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Co ma powstać przy ul. Leszka
Pieniądze na Folwarczną
Na Caritas można liczyć
Obozy pracy w Kobylepolu
Prezentacje: Gimnazjum nr 22

Chcą znać całą prawdę o projekcie schroniska dla zwierząt s. 5

Mały wolontariat wielkich serc s. 15

Muzeum uczy, cieszy, wzrusza s. 15

Oddać Plantom co zabrano s. 3

Żenia Urich śpiewał u „Graczyka” s. 7
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Nadchodzący Nowy Rok
to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym,
co minęło i nad tym, co nas czeka.
Życzymy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.
Uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu.
Sukcesów, tylko słonecznych dni,
przyjaźni oraz miłości na cały Nowy Rok.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska
Gimnazjum nr 22 w Poznaniu.

mgr Violetta Nowak
dyrektor

Jedną z licznych prób Klubu „Cybinka” zainteresowania mieszkańców
kulturalną rozrywką był koncert solistek, które zaśpiewały też razem .

W grudniu 2013 r. przy ul. Sabiny/Wandy w Antoninku oddano do użytku nowe boiska do koszykówki, badmintona i siatkówki plażowej. Postawiono też ławki, kosze na śmieci, wykonano ogrodzenie, dwie nowe bramy i furtki. Ciekawa historia powstawania całego
obiektu z placem zabaw włącznie obfitowała w dramatyczne momenty, ale finał jest pięknym sukcesem b. osiedlowego samorządu.

Spacer mamy z dziećmi w grudniowym słońcu nową ścieżką
w Parku Nadolnik na Głównej. W tle kolorowy plac zabaw.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

klub nieobojętnych

Kolejny rok odpłynął w przeszłość, a redaktor i wydawca skromnego czasopisma o lokalnym zasięgu ponownie odczuwa szczególną satysfakcję: oto znów przetrwaliśmy, a stało się to już po
raz trzynasty. Piszę „przetrwaliśmy”, bo liczba mnoga jest tu jak
najbardziej właściwa i nie odnosi się bynajmniej tylko do autorów
tekstów zamieszczanych na tych łamach. Chodzi o znacznie liczniejsze grono ludzi: stałych czytelników i wiernych ogłoszeniodawców. Pierwsi co miesiąc kupują „MY” w osiedlowych sklepach i kioskach, a drudzy zamieszczają u nas swoje reklamy, choć one często
wcale nie są im potrzebne. Te dwie grupy mieszkańców świadomie
wspierają naszą gazety, ponieważ chcą, aby nadal się ukazywała.
Decydują o jej przetrwaniu, a redakcja tylko korzysta z szansy.
Zespół redagujący i wydający ten miesięcznik jest niewymownie
dumny oraz wdzięczny, że może służyć gromadzie ludzi, którzy
w większości się bezpośrednio wprawdzie nie znają, a jednak stanowią razem wielki klub osób mających jedną wspólną, cenną cechę.
Tą cechą jest brak obojętności wobec tego, co dzieje się wokół nas.
Wszyscy należymy więc do nieformalnego klubu nieobojętnych.
Nie jesteśmy nigdzie zarejestrowani, nie mamy spisanego statutu,
a jednak stanowimy w pewnym sensie wspólnotowy monolit, jakiego mogą nam tylko pozazdrościć inne głośne organizacje.
Nie cierpimy na megalomanię, znamy swoje realne możliwości
wpływania na rzeczywistość, zdajemy sobie sprawę z istniejących
ograniczeń, barier, niechęci osób po drugiej stronie biurka. Jednak
mimo wszystko w minionych latach niejednokrotnie uczestniczyliśmy w zakończonych powodzeniem działaniach, broniących słusznych interesów lokalnych społeczności czy choćby tylko nielicznych
mieszkańców. Lista takich optymistycznie zakończonych przedsięwzięć byłaby całkiem pokaźna i może warto ją stworzyć. Tymczasem naszym pragnieniem jest dotrzeć w nowym, bieżącym roku do
następnych mieszkańców, którzy powiększą nasz - jednak elitarny
- klub nieobojętnych.
Marcin Dymczyk
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oddać plantom
co im zabrano!
Przed wojną, w 1932 roku, chciano przeznaczyć stosun-

kowo nieduży skrawek Plant na Osiedlu Warszawskim pod
budowę kościoła. Byli za tym mieszkańcy i duchowni, ale nie
zgodzili się na to miejscy urzędnicy, przestrzegający obowiązującego prawa. Oto mówiący o tym wierny fragment artykułu, zamieszczonego w rocznicowym wydawnictwie pt. „Osiedle Warszawskie. Dziesiąta rocznica istnienia 1929-1939”.
„Z wielkimi trudnościami spotkał się Komitet w staraniach o uzyskanie odpowiedniego placu pod budowę
kościoła. Na jednym z posiedzeń Zarządu Miejskiego,
dzięki staraniom Ks. Biskupa Dymka i patrona Komitetu ks. prob. Chilomera, uchwalono przydzielić część
terenu o powierzchni ca 1.500 m2 w centrum Osiedla,
gdzie też rozpoczęto prace nad wykopem pod fundamenty.
Wskutek nieprzychylnej decyzji Miejskiego Urzędu
Budowlanego, opierającego się na rozporządzeniu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zabraniało
zabudowywać masywnymi budynkami place publiczne przeznaczone na zieleńce, musiano przerwać rozpoczęte prace w następstwie czego sprawa budowy
kościoła doznała poważnej zwłoki”.
Ostatecznie kościół powstał na sąsiedniej zakupionej działce
przy ul. Toruńskiej. Publiczny park - zwany potocznie Plantami
- na Osiedlu Warszawskim został zaprojektowany dokładnie co
do kształtu i wielkości w latach dwudziestych ubiegłego wieku
przez twórców tego wyjątkowego w mieście osiedla.
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EIFFAGE Polska potwierdza swą klasę budując na Komandorii Centrum Biurowe - inwestycji Machura Bross Corporation
z Zawad. Wiosną zacznie powstawać obok publiczny park.

Pomysł „Przystanku Folwarczna”

kalendarz lokalny i aktualny

Kalendarz przygotowano z inicjatywy Krzysztofa Bartosiaka - lidera
Grupy Inicjatywnej Mieszkańców „Przystanek Folwarczna”. Na stronach
tego ściennego kalendarza widnieją charakterystyczne lokalnie widoki,
pokazane na pięknych zdjęciach znanego fotografika Marka Kaczmarczyka, którego specjalnością jest fotografia lotnicza. Na okładce kalendarza formatu A3 widnieje np. wykonane z powietrza zdjęcie maratonu
biegnącego ulicami Baraniaka i Dymka. Ostatnią stronę poświęcono
zdjęciowym migawkom z bogatej i owocnej działalności „Przystanku
Folwarczna” w minionym roku. Kalendarz można nabyć m. in.

w sklepie „ZOOMIK” przy ul. Mścibora67 w Antoninku i w kiosku przy ul. Żelaznej na Osiedlu Przemysława.
md

Niemiecki okupant w latach wojny miał „gdzieś” prawo i interes polskich mieszkańców. Zagarnął około jednej trzeciej powierzchni Plant i zbudował obiekty służące tylko jego potrzebom.
Po wojnie było tam cały czas przedszkole, które dwa lata temu
zostało zlikwidowane. Stare budynki nadają się tylko do rozbiórki, ale trwa podejrzana gra na zwłokę, bo teren jest niezwykle
atrakcyjny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nie został dotąd uchwalony, ale jest w końcowej fazie opracowania. To daje niepowtarzalną szansę przywrócenia plantom
bezprawnie zabranego terenu. Domaga się tego zdecydowanie
Rada Osiedla, a mieszkańcy powinni ją poprzeć.
MD
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„Przystanek Folwarczna”

coraz bliżej celu

W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyła się sesja budżetowa Rady Miasta
Poznania. Na sesji tej przedstawiono
planowane przychody oraz wydatki
(wchodzą w to również inwestycje).
Po uprzednim zatwierdzeniu naszej
„uchwały obywatelskiej” liczyliśmy,
iż - mówiąc językiem sprawozdawcy
sportowego (komentatora boksu) radni pójdą za ciosem i zdobędziemy
kolejne punkty w dążeniu do polep- Krzysztof Bartosiak
szenia naszej komunikacji z pętlą na
Franowie. Nie zawiedliśmy się! Folwarczna otrzymała finansowanie koncepcji oraz projektu przyszłej drogi.
Podziękowaliśmy Radzie Miasta za konsekwencję i realne spojrzenie na nasz problem. W podarku od mieszkańców wszyscy radni, pan prezydent Grobelny oraz
jego zastępcy otrzymali od nas kalendarze. Na ich kartach umieszczone są zdjęcia
naszej okolicy (z lotu ptaka i nie tylko).
Można również podziwiać piękno przyrody (Staw Olszak, Dolina Cybiny, Malta).
Kalendarz ten zawiera również cytaty na
każdy miesiąc (Jana Pawła II, Sławomira

LAUREACI KONKURSU
„PRZYSTANEK JAK MALOWANY”

Mrożka i nie tylko). Ufamy, iż radni zawieszą w swoich pokojach pamiątkę od mieszkańców i będzie ona każdego dnia
przypominała im o sprawie, którą należy załatwić do końca!
A propos radnych. Drodzy Czytelnicy, jakże wielu ojców
sukcesu zaczyna ujawniać się ostatnimi czasy. Niczym „Prometeusze” (choć on był tylko jeden). Niektórzy bardzo usilnie,
choć byli przeciw, teraz są za – dziwna metamorfoza następuje
w ich umysłach!!! Tylko trochę żal, że gdy byli potrzebni, to
stali z boku albo wręcz nazywali nas „oszołomami”, a teraz wydają biuletyny (niczym hymny pochwalne) wielbiące samych
siebie i dotychczasowe dokonania! Nie wiadomo czy to wyraz
pychy, czy hipokryzji na przemian z ignorancją? Mam tylko
nadzieję, że niebawem odróżnicie „ziarno od plew”! Ostatnim
krokiem będzie teraz zdobycie funduszy na realizację projektu
„Folwarczna”. Obiecujemy, że my również będziemy konsekwentni.
Krzysztof Bartosiak
Dwujęzyczne Polsko – Angielskie
Prywatne Gimnazjum ul. Piwna 1

Poniżej prezentujemy listę laureatów konkursu „Przystanek jak malowany” w trzech szkołach uczestniczących we współzawodnictwie na
naszym terenie. Oto pięć pierwszych miejsc w każdej szkole, w kategorii
przystanków autobusowych.

I. 678 głosów projekt nr 5 autorka Anastazja Kramer
II. 526 głosów projekt nr 3 autorka Marta Marcinek
III. 249 głosów projekt nr 2 autorki Marta Marcinkowska, Kasia Fic
IV. 123 głosy projekt nr 1 autorki Nina Koperska,
Wiktoria Hoffman, Zuzanna Meyer
V. 67 głosów projekt nr 4 autorka Konstancja Staniecka

I. 346 głosów projekt nr 4 autorka Natalia Zielińska
II. 45 głosów projekt nr 3 autorzy Kinga Osowska, Zuzanna Filipiak
III. 39 głosów proj. nr 2 autorzy Julia Kocik, Tamara Pająk,
Wiktoria Strzelczak
IV. 37 głosów proj. nr 5 autorzy Żaneta Pilarna , Martyna Hołderny
V. 28 głosów projekt nr 1 autor Bartosz Gbiorczyk

I. 178 głosów projekt nr 3 autorka Julia Miszczak
II. 73 głosy projekt nr 4 autorki Martyna Panfil, Marta Stankowska
III. 57 głosów projekt nr 1 autorka Julia Nowakowska
IV. 55 głosów projekt nr 5 autorki Lilianna Dembska,
Maria Nowak, Konstancja Dolińska
V. 46 głosów proj. nr 2 aut. Oliwia Jankowska, Jakub Nowakowski

Gimnazjum nr 22
im. Dezyderego Chłapowskiego ul. Leszka 22

witajcie w siódemce!

Zostaliśmy zaszyfrowani, zakodowani.
Ponumerowani: peselami, nipami, pinami,
idekami. Jesteśmy zaczipowani i zalogowani. Bez znajomości szyfru nie wejdziemy do
własnego domu, nie otworzymy swojego sejfu
(jeśli ktoś taki posiada), nie pobierzemy własnych pieniędzy z konta, nie porozmawiamy
z konsultantem takiej czy innej firmy, zanim
się nie opowiemy wduszaną w klawiaturę telefonu cyfrą, odpowiadającą tematyce naszej rozmowy. A gdy już będziemy mieli wreszcie do czynienia z ,,żywym” człowiekiem, nie z bezduszną maszyną, to i tak bez znajomości własnego hasła czy identyfikatora ani
rusz. Jeśli przebrniemy przez i tę procedurę to przepytani zostaniemy na okoliczność swojego super tajnego kodu i peselu, aby być
zidentyfikowanym jako klient instytucji, np. bankowej. A w kolejce
do lekarza jesteśmy tylko numerkiem...
Cyfry i liczby rządzą dzisiejszym światem, choć świat już bardzo dano uwierzył w magię liczb. Nasi starożytni przodkowie wierzyli, że cyfry są kluczem do ludzkiego losu. Zamień swoje imię i

Szkoła Podstawowa nr 55
im. Jurija Gagarina ul. Szpaków 1

nazwisko na cyfrę (wg kodu: dziewięć cyfr – od 1 do 9, a każdej
przyporządkowana kolejna liczna alfabetu łacińskiego, wszystko
zsumować, a gdy wynik jest dwucyfrowy – dodać poszczególne cyfry) i już wiesz, że jako jedynka - egocentryk chcesz grać pierwsze
skrzypce we wszystkich życiowych sytuacjach, dwójka jest emocjonalna i sentymentalna, a trójka wesoła i pełna optymizmu. Czwórka to człowiek praktyczny i obowiązkowy, piątki są ludźmi czynu,
a szóstki pełne spokoju i harmonii. Siódemka walczy o przemiany,
a ósemka z odwagą realizuje swoje plany, dziewiątka ma zmienne
nastroje. Takich ,,horoskopów” są tuziny. Zwłaszcza na początku
nowego roku. Chcemy zajrzeć za tajemną kotarę Przeznaczenia...
A ono wydaje się być podporządkowane cyfrom lub liczbom. Też
od czasów pradawnych.
Rok 2014... Dwójka to podziały, spory i przeciwności, ale oznacza też ruch, będący początkiem rozwoju, zero to nicość, ale i początek, jeden to symbol wyprostowanego człowieka, a cztery to
symbol ziemi. A wszystko to można zinterpretować... według własnej woli lub tajemnych kodów... Te cyfry dodane dają siódemkę. I
już wiemy czego się spodziewać: spełnienia i kompletności. A połowa siódemki wg Apokalipsy to znak złamanej mocy szatana, bo
siedem jest znakiem świętości...
Zatem – witajcie w roku siódmym!
Ewa Kłodzińska
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Konsultacje z mieszkańcami

schronisko tak, lokalizacja nie

Dnia 4 grudnia o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 55 przy
ul. Szpaków w Kobylepolu odbyły się konsultacje społeczne z
mieszkańcami Kobylepola w sprawie planów budowy na tym
osiedlu schroniska dla zwierząt. Gośćmi spotkania byli: dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Maciej Dźwig, radni Michał
Grześ i Andrzej Bielerzewski.
Dyrektor Maciej Dźwig dokładnie przedstawił projekt budowy
schroniska w Kobylepolu posługując się prezentacjami. Podał
argumenty, które jego zdaniem przemawiają za budową w tym
miejscu. Teren jest izolowany akustycznie poprzez dwa nasypy
kolejowe, a dodatkowo postawione ekrany akustyczne tłumiłyby
hałasy, np. szczekanie. Psy byłyby trzymane w odrębnych boksach po jednym lub dwa.

