych	(patronat	VW	Poznań)
•	 Operator	obrabiarek	skrawających	(patronat	SKF	Polska	i	inne	firmy)
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Mechatronik	
•	 Stolarz
•	 Tapicer
Kształcenie	we	wszystkich	zawodach	w	klasie	wielozawodowej.

 Rekrutacja	17	maja	–	21	czerwca	2021	r.
SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH
Liceum	Ogólnokształcące	dla	Dorosłych
Szkoła	Policealna:
•	 Technik	administracji
•	 Technik	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy
•	 Technik	rachunkowości
Kwalifikacyjne	kursy	zawodowe:
•	 Technik	mechatronik
•	 Technik	mechanik
•	 Technik	logistyk

Rekrutacja	28	czerwca	–	31	sierpnia	2021	r.
Znajdź	nas	na	Facebooku!	
Oficjalny	link	na	stronie	internetowej	szkoły.
Ul.	Mielżyńskiego	5A	62-020	Swarzędz
Tel.	61	8172	281		www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU
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Klub popierania władzy
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Apel miasta i gminy Kostrzyn
 oburzenie i sprzeciw  

Uchwalono wyjście z GOAP

Jeśli głównym celem,  wręcz racją bytu każdego swybiera-
anego samorządu    obywateli jest kontrolowanie wykonawczej 
władzy i stawianie jej zadań zgodnych z interesem publicznym, 
to Rada Miasta Poznania swojego podstawowego obowiązku 
nie pełni, a działa jak towarzyski klub sympatyków prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka. 

Obecni na marcowej sesji miejscy radni jak jeden mąż przyję-
li całkiem nie do przyjęcia wniosek, aby z początkiem przyszłego 
roku Poznań wystąpił ze Związku Międzygminnego Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP). Trudno uwierzyć, 
ale ani jedna osoba  z 34 obecnych radnych obojga płci nie zagło-
sowała przeciwko  uchwaleniu projektu przynoszącego poznania-
kom wielki wstyd obecnie i niepowetowane szkody w  przyszłości. 
Poznań opuści fundamentalnie ważną dla całej aglomeracji  jed-
nostkę gospodarczą, której jest też twórcą, filarem i gwarantem, a 
która bez niego nie przetrwa. 

Prezydencki zamiar wyprowadzenia Poznania  z międzygmin-
nego związku GOAP jest tak raząco nieuzasadniony, niezrozu-
miały i zaskakujący, że powinien był wywołać lawinę pytań, wąt-
pliwości i protestów ze strony miejskich radnych, a oni bez dyskusji 
po prostu projekt przyjęli, jakby decydowali na przykład o likwi-
dowaniu jakiegoś zbędnego parkomatu czy  drogowego znaku. Z 
34 radnych uczestniczących w sesji dnia 9 marca  aż 33 było za 
wyjściem Poznania z GOAP, a  jedna radna  nie zagłosowała.

Pozostawiono też bez jakiegokolwiek  odzewu zdecydowany, 
dobrze uzasadniony apel miasta i gminy Kostrzyn do Rady Miasta 
Poznania o nie opuszczanie GOAP-u, stworzonego wspólnymi wy-
siłkami, przynoszącego wszystkim korzyści, mającego przed sobą 
wielkie zadania i perspektywy.

Próbując dociec przyczyny takiego zdumiewającego zachowa-
nia naszych reprezentantów w Radzie Miasta, zapytałem o zda-
nie  znajomego, dobrze zorientowanego w temacie poznańskiego 
samorządowca. Usłyszałem, że nikt z radnych nie  był przeciwny 
wyjściu z GOAP, by nie narazić się rządzącej w Poznaniu grupie 
i nie stracić szansy uczestniczenia w korzyściach, gdy poznańscy 
urzędnicy od 2022 roku będą samodzielnie eksploatować wielką 
żyłę złota ze śmieci. Z pewnością powstanie wiele nowych bardzo 
dochodowych podmiotów gospodarczych, wiele stanowisk do obję-
cia, wiele możliwości zarobienia na dynamicznie rosnącej branży 
śmieciowej. Nikt z radnych nie chce być pozbawiony życzliwości 
władzy  kiedy te liczne korzyści zaczną być rozdawane.

Nie znamy prawdziwych powodów  pomysłu wyjścia Poznania 
z GOAP. Wyjaśnienie prezydenta Jacka Jaśkowiaka, że  ta forma 
działania „wyczerpała” swoje możliwości jest tylko pustym fraze-
sem, powtarzanym przez partyjne zaplecze autora pomysłu. Trze-
ba tu wymienić zastępcę prezydenta Bartosza Gussa, który jest 
też przewodniczącym zarządu związku GOAP, a więc zna dobrze 
istotne powody pezeforsowania secesji Poznania. 

                                                                       Marcin Dymczyk

Rada	Miejska	Kostrzyna	zaapelowała	do	Rady	Miasta	Po-
znania,	aby		ta	nie	pozwoliła	na	jego	wyjście	ze	związku	Go-
spodarka	Odpadami	Aglomeracji	Poznańskiej.	Samorządow-
cy	Kostrzyna	poprosili	też	o	poparcie	apelu	pozostałe	gminy	
należące	do	GOAP.	

NIe ma wątpliwości, że prośba Kostrzyna spotka się z dużym 
odzewem innych zainteresowanych gmin, gdy zaczną liczyć fi-
nansowe skutki rozpadu GOAP z powodu wystapienia z tego 
związku Poznania. Kostrzyńscy radni słusznie podkreślili, że 
przecież Poznań powinien najbardziej zabiegać o rozwój Metro-
polii Poznań, która dobrze służy wszystkim jejczłónkom.   

Przypomniano, że Poznań zabiegał o powstanie związku 
GOAP, aby wspólnie z sąsiednimi gminami najlepiej organizo-
wać gospodarowanie odpadami zgodnie z europejskimi norma-
mi i wymaganiami. Słusznie zarzucono władzom Poznania, że 
nawet nie uprzedziły pozostałych członków GOAP i zamiarze 
opuszczenia go, uniemożliwiając odpowiednie zareagowanie na 
całkiem nową, nieoczekiwaną sytuację. 

W apelu podkreślono niedopuszczalne postępowanie władz 
Poznania, pozbawione poczucia odpowiedzialności, konsekwen-
cji i solidarności. Słusznie wypomniano, że wszyscy członkowie 
GOAP wspólnie przygotowali nie tylko budżet na 2021 rok, ale 
i prognozę finasową związku do 2042 roku. Zarzucono, że prze-
cież w dużej mierze dzięki okolicznym gminom  Poznań uzyskał 
unijne dotacje na budowę spalarni śmieci. Ostrzeżono, że Ko-
strzyn i inne gminy nie  zgodzą się na jakiekolwiek utrudnie-
nia w korzystaniu  ze spalarni  do powstania której walnie się 
przycyniły. Takie i inne stwierdzenia nasuwają myśl, że gminy 
wchodzące w skład GOP mogą domagać się od Poznania rekom-
pensaty za niezawinione straty i koszty wynikające z rozpadu 
międzygminnego związku.  

puste obietnice
wielKich Korzyści

Wiieprezydent Poznania Bartosz Guss zapowiedział wspa-
niałą przyszłość gospodarowania śmieciami w naszym mieście, 
gdy od przyszłego roku będzie ono realizować te zadania samo-
dzielnie: 

Samemu będzie nam łatwiej dostosować opłaty do rzeczy-
wistych kosztów, a nie tych, które są wynikiem kompromisu z 
uwagi na związek dużego podmiotu oraz kilku mniejszych. Mo-
żemy zyskać samodzielne decydowanie o kierunkach rozwoju 
systemu. Dotychczasowe rozwiązania wiązały nam ręce np.  
w sprawie budowy sortowni śmieci. Będziemy mogli dostoso-
wać działania do specyfiki miasta. 

