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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Fot. Hieronim Dymalski

Katowice, wrzesie! 2015

]

Z powa!aniem

Jakub Lisiecki 
Redaktor Naczelny

Szanowni Pa"stwo, 
z przyjemno#ci$ przekazujemy informacj%, !e Þrmie  

Specjalistyczne Przedsi!biorstwo Rolno-Przetwórcze 
GAL L.P.M.". Marek s.j. 

zosta& przyznany tytu& 
Symbol Marki Premium 2015 

Kapitu&a Programu doceni&a przede wszystkim bardzo wysok$ 
jako#' proponowanych preparatów zawieraj$cych wy&$cznie 

naturalne sk&adniki a tak!e nowoczesne technologie 
wykorzystywane przy ich produkcji. Na uwag% zas&uguje równie! 

nieustanny rozw—j Þrmy GAL przy r—wnocze#nie zachowanej 
szerokiej dzia&alno#ci prospo&ecznej. Podejmowane przez GAL 

przedsi%wzi%cia od lat opieraj$ si% na wsparciu lokalnych 
podmiotów i przyczyniaj$ si% do rozwoju ca&ego regionu.

LIST GRATULACYJNY

Andrzej Pakuła Agency organizuje koncert charytatywny

GRAMY DLA  
WOJTKA KORDY

udział w nim zadeklarowali m.in. 
Helena Vondrackova, Halina Frąckowiak, Magda Zawadzka, 

Stan Borys, Wojciech Gąsowski, Jarosław Królikowski,  
Piotr Kuzniak,Józef Skrzek, 

zespoły KLAN, NO TO CO, TRUBADURZY

22 stycznia 2016 r. godz.19.00 Aula UAM ul.Wieniawskiego 1 
Bilety – cegiełki przeznaczone na leczenie i rehabilitację do nabycia 

w kasie Auli UAM i CIM ul.Ratajczaka 44
Katowice, wrzesie! 2015
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LIST GRATULACYJNY

w zdrowym ciele zdrowy duch
Jeśli brakuje Ci energii, jeśli Twoja waga  

z roku na rok jest coraz wyższa, jeśli chcesz 
zmienić swój styl życia na lepszy, jeśli chcesz 
wiedzieć jak przygotować potrawy nie tracąc 
ich wartości odżywczej, jeśli chcesz dowie-

dzieć się czegoś na temat zdrowego odżywia-
nia oraz poprawy kondycji to 

 przyjdź na bezpłatny wykład 
pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

16 stycznia 2016r. o godz. 11
do Centrum Biurowego Podwale 

przy ul. Małachowskiego 10.
Wykład poprowadzi technolog żywności i ży-
wienia człowieka mgr inż. Karolina Mikołaj-
czyk – Nieckarz - wieloletni pedagog, wykła-
dowca, autor książek z zakresu gastronomii.

Omówione zostaną tematy:
Piramida żywieniowa, czyli co i ile jeść

Układ pokarmowy i jego funkcje
Rozkład pożywienia w ciągu dnia

Indeks glikemiczny
Cholesterol i jego frakcje

Woda i jej wpływ na zdrowie
Otyłość i jej przyczyny

5 razy U według Bergera
Błonnik pokarmowy, a oczyszczanie organizmu

Wysiłek fizyczny i płynące z niego korzyści
Obliczanie BMI oraz klasyfikacja

Unikanie strat składników pokarmowych 
podczas przygotowania potraw

             Serdecznie zaprasza organizator:
       Machura Bros Corporation sp.j.
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

korupcja na stawie

 RedAkCjA „MY”                   tel. 61 876 84 88,
www. czasopismomy.pl                   e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. (061) 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

GAL chLubą i wzorem

Równo z początkiem bieżącego, trzeciego tysiąclecia n.e. ukazał 
się pierwszy numer  „Czasopisma Mieszkańców MY”, a więc święci 
jubileusz 15-lecia istnienia. Wobec nieskończoności te kilkanaście 
lat to jest nic, ale w skali człowieczej oznacza np., że na początku 
bytu „MY” nie było jeszcze na świecie ludzi, którzy właśnie teraz 
kończą gimnazja. Wokół nas zdarzyło się w tym krótkim/długim 
czasie i wiele pozytywnego, oczekiwanego od dziesięcioleci, i oglą-
damy ciągle to samo zło, tylko często jeszcze gorsze. 

Uzasadnimy powyższe spostrzeżenie konkretnym przykładem  
z najbliższego otoczenia. Piętnaście lat temu zmorą i utrapieniem 
naszych peryferyjnych osiedli był brak utwardzonych ulic i chodni-
ków. Teraz gruntowych dróg i ścieżek na tymże terenie trzeba już 
szukać ze świecą. Jest więc zdecydowanie lepiej. Czołowy artykuł  
w pierwszym wydaniu „MY” przed piętnastu laty nosił tytuł 
„Rzeczpospolita Maltańska” i mówił o konieczności rozwiązania 
trudnych problemów mieszkańców osiedla u zbiegu ulic Warszaw-
skiej i Krańcowej. Dzisiaj warunki życia tam są jeszcze bardziej 
opłakane, a właściciel i władza mają nadal tylko obietnice jak 
piętnaście lat wcześniej. Jest więc gorzej niż było. 

Od początku wieku XXI ogromnie wzrosla liczba urzędników, 
ale sprawność obsługiwania przez nich obywateli nie zawsze i nie 
wszędzie. Jest np. o niebo lepiej w obsłudze działalności gospodar-
czej czy rejestracji pojazdów, zlikwidowano wielkie kiedyś kolejki. 
Nadal jednak urzędnicy mogą bez powodu przeciągać zalatwie-
nie prostej sprawy, mogą opóźniać wydanie pozwoleń na budowę 
drobnym inwestorom, mogą kombinować biznesem, mogą usta-
wiać przetargi... W urzędach nadal zatrudnia się nie na podstawie 
rzetelnej oceny kwalifikacji kandydata, lecz po znajomości. Czy to 
się zmieni za 15 lat?                                             Marcin Dymczyk

Podczas wizji lokalnej przy Stawie Browarnym w Kobylepo-
lu dnia 9 grudnia br. wykonawca prowadzonych tam ostatnio 
prac dostarczył chcąc nie chcąc niepodważalnych dowodów, 
że ilość namułów wywiezionych ze wspomnianego zbiornika 
jest wielokrotnie mniejsza, niż określona w kosztorysie i do-
kumentach rozliczenia robót, wycenionych na kwotę prawie 
1 mln zł. Rażącej nieprawdy - skutkującej nieuzasadnionymi 
wydatkami z miejskiej kasy i szkodami w środowisku - dowo-
dzi proste, podane niżej wyliczenie.

Wykonawca oświadczył, że w czasie 10 dni wywiózł 6 tys. m 
sześc. namułów sześcioma wywrotkami - o pojemności 10 m 
sześc. każda - do oddalonej 50 km miejscowości Szewce w gmi-
nie Buk. Każda wywrotka wykonywała – jak usłyszeli wszyscy 
obecni - dziennie 10 kursów tam i z powrotem. Czyli musiałaby 
pokonywać każdego dnia aż 1000 km!. Przy 10-godzinnym dniu 
pracy, ciężarówki jeździłyby więc z przeciętną szybkością 100 km 
na godzinę! Sześć wywrotek robiłoby każdego dnia w sumie 60 
kursów. Znad Stawu Browarnego załadowane ciężarówki powin-
ny więc odjeżdżać co 10 minut nieustannie przez 10 godzin w 
każdym z dziesięciu dni. To są nie do przyjęcia nonsensy.

Według obserwacji mieszkańców, znad Stawu Browarnego 
w rzeczywistości wyjeżdżały sporadycznie pojedyncze wy-
wrotki. Przeciętnie dziennie mogło ich być najwyżej 6, a więc 
dziesięciokrotnie mniej, niż podają wykonawca z inspektorem 
nadzoru. Wywieziono zatem najwyżej 600, a nie prawie 6 tys. 
metrów sześc. namułów. Oto jest skala rozbieżności między 
prawdą a fikcją, oto jest skala korupcji na Stawie Browarnym.

Podobnie w roku ubiegłym wykazaliśmy, że wykonawca (ten sam 
zresztą, od lat wielu wygrywający przetarg) nie był w stanie wywieźć ze 
Stawu Browarnego podanych oficjalnie ponad 2 tys. m sześc. szlamu, 
ale Wydział Ochrony Środowiska UM te nasze uwagi i zastrzeżenia zi-
gnorował. W roku bieżącym tą samą metodą, a przy tym w czasie nawet 
znacznie krótszym, miano jakoby wywieźć prawie trzykrotnie więcej 
stawowych osadów.

Zastępca dyrektora WOŚ pan Piotr Szczepanowski oświadczył w 
rozmowie z nami, że nie obarcza swoich pracowników obowiązkiem 
kontroli prac na Stawie Browarnym, bo tym zajmuje się zatrudniony 
z zewnątrz inspektor nadzoru. Zachodzi więc pilna potrzeba profesjo-
nalnej weryfikacji rozmiaru wykonanych prac i przedłożonych za nie 
rachunków. Liczymy na informacje o podjętych decyzjach. 

          Marcin Dymczyk, redakcja „Czasopisma Mieszkańców MY”
                                                       ***
Powyżej przytoczone  pismo wysłaliśmy w połowie grud-

nia ub. roku do dyrektora wydziału ochrony środowiska UM, 
jako zlecającego i nadzorującego prace na Stawie Browarnym. 
Otrzymaliśmy już obszerną odpowiedź z załącznikami ma-
jącymi dowodzić, że wywieziono prawie 6 ty. metrów sześc. 
namułów w czasie 22 dni, głównie do Podstolic w gminie Ne-
kla. Uprzednio wykonawca twierdził, że prace trwały 10 dni, 
a namuły wywożono wyłącznie do znacznie bardziej odle-
głych Szewc w gminie Buk. Nowa wersja ma zapewne bardziej 
uprawdopodobnić informacje, które jednak z prawdą nie 
mają nic wspólnego, co nietrudno byłoby wykazać, gdyby ktoś 
zechciał to zrobić. 

co widAć po 15 LAtAch

Przedsiębiorstwo GAL z Głównej zostało obdarzone tytu-
łem „Symbol Marki Premium 2015” za bardzo wysoką jakość 
produktów zawierających wyłącznie naturalne składniki, za 
nowoczesne technologie, za nieustanny rozwój i szeroką dzia-
łalność prospołeczną. Kapituła przyznająca to cenne, presti-
żowe wyróżnienie podkreśliła, że nasz laureat od wielu lat 
wspiera lokalne środowisko i rozwój całego regionu. Jest to 
ocena w tym przypadku trafiająca w samo sedno, bo właśnie 
rodzinna firma GAL stanowi chlubny wzór dla Głównej, Po-
znania, Wielkopolski  i kraju.

Jest zasługą wspomnianej firmy estetyczna metamorfoza północnej 
strony Rynku Wschodniego, będącego historycznie osiedlowym cen-
trum. Wspaniale i gruntownie odrestaurowany został kompleks za-
budowań po byłej straży pożarnej. Ten opuszczony obiekt gwałtownie 
popadał w ruinę i bardzo straszył swoim wyglądem zanim – po długich  
i trudnych staraniach – kupili go od miasta właściciele GAL. Dodajmy, 
że urzędnicy robili wszystko, aby tej transakcji przeszkadzać, a i niektóre 
osoby z lokalnego samorządu byli jej nieprzychylni. 

Dziś obiekt po byłej strażnicy jest najbardziej rozpoznawalnym, po-
dziwianym symbolem Głównej. Podobnie przywrócony został do życia 
i cieszy oko położony w sąsiedztwie, najstarszy na osiedlu, osiemnasto-
wieczny parterowy dom z dwuspadowym, czerwonym dachem. Za to 
cenne i dobrowolne dokonanie właścicielom firmy GAL osobiście po-
dziękowała na piśmie poznańska konserwator zabytków. 

Wiele można by napisać o wspieraniu przez GAL różnych po-
czynań w interesie mieszkańców osiedla, w tym zwłaszcza mło-
dych. Jest to m.in. współpraca z TS „Polonia”, szkołami, parafią, 
różnymi grupami itd. Nade wszystko jednak firma GAL stano-
wi promieniujący wzór pracowitości, gospodarności, rozsądku  
i prawdziwie patriotycznej postawy na co dzień.                        so
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kArnAwAłowe mody

rada integruje 
mieszkAńców 

Krzysztof Bartosiak

Okres próbny nowej Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole mija 
błyskawicznie. Czas na pierwsze wnio-
ski i podsumowania. W kwietniu 2015r. 
Koleżanki i Koledzy radni powierzyli mi 
zaszczytną funkcję przewodniczącego. 
Do sukcesów niewątpliwie zaliczam to, 
iż panuje u nas harmonia i zgoda, a w ta-
kich warunkach możemy naprawdę wie-
le osiągnąć. Na niwie integracji nabieramy rozpędu. 

Festyn nad Młyńskim Stawem, festyn integracyjny na Darzy-
borze czy Wigilijne spotkania z emerytami (fot niżej) pozwoli-
ły nam bliżej poznać się z mieszkańcami. Dwa rajdy rowerowe 
,,Szlakiem historii naszej okolicy” przyciągnęły dużo młodzieży, 
która stanowiła ok. 60% uczestników (brało udział ponad 40 
osób w każdym). Pozwala to z optymizmem spoglądać w przy-
szłość. ,,Wieczornica patriotyczna”, która zgromadziła ok. 300 
uczestników, też była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 
Należy wspomnieć, iż poprzedzał ją wyjazd ok. 250 uczniów  z 
wszystkich naszych szkół do teatru w Gnieźnie. 

Przy współpracy ze stowarzyszeniami zorganizowaliśmy:
- dwie wycieczki dla emerytów do Gniezna, Dziekanowic, Led-

nicy i na Pola Lednickie,
- wycieczkę dla młodzieży i mieszkańców Zielińca, Osiedla 

socjalnego, Pogotowia Opiekuńczego i ,,Monaru” do Rogalina i 
Puszczykowa, 

- w ramach akcji ,,Młodzieżowy miejski skwer” (projekt prowa-
dzony przez fundację ReStart) młodzież z Kobylepola i Darzybo-
ru była w  kinie, parku linowym ,,Malta”, zamku w Kórniku, za-
jezdni tramwajowej na Franowie oraz na basenie w Swarzędzu.

Dobra współpraca ze stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne zaowo-
cowała udaną akcją sprzątania naszej okolicy (kwiecień). Stowarzysze-
nie ,,Flandria”, współorganizator ,,Wigili z emerytami”, zorganizuje na 
terenie Kobylepola (SP 55 w dniu 21 stycznia 2016 w godz. 8 -11)  
badania lekarskie dla naszych seniorów. Szczegóły wkrótce w gablo-
tach informacyjnych RO oraz na stronie: www.antoninek-zieliniec-
kobylepole.pl .

Nawiązaliśmy też bardzo owocną współpracę z agencją artystyczną 
L”arte, która współorganizowała festyn i wieczornicę. Nie można choć-
by nie wspomnieć o placówkach oświatowych - Gimnazjum 22, SP55 
i SP87 - które zawsze bardzo chętnie brały udział w wydarzeniach na 
naszym osiedlu!

