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Niektóre z przedmiotów wydobytych podczas ubiegłorocznych wykopalisk na Śródce. Nawet niekompletne, sklejone z fragmentów dzbany i kafel pozwalają nam zachwycać się pięknem, stworzonym przed kilkoma stuleciami przez ówczesnych mistrzów.

Ławka i kosz na śmieci nad stawkiem w Parku Nadolnik to
jedno z nowych miejsc służących okolicznym mieszkańcom.

Po wypadku mieszkanki, Zarząd Dróg Miejskich zlecił remont
zrujnowanego chodnika obok sklepu przy ul. Tomickiego.

Przy nowych blokach mieszkalnych osiedla „Na Smolnej” jest
stanowczo za mało miejsc parkingowych. Taką opinię wyrażają mieszkańcy oraz goście, którzy tu przyjeżdzają do sklepów
i punktów usługowych. A obok jest dużo wolnego terenu.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

śmieciowa dywersja

Skandalicznie nieudolne organizowanie odbioru śmieci od
mieszkańców nasuwa podejrzenia, że Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) jest tworem dywersyjnym,
mającym wprowadzać chaos i jeszcze bardziej podrywać wątłe zaufanie obywateli do władzy. Ostatnio zespół urzędniczych
mózgów wymyślił genialnie niedobry terminarz wystawiania
worków z posegregowanymi surowcami wtórnymi. Zamiast
obowiązującej dotąd prostej zasady, np. „pierwszy wtorek miesiąca”, ustalono konkretne daty, np. 14 stycznia, 20 lutego, 17
marca itd. To można wytłumaczyć tylko chęcią utrudnienia
nam pozbywania się surowców wtórnych. Z pewnością przypadki zapominania i pomyłek będą tu częstsze, niż gdyby pozostawiono poprzednią zasadę.
Liczni i dobrze opłacani „eksperci” GOAP-u nie wymyślili dotąd
w sprawie śmieci nic sensownego, bo oni nie myślą, tylko „wdrażają” system narzucony przez innych urzędników, też tak samo
pozbawionych wyobraźni i kontaktu z życiem. Ci „reformatorzy”
sądzą, że wystarczy stworzyć teorię, a rzeczywistość do niej musi
się dostosować. Oparty na takim przekonaniu „realny socjalizm”
kompletnie wprawdzie zbankrutował, ale naśladowców nadal nie
brakuje. W tym oceanie szkodliwego chciejstwa są na szczęście wyspy zdroworozsądkowego myślenia i skutecznego działania.
W miasteczku Nakło burmistrz z urzędnikami nie ulegli wygodnej, ale niemądrej wierze w skuteczność zarządzeń, choćby
były najgłupsze. Nie uwierzyli, że wszyscy ludzie nagle zaczną
skrupulatnie segregować surowce wtórne, bo tak im nakazano.
W Nakle urzędnicy postawili się w sytuacji przeciętnego mieszkańca i zrozumieli, że nawet gdy będzie chciał, nie zdoła sprostać zadaniu, bo jest za trudne. Dlatego mieszkańcy Nakła w swoich domach dzielą śmieci tylko do dwóch worków. Do jednego wrzucają
papier, szkło, plastik, lekarstwa, baterie, a do drugiego - pozostałe
odpadki. Pierwszy worek trafia następnie do dalszej segregacji, dokonywanej przez pracownika w kontenerowym punkcie odbioru.
W ten sposób odzyskiwanie surowców wtórnych jest znacznie
pełniejsze, co poprawia ekonomikę i dobrze służy środowisku. Od
Nakła uczą się teraz inne samorządy, ale poznańskiego wśród nich
nie ma. W Poznaniu przygotowują się natomiast do budowy wielkiej, niezmiernie drogiej i szkodliwej spalarni śmieci.
Marcin Dymczyk

NIESIEMY POMOC
ADRIANKOWI!
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 85 stała się całorocz-

na zbiórka plastikowych nakrętek W ubiegłych latach
przekazaliśmy mamie chorej Martynki Karpińskiej 25
pełnych worków o pojemności 120 litrów każdy. Uzyskane pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe, kosztowne leczenie dziewczynki.

W tym roku pomagamy małemu Adriankowi (na zdjęciu
z lewej), choremu na nowotwór złośliwy, atakujący komórki nerwowe. Po odbytym w Polsce leczeniu, dziecku potrzebna będzie
dodatkowa, kosztowna terapia poza granicami kraju. Wszystkie
klasy włączyły się do akcji z wielkim zaangażowaniem.
Uczniowie systematycznie przynoszą do szkoły zebrane w domu
nakrętki. W każdej sali znajduje się miejsce ich zbiórki. Nad akcją
czuwa Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło PCK. Do
akcji włączają się również rodzice i sąsiedzi naszych wychowanków. Wszyscy życzą Adriankowi siły w pokonywaniu choroby
i szybkiego powrotu do zdrowia.
Alina Foluszna
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Mieszkańcy ul. Pustej do władz Poznania:

czas wypełnić
zobowiązania!

Po czterech latach cierpliwości i zrozumienia, jakim wykazali
się mieszkańcy ul. Pustej w czasie przebudowy wiaduktu „Antoninek” oraz remontu ul. Bożeny, nadszedł czas na zrealizowanie
przez Urząd Miasta Poznania obietnic i zobowiązań względem tej
ulicy, która jest pieszojezdnią o 8-metrowej szerokości, bez chodników, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach
obowiązujących w strefie zamieszkania. Wyprowadzenie ruchu
samochodowego na odcinku od skrzyżowania ul. Pustej z ul. Ludmiły do skrzyżowania ul. Pustej z ul. Bożeny zapewni nareszcie
bezpieczeństwo jej mieszkańcom.
Jest to zgodne z zapisami Uchwał Urzędu Miasta Poznania, które stanowią:...”tranzyt między ulicami Warszawską nie może odbywać się ciągiem Pusta do Ziemowita”.1,2 ...„preferuje się kontynuowanie drogi lokalnej granicami ul. Ziemowita i południowym
fragmentem ul. Pustej do skrzyżowania z ul. Ludmiły z wyłączeniem wąskiego odcinka ul. Pustej między skrzyżowaniami z ul.
Bożeny i Ludmiły”. 3’4.
W świetle powyższych przepisów i złożonych obietnic przez Władze Miasta 5,6 oczekujemy pilnego rozwiązania problemu ulicy
i jej mieszkańców. Z poważaniem.
Za 59 mieszkańców:
Tomasz Zawistowski, Edward Jezierski, Krystyna Ilek
Akty prawne przywołane w piśmie:
1.Uchwała nr X/58/98 Rady Miejskiej Poznania z 06.12.1994r.
2.Uchwała nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania
z 18.01.2008r.
3.Uchwała nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania
z 23.04.2002r.
4.Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430.
5.Pismo Urzędu Miasta Poznania z 11.01.2012 (GKM.V/7223-49/11)
6.Protokół ze spotkania Zarządu Dróg Miejskich
z Radą Os. Antoninek Dolny z 22.10.2010 r.

rada osiedla Antoninek-zieliniec-kobylepole

Planowane terminy sesji w 2014 roku: 10 lutego, 14 kwietnia, 9 czerwca, 8 września, 17 listopada. Sesje odbywają się
w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul Szpaków w Kobylepolu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Osiedla.

Planowane terminy dyżurów (spotkań z mieszkańcami)
radnych Osiedla A-Z-K w pierwszym półroczu 2014 r.

Dyżury odbywają się w SP nr 87 w Antoninku oraz w SP nr 55
w Kobylepolu w godz. od 18 do 19. Daty dyżurów: 21 stycznia SP nr
55 w Kobylepolu, 4 lutego SP nr 87 w Antoninku, 18 lutego SP nr 55,
4 marca SP nr 87, 18 marca SP nr 55, 1 kwietnia SP nr 87, 15 kwietnia SP
nr 55, 6 maja SP nr 87, 20 maja SP nr 55, 3 czerwca SP nr 87, 17 czerwca
SP nr 55. Radni gorąco zapraszają mieszkańców Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole.
Stanisław Schupke, radny Osiedla A-Z-K
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„Przystanek Folwarczna”

osiągnęliśmy wiele

Drodzy Czytelnicy! Jaki był miniony rok
na „Przystanku Folwarczna”? Począwszy
od stycznia nasi mieszkańcy bardzo ochoczo włączyli się do akcji zbierania podpisów pod „Uchwałą Obywatelską”, zmierzającą do połączenia naszych osiedli z pętlą
tramwajowo-autobusową na Franowie.