Dużo łatwiej będzie nam dostosować model przyszłego prze-
targu. Docelowo rozważamy zmianę systemu naliczania opłat i 
uszczelnienia systemu na podstawie zużycia wody. Posiadamy 
instalację termicznego przekształcenia odpadów, biokompo-
stownię, trzy punkty selektywnego zbierania odpadów, a także 
spółkę ZZO (Zakład Zagospodarowania Odpadów) ze 100% 
udziału miasta, która mogłaby wesprzeć system zagospodaro-
wania odpadów – twierdzi wiceprezydent Poznania, Bartosz 
Guss. Mam powody B. Gussowi zupełnie niewierzyć. sd	
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Dziennik czasu zarazy
trzecia odsłona

Jezioro oczyszczone

Jaz  na Cybinie do regulowania wypływu wody z Malty

woda wraca do malty

Od jakiegoś czasu spoglądam na współcze-
sne polskie seriale. Nie wiem kto/z kim/dla-
czego a patrzę tylko dlatego, aby przypomnieć  
sobie jak jeszcze nie tak dawno wyglądał świat 
bez maseczek, jak się zachowywaliśmy wobec 
bliskich i nieznajomych, jak wyglądały spotka-
nia towarzyskie, rodzinne. I w ten sposób na-
wet najgłupsze seriale już – zaledwie po roku 
tej zarazy - stały się... dokumentem wręcz so-
cjologicznym. Małe dzieci, gdy dorosną w świecie maseczek, bez 
witania się, całusów itp., będą miały ,,materiał poglądowy” jak ten 
świat kiedyś, bez pandemii, funkcjonował...

Tymczasem żyjemy z nowymi wariantami zarazy w jej trze-
ciej, bardzo groźnej, odsłonie. Nawet już wiadomo, kto przywlókł 
mutanta z Afryki – oczywiście, celebryci, którzy, uciekając przed 
polskimi smutkami, rozkoszują się w afrykańskim słońcu, a wra-
cając na ojczyzny łono przywożą nową zarazę – tak przynajmniej 
twierdzą tabloidy. Tymczasem trwają międzynarodowe rozgrywki 
piłkarskie. I trudno na boisku zachować ,,bezpieczną odległość” czy 
grać w maseczce. A ileż piłkarskich uścisków! Tu zarazy nie ma?

Zaczynam pisać ten tekst 24 marca, ale z dnia na dzień muszę 
niektóre informacje... prostować. ZOO miało być otwarte, ale do-
ciera do nas informacja, że będzie zamknięte. W Salonie Safona 
istne pandemonium. -Byłam przekona, że nawet kosztem naszej 
pracy w niedzielę – mówi właścicielka Paulina Kliczbor – obsłu-
żymy wszystkie ,,przedwielkanocne” klientki. Nic z tego, już każą 
salon zamknąć.

Nie ma sensu zapisywać liczby nowych zakażeń. Już 16,7 tys. 
nowych chorych brzmiało dramatycznie, a tymczasem z dnia na 
dzień ilość wzrosła do 34 tysięcy. Ponoć gdy dojdziemy do 40 tysię-
cy to... sytuacja się uspokoi. Albo i nie... Tymczasem, w tej ostatniej 
dekadzie marca czytam o niewydolności covidowej służby zdro-
wia. Chorych nie ma kto leczyć. O kolejnej fali pandemii mówiło 
się już dawno, więc, zastanawiam się, czy ministerstwo zdrowia 
ze sztabem mądrych ludzi nie mogło przygotować się na ten naj-
nowszy atak zarazy? Obciążone komputerowe systemy telefonów 
alarmowych powodują ,,przerzucanie” dzwoniących do pierwsze-
go wolnego telefonu w dyspozytorniach medycznych. Przez jakiś 
czas poznańskich ,,pacjentów” przejmowali dyspozytorzy z... Ło-
dzi, a w innym dniu to Poznań otrzymywał zgłoszenia z Gdań-
ska. W ostatniej dekadzie marca podczas doby dyżuru poznańscy 
dyspozytorzy medyczni przyjmowali ponad 1400 zgłoszeń, w tym 
większość z objawami COVID-19 (inf. własna, nieoficjalna).

Ponad 5 mln Polaków zostało zaszczepionych. A z tymi bieżą-
cymi szczepieniami – wielka histeria. Jedni w AstraZeneca nie wie-
rzą, bo powoduje groźne powikłania – twierdzą niektórzy fachow-
cy, więc przestraszeni 60-latkowie plus nie przychodzą do punktów 
szczepień, choć wcześniej zgłosili chęć przyjęcia szczepionki. Są też 
nadgorliwi, którzy do punktu np. w szpitalu HCP przychodzili wie-
le godzin (nawet już o godz. 6. rano) przed wyznaczonym czasem, 
zakładając, że kto pierwszy ten lepszy(?).

Póki co, do 9 kwietnia wprowadzono nowe obostrzenia (,,aby 
zdusić III pandemię” - powiedział premier) m.in. zamknięte będą 
obiekty sportowe, kultury, gastronomia. Podobnie żłobki i przed-
szkola, choć dzieci, których rodzice walczą z pandemią, mają mieć 
zagwarantowaną opiekę. W hurtowniach czy składach budowla-
nych obowiązuje normatyw 1 os./20 m kw. Podobnie w kościołach. 
Odbędzie się święcenie potraw (co 20-30 minut przed świątynia-
mi), można to jednak uczynić w domowych warunkach.

																																																																															Ewa	Kłodzińska

Po	 czterech	 miesiącach	 woda	 wraca	 do	 jeziora	 Maltań-
skiego.	Napełnianie	zbiornika	potrwa	co	najmniej	trzy	tygo-
dnie.	Nieckę	wypełni	około	2	mln	metrów	sześciennych	wody.	
Pierwsze	 wydarzenie	 na	 Torze	 Regatowym	 Malta	 –	 Regaty	
Otwarcia	Sezonu	w	kajakarstwie	–	będzie	miało	miejsce	w	so-
botę	10	kwietnia.	

Od początku listopada ub r.  na Malcie trwały prace związane z 
oczyszczaniem zbiornika. Z dna jeziora wybrano ponad 4 tysiące 

metrów sześciennych namułów. Zebrano również śmieci, które 
przez ostatnie cztery lata nagromadziły się w Malcie. Równole-
gle z odmulaniem dna prowadzona była konserwacja wieżyczek 
sędziowskich oraz nabrzeży. Wykonane prace pomogą utrzymać 
obiekt w standardzie wymaganym przez organizatorów najważ-
niejszych zawodów kajakarskich i wioślarskich, będą miały także 
wpływ na jakość wody w Malcie.