W przyszłym roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę kulturalno-
integracyjną, dla Was Drodzy Mieszkańcy. Program przedstawię nie-
bawem. Dorobek  i  plany inwestycyjne podamy w kolejnym numerze 
„Czasopisma Mieszkańców MY”. Kontakt do nas: rada.azk@wp.pl i  
www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl           Krzysztof Bartosiak

W bieżącym karnawale modny będzie 
brokat w... męskich brodach, wąsach, ewen-
tualnie na głowie, jeśli pan nie jest łysy. A 
na parkietach nadal ,,ruda tańczy jak sza-
lona, krzyczy, piszczy to jest ona”. W każ-
dym razie disco-polo ma się dobrze i bawi 
kolejne pokolenie tancerzy. W repertuarze 
muzykantów rozmaitych także Wodecki 
(,,Pszczółka Maja” , „Chałupy”) oraz wiecz-
nie młoda Maryla. A bliżej bladego świtu 
,,Kaczuszki” i ,,Lambada”...

Na razie brazylijskie szkoły samby ćwiczą, aby jak najlepiej wy-
paść przed złaknioną golizny publiką, buduje się platformy, szyje 
kostiumy. My bawimy się, rzec można, spokojnie, bo minęły bez-
powrotnie tamte czasy, gdy saniami, w śniegu i mrozie siarczystym, 
szlachta objeżdżała kolejne dworki. Tam pustoszały spiżarnie, a 
towarzystwo coraz bardziej rozochocone ciągnęło dalej, zabierając 
z sobą następnych Taki objazd trwał aż do końca mięsopustów. 

A w modzie karnawałowej? Sięgam do ,,Listów Wojtusia z Za-
wad” Marcelego Motty’ego. Oj, miały niewiasty niegdyś problemy. 
Przytacza  kronikarz  opowieść pewnej bardzo modnej panny 

Mimi, co to sen straszliwy właśnie miała, w karnawale 1866 roku. 
,,Miałam suknią boską – opowiadała Wojtusiowi rzeczona pan-
na (na wydaniu z pewnością) – staniczek spadał do pół ramion, 
spódnicą można by zakryć całe Gopło, a ogon (był moją dumą) 
taki długi i taki szeroki!. Przybywamy przed Bazar, lecz zaledwie 
uszłam cztery kroki, ani rusz dalej, ogon zawikłał się o stopień”.

To był dopiero początek sennego koszmaru (choć i na jawie nie-
jedna panna kłopoty na balu z trenem miała), bo za chwilę na 
ogonie stanął gruby pan Antoni. Zszywać trzeba naderwany ma-
teriał. Ciąg dalszy przygód z nieszczęsnym ogonem to narzeczony 
zaplątany w zwoje tkaniny nogi obie sobie połamał. Mimi zrozpa-
czona w śnie głowę sobie ogromnymi nożycami obcina, zostawia-
jąc nieszczęsny ogon do zabawy... diabłom. Zaiste piekielny to był 
sen. Współczesne modnisie takich koszmarów przeżywać nie będą, 
bo moda dopuszcza i małe czarne, i w soczystej czerwieni powłó-
czyste, ale bez ogona, szaty.  

Z całą pewnością przewidzieć można, że będzie zabawa (choć-
by w naszej restauracji ,,Maltańska”), że będzie się działo, będzie 
głośno i znowu przetańczymy   niejedną całą noc. A na parkiecie 
będzie dym.  

A co po karnawale? Ano, wiadomo, kac i post. Tupot białych 
mew łatwo można przepędzić. Gorzej z kacem co niektórym ciężko 
osiądzie na duchu.                                                 Ewa Kłodzińska
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o czym myśLi poetA?

Zgodnie z obietnicą, tradycyjnie już przekazujemy miesz-
kańcom czym Rada Osiedla zajmowała się w grudniu ub.r. W 
dniach 15 i 17 grudnia odbyły się Wigilie dla Seniorów w go-
ścinnych pomieszczeniach SP55 i SP87. Przybyło liczne grono 
naszych seniorów. Przy cieście, słodyczach i kawie bawiono się 
w rytm góralskiej muzyki. Przygrywała kapela z Zakopanego! 
Nie zabrakło występów naszych dzieci. Młodzież w Kobylepolu 
rozgrzewała obecnych patriotycznym śpiewem, przedszkolaki z 
Antoninka przedstawiły Jasełka, wystąpiła również grupa akro-
batyczna. Udało się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę. Każdy z 
obecnych otrzymał od Rady Osiedla paczkę słodyczy oraz piękny 
kalendarz z widokami naszej okolicy. 

Współorganizatorem ze strony Wydziału Zdrowia było Sto-
warzyszenie „Flandria”, zajmujące się zajęciami dla emerytów. 
Zobowiązało się przeprowadzić badania lekarskie na naszym 
terenie w ramach tzw. „Latającej Przychodni Geriatrycznej”(sz-
czegóły poniżej). Jeśli frekwencja dopisze i mieszkańcy będą za-
dowoleni, powtórzymy badania również w pozostałych rejonach 
naszego osiedla. 

Zapraszamy mieszkańców 10 stycznia br. na Jasełka, którym 
akompaniować będzie CLASSIC QUARTET- Damski Kwartet 

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI Smyczkowy (szczegóły 
na tablicach ogłoszeń 
RO) i niebawem na 
stronie www.antoni-
nek-zieliniec-kobyle-
pole.pl

O inwestycjach. 
Na prośbę mieszkań-
ców zamontowano 
próg zwalniający na 
ul. Żelaznej oraz na ul. 
Leszka. Informujemy 
jednocześnie, iż ZDM 
nie zamontuje tablic 
ostrzegawczych, gdyż 
zamontował znak mó-
wiący o ograniczeniu 
prędkości do 30km/h. 
Ponawiamy nasz apel dotyczący koryta Szklarki, oczyszczo-
nej w ubiegłym miesiącu (fot. niżej). Nie wrzucajmy niczego i  
zwracajmy uwagę innym, by tego nie czynili… W następnym 
numerze sprawozdanie za 2015 rok.         Katarzyna Czarnecka 

                                   Grupa Informacyjna Rady Osiedla A-Z-K 

Latająca Poradnia Geriatryczna
   zaprasza na badania profilaktyczne:

- glukoza - kwas moczowy we krwi - ciśnienie 
z wykrywaniem migotania przedsionków - analiza 

składu ciała (tkanka tłuszczowa, mięśniowa i inne) - 
konsultacje dietetyczne

Rejestracja tel.: 606 314 037
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Szpaków 1,

Kobylepole 
Termin: 21.01.2016 godz. 8-11

Koszt: 5 zł/osoba
Organizatorzy: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

“Flandria”, Stowarzyszenie Medycyna Polska 

Ostatnio, nieco niepostrzeżenie, przybył Poznaniowi bar-
dzo piękny pomnik, postawiony na wysepce u zbiegu ulic 
Rynkowej, Masztalarskiej i 23 Lutego. Na wysokim cokole  
z piaskowca przysiadł wykonany z brązu Klemens Janicki - 
najwybitniejszy poeta polski piszący po łacinie. Ten wielki 
poprzednik Jana Kochanowskiego pochodził z chłopskiej ro-
dziny w Januszkowie koło Żnina. Żył tylko 27 lat (1516-1543), 
był znany w swoich czasach jako Clemens Ianiciusz.

Pomnik o łącznej wysokości ponad 4 m umieszczono w pobliżu 
Starego Rynku, w miejscu bardzo uczęszczanym. Lokalizacja jest 
znakomita, amonument harmonijnie wpasowuje się w otoczenie. 
Wygląda tak, jakby stał w tym miejscu od bardzo dawna. Auto-
rem dziela jest art. rzeźbiarz dr Dariusz Wieczerzak, absolwent 
ASP (1990 r.). Tak sobie wyobraził poetę: siedzący, zamyślony,  
z kartką i piórem... Na cokole umieszczono też napis: „Zapo-
mnianym poetom”. Rzeczywiście, za mało na co dzień pamięta-
my o tych, którym jako ludzie i naród tak wiele zawdzięczamy. 

Klemens Janicki nauki pobierał w poznańskim Kolegium 
Lubrańskiego, studiował m.in. w Padwie, od papieża Pawła III 
otrzymał Laur Poetycki, jakby ówczesną Nagrodę Nobla. Pomysł 
uhonorowania poety pomnikiem zrodził się już w 2010 roku, 
inicjatorem było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Wspólnie 
z UWI Inwestycje S.A. rozpisano konkurs, na który płynęło 12 
prac.

Łacińskie dzieła Ja-
nickiego to m.in. wiersz 
elegijny, opiewający 
małżeństwo Zygmunta 
Augusta, żywoty kró-
lów polskich, w żarto-
bliwych epigramach 
uwiecznił atmosferę 
koła humanistów kra-
kowskich, stworzył 
autobiograficzną ele-
gię (,,O sobie samym 
do potomności”). A o 
rodzinnej wiosce napi-
sał tak (w przekładzie  
Z. Kubiaka) ,,Wysoko 
leży wieś nad żnińskim 
bagnem/Od niejakiego 
Januszka nazwana(...).” 
Następcy Janickie-
go kontynuowali jego 
dorobek, ale już jako 
twórcy dwujęzyczni. 
Imię Klemensa Janic-
kiego nosi jedna z ulic 
na Jeżycach.          (eka) 
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w I e l k A  g A l A
w o l o N TA R I AT u

Po roku prezydentury Jacka Jaśkowiaka

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
W dniu 3. grudnia 2015 r. wolontariusze z SP 87 zostali zapro-

szeni na wielką Galę Wolontariatu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego. Zostaliśmy poproszeni do Sali 
Posiedzeń i zaczęło się przedstawianie szkolnych kół wolonta-
riatu, poprzedzone uroczystym otwarciem przez panią Elżbietę 
Walkowiak, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. My również 
pokazaliśmy prezentację multimedialną naszej działalności. Na-
stępnie zaczęło się przyznawanie Certyfikatów Szkołom i Orga-
nizacjom Przyjaznym Wolontariuszom. Uroczystość zakończył 
krótki koncert Krzysztofa Spychały – uczestnika programów 
„The Voice of Poland” i „Bitwa na głosy”. 

Był czas na obejrzenie wszystkich stanowisk, bardzo ciekawych i ko-
lorowych. Na niektórych stołach znajdowały się gadżety reklamowe: ba-
beczki, ołówki z nazwą szkoły lub ulotki. Nasze stoisko miało cukierki 
i zakładki promujące. Wyszliśmy z Urzędu Marszałkowskiego z uśmie-
chami na twarzy i zadowoleniem, że mogliśmy uczestniczyć w takiej 
wspaniałej uroczystości, która stała się dla nas inspiracją do kolejnych 
akcji.                                  Wolontariuszka SP 87 Gabriela Nowakowska

W SP87 organizowana jest 
akcja „I Ty możesz zostać Św. 
Mikołajem”. Polega na zbiera-
niu słodyczy oraz przyborów 
szkolnych dla dzieci z rodzin 
potrzebujących wsparcia. 
Uczniowie zainteresowali się 
akcją i do jej opiekunów spły-
nęło wiele szczodrych poda-
runków. W ramach przepro-
wadzonej akcji, pomoc została 
udzielona dziesięciu rodzinom 
uczniów z naszej szkoły. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu ich 
Święta były odrobinę piękniej-
sze.        Wolontariuszka SP 87 

        Gabriela Nowakowska

W otoczeniu najwyższych urzędników miejskich i nowej 
Rady Mentorów, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spo-
tkał się w grudniu z mediami po roku swoich rządów. Pod-
kreślił, że będzie prowadził dialog z mieszkańcami, a najważ-
niejszym obecnie zadaniem jest ułatwienie poruszania się po 
mieście pieszym, rowerzystom i zmotoryzowanym. 

Sposobem na zmniejszenie korków ma być tzw. zrówno-
ważony transport, czyli optymalne łączenie komunikacji pu-
blicznej i indywidualnej. Prowadzą do tego m. in karta PEKA, 
bilet seniora, tańsze przejazdy, wykorzystanie starego dworca 
PKP jako transportowego centrum, stworzenie kolei aglomera-
cyjnej, rozbudowa ścieżek rowerowych i rowerów miejskich. 
Wszyscy udręczeni korkami poznaniacy z pewnością przykla-
sną tym zamierzeniom, a prezydent ma szansę wejść do historii, 
jeśli zdoła je zrealizować.

Do ważnych wydarzeń zaliczył J. Jaśkowiak przejęcie 
przez miasto pełnej władzy na Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi. Stwierdził, że słusznie dokonał zmian personal-
nych w Poznańskich Inwestycjach Miejskich, bo m.in. wadliwie 
nadzorowano tam budowę Kaponiery, która zostanie oddana 
do użytku we wrześniu 2016 r. Projekt trasy tramwaju do Na-
ramowic konsultowany jest z mieszkańcami i to musi jeszcze 
potrwać. Będzie korygowana strategia rozwoju miasta. Trwają 
prace nad koncepcją najlepszego zagospodarowania dużego ob-

wizja miasta i dialog
szaru Wolnych Torów w centrum miasta – unikatowej szansy w 
skali największych miast w Polsce.

Wolna kultura - otwarty Poznań - to skrótowo określony 
kolejny priorytet poznańskiej władzy. Ustanowiła ona Poznań-
ską Nagrodę Literacką, zakończyła spór w Teatrze Ósmego 
Dnia, oddała artystom budynek Olimpii, zapoczątkowała nowy 
Festiwal Frazy, kontynuowała z powodzeniem Festiwal Malta.

Miasto powraca nad Wartę – chwalił się prezydent i chyba 
słusznie. Wspomniał o trzech urządzonych plażach miejskich, 
o uporządkowaniu terenów zielonych nad rzeką, o rozwijającej 
się żegludze rzecznej (z której skorzystało ponad 16 tys. osób), 
o rekreacji i imprezach kulturalnych nad wodą. Wiele nowego 
i dobrego ma tu wnieść podjęta współpraca Poznania z regio-
nem Południowa Holandia. Powstanie wkrótce kładka pieszo-
rowerowa między Chwaliszewem a Berdychowem. Poprawia 
się rekreacja na Rusałką i planowane są korzystne zmiany w 
Strzeszynku. 

Władze Poznania przygotowują nową, kompleksową 
koncepcję budownictwa komunalnego. Chcą znaleźć sposób 
finansowania z inwestorami i bankami krajowymi oraz zagra-
nicznymi. Liczący 540 tys. mieszkańców Poznań ma szanse za-
chęcić zwłaszcza młodych ludzi do mieszkania w mieście. Cią-
gle aktualnym celem władz jest zbudowanie w kadencji 4 tys. 
mieszkań komunalnych. Bardzo istotna w nowej wizji miasta 
jest rewitalizacja jego kluczowych miejsc. Przykładem wzorco-
wym  - według prezydenta – jest nowa, służąca mieszkańcom a 
nie samochodom, funkcja dziedzińca przy Placu Kolegiackim.

Ma być gospodarniej, bezpieczniej, zdrowiej, praktyczniej, 
ładniej. Prezydent wspiera małą przedsiębiorczość oraz inicja-
tywy obywatelskie i lokalne, chce dobrej kondycji poznańskich 
targowisk. Są większe pieniądze na czystość, lepsze oświetlenie 
Starego Rynku, doposażenie policji i straży pożarnej, reformuje 
się straż miejską. Będzie nowa polityka mieszkaniowa z łatwiej-
szym uzyskaniem własności lokali, lepsza oświata, służba zdro-
wia, troska o seniorów. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziec-
ka zostanie oddane do użytku w 2018 r. Podjęta kampania „Sza-
cun dla zawodowców” ma popierać szkolnictwo zawodowe. 