Początkowo dyżurowaliśmy w kilku punktach w sklepach oraz kioskach. Od poniedziałku do Krzysztof Bartosiak
soboty, po kilka godzin dziennie, informowaliśmy, wyjaśnialiśmy oraz zbieraliśmy podpisy. Działania nasze nabrały
takiego rozmachu, że już w marcu mieliśmy kilkanaście punktów w całym niemal mieście.
Oprócz naszego rejonu i Rataj, byliśmy na Ogrodach, Junikowie, Jeżycach, Wildzie, Grunwaldzie, Starołęce. Poznaniacy byli sympatyczni
i wykazywali duże zrozumienie dla naszej determinacji. Nader często
wyrażali szczere zdziwienie i oburzenie faktem zignorowania potrzeb
komunikacyjnych naszej społeczności. Pominięcie prawie 5 tysięcy
mieszkańców przy budowie nowej trasy tramwajowej większość uważała
co najmniej za „skandal”. Częstowano nas herbatą, kawą oraz słodkim.
Pragnę podziękować szefostwu oraz pracownikom sieci „Tosmak”
oraz „Liczbańscy” za pomoc. Potrafiliście pokazać, że „biznes” może

oblicza wolontariatu

To była szczególnie mroźna nieprzyjazna zima,
kilka lat wstecz. Niedziela styczniowa, podczas
której grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
pod batutą, oczywiście, Jerzego Owsiaka. Wrzuciłam do puszki Owsiakowych wolontariuszy kilka
groszy. Dali serduszko. Nie, dali cały plik serduszek z komentarzem; -Niech sobie Owsiak sam
zbiera... Pani nas nie wyda, że idziemy do domu?
Nieco się zaniepokoili... -Bo my już nie damy rady
w tym mrozie, ludziom się też nie chce wyciągać portfeli.
Ja też wróciłam zmarznięta do domu. Włączyłam telewizor. Rozgrzane
emocjami studio WOŚP i ,,dyrygent” Owsiak wołający jak to wszystko
świetnie idzie. Wydawało się, że wszyscy znakomicie się tam bawili. A
ja pomyślałam o tych rzeszach nastolatków z puszkami, z serduszkami,
w mrozie. Ciekawe ilu wówczas podłapało jakieś przeziębienie...
Kiedyś: jesienne wykopki/wybierki ziemniaków (starsi uczniowie, też
w takich akcjach brałam udział, bo były obowiązkowe), czyny społeczne,
dzięki którym powstał np. nasz Park 1000-lecia (też obowiązkowo).
Dziś: wolontariat czyli – tak jak za PRL-u – praca bez zapłaty dla jakieś idei. Dzieci (młodsi uczniowie) ,,Sprzątają świat” pod hasłem ,,jestem, więc nie śmiecę”, wszyscy – pomagają Owsiakowi i jego ,,Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy” - i to od 22 lat, wspomagając np. szpitale,
których nie stać na zakup specjalistycznego sprzętu. Wrrróć – to państwa
nie stać na to co jest niezbędne np. w diagnostyce...

też mieć ludzką twarz! Podziękowania należą się też dyrekcji Centrum
Handlowego M1 za zgodę na finał naszej akcji! Dziękuję!!!
W marcu wystartowaliśmy z własną stroną internetową. Dzięki niej
możecie się z nami zapoznać oraz sami przyczynić się do jej istnienia.
(Prowadzimy kąciki tematyczne, do których to mieszkańcy nadsyłają
swoje artykuły). Na polu tym dopiero się rozwijamy i oczekujemy propozycji - nowych tematów.(www.przystanekfolwarczna.pl)
Zbieranie podpisów zakończyliśmy pod koniec kwietnia (zebraliśmy ich ponad 8 tysięcy), by w dniu 6 maja przekazać je na ręce
przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza foto niżej). Po
zweryfikowaniu (ważne były tylko podpisy osób na stałe zameldowanych w Poznaniu) ważność zachowała ok. 7 tysięcy, a wymagana liczba
do wniesienia uchwały to 5 tysięcy. W maju zorganizowaliśmy zebranie z mieszkańcami w SP nr 55. Podziękowaliśmy im za liczny udział
w zbieraniu podpisów oraz stowarzyszeniom za poparcie naszych
działań (My Poznaniacy, Inwestycje dla Poznania) oraz wspierającemu nas od początku radnemu Michałowi Grzesiowi.
W dniu 19 czerwca miała nastąpić chwila prawdy! Czy Rada Miasta
uwzględni wolę mieszkańców i ”usłyszy głos” prawie 7 tysięcy Poznaniaków? Tym razem radni pokazali, że mają doskonały słuch i mimo
negatywnej opinii prezydenta Kruszyńskiego jednomyślnie poparli
mieszkańców Folwarcznej! Nasza „Uchwała Obywatelska” stała się
pierwszym dziejach naszego miasta aktem prawnym wniesionym
przez jego mieszkańców.
Radość nasza trwała kilka tygodni - do lipca. Bo kolejnym pomysłem
urzędników na dostęp do pętli na Franowie okazała się koncepcja poprowadzenia drogi przez środek naszych osiedli (między oś. Przemysława, PTBS Folwarczna) przy płocie browaru jako drogi dojazdowej do
nowo powstającego (planowanego) Szpitala Dziecięcego .
Nie mogliśmy się na to zgodzić, gdyż zagrażało by to bezpieczeństwu naszych mieszkańców. Byłoby równoznaczne z przeniesieniem
głównego nurtu samochodowego z ul. Abp. W. Dymka w środek naszych osiedli. Trzeba było znowu zewrzeć szyki. Zebraliśmy w trzy dni
ok. 1.500 podpisów naszych mieszkańców przeciwnych tej koncepcji.
Wespół z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” (panią prezes Mirosławą Patrzek oraz członkiem zarządu panem Piotrem Quandt)
podjęliśmy stosowne działania. Po spotkaniu „na szczycie” u wiceprezesa Szpitali Wielkopolskich reprezentującego Marszałka Województwa
(odpowiedzialny za budowę szpitala) pana Jakuba Jędrzejewskiego uzyskaliśmy zapewnienie o porzuceniu tej koncepcji.
Wrzesień przyniósł trochę relaksu. Zorganizowaliśmy pierwszy
rajd rowerowy. Uczestniczyło w nim ok 40 osób. Październik i nasza
nowa akcja: „Przystanek jak malowany”. Zaprosiliśmy naszą młodzież
do zaprojektowania przystanków komunikacji miejskiej. (Dok. str.5)
Dzieciaki sprzątają zabałaganione skwery i parki. Czy rzeczywiście
tym powinny się zajmować? I wyręczać służby odpowiedzialne za czystość
w mieście? No, nie wiem...
Wolontariat od jakiegoś czasu stał się dymną zasłoną dla pracy darmowej. Koleżanka-dziennikarka radiowa, wielokrotnie nagradzana, pracuje
charytatywnie jako wolontariuszka w jednej z katolickich radiostacji. Byle
tylko nie wypaść z formy... Bo pracy etatowej nie ma.
Mam trochę wolnego czasu. Pytam niezwykle zapracowaną kierowniczkę naszej osiedlowej biblioteki czy mogłabym jej pomóc jako wolontariuszka. Bądź co bądź wykształcenie humanistyczne – polonistyczne posiadam,
kontakt z ludźmi mam dobry, sporo książek się naczytałam. A nawet jakiejś schorowanej czytelniczce do domu książki bym zaniosła. Otrzymuję odpowiedź negatywną. Nie, żebym się nie nadawała (np. pomagając
małym czytelnikom dobrać książki do potrzebne do wypracowania), ale
sprawa z bibliotecznym wolontariatem jest bardziej skomplikowana niż
mi się wydawało. To nie kierownik decyduje a dział kadr. I ów biblioteczny
wolontariat to nic innego jak praktyki studenckie lub staż (za darmo!) dla
absolwentów kierunkowych studiów. I tak się dzieje w wielu firmach...
Czytam w grudniowym wydaniu ,,Głosu Wlkp.”: ,,Z punktu widzenia
pracodawcy wolontariusze to wartościowi pracownicy”. No, pewnie – komentuję sobie pod nosem: wartościowi, bo nie trzeba im płacić. I dzieje się
często tak, że jedni są nieopłacanymi wolontariuszami a drudzy, wykonując tę samą pracę, dostają wynagrodzenie. Coś tu nie gra!
I sama siebie przekonuję, że Owsiak poprowadził tegoroczną 22. WOŚP
jako wolontariusz, że jego orkiestra w studio też pracowała dla idei...
5 grudnia obchodzi się Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy. Tak
w 1986 r. postanowiła ONZ.
Ewa Kłodzińska
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Całkiem niedawno, na konsultacjach społecznych w sprawie budowy schroniska dla zwierząt w Kobylepolu, młody pracownik poznańskiego zoologu wyraził się o Darzyborze, że „jest zapomniany przez
Boga i ludzi”. Stwierdził, że my jego mieszkańcy „mamy przerąbane”.
Zwiedzał nasze okolice i miał wątpliwą przyjemność jazdy autobusem
55 w godzinie szczytu, na dodatek w towarzystwie kilku bezdomnych. Mimo to próbował nas przekonać do zaakceptowania projektu.
Stwierdził, że lepszego miejsca na nowe schronisko nie ma.
Chciałabym więc przybliżyć nasze
realia i udowodnić, że nie czujemy się
zapomniani! Pojazdy, dojeżdżających
do Darzyboru linii autobusowych 55
i 52, są często oblegane wygrzewającymi się klientami ośrodków pomocowych, mieszczących się przy ul.
Borówki. Głównie są to bezdomni
mężczyźni, często delikatnie mówiąc
- zapuszczeni. Bez żenady popijają
różne ożywcze płyny na przystanku i
w autobusie. Ani kierowcy, ani trzeźwi pasażerowie nie mają odwagi ich
upomnieć. Policja jest wzywana tylko
w skrajnych przypadkach. Interweniuje gdy leje się krew, albo ktoś użyje
autobusu jak wychodka.
Uczniowie, mieszczącej się blisko
Szkoły Służb Społecznych, w naturze nabywają wiedzę z dziedziny więziennych tatuaży i grypsery, środków odurzających i koktajli a’la Manhattan (np. cola pół na pół z denaturatem, wstrząśnięta nie zmieszana,
bez słomki i parasolki). Jak z tego wynika, nie można powiedzieć, że ktoś
o nas zapomniał. Przecież nas lubią i pamiętają, że drzwi centrum interwencji Borówki stoją tu zawsze otworem. Hojni mieszkańcy Darzyboru,
prawie dobrowolnie zafundują piwko lub poczęstują papierosem.
Bardziej pracowita część gości okolicznych przytułków przyczynia się
do oczyszczenia dzielnicy. Zbiera butelki i puszki lub demontuje złom.