W poprawie stanu wody w Jeziorze Maltańskim pomoże 
również ponowne zarybienie jeziora. Będzie się ono odbywało 
sukcesywnie w bieżącym roku oraz – w razie potrzeby – w na-
stępnych latach. W czasie spuszczania wody z jeziora odłowiono 
ponad 20 ton ryb. Kolejne oczyszczanie dna Malty i odmulanie 
zbiornika odbędzie się za cztery lata.  

                                 Filip	Borowiak Rzecznik Prasowy POSIR 

Pod koniec prac woda pozostała tylko w Cybinie.
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Czekając	na	możliwość	zwiedzania	ponańskiego	Zoo,	dzie-
limy	się	aktualnymi	wiadomościami	z	tego	niezwykłego	miej-
sca	w	naszym	mieście.

Obudziły się wszystkie niedźwiedzie, w tym sławny Baloo (fot. 
niżej) czekamy jeszcze tylko na Wojtusię - ta niedźwiedzica śpi 
zwykle najdłużej, w tym roku spała w wykopanej przez siebie 
gawrze 5 miesięcy. Widzimy, że już nie śpi, wygląda nieśmiało 
z wnętrza gawry, ale nie zdecydowała się jeszcze wyjść na ze-
wnątrz. 

wiosenne wieści z zoo

Pierwsze śniadania niedźwiedzi po przebudzeniu są skromne 
i niskokaloryczne, składają się z warzyw okopowych (marchew, 
pietruszka, seler). Przewód pokarmowy niedźwiedzi, po kilku 
miesiącach odpoczynku, musi powoli przyzwyczaić się do pra-
cy na „pełnych obrotach”. Produkty wysokokaloryczne, takie jak 
owoce, ryby i orzechy, pojawią się w diecie niedźwiedzi dopiero 
za kilka tygodni. 

Wiosną rodzą się maluchy różnych gatunków zwierząt. W 
połowie marca urodziły się dwa wielbłądy baktriany, czyli dwu-
garbne - pierwszym maluchem była samica Galija (fot. niżej) 
- jej mama to Gaja, doświadczona samica, jedna z najstarszych 
w naszym stadzie.  Niespełna dwa tygodnie później urodził się 
samiec Azim  - jego mama to Amira, została matką po raz pierw-
szy. Bardzo pilnuje swojego maleństwa, pozostaje na uboczu od 
reszty stada, musi oswoić się z nową rolą matki. Ojcem wszyst-
kich rodzących się młodych jest Mustafa, jedyny dorosły samiec 
w stadzie. Pozostałe 7 dorosłych osobników to „żony” w jego ha-
remie. 

Na przełomie lutego i marca z toreb naszych 2 samic kangu-
rów zaczęły wystawać głowy młodych - to znaczy, że urodziły się 
8-9 miesięcy temu. 

Nasze stado to dwie samice, siostry  Lara i Lilly oraz samiec 
Roo. Obydwie samice zostały matkami po raz pierwszy. Młode 
kangury zaraz po urodzeniu są maleńkie, łyse i ślepe - samo-
dzielnie wdrapują się do torby matki i tam w ukryciu spędzają 
kolejne 7-8 miesięcy, pijąc mleko matki i rozwijając się. Dopie-
ro po ok. 8 miesiącach zaczynają wyglądać na zewnątrz. Minie 
jeszcze kilka tygodni, zanim zaczną opuszczać torby matek. 

O wszystkich bieżących wydarzeniach w poznańskim zoo in-
formujemy na naszych profilach na facebook’u, zachęcamy do 
korzystania z informacji tam publikowanych. 

Małgorzata	Chodyła	rzecznik prasowy 
OGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIU
Ul. Kaprala Wojtka 3  61-063 Poznań 
Tel. kom. +48 512 820 077,  tel. +48 61 222 85 77 
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antonineK zieliniec Kobylepole
Szanowni mieszkańcy Osiedla AZK
Nadeszła wiosna 2021; wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten rok 

będzie już normalny. Tak się jednak nie stało. Szaleje pandemia 
ze wzmożoną siłą, a my zmuszeni jesteśmy planować nasze wy-
darzenia kulturalne na 2021 rok.

Mając doświadczenie z ubiegłego roku, rozpoczęliśmy dzia-
łania, które mają dać wszystkim choć namiastkę normalności. 
Schemat naszych działań w obrębie kultury na osiedlu będzie 
podobny do ubiegłorocznego. Nie możemy pozwolić, aby żadna 
złotówka  była oddana do miasta z powodu braku możliwości 
organizacji wydarzeń. Z uwagi na pandemię nie będzie osiedlo-
wego festynu, nie będzie organizowany letni wypoczynek dzieci. 
Zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z tak atrakcyjnych wyjazdów i 
spotkań przy kawie emerytów i rencistów.

Mamy  szereg innych atrakcyjnych pomysłów, które pozwolą 
nam wszystkim choć na chwilę zapomnieć o rzeczywistości.

Przy zachowaniu wszelkich warunków sanitarnych i ob-
ostrzeń, z uwagi na panującą pandemię, mamy zamiar zorga-
nizować co najmniej 10 wydarzeń dla dzieci z osiedla w formie 
teatrzyków z warsztatami i koncertów.

Dla dorosłej społeczności  planujemy zorganizować 2 duże 
koncerty zamiast festynu, a dla naszych seniorów również 2 duże 
koncerty dedykowane specjalnie dla nich z muzyką ich mło-
dzieńczych lat.

Proponowana forma wspólnego spędzania czasu w ubiegłym 
roku się bardzo sprawdziła, czego dowodem może być frekwen-
cja na wszystkich wydarzeniach. Dlatego jesteśmy przekonani, że 
i w tym roku wszystko się nam uda.

Planujemy, aby wszystkie nasze przedsięwzięcia odbywały się 
w miesiącach letnich, a każdy wakacyjny weekend był wypełnio-
ny kulturą na osiedlu.

Z wiosennymi pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców 
oraz z najlepszymi życzeniami zdrowia , spokoju i spełnienia 
wszelkich marzeń z okazji Świąt Wielkanocnych

Mieczysław	Wachowiak		Przewodniczący	RO	AZK
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zapraszamy do zespołu szKolno-przedszKolnego nr7

Szanowni	Państwo!
Pod	koniec	lutego	miały	odbyć	się	Drzwi	Otwarte	w	naszej	

szkole.	Niestety	z	powodu	panującej	sytuacji	byliśmy						zmu-
szeni	je	odwołać.	Zależy	nam	jednak	bardzo	na	tym,	abyście	
poznali	naszą	szkołę,		„SZKOŁĘ	Z	PASjĄ”	,	w	której

Dbamy	o:
• poszanowanie praw człowieka, tolerancji oraz patriotyzm
• wzajemne zaufanie pomiędzy uczniami i nauczycielami
• wysoką jakość pracy dydaktycznej
• wszechstronny rozwój uczniów
• ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności nauczycieli
Posiadamy:	
• 18 sal lekcyjnych  wyposażonych w tablice i monitory inte-

raktywne oraz projektory multimedialne
• nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową
• bibliotekę z czytelnią  i stanowiskami komputerowymi
• duży wybór pomocy dydaktycznych
• dwie sale gimnastyczne
• boisko szkolne do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykową i 

siatkową
• szafkę odzieżową dla każdego ucznia
• gabinet pedagoga oraz psychologa
• opłotowany teren wokół szkoły 
• monitoring wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
• bezpieczny i nowoczesny plac zabaw