Nowa wizja rozwoju miasta powstanie wspólnie z miesz-
kańcami i autorytetami – zapewniał J. Jaśkowiak. Poznań 
będzie miastem przyjaznym do życia, ze zdrowym środowi-
skiem naturalnym, z rosnąca liczbą mieszkańców, z innowacyj-
ną gospodarką. Władzom życzymy powodzenia w realizowaniu 
tych i innych ambitnych zamierzeń, a sobie, czyli mieszkańcom, 
przekonania, że coś się zmienia na lepsze.                          md
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Teatr Scena na Piętrze
nA przekór wArto żyć! 

2 fot. Krzysztof Styszyński 

Może ktoś chciałby wybrzydzać nad tekstami piosenek stwo-
rzonych, zaśpiewanych i zagranych przez Dorotę  Żmijewską 
(fot. obok, z Wiesławem Komasą), ale ja tego nie uczynię.  
I wcale nie dlatego, że nasze czasopismo kolejny sezon przy-
jaźni się ze Sceną na Piętrze, a niżej podpisana jest fanką szefa 
tego maleńkiego teatru Romualda Grząślewicza, który z wro-
dzonym wdziękiem poprowadził grudniowy salon muzyczno-
poetycki, zatytułowany ,,Nim spadnie śnieg”. Nie krytykuję 
tylko i wyłącznie dlatego, że... mi się te teksty podobały. 

Każda z nas kochała się kiedyś w ,,burych oczach”, każda  
z nas ma w pamięci ławeczkę w ,,małym parku”. I nie możemy 
w nocy spać, a wszystkie koty są wtedy czarne jak te nasze my-
śli. I jak to przyjemnie powiedzieć komuś ,,po prostu kocham 
cię”... I my też kochamy lirycznie, dramatycznie, erotycznie, 
romantycznie. A czasem ,,niewzajemnie”.

Jeśli do tych tekstów dodać jeszcze mocne zdecydowane akordy 
pianina i dojrzały głos wokalistki, te wszystkie wygrane przez nią 
niuanse, ozdobniki (czasem z zacięciem jazzowym) – to dlatego 
właśnie występ Doroty Żmijewskiej (także pedagoga muzyczne-
go) z jej opowieściami z własnego życia wziętymi - mi się podo-
bał. Od czasu do czasu wokalistce pięknie towarzyszył akorde-
onista Jarosław Buczkowski. 

Dorota Żmijewska, jak opowiadał gospodarz wieczoru Ro-
muald Grząślewicz, wymyśliła, aby zaprosić do Sceny wspania-
łego aktora, interpretatora poezji i prozy, przed laty związanego 
z poznańskim Teatrem Nowym – Wiesława Komasę. Manewr 
się powiódł! Komasa urzekł widownię a to Iłłakowiczówną,  

a to Różańskim, a to Różewiczem, dodając zawsze anegdotę-
perełkę. A ,,Historię filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischne-
ra w wykonaniu Komasy można słuchać godzinami!

Ostatnie spotkanie w 2015 roku w Scenie na Piętrze i spektakl 
,,Nim spadnie śnieg” był okazją, aby wręczyć artyście ,,Złoty 
Laur Sceny” - zgodnie z decyzją Kapituły Medali i Odznaczeń 
Fundacji sceny na piętrze Tespis.

My, widzowie, oklaskujący na stojąco wykonawców, też by-
liśmy zadowoleni. I – nawet jeśli zabrzmi to nieco patetycznie 
– powtórzę tytuł finałowej piosenki Doroty Żmijewskiej: ,,Na 
przekór warto żyć”. Dla tych wszystkich wzruszeń i radości 
dostarczanych przez występujących w Scenie na Pietrze...

18 stycznia Scena na Pietrze gości Izabellę Bukowską-Chą-
dzyńską (rozmowa z aktorką poniżej) w widowisku ,,Marlena” 
w reżyserii Alicji Choińskiej. W walentynki zaprezentuje się  
z ,,Piosenkami do mężczyzny” Agnieszka Chrzanowska. Wraz 
ze Sceną na Piętrze – zapraszamy.                    Ewa Kłodzińska

18 stycznia na deskach Sceny na Piętrze wystąpi 
Izabella Bukowska-Chądzyńska jako Marlena Dietrich.

Tuż po warszawskiej premierze sztuki 
aktorka udzieliła wywiadu dziennikarce ,,MY”.

- Jest Pani aktorką wszechstronną – teatralną, filmową, ra-
diową, bierze Pani udział w spektaklach poetyckich, muzycz-
nych, dla dorosłych i dzieci. 

- Zawsze byłam pracowita. Jestem przecież poznanianką! Za-
wsze tak było: dwie szkoły, bo również muzyczna przy Głogow-
skiej (I i II stopnia), koszykówka, zespół taneczny,,Wielkopolska”. 
Były też zajęcia teatralne w ówczesnym Pałacu Kultury – to moja 
mama je dla mnie znalazła.Właśnie tam odkryłam: chcę być ak-
torką! Aktorstwo daje wielki wachlarz możliwości rozwoju w róż-
nych kierunkach i na wielu poziomach, również osobistym. Bo 

jestem  przecież poznAniAnką! to zawód – terapia, przepływ energii: z jednej strony na scenie 
dostaję pozytywną energię i uwagę od publiczności, z drugiej – 
dzielę się tym, co sama mam i czego doświadczyłam. 

- Jak odebrano warszawską premierę „Marleny”?
- Fantastycznie! Wydawało mi się, że duch Marleny był wśród 

nas! Stres był jednak ogromny... Ten sukces to zasługa całego 
zespołu, bo przecież nie gram sama.  Próby do spektaklu, po 2-3 
razy w tygodniu, trwały 3 miesiące, ale poza tym poświęciłam 
wiele godzin na poznanie tej kobiety, jej niezwykłego życiorysu: 
od wielkiej sławy do śmierci w  osamotnieniu, z dala od rodziny 
w paryskim mieszkanku, poprzez ogromny konflikt związany  
z przeciwstawieniem się poglądom matki, nazizmowi.

- Ma Pani jakieś wspólne cechy z Marleną Dietrich?
-I  tak, i nie. Ona poświęciła się całkowicie karierze, nie mia-

ła dobrego kontaktu z córką, ja mam szczęśliwą rodzinę, jestem 
żoną i matką i te ,,role” są dla mnie najważniejsze. Była pracowi-
ta i zdeterminowana, pomagała innym - tu jesteśmy podobne.

- Urodziła się Pani w... walentynki, 14 lutego. Czy św. Wa-
lenty, patron zakochanych, sprzyja Pani?

- Wtedy walentynek nie było, ale teraz domagam się podwój-
nych prezentów – walentynkowego i urodzinowego. To, oczy-
wiście, żart.. Miłość jest wszechobecna w moim życiu. Rodzice 
i brat mnie bardzo kochają i wspierają. Moje największe miłości 
to wspaniały mąż Maciej i dwa cuda – 6-letnia córeczka Lenusia 
i 8-letni synek Staś. Mam wielu przyjaciół – z dzieciństwa, z Po-
znania,  w Warszawie, na świecie.Tak, św. Walenty mi sprzyja! 

- Jest Pani zadowolona ze swojego życia?
- Tak, bo nie żałuję żadnego wyboru, nawet popełnionych błę-

dów, bo są one naszymi lekcjami. Postępuję tak, aby na końcu 
życia, odwracając się za siebie, móc powiedzieć jak w piosence  
dobrej znajomej Marleny, francuskiej pieśniarki Edith Piaf: -Nie, 
nie żałuję niczego! 

- Dziękuję, do zobaczenia.                              Ewa Kłodzińska
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Modelką była Jadwiga Jakubczak 

100 LAt bAmberki (2)

Fontanna z Bamberką wkrótce po ufundowaniu przez Golden-
ringów. U dołu widoczny napis: Posen. Goldenring-Brunnen 

(Poznań. Zdrój Goldenringów). 

Mówi pan Krzysztof Dymny - prawnuk Jadwigi Jakubczak, 
po mężu Gadziemskiej, która pozowała rzeźbiarzowi do pomni-
kowej Bamberki. -Rodzice mojej prababci, Franciszka i Marcin 
Jakubczakowie, mieszkali w czworakach w Piątkowie pod Pozna-
niem. Córka Jadwiga przyszła na świat w 1889r. Jej ojciec rozwoził 
węgiel, a później beczki z winem. Prababcia zapewne przez ojca 
znalazła pracę w winiarni Goldenringów. Nie otrzymała żadnej 
zapłaty za pozowanie, traktując to jako wyróżnienie. Nie spodzie-
wała się z pewnością, że jej wizerunek stanie się tak rozpoznawal-
nym symbolem Poznania. Z natury była skromna, dobra, nie szu-
kająca poklasku i rozgłosu.

Wspomnieniami podzielił się ze mną także wnuk „Bamberki” Bog-
dan Dymny. -Moja mama Waleria, córka Jadwigi, prowadziła mnie za 
rękę jako chłopca ulicą Wielką. Przy numerze 21 można wejść w bramę 
prowadzącą aż do ulicy Woźnej. To właśnie w tym miejscu na beczce po-
zowała babcia. W jednej z książek Krzysztofa Smury z serii „Spacer w cza-
sie” znajduje się fotografia pozującej na beczce dziewczyny, w tle płótno, a 
na dalszym planie charakterystyczne, glazurowane biało-czarne cegły.

Krzysztof Dymny opowiedział o dalszych losach prabaci. -W winiarni 
Jadwiga poznała Szczepana Gadziemskiego pochodzącego z Kujaw, star-
szego od niej o sześć lat, którego poślubiła w 1917r. Małżonkowie zamiesz-
kali w służbowym mieszkaniu przy ulicy Głównej. Szczepan był woźnym 
w pobliskiej szkole, a Jadwiga znalazła tam zatrudnienie jako kucharka. 
Czasy były ciężkie, przejściowe, z zaborów do niepodległej Polski. Rodziny 
były wielodzietne, a bezrobocie dotykało sporej części ludzi. Nie wszystkie 
dzieci w szkole stać było na kubek kakao czy ciepły posiłek. Prababcia sły-
nęła z dobroci i troski o innych. Tak rozdzielała kakao, by jak największa 
grupa uczniów mogła skorzystać.

-Prababcia urodziła pięcioro dzieci: Walerię (moją babcię) oraz synów 
Bronisława, Edmunda, Mariana i Czesława. W 1945r.straciła męża, a 
rok później przeprowadziła się z Głównej na Przedmieście Warszawskie 
(obecnie Osiedle Warszawskie) do córki Walerii. Córka wyszła za mąż za 

Antoniego Dymnego i pobudo-
wali dom przy ulicy Brzeskiej 
(obecnie Modlińskiej). Miesz-
kała tu spokojnie, zajmując się 
swoim wnukiem Bogdanem, 
aż do śmierci w 1967 r. W tym 
samym domu mieszkał jako lo-
kator jeden z synów Bamberki - 
Marian z żoną Gertrudą. Jadwi-
ga, spełniona mama i babcia, z 
dumą patrzyła jak rośnie nowe 
pokolenie. Nawet nie wiem, 
czy w cichości biegła myślą do 
wspomnień młodości, pracy w 
winiarni i wielkiej przygody po-
zowania berlińskiemu artyście.

Prababcia jest bliska memu 
sercu i myślom - kończy Krzysz-
tof Dymny. -Skrzętnie przecho-
wuję po niej pamiątki: młynek do kawy, stylowe krzesła, cenne fotografie. 
Lubię o niej mówić, opowiadać. Ja również jak ona pracuję blisko ratusza, 
chodzę tymi samymi ulicami, patrzę na te same kamieniczki. Historia lubi 
zataczać koło. Postaram się wraz z przychylnymi mi ludźmi zdobyć fun-
dusze na nowy pomnik Prababci spoczywającej na Miłostowie. Marzy mi 
się taki z miniaturą figury Bamberki i tablicą upamiętniającą, że to ona 
pozowała jako modelka. Zasłużyła sobie na wdzięczność i pamięć miasta, 
którego stała się ikoną. 

Pomnik Bamberki 
odsłonięto 9 sierpnia 
1915 roku, czyli wła-
śnie minęły okrągłe 
setne urodziny słyn-
nego poznańskiego 
symbolu. Stanął on 
wówczas na Starym 
Rynku, na wprost 
wylotu ulicy Woźnej. 
Później wielokrot-
nie zmieniał miejsce. 
Mało kto wie, że po-
jawiły się nawet po-
mysły, by Bamberka 
zdobiła Rynek Jeżycki 
lub Plac Kolegiacki. 
Proponowano też, by 
stała na Dębcu, przy 
drodze do Lubonia, 
jako że mieszkało tam najwięcej Bambrów. A pomnik upamiętnia wła-
śnie przybycie do Poznania osadników z okolic Bambergu w Bawarii. W 
1977r. studzienka z Bamberką powróciła na Stary Rynek i ze względu na 
swe wartości historyczne, kulturalne i artystyczne została wpisana do re-
jestru zabytków. Niech już zawsze w tym miejscu cieszy nasze oko jako 
wzór cnót, urody i pracowitości.                                  Karina Kozanecka

Nauczyciele szkoły podst. z Głównej na tle Kopca Wolności 
przed wojną. Zdjęcie było własnością Jadwigi Gadziemskiej.  

Przy tej kamienicy pozowała na beczce Jadwiga Jakubczak 

Jadwiga Gadziemska z wnukami 
na Os. Warszawskim.  

Jadwiga Gadziemska po wojnie 
przed domem przy ul. Brzeskiej.  
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wieLkie mikołAjkowe świętowAnie  w „podwALu”

che-

Tuż przed świętami w Centrum Biurowym ”PODWALE” 
odbyło się wielkie mikołajkowe świętowanie. Było to pierwsze 
z cyklu bezpłatnych spotkań, mających na celu integrację oraz 
aktywizację lokalnej społeczności. Organizatorem imprezy 
była firma Machura Bros Corporation sp.j. - właściciel Cen-
trum Biurowego – realizująca finansowany przez UE projekt 
pod nazwą: „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. 
Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowe-
go PODWALE” w ramach Inicjatywy JESSICA. 

19 grudnia 2015 roku nowoczesne pomieszczenia biurowe  
w ”PODWALU” zamieniły się w bajkową, śnieżną Krainę Lodu. 
Wspólne spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia pt. „Olaf, 
bałwanek, który potrzebuje ciepła”, w którym główni bohatero-
wie: Elza, Anna i Olaf zabrali wszystkich w niesamowitą, zimową 
podróż. Aktorzy z Teatru Pana O stanęli na wysokości zadania. 
Profesjonalna sceneria, niesamowite stroje zachwyciły wszyst-
kich obecnych. 

Punktem kulminacyjnym było wspólne śpiewanie piosenki 
pt. „Mam tę moc”. Laserowe rękawiczki Elzy oraz sztuczny śnieg 
sprawiły, że dzieci poderwały się z miejsc. 

Po przedstawieniu na wszystkich czekały konkursy z wykorzy-
staniem balonów oraz wspólne ubieranie choinki. Na imprezie 
nie zabrakło też Świętego Mikołaja. Jednak największym zain-
teresowaniem cieszyła się wata cukrowa robiona przez… Panią 
Choinkę.