Teren między dwoma nasypami i torami kolejowymi
przy ul. Kobylepole nie jest dobrą lokalizacją schroniska.
To jednak nie uspokoiło mieszkańców, którzy boją się, że przejeżdżające pociągi będą niepokoić zwierzęta i prowokować je do
szczekania. Dyrektor pokazał piękną wizualizację, porównując ją
do schroniska w Amsterdamie. Na terenie obiektu mogłyby powstać: zakład weterynaryjny, hotel dla zwierząt, gabinet porad,
wybiegi, salon urody dla psów, tresura oraz piec do spopielania
zwłok zwierząt. To jest możliwe pod warunkiem, że znajdą się
chętni do prowadzenia takiej działalności na terenie schroniska.
Mieszkańcy zareagowali natychmiast pytając o ilość spalanych
zwłok zwierzęcych. Wyrazili obawy, że skala spalania może w
przyszłości być duża, a nikt nie chce żyć w sąsiedztwie krematorium. Padały liczne uwagi z sali: „Przecież miasto nie ma pieniędzy
na odśnieżanie ulic, wiec czy znajdą się pieniądze na wybudowanie
takiego schroniska jak w Amsterdamie?”

znaleźć inną lokalizację

W dniu 4 grudnia 2013r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Głównym tematem
sesji była analiza oraz wyrażenie swojego stanowiska w sprawie projektu budowy na terenie naszego osiedla schroniska dla
zwierząt.

Prowadzący pan Krzysztof Bartosiak (drugi od lewej) domagał się pełnej informacji na temat planowanej inwestycji.
Niektórym trudno było opanować emocje i silą głosu próbowali przedstawić swoje oburzenie na pomysł budowy schroniska
w tej okolicy. „Mieszkamy tu od lat i zawsze o nas zapominają. Ostatnim przykładem są rozwiązania komunikacyjne nie dla
mieszkańców Kobylepola. Miasto sobie przypomina o jego istnieniu tylko wtedy, gdy chce wypchnąć niewygodne działalności na
peryferia Poznania”.
Mieszkańcy boją się podrzucanych psów, które będą się włóczyć po okolicy. Liczba zwierząt w schronisku nie będzie przecież nieograniczona. Zanieczyszczenia to kolejny duży problem,
kanalizacja czy szambo? Jakie rozwiązania? A niemiłe zapachy?
Brak tu dobrych rozwiązań komunikacyjnych. Zakorkowane
ulice to już od dawna problem, a powstanie schroniska tylko
jeszcze bardziej go spotęguje.
Radny Michał Grześ poparł mieszkańców, rozumie nasze obawy: „Nie można ludziom, którzy mieszkają tu od pokoleń, nagle
budować taki obiekt jak schronisko”. Radny jest przeciwny zaskakiwaniu mieszkańców takimi inwestycjami. Obiecał pomoc,
zorientuje się, gdzie są tereny na ewentualną lokalizację schroniska. Poradził też napisać do prezydenta Poznania.
Projekty, plany i wizualizacje są zawsze ładne, niestety rzeczywistość okazuje się później inna. Nie raz już mieszkańców
spotkało rozczarowanie i to tłumaczy strach przed powstaniem
schroniska w bliskim sąsiedztwie.
Jesteśmy zgodni co do tego, że schronisko dla zwierząt jest potrzebne, jesteśmy jednak zdecydowanie przeciwni lokalizacji w
Kobylepolu. Nie jest to wcale upór w myśl zasady: „nie bo nie”.
To po prostu uzasadniony brak wiary w urzędniczą rzetelność.
Ludzie mają powody aby nie wierzyć urzędnikom. Czy należy
mieszkańców za to piętnować?
Katarzyna Czarnecka
Po burzliwej dyskusji Rada przyjęła stanowisko zgodne z negatywną opinią większości mieszkańców Kobylepola i skierowała pismo do kompetentnego wydziału w Urzędzie Miasta o wyznaczenie innego alternatywnego miejsca budowy schroniska,
spełniającego wszelkie warunki i nie będącego kością niezgody
na linii Urząd Miasta a mieszkańcy osiedla.
Stanisław Schupke Radny Osiedla A-Z-K

udostępnić kotom piwnice

Zima to ciężki czas dla naszych podwórkowych kotów. I tylko te, które
mają ,,kocie mamy” (o ,,kocich tatach” nie słyszeliśmy) przetrwają mrozy i śnieżyce w dobrej kondycji. Najważniejsze, aby miały ciepłe schronienie. Nie wystarczy byle jaka buda – powinna stać na choćby małym
wzniesieniu, mieć w środku wyściółkę ze słomy, ściany i dach powinny
być ocieplone np. styropianem i folią (wszystko umocowane, obwiązane
sznurkiem, aby wiatr nie zerwał).
Znajoma ,,kocia mama” przed pójściem do pracy, bez względu na pogodę, zanosi podopiecznym np. ciepłe mleko, suchą karmę. Mówi: -I kotom, i mnie byłoby lepiej, gdyby czworonogi otrzymały dostęp do piwnic.
Na to mieszkańcy kamienic najczęściej nie wyrażają zgody, twierdząc, że
koty zapaskudzą piwnice. To nieprawda: kot nigdy nie nabrudzi tam gdzie
mieszka... (eka)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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nie chcą tych zmian

Do wszystkich posesji w Antoninku i na sąsiednich osiedlach trafiły ostatnio kolorowe
ulotki z informacjami, mającymi przekonać mieszkańców do korzyści z powstania nowego
„obiektu handlowego” przy ul. Leszka (numery posesji 24,26 i 28). Niektóre „argumenty”
są dziwne, bo niby dlaczego np. ludzie mają się cieszyć z nowych miejsc parkingowych przy
obiekcie albo z tego, że zamiast TIR-ów inne pojazdy będą dostarczać towar. Urząd Miasta
nie wydał jeszcze warunków zabudowy dla zamierzonej inwestycji, ale na ulotce pokazano jej
lokalizacje z jednoznacznym podpisem: „Tutaj powstanie nowy obiekt handlowy”. Czyżby już
wszystko zostało uzgodnione z odpowiednimi urzędnikami, a reszta to czysta formalność?
Żaden właściciel posesji przy ul. Leszka i sąsiednich nie chce lokowania w tym miejscu
stosunkowo dużego obiektu handlowego, bo zajmującego aż trzy działki, na których dziesiątek lat stoją domy jednorodzinne. Zebrano dziesiątki podpisów mieszkańców przeciwnych zmianie przeznaczenia tego terenu, bo to zmieni zarazem na gorsze ich życie. Do
władz miasta i wszędzie gdzie tylko się dało wysłano pisma z protestami. Co zadecydują w
Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta?
Ta część Antoninka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który mógłby uniemożliwić inwestycje tego rodzaju. Sporządzenie takiego planu trwa latami. Wiadomo, że w takiej sytuacji dochodzi do wydawania warunków zabudowy szkodliwych dla lokalnej społeczności i środowiska. Tu nie powinno do tego dojść, bo uczymy
się rzekomo na błędach. Dbałość o nie pogarszanie jakości życia mieszkańców powinna być
decydująca. md

Oprócz budynku zajmującego prawie połowę całej powierzchni trzech działek, miałby powstać parking na 30 samochodów.

Obiekt, który miałby powstać przy ul. Leszka 24,26 i 28. Pawilon byłby ponad 2 razy większy od sąsiedniego marketu Milea

nowe obiekty odebrane

Wykonana zostanie jeszcze tylko wiosenna zielona kosmetyka!
Jestem przekonany, że boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa, badmintona czy koszykówki będą piękną wizytówką
osiedla, a przede wszystkim zachęcą skutecznie mieszkańców
do uprawiania różnych ulubionych dyscyplin sportowych. Osiedlowym maluchom natomiast plac zabaw zapewni wiele przyjemności podczas bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu.
Pozostało życzyć nam mieszkańcom wiele przyjemności i radości korzystania z tego obiektu. Stanisław Schupke

Koniec roku 2013 to również koniec prac przy kompleksie
wypoczynkowo- rekreacyjno - sportowym przy ulicy Wandy/
Sabiny w Antoninku! W dniu 13 grudnia - wspólnie z wykonawcami wspomnianej inwestycji - Rada Osiedla dokonała odbioru
ostatniego etapu budowy. Zwrócono uwagę na elementy i niedociągnięcia, które powinny być poprawione przez wykonawcę dla
podniesienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektów.

Radny Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

Czasopismo mieszkańców „MY” od 14 lat uczestniczy
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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żenia urich i jego polscy przyjaciele

Drugie z kolei wydarzenie wokalno-muzyczne, które miało miejsce
w Restauracji „Graczyk” przy ul. Światopełka, było jeszcze bardziej
interesujące od pierwszego, odnotowanego na tych łamach w listopadzie ub. roku. Tym razem, obok znanych już nam artystów Włodzimierza Sypniewskiego i Michała Rybackiego, wystąpił niezwykle
interesujący wokalista i muzyk Żenia Urich z Hamburga. Jego rosyjskie imię pochodzi stąd, że urodził się i spędził dzieciństwo w małej
wiosce niedaleko Omska na Syberii. Rodzice, z pochodzenia Niemcy,
zostali tam przesiedleni z nad Wołgi w latach wojny.
Żenia Urich śpiewa niezwykle silnym głosem, głównie po rosyjsku,
bo zna i kocha kraj swego dzieciństwa, chociaż nie było ono tam łatwe.
Od pewnego czasu utrzymuje ścisłe kontakty z Niezależną Formacją
Kulturalną „Grupa Żerków”, co owocuje licznymi występami w Polsce.
Ostatnio artysta wystąpił kameralnie w kilku miastach Wielkopolski,
m.in. w Poznaniu. Gra brawurowo nie tylko na ulubionej gitarze, ale i
jednocześnie na ustnej harmonijce. Goście Restauracji „Graczyk”, siedząc przy lampce wina i przekąskach, spędzili niezapomniany grudniowy wieczór słuchając na żywo pięknych i dynamicznych pieśni, niektórych wykonywanych wspólnie z polskimi przyjaciółmi-artystami. To z
pewnością było warte 20 zł wstępu.

W kameralnej atmosferze urokliwego wnętrza restauracji
„Graczyk” goście byli pod mocnym wrażeniem całego występu .

Żenia Urich (w środku) wykonał wspólnie z polskimi przyjaciółmi m. in. utwory Włodzimierza Wysockiego.

Po dwugodzinnym koncercie sympatyczny Żenia udzielał licznych autografów i rozmawiał z uczestnikami spotkania .

Z życia Szkoły Podstawowej nrbiałaczkę
46 na
Osiedlu Warszawskim
oraz jak można pomóc Drużynie Szpiku nie ukończywszy 18
PODZIEL SIĘ ŻYCIEM!

,,Wielu małych ludzi,
w wielu małych miejscowościach,
robiąc wiele małych rzeczy
potrafi odmienić oblicze świata”.

Pod koniec roku kalendarzowego, w ramach MAŁEGO WOLONTARIATU gośćmi SP 46 w Poznaniu byli wolontariusze z
Drużyny Szpiku. Przeprowadzili z wszystkimi

klasami spotkania na temat tego, w jaki sposób
dawcy szpiku kostnego ratują życie chorym na

lat. Pasja wolontariuszy opowiadających o podejmowanych działaniach,
obejrzany teledysk oraz film ze spotkań z dziećmi na oddziale onkologicznym skłoniły wszystkich do refleksji.
Byliśmy pod wrażeniem bohaterów z poznańskiej Drużyny Szpiku.
Izabela Skrzypczak

W SŁODKIEJ MANUFAKTURZE

Dnia 19 grudnia uczniowie klas 3a i 3b udali się do pierwszej w Poznaniu manufaktury słodyczy i cukierków „Słodkie czary-mary”. Dzieci
wzięły udział w pokazach produkcji smacznych cukierków i lizaków.
Każdy stworzył swojego lizaka z cieplutkiej masy karmelowej. Pachnące
słodkości wykonane są z najwyższej jakości składników wg dawnych receptur. Bardzo miło spędziliśmy czas.
Irena Witosławska
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Gimnazjum nr 22 w Antoninku

czytamy dzieciom

Gimnazjum nr 22 uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom- Czytająca szkoła”
W piątek 13 grudnia uczennice kl. IIc z Gimnazjum nr 22 wraz z
panią Agatą Adamczewską po raz kolejny udały się do pobliskiego
Przedszkola nr 4, aby wziąć udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas wizyty przedstawiły trzy- i czterolatkom świąteczne
baśnie J. Ch. Andersena: „Choinkę” oraz „Dziewczynkę z zapałkami”.
Mimo smutnej tematyki wśród najmłodszych panowało ożywienie
i zaciekawienie.
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych do codziennego, co najmniej 20minutowego czytania dzieciom. Placówki, które wprowadziły codzienne głośne czytanie dzieciom obserwują wzrost zrozumienia tekstów i
poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych, wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy, powstawanie
więzi pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i czytającym nauczycielem, wzrost czytelnictwa wśród dzieci, a także znaczną poprawę zachowania. Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Akcja sprawiła, że nasi gimnazjaliści nabywają nowych kompetencji społecznych, takich jak chęć pomocy innym oraz rozwijają
swoje umiejętności językowe. Miło nam jest poinformować, że uzyskaliśmy status „Czytającej szkoły” oraz „Mądra szkoła czyta dzieciom”.
Agata Adamczewska