Oferujemy:
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną
• udział w wielu projektach szkolnych, międzyszkolnych oraz 

międzynarodowych
• udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i woje-

wódzkich
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• możliwość rozwoju pasji i zainteresowań uczniów

EDUKACjA	WCZESNOSZKOLNA
• zajęcia na wydzielonym piętrze budynku szkoły
• sale lekcyjne podzielone na strefy: edukacyjną i rekreacyjną
• język angielski
• religia i etyka
• robotyka
• dofinansowane zajęcia nauki pływania na Termach Maltań-

skich dla klas II i III
• zajęcia kształtujące umiejętności poruszania się w świecie 

nowoczesnych technologii np. ”Zaprogramuj przyszłość”

Żywienie
• możliwość zakupu śniadań, obiadów oraz herbaty
• bezpłatne mleko w ramach ”Mleko w szkole”
•bezpłatne owoce i warzywa w ramach programu ARR  

„Owoce i warzywa  
w szkole”

• posiłki przygotowywane również dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami żywieniowymi

• sklepik ze zdrową żywnością
Świetlica	szkolna	czynna od 6:30 do 17:00
• podział na grupy wiekowe
• oferuje liczne zajęcia sportowe i  plastyczne, udział w kon-

kursach  oraz wypoczynek na  świeżym powietrzu
• kształtuje postawy prospołeczne, nawyki kultury osobistej i 

współżycia w grupie
• umożliwia odrabianie zadań domowych pod okiem 
nauczycieli
Co	po	lekcjach?
• trener osiedlowy
• Uczniowski Klub Sportowy (UKS)
• Szkolne Koło Wolontariatu
• Kółka tematyczne, np. Klub Ciekawskich

	Serdecznie	zapraszamy	!
Zapraszamy	na	stronę	internetową	naszej	szkoły	
www.sp87.poznan.pl
Adres:	Poznań	ul.	Leszka	42
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drugi raz zwycięstwo
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”.

  Uczniowie muszą nosić maseczki także w klasie.

W	jednym	z	poprzednich	artykułów	pisałem	o	powrocie	
wirusa	COVID-19	do	Tajlandii.	Po	pół	 roku	spokoju,	bez	
żadnych	 lokalnych	 zakażeń,	 w	 grudniu	 nastąpiła	 druga	
fala.	Trudno	winić	za	nią	Tajów,	ponieważ	wirusa	przynieśli	
nielegalni	imigranci	z	Birmy	(obecnie	Mjanmy).	Tajlandia	
dzieli	 bardzo	 długą	 granicę	 z	Mjanmą,	 której	 nie	 sposób	
upilnować	–	to	ponad	dwa	tysiące	kilometrów	przez	gęstą	
dżunglę	i	góry.	Było	więc	kwestią	czasu	kiedy	wirus	znowu	
do	nas	zawita.	No	i	zawitał…

Jak zareagowali Tajowie? Przede wszystkim bez paniki. 
Prewencyjnie zamknięto szkoły na okres jednego miesiąca i 
wrócono do ścisłego reżimu sanitarnego. Bez jakiegokolwiek 
oporu ze strony społeczeństwa. Narody azjatyckie są bardzo 
zdyscyplinowane i odpowiedzialne jeśli chodzi o wspólne do-
bro. 

Nikt tu nie opowiada jakichś szalonych teorii spiskowych 
o pandemii, nie neguje działania szczepionek i nie rozpo-
wszechnia fake newsów. Zresztą premier Prayuth Chan-o-cha 
zapowiedział, że jeżeli ktoś będzie rozpowszechniał bzdury 
na temat pandemii czy szczepionek to pozna uroki tajskiego 

Azji Południowo-Wschodniej.
Druga fala powoli wygasa i wszystko znowu wraca do nor-

my. Z wyjątkiem przemysłu turystycznego, który już od roku 
znajduje się w stanie głębokiej zapaści. Moja szkoła przez cały 
styczeń prowadziła zajęcia online, lecz wraz z początkiem lu-
tego dzieci wróciły do klas. Szybko nadrobiliśmy zaległości 
i właśnie kończymy drugi semestr. Nie obyło się oczywiście 
bez pewnego poświęcenia – aby nadrobić stracone styczniowe 
lekcje (jak wiadomo - nauczanie online nijak się ma do nor-
malnych zajęć klasowych) musimy chodzić do szkoły także w 
soboty (na pół dnia). Sobotnie lekcje skończą się na początku 
kwietnia, kiedy dzieci zakończą rok szkolny i rozpoczną wa-
kacje.

Wydaje mi się, że nauczyciele i uczniowie już przyzwyczaili 
się do wszechobecnego reżimu sanitarnego, mimo że jest on 
ostrzejszy od zeszłorocznego. Uczniowie muszą mieć masecz-
ki na twarzach przez cały czas pobytu w szkole. Nawet w klasie 
podczas lekcji! Nauczyciele podobnie – maseczkę można zdjąć 
z twarzy tylko w porze lunchu. I nikt się nie skarży! Ba, dzie-
ci czasem grzecznie napominają nauczycieli – “Teacher Matt, 
maseczka się panu zsunęła!” Do szkolnej stołówki wróciły pla-
stikowe separatory, a butelki z płynem odkażającym znowu 
stały się widokiem powszechnym. Tajlandia powoli wychodzi 
z drugiej fali i patrzy w przyszłość z optymizmem. 

Z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje w Polsce. Trze-
cia fala, kolejny lockdown, a i tak wielu ludzi twierdzi, że ta 
pandemia to ściema, spisek oraz wesoło lekceważy przepisy 
sanitarne. W ten sposób nigdy ta pandemia się nie skończy, a 
po trzeciej fali przyjdzie czwarta, piąta i dziesiąta. Obym był 
złym prorokiem…

Tymczasem przykład Tajlandii i innych krajów azjatyckich 
pokazuje, że do zwalczenia pandemii naprawdę nie trzeba 
wiele – wystarczy noszenie maseczki, stosowanie płynu do od-
każania rąk i zachowywanie dystansu społecznego. Tylko tyle. 

Z tym, że polega to na tym, że tak muszą postępować wszy-
scy. W zdyscyplinowanych społeczeństwach azjatyckich to nie 
problem. W społeczeństwach zachodnich, stawiających na in-
dywidualizm potrzebne są restrykcje, by wymusić na ludziach 
przestrzeganie przepisów sanitarnych. A i one jak widać zęsto 
nie skutkują.																																																								Mateusz	Biskup

systemu penitencjarnego, który słusznie cieszy się opinią naj-
gorszego na świecie. To skutecznie uciszyło nielicznych zwo-
lenników teorii spiskowych.