Przy ul. Kobylepołe są liczne ogrody działkowe, które stanowią dla nich
kopalnię metalowych skarbów. Zresztą teren byłego ogrodnictwa kolejowego, na który z ul. Bukowskiej ma się przenieść schronisko, też został
całkowicie oczyszczony z metalowych konstrukcji. Owoce i warzywa,
z pieczołowicie pielonych przez działkowców grządek, są nieocenionym źródłem witamin dla niezapowiedzianych gości.
Nasi seniorzy są w doskonałej formie fizycznej. Od lat nie ma w okolicy żadnego sklepu (dawny pawilon handlowy też jest zdewastowany
i odzłomiony), trenują więc codziennie podnoszenie ciężarów. Targają
z miasta swoje zakupy oraz uprawiają biegi do autobusu. Biegi zresztą trenujemy wszyscy. Gdy na dworze jest ciemno, próbujemy dobiec
szczęśliwie do domu, bez dziury w
głowie i w kieszeni czy skręconych
kończyn i ubłoconej odzieży. Droga z przystanku nie jest oświetlona,
a chodnik kończy się w kałuży i błocie.
Darzybór stanowi więc przyjazne środowisko. Zna i pamięta
o nim „kolorowe” towarzystwo z
całej Polski, któremu Bóg podpowiedział nasze współrzędne. Pan
Prezydent Miasta Poznania też
przypomniał sobie o otwartej, ciekawej nowych wyzwań i doznań
naszej społeczności. Może wkrótce
wybuduje nowe schronisko, które
zapewni nam atrakcje w postaci
szczekania sfory psów, smrodu składowanych fekaliów (brak kanalizacji), braku wody w bloku (nie przez
cały dzień dociera ona do mieszkań na 3 i 4 piętro, a schronisko ma
korzystać z tego samego ujęcia ) i ewentualnych skutków ubocznych
spalania zwłok zwierząt w krematorium.
Powiadam Ci, Młody Człowieku poznany w Sali Białej na pl. Kolegiackim, że się z Tobą nie zgadzam i udowodniłam chyba, że Darzybór nie został zapomniany przez Boga i ludzi. Wszyscy, jak chcą się
czegoś lub kogoś pozbyć, o nim pamiętają. C.d.n.
Wróblica z Darzyboru

(Dok. ze str. 4) Z naszego rejonu udział zgłosiły trzy placówki: Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego (ul. Leszka 22), Szkoła
Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina (ul. Szpaków 1), Dwujęzyczne
Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum (ul. Piwna 1).

Do akcji tej przyłączyło się oprócz ZTM-u również MPK Poznań.
Niestety urzędnicy dzielą przystanki na tramwajowe - należące do MPK
- oraz autobusowe, które są własnością ZTM. Z tychże względów zmuszeni byliśmy podzielić naszą akcję na dwie części.
Przeprowadziliśmy uroczystą Galę przystanków tramwajowych
(18.12.2013), na której prezenty oraz dyplomy uczestnikom wręczał
pan wiceprezydent Kaiser wraz z prezesem MPK panem Wojciechem
Tulibackim. Po feriach zimowych przeprowadzimy część drugą Gali
(przystanki autobusowe) w równie uroczystej oprawie, a w marcu planowana jest wystawa wszystkich prac w CK Zamek. W maju mamy
zamiar pomalować wiaty przystankowe przez uczestników według ich
projektów!
Grudzień rozpoczęliśmy od wydania naszego kalendarza. Skromny nakład rozszedł się błyskawicznie. Planujemy powtórkę w przyszłym roku. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące budowy w Kobylepolu schroniska dla zwierząt. Mieszkańcy są przeciw. Do
tematu powrócimy niebawem. Sesja budżetowa odbyła się 20 grudnia
i można uznać ją za korzystną dla nas. Otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych na koncepcję i projekt budowy ulicy Folwarcznej! Reasumując:
rok 2013 był dla nas pomyślny.
Krzysztof Bartosiak

czasem bywamy życzliwi

Najpierw mgła, potem mżawka, która osiadła na chodnikach i jezdniach, dając przy ledwo-ledwo minusowej temperaturze, niedostrzegalną warstewkę lodowej ,,szklanki”. Poranek styczniowej niedzieli. Zdumiał mnie telefon od koleżanki, bo ona rzadko dzwoni: -Jak będziesz
wychodzić to uważaj, bo jest ślizgawica – ostrzegła życzliwie. Fakt
– była. Szłam krokiem posuwistym, ostrzegłam kogoś, wychodzącego
z sąsiedniego bloku: -Niech pan uważa...
A potem ze zdumieniem obserwowałam... Oto mocno starszy pan zaopatrzony w mocną stabilną laskę i dobre buty, troskliwie prowadzi pod

rękę nastolatkę obutą w kozaczki na wysokim obcasie. Panna ledwo
utrzymuje ,,przyczepność”, pan zaśmiewa się z jej ,,piruetów”. Wychodzący z tunelu młodzian już z daleka woła: - Niech pani uważa, bo schody są śliskie. Fakt – były. Poręcze też. Szczęśliwie dotarłam do wylotu
przejścia, aby zbliżającą się panią tymi samymi słowami ostrzec przed
niebezpieczeństwem. Przede mną nastolatek podtrzymuje starszą panią
i odprowadza ją, idącą tip-topem, do kościoła, a potem szybkim i pewnym krokiem wraca na swoją trasę.
Dopiero w południe chodniki gdzieniegdzie zostały posypane piaskiem.
A ja sobie pomyślałam, że może ta wielce nieprzyjazna pogoda wyrwała
choć niektórych z egoistycznego letargu i zamieniła go w tak potrzebną na
co dzień ŻYCZLIWOŚĆ. Nic wielkiego, a jak przyjemnie...
(E.K)
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Zbierajmy nakrętki

Sklep ADAD przy Konarskiego zbiera kolorowe nakrętki
dla niesłyszącej Rozalki. Dla niepełnosprawnego ucznia szkoły pijarów nakrętki są zbierane w Aptece ,,Na Zawadach”. Pani
Barbara Stachurska z Osiedla Warszawskiego od trzech lat
konsekwentnie gromadzi nakrętkowy surowiec, aby pomóc
Justynie, mobilizując do tego sąsiadów i znajomych. ...
Rozalka jest jedną z 22 tysięcy podopiecznych stowarzyszenia
,,Zdążyć z Pomocą”. Fundacja ,,Bez Tajemnic” pozyskuje fundusze na wózki inwalidzkie. A wszyscy zbierają kolorowe nakrętki z
butelek po np. napojach. I tak się dzieje od wielu lat a nakrętkowe ,,zbieractwo” zatacza coraz szersze kręgi, posiadając już nawet
swoje strony internetowe i gorących dyskutantów. Koordynatorzy akcji są w każdym regionie.
Zebrane nakrętki trafiają do punktów skupu, gdzie za tonę
można dostać od 700 do 1600 zł. Pozyskane pieniądze idą na

konto różnych fundacji, stowarzyszeń, które pomagają swoim
podopiecznym: słyszeć, poruszać się – gdy rodzina własnym
sumptem córce czy synowi pomóc finansowo już nie może.
Nakrętki z punktów skupu powędrują do wyspecjalizowanych
firm recyklingowych, aby w postaci granulatu trafić do producentów np. nakrętek! A my je znowu wrzucimy do ustawionych
tu i ówdzie pojemników.
50 kg nakrętek to godzina rehabilitacji dziecka z wszczepionym
implantem ślimakowym. Zakręcona historia z tymi nakrętkami,
ale cenna i dla przyrody, i dla kalekich dzieci...
Rozalka na swoje pierwsze urodziny dostała prezent niezwykły: wszczepiono jej implant ślimakowy. Jeszcze nie rozumie
świata dźwięków. Przed nią kilka lat specjalistycznej rehabilitacji.
A na te trzeba ton nakrętek. Tak jak dla tego chłopca, który sam
chodzić nie może.
Zbierajmy więc nakrętki! Pomożemy przyrodzie, która nie
dałaby sobie rady przez setki(?), tysiące(?) lat z tym plastikowym paskudztwem. Zbierajmy nakrętki! Pomożemy niepełnosprawnym dzieciom!
Ewa Kłodzińska

Niewiele wysiłku potrzeba, aby zgromadzić w domu nakrętki,
oddać je w jednym z punktów i tak realnie wspomóc chorych.