POTRAFIMY POMÓC

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w naszym życiu.
Radując się z nadejścia Chrystusa, przeżywamy duchowy katharsis.
Bożonarodzeniowy czas to również znakomity moment na to, by pomyśleć o drugim człowieku, by wspomóc go duchowo i materialnie.
Nawet skromna pomoc jest lepsza od wielkiego współczucia.
Pamiętali o tym również uczniowie klasy IA w Gimnazjum nr 22 w
Poznaniu. W dniu 20 grudnia młodzież wraz z wychowawczynią odwiedziła rodziny wielodzietne mieszkające na naszym osiedlu, które
mają trudną sytuację materialną. Uczniowie wystrojeni w biało-czerwone czapki przynieśli ze sobą paczki świąteczne, w których znalazły
się słodycze i zabawki dla najmłodszych. Gimnazjalni Mikołaje również
otrzymali prezent - spontaniczną i szczerą radość dzieci, co było najwspanialszym dziękuję, jakie można wyrazić.
Na uwagę zasługuje fakt, że ta altruistyczna postawa, wykazana nie po
raz pierwszy, była inicjatywą uczniów klasy IA, którzy rezygnując z obdarowywania siebie nawzajem prezentami, chcieli w tym wyjątkowym
czasie podarować komuś coś bezcennego - radość i nadzieję. Taka po-

stawa młodzieży naszego Gimnazjum jest niebywale budująca. Widząc
takie zachowania, nieuchronnie przychodzą mi na myśl słowa Paulo
Coehlo: Skoro potrafimy pomóc, to znaczy, że jesteśmy coś warci.
Anna Śliwińska

GIMNAZJALIŚCI NA UAM

W ramach finalnej nagrody II edycji projektu „eSzkoła - Moja
Wielkopolska”, uczniowie Gimnazjum nr 22, wyróżnieni za projekt
“Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ”, wraz z pozostałymi finalistami zostali zaproszeni na Dzień Akademicki, który odbył się
6 grudnia br. na wydziale biologii i fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Na początku prof. dr hab. Ryszard Naskręcki poprowadził wykład pt.
“O fizyce widzenia tego, co widzialne i niewidzialne”. Uczniowie poznali
budowę oka i dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat wzroku człowieka i nie tylko. Następnie bardzo interesujący wykład poprowadził
dr Maciej Błaszak, który odpowiedział uczniom, co robi mózg w czasie
wolnym. Praktyczny wykład udowodnił finalistom programu “eSzkoła”,
że warto się uczyć i zdobywać dobre oceny.
Kolejnym punktem w harmonogramie były doświadczenia chemiczne, które przeprowadzili dr Robert Wolski oraz dr Piotr Jagodziński.
Wybuchy, efekty świetlne i wiele innych atrakcji chemicznych przekonały, że chemia może być ciekawa. Uczniowie uczestniczyli również w

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Uczniowie klasy 2a Gimnazjum nr 22 postanowili zrobić coś nietuzinkowego. Zrezygnowali więc z wzajemnego obdarowywania prezentami i przyłączyli się do akcji charytatywnej, dzięki której będą mogli
pomóc naprawdę potrzebującym. W okresie bożonarodzeniowym nie
mogli zapomnieć o zwierzętach, które szczególnie teraz, kiedy jest zimno, naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia. Gimnazjaliści zakupili
dary, które zostały przekazane Fundacji „Głosem Zwierząt”.

warsztatach fizycznych pod okiem dra Mariusza Sidowskiego. Punktem
kulminacyjnym był wykład dra Szymona Konwerskiego pt. „Tajemnice
ukryte w Zbiorach Przyrodniczych”. Dzień Akademicki pokazał wszystkim uczniom, że warto uczyć się przedmiotów ścisłych, gdyż tajemnice,
jakie kryją, warte są poznania.
Iwona Jachnik
Więcej: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/pag/661.php
Karma, ciepłe koce i prześcieradła trafią do zwierząt ze schronisk w
Poznaniu i okolicach. Wolontariuszka współpracująca z Fundacją zaproponowała uczniom wspólną lekcję wychowawczą, w której będą
uczestniczyć w styczniu oraz zmobilizowała do działania całą grupę. Już
dzisiaj drugoklasiści mają w planach wirtualną adopcję zwierząt oraz
odwiedziny w schroniskach i opiekę nad zwierzakami. Uczniowie mają
również nadzieję, że uda się zaangażować w akcję nie tylko całą szkołę,
ale i mieszkańców Antoninka. Najważniejsze, że pojawiły się wspólne
postanowienia noworoczne: Pomagamy zwierzętom!!! Iwona Jachnik

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

9

było straaasznie i śmiesznie!

W piątkową noc, w Gimnazjum nr 22 piętnaścioro uczniów wraz z
opiekunami Szkolnego Klubu Filmowego uczestniczyło w drugim Maratonie Filmowym. Mimo trudnych warunków atmosferycznych wszyscy dotarli na czas. Biletem wstępu były: poduszki, śpiwory, zgody rodziców oraz dużo jedzenia.
Maraton rozpoczęto od obejrzenia „Egzorcyzmów Emily Rose”, historii młodej dziewczyny opętanej przez demoniczne siły. Drugim filmem
był japoński horror „Klątwa”, który doczekał się hollywoodzkiej ekranizacji. Kolejny film, który zdecydowanie zaskoczył swoją formą, był „Paranormal activity”, opowiadający historię młodej pary, która uważa, że
jest prześladowana przez demona. Kamera rejestrująca sytuację podczas
ich snu ma im pomóc wyjaśnić tę zagadkę, zakończenie tym bardziej
było zaskakujące.
Podczas maratonu uczniowie doznali wielu różnych uczuć, takich jak
strach, niepokój, ale i śmiech, gdyż niektóre sceny bardziej ich rozbawiły
niż przeraziły. Zatem po czwartym horrorze postanowiono dla odmiany

obejrzeć komedię, która przyczyniła się do zaśnięcia części filmowych
pasjonatów. Maraton zakończono z pozytywnym nastawieniem i nadzieją na następne maratony, a także kino plenerowe.
Agata Adamczewska

„Podziel się zabawką”
GIMNAZJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna
duszy.” - pisał Stefan Żeromski w Przedwiośniu. Słowa pisarza możemy odnieść nie tylko do miejsc, ale również do ulubionych zabawek.
Uczniowie Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, w ramach wewnątrzszkolnej
akcji „Podziel się zabawką”, zbierali „cząstki swoich dusz”, które miały
zostać przekazane dzieciom z Przedszkola nr 4 w Antoninku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli uczniowie klasy IA wraz z wychowawcą.
Zbiórka trwała kilka tygodni. Wśród zebranych zabawek znalazły się
takie perły z lamusa jak żołnierzyki, samochody, koparki, klocki, puzzle,
wspaniałe gry planszowe oraz nieśmiertelne książki. Każdy przedmiot
krył w sobie jakąś historię, jakieś wspomnienia, jakąś cząstkę młodych
ludzi, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i chęcią podzielenia się z
innymi czymś ważnym, pokazali, że bezinteresowność dzisiaj nie musi
zaskakiwać i wpędzać w konsternację.
Zakończenie akcji nastąpiło trzeciego grudnia 2013 r.. W ten dzień
gimnazjaliści odwiedzili przedszkolaków w ich królestwie, przynosząc
kartony pełne uśmiechu. Spontaniczna i szczera radość maluchów była
najwspanialszym słowem dziękuję, jakie można wyrazić. Podczas pobytu
młodzieży w przedszkolu nie zabrakło również wspomnień i nostalgii za
ukochanym dzieciństwem. Dla każdego z nich ta wizyta miała charakter
sentymentalny, była swoistą podróżą do tego co piękne i minione.

W środę 28 listopada 2013 r. reprezentacja naszego gimnazjum w
składzie: Weronika Korek, Kacper Meyza, Bartosz Stroiński wraz z nauczycielami wychowania fizycznego udali się na uroczystość wręczenia
oczekiwanej nagrody. Organizator biegów „Chevrolet Szpot” zaprosił
uczestników do zwycięskiego Gimnazjum w gmachu Zespołu Szkół
Salezjańskich na Oś. Bohaterów II Wojny Światowej. Właśnie tam nasi
uczniowie z dumą odebrali II nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł i
olbrzymie brawa. Nagroda jest z przeznaczona na zakup sprzętu spor-

Inicjatywa gimnazjalistów rozpoczęła nowy etap współpracy Gimnazjum oraz Przedszkola w Antoninku. Obie instytucje planują już kolejne przedsięwzięcia. W niedalekiej przyszłości tym razem przedszkolaki
odwiedzą młodzież gimnazjalną w ich królestwie, aby przekonać się, że
nauka również może być doskonałą zabawą. Relacja z tego wydarzenia
wkrótce.
Anna Śliwińska
towego. Drugie miejsce w kolejnej, trzeciej edycji BIEGAJ Z CHEVROLET SZPOT z udziałem 60 szkół to nasz prawdziwy sukces.
Trzecia edycja trwała od stycznia do września 2013 roku. Nie było
łatwo. Wszyscy biegacze naszej szkoły doskonale pamiętają warunki atmosferyczne, z którymi musieli się zmierzyć na trasie długości 5,5 km.
Było słońce, był deszcz, śnieg, grad i silny wiatr, który zazwyczaj wiał
prosto w twarz. Udało się. Do tej nagrody dążyliśmy razem wiedząc, że
najcenniejszą nagrodą dla nas jest nasze zdrowie. Gratulacje dla całej
społeczności szkolnej. W styczniu 2014 roku zaczynamy i serdecznie
zapraszamy w każdą ostatnią sobotę miesiąca nad jezioro Malta.
Magdalena Dziurla

Jak w latach ubiegłych tak i teraz, z inicjatywy Rady Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole, w dniach 9 i 12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 87 oraz Szkole Podstawowej nr 55 miały miejsce spotkania z

cyklu „Seniorzy kolędują”. Na spotkania te przybyło ponad stu Seniorów
i Seniorek z Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole. Przy kawie i słodyczach wysłuchano koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów
SP nr 55, a przy muzyce na żywo wspólnym śpiewom i tańcom nie było
końca.
Stanisław Schupke, radny Osiedla AZK

Biegaj z Chevrolet Szpot

NAGRODA DLA GIMNAZJUM NR 22

kolędowanie seniorów
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Gimnazjum nr 22 po I semestrze

aktualny raport

Rok 2013 już za nami. Przekraczając próg Gimnazjum nr 22 i
spoglądając na stronę internetową widać, że od września działo
się w szkole bardzo dużo!

Uczniowie jednej z grup projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska” „Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ”- dostali się do ósemki najlepszych projektów gimnazjalnych spośród ponad 315 w całej Wielkopolsce! Na gali finałowej gimnazjaliści z Antoninka otrzymali wyróżnienie za przedsiębiorczość, umiejętność promocji własnego projektu i
interdyscyplinarność, a liderka grupy Magdalena Kapitańczyk wygrała
również konkurs fotograficzny, za co otrzymała cenną nagrodę.
Obecnie trwa trzecia już edycja
projektów związanych z pierwszą
pomocą, drukarstwem oraz z historią Antoninka. Uczniowie odwiedzą drukarnię, wydawnictwa,
stworzą papier czerpany, film i
przewodnik po osiedlu. Zapowiada się ostra rywalizacja. W I edycji wyróżnienie otrzymała grupa
“Camera Obscura czyli Poznań w
pudełku”.
Choć Gimnazjum nr 22 jest
szkołą kameralną, w której uczy
się mała liczba uczniów, w sporcie co roku osiąga niebywałe
sukcesy. W listopadzie zdobyła
II nagrodę w VII edycji „Biegaj z
Chevrolet Szpot” z udziałem 55
szkół.. Edycja trwała od stycznia
do września 2013r., zorganizowanych zostało dziewięć biegów
wokół Jeziora Malta, szkoła zdobyła II miejsce i uzyskała nagrodę
pieniężną w wysokości 2 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego. Biegi
odbywały się w soboty, również
przy złej pogodzie, a klasyfikacja
generalna była zależna od ilości
uczniów uczestniczących w biegach. Wytrwałość i zdyscyplinowanie uczniów napawa szkołę
dumą.
Uzyskaliśmy również status „Szkoły czytającej” i „Mądra szkoła
czyta dzieciom” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Projekt
objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie z ogromną radością i chęcią chodzą po lekcjach
czytać najmłodszym najpiękniejsze bajki, a przy okazji kształcą własne
umiejętności socjalizacyjne.
Szkolne Koło Filmowe cyklicznie organizuje Maratony Filmowe.
Pierwszy dotyczył filmów poruszających tematykę II wojny światowej, a
drugi wprowadził uczniów w gatunek horrorów. Koło literacko-filmowo-filozoficzne działa w ramach pracy z uczniem zdolnym. Spotkania
mają charakter interdyscyplinarny i interhumanistyczny, często poruszane są zagadnienia z humanistyki, poezji, socjologii, filozofii i sztuki
filmowej. Rozmawia się o filozofii Ericha Fromma, czyta poezję Dylana
Thomasa, Zbigniewa Herberta oraz Wisławy Szymborskiej. Owocem
spotkań są niezwykle inspirujące i często burzliwe rozmowy, głębokie
przemyślenia, przede wszystkim zaangażowanie i zainteresowanie młodych ludzi humanistyką, pracą nad sobą oraz pięknem świata.
W szkole działa również koło komputerowe. Powstały również dwa
zespoły biorące obecnie udział w rozgrywkach turnieju gier komputerowych organizowanych przez ZS nr 1 w Swarzędzu. W drugim semestrze
planowane są zajęcia polegające na nauce programowania.
W październiku ub.r. rozpoczęło działalność szkolne koło krajoznawczo-turystyczne. Pierwszym planowanym wyjazdem będzie wycieczka do centrum Poznania i zwiedzanie m.in. ratusza, wzgórza św.