Tajlandia bardzo późno zaczęła szczepienia przeciwko wi-
rusowi. Ruszyły one na dobre dopiero w tym tygodniu. Naj-
pierw zaczęto szczepić w regionach, gdzie podczas drugiej fali 
wykryto największą liczbę zakażeń – głównie w prowincji Sa-
mut Sahkon, gdzie na jednym z targów rybnych rozpoczęła się 
druga fala. Tajowie jak na razie szczepią chińską szczepionką 
firmy SINOVAC, ale mają już podpisaną umowę z Astra-Ze-
necą o produkcji brytyjsko-szwedzkiej szczepionki przez fir-
mę Siam Bioscience. Docelowo Tajlancia chce produkowac tę 
szczepionkę nie tylko dla siebie, lecz także na wszystkie kraje 

Noszenie maseczek w klasie 
obowiązuje oczywiście również nauczycieli.
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Wypędzeni przez Niemców (8)
znów  w domu

HenrykWalendowski  (1936-2020 
- twórca i prezes Stowarzyszenia Bu-
dowy Pomnika Wypędzonych Wiel-
kopolan, jako 4-letni chłopiec został 
z całą rodziną wypędzony przez 
Niemców z domu, uwięziony w obo-
zie na Gównej i zesłany do General-
nego Gubernatorstwa. Nasza redak-
cja wspierała i nadal będzie wspierać 
to, o co walczył ś.p. Henryk Lewan-
dowski, wspaniały, dzielny człowiek i 
najszczerszy patriota. 

30 m od naszego domu na Dębcu Niemcy, zmuszając uwię-
zionych Żydów wybudowali odcinek tranzytowej, dwutorowej 
linii kolejowej. Celem okupantów było m.in. usprawnienie  ob-
sługi wojennej frontu wschodniego. Pociągi z Berlina mogły te-
raz omijać stację Poznań Główny i przez nową stację rozrządową 
Poznań-Franowo jechać dalej na wschód. Znaczny zakres prac 
wykonano w bardzo krótkim czasie burząc wiele domów i kapli-
cę Najświętszego Serca Jezusowego na Dębcu. Była to jesień 1942 
r. Już dwa i pół roku później tory zostały przekute przez specjalne 
brygady wojsk sowieckich na szeroki tor obsługujący tym razem 
operacje I Frontu Białoruskiego w marszu na Berlin.

Intensywny ruch pociągów na nowych torach był nowym 

jechała. Pojawiło się jednak wielu nowych mieszkańców. Urząd 
kwaterunkowy wprowadził dwie rodziny na piętro naszego 
domu a nawet zabrał jeden z pokoi naszego mieszkania na par-
terze po opuszczeniu go przez komendanturę wojsk sowieckich. 
Przydział na pokój dostał pracownik Zakładów Cegielskiego 
przemianowanych na Zakłady im. J. Stalina.

Rozpoczął się nowy, niełatwy okres życia powojennego.
                                                ***
Upłynęło 70 lat od naszego powrotu do Poznania. Zmienił się 

świat, zmienił się Waryś, my także. Nie ma już chat pod strzechą. 
Piękne nowe domy, asfaltowe drogi, młodsze pokolenia dawnych 
mieszkańców w znacznej części rozproszone po świecie. Gdy 
odwiedziłem Waryś w sierpniu 2014 roku oprowadzany przez p. 
Jana Bąka z Warysia rozmawiałem ze starszymi mieszkańcami, 
którzy pamiętali bardzo dobrze naszą rodzinę. Oni, ich dzieci 
i wnuki przyjęli mnie nadzwyczaj serdecznie, tak jak w latach 
70. i 90. ubiegłego wieku przyjmowali brata Jurka, i siostrę Olę 
z mężem. Dom Curyłów, w którym mieszkaliśmy podczas woj-
ny kupił, zmodernizował a nawet nieco powiększył  mieszkaniec 
Krakowa. Po prostu zamienił gwar wielkiego miasta na wiejskie 
wyciszenie.

Prowizorycznie naprawiony po wysadzeniu wiosną 1945 
przez Niemców most kolejowy w Starołęce. 

Linia kolejowa tranzytowa zbudowana przez Niemców rękami 
Żydów w 1942 roku. Na wysokości naszego domu w Dębcu 

tory poprowadzono w wykopie.
elementem w realiach najbliższego sąsiedztwa. Do hałasu prze-
jeżdżających pociągów musieliśmy się przyzwyczaić. Sąsiedzi z 
ulicy - właściciele działek z czasów przedwojennych nie zmienili 
się, jeden z domów opustoszał, bo mieszkająca tam Niemka wy-

W ostatnich latach wokół Warysia powstały żwirownie i trwa 
ich intensywna eksploatacja przede wszystkim dla potrzeb bu-
downictwa drogowego. We wsi nie zauważyłem już ani jednej 
strzechy. Pozytywne wrażenie robi czysty, uporządkowany Bo-
rzęcin z uregulowaną już, dawniej kapryśną i niebezpieczną rze-
ką Uszwicą. 

Rozbudowana, nie do poznania siedziba gminy, nowy most 
przez rzekę, zadbany cmentarz, odnowiony kościół Narodzenia 
NMP z wysoką wieżą – wszystko to dobrze świadczy o mieszkań-
cach, gospodarzach gminy i wspólnocie parafialnej szczycącej się 
650-letnią historią i tradycjami. Życzę wszystkiego najlepszego!                                                                                                                                     
                  Henryk	Walendowski						Poznań, w styczniu 2014 r. 

We wsi Waryś (gm. Borzęcin woj Podkarpackie
nie ma już chat krytych strzechą.

Prężną firmą pracodawcą w Warysiu jest żwirownia



10

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Nowe trawiaste boiska piłkarskie „Polonii przy ul. Harcerskiej 
są wyposażone w nowoczesne nawodnienie, ale tych instalacji 
w  porę nie uruchomiono, a miejscy urzędnicy dotąd nie 
wybrali gospodarza sport owego obiektu. Czy trawa ożyje? najważniejsze dni

Co	roku	można	toczyć	spory	o	to,	
które	 święta	 są	 ważniejsze	 –	 Boże	
Narodzenie	 czy	 Wielkanoc.	 Mam	
świadomość,	 że	 do	 naszych	 emocji	
zdecydowanie	bardziej	dociera	Boże	
Narodzenie.	 jednak	 od	 strony	 litur-
gicznej	 zdecydowanie	 mocniej	 wy-
eksponowane	są	święta	wielkanocne.	
Przejawów	tego	jest	kilka.

Przygotowanie
Idzie o czas Wielkiego Postu trwający 40 dni, który jest okre-

sem przygotowującym nas do świętowania Wielkanocy. Jak się 
łatwo domyślić nawiązuje on do 40 dni postu Jezusa na pustyni 
poprzedzającego Jego publiczną działalność. Do Bożego Naro-
dzenia przygotowujemy się poprzez Adwent, który obecnie za-
czyna się na cztery niedziele przed samymi świętami. Warto przy 
okazji dodać, że w średniowieczu usilnie dążono do skopiowania 
w Adwencie czasu Wielkiego Postu i wówczas rozpoczynano go 
już 11 listopada w dzień  św. Marcina. Współcześnie podkreśla 
się też, że w odróżnienia od Wielkiego Postu Adwent nie ma cha-
rakteru pokutnego.

parafialnych sprawowana jest liturgia,  w której centrum jest roz-
ważanie męki Pańskiej i adoracja krzyża.