Od trzech lat na parkanie posesji państwa Stachurskich przy
ul. Kostrzyńskiej (Os. Warszawskie) wisi pojemnik na nakrętki, które pomagają wspierać kosztowne leczenie Justyny.

zakręcona akcja

zapiski z codzienności

* Polskie sądy nie dostarczają adresatom swoich pism Pocztą Polską, ale poprzez różne kioski, biedronki, żabki, kreciki
i inne firmy nic z taką działalnością nie mające wspólnego.
Wstyd i hańba, kompromitacja i żenada, wołanie o pomstę i karę
dla sprawców tak niedorzecznej sytuacji. Nie ma żadnego tłumaczenia, wyjaśnienia, usprawiedliwienia. Polskie państwo oddaje
pospiesznie wszystko, cokolwiek mu jeszcze zostało, a obywatele
nie wiedzą o co naprawdę chodzi. Poczta na swój upadek pracuje
rzetelnie od kilku co najmniej lat, jakby kierowali nią wyłącznie
malwersanci i wrogowie polskiego państwa.

* Wiedziałem, że mycie samochodu na stacji Orlen przy ul.
Warszawskiej było zawsze stosunkowo drogie, ostatnio najprostsze kosztowało 14 zł, ale mam tu blisko i czasem korzystałem. Okazało się jednak, że znów podnieśli cenę o 2 zł i za najtańsze mycie trzeba zapłacić 16 zł. Tego zdzierstwa już nie zniosłem i
pojechałem do niedalekiej stacji Łukoil przy ul. Warszawskiej. Tam
za owe proste mycie zapłaciłem 12 zł, a więc zaoszczędziłem 4 zł. I
tak jednak wydałem niepotrzebnie 2 zł, bo w ręcznej myjni przy ul.
Haliny - jak się potem okazało - zapłaciłbym tylko 10 zł.

* Czytelnik, mieszkający przy ul. Leszka w Antoninku, ma bardzo za złe jednemu z sąsiadów, który w swoim piecu centralnego
ogrzewania spala wszystkie domowe odpadki, w tym i plastiki.
Przykry zapach odczuwany jest w całym otoczeniu, ale przecież
chodzi o coś znacznie ważniejszego: o zdrowie ludzi. Sprawca zapewne wie, że to co robi jest bardzo szkodliwe dla ludzi i środowiska, ale tym się nie przejmuje. Co robić z takimi ludźmi? - pyta
nasz czytelnik.

* Wszystkie cztery okładki „Głosu Wielkopolskiego” we wtorek
14 stycznia 2014 r. były całkowicie zajęte przez jaskrawo czerwoną
reklamę Otwartych Funduszy Emerytalnych, zwanych w skrócie
O F E - Bezprecedensowa co do rozmiarów reklama namawia
Polaków, aby nadal płacili składki dla OFE, chociaż mogą teraz z
tego zrezygnować. Niejeden rencista czy emeryt chciałby mieć te
pieniądze, które zarobił na reklamie tylko poznański dziennik, a
przecież podobne reklamy ukazały się w całym kraju. Widać, że
OFE nie żałują grosza swoich płatników, aby tylko nadal zapewnić
sobie łatwe dochody i dostatni byt. A może jednak krocie na reklamy wydano wyłącznie w trosce o przyszłość ubezpieczonych?
* Polskich obiektów wojskowych chronią prywatne firmy ochroniarskie, często zatrudniające niepełnosprawnych.

Czasopismo mieszkańców „MY” od 14 lat uczestniczy
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

aby nie zaginęła o nich pamięć

Cmentarz parafialny pw. Św. Andrzeja
Apostoła w Spławiu jest także miejscem
chowania zmarłych dla parafii Kobylepole. Uroczystość Wszystkich Świętych
w minionym roku na tym cmentarzu
otrzymała szczególni podniosłą oprawę.
Po nabożeństwie żałobnym za zmarłych,
ks. abp Stanisław Gądecki odsłonił i
poświęcił tablicę umieszczoną na frontowej ścianie cmentarnej kaplicy. Tablica przedstawia Matkę Boską Kozielską
i jest poświęcona Ofiarom „Golgoty
Wschodu”.
Maria Boruta
O tej szczególnej tablicy rozmawiałam
z ks. Maciejem Jankowiakiem, proboszczem parafii w Spławiu. Okazuje
się, że pomysł takiego upamiętnienia trudnych i tragicznych wydarzeń
związanych z losami Polaków podczas II wojny światowej zrodził się
w Wielkiej Brytanii! Tam w wielu miejscach ma pełnić rolę żołnierskiej
płyty nagrobnej. Jest to najnowszy pomysł działaczy polonijnych, którzy
starają się, aby Golgota Wschodu nie uległa zapomnieniu. Pierwowzór
wspomnianej płyty zaprezentowano 3 maja 2013 r. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na Devonii w Londynie.
Działacze Polonii zauważyli, że losy, które
tak okrutnie dotknęły
żołnierzy Polskiej Armii, którzy trafili w 1939
r. do niewoli radzieckiej
(do ZSRR) ulegają zapomnieniu. Twórcom płyty
zależy, aby groby polskie
rozsiane na cmentarzach
brytyjskich nie zagubiły
się, ale aby rzucały się w
oczy emblematem o tematyce narodowej - polskiej,
aby nawet po latach odnalazł je rodak i zadumał
się nad losami wielkiego
wychodźstwa niepodległościowego.
Płyta wg projektu artysty rzeźbiarza pana Tadeusza Zielińskiego wykonana została przez polską firmę rzeźby artystycznej pana Zbigniewa Witka, znanego działacza emigracyjnego. Głównym
motywem płyty, nazywanej żołnierską, jest Matka Boska Kozielska - patronka wychodźstwa oraz orzeł w koronie i ewentualne znaki oddziałowe. Wykonana jest z trwałego, odpornego na działania atmosferyczne
kompozytu (rodzaj konglomeratu) w formie odlewu, więc może być
powielana wielokrotnie, aby jej cena była przystępna. W Polsce ma służyć jako tablica umieszczana na ścianach, ma być poświęcona Ofiarom
„Golgoty Wschodu”.

niespodzianki na ferie

Cóż za frajda przez dwa tygodnie nie chodzić na lekcje,
a jeszcze większa własnoręcznie ukręcić pizzę pod fachowym
okiem pizzermana z Pizza Express. I zjeść ją w pobliskim lokalu.
Zgłębianie tajemnic kulinarnych to nie jedyna atrakcja przygotowana dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 46 przy Inowrocławskiej na czas ferii zimowych (3-14 lutego). Dwa 5-dniowe
turnusy półkolonijne wypełniono po brzegi. Zaplanowano
m.in. warsztaty plastyczne, wyjście do kina. A na finał: dyskoteka-maskarada. W Szkole nr 55 przy ul. Szpaków zaproponowano uczniom zajęcia sportowo-świetlicowe: gry dydaktyczne,
plastyczne, czytelnicze, zabawy ruchowe. W drugiej połowie
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Ofiarodawczynią tablicy w Spławiu jest pani Danuta Tumecka, mieszkanka Spławia, znana działaczka społeczna. W czasie ostatniej wojny
losy rzuciły ją do Warszawy. Tam włączyła się w wir pracy podziemnej.
Wstąpiła do Armii Krajowej, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po
zakończeniu działań wojennych powróciła do Spławia. Brat pani Tumeckiej trafił do Wielkiej Brytanii i tam poświęcił się m.in. pracy na rzecz
tułaczych-Polaków. W ten sposób tablica stworzona w Wielkiej Brytanii
trafiła do Spławia. Odlew tablicy wykonano w Krakowie. Umieszczono
na niej wizerunek M.B. Kozielskiej, datę 1941 oraz godło państwa Polskiego - orła w koronie i symbol Polski Walczącej. Natomiast napis na
tablicy został wykonany bezpłatnie przez parafian w Spławiu, w ramach
współpracy z księdzem proboszczem,
Korzystając z okazji pozwolę sobie wspomnieć, że na cmentarzu
w Spławiu znajduje się skromny grób rodzinny Mycielskich herbu Dołęga. Ród ten był właścicielem majątków m.in. w Kobylepolu
i Spławiu. Przed uroczystościami Wszystkich Świętych grób został odnowiony bezpłatnie przez parafian Spławia. Spoczywają tutaj następujący przedstawiciele rodu Mycielskich.
Józef Mycielski (1855-1918) kolator (patron, fundator) kościoła
w Spławiu, początkowo właściciel majątku Wydawy koło Ponieca, a od
1885 r. właściciel klucza Kobylepole, Szczepankowo, Spławie z folwarkami Michałowo, Przysługa i Franowo. Po otrzymaniu wyżej wymienionych dóbr w spadku, Wydawy odstąpił swojemu bratu Janowi Kazimierzowi. Zofia z Taczanowskich Mycielska (1863-1945), żona Józefa
Mycielskiego. Stanisław Mycielski (1891-1965) od 1918 r. właściciel
Kobylepola, Szczepankowa i Franowa,