Wojciecha, katedry. Na wiosnę w planach koła jest wyjazd do rezerwatu
Morasko.
W ramach wielu spotkań koła plastycznego „Sztuka po lekcjach”
przygotowane zostały projekty na konkurs plastyczny „Przystanek
jak malowany”. W jednym ze spotkań, w ramach współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, uczestniczyli studenci UAP.
Projekt Natalii Zielińskiej, uczennicy klasy IIa, ma zostać zgodnie z
zapewnieniami organizatora konkursu zrealizowany. Koło rozwija zainteresowania i zamiłowania artystyczne uczniów.
Dba się również o rozwijanie zdolności językowych uczniów.
Organizowane są wyjścia na spektakle anglojęzyczne, w październiku
uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu pt. “Dr
Jekyll and Mr Hyde”, wystawianym w poznańskim kinie Apollo. Twórcą przedstawienia był teatr TNT Theatre British. Kolejny spektakl już
w marcu. W tym samym miesiącu odbędą się tygodniowe warsztaty
językowe w Londynie, w których postanowiło wziąć udział
ponad czterdzieścioro gimnazjalistów!
W każdej klasie Gimnazjum nr 22, w ramach projektu Terenowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,
odbyły się zajęcia z profilaktyki chorób cywilizacyjnych:
alkoholizmu i narkomanii.
W listopadzie w szkole miała
miejsce pokazowa i profilaktyczna akcja z użyciem policyjnego psa do wyszukiwania
narkotyków. Zorganizowano
ją w ramach programu „Szkoła
wolna od narkotyków i przemocy”, w której Gimnazjum
nr 22 uczestniczy od 2008r.
Uczniowie wzięli również
udział w spotkaniu: „Odpowiedzialność karna nieletnich
i zagrożenia ze strony dopalaczy”. Goszczono też przedstawicieli Centrum Doradztwa
Zawodowego dla Młodzieży
w Poznaniu, które wspomaga
Gimnazjum w realizacji działań z zakresu doradztwa.
Systematycznie prowadzone są akcje charytatywne. Uczniowie
wzięli udział w akcji „Góra grosza” oraz pakowali towary w marketach
E.Leclerc, Kaufland oraz Alma. Wewnątrzszkolna akcja „Podziel się
zabawką” sprawiła, że dzieci z Przedszkola nr 4 w Poznaniu otrzymały
mnóstwo zebranych przez gimnazjalistów zabawek. Podtrzymując wieloletnią już tradycję, również w tym roku, w przede dniu Wszystkich
Świętych uczniowie klasy Ia udali się na zapomniany cmentarz przy
ul. Leśnej.
W ramach przygotowań bożonarodzeniowych uczniowie kl. Ia i
IIa, którzy rezygnując z obdarowywania siebie nawzajem prezentami, chcieli w tym wyjątkowym czasie podarować potrzebującym
coś bezcennego, radość i nadzieję. Klasa pierwsza przekazała swoje
prezenty rodzinom wielodzietnym mieszkającym na naszym osiedlu,
które mają trudną sytuację materialną. Klasa druga zakupiła dary, które zostały przekazane Fundacji „Głosem Zwierząt”. Karma oraz ciepłe
koce i prześcieradła trafiły do zwierząt ze schronisk w Poznaniu i okolicach.
Działalność prowadzona w Gimnazjum nr 22 od początku roku
szkolnego 2013/2014 pokazuje, że szkoła nie spoczywa na lurach. Zarówno grono pedagogiczne jak i społeczność uczniowska mają mnóstwo interesujących planów na Nowy Rok. Szkoła rozwija zdolności i
umiejętności uczniów oraz zapewnia im szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Wszystkie dokonania gimnazjalistów są szczegółowo opisywane na stronie internetowej gimnazjum www.gimnazjum22.poznan.pl
oraz na funpage’u facebooka.
Iwona Jachnik
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pomagać innym

Rozmowa z panią Ireną Litwińską
– wiceprzewodniczącą Caritas
parafii św. Jana Jerozolimskiego
na Komandorii

- Skąd się bierze bieda?
- Z braku pieniędzy, a tych nie ma, gdy nie
ma pracy. Bieda bierze się więc z bezrobocia.
Niespodziewana choroba to druga przyczyna
biedy. Oto normalna rodzina: pracujący rodzice i dwójka dzieci. Wystarczy jednak, że
poważnie zachoruje jedno z dzieci i będzie
wymagać nieustannej opieki. Wtedy najczęściej matka rezygnuje z pracy.
Leki są drogie, czasem konieczna jest specjalna dieta – i już jednej pensji
nie wystarcza. I ta rodzina staje się podopieczną Caritasu.
- Poznałam taką panią, która została sama z dorastającym dzieckiem,
trochę niezaradna bez wsparcia męża. Zaczęła zbierać makulaturę, aby
zarobić dodatkowe grosze. Zaproponowałam pomoc żywnościową z Caritas parafialnej. Radość tej kobiety była ogromna. W tym miejscu apeluję,
aby rozglądać się wokół i zgłaszać w parafii rodziny czy samotne osoby,
co do których istnieje podejrzenie, że nie dają sobie rady, popadają w niedostatek.
- Ludzie czasem niewiele wiedzą o działaniach Caritas, a często wstydzą
się przyjść do nas po pomoc, choć działamy odpowiedzialnie i dyskretnie.
Zamiast oceniać czy plotkować, że komuś ,,się pogorszyło”, trzeba ludzi
słuchać i zadziałać. Zgłosić nam tych potrzebujących. Inna rzecz, że coraz
częściej zdarzają się próby nawiązania bezpośrednich kontaktów między
darczyńcami a potrzebującymi. To dobra tendencja, bo nie zawsze jest
potrzebna żywność z Caritasu, czasem potrzeba innej pomoc. Oczywiście,
wolontariusze Caritas też odwiedzają takich ludzi: chorych, samotnych...
- Zdarzają się naciągacze?
- To niewielki procent.
- Czy w minionym roku przybyło na Komandorii ludzi potrzebujących wsparcia Caritas?
- Kilka rodzin, które niedawno wprowadziły się do domów komunalnych przy ul. Łaskarza.

Spotkanie z gwiazdą

przyjaźń i dedykacje

Ryszard Danecki... Poeta, literat, recenzent, dziennikarz, wielbiciel kobiet i swoich trzech Budrysów, jak nazywał przystojnych i też
utalentowanych synów, miłośnik teatru, a także... golonki, małej
wódeczki i piwa. Zawsze myślałam, spotykając się z nim tu i ówdzie,
że będzie niemal wieczny. Pomyliłam się, zmarł niespodziewanie 30
listopada 2013 r. Okazuje się, że to tylko Sztuka - poezja, epika, plastyka – jest wieczna... No, i przyjaźń.
Z pewnym rozrzewnieniem czytam teraz dedykacje wpisane w tomiki jego poezji: ,,Ewie Kłodzińskiej tę 13-tą poetycką a przyjaźń nasza
dłużej trwa” napisał mi w tomiku ,,Przyjaciele są wszędzie” (1996 r.),
,,Ewie Kłodzińskiej, z którą nasza przyjaźń sięga czasów wspólnej pracy w
,,Expressie” w jego latach świetności” napisał w styczniu 2001 r. w tomiku
,,Wiwat Poznaniacy”. Zawsze twierdził, na przekór zasadom ortografi,
że mieszkańców miast czy choćby i wsi należy uhonorować dużą literą.
Z dawnych czasów ,,expressowych” i pierwszych z Daneckim kontaktów, pamiętam (ach, jak to anegdotycznie teraz brzmi) taki dialog z
jedną z korektorek: -Panie Rysiu, ja w ogóle nie rozumiem pana poezji...
-To kwestia inteligencji... Po chwili pada inne pytanie: -A gdy pan je
makaron to nie wplątuje się on panu w brodę? -To kwestia kultury –
odpowiedź tym samym tonem. My aż poczerwieniałyśmy z utajonego
chichotu, on poważny.
A gdy był moim bezpośrednim przełożonym w dziale miejskim tegoż
,,Expressu Poznańskiego” (makietowanie stron, adiustacja, poprawianie
błędów nieco uwłaczało jego ,,poetyckości”) zapamiętałam ,,wezwanie”
na kierowniczy dywanik. W niewielkim moim artykuliku Danecki naliczył kilkanaście myślników, co z pewną przyganą mi wytknął. Oj, mnie,
polonistce, wstyd był ogromny. Nauka w las nie poszła, robiąc potem i
teraz korektę swoich tekstów myślniki wyrzucam bez pardonu...

- Jak wiem, w minionym roku Caritas parafialna czterokrotnie organizowała wydawanie żywności.
- Zgadza się: w kwietniu, czerwcu, październiku i połowie grudnia.
Ostatnio wydaliśmy 1,5 tony żywności dla 80 rodzin (160 osób). W ciągu
roku to 4,5 tony i ogrom pracy wolontariuszy. Żywność trzeba przywieźć
z magazynu, przeliczyć, podzielić. Grudzień był niezwykły, bo doszła jeszcze akcja Caritas diecezjalnej ,,TYTKA CHARYTATYWNA”, a jej efekty
przeszły najśmielsze oczekiwania. W naszej parafii zrobiliśmy dodatkowych 80 paczek – 60 rozdaliśmy naszym stałym podopiecznym, a 20 podarowaliśmy osobom, którym pomoc przedświąteczna bardzo się przydała. Otrzymaliśmy też dla dzieci pod choinkę zabawki: kolejki, puzzle...

Wolontariusz Caritas podczas jednej z akcji charytatywnej.
- Rozdawanie żywności to nie wszystko...
- Z pieniędzy uzbieranych do puszki, Caritas funduje obiady dla czwórki dzieci. Są rodziny, dla których wykupujemy węgiel. Z innych działań:
pieczemy ciasto na nasz odpust w dzień św. Jana i inne spotkania parafialne. My, wolontariusze Caritas, mamy sporo pracy, ale ona daje nam
satysfakcję, czasem uśmiech podopiecznych. Być wolontariuszem to zaszczyt. I cieszę się, że dwie następne panie przystąpiły do naszej grupy.
Cokolwiek czynimy pamiętamy o tym co napisał św. Mateusz (10, 9):
,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Rozmawiała: Ewa Kłodzińska
Gdy już z tym ,,Expressem”
się na dobre rozstaliśmy (Ryszard po 30 w nim latach pracy, ja po blisko 17), nigdy nie
odmawiał mi wypowiedzi do
innych gazet czy czasopism, na
różne tematy. Czasem banalne.
Inny bard by się oburzył, a on
zawsze rzetelnie odpowiadał
indagowany. Z sympatii do
mnie, z owej przyjaźni i rozumienia dziennikarskich potrzeb, z pewnego takiego swojego ,,gwiazdorstwa” - któż to
wie...
Ryszard zapewne swoje dorosłe życie zapełnił i wypełnił
po sam kres, a lista dokonań
od debiutu poetyckiego w
1952 r. (,,Poemat o Poznaniu”) byłaby długa: założyciel grupy literackiej Wierzbak, organizator Poznańskich Listopadów Literackich, które
były niegdyś sztandarowym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście. Napisał 52 książki, setki wierszy (o Poznaniu, kobietach i przyjaźni
przede wszystkim), które przetłumaczono na 37 języków. Przez wiele lat
tworzył w swojej pracowni w Puszczy Noteckiej. A gdy chciał odetchnąć
miejskim powietrzem, pojawiał się w ,,Resorcie” jak bywalcy nazwali
jedną z restauracji przy pl. Wielkopolskim. I zamawiał ową goloneczkę,
małą wódeczkę i piwo.
,,Ja wierzę w Piękno wierzę ono wieczne!” (,,Rozmowa z Tomaszem” w ,,Słowobraniu”)
Żegnaj, Ryszardzie...
Ewa Kłodzińska
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Z historii Głównej

wielki cegielski

Historia fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Hipolita Cegielskiego na Głównej zaczęła się w 1899 roku zakupem od gospodarza Szczepana Lisieckiego 3 ha i od gminy 2,5 ha gruntu.
Stary zakład przy ul. Strzeleckiej już nie wystarczał i trzeba było
zbudować nowy w korzystniejszej lokalizacji, przy linii kolejowej. Nową i nowoczesną fabrykę przy ul Krańcowej poświęcono
i oddano do użytku w marcu 1913 roku. Głównym udziałowcem
był syn Hipolita - Stefan Cegielski.

Fabryka była już wówczas zasilana własnym prądem elektrycznym,
wytwarzanym przez ogromną maszynę parową o mocy 250 KM. Imponująca hala montażowa miała powierzchnię 0,75 ha i wysokość 14
m. Produkowano tu głównie pługi, brony, walce, siewniki, kartoflarki
i żniwiarki. Specjalnością były młockarnie różnych typów i rozmiarów.
Produkowano też kotły parowe i lokomobile i inne maszyny. W 1917
roku zakład zatrudniał prawie 500 robotników, 50 pracowników biurowych i 20 uczniów. Robotnicy pracowali 10 godzin dziennie, niektórzy
też w niedziele i święta. Piętnastominutowe spóźnienie karane było potrąceniem godzinnego zarobku.

Lotnicze zdjęcie fabryki Cegielskiego na Głównej, 1921 r..
Wszyscy pracownicy należeli do zakładowej kasy chorych i płacili
składki emerytalno-rentowe. Kasa zapomogowa udzielała bezprocentowych pożyczek. Dalszy rozwój fabryki Cegielskiego nastapił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
(Źródło: artykuł „Cegielski na Głównej”, autor Bolesław Januszkiewicz, Kronika Miasta Poznania 2002 r. Zawady i Główna)

Na tych zdjęciach sprzed I wojny światowej widać nie tylko rozmiary hal produkcyjnych Cegielskiego,
ale i zaskakująco dużą liczbę kobiet zatrudnionych przy tej nie lekkiej przecież pracy.
medialne. Świąteczny dzień zakończył się spotkaniami wigilijnymi w klasach, w czasie których uczniowie wraz z wychowawcami
podzielili się opłatkiem oraz spożyli przygotowane świąteczne
W Gimnazjum nr 20 na Głównej tradycyjnie świętowaliśmy potrawy. „Narodził się u nas…” nie zapominajmy o tym, niech
w gronie społeczności szkolnej pamiątkę Narodzenia Pana Je- narodzi się także w naszych rodzinach!
Magdalena Thiel
zusa. Obejrzeliśmy z tej okazji krótkie przedstawienie, przygotowane przez uczniów koła teatralnego oraz chór szkolny.
Teksty pochodzące z Biblii, przeplatane utworami poetyckimi
oraz kolędami, stanowiły refleksję nad istotą współczesnego
przyjmowania prawdy o Bożym Narodzeniu. „Gdyby narodził
się dzisiaj, u nas…” to czy znalazłoby się dla Niego miejsce w
naszych domach, sercach?
Przecież On rodzi się każdego dnia, jeśli zauważamy naszych
braci, ich potrzeby, cierpienie, gdy im pomagamy, wtedy przyjmujemy Jezusa Nowonarodzonego- z wielkim zapałem wypowiadali to przesłanie nasi uczniowie wcielający się w różne role.
Drugą część uroczystości wypełniły prezentacje związane z
projektem gimnazjalnym o tradycjach bożonarodzeniowych w
krajach niemieckojęzycznych. Przedstawiciele klas drugich zaprezentowali efekty swoich działań: plakaty, prezentacje multi-

gdyby narodził się u nas...
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

grudzień pełen
wrażeń i sukcesów

POZNAJEMY ŚWIAT FIZYKI
I MOTORYZACJI

W ramach unijnego projektu edukacyjnego „Zrozumieć Świat”, szóstoklasiści wybrali się na warsztaty i wystawę „Focus pobudza neurony”
– poznajemy podstawowe prawa fizyki, zasady optyki, siły odśrodkowej.
W części wystawowej uczniowie mieli do dyspozycji Wonderbook na
PlayStation 3 oraz PS Vita, dzięki którym mogli zapoznać się z najnowszą technologią - Augmented Reality, czyli rozszerzoną rzeczywistością.
Podczas warsztatów zaprezentowana została premierowa przygoda „Wędrówki z Dinozaurami” oraz gra „Detektyw Diggs”.