Jest wreszcie czas Wielkiej Soboty – czas wielkiej ciszy, bo za-
sadniczo  w ciągu dnia nie sprawuje się żadnej liturgii w kościele, 
a co najwyżej święci się potrawy na stół wielkanocny. Natomiast 
już po zachodzie słońca sprawowana jest najbardziej okazała 
liturgia w całym roku liturgicznym. To Wigilia Paschalna. Ona 
rozpoczyna już obchód Zmartwychwstania Pańskiego. Na jej po-
czątku ma miejsce poświęcenie ognia i świecy paschalnej. Potem, 
już we wnętrzu świątyni, wykonywany jest Exsultet – śpiew ogła-
szający radosną nowinę  o zmartwychwstaniu Jezusa. Ta liturgia 
daje nam też bardzo bogatą dawkę Bożego Słowa w postaci aż 
dziewięciu czytań. po niej sprawowana jest liturgia chrzcielna, 
podczas której święcona jest woda do chrztu i odnawiane są 
przez uczestników przyrzeczenia chrzcielne. Na koniec zaś spra-
wowana jest liturgia eucharystyczna. Jej zakończeniem powinna 
być procesja rezurekcyjna, chyba że w parafii podtrzymany jest 
zwyczaj porannej procesji rezurekcyjnej.

Kontynuacja
Od niedzieli wielkanocnej przeżywana jest w Kościele po-

wszechnym oktawa wielkanocna, czyli osiem dni, podczas któ-
rych trwamy w rozważaniu tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. 
Potem zaś kościół trwa w czasie zwanym w liturgii okresem wiel-
kanocnym. Zamykają go właściwie trzy wydarzenia. Najpierw 
jest to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (czterdzieści 
dni od zmartwychwstania), potem uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego (narodziny Kościoła) i na koniec niedziela Trójcy Prze-
najświętszej, która kończy czas spowiedzi wielkanocnej.

Na	koniec	o	dekoracjach
W ludzkiej pamięci mocniej zapewne utrwala się bożonaro-

dzeniowy żłóbek. Jednak warto też baczniej przyjrzeć się deko-
racjom paschalnym. To najpierw ołtarz wystawienia zwany też 
tradycyjnie „ciemnicą”. Jego centralnym punktem jest taberna-
kulum, do którego po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej 
przenoszony jest Najświętszy Sakrament. Od Wielkiego Piątku 
zaś centralną dekoracją jest Grób Pański ukazujący z zasady trzy 
elementy: krzyż, niszę grobową z figurą martwego Jezusa oraz 
wystawiony w monstrancji do adoracji Najświętszy Sakrament.

Niech ten opis pomoże nam mimo wszystko, mimo pande-
micznych ograniczeń owocnie przygotować się i  pięknie przeżyć 
Święta Wielkanocne. Szczęść Boże na ten wyjątkowy czas.

                                                     ks. prob. Zbigniew	Szlachetka

Celebracja
Pozornie jest bardzo podobnie, bo w polskiej tradycji obydwa 

święta mają dwudniowy charakter. Liturgicznie najważniejsze 
są pierwsze dni. Trzeba jednak dodać, że niedziela wielkanocna 
jest finałem świętowania, a wszystko zaczyna się już w Wielki 
Czwartek, będący pamiątką ustanowienia sakramentów Eucha-
rystii i Kapłaństwa. Toteż tego dnia najpierw biskupi gromadzą  
w katedrach całe duchowieństwo swoich diecezji, aby razem z 
nimi celebrować Mszę Krzyżma( fot. wyżej). Podczas tej Mszy 
św. są święcone oleje używane do sprawowania sakramentów 
chrztu, bierzmowania, kapłaństwa i namaszczenia chorych, ale 
też podczas tej liturgii kapłani odnawiają swoje zobowiązania. 
Wieczorem zaś w kościołach parafialnych sprawowana jest Msza 
Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia sakramentu Eu-
charystii.

Następnego dnia, a więc w Wielki Piątek Kościół celebruje 
pamiątkę męki krzyżowej Jezusa. Tego dnia popołudniu odpra-
wiane są ostatnie drogi krzyżowe. Wieczorem zaś w kościołach 
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 nowe obrazKi na osiedlu

Pierwszy gotowy  budynek osiedla na miejscu byłego młyna 
przy ul. Nadolnik. Wieżyczka jest elementem mającym 

przypominać wyburzony zabytkowy obiekt .

Z wiosną rozpoczęto budowę kolejnych bloków mieszkalnych 
osiedla przy ul. Nadolnik. Cała inwestycja była przedstawiana 

jako kampus studencki.

Rozpoczęto porządkowanie terenu przy ul. Krańcowej 
w pobliżu przejazdu kolejowego. Dla dewelopera?

Firma Nivea. jest inwestorem budowanego przy ul. 
Gnieźnieńskiej dużego parkingu dla samochodów osobowych

Nowy odcinek ulicy Maraiackiej, widziany od ulicy Smolnej. Nowa ulica Mariacka widziana od ulisy Krótkiej.
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na swoim po wojnie

Ślub Kazimierza i Zofii w 1945 roku.

Rody z Głównej: Lisieccy (4)

Po	 ucieczce	 niemieckich	 okupantów	 z	 Poznania	 w	 1945	
roku,	Lisieccy	odzyskali	swój	dom	przy	ul.	Głównej.	Rodzina	
mogła	wreszcie	opuścić	oborę,	w	której	wegetowała	w	okrop-
nych	warunkach	przez	całą	wojnę.	Wróciła	do	wlasnego,	ob-
szernego,	ale	całkowicie	ograbionego	mieszkania.

Zdemontowane i wywiezione przez 
Niemców zostały nawet dwa duże ka-
flowe piece, wykonane z ozdobnych 
kolorowych kafli. Tylko w jednym po-
koju zachował się oryginalny stary piec 
(foto obok), postawiony tam zapewne 
przez Szczepana Lisieckiego, który w 
1902 roku zbudował ten dom. Pewnie 
ze względu na duże rozmiary mebla, 
niemieccy szabrownicy nie zabrali 
również okrągłego rozkładanego sto-
łu, przy którym swobodnie może bie-
siadować kilkanaście osób. Ta cenna 
rodzinna pamiątka znajduje się nadal 
w posiadaniu obecnego pokolenia Li-
sieckich. 

Po wojnie wrócili z wygnania Stefan 
Lisiecki z najmłodszym synem Kazi-
mierzem. Całą okupację pracowali nie-
wolniczo pod Częstochową w niemiec-

kim przemyśle 
zbrojeniowym. 
Przywieźli nawet 
stamtąd pienią-
dze, które jednak 
okazały się już 
bezwartościowe. 
Wśród rodzin-
nych pamiątek 
zachował się 500-

złotowy okupacyjny banknot, zwany podczas wojny „Góralem” 
ze względu na charakterystyczny obrazek przedstawiciela „gora-
lenvolku”(fot. wyżej). 

W powojennej Polsce Ludowej Lisieccy z Głównej pozostali 
nadal przede wszystkim rolnikami i prowadzili rodzinne gospo-
darstwo. Jego właścicielem był początkowo – jak przed wojną 
– Józef Lisiecki, ale wkrótce przekazał ziemię i zabudowania sy-
nom Stefanowi i Kazimierzowi. Jak już wspominaliśmy, żonami 

tych dwóch braci zostały dwie siostry – Jadwiga i Zofia z domu 
Krajewskie. Pochodziły z miejscowości Krzynowłoga Mała na 
Kurpiach. Kazimierz z Zofią pobrali się tuż po wojnie w 1945 
roku (foto niżej). 