Spoczywający w Spławiu Józef i Zofia Mycielscy, byli właściciele majątków Kobylepole, Spławie i Szczepankowo.
Ponadto na rodzinnym nagrobku zostało umieszczone epitafium, poświęcone zmarłym na wschodzie, w ZSRR.
Wojciech Mycielski (1892-1942) właściciel Wydaw koło Ponieca,
zmarł na Syberii w miejscowości Uchta w Autonomicznej Sowieckiej
Republice Komi.
Władysław Mycielski (1894-1941), właściciel Spławia i Przysługi,
zmarł w łagrze nr 47 Siewurallag, obwód Siewiergoralski w kraju Ałtajskim. Rodzina Władysława Mycielskiego - żona Róża Natalia z Tyszkiewiczów Mycielska (ur. 1898), syn Józef (1925-1988) Mycielski i córka
Krystyna Maria Mycielska (ur. 1926) - została zesłana w głąb Rosji, skąd
ewakuowała się z armią gen. Władysława Andersa przez Bliski Wschód
do Londynu.
Maria Boruta

stycznia w SP nr 87 przy ul. Leszka w Antoninku jeszcze trwały
konsultacje z dziećmi i rodzicami na temat ewentualnego wypełnienia ferii.
Jak nas poinformowano w SP nr 85 (ul. Tomickiego), szkoła
nie zaplanowała tym razem żadnych zajęć na okres ferii zimowych. „Jestem mistrzem w...” to jedno z bardziej intrygujących
haseł z obszernej listy zajęć w czasie zimowych ferii w Szkole
Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej. A poza tym: gry i zabawy, rozwiązywanie różnotematycznych łamigłówek, zajęcia plastyczne ,,Poznaj Poznań”, zabawy zimowe oraz zajęcia sportowe:
w tym dwa razy w tygodniu – zapasy.
Zapewne w marcowym wydaniu ,,MY” znajdą się obszerne
sprawozdania jak uczniowie spędzili dwa lutowe tygodnie bez
zajęć szkolnych. Łamy ,,MY” są, jak zawsze, otwarte! (E.K)
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Gimnazjum nr 22 w Antoninku

kumulacja aktywności

Gimnazjum nr 22 w Antoninku zostało wytypowane jako
jedno z nielicznych w Polsce do udziału w programie sportowym „Kumulacja Aktywności” Fundacja LOTTO Milion
Marzeń. Celem programu jest zachęcenie młodzieży w wieku
gimnazjalnym do większej aktywności fizycznej. Więcej o programie można znaleźć tutaj: www.kumulacjaaktywnosci.pl/

Nasi gimnazjaliści wraz z rodzinami mają możliwość i zaszczyt trenowania kajakarstwa (i nie tylko) pod okiem czterokrotnej olimpijki, wielokrotnej medalistki mistrzostw świata, dwukrotnej mistrzyni Europy,
43-krotnej Mistrzyni Polski w kajakarstwie - Elżbiety Urbańczyk-Baumann. Przed zejściem na wodę, gimnazjaliści otrzymali wiele cennych
wskazówek na temat wiosłowania na kajakach od pani Elżbiety, która
bacznie czuwała nad ich bezpieczeństwem. Uczniowie wzięli również
udział w lekcjach gry hokeja na trawie, wspinali się na ściance o wysokości ponad 11 m, uczyli się chodzić po linie, jeździli na łyżwach oraz
poznawali podstawy bowlingu.
Zajęcia z Elżbietą Urbańczyk-Baumann są inspirujące i motywują
młodych ludzi do działania i pracy nad sobą. W założeniach programu
***
Nasza grupa poznawała zasady gry w bowling, ćwiczyliśmy w Ośrodku Przywodnym Rataje. Atmosfera była niezwykle przyjazna, ale rywalizacja zaciekła i każdy chciał rzucić „strike” i zakończyć zwycięstwem
swoją rundę. Jak widać na zdjęciach, uczestnikom programu Kumulacja
Aktywności często towarzyszą rodziny. Zajęcia na basenie, gdzie pływamy
kajakami, wpław oraz gramy w piłkę wodną i kajak polo, to nasze cykliczne spotkania, które dają gimnazjalistom dużo radości i uśmiechu, ale też
przysparzają nowych umiejętności. Oprócz wiosłowania na kajaku, często
mamy wywrotki „na życzenie”.
Ostatnie nasze zajęcia to ćwiczenia ogólnorozwojowe na hali POSIR
przy ul. Chwiałkowskiego. Po krótkiej rozgrzewce młodzież zapoznała się
z zasadami gry „goalball” - jest gra zespołowa dla osób niedowidzących i
słabowidzących. Z zasłoniętymi oczami zespoły 3-osobowe wsłuchują si
ę w toczącą się piłkę - wewnątrz niej znajdują się dzwoneczki - i próbują
bronić swojej bramki i wyłapać piłkę. Zabawa w te grę powoduje, że na
zajęciach młodzież sama siebie ucisza, by słyszeć piłkę. A tak poważnie
pokazuje młodzieży, jak trudno jest funkcjonować w świecie ludziom niewidzącym.
Elżbieta Urbańczyk

ochroniarz po polsku

Postscriptum. Z zainteresowaniem przeczytałem artykuły o pracy w ochronie, bo też jestem ,,bodyguardem”, czyli ochroniarzem. Zabrakło w nich informacji, że przed podjęciem pracy, a właściwie nawet przed
podpisaniem jakiejkolwiek umowy, trzeba... zainwestować. I to niemałe
pieniądze, jak na poszukującego pracy. Trzeba więc wystarać się o świadectwo niekaralności – to załatwia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Koszt: 50 złotych. Czas oczekiwania – kilka godzin (kiedyś kilka dni
i w tym czasie często po ofercie pracy śladu już nie było!). Takie świadectwo jest ważne przez 3 miesiące.

możemy przeczytać, że organizatorzy chcieliby, aby „aktywność fizyczna kojarzyła się dzieciom i młodzieży z przyjemnością i relaksem, dzięki
temu będą w lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, tak więc znacząco
poprawi się ich jakość życia”.
Jesteśmy dumni, że uczniowie naszej szkoły mogą brać udział w zajęciach z mistrzynią sportową, która swoją niebywałą pogodą ducha i profesjonalizmem zachęca ich do aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu z rodziną i znajomymi.
I.J.

KUMULACJA AKTYWNOŚCI DLA WOŚP!!!

Dwunastego stycznia br., w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, nasi gimnazjaliści brali udział w biciu rekordu Polski w 12godzinnym wiosłowaniu na ergometrze wioślarskim. Każdy uczestnik
miał do pokonania dystans 500m w dowolnym czasie.
Jak widać na załączonych zdjęciach, wiosłowaliśmy rodzinnie. Wiosłowanie odbywało się w Galerii Malta w Poznaniu i byliśmy mocno rozpoznawalni dzięki koszulkom Fundacji LOTTO. Gdy byłam przy głosie
(czytaj: miałam mikrofon), to cały Poznań dowiedział się o Programie
i o Gimnazjum nr 22!!! Każdy uczestnik po zakończonej próbie otrzymał
certyfikat udziału (jest na nim także serduszko WOŚP) z podpisami Organizatora i Sędziego Głównego.
Nasze wiosłowanie miało także na celu pokazanie młodzieży, że można
niewielkim nakładem sił zrobić coś dla innych. Pogratulowałam wszystkim i byłam z nich dumna, ponieważ każdy z nich starał się, by próba
była zaliczona, wszyscy dopingowali się nawzajem. Dodatkowo młodzież
miała okazję spotkać wybitnych sportowców z regionu Wielkopolski.
Elżbieta Urbańczyk

Od lekarza medycyny pracy trzeba mieć zaświadczenie, że można podjąć pracę w ochronie. Koszt: od 35 – 60 zł. Zakres badania bardzo różny:
czasem tylko rozmowa (,,na co pan choruje”) albo np. zmierzenie ciśnienia. Zdarza się, że lekarz zrobi EKG. A czasem tylko spojrzy, wypisze co
trzeba i skasuje forsę.
Jeśli chodzi o ochronę np. w markecie (choć z żywnością często nie ma
się żadnego kontaktu!) konieczna jest aktualna książeczka sanepidowska.
To wydatek 45 zł (badanie) plus 35 zł (wizyta u lekarza z wynikami). Czyli 80 zł. Książeczka jest ważna przez rok. Jej aktualizacja kosztuje 35 zł.
Czyli nie zarobiwszy jeszcze ani grosza, nie mając pewności czy pracę
się dostanie – na starcie trzeba wydać ok. 150 – 190 zł.
Z poważaniem Łukasz Z.
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Wielkopolscy archeolodzy pokazali swoje odkrycia ostatnich lat

wiemy dużo więcej
o dziejach śródki

Od czerwca 2012 do lipca 2013 roku, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera przeprowadziła
badania wykopaliskowe na działce (350 m kw.) przy ul. Śródka 7. B, gdzie ma powstać budynek mieszkalny. W sierpniu
2013 roku badaniami objęto również piwnice (150 m kw.)
przewidzianych do remontu budynków 6 i 6a przy ul. Śródka.
Pracami cały czas kierował archeolog pan Paweł Pawlak, który
udostępnił nam poniższe informacje i zdjęcia.

począwszy od 1994 r., odsłonięto na cmentarzysku około 350 grobów.
W większości zmarli ułożeni byli na plecach, w pozycji wyprostowanej, głową skierowaną na zachód, rzadziej na wschód, a w pojedynczych
przypadkach – na północ. Na Śródce chowano zapewne mieszkańców
pobliskiego grodu poznańskiego – jednego z głównych ośrodków państwa piastowskiego.