Pomysł imprezy oraz jej tematyka okazały się strzałem  
w dziesiątkę – przybyło mnóstwo dzieci z rodzicami. Wszy-
scy mogli odpocząć od przedświątecznej bieganiny i spę-
dzić rodzinnie  ten magiczny czas. Sądząc po uśmiechach na 
twarzach, dzieci długo nie zapomną smaku waty cukrowej  
w środku zimy i tańców z ukochanymi bohaterami „Krainy 
Lodu”. 

Przedsiębiorstwo Machura Bros Corporation sp.j. zaprasza 
wszystkich na kolejne spotkania. W 2016 roku zorganizowa-
nych zostanie szereg warsztatów i wykładów dotyczących np. 
kwestii związanych z dbaniem o zdrowie, przedsiębiorczością itp. 
Oczywiście nikt też nie zapomni o najmłodszych mieszkańcach 
dzielnicy Podwale – kolejne „bajkowe” spotkania są już planowa-
ne! Życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2016!

                                                    Machura Bros Corporation sp.j.
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kobyLepoLe w przeszłości(10)

Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

Wprowadzenie ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka 
do nowego kościoła 15 sierpnia 1974r..  

Maria Boruta

Po dwóch latach budowy, w sierpniu 
1974r. kościół został oddany do użytku. 
Można było zrezygnować z kaplicy przy 
ul. Stalowej. Oddanie kościoła planowa-
no w dniu odpustu parafialnego, czyli 
15 sierpnia. Był to wówczas w czwartek, 
dlatego uroczystość została przesunięta 
na niedzielę 18 sierpnia. W tych latach 15 
sierpnia był dniem pracy, pracowano tak-
że w soboty. W tym ważnym dla parafii 
dniu została odprawiona pierwsza Msza 
św. w nowo zbudowanym kościele.

Pozostawało wtedy jeszcze wiele do zrobienia, ale kościół był już 
czynny. Trwały prace wykończeniowe wnętrza kościoła. Oprócz 
ogromnej pracy związanej z budową kościoła, ks. Stanisław rozbudo-
wał probostwo, a później zbudował od podstaw dom parafialny.

Od 1975r. parafia Kobylepole należała do dekanatu Poznań-Wschód. 
Dziekanem w latach 1975-1980 był ks.Józef Pietras - proboszcz Spła-
wia. Kolejnymi dziekanami byli: ks. dr Stefan Schudy - proboszcz pa-
rafii pw. św. Rocha i ks. proboszcz Wojciech Wolniewisz (1 rok). W 
1993r. nowy podział dekanalny umieścił parafię Kobylepole w dekana-
cie Poznań - Nowe Miasto z siedzibą w Katedrze Poznańskiej, Funkcję 
dziekana pełni ks. Ireneusz Szwarc - proboszcz katedralny.

Dla ks. Stanisława nie był to niestety koniec prac związany z bu-
dową obiektów kościelnych. W1976r. otrzymał od ks. abp A. Bara-
niaka polecenie budowy domu dla księży emerytów dla Archidiecezji 
w Antoninku, mimo że w Kobylepolu było jeszcze wiele do zrobienia. 
Otrzymał nawet propozycję rezygnacji z funkcji proboszcza. Byłoby to 
ulgą w jego ciężkiej pracy. Ks. Stanisław prosił jednak o pozostawienie 
go na probostwie w Kobylepolu. Chciał rozpoczęte dzieło doprowadzić 
do końca i cieszyć się jego owocem. Ponieważ budowa Domu Księży 
Emerytów, była blisko Kobylepola, ks. arcybiskup wyraził zgodę na 
pozostanie na kobylepolskim probostwie.

Budowa Domu Księży Seniorów w Antoninku trwała do 1980r. 
Jeszcze w 1980r. nastąpiło otwarcie Domu, a ks. Stanisław Kałek zo-
stał jego dyrektorem. W tym samym roku ks. abp Jerzy Stroba poleca 
ks. Stanisławowi rozbudowę pałacu w Rościnnie i adaptację na Dom 
Rekolekcyjny. Prace przy pałacu trwały do 1984r. Ks. Stanisław otrzy-
mał do pomocy duszpasterskiej w Kobylepolu księży kleryków - dia-
konów. Ponieważ księża diakoni to alumni ostatniego roku nauczania, 
następowała duża rotacja pomagających. Jedynie ks. diakon Krzysztof 
Rozmiarek po przyjęciu święceń kapłańskich pozostał w Kobylepolu 
jeszcze przez dwa lata, ale bez formalnego przydziału. Także przez cały 
okres studiów w Seminarium Duchownym w Poznaniu, służył pomocą 
kleryk Tomasz Nawrocki, mieszkaniec Kobylepola.

Oprócz czasu, który ks. Stanisław musiał poświęcać na różne 
zadania poza parafią, była jeszcze praca duszpasterska na tere-
nie własnej parafii, jako nadrzędne zadanie każdego proboszcza. 
W Kobylepolu dochodziła jeszcze ciągle praca związana z integracją 

środowiska wokół kościoła. Wprawdzie te prace prowadzili wszyscy 
księża pracujący w Kobylepolu, ale z braku uprzednio własnej parafii, 
a później kościoła, było to zadanie utrudnione i rozłożone na lata. Jed-
nocześnie trwały jeszcze prace wykończeniowe we wnętrzu kościoła 
oraz jego otoczenia.

Rok 1977 to czas, kiedy parafianie Kobylepola zdawali egzamin z 
przynależności nie tylko do kościoła powszechnego, ale także do ko-
ścioła kabylepolskiego, jako społeczność parafialna. Był to czas nawie-
dzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii. Uroczystość 
odbyła się 9 maja 1977 r.. Obraz został przywieziony samochodem 
- kaplicą. Powitanie Matki Bożej było bardzo uroczyste. Uroczystość 
uświetnił swą obecnością ks. bp Marian Przykucki oraz zaproszone 
duchowieństwo, poczty sztandarowe i bardzo licznie zgromadzeni pa-
rafianie. Obraz przebywał w parafii 24 godziny i był zawsze otoczony 
rozmodlonymi wiernymi.

Budowa dzwonnicy. Usy-
tuowano ją nieopodal ko-
ścioła od strony wschodniej. 
Jest to budowla o konstruk-
cji żelbetowej, z daszkiem 
nakrytym blachą cynkową. 
Umieszczono w niej trzy 
dzwony o imionach: św. 
Stanisław, Maryja Wnie-
bowzięta (największy) i św. 
Wojciech. Odlano je w Lu-
dwisarni Saturnin Skubiszyń-
ski w Poznaniu. Dzwonnica, 
posiada napęd elektryczny, 
a praca dzwonów sterowana 
jest elektroniczne. Uroczy-
stego poświęcenia dzwonów 
dokonał ks. abp Jerzy Stro-
ba. Metro polita Poznański w 
dniu 20 września 1981 roku.  
W imieniu parafian przema-
wiał Janusz Borowiak z Ko-
bylepola (na zdjęciu niżej z ks. Stanisławem Kałkiem).

Ostatnie szlify wnętrza kościoła. W dalszym ciągu w kościele trwały 
prace wykończeniowe wnętrza. To bardzo praco i czasochłonne zaję-
cia. Ks. Stanisławowi zależało jednak, aby należycie wykończyć wnętrze 
świątyni, ponieważ to Dom Boży na który Kobylepole czekało tak dłu-
go.

Jak gdyby w międzyczasie, pomiędzy rożnymi obiektami budowany-
mi przez ks. Stanisława a doprowadzaniem kościoła kobylepolskiego do 
świetności, były jeszcze inne wydarzenia godne odnotowania. W 1983r. 
ks. St. Kałek jest organizatorem spotkań kapłanów francuskich i pol-
skich. Jest również ich tłumaczem w czasie dyskusji.

Prace budowlane nadzorowane i wykonywane przez, ks. Stanisława 
dobiegły do końca. W Polsce były to czasy bardzo trudne i niespokojne. 
Władze PRL wprowadziły stan wojenny 13 grudnia 1981r. Społeczeń-
stwo polskie było w coraz trudniejszej sytuacji pod różnymi względami. 
Państwo nie potrafiło zaspokoić podstawowych potrzeb swoim obywa-
telom. (cdn)                                                                            Maria Boruta
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sesja rady osiedla
Warszawskie Pomet Maltańskie

ALTANA POMOŻE PACJENTOM

Informacja na temat uruchomienia ogrzewalni dla bezdom-
nych przy ul. Krańcowej. Przewodnicząca Rady zrelacjonowała 
przebieg spotkania z przedstawicielami policji i straży miejskiej 
w siedzibie Rady Osiedla Główna na temat monitorowania te-
renu wokół ogrzewalni przy ul. Krańcowej. W ogrzewalni będą 
mogły przebywać też osoby po spożyciu alkoholu, ale nie pijane. 
Osoby pijane będą odwożone przez policję do innych punktów. 
Rejon ogrzewalni zostanie objęty patrolami trwającymi do 30 
marca 2016 r., w tym patrolami funkcjonariusza przeciwalkoho-
lowego. Później w ten rejon będą kierowane patrole dorywcze.

Ulica Krańcowa nie zostanie obecnie podłączona do miej-
skiego minitoringu wizyjnego. Przewodniczący Zarządu wyja-
śnił, że System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania objął 
niedawno m.in. ulice: Główna (od św. Michała do ul Nadolnik), 
ul. Nadolnik, Park Nadolnik, ul. Hlonda. Na terenie Osiedla 
nie ma infrastruktury technicznej, umożliwiającej włączenie 
nowych kamer. Natomiast zostaną podjęte starania o instalacje 
kamer działających w oparciu o technologię radiową. Jeśli więc 
ul. Krańcowa zostanie uznana za miejsce niebezpieczne w ocenie 
policji i straży, to być może te kamery zostaną zainstalowane. 

Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady powiadomiła ze-
branych, że prezydent Poznania w najbliższym czasie nie spotka 
się z mieszkańcami Osiedla. Odczytała podziękowania dyrektora 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej za 
środki przekazane na budowę zadaszenia altany. Przewodniczą-
cy Zarządu poinformował, że radny Rafał Zabel podczas sesji 
Rady Miasta Poznania przedstawił problemy z dostawą wody 
mieszkańców Rejonu Maltańskie.

W nawiązaniu do pisma Rady Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej nr 46, rozmawiano o planowanej budowie progów spo-
walniających w ul. Konińskiej i Inowrocławskiej. Uzgodniono, 
że do dnia 15 stycznia 2016 r. radni pozyskają zgody mieszkań-
ców na budowę progów. Przewodnicząca Rady powiadomiła też 
zebranych, że w sprawie zniszczonej nawierzchni ul. św. Michała 
ZDM wezwał PKP SA oraz Kopalnię Kruszyw Rokitki sp. z o.o  
do należytego utrzymania zjazdu  z tejże ulicy. Członkowie Rady 
dyskutowali także na temat planowanych zmian w systemie go-
spodarowania odpadami komunalnymi. Podczas sesji podjęto 
uchwałę w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

                                                               (Na podstawie protokółu)

Bardzo ważne i uczęszczane skrzyżowanie ulic Nowogrodz-
kiej i Łomżyńskiej na Osiedlu Warszawskim często tonęło w 
wielkiej kałuży, ponieważ woda z opadów nie miała stąd od-
pływu. Problem ma definitywnie rozwiązać wykonane ostat-
nio podłączenie istniejącej w tym miejscu starej studzienki do 

osiedlowej kanalizacji deszczowej. 

Na Osiedlu Warszawskim w ostatnich latach wykonano wie-
le nowych chodników. Należy się jednak zastanowić, czy mają 
one służyć pieszym, czy parkującym samochodom. Na ulicach 
Zambrowskiej, Augustowskiej, Modlińskiej, gdzie chodniki nie 
mają więcej niż 1,5 m, notorycznie parkują samochody. Na Za-
mbrowskiej na chodniku codziennie stoją ciężarówki, które w 
ogóle nie powinny parkować w tym miejscu. Na Modlińskiej 
nie można w godzinach popołudniowych przejść chodnikiem, 
a ludzie muszą maszerować jezdnią. Na Goplańskiej samocho-

chodniki dLA pieszych! dy nieustannie parkują na trawniku, a to jest ulica dość szero-
ka i można parkować na jezdni. Nie wiem po co budować nowe 
chodniki, bo przecież służą one tylko do parkowania.

Przypominam o koniecznej naprawie chodnika na ul. No-
wogrodzkiej, między Łomżyńską a Terespolską. Ten jest całko-
wicie rozjechany przez ciężarówki dostarczające towar do sklepu 
spożywczego. Ten chodnik trzeba by odgrodzić słupkami, bo 
ciężarówki szybko go zniszczą. Kilkakrotnie zgłaszałem problem 
parkowania na chodnikach do straży miejskiej, ale doczekałem 
się tylko sporadycznych interwencji, a to nie skutkuje. Nie wiem 
co robi nasz dzielnicowy. Ja nigdy nie widziałem go na patrolu. 
Polecam te uwagi Radzie Osiedla.                  Bonifacy Kowalski 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilita-
cji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu pani Irena 
Majer w imieniu własnym, pacjentów i rodzin przysłała pismo 
do pana Michała Grzesia - przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Warszawskie Pomet Maltańskie z podziękowaniem za pomoc w 
sfinansowaniu altany, stanowiącej część rekreacyjną dla pacjen-
tów Oddziału Dziennego Psychiatryczno - Geriatycznego 

Pacjentami oddziału są przede wszystkim osoby starsze, po 
60-tym roku życia, z przewlekłymi schorzeniami (w tym zespo-
łami otępienia), które nie są w stanie samodzielnie przebywać 
bez opieki domowników i oprócz opieki potrzebują wsparcia 
psychicznego i społecznego. Dzięki altanie podopieczni będą 
mogli spędzać czas na wolnym powietrzu, a nie tylko w murach 
ośrodka, co bardzo korzystnie wpływa na poprawę samopoczu-
cia oraz stanowi ważny element terapii. Na świeżym powietrzu, 
w pięknym otoczeniu zieleni, będą mogły być prowadzone przez 
wyspecjalizowany personel zajęcia z terapii manualnej, plastycz-
nej, a także muzycznej.

Pieniądze na altanę zostały pozyskane z budżetu Osiedla 
Warszawskie Pomet Maltańskie. Radni nie kryją zadowolenia 
i satysfakcji, że pieniądze zostały przekazane na tak szczytny c
el.                                                                         Karina Kozanecka



12

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

GAL - symboL nAjwyższej jAkości

Właściciele firmy GAL na terenie zakladu przy Rynku 
Wschodnim. W środku twórca przedsiębiorstwa pan Paweł 

Marek z synami panem Michałem (z lewej) i panem Łukaszem 

Istniejące od 1989 roku Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Rolno-Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. MAREK S.J. zostało ostat-
nio uhonorowane prestiżowym tytułem „Symbol Marki Pre-
mium 2015”. Z tej okazji w krajowej prasie ukazały się arty-
kuły o rodzinnej firmie z Głównej w Poznaniu. Przytoczymy tu 
niektóre opinie i pokażemy dlaczego najlepsi eksperci są pełni 
podziwu i uznania dla naszego laureata.