Kolejną atrakcją było wyjście do Zintegrowanego Centrum Komunikacji, gdzie znajduje się tymczasowa wystawa historycznych samochodów. Na powierzchni blisko 900m² członkowie Automobilklubu
Wielkopolski wyeksponowali 40 zabytkowych pojazdów. Zaczynając od
najstarszych, uczniowie zobaczyli REO z 1908 roku i 100-letnią Lorraine Dietrich, interesującą kolekcję aut marki Mercedes, serię aut marki
DKW. Nie zabrakło także samochodów polskiej produkcji: Syreny, kolekcji Warszaw oraz Fiaty od przedwojennego do współczesnych.

„NASZ SUKCES TO MY”

Trwa V edycja programu o Puchar Volkswagen Poznań Mini Handball, która promuje aktywną formę spędzania wolnego czasu dla dzieci
szkół podstawowych. Biorą w nim udział uczniowie klas III z 11-tu szkół
podstawowych w sąsiedztwie zakładów Volkswagen, które są sponsorem
tego projektu. Zawody piłki ręcznej podzielone są na trzy etapy. Właśnie
trwa pierwszy – semestr zimowy. W naszym rejonie dotychczas odbyły
się trzy turnieje: w SP 85, SP 87 i SP 45. We wszystkich zwyciężyła drużyna szczypiorniaków z SP 45, zajmując I miejsce.

Sponsor programu – fabryka VW Poznań - umożliwił naszym zawodnikom udział w 31. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „ Ale Kino!”. Z okazji Mikołajek ufundował bilety na film „AninA”.
Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy sprzęt sportowy. Zakłady
VW Poznań utworzyły specjalny fundusz sportowy, w ramach którego
szkoły uczestniczące w programie Mini Handball otrzymują środki na
działania wspierające i promujące sport wśród uczniów.
Niewątpliwie projekt Mini Handball przyczynia się do popularyzacji
piłki ręcznej wśród dzieci i dostarcza wielu niezapomnianych emocji.

RADOŚĆ Z „5 MILIONÓW”

SP 45 w ramach „Roku szkoły w ruchu” wzięła udział w kolejnej edycji „Pucharu 5 Milionów”. Reprezentanci naszej szkoły w świątecznej
atmosferze rywalizowali w konkurencjach sportowych w poznańskiej
Arenie. Jak co roku była świetna zabawa podczas wyścigów rzędów i
skoków na trampolinach, na dmuchanych zjeżdżalniach, wspólnym kolędowaniu i innych. Wróciliśmy z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
w postaci sprzętu sportowego, a każdy otrzymał pamiątkową koszulkę
oraz czekoladę.

WOJEWÓDZKIE KONKURSY

Czterdzieścioro uczniów klas piątych i szóstych przystąpiło do: wojewódzkiego konkursu przyrodniczego, wojewódzkiego konkursu matematycznego, wojewódzkiego konkursu humanistycznego. Po zmaganiach na etapie szkolnym do etapu rejonowego zakwalifikowali się:
Bartosz Wojciechowski z kl. VB w konkursie matematycznym, Weronika Graczyk z kl. VIA i Bartosz Wojciechowski z kl. VB w konkursie
przyrodniczym, Patryk Kuczyński z kl. VA, Bartosz Wojciechowski z kl.
VB Weronika Urbanowicz kl. VIA, Maria Włodarczyk z kl. VIA, Jan
Radomski z kl. VIB. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie rejonowym!

Ciąg dalszy na stronie następnej
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
PRZEDŚWIĄTECZNE WYCIECZKI
WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY

Przed świętami Bożego Narodzenia pierwszoklasiści wybrali się do
Muzeum i Skansenu Pszczelarstwa w Swarzędzu. Na zajęciach „Świąteczna pastorałka” poznali bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje. Wykonali ozdoby choinkowe, malowali bombki. Oglądali „Jasełka” i śpiewali kolędy. Dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły Stary Rynek.
Zobaczyły szopkę betlejemską i mikołajkowe trykające się koziołki na
wieży ratuszowej. Przedszkolaki zabrały ze sobą listy do Świętego Mikołaja, które wrzuciły do specjalnej skrzynki.

Podczas ogólnopolskiej konferencji
„Rozwijanie zdolności najmłodszych
uczniów w szkole – planowanie i organizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych na etapie edukacji wczesnoszkolnej” w Warszawie wręczone zostały
wyróżnienia dla 50 szkół, które podjęły
najciekawsze i najbardziej efektywne
działania rozwijające zdolności najmłodszych uczniów w szkole. Jesteśmy
dumni, że znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych szkół.

TALENTY DZIECI

W czasie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wzięliśmy udział
w międzyszkolnym konkursie „Ozdoba choinkowa”. Nasze dzieci wykazały się wielkimi umiejętnościami. I miejsce zdobył Dorian Banaszak z
kl.2B, III miejsce Martyna Przybylska z kl. 1A, wyróżnienia: Kornelia
Konys kl. 3b, Karolina Wójcik kl. 3A, Martyna Nowak kl.2B. Serdecznie
gratulujemy!

„FILOFUNY – WESOŁE PLECIONKI”

Wzięliśmy udział w międzyszkolnym konkursie „Filofuny –
wesołe plecionki”. Wyróżnienie
za swoją pracę otrzymał Bartek
Bykowicz z klasy 5b, któremu
serdecznie gratulujemy.

JASEŁKA DLA GŁÓWNEJ

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…”

ŚWIĄTECNA POCZTÓWKA

Rozstrzygnięto konkurs „Świąteczna pocztówka”, organizowany przez
Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars w Poznaniu. Na
konkurs wpłynęło ponad 600 prac z przedszkoli, szkół podstawowych
oraz gimnazjów. I miejsce w kategorii od 10 do 12 lat zajęła nasza uczennica Gabriela Leitgeber z kl. IVA, a wyróżnienie otrzymał nasz uczeń
Bartosz Wojciechowski z kl. VB. Jedną z wielu nagród, które otrzymali
uczniowie, jest wydrukowanie prac w formie prawdziwych pocztówek.
Gratulujemy!

W grudniowe popołudnie odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Główna. Wspólne świętowanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym, wykonanym przez dzieci z naszej szkoły i przygotowanym przy współpracy ze studentami UAM w Poznaniu z wydziału
Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. W magię świąt wprowadziła
nas „Schola”, która wykonała kolędy w pięknej aranżacji. Były życzenia
od pani dyrektor Małgorzaty Borowiak, księdza proboszcza Jana Bartkowiaka, przewodniczącego Rady Osiedla pana Ludwika Troińskiego oraz dzielenie się opłatkiem. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu
wszystko będzie białe i czyste jak śnieg: obrus na świątecznym stole i co
najważniejsze – ludzkie serca.
W ramach tygodnia wolontariatu odbył się również kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony został dla Celestyna – chłopca z
Kamerunu oraz artystów malujących ustami.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SKO

Wzięliśmy
udział
w „Międzyszkolnym Spotkaniu
Przedstawicieli
SKO”. Naszą szkołę reprezentowały członkinie SKO:
Ola Brzezińska i Magdalena
Zdrojowa z kl. VA oraz Gabrysia Leitgeber z kl. IVA.
Uczennice
przedstawiły
prezentację o długoletniej
działalności SKO w naszej
szkole oraz wzięły udział w konkursie wiedzy ekonomiczno - bankowej.
Godnie reprezentowały naszą szkołę.

W NOWYM ROKU 2014
WSZYSTKIM ŻYCZYMY
SPEŁNIENIA MARZEŃ!
Dyrekcja i nauczyciele SP 45
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muzeum narodowe zaprasza
Rekomendujemy dwie wystawy w salach
Muzeum Narodowego – przy Al. Marcinkowskiego
i w oddziale (Muzeum Etnograficzne) przy ul. Mostowej

ZBIGNIEW KAJA
ZAPOMNIANY-PRZYPOMNIANY

Aleja plakatu, aleja malarstwa, fragment pracowni (bałagan na biurku:
artysta zaraz wróci, by kontynuować pracę...) przeniesionej z Łazarza,
projekty scenograficzne, setki exlibrisów, projektów okładek i obwolut,
dziesiątki zaprojektowanych medali i odznaczeń, znaczków pocztowych, banknotów, pocztówek... W Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum
Narodowego przy al. Marcinkowskiego 9 do 26 stycznia oglądać można
wielotematyczną wystawę, a na niej 800 obiektów, których twórcą był
Zbigniew Kaja (1924 – 1983) – poznański artysta, znany poza granicami
kraju. Twórca nieco zapomniany, choć tak bardzo z Poznaniem związany (neony!), współpracujący z naszymi teatrami, teraz dzięki synowi
Ryszardowi i Muzeum – przypomniany.

Jeśli nawet ktoś nie jest zainteresowany oglądaniem muzealnych ekspozycji, tę obejrzy z ciekawością dzięki zróżnicowanej tematyce i interesującej oprawie plastycznej (autorstwa Ryszarda Kaji, wybitnego scenografa, autora kilku wręcz teatralnych aranżacji wystaw w MN). Takiej
wystawy Zbigniew Kaja jeszcze nie miał...

ależ, proszę bardzo!

karnawałowy bon ton

Karnawał to doskonały czas na spotkania towarzyskie, niekoniecznie taneczne. Co prawda i w tym okresie mamy tyle
samo pracy i obowiązków co np. w... poście, ale warto się jednak pokusić i zaprosić grono wybranych gości. To powinni
być ludzie, którzy się znają i lubią (inną sytuację mamy na
spotkaniu imieninowym). Jeśli zapraszamy kogoś ,,nowego”
warto zastanowić się czy będzie wszystkim odpowiadać, czy
nie zepsuje atmosfery np. zbyt wieloma... toastami albo czy
samotna koleżanka/kolega dobrze poczuje się wśród np. zaprzyjaźnionych małżeństw, czy nasi wypróbowani przyjaciele
zaakceptują takiego samotnika.
Nie wnikając w szczegóły, kilka porad, aby spotkanie miało
dobrą, kulturalną atmosferę.
- Można się umówić, że w s z y s c y mają być w wieczorowych strojach albo w fikuśnych kapelusikach jak na angielskim
dworze. Niechby to nawet nie pasowało do naszego niewielkiego
pokoju, ale... może być zabawnie.
- To będzie niezobowiązujące spotkanie, zatem lepiej nie robić
zasiadanej biesiady przy stole z białym obrusem, bo jak już goście
,,zasiądą” to prawdopodobnie nie ruszą się się ze swoich ,,pozycji”. O ile miejsce na to pozwala, warto przygotować kilka małych
stoliczków-miejsc, przy których można zjeść ,,nieskomplikowane” (zatem nie wymagające wielu sztućców: sałatki, małe kęski
mięsa, marynowane grzyby, tartinki, krojona wędlina, bigosik

DARY OD PRZYJACIÓŁ

Z pewnym rozrzewnieniem patrzę na
obraz świętej Rodziny, wiszący nad małżeńskim łożem. Taki sam (podobny?) wisiał w ciężkiej ramie (aż wreszcie hak się
urwał, gipsowa rama pękła, obraz poszedł
w zapomnienie) w pokoju moich dziadków.
,,Święte” oleodruki pewnie też wzbudzą
zapomniane emocje. Wystawa DONUM
– DAR w Muzeum Etnograficznym takich
wspomnień wywołuje pewnie więcej. Oto
sypialnia z umeblowaniem charakterystycznym dla lat 60. ub. stulecia (z Biskupizny):
bieliźniarka, toaletka, podwójne łóżko a
pośrodku siedząca lalka: dla jednych (starszych) to przypomnienie domu rodzinnego, dla innych (młodszych) lekcja... historii
aranżacji wnętrz i meblarstwa. Te meble
pochodzą z domu Franciszki Andrzejewskiej z Żychlewa, a wykonał je na specjalne
zamówienie rzemieślnik-stolarz.
Na szczególne wyróżnienie zasługują
także niezwykle efektowne ubiory ludowe. Czyż nie są piękne wyroby
ceramiczne, czyż nie urzeka XIX-wieczna rzeźba przedstawiająca św.
Franciszka (foto wyżej), wykonana przez Pawła Brylińskiego? W wiejskiej kapliczce, za zgodą mieszkańców, stanęła kopia, a wartościowe
dzieło ludowego twórcy oddano w ręce muzealnych konserwatorów.
Wystawa jest dowodem niespożytej energii 250 członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego, które od 1975 r. wspomaga darami (,,skromnymi – mówiła na otwarciu prezes Towarzystwa Wrócisława
Bergandy – bo takimi tylko środkami dysponujemy”) wszystkie muzealne oddziały. Od 1988 r. ze środków pochodzących ze składek członkowskich Towarzystwo zakupiło lub sfinansowało nabycie ponad 400
eksponatów, z tego 200 dla Muzeum Etnograficznego.
Wystawa ,,Donum-dar. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu dla Muzeum Etnograficznego” to pierwsza tego typu
prezentacja, pokazująca owoce współpracy muzealników i pasjonatów.
Tę ciekawą ekspozycję można oglądać aż do maja.
Ewa Kłodzińska Fot. Muzeum Narodowe