Na działce o powierzchni 350 m kw. dokonano licznych odkryć
ogromnie wzbogacających wiedzę o historii Śródki.

Początek wykopalisk przy ul. Śródka 7 (2012r.) zakończonych
latem 2013 r. Z lewej: kierujący pracami pan Paweł Pawlak.

W czasie badań odkryto obiekty związane z osadnictwem w długim
okresie od neolitu po czasy niemal współczesne. Odsłonięto około 150
wczesnośredniowiecznych grobów oraz ponad 400 obiektów osadniczych wczesnego i późnego średniowiecza. Znaleziono około 150 tys.
przedmiotów.

Osada wczesnośredniowieczna

Od X wieku istniała tu duża osada, związana zapewne z pobliskim
grodem na Ostrowie Tumskim. Osadę zamieszkiwała ludność parająca
się garncarstwem, obróbką rogu i kości, metalurgią żelaza, ołowiu oraz
dziegciarstwem. Społeczność ta brała udział w budowie i rozbudowie
umocnień grodowych, zajmowała się produkcją wapna, obróbką kamieni, a więc surowców wykorzystywanych przy wznoszeniu książęcego
zespołu pałacowo-sakralnego oraz katedry.
O zamożności mieszkańców osady świadczą znalezione fragmenty
monet srebrnych, bogato zdobione grzebienie kościane, kościana okładzina sierpa żelaznego o wysokiej randze artystycznej, okucia z brązu,
elementy uzbrojenia, w tym fragmenty dwóch mieczy, a przede wszystkim trzy szklane kostki mozaikowe zdobione złotą folią. Za znalezisko

o unikatowym charakterze, nie tylko w skali Poznania, uznać należy relikty łodzi klepkowej. Kres istnienia osady położył pożar, o czym świadczy zwarta warstwa spalenizny i węgli drzewnych o grubości do 30 cm.

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe

Na terenie zniszczonej osady założono później cmentarz. Odkryto łącznie około 150 pochówków szkieletowych. Ogółem, do tej pory,

Jeden z najciekawszych pochówków zawierał szczątki kobiety zmarłej
w wieku 25-30 lat. Kobieta wraz z towarzyszącymi jej darami złożona
została w drewnianej skrzyni okutej żelaznymi taśmami i zamkniętej
na kłódkę. Razem znaleziono dwa bogato zdobione srebrne kabłączki
skroniowe o niewielu analogiach z terenu Polski, srebrny łańcuch, dwa
pierścionki oraz prawdopodobnie szpilę żelazną i wiele innych przedmiotów.
W innych grobach znaleziono srebrne, brązowe i ołowiane kabłączki
skroniowe, paciorki szklane, srebrne i brązowe pierścionki, monety, żelazne okucia wiader, noże, krzesiwa, groty strzał i wiele innych.

Pozostałości późniejszego osadnictwa

Wyjątkowe znaczenie dla historii Śródki i Poznania ma odkrycie pozostałości związanych z pracownią obsługiwaną przez mistrzów ludwisarskich odlewających dzwony. Jest to druga taka pracowania odsłonięta
przez nas na tym stanowisku. Warto podkreślić, że są to najstarsze poświadczone wykopaliskowo pozostałości pracowni ludwisarskich na terenie Polski. Średnica dzwonu odlanego w jamie odkrytej w 1996 roku,
wynosiła około 50 cm.
Na szczególną uwagę zasługuje liczny zbiór gotyckich kafli piecowych,
część z nich o niespotykanych wzorach i szokujących płaskorzeźbach.

Badania w piwnicach kamienic przy ul. Śródka 6 i 6a

Pod posadzką piwnic w kamieniach 6 i 6a odkryto 16 obiektów związanych z różnymi etapami osadnictwa oraz 17 wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych. W zdecydowanej większości zmarli skierowani byli głowami w kierunku zachodnim, w dwóch przypadkach – na
wschód. Z elementów wyposażenia grobów wymienić można srebrne
i brązowe kabłączki skroniowe oraz nóż żelazny.
Z okresem nowożytnym łączyć można relikty zabudowy mieszkalnej
odkryte głównie w obrębie kamienicy nr 6. Zdołano niemal całkowicie
odtworzyć bogato zdobiony, pokryty wielobarwnym szkliwem, niewielkich rozmiarów dzban. Uwagę zwraca scena przedstawiająca Chrystusa
Ukrzyżowanego oraz Marię i Św. Jana.
Obszerną informację - ilustrowaną licznymi zdjęciami - o wykopaliskach na Śródce przedstawił pan Paweł Pawlak podczas XX Konferencji Sprawozdawczej, zorganizowanej w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu 12 grudnia 2013 r. Zaprezentowano tam wiele innych referatów o pracach wykopaliskowych, prowadzonych w ostatnich trzech
latach w regionie wielkopolsko-kujawskim. Wiele ciekawych odkryć
i ustaleń dokonano przy kanonii nr 6 na Ostrowie Tumskim. W Buku
odkopano resztki murów obronnych, o których wiadomo było tylko ze
źródeł pisanych. Jednocześnie odsłonieto tam też świetnie zachowane
drewniane wodociągi z XVI wieku. Sensacyjnym i całkiem przypadkowym znaleziskiem w Buku jest średniowieczny miecz. Poruszająca
była informacja o ekshumacji szczątek powstańców z 1848 r., pochowanych z zbiorowej mogile w Sokołowie. O niektórych odkryciach jeszcze napiszemy.
MD
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Harcerskie kolędowanie

miła niespodzianka

Jak podano w ogłoszeniach parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim, 29 grudnia 2013r. o godz. 15
w kaplicy sióstr Wincentek a Paulo w Domu Pomocy Społecznej przy
ulicy Mińskiej rozpoczęło się harcerskie kolędowanie. Inicjatorem
tego przedsięwzięcia był druh Jan Mróz, a całość opracował i poprowadził druh Stanisław Gromadziński – obaj z Harcerskiego Kręgu
Seniorów „Wiarusy”.

napisaną podczas Powstania Warszawskiego, za wykonanie której będąc
druhną zdobyła nagrodę na festiwalu harcerskim.
Wszyscy wykonawcy zebrali oklaski i podziękowania, a głównie
wspomniana wyżej siostra, muzycy i prowadzący – dh S. Gromadziński. Mamy nadzieję, że występy podobały się również tym pensjonariuszkom Domu Pomocy, które ze względu na stan zdrowia nie mogły
przybyć do kaplicy, a kolęd i wierszy wysłuchały dzięki nagłośnieniu
w swoich pokojach. Po zakończeniu wszyscy harcerze zaproszeni zostali
przez siostry na słodki poczęstunek.

W kaplicy zgromadziły się siostry zakonne, mieszkańcy osiedla, harcerze z trzech Kręgów Seniorów: „Wiarusy”, „OWAR” i „10 PDH”, a ponadto panie pensjonariuszki tutejszego domu pomocy. Program rozpoczęła kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, a potem popłynęły inne kolędy i pastorałki, śpiewane albo przez wszystkich zgromadzonych, albo
przez duet małżeński druhów Haliny i Jana Mrozów, przy czym druh
Jan grał również na gitarze i organkach, a druhna Halina wraz z druhem
Bogdanem Marcinkowskim („Wiarusy”) – na mandolinach.
Między pieśniami, wiersze o tematyce bożonarodzeniowej deklamowały druhny Urszula Kocikowska i Barbara Król z HKS „OWAR”. Druh
Stanisław Gromadziński odczytał wiersz o zesłanych z nieba skrzypcach, będący poetyckim opisem życia i śmierci papieża Jana Pawła II. Po
ostatnich słowach tego wiersza wnętrze kaplicy nagle rozjaśniło słońce,
które przedarło się przez chmury.
Wielką niespodziankę zrobiła nam siostra Maria - zakrystianka tutejszej kaplicy - wyjawiając, że też była harcerką. Zaśpiewała solo kolędę

ależ, proszę bardzo!

sztuka kompromisu

Życie pisze różne scenariusze, najczęściej nieprzewidywalne.
I oto po kilku latach dorosły i samodzielny syn (z rodziną) wpada w finansowe tarapaty. I co robi? Prosi rodziców o pomoc. Tak
było u naszej Czytelniczki. Pani owa, już na emeryturze, zgodziła
się na rozwiązanie następujące: syn wynajmie swoje mieszkanie
(i zarobi), a wprowadzi się z żoną i córeczką do swojego dawnego
pokoju.