Nagrodzone przedsiębiorstwo GAL jest rodzinną, polską fir-
mą, która swoje idee i lokalny patriotyzm przekuła w wielki 
sukces. Droga do niego wiodła przez organiczną pracę kilku 
pokoleń, niezależność, a przede wszystkim najwyższą jakość 
produktów – napisano w czasopiśmie Monitor Biznesu. Siła 
GAL-a bierze się z przekonania właścicieli, że polska firma po-
trafi oprzeć się zachodniej, bezwzględnej konkurencji, zdobyć 
zaufanie odbiorców i trwale utrzymać się na rynku. 

Jesteśmy nastawieni na nieustanny rozwój, cały czas poszu-
kujemy nowych technologii. Bacznie śledzimy najnowsze trendy, 
uczestniczymy w międzynarodowych targach na całym świecie, 
aby wiedzieć, w którym kierunku rozwija się rynek, co można zro-
bić lepiej - mówi współwłaściciel pan Michał Marek. -Wszystko 
to zaowocowało tytułem „Symbol Marki Premium 2015”. To jest 
potwierdzeniem, że nasze wieloletnie starania o oferowanie pro-
duktów o najwyższych walorach zostały docenione przez grono 
ekspertów. To także motywacja do dalszego rozwoju.

Wzorem dla właścicieli jest etos pracy organicznej, tak ty-
powej dla starej, dobrej, branej za wzór w wielu dziedzinach 
Wielkopolski. Firma z Głównej zawsze wyprzedza konkuren-
cję, bo nigdy nie spoczywa na laurach. Świadczą o tym kolej-
ne inwestycje, których wartość rokrocznie wynosi 1–2 mln zł. 
Stale rozbudowuje i unowocześnia park maszynowy. Rok 2015 
przyniósł w firmie GAL kolejne innowacje i jeszcze wyżej 
podniósł poprzeczkę jakości oferowanych produktów.

Podstawową działalnością firmy jest produkcja suplementów 
diety oraz kosmetyków, jednak w ofercie znajdują się także 
miody pozyskiwane z własnych pasiek na przyjaznych naturze 
terenach. Mottem firmy jest hasło „Ufamy Naturze”, a produkty 
trafiające stąd na rynek powstają z naturalnych składników. 

Firma wyróżnia się bogatym zapleczem sprzętowym. - Po-
siadamy automatyczne linie do produkcji kapsułek miękkich, 
twardych, maszynę do pakowania gotowych kapsułek, a także 
linię do automatycznego pakowania wysyłek do naszych klien-
tów - aptek na terenie całego kraju. W zeszłym roku udało się 
nam poszerzyć wyposażenie o nowoczesną, automatyczną linię 
do produkcji pomadek.

W artykułach o rodzinnym przedsiębiorstwie z Głównej 
podkreśla się, że posiada ono własne tłocznie, dzięki którym 
samo pozyskuje oleje z nasion wiesiołka, dyni i innych roślin 
oleistych. Firma GAL ma u siebie dwa laboratoria, w których 
surowce i produkty gotowe poddawane są licznym badaniom, 
w tym na obecność metali ciężkich. Obecnie na polskim rynku 
znajdują się 4 grupy wyrobów firmy GAL – produkty lecznicze, 
suplementy diety, kosmetyki oraz produkty pszczele Produktów 
jest ponad 100,

– Warto wybierać nasze produkty, ponieważ oprócz spełniania 
najwyższych standardów mamy wieloletnie doświadczenie z do-
stawcami surowców z całego świata – podkreśla M. Marek. Naszy-
mi koronnymi atutami są polskość, autentyczność i samodzielność, 
gdyż to one pozwalają nam utrzymać bardzo wysoką jakość. 

W artykułach czytamy, że GAL wspiera społeczne inicjatywy, 
funduje nagrody, działa na rzecz społeczności lokalnej. 

GAL stworzył własny system dystrybucji produktów, dzięki 
któremu blisko 14 tysięcy aptek i sklepów zielarskich z łatwością 
może składać zamówienia. Kolejną nowością w rozwoju platfor-
my „GAL dla aptek” jest aplikacja mobilna na smartfony. Dzięki 
niej aptekarze w każdej chwili – np. stojąc w korku – będą mogli 
zaopatrywać swoje punkty w wybrany asortyment.

– Jesteśmy pionierami w takim sposobie dystrybucji na rynku 
farmaceutycznym i suplementacyjnym – podkreśla M. Marek. – 
Nikt na tym rynku nie ma tak rozwiniętego systemu handlowego. 
Dzięki temu mamy pełną niezależność w dostępie do aptek i zie-
larni, a w dobie zakupów internetowych jesteśmy łatwiej dostępni. 
Wsiedliśmy do pociągu o nazwie “nowoczesny internet” i mamy 
zamiar to wykorzystać. Nie martwimy się o przyszłość na rynku, 
bo dzięki zdroworozsądkowemu podejściu do biznesu i zaangażo-
waniu każdego pracownika śmiało patrzymy w przyszłość. 

Korzystano z artykułów: (Wielko)polski GAL w zgodzie z naturą 
(Monitor Rynkowy), GAL nie zwalnia tempa (Monitor Biznesu) MD
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GimnAzjum nr 20 im. ojcA mAriAnA żeLAzkA

nowy wodociąG

 GÓRA GROSZA POLICZONA
Wolontariusze Gimnazjum nr 20 podsumowali akcję Góra 

Grosza. Nasza szkoła łącznie zebrała 92 zł i 58 gr. Największą 
górę grosza przekazała klasa 3a (49,67 zł). Na drugim miejscu 
znalazła się klasa 2b (18,81 zł). Trzecie miejsce zajęła klasa 3b 
(15, 32 zł). Mimo, że poza podium, ale wielkie brawa za zaanga-
żowanie i dobre serce dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, 
czyli klasy 1a, która zebrała 8,78 zł.          Małgorzata Woźniak

    ZWIEDZALIŚMY BERLIN
Grupa 44 uczniów Gimnazjum nr 20 wraz z opiekunami udała 

się 4 grudnia na wycieczkę do Berlina. W trakcie spaceru po mie-
ście zwiedzano m.in. dzielnicę rządową z niemieckim parlamen-
tem, Reichstagiem, Bramę Brandenburską, Czerwony Ratusz, 
Kościół Mariacki oraz Wieżę TV. Ponadto gimnazjaliści mieli 
okazję przypomnieć sobie bardziej i mniej odległą historię kon-
tynentu europejskiego odwiedzając Pomnik Pomordowanych 
Żydów Europy czy zachowane fragmenty muru berlińskiego. 

    KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Tematem przewodnim było rozświetlenie stołu wigilijnego. 

Wolontariusze sprzedawali świece, a zebrane fundusze przezna-
czone zostały na zakup środków opatrunkowych w ramach akcji 
„Opatrunek na ratunek”.                               Małgorzata Woźniak

    PIŁKARZE W NARARCIU
Reprezentanci Gimnazjum nr 20 z powodzeniem walczą o pół-

finał Mistrzostw Poznania w  Halowej Piłce Nożnej Gimnazjali-
stów. W eliminacjach nasza reprezentacja u siebie bardzo szybko 
rozprawiła się z przeciwnikami: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum 
nr 9 oraz Gimnazjum Dąbrówka. Zajęliśmy pierwsze miejsce w 
grupie i awansowaliśmy do ćwierćfinału, czyli do grona 16 naj-
lepszych drużyn w Poznaniu. Runda ćwierćfinałowa nastąpi 13 
stycznia od godz. 10 w hali przy ul. Harcerskiej. Będziemy gościć 
drużyny z Gimnazjum nr 3, 26 oraz Gimnazjum Pijarów. Ser-
decznie zapraszamy do oglądania zmagań.   Hubert Gałczyński

       CZYTAMY DZIECIOM
Wolontariuszki z klasy IA czytają bajki swoim znacznie młod-

szym koleżankom i kolegom – dzieciom z przedszkola nr 78. 
Spotkanie odbyło się w ramach akcji  „Dawno, dawno temu....” 

                                           Zdjęcia i tekst Małgorzata  Woźniak

Dużą atrakcją była wizyta w Muzeum Techniki w budynku 
dawnego dworca kolejowego Na kilku poziomach zgromadzono 
eksponaty związane z różnymi dziedzinami techniki – dawne stu-
dia TV i radiowe; wagony kolejowe, samoloty, żaglówki. A także 
zwiedzanie części zwanej Spektrum – z możliwością samodziel-
nego przeprowadzania doświadczeń z wielu dziedzin nauki. Kul-
minacją wyjazdu był oczywiście Jarmark Bożonarodzeniowy, na 
którym mieliśmy możliwość zakupu oryginalnych świątecznych 
ozdób i prezentów, a także degustacji miejscowych przysmaków.                                                                                                                                      
                                                                              Beata Kierzkowska

W ostatnich tygodniach firma związana z Aquanetem wymie-
niła rury wodociągowe w ulicy Głównej, od ul. św. Michała do ul. 
Zawady. Prace na tym około 400-metrowym odcinku wykonano 
w ramach stopniowego, planowego unowocześniania instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście. Usunięte ostatnio 
na wspomnianym odcinku rury żeliwne o średnicy 200 mm zo-
stały ułożone tam w 1932 roku, a więc przeleżały w ziemi 83 lata. 
Nowe rury z atestowanego tworzywa sztucznego mają średnicę  
nieco większą - 225 mm - i powinny wytrzymać co najmniej tyle, 
ile poprzednie. 
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szkołA podstAwowA nr 45 im. orp „poznAń” przy uL. hArcerskiej 3
WIGILIA ŚRODOWISKOWA
Zgodnie z tradycją w naszej szkole odbyła się uroczysta wigilia 

środowiskowa. Wspólne świętowanie rozpoczęło się występem Scho-
li z Głównej, która przepięknie zaśpiewała dla nas kolędy. Następnie 
uczniowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe, które wprowa-
dziło nas w nastrój i tajemnicę narodzin Jezusa. Życzenia świąteczne 
popłynęły od księdza proboszcza Jana Bartkowiaka, przewodniczącego 
Rady Osiedla Główna pana Ludwika Troińskiego oraz pani dyrektor 
Doroty Urbanowicz. Nie zabrakło także serdecznych słów przy opłatku 
i wigilijnych potrawach. 

JASEŁKA I NIESPODZIANKI
Przed przerwą świąteczną w auli odbyły się Jasełka. Młodzi akto-

rzy opowiedzieli nam piękną  historię narodzin Jezuska. Wspólnie od-
śpiewaliśmy kilka kolęd i w tym świątecznym nastroju udaliśmy się 
do pięknie przygotowanych sal na wigilie klasowe. Dzięki naszym ro-
dzicom stoły były pełne przysmaków, a na „grzeczne” dzieci czekały 
niespodzianki.

          ŚWIATOWY MIŚ
W tym Światowym Dniu Pluszowego Misia uczniowie klas młod-

szych przynieśli ulubione maskotki: od bardzo malutkich do bardzo du-
żych. Niezwykłą atrakcją tego dnia stały się odwiedziny wyjątkowego 
Gościa – Pluszowego Misia. Podczas wspólnej zabawy w auli szkoły 
najmłodsi recytowali wiersze, czytali fragmenty książek i odgadywali 
zagadki o misiach. Na zakończenie przy piosence „Jadą, jadą misie” 
dzieci zatańczyły ze swoimi pluszowymi maskotkami. 

          ZGRANA GRUPA
Nasz oddział przedszkolny to zgrana grupa! Lubimy razem uczyć 

się i bawić. W naszej „zerówce” dzieje się mnóstwo ciekawych rze-
czy. Mamy zajęcia umuzykalniające, artystyczne oraz gimnastykę ko-
rekcyjną. Poznajemy język angielski i uczestniczymy w spotkaniach 
Filharmonii Pomysłów. Ale to nie wszystko! Mieliśmy warsztaty w 
ZOO, gdzie poznaliśmy ”mowę zwierząt” oraz zajęcia plastyczne, na 
których malowaliśmy ecotorby, zajęcia kulinarne ze zdobieniem pier-
ników. Wszystkich atrakcji nie sposób wymienić, dlatego zapraszamy 
na stronę naszego oddziału: www.szp45.pl/klasowe nowinki/oddział 
przedszkolny

         WIELKODUCHY
„Nasze Wielkoduchy rosną w siłę!” - powiedziała opiekunka Szkol-

nego Klubu Wielkoducha pani Magdalena Cecko podczas seminarium 
pt. „Wolontariat w edukacji” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim. Wielkoduchy z SP45 nie zapominają o osobach, dla których okres 
świąteczny jest szczególnie trudny. Wspólnym kolędowaniem w Domu 
Pomocy Społecznej „Ugory” nasi wolontariusze   pokazali jak ważne 
jest dla nich spotkanie z drugim człowiekiem i jego niezwykłą historią. 
W trakcie rozmów z seniorami okazało się nawet, że jedna z mieszka-
nek DPS, pani Leokadia, chodziła do naszej szkoły 70 lat temu! Już 
planowane jest kolejne spotkanie, tym razem w murach SP45!

MINI HANDBALL - ZWYCIĘSTWO!
Rozpoczęła się VII edycja programu Mini Handball. Pierwsze roz-

grywki szkół z rejonu Nowe Miasto odbyły się w naszej szkole. Po 
meczach pełnych emocji i zaangażowania, pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna z SP 45, pokonując drużyny z SP 46, SP 85 i SP 87.Najlepszą 
zawodniczą rozgrywek została Martyna Przybylska. Gratulujemy!
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zmodernizowAć Leśną!

Znów ktoś wjechał ostro w stalową barierę przy ul. Browarnej 
nad Stawem Młyńskim. Już raz zginął tu człowiek, więc...

co z nimi zrobić?
Kontenery mieszkalne przy ulicy Średzkiej od chwili po-

wstania kompromitują Poznań, ale głównie wcale nie z powo-
du fatalnych warunków bytowych, jakie stwarzają mieszkań-
com. Te warunki są oczywiście bardzo złe, ale w naszym mie-
ście z pewnością wiele rodzin ma jeszcze gorzej. Kontenery są 
przede wszystkim wielką kpiną z przysłowiowej poznańskiej 
gospodarności, racjonalności i rzetelności. Autor kontenero-
wego wstydu, były dyrektor ZKZL Jarosław Pucek wydał na 
kontenery około 1,5 mln zł, co wystarczyłoby na zbudowanie 
wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Nigdy nie został z tego 
rozliczony, a powinien. 

Słusznie pochylano się z troską nad ciężką dolą lokatorów kon-
tenerów, ale wcale nie dostrzegano, że ta inwestycja od początku 
była przede wszystkim jednym wielkim, skandalicznym absur-
dem ekonomicznym i marnotrawieniem publicznych pieniędzy. 
Teraz temat stalowych bud dla ludzi przy ul. Średzkiej powrócił 
w związku z zapowiedzianą przez władze Poznania likwidacją 
kontenerowej kompromitacji. Tylko Jarosław Pucek ma okazję 
nadal głosić gdzie tylko się da, że jego kontenery „spełniły swoje 
zadanie”. Możliwe, ale o jakim zadaniu tu mowa, bo z pewnością 
nie o rozwiązaniu problemu tzw. trudnych lokatorów. 