sporządzony własnoręcznie, niewielkie pierożki a także trochę
słodkości), a lubiane przez wszystkich potrawy. Nie będzie nietaktem jeśli goście (wszak mówimy o osobach zaprzyjaźnionych)
przyniosą z sobą ,,coś na ząb” własnej produkcji. Nie przesadzać
z alkoholem! Nie mieszać ich rozmaitości!
- Nie jest w dobrym tonie, nawet na takim spotkaniu ,,na luzie”,
serwować jedzenia na jednorazowych ,,zastawach”. Przydadzą się
na piknik...
- Jest karnawał a więc można przygotować trochę serpentyn,
baloników itp. i włączyć muzykę taneczną w tle (telewizor wyłączyć!). Jednak przyda się trochę (bo to przecież nie jest bal na sto
par) miejsca dla szczególnie utanecznionych. Takie ,,pokręcenie
się” (co powinni zainicjować gospodarze, zapraszając innych) na
parkiecie (nie na dywanie!) podkreśli karnawałowy charakter
wieczoru.
- Prowadzić rozmowy lekkie a przyjemne. Narzekające gaduły
nie są mile widziane.
- Nie monopolizować spotkania zdjęciami z wakacji, fotkami
dzieci tudzież wnuków. To nie czas ani miejsce na takie ,,ekspozycje”.
- Na czas spotkania hałaśliwe pieski, rozśpiewane kanarki i
rozgadane papugi, łaszące się koty, tudzież domagające się uwagi
dzieci - odizolować. A nuż ktoś ma alergie – to będzie po zabawie...
- Dobrej zabawy! A jeśli znajdziecie czas to przyślijcie do
redakcji (sd@roletim.pl) relacje i foto. Chętnie pokażemy
w następnym numerze MY takie karnawałowe ,,prywatki”
A.D.2014 naszych Czytelników!
(E.K.)
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Wspomnienia z lat niemieckiej okupacji

obozy pracy w kobylepolu (dok.)
Kuchnia dla Niemców

W kuchni dla Niemców kucharką była
Anna Klan, mieszkanka Frydlandu –
Prus Wschodnich. Prawdopodobnie była
zniemczoną Polką z Mazur.. Przybyła do
Kobylepola wraz z przedsiębiorstwem budowlanym z Jaksic. W rozmowie z Polakami porozumiewała się gwarą mazurską.
Nazywano ją Tante Ana (ciocia Ania).
Mówiąc bardzo oględnie, za Hitlerem nie
przepadała. Do pomocy w kuchni miała
zawodową kucharkę panią Koch, Polkę,
Maria Boruta
mieszkankę Antoninka lub Swarzędza.
Pomocą kuchenną była pani Stanisława Śledź, pochodząca ze Strumian koło Kostrzyna Wlkp. W czasie okupacji mieszkała u swojej
siostry na działkach w Kobylepolu. Po wojnie wyszła za mąż za Jana
Kasprowicza (mojego wujka), pracownika miejscowego browaru i do
swojej śmierci mieszkała w domu browarowym przy ul. Majakowskiego.
Drugą pomocą w kuchni była koleżanka Ireny Urbańskiej (Wieczorek).
Nazywała się Julianna Kubska. Do Kobylepola trafiła z obozu z Jaksic.
Po wojnie wyszła za mąż za sanitariusza z kobylepolskiej Przychodni
Lekarskiej (z czasu okupacji) – Marciniaka.

Po aresztowaniu Anny Klan jej miejsce w kuchni obozowej zajęła Niemka – kucharka o nazwisku Mehring.

Kuchnia dla Polaków

W kuchni dla Polaków kucharką była pani Eleonora Strzyżyńska. Do
pomocy miała swoją córkę Zofię Strzyżyńską. Pochodziły spod Jarocina.
Do Kobylepola przyszły z obozu Jaksice razem z przedsiębiorstwem budowlanym HOCH – TIEF. Ponadto w polskiej kuchni pracowały: pani
Stanisława Olszewska, mieszkanka Kobylepola, wdowa z dwójką małych
dzieci oraz jej siostra pani Marianna lub Maria Glanc, także mieszkanka
Kobylepola.

Kuchnia obozu w Kobylepolu. Od prawej: kucharka Eleonora Strzyżyńska, jej córka Zofia i Stanisława Olszewska.

Podczas działań wojennych w 1945r. (przełom stycznia i lutego) spłonął dom, w którym mieszkała Olszewska przy obecnej ul. Piwnej. Po
wojnie zamieszkała z rodziną w blokach kolejowych przy ul. Żelaznej.

Podsumowanie

Kantyna obozu w Kobylepolu, przemianowanym przez
Niemców na Gutenbrun .

Dalsze losy Anny Klan potoczyły się wręcz sensacyjnie. Jeszcze w Jaksicach poznała Żyda Szymona Abramowicza i obdarzyła go uczuciami.
Jej córka, pracownica kolejowa w Ełku, w sprawę była wtajemniczona.
Aby nie doszło do tragedii, prawdopodobnie to właśnie ona załatwiła
Abramowiczowi fałszywe dokumenty na nazwisko Leo Zahajko, niby
osoby narodowości białoruskiej. (Niektórzy Białorusini sympatyzowali
z Niemcami). Wtedy Szymon uciekł i ślad po nim zaginął.
W pierwszych dniach po zniknięciu z obozu w Jaksicach, gdy był intensywnie poszukiwany, przechowywała go u siebie w pokoju w skrytce
zastawionej szafą Anna Klan. Gdy sprawa przycichła wyjechał i nie niepokojony przez nikogo dotarł do Wschowy, obecnie woj. lubuskie, już
jako Leo Zahajko na usługach Niemców.
Anna Klan jeździła do niego z Kobylepola, zawsze z ogromnym bagażem. Po jednej z takich wizyt Niemcy przeprowadzili u Leo Zahajko
rewizję i znaleźli wiele artykułów, dostępnych tylko dla Niemców. Skojarzono fakty i Annę Klan aresztowano. Została skazana na rok pobytu
w kacecie. Prawdopodobnie została osadzona w Auschwitz w październiku 1943r. Po roku, w listopadzie 1944r. wyszła z obozu i wyjechała
do Frydlandu. Stamtąd napisała do pani Ireny, że chce przyjechać do
Kobylepola w odwiedziny. Niestety wojenny front wschodni jej to uniemożliwił. Jakie były jej dalsze losy nie wiadomo.
Leo Zahajko został oskarżony za przyjmowanie kradzionych artykułów. Zamiast więzienia wybrał wyjazd na front w formacjach SS. Nigdy
nie udało się Niemcom odkryć, że to był Żyd. Wojnę przeżył i powrócił
w okolice Włocławka, skąd pochodził i został działaczem komunistycznym. W lecie 1946 lub 1947r. został zastrzelony przez polskie podziemie, gdy udawał się na wieś dzielić ziemię odebraną tzw. obszarnikom.

Na początku 1945r. podczas walk o Poznań zabudowania obozowe spłonęły. Polacy tam umieszczeni zdołali zbiec, ale przeszli długą i ciężką tułaczkę. Przekraczali front wojenny w kierunku wschodnim, aby znaleźć się
na tyłach działań wojennych. Opowiadała o ich perypetiach Julianna Kubska po mężu Marciniak, koleżanka Ireny Wieczorek. Obie panie pracowały
od początku w obozach pracy przymusowej jako pomoce kuchenne . Były
to miejscowości: Janikowo (foto niżej), skąd pochodzi pani Irena, i Jaksice,
obecnie w województwie Kujawsko – Pomorskim.
Później obydwie znalazły się w Kobylepolu,
ale na różnych stanowiskach. Razem mieszkały
w jednym pokoju. W
obozie pracowało więcej Polaków, ale p. Irena
nie posiada na ich temat
żadnych wiadomości.
Opisując dzieje ludzi
zatrudnionych kobylepolskim obozie, mnie
zupełnie nie znanych,
oparłam się na opowiadaniu Ireny Wieczorek,
obecnie 90-letniej osoby,
mieszkanki Poznania.
Dzięki takim ostatnim
już świadkom tamtych
wydarzeń możemy wiele
ocalić od zapomnienia.
Serdecznie dziękuję
pani Irenie Wieczorek za długą i ciekawą opowieść. Pani Wieczorek jest
wdową po Adamie Wieczorku, koledze mojego męża z ławy szkolnej w
Technikum Kolejowym w Poznani. Była pomiędzy panami różnica wieku,
ale to okupacja przyczyniła się do tego, że niektóre roczniki były bardzo opóźnione, jeśli chodzi o zdobywanie szkolnej wiedzy. Później pan Adam Wieczorek pracował w Zachodniej Dyrekcji Kolei na stanowisku kierownika
Działu w Zarządzie Ruchu i stamtąd odszedł na emeryturę. Pani Irena także pracowała w ZDOKP Poznań w Zarządzie Drogowym. Maria Boruta
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z kroniki szkolnej sp 55

„Z pieśnią do niepodległości Polski”

wspólnie i patriotycznie

Co roku w Szkole Podstawowej nr 55 rozbrzmiewają pieśni powstańcze, patriotyczne nawiązujące do 11 listopada, Święta Niepodległości. 26 listopada 2013r. w godzinach popołudniowych odbył
się koncert pt: „Z pieśnią do niepodległości Polski” dla rodziców
uczniów i wszystkich osób zainteresowanych tym tematem. Celem
spotkania było zachęcenie do wspólnego słuchania i śpiewania pieśni
patriotycznych oraz rozwijanie poczucia więzi rodzinnej i narodowej.

Program został przedstawiony przez chór szkolny klas IV-VI pod kierunkiem
p. Małgorzaty Pietrzak i dzieci ze świetlicy szkolnej kl. O i III pod opieką p. Moniki Baszczyńskiej. Prezentację multimedialną pt.: „Ułani” przygotowała p. Magdalena Andrzejewska. W głównej części koncertu chór i soliści wykonali pieśni
z okresu zaborów i I wojny światowej, m.in.: „I Brygada”, „Jak to na wojence ładnie”, „Ułani, ułani”, „Ej, dziewczyno”, „Białe róże”, „O partyzancie”. Młodsze dzieci zaprezentowały wiersze i marsz „Piechoty” w choreografii p. M. Baszczyńskiej.
Występ zakończył się wspólnym zaśpiewaniem znanej pieśni o randze drugiego
hymnu narodowego czyli „Roty” do słów Marii Konopnickiej i muzyki wybitnego Wielkopolanina Feliksa Nowowiejskiego.

międzyszkolny przegląd jasełek

W dniu 14 grudnia 2013 r. w SP55 odbył się „MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD JASEŁEK”. Z naszego zaproszenia skorzystały Szkoła Podstawowa nr 19
oraz Gimnazjum nr 25. Uczniowie SP nr 55 w swoim przedstawieniu pokazali, co każdy region Polski może złożyć u stóp narodzonego Jezuska. Nastrojowo
wykonane przez chór kolędy i pięknie zagrane role wprowadziły wszystkich w
atmosferę radości świąt Bożego Narodzenia (foto niżej).

Młodzież z Gimnazjum nr 25 wystawiła „bajkowe jasełka”, w których do Betlejem z darami udawały się postaci z różnych bajek. Widownia wzruszała się
słuchając pięknego śpiewu, podziwiając układ taneczny ze wstążką i obręczami,
pomysłowe stroje oraz grę aktorską.

Druga część koncertu przebiegła w atmosferze radosnego wspólnego śpiewania przybyłych gości, uczniów i nauczycieli przy akompaniamencie p. M. Pietrzak. Śpiewano nie tylko te popularne utwory, jak: „Wojenko, wojenko” czy „Przybyli ułani” z podziałem na role. Chórzyści nauczyli gości pieśni mniej znanych:
„Pieśń o Wodzu miłym”, utwór o marszałku Józefie Piłsudskim, który należał do
obowiązkowej edukacji patriotycznej w szkołach polskich przed wojną, i „Łączko, łączko”, pieśń żołnierzy w wojsku austriackim, a następnie w Legionach. Największą popularnością wśród wszystkich cieszyła się właśnie ta ostatnia „wojacka” piosenka, a jej zwrotkę: „Żono, żono, żono kochana…” tatusiowie niektórych
uczniów śpiewali jeszcze nawet w domu.
Koncert został powtórzony 13 grudnia, w dniu ważnym w dziejach naszej
historii, podczas spotkania przedstawicieli Rady Osiedla z emerytami w Szkole
Podstawowej nr 55. Zgodnie ze słowami: „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają…” serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 55 na
takie i podobne koncerty, które odbywają się u nas co jakiś czas.
Monika Baszczyńska i Małgorzata Pietrzak

na urodziny polski

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 19 przedstawili wędrówkę wnuka jednego z trzech króli podążającego szlakiem swego dziadka. Dary, które niósł do
Dzieciątka, rozdał potrzebującym. Po przybyciu na miejsce okazało się, że największym darem jaki miał, było jego serce pełne miłości.

Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, słodkościami oraz
mogli posilić się gorącą zupą. Dziękujemy za wzruszające wprowadzenie do świąt
Bożego Narodzenia!!
Monika Baszczyńska, Katarzyna Kozłowska,
Małgorzata Pietrzak, Zofia Mroszyńska

Świętowaliśmy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tym razem obchody trwały dłużej niż zwykle i zaangażowały prawie wszystkich uczniów. Pracowaliśmy metodą projektu. Młodsi uczniowie
przygotowali samodzielnie w klasach lub z rodzicami laurki i kartki z życzeniami dla Polski. Bardzo starannie rysowali symbole narodowe, wyklejali godło, wycinali biało-czerwone kwiatki. Jubilatce
życzyli długich lat w pokoju i szczęściu. Na wielu kartkach pojawiały
się życzenia „czystego powietrza i lasów”. To znak, że dbałość o środowisko naturalne jest bliska naszym dzieciakom.

W piątek odwiedzili ich niecodzienni goście. Szóstoklasiści przebrani za bohaterów narodowych przybliżali młodszym kolegom ich biografie. „Henryk
Sienkiewicz”, „Maria Curie-Skłodowska” i „Jan Matejko” odbierali od uczniów
życzenia i częstowali cukierkami. Zebrane kartki z życzeniami można obejrzeć i
przeczytać w dolnym korytarzu szkolnym.
Uczniowie klasy IVb z pomocą rodziców przygotowali przepiękne i bardzo
ciekawe plansze na temat „Polska w liczbach”. Można się dzięki temu dowiedzieć
ilu jest Polaków a ile Polek, ile mierzą wszystkie rzeki Polski, ilu mieszkańców
maja poszczególne województwa i wiele innych ciekawostek. Plakaty zajęły prawie wszystkie tablice na szkolnych korytarzach. Po zakończeniu uroczystości
prace posłużą jako pomoce naukowe na zajęcia historii i przyrody.
Uczniowie najstarszych klas przygotowali prezentacje multimedialne opisujące fakty historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W
piątek uczniowie klas V i VI zobaczyli efekty pracy kolegów. Jedni i drudzy mieli
możliwość poszerzyć w ten sposób swą wiedzę z historii Polski. W projekt zaangażowała się pani Emilia Berus i nauczyciele pracujący w świetlicy. Pani Berus
przygotowała prezentację na lekcjach języka polskiego z kartami pracy, a w świetlicy można było kolorować i rysować polskie symbole narodowe.
Mam nadzieję, że taki sposób obchodzenia święta niepodległości zintegrował
społeczność szkolną i dzięki projektowi wiedza o tym czym jest święto niepodległości zapadła na długo w pamięci uczniów.
Katarzyna Kęsy-Szczęsna

dokończenie na str. 20
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

na Śródeckiej wigilii

W środę 18 grudnia mieszkańcy Śródki i nie tylko zostali zaproszeni na wigilijną wieczerzę. To już czwarte wigilijne spotkanie, którego
organizatorem jest Fundacja Artystyczna „Puenta” oraz Stowarzyszenie
Śródki i Okolic „Śródeja”. Nasza szkoła każdego roku przyłącza się do
organizacji Wigilii na Śródce.