- Najpierw się ucieszyłam, że będę mogła pomóc – opowiada nam
pani Zosia. - Zaraz potem jednak naszły mnie różne wątpliwości. Bo
co innego zaprosić tę rodzinę na np. niedzielny obiad, a co innego mieć
ich pod wspólnym dachem na co dzień i w nocy. Czy damy sobie razem
radę, czy nie popadniemy w konflikt...
Do głosu w takiej sytuacji dochodzą i sztuka kompromisu, i sztuka... kultury interpersonalnej. No, cóż, obie strony muszą ustalić
normy postępowania, aby nie zagrażać sobie nawzajem. Trzeba wziąć
pod uwagę bagaż nowych nawyków, codziennych rytuałów. I to się
może udać! Trzeba trochę cierpliwości.
Należy ustalić reguły wspólnego życia. W znanym mi innym przypadku zaczęło się od kwestii finansowych (podział opłat za prąd, gaz

Już planujemy, aby w 2014 roku na występy nie tylko kolędowe zjawić
się znów w gościnnej kaplicy sióstr Wincentego a Paulo.
pwd Barbara Król – HKS „OWAR”
itp.) oraz... wyznaczenia szafek w kuchni, półek we wspólnej lodówce,
wieszaków na ręczniki w łazience. Tu moje, tu wasze. Syn z rodziną,
choć to najbliższe osoby gospodyni, jednak występują w roli gości i muszą się dostosować. Z drugiej strony właścicielka mieszkania musi wziąć
pod uwagę, że ,,goście” będą np. wracać z pracy w późnych godzinach
nocnych (albo wstawać skoro świt), brać prysznic czy kąpiel, szykować
przekąskę w kuchni. I choćby zachowywali się jak najciszej to jednak
zawsze będzie odrobinę... głośno. Gospodyni musi to zaakceptować. Nie
musi jednak godzić się na imprezowanie, hordy małolatów u wnuczki
i ich głośne rozmowy tudzież muzykowanie. Oczywiście, pani domu
też musi wziąć pod uwagę, że jej ,,sublokatorzy” np. w dzień odsypiają
,,nocki”, zatem też winna zachować umiar w np. przyjmowaniu głośnych
przyjaciółek. I to jest ten kompromis.
Trzeba dogadać się co do np. prania, kupowania proszków (bez sensu
jest dublowanie niektórych zakupów itp. Jeśli gusty kulinarne są takie
same, można podzielić się obowiązkami kuchennymi (zakupy, gotowanie), ale ,,goście” nie mogą czekać na podanie im gotowego obiadu,
przyszykowanie kolacyjnych kanapek itd. No, chyba że, biorąc pod uwagę ów kompromis, ustalą to inaczej ku obopólnemu zadowoleniu.
Ważne jest zachowanie prywatności. Jeśli pokoje są zamknięte na
klamkę należy zapukać. Nie wchodzić bez konieczności, nie myszkować, szpiegować, podsłuchiwać. To już kwestia kultury osobistej. A także: nie bałaganić w korytarzu, kuchni, łazience – to nie hotel, w którym
pokojowa zrobi porządek. (E.K.)
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Zapewne zaczęło się niewinnie – jakiś worek ze śmieciami,
potem drugi, trzeci, który nie trafił do kontenerów... Dziś na
tyłach śmietników przy blokach ulic Warszawskiej, Tomickiego i św. Michała jest hałda odpadów wszelakich. I ciągle rośnie, ,,wspomagana” przez bliższych i dalszych mieszkańców.
Oto dwie kobiety gdzieś z głębi Komandorii o świcie dźwigają
fragmenty starej kanapy. Za chwilę wzbogaca ona dzikie wysypisko śmieci. Do kompletu ze zdezelowanym fotelem. Z samochodu osobowego kierowca wyciąga trzy olbrzymie wory
i – buch! rzuca je na stertę, której tu być nie powinno. Odjeżdża...

Czasem śnieg litościwie przysypie hałdę. Problem jednak zostaje. Kto powinien uprzątnąć ten śmieciowy ,,wrzód” na ładnym, zwłaszcza wiosna i latem, skrawku zieleni czworobloku?
To teren miasta, bo wspólnoty mieszkańców tej ziemi nie wykupiły. -I nie będziemy płacić za wywóz tych śmieci – słyszę – bo
mamy swoje wydatki.
Za porządek odpowiada Związek Międzygminny ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Niezłą siedzibę ma niedaleko, bo przy św. Michała 43. Wielu pracownikow i doradców.
Kiedy to dzikie wysypisko zniknie? -pytam e-mailem. Odpowiedzi nie ma. Obija mi się o uszy jakiś termin... w kwietniu.. Tymczasem góry śmieci rosną nie tylko na tym osiedlu, a specjaliści
GOAP „wdrażają” reformę.
(E.K)

Siedzących w ciepłych gabinetach i dobrze opłacanych twórców śmieciowej „reformy” należy zmusić, aby to zobaczyli.

Aktualne obrazki tylko z jednego osiedla Komandoria, a podobnie jest w całym mieście. Panowie z GOAP, do sprzątania!

Spotkanie z gwiazdą

komercja mnie nudzi

Anna Chodakowska debiutowała Antygoną w sztuce Sofoklesa,
w reżyserii Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym, aby po
latach do tego teatru powrócić. Ponad 20 lat wstecz, gdy telewizyjna
,,Dwójka” emitowała przez trzy lata pierwszą polską operę mydlaną
– aż 120 odcinków (po jednym tygodniowo) serialu ,,W labiryncie”
(ci sami autorzy są twórcami ,,Klanu”), Anna Chodakowska niezwykle sugestywnie wcieliła się w postać Renatki ,,z piekła rodem”. Oj,
nadała rumieńców akcji, nadała. Wredna, przebiegła kłamczucha,
złodziejka i manipulantka okrutna. Niesympatyczne indywiduum...
Mało kto wówczas wiedział, że równocześnie ,,od dziesięciu lat wędruje z ,,Mszą Wędrującego” Edwarda Stachury. Przywędrowała do
Poznania” (cytuję sama siebie z artykułu w ,,Expressie Poznańskim”).
Oczywiście i koniecznie trzeba było z Chodakowską-Renatką zrobić
wywiad. Szłam na spotkanie z aktorką z duszą na ramieniu. Bo przecież
taka nieprzyjemna, taka oschła. No, i jeszcze ten Stachura w odbiorze
nie najłatwiejszy.
Zagrała całą sobą, z wielkimi emocjami, choć, co zabrzmi paradoksalnie, kameralnie, mówiąc jakby do każdego widza. Aplauz
odebrała ogromny. Po spektaklu z dziennikarzy zostało nas dwoje: ja
i korespondent, zdaje się z jakieś pomorskiej gazety. Inni pognali
do redakcji pisać pewnie recenzje z tego wieczoru. Nie rozmawiając
z sobą, oboje widzieliśmy naszą tremę. Za chwilę ,,Renatka” nas pogoni... Oboje byliśmy dobrze przygotowani do rozmowy, pytania na
najwyższym poziomie.
I oto jeszcze raz przekonałam się, jak łatwo ulec magii ekranu, jak
łatwo utożsamić fikcyjną postać z nieznanym sobie artystą-człowiekiem
realnym. Aktorka zaraz na wstępie zaprosiła nas na scenę. I tak, w świetle ,,jupiterów” potoczył się nasz wywiad.
Pytaliśmy o Stachurę i recytację: ,,Stachura wart jest, aby mówić
go do ludzi, prosto i kameralnie(...). Interesuje mnie poezja, analizowanie – to całkiem ciekawe zajęcie.” O aktorstwo: ,,Ten zawód interesuje mnie w bardziej wysublimowanej formie. Komercja mnie nudzi.
Wolę Witkacego.(...) Moje życie nie jest napiętnowane sztuką i dramatem, bo bym zwariowała. Renatkę zagrałam przez przekorę i z cie-