Dopuszczenie do powstania kontenerów i wydanie zezwo-
lenia na ich zasiedlenie obnaża fikcję działania takich służb 
jak nadzór budowlany, sanepid, straż pożarna i inne. Szczy-
tem mydlenia oczu i okłamywania opinii publicznej było zain-

stalowanie w kontenerach tzw. cieplnych kurtyn powietrznych. 
Te drogie w użytkowaniu urządzenia miały pełnić rolę nieistnie-
jących przedsionków, których brak dyskwalifikował kontenery 
jako pomieszczenia mieszkalne dla ludzi. Żaden lokator nigdy 
takiej kurtyny nad drzwiami wejściowymi nie włączył, bo to 
byłoby oczywistym marnowaniem pieniędzy. Ale prądożerne i 
nieskuteczne urządzenia zakupiono, zamontowano i urzędnicy 
uznali sprawę za załatwioną. Głupota, niekompetencja, naduży-
cie, cyniczna hipokryzja, kpina ze zdrowego rozsądku?

Dobrze, że w kontenerach już nie będą mieszkać ludzie Może 
jednak warto, pozostawić je na miejscu i znaleźć dla nich nowe, 
odpowiednie funkcje. Nie zaszkodziło by ogłoszenie konkursu 
na najlepszy pomysł ich wykorzystania, zasięgnięcie opinii har-
cerzy, Rady Osiedla, organizacji miejskich...                         MD

Myślę, że zdecydowana większość mieszkańców Zielińca chce, 
aby ulica Leśna (fot. z prawej) została zmodernizowana i do-
stosowana do normalnego ruchu samochodowego, w tym rów-
nież miejskiej komunikacji autobusowej. Aby komunikacja na 
osiedlu funkcjonowała właściwie, prace modernizacyjne muszą 
objąć także ulicę Sarnią. Tego należy się domagać od fabryki 
Volkswagena i od Zarządu Dróg Miejskich, a sprawę powinna 
pilotować Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Ten 
nowo wybrany niedawno samorząd jest w swoich działaniach 
dość energiczny i powinien tu wykazać swoją skuteczność. 

Na Radzie Osiedla spoczywa jeszcze inne bardzo ważne zada-
nie: przypilnowanie, aby pieniądze przeznaczone przez Volkswa-
gena na ulice Zielińca zostały wydatkowane w sposób właściwy, 
celowy i gospodarny, a nie roztrwonione przez urzędników. Wiemy 
z doświadczenia, że oni potrafią swoim zaprzyjaźnionym firmom 
płacić bardzo hojnie z publicznej kasy i nie rozliczają ich rzetelnie 
za rzeczywiste efekty. Tak można zmarnować miliony i okaże się, 
że zabraknie na zrealizowanie zamierzeń. 

Trzeba dopilnować, aby wykonawcom prac przy modernizacji 
komunikacji w Zielińcu płacono tyle, ile się rzeczywiście należy, 

aby pieniądze zostały wykorzystane w pełni gospodarnie. Dlatego 
Volkswagen nie powinien przekazywać miastu pieniędzy, lecz pła-
cić bezpośrednio wykonawcom, w ścisłym porozumieniu z Radą 
Osiedla. Można i trzeba stworzyć taki system, aby realizacja zadań 
i odbiory wykonanych prac przy ulicach były pod stałą społeczną 
kontrolą.                  (Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Osuszono fundamenty, ocieplono i odnowiono elewację jedne-
go budynku przy ul. Żelaznej i oby to objęło następne.  
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
IMPREZA „GRA O KRAKÓW”
Imprezę estradową pt. „Gra o Kraków” prowadził w sali gimnastycznej 

Stanisław Sielicki. Zainteresował dzieci poprzez konkursy z nagrodami,  
śpiew i zabawę balonowymi piłkami. Hasło przewodnie: „Nieważne kto 
wygra, nieważne kto gra, byleby zabawa była na 102”. Uczniowie poznali 
istotne wydarzenia historyczne w Krakowie, ważne postacie w historii 
Polski. Ochotnicy z różnych klas pokazali się jako hejnaliści wygrywa-
jący melodie na trąbce, jako babcia Tamara i dziadek Kacper opowiada-
jący legendę o smoku wawelskim, pokazali koronację Władysława Ło-
kietka i taniec królewskiej pary. Była szybka lekcji ważenia i szacowania,  
a także pakowania i dekorowania prezentów.              Anna Cichowicz

O JESIENI WIEMY WSZYSTKO
Odbył się szkolny konkurs WIEDZY O JESIENI klas I-III. Wzięło 

udział sześć drużyn – Grzyby, Kasztany, Żołędzie, Wrzosy, Liście i Ja-
rzębina. Każdą reprezentował przedstawiciel klasy pierwszej, drugiej i 
trzeciej. Zwyciężyły Kasztany – Wojciech Grupa kl.I, Blanka Marsza-
łek kl.II, Łukasz Gucia kl.III, drugie miejsce Grzyby – Igor Papuga kl.I, 
Alicja Wiza kl.II, Weronika Majchrzak kl.III, trzecie miejsce Żołędzie – 
Wiktoria Lisiecka kl.I, Jakub Elegańczyk kl.II, Alicja Koczorowska kl.III. 
Wszystkim  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!   Dorota Pich

PIOSENKA NA NIEPOGODĘ
Już po raz drugi odbył się konkurs wokalny dla najmłodszych „Pio-

senka na niepogodę”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0 i I. Dzieci 
solo lub w duetach śpiewały przygotowane wcześniej piosenki z reper-
tuaru dziecięcego. Zwycięzcami konkursu zostali kolejno: I miejsce Ma-
teusz Bryś z kl. 1a za piosenkę pt „ Wakacje”, II miejsce Julia Kozłowska 
z kl.0 za piosenkę „Pada deszcz”, III miejsce Jessica Szurkowska z kl. 1b z 
piosenką „ Mam tę moc” z Krainy Lodu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Katarzyna Gałęska

      ŚNIADANIE DAJE MOC
W dniu Zdrowego Śniadania uczniowie klas pierwszych wzięli udział 

w warsztatach zdrowej kanapki w myśl programu „Śniadanie daje moc”. 
Warsztaty przygotowali i poprowadzili wolontariusze z fundacji Dr 
Clown. Było zdrowo, kolorowo, smacznie i bardzo wesoło. Uczniowie 
samodzielnie szykowali kanapki z dużą ilością warzyw oraz owocowe 
szaszłyki. Wszyscy chętnie zajadali zdrowe produkty i z pewnością za-
pamiętali, co warto jeść na śniadanie każdego dnia. My dorośli również 
pamiętajmy, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i to dzięki niemu 
dzieci mają energię do nauki i zabawy. Uczestnicy otrzymali czerwone 
noski od Fundacji i zrobili pamiątkowe zdjęcie.        Katarzyna Gałęska

  SKOMPONUJ MI MELODIĘ
Już po raz trzeci spotkaliśmy się na koncercie muzyki poważnej. Spo-

tkanie pt. „Skomponuj mi melodię” odbyło się w dwóch grupach wieko-
wych: 0-3 i 4-6. Na poprzednim, październikowym koncercie nasi mi-
lusińscy mieli możliwość wysłuchać gry na parasolu, pile tarczowej czy 
rurkach PCV. Tym razem usłyszeli znane  kompozycje muzyki klasycz-
nej takich kompozytorów jak Vivaldi, Strauss, Bach czy Grieg. Dowie-
dzieli się też jak skomponować melodię i co było inspiracją dla autorów 
arcydzieł. Z przyjemnością przenieśliśmy się podczas tych 45 minut na 
muzyczne polany dźwięków.                                      Monika Bobrowska

    WIERSZE NA MIKOŁAJKI
Odbył się tradycyjny Mikołajkowy 

Konkurs Recytatorski dla klas I – III, 
a Mikołaj był jurorem. Recytację du-
etów poszczególnych klas oceniały 
również panie: dyrektor U. Kacz-
marek, bibliotekarka H. Madońska 
oraz przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego- P. Płokarz. W tym 
roku uczniowie przedstawiali wiersze 
o zwierzętach. Laureatkami konkur-
su ZWIERZYNIEC zostały uczenni-
ce klasy III B – Zuzanna Michalska i 
Wiktoria Kłosowska, które przedsta-
wiły wiersz J. Brzechwy „Foka”. Drugie miejsce zdobyły W. Lisiecka i 
W. Kubacha z klasy I C za wiersz „Zebry”. Trzecie miejsce przypadło A. 
Kuklińskiej i B. Marszałek z klasy II A za wiersz „Kos”. Jury specjalnym 
wyróżnieniem nagrodziło uczniów klasy II B – M. Roszyk i W. Szneide-
ra za inscenizację wiersza „Tygrysy lubią irysy.” Na zakończenie Mikołaj 
poczęstował wszystkie dzieci słodyczami. Jolanta Rożek - Rura

  WIERSZE J. PAPUZIŃSKIEJ
W Zespole Szkół z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi nr 2 w 

Poznaniu odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski pod hasłem: 
„Zimowe Poezjobranie”. W tegorocznej edycji recytowano wiersze pani 
profesor Joanny Papuzińskiej, która była gościem specjalnym spotka-
nia oraz członkiem jury. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 
2a Blanka Marszałek, która przedstawiła wiersz pt.: „Spór”. Spośród 78 
uczestników konkursu wyłoniono 16 laureatów. Wśród nich była Blan-
ka, która otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.                                                                    Sylwia Tajsner
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zasady dobrego wychowania
przyjęciA i zAbAwy

z kroniki policyjnej

Karnawał to dobry czas na towarzyskie spotkania poświą-
teczne. Przypominam, że kulturalny gospodarz przyjmuje gości 
w obuwiu wyjściowym (lekkie trzewiki/szpilki). Wszelkie, nawet 
najbardziej eleganckie, pantofle domowe są wykluczone. Łama-
niem dobrych kanonów jest także podsuwanie gościom domo-
wych ,,papci” albo szmatek, by nie zabrudzili (śniegiem, błotem) 
parkietu/dywanu. Jeśli pogoda ,,mokra” to i goście powinni po-
myśleć (choćby o własnym komforcie) i zabrać z sobą a potem 
założyć suche lekkie obuwie – nie ma nic gorszego niż siedzieć w 
przemoczonych butach. Jeśli to nieformalne spotkanie w gronie 
przyjaciół, to panowie mogą pominąć krawat pod warunkiem, że 
reszta stroju będzie miała charakter sportowy, co nie oznacza... 
dresu albo byle jakiego swetra. O paniach nie piszę, bo one za-
wsze chcą atrakcyjnie wyglądać. A jednak powłóczystą suknię/
brylanty/brokaty we włosach zostawmy na inną, bardziej balową 
okazję.

Przyjemnie spotkać się przy małym lub większym co nieco. 
Czy można podać... biały ser? No, też pomysł – ktoś może się 
obruszy. I w tym miejscu ,,skoczę” do menu z wielkiego świa-
ta, a konkretnie do Paryża, gdzie przez dwa grudniowe tygodnie 
odbywała się międzynarodowa Konferencja Klimatyczna. Otóż 

przygotowując ulubione przysmaki znamienitych gości podano 
także właśnie biały ser, bo jego wielbicielem jest Władimir Putin. 
A w ogóle przygotowano pół miliona dań, zatrudniono najlep-
szych kuchmistrzów, a do słownika weszło określenie ,,dyploma-
cja kulinarna”. 

Warto ją zastosować podczas tych naszych towarzyskich spo-
tkań. I nawet jeśli na stole będą tylko chipsy (tłuste) to dobrze się 
stanie gdy obok nich pojawią się chrupiące warzywka i np. chipsy 
jabłkowe (beztłuszczowe). Jeszcze o menu w Paryżu: trzeba było 
uwzględnić dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe itd. 
Na pierwszy obiad podano m.in. małże świętego Jakuba, pierś 
kurczaka, a na deser alpejski ser reblochon z mirrą, jadalnym 
mchem i dziką sałatą pachnącą lasem. Wracając jednak do na-
szego towarzyskiego stołu: też trzeba uwzględnić a to czyjąś die-
tę, a to niechęć do  mięsa/ryb/owoców morza itp. i zapropono-
wać inne dania. Chodzi przecież o to, aby goście wychodzili w 
dobrych nastrojach!

I na koniec powtórzę niczym mantrę: niekulturalne jest 
zmuszanie do picia alkoholu. Człowiek kulturalny (i rozsąd-
ny!) – nawet po jednym symbolicznym toaście nie siada za 
kierownicą. Auto zostawiamy, do domu wracamy taxi/miejską 
komunikacją/pieszo. Spacerek to dobra rzecz, ale po drodze 
nie wyśpiewujmy całego kanonu pieśni biesiadnej. Nie wszy-
scy mają poczucie humoru, zwłaszcza obudzeni bladym świ-
tem...                                                                                             (E.K.) 

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca z niezamkniętego miesz-
kania dokonał kradzieży torebki z zawartością (dowód osobisty, 
prawo jazdy, ładowarka do telefonu, karta płatnicza BGŻ, 20 zł. 
Zdarzenie w dniu 26.12.2015r. w godz. 17:00-18:00. 

Ul. Gnieźnieńska. Krystyna M. zgłosiła, że kiedy była na 
cmentarzu dwóch nieznanych sprawców, po odwróceniu jej 
uwagi, dokonali kradzieży z leżącej na ziemi torebki portfela z 
zawartością. Zdarzenie w dniu 24.12.2015r., godz. 14:45. 

Ul. Główna. Nieznany sprawca poprzez wypchnięcie okna 
włamał się do budynku Gimnazjum nr 20 i sekretariatu dokonał 
kradzieży laptopa za 2000zł. Zdarzenie 19.12.2015r. godz. 21:30. 

Ul. Termalna. Nieznany sprawca z kieszeni torebki znajdują-
cej się pod siedzeniem, w autokarze zaparkowanym na parkingu 
przy głównym wejściu do budynku pływalni ,,Termy Maltańskie”, 
dokonał kradzieży telefonu komórkowego Sony wartości 2070zł 
na szkodę Roberta A. Zdarzenie w dniu 16.12.2015r. 

Ul. Warszawska. Poprzez przecięcie moskitiery w oknie wła-
mano się do domu jednorodzinnego, a następnie dokonano kra-
dzieży zegara ściennego. Straty 50 zł na szkodę Rajmunda R.. 
Zdarzenie w okresie 18-22.12.2015r.

Ul. Jana Pawła II. Dariusz D. lat 38 posiadał przy sobie zwitek 
papieru z zawartością suszu roślinnego koloru brunatno zielone-
go. Test THC- pozytywny. 

Ul. Kamieńska. Kamil G. lat 25 (notowany za kradzieże, nisz-
czenie mienia) będąc w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem 
honda Accord na drodze publicznej 

Ul. Ludmiły. Roman B. lat 41 i Dariusz I. lat 51 i Dariusz I. 
lat 35 z terenu posesji dokonali kradzieży aluminiowej drabiny. 
Sprawcy zatrzymani, mienie odzyskano. 

Ul. Zamenhofa. Grzegorz D. lat 22 i Jakub W. lat 18 podejrzani 
o posiadanie amfetaminy. W tym samym miejscu i czasie Grze-
gorz D. kierował pojazdem pod wpływem środka odurzającego 
(amfetaminy).

Ul. Zamenhofa. Roksana J. lat 19 kierowała samochodem bę-
dąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymana przez dzielnicowych KP 
Poznań Grunwald. 

Ul. Ostrowska. Jan R. lat 25 będąc pracownikiem firmy Fe-
dex dokonał kradzieży przesyłki kurierskiej z zawartością dwóch 
zegarków Atlantic i Festina wartości 1100zł. Mienie odzyskano, 
sprawca zatrzymany. 