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich zaprezentowała niezwykle piękny program artystyczny, na który składały się wiersze
i kolędy w języku angielskim przygotowane przez dzieci z klasy 3a i 3b
oraz piosenki świąteczne i kolędy w wykonaniu uczniów klas 4, 5 i 6.
Przed kościołem św.
Małgorzaty wystąpił Gospel Joy oraz zespoy Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej,
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoły Muzycznej
I st. nr 2 im. Tadeusz
Szeligowskiego oraz Seniorzy z Klubu Seniora
„Cybinianka”. Uczestnicy wigilijnego spotkania brali udział w loterii, konkursach, kiermaszach,
degustacji wigilijnych potraw, ozdabianiu pierników. Było pysznie, świątecznie i wyjątkowo.
Tatiana Mura-Waraczewska

ANIOŁ ZAWITAŁ NA ŚRÓDKĘ

W piątek 13 grudnia klasa 2a wraz z wychowawczynią panią Sylwią
Tajsner „zaprowadziły” swojego anioła na Śródkę. Tam, wraz z innymi
aniołami, nasz anioł (słusznej wielkości, wykonany z folii bąbelkowej)
ozdobił to piękne, stare osiedle. Został umieszczony przy Kościele św.
Małgorzaty. Nasza szkoła przyłączyła się do projektu „Śródeckie Anioły”, biorąc udział w drugiej edycji.
Tatiana Mura-Waraczewska

mały wolontariat pomaga

„Każdy duży, każdy mały może pomoc dać”

Szkolny Klub Wolontariuszy naszej szkoły w ostatnim czasie działał bardzo prężnie. Z najnowszych działań wolontariatu podjętych w
grudniu możemy wymienić: akcję Góra Grosza, zbiórkę gier i puzzli dla
dzieci z poznańskich szpitali dziecięcych zakończoną 10 grudnia oraz
zbiórkę słodyczy dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, którą
zakończyliśmy 17 grudnia. Wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!!!!
W styczniu kolejne akcje wolontariatu m.in. zorganizowanie dyskoteki i
zbiórka pieniędzy na WOŚP, udział w akcji „Puszka dla Maluszka”.
Wolontariusze z SP nr 85

WIZYTA MIKOŁAJA

W piątek 6 grudnia tradycyjnie odwiedził naszą szkołę Mikołaj. Wszystkie dzieci z klas 0- III ubrane w mikołajowe czapki przywitały dostojnego gościa w holu szkoły. W tym dniu
odbył się bowiem mikołajkowy konkurs recytatorski klas I-III
„W świecie wierszy Juliana Tuwima”. W jury konkursu obok
pani wicedyrektor Marii Popieli, pani bibliotekarki Hanny
Madońskiej, przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego
Agaty Jasińskiej zasiadł także nasz gość specjalny- Mikołaj.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 12 uczestników - po dwoje z
każdej klasy, wyłonionych podczas eliminacji. Zwycięzcami finałowych
zmagań recytatorskich zostały: I miejsce – Iga Urbańska z kl. 3A, II
miejsce – Zuzia Michalska z kl. 1B , III miejsce – Ania Kupczyk z kl. 2B.
Laureatki otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy
konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i słodyczami.
Miłym akcentem mikołajkowego spotkania były występy kółka teatralno- recytatorskiego klas I- III, które przedstawiło inscenizację wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”, taniec w wykonaniu kółka tanecznego klas
pierwszych, a ciekawostką - prezentacja wiersza „Abecadło” w j. angielskim w wykonaniu uczniów klas III. Na zakończenie imprezy Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci słodkim upominkiem i obiecał, że odwiedzi
nas za rok.
Jolanta Rożek- Rura, Hanna Madońska
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JESZCZE O BEZPIECZEŃSTWIE

W środę 27 listopada klasy pierwsze SP 85 gościły strażników Straży Miejskiej. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o bezpieczeństwie w
domu i na ulicy, rozwiązali bezbłędnie guiz tematyczny. Goście wyjaśniali również dzieciom na czym polegają różne zagrożenia i w jaki sposób należy się ich wystrzegać, a także odpowiadali na pytania dotyczące
właściwego zachowania. Takie spotkanie umożliwiło uczniom utrwalenie i zapamiętanie zasad bezpieczeństwa i właściwego postępowania na
co dzień.
Jolanta Rożek- Rura, Dorota Pich

SZCZYPIORNIŚCI W KINIE!

Dnia 5 grudnia 2013r. grupa piłkarzy ręcznych z SP 85, uczestnicząca
w projekcie firmy Volkswagen Poznań Mini Handball „Nasz sukces to
my”, udała się w nagrodę do kina na film pt: „Niesforny Bram”. Bilety do
kina zostały ufundowane przez firmę Volkswagen Poznań. Dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły. Opiekę nad grupą sprawowali
pani Tatiana Mura-Waraczewska i pan Filip Fedejko. Filip Fedejko

SUKCES SIATKAREK

I TURNIEJ HOKEJA HALOWEGO MIASTA POZNANIA

PIRWSZE MIEJSCE DLA SP 85!!!

Dnia 13 grudnia 2013 r. w SP 51 w Poznaniu odbył się I Turniej Hokeja Halowego Miasta Poznania. W zawodach wzięły udział cztery szkoły:
SP 51, SP 25, SP 36 oraz SP 85 Poznań. Turniej rozegrano systemem
każdy z każdym. Nasze hokeistki wygrały wszystkie spotkania bardzo
wysoko: 9:1, 10:0, 11:2.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1.SP 85 Poznań. 2.SP 25 Poznań.
3.SP 51 Poznań. 4.SP 36 Poznań
Za zwycięstwo hokeistki z SP 85 otrzymały puchar oraz dyplom. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Sobecka, Oliwia Gramolińska, Daria
Roszczyńska, Martyna Matuszewska i Nikola Skrzypczak. Gratulujemy
sukcesu wywalczonego przez nasze hokeistki!!!
Filip Fedejko

DZIEŃ BABCI WYMYŚLONO W POZNANIU

Wszystkim wnukom przypominamy, aby 21 stycznia złożyły życzenia (kwiaty, prezencik) swoim Babciom i Dziadkom. Bo Oni to
wielki skarb. Któż bowiem nie rozpieszcza tak jak dziadkowie? Ja Ich
miałam wspaniałych – o wielkiej mądrości życiowej...
Mało kto wie, że pomysł obchodzenia takiego święta zrodził się w
Poznaniu. Był styczeń 1965 roku. W Poznaniu występowała wielka
artystka scen polskich – Mieczysława Ćwiklińska, grając w sztuce
,,Drzewa umierają stojąc” rolę Babci. Aktorka jednocześnie obchodziła swoje 85 urodziny. W ,,Expressie Poznańskim” - burza mózgów:
jak uczcić te niezwykłą Babcię? Postanowiono uhonorować ją wielkim tortem, upieczonym specjalnie przez cukierników hotelu ,,Markury”. Na torcie napis DLA BABCI. Wręczając go po I akcie sztuki,
wmówiono Ćwiklińskiej, że 21 stycznia obchodzi się w Poznaniu

Dnia 4 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się Mikołajkowy
Turniej Dwójek Siatkarskich Dziewcząt. W rywalizacji udział wzięło 8
zespołów dziewcząt reprezentujących: Szkołę Podstawową nr 85, UKS
Dwójka Stęszew oraz SKF KS Poznań. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym po 9 minut. Zawody w imieniu organizatora otworzyła i
zamknęła pani wicedyrektor Maria Popiela. Podczas spotkania zawodniczkom towarzyszyły wielkie emocje i zacięta sportowa walka. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale, a każda z zawodniczek pamiątkowy dyplom oraz słodkiego mikołajka.
Ostatecznie wyniki siatkarskich zmagań przedstawiają się następująco: 1.SP 85 Poznań I. 2.SKF KS Poznań III. 3.SP 85 Poznań II. 4.SKF
KS Poznań II. 5.UKS Dwójka Stęszew I. 6.SKF KS Poznań I. 7.UKS
Dwójka Stęszew II. 8.UKS Dwójka Stęszew III
Naszą szkołę reprezentowały: Weronika Fiałkowicz i Maja Sobecka
(I) oraz Agata Jasińska i Oliwia Gramolińska (II).
Gratulujemy naszym siatkarkom !!!
Magdalena Skierecka

Dzień Babci. No, i tak już zostało, a podchwyciły i rozpropagowały
inne gazety na całą Polskę!
Byłam świadkiem redakcyjnych przygotowań do obchodów tego święta. Red. Olga Kunze (wspaniała dziennikarka, zmarła w marcu 2013 r.)
trzymała rękę na pulsie, zamawiając torciki – zawsze w Merkurym, z
dodatkową niespodzianką, organizując konkursy, a potem przekazując
słodkości laureatkom. Dzień Babci spychał na plan drugi inne tematy i
sprawy (co trochę irytowało pozostałych dziennikarzy ,,EP”).
21 stycznia swoje święto obchodzą też babcie w Bułgarii i Brazylii,
latem – Hiszpanki, jesienią (od 2009 r.) babcie i dziadkowie w Rosji.
W 1978 r. amerykański Kongres i prezydent zatwierdzili Narodowy
Dzień Dziadków, obchodzony we wrześniu. A nasi dziadkowie (babcie i dziadkowie) świętują albo razem 21 stycznia albo osobno: 21 i 22
stycznia.
Ewa Kłodzińska
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dokończenie ze str. 17

PACHNĄCE PIERNIKI

Piątek 6 grudnia to był wyjątkowy dzień w naszej klasie. Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, więc postanowiliśmy z pomocą naszych nauczycielek przygotować ciasto na pierniki i kruche ciasteczka. Punktualnie o godzinie 10 stanowiska
do pracy były gotowe, wszystkie potrzebne produkty ułożone na stołach: mąka,
margaryna, cukier puder, miód, kakao, jajka, proszek do pieczenia, przyprawy do
piernika, różnokolorowe posypki do dekoracji. Fartuszki, chusteczki, czapeczki,
zrobiło się kolorowo. Oczywiście przed pracą starannie umyliśmy ręce.

Gotowe piernikowe ciasto powędrowało do lodówki na 20 minut. Następnie
każdy z nas wałkował ciasto i wykrawał przeróżne kształty foremkami, były to:
święty Mikołaj, duże i małe choinki, księżyce, gwiazdki, król, dzwonek, rybka,
serduszko. Na wyłożone papierem blachy układaliśmy nasze ciastka. Dzięki
uprzejmości pana Michała (kierownika kuchni) mogliśmy upiec pierniki i ciasteczka. Wypieki wyszły znakomicie, a pierniki i kruche ciasteczka szybko uległy
naszej degustacji. Dobrze, że mama Franka przyniosła cały karton pierników,
które ozdobiliśmy kolorowymi posypkami, będą na klasowa Wigilię. Składamy
podziękowania mamom, które pomagały nam dzielnie w pracy: mama Ani,
mama Bartka, mama Franka, mama Marysi i mama Wiktorii. Zapach pierniczków unosił się w szkole do końca dnia, wprowadzając każdego z nas w świąteczny
nastrój.
Danuta Błaszczyk i Anna Płóciennik

Produkty według piernikowego przepisu odmierzała pani Ania, a pani Danuta szykowała ciasto do kruchych ciasteczek. Teraz przyszła kolej na wyrobienie
ciast, nie mieliśmy miksera więc poszły w ruch nasze czyste raczki. Ugniatanie
składników dało wiele radości, przydają się sprawne ręce.

ŚW. MIKOŁAJU UCZ NAS DOBROCI

W listopadzie 2013 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie religijnym. Należało wykonać rysunek wybranej przez siebie
postaci świętych, których sylwetki zostały ukazane w czasie PARADY
ŚWIĘTYCH pod hasłem „KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ”. Estetycznie wykonane prace w różnych technikach plastycznych przedstawiały:
św. królową Jadwigę, św. Urszulę Ledóchowską, św. Faustynę, św. Woj-

Andrzej Byrt upuszcza MTP i Poznań

Miasto traci

Znakomicie zarządzał MTP w trudnych
latach, mógłby być wspaniałym prezydentem
Poznania, ale został ambasadorem w Szwajcarii.
- Lata nieparzyste dla MTP zawsze są gorsze
niż parzyste... Tak stwierdził prezes zarządu
MTP Andrzej Byrt podczas okolicznościowego przedświątecznego spotkania z mediami w
połowie grudnia 2013 r. - Mniej było wystawców, ale zwiedzających
było więcej niż w roku 2012 – dodał zaraz.
Wahania w gospodarce krajowej zawsze widać na Targach, tak też
było w 2013 r. Prezes zwrócił też uwagę na to, że MTP zawsze są miejscem prezentacji firm, które ocalały a nawet odniosły sukces podczas
zmian w ustrojowo-gospodarczych w Polsce ostatnich lat.