Bracia Stefan i Kazimierz Lisieccy przejęli po rodzicach go-
spodarstwo rolne i dom przy ul. Głównej 41. Tu mieszkali bardzo 
zgodnie przez wiele lat ze swoimi rodzinami, a obie gospodynie 
– jako siostry - cały czas korzystały bezkonfliktowo ze wspólnej 
kuchni. Do gospodarstwa należało kilkanaście hektarów ziemi 
własnej i dzierżawionej. W czasach stalinowskich tacy rolnicy 
nazywani byli kułakami i uchodzili za element niepożądany w 
kraju budującym socjalizm. 

Utrudniano więc kułakom życie różnymi sposobami, w tym 
zwłaszcza ekonomicznymi w postaci wysokich obowiązkowych 
dostaw płodów rolnych i nakładanych obciążeń finansowych. 
Miasto zabierało też Lisieckim kolejne grunty rolne na cele pu-
bliczne. Lisieccy zawsze byli jednak bardzo zaradni i przedsię-
biorczy, więc i w czasach PRL dawali sobie radę. Oprócz upra-
wy roli i chowu zwierząt gospodarskich, zajęli się świadczeniem 
usług transportowych. Mając 4 konie i wozy zatrudnili kilku 
pracowników i m.in. rozładowywali wagony, wozili węgiel i inne 
towary. 

Bogdan Lisiecki z córką. W głębi stodoła, rozebrana 
administracyjnym nakazem w 1964 roku .

W latach siedemdziesiątych chciano odebrać Lisieckim 
znaczną część działki na Głównej z zamiarem urządzenia tu bazy 
transportowej poznańskiej mleczarni. Wtedy doszło już nawet do 
rozebrania starej stodoły, ale w końcu baza jednak nie powstała, 
m.in. z powodu protestów okolicznych mieszkańców. 

Stefan i Jadwiga Lisieccy mieli troje dzieci: Edmunda, Kry-
stynę i Barbarę (fot niżej). Cała trójka w domu rodzinnym na 
Głównej spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Krócej lub dłużej 
mieszkali tu też po założeniu własnych rodzin. Właśnie dzię-
ki temu rodzeństwu mogliśmy zapoznać się w pewnym części 
dziejami tego zakorzenionego tu od dawna rodu.  Brat i siostry 
zachowali wiele pamiatek, a i sami duzo zapamiętali z powojen-
nej historii.Brat i siostry zachowali wiele pamiątek, a i sami dużo 



13

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

szKoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcersKiej 3
												DZIEŃ	PATRONA
Obchody tegorocznego Dnia Patrona były połączone z bardzo 

ważnym wydarzeniem.  ORP „Poznań” świętuje bowiem w tym 
roku 30. rocznicę podniesienia bandery. Uczniowie naszej szkoły 
przygotowali piękne życzenia dla dowódcy i marynarzy. Klasy 
0 – 3 nagrały krótkie filmiki, a klasy 4 – 8 zaprezentowały swoje 
plastyczne zdolności, tworząc kartki z życzeniami.

Dodatkowo wszyscy uczniowie starszych klas wzięli udział w 
dwóch etapach Konkursu Marynistycznego. Dzięki temu wyło-
niliśmy specjalistów wiedzy o naszej szkole i ORP „Poznań”, któ-
rzy zostali przeszkoleni przez samego dowódcę okrętu.

Na koniec, w środę 10 marca odbyły się spotkania z wycho-
wawcami, podczas których wszyscy uczniowie przypomnieli so-
bie najważniejsze informacje dotyczące patrona szkoły. Następnie 
dzieci z młodszych klasy wykonały plakaty poświęcone morskim 
zwierzętom, a klasy 4 – 8 sprawdziły swoje zdolności manualne 
i wraz z nauczycielami wykonywały origami w motywach mary-
nistycznych. Linki do prezentacji z filmikami można zobaczyć na 
stronie internetowej szkoły https://sp45poznan.szkolna.net/

WIRTUALNA	KOLOROWANKA
Duży wpływ na rozwój zdolności manualnych dziecka czy 

koordynacji ruchów ma kolorowanie. A gdyby tak można było 
ożywić naszą kolorowankę? Na pewno niejeden z nas o tym ma-
rzył. Klasa III b miała okazję przekonać się, że jest to możliwe. 
Wystarczy pięknie pokolorować, użyć aplikacji i gotowe. Było 
mnóstwo zabawy i uśmiechu. Uczniowie bardzo się starali przy 
kolorowaniu, ponieważ każdy był ciekawy, co jest takiego niety-
powego w jego kolorowance.

PI	DAY	Z	PANEM	PISTACjĄ
14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Π. 

Uczniowie i uczennice klas 4-8 przystąpili do projektu, którego 
inicjatorem jest Pan Krzysztof Chojecki, znany pod pseudoni-
mem Pan Pistacja. Zadanie polegało na fotografowaniu cyfr, z 
których wspólnie stworzyliśmy rozwinięcie dziesiętne liczby Pi. 
Najwięcej zdjęć, bo aż 130, przysłała Maja I. z klasy 6c. Oprócz 
udziału w projekcie „Zapiszmy Pi”, uczniowie klas siódmych na 
lekcjach informatyki wykonali w programie Gimp grafiki pt. 
„Miasteczko Pi”, a uczniowie klas czwartych stworzyli w progra-
mie Paint kolorowe Pi-grafy. Do zabawy włączyli się również naj-
młodsi. Uczniowie klasy 2a aktywnie uczestniczyli w zajęciach, 
na których poznali symbol liczby Pi, słuchali jak brzmi tajemni-
cza liczba i doskonalili umiejętność kodowania na matach. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyło się poszukiwanie swojej 
daty urodzin. Każdy był ciekaw, na którym miejscu w rozwinię-
ciu dziesiętnym liczby Pi znajduje się jego ciąg cyfr.

					GIMNASTYKA	UMYSŁU	
W klasie 3b odbyły się zajęcia z „gimnastyki umysłu”. Naj-

pierw dowiedzieliśmy się jak trenować mózg. Zadania rozpoczę-
liśmy od rozgrzewki łap muchę. Nasza sala została podzielona 
na stacje zadaniowe. Na każdym stole czekały inne zadania. Po 
wyznaczonym upływie czasu zmienialiśmy miejsce pracy, tak by 
każdy wykonał wszystkie zadania. Na zakończenie każda grupa 
otrzymała kości z obrazkami i układała zdania, niektórym gru-
pom udało się ułożyć krótką historyjkę

DZIEŃ	Z	BEZKRĘGOWCAMI
Z okazji Dnia Kobiet zerówkowicze wzięli udział w warsz-

tatach dotyczących bezkręgowców, które prowadził tata naszej 
uczennicy Frani. Dzieci miały okazję nie tylko dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy na temat tych niezwykłych zwierząt, ale 
także pogłaskać lub dotknąć niektórych z nich, a co odważniejsi 
mogli je nawet zawiesić sobie na szyję.
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

biuletyn policyjny
	Ul.	Kutnowska. N/n sprawca za pośrednictwem portalu OLX do-

prowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oferując na 
sprzedaż urządzenie Thermomix . Straty 3000 zł  

Ul.	Mogileńska. N/n sprawca za pośrednictwem portalu OLX do-
prowadził zgłaszającego do straty 600 zł.