Ul. Konarskiego. Dawid K. lat 21 dokonał przywłaszczenia 
biżuterii złotej swojej matki. Straty 2000zł. Zdarzenie w okresie 
05-18.12.2015r. 

Ul. Warszawska. Mariusz D. usiłował dokonać kradzieży 10 
puszek farby samochodowej z terenu firmy VW. 
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horoskop nA 2016 rok

W hołdzie Ojczyźnie

u św. mikołAjA biskupA
z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Uczniowie Oddziału Przedszkolnego SP 55 udali się 4 grudnia 
na „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” w Księgarni Św. Wojcie-
cha.  Ten sympatyczny Patron dzieci, ubrany w historyczne szaty 
biskupa, serdecznie przywitał gości. Uczniowie z uwagą słuchali 
fragmentów książki Elizy Piotrowskiej: „Święty Mikołaj z Miry”, 
zaśpiewali piosenkę „Taki duży, taki mały” i zwiedzili księgarnię. 
Na koniec radosnego spotkania dzieci otrzymały prezenty, a św. 
Mikołaj biskup zaprosił wszystkich milusińskich do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia.     Maria Makowska, Zofia Mroszyńska

15 grudnia ub.r. w SP 55 odbył się koncert poetycko-muzycz-
ny „W hołdzie Ojczyźnie”. Uroczystość przygotowała klasa 4a z 
wychowawczynią, chór szkolny oraz uczniowie z klas: 0a, 1a, 2a, 
2c. Spotkanie rozpoczęła  „Rota”        i kolejne pieśni przeplatały 
się z okolicznościowymi wierszami patriotycznymi. Zgromadze-
ni goście: Rada Osiedla, emeryci, rodzice, pani dyrektor, ksiądz 
proboszcz włączali się do wspólnego śpiewania. To patriotyczne 
spotkanie zakończyła wesoła pieśń: „Łączko, łączko”. 

                                     Małgorzata Pietrzak, Zofia Mroszyńska

pAtriotyczne śpiewAnie

BARAN. Rok Walki. Niełatwy początek. Lęk o sprawy naj-
bliższych i własne. Zwróć uwagę na otoczenie Twojego dziecka 
czy też męża/żony. Perypetie finansowe - uważaj na kredyty, in-
ternetowe zakupy – lepiej zrezygnuj! Pojawi się jednak przyja-
ciel-doradca (bliski starszy mężczyzna), który pomoże odzyskać 
harmonię i ład. 

BYK. Rok Pracy. Niespodziewane i nagłe zmiany. Rządzić bę-
dzie pieniądz, więc zrobisz wszystko, aby ustabilizować się ma-
terialnie. Prawdopodobnie się uda, ale – napracujesz się, bo nie 
każdy projekt będzie udany. Znajdziesz się pod wpływem potęż-
nego sponsora. Możliwa zmiana pracy.

BLIŹNIĘTA. Rok Przebudzenia. Walka i wielkie zwycięstwo, 
dotyczące np. uzależnień, złych skłonności, choroby. Kłopoty 
w związku miłosnym spowodowane Twoją niefrasobliwością i 
ekstrawagancją. Czas nakładania się zobowiązań, stąd nerwowy 
tryb życia, niekiedy podejmowanie niekorzystnych decyzji. 

RAK. Rok Pogodzenia Sprzeczności. Niedocenione fakty, po-
pełnione błędy w rezultacie czego pójdziesz złą ścieżką. Dzięki 
odkryciu nowych idei, inspiracji skleisz to co rozbijesz. Zwróć 
więcej uwagi na swoje dziecko (a może wnuka?). Wszelkie trudy 
mogą niekorzystnie wpłynąć na Twoje zdrowie. Powodzenie w 
uczuciach. 

LEW. Rok Przystosowania. Wreszcie wyzwolisz się spod wpły-
wów złych ludzi, idei, odrzucisz kiepskie pomysły.  Dopiero w 
tym roku osiągniesz dawno wytyczony cel, co będzie wymagało 
wytężonej pracy.  To też rok walki z monotonią życia, pragnienie 
zmian. Na sukces w tej materii musisz jeszcze poczekać. 

PANNA. Rok Odnowienia. Może to dotyczyć nowej pracy, 
miłości, życia rodzinnego. Weselne dzwony? Zakończenie i po-

czątek: odetniesz się od starych problemów, może zerwiesz z na-
łogiem a może rozstaniesz się ze złym człowiekiem... Lęk i uspo-
kojenie. Pojednanie tam gdzie były kłótnie (np. spadkowe).

WAGA. Rok Powrotu. Stara miłość powróci, a może unikniesz 
rozwodu. Pojednanie i pogodzenie w kręgu rodziny. Mogą być 
zmiany, nawet porażki (strata finansowa?), ale pokonasz to co złe 
i dostosujesz się do nowych okoliczności. Pojawienie się nowej 
ważnej dla Ciebie osoby a wraz z nią – przyjemności. 

SKORPION. Rok Niespodzianek. Nagły wyjazd, podróż zwią-
zana z podpisaniem kontraktu, koniecznością zapoznania się z 
ważnymi dokumentami. Konflikt w pracy spowodowany przez 
kogoś bezmyślnego. Decyzje wymagające odwagi. Kto czeka na 
dziecko – powita je (narodziny albo powrót z obczyzny).

STRZELEC. Rok Sprzeczności. Fałszywy przyjaciel i związane 
z nim problemy, powodujące lęk, frustracje, niepokój. Unikaj po-
życzania komuś pieniędzy, żyrowania kredytów itp.   Rekompen-
satę znajdziesz w życiu rodzinnym. Dobre układy w pracy, na-
groda. Budowanie zgody a może wspólnego rodzinnego domu.

KOZIOROŻEC. Rok Harmonii. Nowy kontrakt (dokumenty 
do podpisania) wprowadzi porządek tam gdzie były zawirowa-
nia. Może to dotyczyć Twojego stanu cywilnego  Wykażesz się 
odwagą w trudnej sytuacji. Ważne wiadomości, rozmowy praw-
dopodobnie dotyczące pracy – w konsekwencji wyjazdy. Tam 
gdzie walka, tam zwycięstwo.

WODNIK. Rok Walki. Uważaj na pasje, którym się oddajesz. 
Już zabierają czas i siły, a mogą spowodować nawet konflikty w 
gronie rodzinnym. Zadbaj o finanse.  Ważne spotkanie pozwoli 
odsłonić tajemnice Twojej przeszłości co będzie miało wpływ na 
teraźniejszość. Będziesz walczyć z silnym przeciwnikiem, 

RYBY. Rok Zmian. Uda się wreszcie zrzucić ciężar, który nie 
jest na Twoje siły. Czasem trzeba być trochę despotycznym... 
Znajdziesz się w opresji i wyjdziesz z niej obronną ręką, choć 
trochę osłabiony. Już teraz zadbaj o badania profilaktyczne. Za-
błądzisz, ale rozpoznasz właściwą drogę i będziesz nią podążać. 

Sporządzony na podstawie kart Tarota
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Czytajmy!
trupy, tajemnice, trufle

Spotkania z psychologiem 

mediAtor  zAmiAst  sądu 
Wśród psychologów pracujących 

w Ośrodku Pomocy Psychologicz-
nej SPCh przy ul. Konarskiego 6/4 
na Komandorii są również media-
torzy. Mediacjami rodzinnymi zaj-
muje się nasza rozmówczyni p. mgr 
Maria Rozmiarek.

- Co znaczy mediator, mediacje?
- Mediacja jest alternatywną, tzn. 

niesądową metodą rozwiązywania 
konfliktów. zarówno rodzinnych jak 
i innych, np. w miejscu pracy. Mediatorzy to osoby specjalnie 
szkolone, które potrafią przeprowadzić mediację, czyli rozmowę 
na temat rozwiązania problemu. Czuwają nad tym, aby strony 
konfliktu wysłuchały się bez wzajemnego oskarżania i obwinia-
nia. Dają sposobność rozważenia wszelkich możliwych rozwią-
zań i poszukania takiego, które będzie możliwe do wcielenia w 
życie dla obu stron. Co ważne - mediatorzy nie opowiadają się 
po żadnej ze stron, nie osądzają, nie sugerują rozwiązań, nie pró-
bują zmieniać decyzji podjętych przez strony- czyli są bezstronni 
i neutralni. 

Poufność mediacji umożliwia uniknięcie publicznego roztrząsania 
kwestii osobistych, intymnych dotyczących małżeństwa, rodziny, wza-
jemnej relacji małżonków czy członków rodziny. To, co się dzieje pod-
czas sesji, pozostaje w czterech ścianach, a rozmowy, ich treść, informa-
cje oraz dokumenty nie mogą być nikomu przekazane ani ujawnione. 
Na spotkaniu mediacyjnym są obecne tylko zainteresowane strony lub 
ich pełnomocnicy i mediatorzy. Osoba mediatora powinna być przez 
strony zaakceptowana, podobnie jak zaakceptowane muszą być reguły 
mediacji, z którymi strony mają prawo zapoznać się na samym początku 
i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Udział w mediacjach jest dobrowolny, 
w każdej chwili można też z nich zrezygnować...

-  Kiedy warto z nich skorzystać? 
- Kiedy rozmowa z bliskimi to ciągłe kłótnie, żale, ataki, pre-

tensje, gdy nie sposób porozumieć  się z żoną/mężem, partne-
rem, dzieckiem, rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Mediacje 
pomogą gdy chcemy się dogadać albo godnie rozstać, kiedy 
chcemy ustalić formy kontaktu i opieki nad dziećmi lub rodzi-
cami, kiedy nie chcemy walki w sądzie, natomiast chcemy mieć 
wpływ na rozwiązanie konfliktu, np. w sprawach majątkowych, 
spadkowych.

- Jak wygląda mediacja i jak długo trwa?
- Spotkania mediacyjne trwają od 1 do 2-3 godzin. Na ogół 

potrzeba kilku spotkań (3-5). Pierwsze spotkanie ma charakter 
konsultacyjny, mediatorzy informują o przebiegu i zasadach 
mediacji, ustalają czy sprawa może być rozwiązana na drodze 
mediacji. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia wła-
snego punktu widzenia, własnych potrzeb oraz oczekiwań wo-
bec mediacji. Mediacje prowadzi na ogół dwoje mediatorów. W 
sprawach rodzinnych dobrze jeśli to jest mężczyzna i kobieta. 
Jeśli strony godzą się na udział w mediacji wówczas zostaje spi-
sane porozumienie wstępne, czyli zgoda na udział w mediacji. 
Na kolejnych spotkaniach strony próbują znaleźć najlepsze roz-
wiązanie konfliktu. Uczą się wzajemnie słuchać. Mediatorzy pil-
nują, aby obie strony mogły się wypowiedzieć

Mediacja kieruje uwagę stron ku przyszłości. Rolą mediatora jest po-
moc w odejściu od wzajemnego oskarżania, obwiniania siebie nawzajem 
i gromadzenia dowodów przeciwko sobie. Istotne są wszelkie pomysły 
na zakończenie sporu i dalsze życie, a nie ustalanie, kto i w jakim stop-
niu jest winny. Jeśli mediacja dotyczy spraw związanych z rozstaniem 
rodziców, zadaniem mediatora będzie pomoc w określeniu w jaki spo-
sób najlepiej zadbać o interesy dzieci. Mediator pomoże  w sformułowa-
niu planu opieki rodzicielskiej nad dzieckiem, który zapewni poczucie 
bezpieczeństwa zarówno rodzicom  jak i dzieciom. Jeśli dojdzie do wy-
pracowania wspólnych rozwiązań i zawarcia porozumienia zostaje ono 
spisane i podpisane przez wszystkich uczestników mediacji. (cdn)                                                                            

                                                                 Rozmawiała Ewa Kłodzińska
Mgr Maria Rozmiarek jest psychologiem, mediatorem. Jest prze-

wodniczącą Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oddział 
w Poznaniu oraz kierownikiem Ośrodka przy ul. Konarskiego 6/4.

Zwracam uwagę na dwie książki Marty Guzowskiej ze świa-
towej sławy antropologiem Mario Ybl w roli głównej. To dość 
wkurzający niepokorny facet (przystojny!), ze znakomitą wie-
dzą o każdej kosteczce. I choć taki arogant to ,,uczłowiecza” go 
nieszczęśliwa miłość i...  nyktofobia, czyli lęk przed ciemnością 
(opisany tak kapitalnie, że można... tej fobii się nabawić!). Pan 
profesor walnie przyczynia się do wskazania mordercy – czy to 
w kryminale ,,Głowa Niobe”, czy w ,,Wszyscy ludzie przez cały 
czas”. Autorka umie tworzyć klimaty: odcięty od świata przez 
śnieżyce i mróz pałac w Nieborowie albo Kreta z hulającym 
wiatrem, chłodem wiosennych wykopalisk. W Nieborowie trwa 
międzynarodowa konferencja naukowa, a trup zaczyna ścielić się 
krwawo (a to odcięta głowa, a to poharatany tułów). 

,,Tabu” Casey Hill wciąga jak narkotyk. Już czytać nie mo-
głam (bo emocje niesamowite), ale tak byłam ciekawa w jaki spo-
sób socjopata (kto nim jest?!) znowu zaatakuje, że kontynuowa-
łam lekturę. Tymczasem morderca łamie wszelkie ludzkie tabu 
(kazirodczy stosunek, eutanazja itp.). Wszelkie wrażenia potę-
guje zimny Dublin, tajemnicza traumatyczna przeszłość śledczej 
Reilli Steel z Kalifornii, która tutaj wprowadza w wyższe arkana 
swoich kolegów po fachu (wśród nich przystojny i inteligentny 
Chris Delaney). No, i niesamowite zaskoczenie w finale. Dosko-
nały thriller psychologiczny. 

Jest w naszej bibliotece przy Tomickiego kilka kryminałów 
Hakana Nessera z komisarzem Van Veeterenem w roli głównej. 
Zgwałcone i zamordowane nastolatki z obozu sekty Czyste Życie 
i podejrzany o ten czyn guru – tyle, że on też zostaje zamordo-
wany (,,Komisarz i cisza”). Niekompletny trup człowieka, który 
został skazany przed laty za gwałty i morderstwa dwóch kobiet. 
Wszystko wskazuje na to, że jednak  nie on mordował (,,Po-
wrót”). Komisarz dedukuje, rozmyśla...

Powieść Barbary Wood ,,Przeklnij ten dom” też nie pozwala 
odetchnąć od zagadek, tyle, że niekryminalnych, choć trupy są. 
Oto olbrzymie domiszcze zamieszkałe przez bogaty i dziwny ród 
Pembertonów. Jest rok 1857, hula złowieszczy wiatr. Przybywa 
tutaj – po latach – młoda osierocona krewna. Niby zaproszona, a 
jednak nikt tu jej nie chce. Pieczę nad wszystkim trzyma despo-
tyczna babka. Co się wydarzyło 20 lat wstecz, dlaczego Leyla nie 
pamięta niczego z dziecięcych spędzonych tutaj lat? Peter May-
le to angielski pisarz zakochany we Francji, ale patrzący na ten 
kraj z przymrużeniem oka i pewnym zadziwieniem. Tym razem 
natknęłam się na sympatyczną powieść (to właściwie... krymi-
nał!) ,,Wszystko, tylko nie...” - pełną humoru, nieoczekiwanych 
zwrotów akcji. A chodzi o hodowlę trufli. 