Czytajmy!

nie tylko psychologia

Irvin D.Yalome jest profesorem psychiatrii na Uniwersytecie Stanforda, światowym autorytetem w psychoterapii. I jest też niezłym... opowiadaczem ,,przygód” psychoterapeuty Ernesta: z pacjentami i... samym
sobą, własną psychiką, obustronnymi uzależnieniami, bo jak się okazuje
lekarz też może uzależnić się od klientów swojego gabinetu. W samej
rzeczy nie jest to zabawne, ale Yalome dysponuje takim piórem, że przekazuje czytelnikowi nie tylko sporo wiedzy o psychoterapii, dylematach
psychoterapeuty, manipulowaniu (często nieświadomym) wzajemnymi
relacjami itp., ale zabarwia to pewną dozą uśmiechu. A wszystko to w
powieści ,,Leżąc na kozetce”. Książki nie ma w naszej bibliotece przy
Tomickiego, ale warto się o nią postarać, albo sięgnąć po inne powieści
czy opowiadania tegoż autora. Nie czytałam ich, ale myślę, że też dostarczą sporo czytelniczych emocji. I wiedzy o własnej psychice - przy okazji. A tak na marginesie, u psychoterapeuty na kozetce leżeć nie trzeba.

ciecha, św. Marcina oraz najbardziej popularną wśród dzieci postać św.
Mikołaja. Niech ten święty patron uczy nas dobroci!
Komisja konkursowa wybrała następujące prace. Klasy 1 – 3: Gwidon
Zarembski, Julia Nowacka, Maria Ciechelska, Wojciech Skiba. Wyróżnienie specjalne: Weronika Kokocińska. Klasy 4 – 6: Wiktoria Tomczak,
Olga Ławiak, Wiktoria Blandzi. GRATULUJEMY! Wszyscy uczniowie
zostali nagrodzeni. Ufamy, że największą nagrodą jest opieka tych świętych.
Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska
Rok 2014 to ciąg dalszy inwestycji: powstanie drugi łącznik między
pawilonami 5 i 6, przebudowany zostanie paw. 8A i połączony z halą
15 (kwiecień 2014). Gruntowną modernizację przejdzie pawilon nr 3
(wybudowany wg projektu angielskiego w połowie lat 70. XX w.), położony od strony ul. Roosevelta: przestrzeń powiększy się o 1000 m kw..
otrzyma tez nowa elewację.
Prezes Byrt mówił także o walce o imprezy, o ,,zwalczaniu” konkurencji targowej i przechwytywaniu, dzięki lepszej infrastrukturze, wystaw
z innych miast (m.in. Kielcom). MTP są też organizatorem imprez w
innych miastach.
Andrzej Byrt zakomunikował także, że wraz z końcem kadencji Zarządu, kończy swoją prezesurę i rozstaje się definitywnie z Poznaniem i
MTP. Niewątpliwie była to prezesura niezwykle udana: Nasze Targi stały
się jeszcze bardziej liczącym partnerem dla firm nie tylko w Europie
i rozsławiły Poznań, wzbogacając go także finansowo (każda złotówka
wydana na Targach to 4 złote zostawione w mieście). Należy tylko mieć
nadzieję, że następca będzie kontynuował dzieło swojego poprzednika.
Trudne zadanie, bo porzeczka wysoko.
(E.K.)
Jo Nesbo z Oslo to ciekawy 50-latek - z wykształcenia ekonomista,
pracował też jako dziennikarz, jest muzykiem rockowym, pisze teksty
piosenek, nagrał płytę solową. Jako pisarz debiutował w 1997 r. a jego
pierwsza powieść kryminalna stała się bestsellerem. Komisarz Harry
Hole to bohater kilku kryminałów Nesbo. ,,Pierwszy śnieg” spływa
krwią, trupów kobiet paskudnie okaleczonych jest coraz więcej, tropy się
wikłają, policja brnie w ślepe zaułki umiejętnie (psychologicznie!) prowadzona przez seryjnego mordercę ,,Bałwana”. Podejrzewam, że autor
,,Pierwszego śniegu” musiał mieć niezłych konsultantów-psychologów,
psychiatrów, aby tak zgrabnie umotywować postępowanie nie tylko
psychopatycznego mordercy, ale i innych bohaterów tej powieści.
Dla oddechu po takiej ,,ciężkiej” lekturze, można sięgnąć po powieść
Alex Browning ,,Hiszpańska fiesta i soczyste mandarynki”. Uśmiałam się solidnie, czytając o andaluzyjskich przygodach Alex i Jamesa,
którzy bez dostatecznej wiedzy tudzież zasobów finansowych rzucają
wszystko w rodzinnym angielskim hrabstwie Somerset i postanawiają
założyć farmę agroturystyczną pod hiszpańskim niebem. Mam nadzieję, że ta powieść ma swój ciąg dalszy...
Ewa Kłodzińska
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HOROSKOP na styczeń

BARAN - Jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, któremu trudne nawet
rzeczy przychodzą z dziecinną łatwością, zżymasz się i denerwujesz obserwując otoczenie. I nie pominiesz żadnej okazji, aby wykazać innym, że przy Tobie
są zwykłymi “pętelkami”. Nie bądź taką(takim) perfekcjonalistką(stą) albo nie
dawaj tego do zrozumienia w tak ceremonialny sposób. Nie przysparza Ci to
sympatii otoczenia. A tak w ogóle, to za dużo mówisz.
BYK - Cechujący Cię spokój może zostać poddany ogniowej próbie. Będziesz
tak zaskoczona(ny) rozwojem wypadków i zachowaniem się niektórych ludzi,
że stracisz swoje zwykłe opanowanie. Na szczęście szybko przyjdzie refleksja, co
nie pozwoli Ci na zrobienie fałszywego kroku. W sprawie, na której tak Ci zależy,
nie opuszczaj rąk, nie rezygnuj. Jeszcze trochę uporu i cierpliwości, a osiągniesz
swoje.
BLIŹNIĘTA - Z małej chmury - duży deszcz. Nie trzeba było lekceważyć
pewnych symptomów. Teraz napracujesz się sporo, zanim rzecz całą wyprostujesz. Ale nie ma rady, lepsze to niż bierne czekanie na to, co wymyślą inni.
A wymyślą - co do tego nie masz chyba wątpliwości - rozwiązanie trudne do
zaakceptowania. Dlatego lepiej wyprzedzić innych i samemu nadać kierunek

Zimujące łabędzie

Łabędzia rodzina od lat zimuje na Jeziorze Swarzędzkim dokarmiana - wbrew opiniom ornitologów - przez mieszkańców.

IMIENNIK STYCZNIOWY

WŁODZIMIERZ (16 stycznia) to uczuciowy intelektualista.
Większość jednak swoich doznań chowa głęboko w sobie. Jeśli
jednak widzi zagrożenie wówczas potrafi być groźny, mówiąc
krótko – ogarnia go szewska pasja! Jest silny i pewny siebie gdy
sytuacja układa się po jego myśli, w przeciwnym przypadku –
chwieje się, nie jest pewny swego, ale stara się tych odczuć nie
okazywać. Potrzebuje miłości i zrozumienia. Towarzyski i pełny
delikatnego uroku.
AGNIESZKA (21 stycznia) reaguje szybko, tak też działa, kobieta wybuchowa o niezwykle zmiennych nastrojach: od radości
do głębokiego smutku. Pozornie pewna siebie, ale tylko najbliżsi
wiedzą, że to maska i udawanie. Manipulantka, także w uczuciach. Uwaga! - Agnieszka potrafi blefować, udawać, teatralizować, stąd znajomość z nią może być niezwykle emocjonalna:
nigdy nie wiadomo kiedy Agnieszka jest... Agnieszką!
MARTYNA (30 stycznia) to tajemnicza i zmysłowa kobieta
,,z klasą”. Towarzyska, dynamiczna, typ ,,liderki”, ,,szefowej” itp.
Wierna w przyjaźni, którą jednak potrafi wykorzystać do swoich
planów. W miłości zaborcza, ale zakochuje się z pewną rezerwą.
Konsekwentnie doprowadza swoje plany do końca – gdy trzeba w pełnej konspiracji, nie zdradzając
niczego nikomu. A w
takim działaniu pomaga jej wielki zasób
inteligencji. Uparta i
przekorna. (E.K.)
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wydarzeniom. Wynajdziesz dobre strony obecnej swojej sytuacji. A jest ich sporo
i zupełnie nie ma powodu do załamywania rąk.
RAK - Powodzenie towarzyszyło Ci niezmiennie w dotychczasowych poczynaniach, nic dziwnego, że przyzwyczaiłaś(eś) się niejako do ciągłych sukcesów.
Dlatego też każda, najmniejsza chmurka na pogodnym niebie, uważana jest przez
Ciebie za cyklon. Więcej odporności, a mniej przesady. Lubisz demonizować
przeciwności. Przestań traktować wszystko tak prestiżowo. Pomyśl o taktyce na
przyszłość, aby uniknąć podobnych sytuacji.
LEW - Trudno powiedzieć, że rzucisz przeciwników na kolana, ale jednak w
sumie ich pognębisz. Nie zapominaj, że każda akcja wywołuje kontrakcję, nie
przysparzaj więc sobie niepotrzebnych kłopotów. W sprawach osobistych sytuacja wciąż napięta. Obie strony czekają na pojednawcze kroki i nikt nie chce ich
zrobić pierwszy. Spore osiągnięcia w kręgu spraw zawodowych.
PANNA - Jako człowiek odważny, wspaniałomyślny, nie pamiętający urazów,
jesteś tak często przegrana(y). Inni wykorzystują Cię bowiem aż do nieprzyzwoitości. Czas pomyśleć o własnych interesach. Plany realizujesz z dużym rozmachem i konsekwencją, ale nie wykluczone, że niezbędna okaże się pewna korekta.
Wobec zaistniałych faktów trudno Ci bowiem będzie upierać się przy swoim.
Skłócone otoczenie pozostaw na uboczu swoich zainteresowań, niech się „wykrwawią”.
WAGA - Czy nie za dużo bierzesz na swoje barki? Ciągle w ruchu, ciągle coś
do powiedzenia, wiecznie czymś zajęta(ty). Zastanów się co dalej, gdyż trudno
na dłuższą metę żyć w takim napięciu. Twoja ciekawość zostanie wreszcie zaspokojona. Poczujesz się rozczarowana(ny). Za dużo oczekiwałaś(eś), rzeczywistość
okazała się po prostu prozaiczna. Przyda się Twój refleks, sytuacja wymagać będzie szybkiej decyzji.
SKORPION - Łatwo zdobywasz sympatię otoczenia, ale równie łatwo ją tracisz. Rozmowa dość bulwersująca, okaże się, że chciano wprowadzić Cię w błąd.
Nietrudno to zrobić, skoro podejmujesz decyzje pod wpływem emocji, nie mając
rozeznania i znajomości kulis. Wydarzenie dość nietypowe. Nie przywiązuj do
niego wagi, nie ma żadnego znaczenia, zbieżność jest przypadkowa. Tam gdzie
chodzi o pieniądze nie ma dżentelmenów, nie wtrącaj się więc do sporu.
STRZELEC - Perspektywa jest kusząca, ale i dość niepewna. Wszystko będzie
zależało od wielu czynników, trudno więc obecnie przewidzieć jak się sprawa
zakończy. Lubisz co prawda, ryzyko, warto się jednak zastanowić, co dalej. Nawet Twoja pracowitość może zostać wystawiona na ciężką próbę. Wiadomość
przyjmiesz z niedowierzaniem, ucierpi Twoje poczucie odpowiedzialności i solidności. Zbyt bezkrytycznie bowiem przyjmujesz wszystko, co inni próbują Ci
mówić.
KOZIOROŻEC - Dosyć tej nieśmiałości. Zdobądź się na odwagę, jak długo
można udawać, że się nie dostrzega pewnych rzeczy? Twoja subtelność i wrażliwość w sumie wychodzą Ci bokiem. Dla psychicznej higieny uderz czasami
pięścią w stół. Rozwój sytuacji będzie Ci sprzyjać, poczujesz się znowu w swoim
żywiole. W rodzinie nieciekawy rozwój sytuacji, ale ten fakt już chyba przebolałaś(eś) i nie wracaj do sprawy.
WODNIK - Wciąż jesteś w rozterce, wciąż nie wiesz jak postąpić i jak się
zachować? Czyżby zmęczył Cię spokój? Po co pchasz się w niepewne sytuacje?
Twoja skłonność do ryzyka - jak się okazuje - wcale nie osłabła. Za to pamięć
masz jakby gorszą, gdyż nie pamiętasz już, ile ta “skłonność” - nie tak dawno
przecież - namieszała Ci w życiu. Lubisz rządzić i być widoczna(ny), ale tym razem oddaj prowadzenie innym. Chociaż na pewien czas.
RYBY - Rok zaczął
się wcale dobrze, a i rozwój sytuacji rokuje jak
najlepsze możliwości.
Wreszcie
otrząśniesz
zoologiczno-wędkarski
się z dotychczasowego
marazmu, zapomnisz o Salon strzyżenia psów i kotów
przykrych przeżyciach.
Antoninek, ul. Mścibora 67
Lubisz grać pierwsze
Tel. 797 286 948
skrzypce i będziesz mieć
sporo okazji, aby pokazać swoją wirtuozerię.
Oby znowu tylko nie
zgubiła Cię nadmierna
ambicja. Może pozo-

„ZOOMIK”
Sklep

stać przy tym, co już
osiągnęłaś(eś)? A jest
przecież tego niemało.
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DANIA KUCHNI POLSKIEJ

azjatyckiej, śródziemnomorskiej

Wesela, komunie, urodziny
Obiady dla grup
Organizowanie przyjęć

CZWARTKOWE
WIECZORKI TANECZNE

ul. Warszawska 25
Tel.fax 61 877 0304, 503 089 175
www.restauracja-maltanska.pl
e-mail: maltanska@op.pl
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

Nowy krzyż przy ul. Jaromira w Antoninku

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 61 870 80 49

SKLEP RTV-AGD

Taka reklama

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

kosztuje 29 zł

Stosujemy rabaty
Tel. 61 876 84 88
E-meil: sd@roletim.pl

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

SALON WAWEL

2013

1988

POLECAMY nowość:

BOMBONIERKA

z dowolną dedykacjĄ
na zamówienie

SŁODKIE upominki
ULOTKI
FOLDERY
na każdą okazję
tel. 602 685 977

WIZYTÓWKI
i inne
zapraszamy
NA UL. WROCŁAWSKĄ 21

tel.61879-25-48

507 047 067

ZEGARMISTRZ
Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

Czynne od pon. do pt.
godz. 15.00 - 18.00

Usługi szklarskie
również u klienta
“JOWI” Paweł Winckowski
Czynne: pon. - pt. 10-17

Poznań ul. Słupecka 2 tel. 512
516352
033036
345
ul. Gdyńska 22 tel. 061 878 03 62
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www.kamieniarz.org.pl

61-011 Poznań Osiedle Główna
ul. średnia 1

gabinet
stomatologiczny
tel. 790 609 180

apteka
„pod smokiem”
tel. 61 887 90 24

NZOZ ANMEDICA

PRZYCHODNIA RODZINNA
ul. Łomżyńska 3

tel. 61 879 29 34

LEKARZ RODZINNY

- DZIECI
- MŁODZIEŻ
- STUDENCI
- DOROŚLI
Stała opieka doświadczonego lekarza
Przyjmujemy nowe deklaracje