	Ul.	Małachowskiego. N/n sprawca w nieustalony sposób dokonał 
wypłaty z konta bankowego w kwocie 3000 zł.

	Ul.	Bałtycka. N/n sprawca poprzez wybicie szyby dokonał włama-
nia do pojazduzaparkowanego na parkingu niestrzeżonym i dokonał 
kradzieży portfela z  dokumentami. 

	Ul.	Wileńska. Mężczyzna lat 42 dokonał zaboru w celu przywłasz-
czenia 20 płyt drogowych z placu na terenie POSIR Malta.  Straty 
7500. Sprawca zatrzymany , mienie odzyskano.

	Ul.	Glebowa. W pokoju hostelowym w trakcie awantury mężczy-
zna lat 44 uderzył trzymanym nożem obywatela Ukrainy lat 45 po-
wodując rozcięcie dłoni, ponadto kierował wobec pokrzywdzonego 
groźby pozbawienia życia i zdrowia  oraz krzyczał pod jego adresem 
obraźliwe zwroty czym publicznie znieważył zgłaszającego. Sprawca 
okazał się poszukiwanąy listem gończym. Na miejscu zabezpieczono 
ślady. 

	Ul.	Smolna. Poprzez wybicie przedniej lewej szyby włamano się 
do pojazdu Renault Megane idokonano kradzieży monitora marki 
Ilyama oraz lusterka z kamerą. Straty 2000 zł. W tym samym miejscu 
i czasie poprzez wybicie szyby dokonano uszkodzenia pojazdu marki 
Audi A6. Straty 1000 zł. Miejsce nie objęte monitoringiem.  

Ul.	Piwna. Mężczyzna lat 34 notowany za znęcanie się nad rodzi-
ną złamał sądowy zakaz zbliżania i kontaktowania się z matką przy-
chodząc do miejsca jej zamieszkania. W tym samym miejscu i czasie 

dokonał kradzieży dowodu osobistego i aparatu słuchowego. Straty 
1800 zł. 

 Ul.	Darzyborska. Komendant Posterunku Straży Leśnej zawia-
domił, że n/n osoba na terenie lasu Nadleśnictwa Babki ustawiła bez 
pozwolenia klatkę łowną wraz z przynętą, w celu złapania zwierzyny. 

 Ul. Sandomierska. N/n sprawca poprzez uderzenie głową oraz pię-
ścią w twarz oraz kopnięcie w biodro naruszył nietykalność cielesną 
zgłaszającego. Miejsce zdarzenie nie objęte monitoringiem.

	Ul.	 Smolna. N/n sprawca na parkingu niestrzeżonym zabrał w 
celu przywłaszczenia katalizator z pojazdu BMW. Straty 1500 zł. Brak 
monitoringu. 

Ul.	 Glebowa. Zgłaszająca zawiadomiła, iż n/n sprawca z konta 
bankowego w nieustalony sposób dokonał wypłaty pieniędzy w kwo-
cie 26 000 zł oraz zawarł dwie umowy pożyczki w kwocie 82 748 zł. 

Ul. Małachowskiego. Mężczyzna lat 30 po dokonaniu kradzieży 
wódki w sklepie Biedronka następnie w celu utrzymania się w jej po-
siadaniu użył przemocy fizycznej wobec pracownika ochrony. Spraw-
ca zatrzymany przez funkcjonariuszy KP Wodny. 

Ul.	Swantibora. N/n sprawca z pojazdu marki Peugeot zaparko-
wanego na parkingu niestrzeżonym dokonał kradzieży czterech kół. 
Straty 5000 zł 

Ul.	Główna. N/n sprawca poruszając się na rowerze poprzez zła-
manie dokonał uszkodzenia lusterka od pojazdu marki Skoda. Straty 
1000 zł na szkodę zgłaszającego..

	Ul.	Gnieźnieńska. Nieznany sprawca z hali garażowej dokonał 
kradzieży torby narzędziowej firmy "Niteo Tools" z zawartością róż-
nego rodzaju narzędzi oraz kluczy nasadowych. Łączna wartość strat 
1.040 zł. na szkodę zgłaszającego. Miejsce zdarzenia monitorowane. 

	Ul.	Sędziwoja. N/n sprawca z zaparkowanego na ogrodzonej po-
sesji samochodu VW Passat dokonał kradzieży 4 szt. kół. Brak mo-
nitoringu, brak śladów nadających się do dalszej identyfikacji. Straty 
8100zł na szkodę zgłaszającego.

Szanowni Mieszkańcy
Komenda	 Miejska	 Policji	 w	 Poznaniu	 otrzymuje	 coraz	

więcej	 informacji	o	oszustwach	na	 tzw.	 legendę:	policjanta	
CBŚP,	wnuczka,	listonosza,	pracownika	gazociągu,	a	nawet	
przedstawicieli	Narodowego	Banku	Polskiego.	Pojawiają	się	
również	 lukratywne	 propozycje	 zakupu	 wirtualnych	 środ-
ków	płatniczych	w	postaci	monet	„Bitcoin”.

 Wszystkie wymienione legendy posiadają taki sam schemat 
działania, którego jedynym celem jest wykorzystanie osoby 
starszej bazując na jej dobroduszności i chęci pomocy dru-
giemu człowiekowi jak również niewiedzy. Pomimo szeroko 
zakrojonych akcji informacyjnych i działań policjantów zmie-
rzających do schwytania sprawców jak również nieuchronności 
kary, takie sytuacje nadal się powtarzają. 

Szanowni	Państwo, Komenda	Miejska	Policji	w	Poznaniu	
apeluje	– Nie bądźmy łatwowierni i nie dajmy się oszukać! W 
przypadku kiedy już podnosimy słuchawkę telefonu, a po dru-

apel do seniorów giej stronie słyszymy głos, który wypytuje nas o szczegóły doty-
czące naszego prywatnego życia i posiadanych wartościowych 
rzeczy w tym zgromadzonych pieniędzy, to jest to sygnał, że 
rozmawiamy prawdopodobnie oszustem. Nasuwa się pytanie 
co zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź może być banalna, najprościej należałoby się 
rozłączyć. Jednak rzeczywistośćjest zupełnie inna. Oszuści po-
siadają umiejętności manipulacji i wywierania wpływu emo-
cjonalnego. Dlatego też jeżeli ktokolwiek z Państwa usłyszy w 
słuchawce telefonu policjanta, hydraulika, pracownika gazow-
ni, nie ulegajmy emocjom ponieważ zawsze możemy się rozłą-
czyć po to, aby zweryfikować nawiązany kontakt lub poradzić 
się kogoś zaufanego.

 Szanowni Państwo, jeżeli mieszkacie sami prosimy nie 
otwierajcie drzwi osobom nieznanym. Pamiętajmy, że prace re-
montowe wykonywane w Państwa otoczeniu są zgłaszane w ad-
ministracji lub spółdzielni.  Wielkopolska Policja jest do Pań-
stwa dyspozycji pod nr telefonu 112, który działa całodobowo.

jeśli	dzieje	się	coś	niepokojącego	w	otoczeniu	prosimy	o	
kontakt	pod	numerem	telefonu:	477712311.	Państwa	bezpie-
czeństwo	jest	naszym	codziennym	priorytetem.			   





Zabytkowy browar w Kobylepolu w ruinie. 
 

Właściciel nie rewitalizuje zabytku, a obiecał. 