Nowość w naszej bibliotece to rzecz o Meryl Streep, najwybit-
niejszej aktorce naszych czasów, doskonale znanej polskim kino-
manom. Zapadła w pamięci rolami w ,,Sprawa Kramerów”, ,,Po-
żegnanie z Afryką”, ,,Kochanica Francuza” czy ,,Ze śmiercią jej 
do twarzy”, ,,Diabeł ubiera się u Prady”, ostatnio – 2012 r. główną 
rolą w ,,Żelaznej Damie” (trzeci Oscar). Mankamentem książki 
są nie zawsze podpisane zdjęcia. Ewa Kłodzińska 
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Podróże w czasach PRL
syreną do neApoLu
Gdzie ją nAm ukrAdLi
Wszystko się zaczęło od zakupu namiotu „Warta 3”. Po 

udanej próbie jego ustawienia i jednym rodzinnym noclegu  
w Tucznie, złożyliśmy w Urzędzie do Spraw Sportu i Tury-
styki wniosek o przydział tzw. dewiz, czyli dolarów. Dolary 
kupowane na przydział były tańsze o połowę od kupowanych 
na „wolnym rynku”. Równocześnie wystąpiliśmy (przez biuro 
podróży „Orbis”) o wizy do Włoch. Były to czasy „średniego 
Gierka” i nawet zachęcano do podróży do krajów zachodnich. 
Polska właśnie nabrała mnóstwo kredytów, z którymi nie wie-
działa co zrobić. „Na łebka” przysługiwało 135 dolarów po 
około 50 zł za jednego. 

Już po dwóch czy trzech miesiącach otrzymaliśmy zgodę na 
wyjazd i zaczęło się kompletowanie sprzętu turystycznego, ku-
powanie konserw i innych produktów żywnościowych. Zakupy 
objęły również części zamienne do syreny, jak np. komplet prze-
gubów do kół przednich, cewki zapłonowe (syrena miała trzy)  
i komplet przerywaczy zapłonu. Zabraliśmy nawet surowe ziem-
niaki, które jedliśmy jeszcze we Włoszech. 

Rankiem 30 czerwca 1975 roku, pod pełnym obciążeniem, 
wyruszyliśmy w niewiadome. Pierwszy nocleg zaplanowaliśmy  
w Cieszynie na kempingu. Z góry założyliśmy, że syrenie będzie 
coraz lżej, bo będzie ubywać zapasów żywnościowych no i my 
będziemy coraz lżejsi. 

Po zatankowaniu w ówczesnej Czechosłowacji baku do peł-
na, ruszyliśmy do Austrii. Na granicy socjalizmu i kapitalizmu,  
w miasteczku Mikulov, czekało na wyjazd do chyba 50 samocho-
dów. Po niezbyt dokładnym przeszukaniu samochodu, cała ta ka-
walkada, kilkudziesięciu samochodów ruszyła dalej. Auta pusz-

czano w odstępach kilkuminutowych. Wjechaliśmy na „ziemię 
niczyją”, wszystko zaorane, bez jednego drzewka czy krzaczka. 
Teren ten przebiegali na koniach czechosłowaccy pogranicznicy. 

Po minięciu tablicy „Österreich”, zatrzymałem się przed bu-
dynkiem Zollamt. Po długiej chwili wyszedł jakiś zaspany zie-
lono-mundurowy i machnięciem ręki kazał nam jechać dalej,  
w ogóle nie zaglądając w nasze dokumenty. Pierwsze domy uj-
rzane w miasteczku obwieszone były kolorowymi reklamami, 
jakich w Polsce długo jeszcze nie było. W Wiedniu, na kempin-
gu, zaskoczony byłem całym rzędem pralek automatycznych do 
użytku gości. W Polsce były jeszcze długo, długo pralki „Franie”. 
Po krótkim pobycie w Wiedniu, ruszyliśmy naszą syrenką dalej. 

Moim pilotem była żona Basia, która miała na kolanach mapę 
i kontrolowała trasę przejazdu. W pewnym miejscu kazała mi 
zjechać z autostrady i zamiast do Włoch pojechaliśmy do Jugo-
sławii, ale jako że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, strata 
czasu była niewielka. Jadąc krętymi alpejskimi drogami dziwiłem 
się, że taki mały ruch na drodze. Spojrzałem w lusterko wsteczne 
i oniemiałem – za nami jechała kawalkada samochodów z przy-
czepami i łodziami, długa chyba na kilometr. Samochody nie 
mogły nas wyprzedzić na tej pokrętnej drodze, a ja wyciskałem 
ostatnie soki z naszej syrenki. Fot. niżej: nasza syrena w Alpach.

Na granicy z Jugosławią, w miasteczku Maribor, zaspany 
urzędnik graniczny postawił w moim paszporcie chyba 10 pie-
czątek, rytmicznie pracując dłonią. W ostatniej chwili wyrwałem 
mu paszport, czego nawet nie zauważył. Z tymi wieloma pieczę-
ciami miałem kłopot oddając dokument w biurze paszportowym 
na ul. Kochanowskiego po powrocie do Polski.

Kolega doradził mi, żeby w banku Austrii albo na granicy  
z Włochami kupić bony na benzynę do Włoch – bo taniej wycho-
dzi. Karta z bonami nazywała się Carta Carburante (fot. z lewej) 
i przewidywała także dwa bezpłatne holowania. Jeden bon opie-
wał na 15 litrów benzyny „Normal”, czyli: - Kłindiczi litri Normal 
i to były pierwsze słowa w języku włoskim, jakich się nauczyłem, 
żeby obsługujący stację paliw mnie zrozumiał. Olej do dwusuwu 
miałem swój (Mixol). (cdn)                             Stafan Lamęcki

  Sztuka Bali
Czynna do końca lutego 2016r. wystawa w 

Muzeum Etnograficznym przy ul. Mostowej 
prezentuje malarstwo, rzeźbę i tkaniny z wy-
spy Bali na Pacyfiku. Jest to szczególna okazja 
obejrzeć prywatny zbiór dzieł sztuki balijskiej 
kolekcjonera Krzysztofa Musiała. Sztuka Bali 
charakteryzuje się niezwykłym bogactwem 
ornamentyki w rzeczach codziennego użyt-
ku, ubiorze, architekturze czy w przedmio-
tach pełniących ważną funkcję w niezwykle 
rozbudowanej obrzędowości.
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wystawa szopek

HOROSKOP na styczeń

  IMIENNIK STYCZNIOWY

Pani 45 lat, niepaląca,
zaopiekuje się dzieckiem 

lub osobą starszą. 
Doświadczenie,  referencje. 

tel 698 817 595

BIURO KsIĘGOWe
Pełen zakres usług 

czynne pon. - czw.  10 - 17  
61-007 Poznań Główna 46/1  

tel 601 75 74 46 
biuro@biurostorno.pl

BARAN - Nie licz wrogów, licz raczej przyjaciół. A przede wszystkim 
odpocznij. Będzie okazja ku temu i czas do przemyśleń. Sytuacja wyma-
ga decyzji rozważnych, ale nie możesz podejmować ich w ciemno. I nie 
pochopnie. Wszystko może nagle się zmienić.

BYK - Źle nie tylko z głupim znaleźć, ale także zgubić...! Jak zawsze 
gubi Cię lekkomyślność i łatwowierność. Będzie wiele okazji do roz-
mów. Nie zacinaj się w sobie, nawet jeśli masz sto procent pewności, 
że racja jest po twojej stronie. To takie miłe umieć wybaczyć, człowiek 
zaraz czuje się lepszy.

BLIŹNIĘTA - Sytuacja, wypisz, wymaluj, jak z powiedzonka Am-
brose Bierce: “Rezultat - jeden z rodzajów rozczarowania się”. Cel został 
osiągnięty, a Ty zamiast się cieszyć, chodzisz ze smętną miną. To typowe 
dla Ciebie - najpierw coś rozkręcisz, a potem zaraz tego żałujesz. Intu-
icja i tym razem Cię nie zawiedzie.

RAK - Spróbuj przekonać samego siebie, że nie masz racji. Zobaczysz 
jak trudno będzie Ci w to uwierzyć. A dziwisz się drugiej stronie i jej 
uporowi. Przyznaj się - na jego zmianę nie pozwala Ci zwykła ambicja. 
Ale zważ też na fakt, że nie możesz brnąć dalej, bo dojdziesz do ślepego 
zaułka. Lepiej nie wyprowadzać przeciwnika z równowagi.

LEW - “Serce i potok ostrzegać daremnie” - A. Mickiewicz. Wszyst-
ko wskazuje na to, że sama (sam) musisz przekonać się o mądrości tej 
maksymy. Wkrótce fakty przemówią i wobec ich wymowy Twoje argu-
menty nie okażą się wystarczające. Poszukaj kompromisowego wyjścia. 
Najważniejsze, aby oderwać się trochę od codziennych problemów.

PANNA - “Nie jest człowiek większy ani lepszy, gdy go chwalą, ani 
gorszy, gdy go ranią”. - Nie przywiązuj więc takiej uwagi do obiegowych 
opinii. Bądź większym dyplomatą, ukrywaj staranniej swoją opinię, gdyż 
swoją postawą dolewasz tylko oliwy do ognia. Wynikają z tego zupełnie 
niepotrzebne komplikacje.

WAGA - “Najbardziej w sobie cenię to, że się sobie nie podobam” - św. 
Augustyn. A od tego stwierdzenia jest prosta droga do próby zmiany 
charakteru i wyrugowania wad. Choćby tylko niektórych. Ty zacznij od 
pozbycia się chęci dominowania nad otoczeniem. Dobrze jest być upar-
tym, gdy ma się na widoku jakiś szczytny cel.

SKORPION - Nic na to nie poradzisz, fakt pozostaje faktem. Jak po-
wiedział Bertold Brecht: “O losie człowieka decyduje człowiek”. I można 
dodać - postępowanie samego zainteresowanego. Zdajesz sobie sprawę, 
a jednak, zamiast zachować się po męsku, próbujesz szukać winnych 
wśród otoczenia. Nikt Ci nie każe iść do Canossy, ale jednak w piersi 
uderzyć się możesz.

STRZELEC - Stara to prawda, że “najlepiej uczyć się na cudzych błę-
dach”. Ale z kolei można zapytać jak długo można się uczyć. Już wiele 
razy przekonałaś(eś) się na własnej skórze, że trudniej dotrzymać przy-
rzeczenia danemu samej (samemu) sobie niż danemu innym. Ale tym 
bardziej trzeba próbować. Inaczej niewiele zmienisz w swoim życiu, a 
wiele zmienić musisz.

KOZIOROŻEC - “Nie miej złudzeń - jak powiedział Oskar Wilde - 
wielkoduszność nie jest zaraźliwa”. Nie miej więc złudzeń, że Twój prze-
ciwnik “zarazi” się Twoją wielkodusznością i uczciwością. W Twoim 
zachowaniu powinien się pojawić wreszcie element twardości i konse-
kwencji. Nie można być jak wosk.

WODNIK - Nie licz na to, że tym razem trafiłaś(eś) na kogoś wy-
jątkowego. Na normalnego, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Im 
mniej będziesz mieć złudzeń, tym rozczarowanie będzie mniejsze. Ale w 
sumie wszystko powinno ułożyć się nieźle, a jeszcze tak niedawno wcale 
tego nie byłaś(eś) pewna (pewien). I nie bój się powiedzieć “nie”.

RYBY - “To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni 
tacy pełni wątpliwości”. Czas zastąpić element wiary, faktami. A te nie 
świadczą o niej najlepiej. Wdzięk, gładkość, miłe słówka to tylko zasłona 
dymna. Kryje się za nią człowiek dość bezwzględny. Wreszcie tak długo 
oczekiwany sukces. O ile potrafisz go zdyskontować, może wiele zmie-
nić w Twoim życiu.

ARKADIUSZ (12 stycznia) to rycerz, zawsze gotowy do 
obrony wdów i sierot, do walki z niesprawiedliwością społeczną. 
Przypomina trochę Don Kichota. Kiedy już wypełni swoja misją, 
krzycząc, stając w szranki ze Złem, potrafi zamknąć się jakiejś 
samotni, z dala od ludzi, aby porozmyślać o dolach i niedolach. 
Szuka kobiety idealnej, więc albo się rozczaruje, albo... zostanie 
starym kawalerem.  

WŁODZIMIERZ (16 stycznia) to... komediant, grający na 
ludzkich uczuciach. Jest silny, pewny siebie gdy wszystko układa 
się po jego myśli. W przypadku komplikacji potrafi... zalać się 
łzami. Przekorny i gwałtowny, inteligentny i rozsądny. Podejmu-
jąc się jakiegoś zadania początkowo jest powolny, ale z czasem 
nabiera impetu i wtedy nic i nikt go nie zatrzyma. Jego towa-
rzyszka życia musi mu być także... matką! 

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu serdeczne zapra-
sza na wystawę pokonkursową „Żłóbek Wielkopolski 
2015”. Od 17 już lat konkurs i wystawa dla zwiedzają-
cych w grudniu i styczniu jest okazją, by ulec niezwy-
kłości wesołej aury wszystkich pokazywanych prac.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1998 roku  z ini-
cjatywy ówczesnego dyrektora Gimnazjum w Robakowie 
pana Błażeja Chwalińskiego. Kolejne lata przyniosły rozwój 
konkursu (200 – 250 prac), zainteresowania mediów oraz 

widowni. Prezentowane prace ukazują dziecięcą fantazję i 
radość, stając się znakomitym, wielobarwnym elementem 
stymulującym atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 ednym z warunków konkursu jest odwołanie się w szop-
kach do elementów wielkopolskich w postaci fragmen-
tów architektury, legend i symboli. Ważnym akcentem są 
figurki traktowane jako postacie z szopkowego teatrzyku. 
Konkurs ma charakter otwarty - od przedszkolaków po 
dorosłych, nie ma ograniczeń co do  formy, rodzaju mate-
riałów, wielkości itd. Obowiązkowa jest święta scena z ro-
dziną cieszącą się maleństwem, natomiast reszta to sprawa 
wyobraźni oraz talentu szopkarza.
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tel. 61 879 25 48     kom. 507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIDEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

RESTAURACJA

 2015kołobrzeG
AtRAKcyjNE

NieKrępujące
b. taNie poKoje 
i apartameNty

W dZiElNicy SANatoryjNej

  waclaww@neostrada.pl
        tel. 94 351 72 34
  505 155 276, 697 144 395

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

Szanownym Klientom
życzymy serdecznie
Radosnych Świąt
i pomyślności
w Nowym Roku

    BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

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

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





      
      

Św. Kamila
aPteKa 

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

 Adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 Poznań
 tel. 61 879 26 99

                        RESTAURACJA
                         MALTAŃSKA

                                 ORGANIZUJE   
                                PRZYJĘCIA  

                                      OKOLICZNOŚCIOWE
Chrzciny Komunie Wesela Jubileusze Stypy

 WIECZORKI TANECZNE
przy muzyce na żywo!

Bogata karta dań, profesjonalna obsługa
ZAPRASZAMY

ul. Warszawska 25 tel. 61 877 03 04, 
501 098 752, 503 089 175

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33

SBL ZAKRZEWO O/Złotów 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację 
Eryka Łuczaka” Nr.KRS 0000186434