kawości”. O udział
aktorów w reklamie
(wówczas
toczyła się w ej materii
ogromna dyskusja,
jako że reklama i to
z ,,występami” aktorów dopiero raczkowała – jedni byli
,,za”, inni ,,przeciw”
angażowaniu artystów. Taki to były
czasy...): ,,Odmówiłam. Nie chcę, aby
mnie utożsamiano z mydłem i powidłem. Jeśli robi się Stachurę, Fedrę, to już nie w reklamie(...)”.
Lody stopniały czy raczej my odtajaliśmy. Szło nam coraz lepiej, ciekawiej i oboje zakochiwaliśmy się w Chodakowskiej. No, ale zestaw pytań wreszcie się skończył, więc zaczęliśmy wylewnie dziękować aktorce
(że nas tak łaskawie potraktowała – czego już nas głos nie wypowiedzieliśmy). I wtedy Chodakowska nas zaskoczyła. Nie wiem, czy miała
jeszcze czas do odjazdu pociągu, czy też chciała sobie pogadać, w każdym razie skłoniła nas, abyśmy zeszli już z tych ,,piedestałów” (wyczuła
nas znakomicie!) i ,,normalnie” z nią porozmawiali. Jak znajomi a nie
dziennikarze. No, i zaczęła się niezła zabawa w zadawanie najgłupszych
pytań (dziś na takim poziomie jest większość ,,wywiadów” w kolorowych gazetach): o miłość i rodzinę (,,Mój ukochany jest niepodobny
do nikogo, kogo bym sobie wyobraziła”. ,,Nie mam rodziny, bo wszyscy umarli. Nie mam przyjaciół”. ,,Jestem tchórz życiowy”.) Znak Zodiaku: Rak. Ulubiona potrawa: spaghetti z czosnkiem i serem, fasolką,
sosami.” Pamiętam, że coraz trudniej nam było o takie banalne pytania:
o kwiatki, kolory, zwierzątka (Chodakowska przyznała się, że przygarnia podwórkowe koty)...
Ubawiliśmy się setnie! Wszyscy. Także przypadkowi słuchacze.
Później ten wywiad ukazał się w specjalnym dodatku telewizyjnym, z przepięknymi fotoportretami autorstwa Andrzeja Szozdy.
I wielkim tytułem ,,Komercja mnie nudzi”. Myślę, że do dziś Chodakowska wierna jest tej idei. Nie jest celebrytką ani skandalistką. Jest
po prostu Artystką.
Ewa Kłodzińska
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Natura nad Główienką i Wartą

W bliskim sąsiedztwie Głównej leży rozległy, kilkudziesięciohektarowy obszar w dolinie Warty, bardzo ciekawy i cenny przyrodniczo. Wystarczy z Parku Nadolnik iść kawałek
wzdłuż biegu rzeki Główienki, przejść wygodnie pod trasą
prymasa A. Hlonda, aby znaleźć w otoczeniu przypominającym pierwotną dolinę naturalnej, nieuregulowanej rzeki. Kiedy wysokie trawy, krzewy i z rzadka rosnące drzewa przesłonią
naszym oczom dalszą perspektywę, wtedy można zapomnieć,
że znajdujemy się w dużym mieście, a nie w podmokłych puszczańskich ostępach.

Teren ten, jako potencjalnie zalewowy, nigdy na szczęście nie
będzie zabudowany trwałymi obiektami, ale może być znacznie
lepiej niż obecnie wykorzystywany w celach rekreacyjnych i edukacyjnych. Dotąd nic tam w tym kierunku nie zrobiono, a wręcz
przeciwnie: jest coraz więcej śmieci zniechęcających do spacerów i szkodzących środowisku.
Tymczasem można sobie wyobrazić zakwalifikowanie tego
obszaru - choćby w części -do kategorii chronionego użytku ekologicznego, urządzenie ścieżek edukacyjnych z odpowiednimi
informacjami i niezbędnymi urządzeniami. Należy wierzyć, że
prędzej czy później do tego dojdzie, bo mieszkańcy będą coraz
bardziej potrzebować kontaktu z naturą, a ta jest od Głównej na
wyciągnięcie ręki. Spóbujemy dowiedzieć się, jakie plany dotyczące tego terenu maja miejskie słuzby i pracownie.
so

Jak okiem sięgnąć roztacza się rozległy teren z bujną trawą,
inną roślinnością i licznymi przyrodniczymi atrakcjami.

Bystrym nurtem jak górski potok płynie Główienka licznymi
zakolami w uroczej dolinie, aby połączyć się z wodami Warty.

tajemnicza żelazna bryła

złomu, bo kąsek jest zaiste łakomy. Rada Osiedla porozumiała się
w sprawie znaleziska z projektantami Parku Nadolnik.
md

czeka na odkrycie

Odkryliśmy, że coś przypominające pokaźny głaz w Parku
Nadolnik wcale nie jest kamieniem, lecz bryłą litego żelaza.
Ten obiekt został wydobyty z ziemi albo przywieziony przypadkowo niedawno, prawdopodobnie w związku z wykopami
pod nasadzenia drzew albo innymi robotami ziemnymi.
Poproszony o opinię znajomy archeolog pan Paweł Pawlak,
kierujący ostatnio pracami wykopaliskowymi na Środce, wykluczył, aby tak duża bryła żelaza była pozostałością po odlewni
z minionych wieków. Jej kształt też raczej wyklucza kosmiczne
pochodzenie, bo meteoryt nie byłby z jednej strony płaski.
Bryła wygląda tak, jakby płynne żelazo wlano do zagłębienia
w ziemi i tak powstała swego rodzaju rzeźba. Mogła być przywieziona do parku z jakiejś odlewni, np. z Pometu, razem z innymi
odpadami, które w tej okolicy składowano.
Raczej nie będzie więc wielkiej sensacji archeologicznej ani
kosmicznej, ale znalezisko jest niecodzienne, ciekawe i powinno
stać się elementem dekoracyjnym zagospodarowania parkowej
przestrzeni. Bryła - po oczyszczeniu, wypiaskowaniu i zabezpieczeniu przed korozją - byłaby jednym z charakterystycznych akcentów w parku. Oby tylko wcześniej nie zajęli się nią zbieracze

Leżąca przy skarpie nad doliną rzeki Główienki bryła żelaza.
Jej długość wynosi około 1 metra, waga może nawet 1 tonę.
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Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum nr 20

„jak pięknie jest
pomagać innym”

Naszym celem jest reagowanie na krzywdę i potrzeby innych
ludzi oraz zwierząt. W pierwszym semestrze bieżącego roku
szkolnego podejmowaliśmy różne działania, które wymieniamy poniżej, w formie krótkiego sprawozdania.
*Zbieranie plastikowych nakrętek na leczenie i rehabilitację
Waldka. *Zbieranie makulatury na ratowanie koni przeznaczonych na rzeź. *Zbiórka ciepłej odzieży dla afgańskich dzieci.
*„Serce dla Lwowa”, czyli zbiórka przyborów szkolnych i słodyczy
dla naszych rodaków mieszkających na byłych kresach wschodnich. *Sprzedaż „Cegiełek” na pomoc w zakupie protezy palców
dla Justyny. *Kiermasz Świąteczny – sprzedaż kartek świątecznych oraz świeczników wykonanych przez naszych uczniów.
Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostały na zakup karmy
dla piesków i kotów przebywających w schronisku dla zwierząt
w Poznaniu. *Akcja „Góra grosza” – zbieranie monet do skarbo-

nek klasowych. Zebrane fundusze pomogą w przeprowadzeniu
programów szkoleniowych dla rodzin zastępczych, adopcyjnych
i programów terapeutycznych dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.
Małgorzata Woźniak

„WIEM CO JEM”

Roksana Woźniak, uczennica Gimnazjum nr 20, otrzymała wyróżnienie w konkursie
na prezentację multimedialną
„Wiem co jem”. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w
Poznaniu. Praca Roksany była
najlepsza w szkole, a na etapie
miejskim otrzymała wyróżnienie. Gratuluję.
Małgorzata Woźniak

„W rejonie ulic Główna i Zawady”
Na wniosek prywatnego właściciela działki o powierzchni
około 3 tys. m kw. przy ulicy Zawady, Rada Miasta Poznania
podjęła w marcu ub. r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) „W rejonie ulic Główna i Zawady”.
Do jego opracowania przystępuje Miejska Pracownia Urbanistyczna i dlatego zgodnie z wymogami prawa zorganizowała pierwsze konsultacje społeczne. Odbyły się 16 stycznia
w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej, zainteresowały kilkanaście osób i trwały zaledwie 20 minut.

Główny projektant z MPU pan Marcin Piernikowski przedstawił położenie terenu objętego sporządzanym planem i poinformował, że jest on konieczny, ponieważ chodzi o zmianę przeznaczenia terenu. Uchwalony 3 lata temu i obowiązujący obecnie
mpzp „Główna A” przewiduje dla wspomnianej działki funkcje
usługowe, a właściciel chciałby tu postawić budynek mieszkalny.
Taka drobna obszarowo zmiana oznacza w istocie konieczność
sporządzenia nowego planu z zachowaniem wszelkich długotrwałych procedur.
Wszelkie wnioski, uwagi, zapytania itd.
w sprawie mpzp „W rejonie ulic Główna i Zawady”
można składać w MPU, tel. 61 845 50 47 i 61 845 50 42
w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2014 r.
md

Przy ul. Zawady 28 (na zdjęciu) chodzi o zmianę
przeznaczenia „terenu zabudowy usługowej” (U) na „teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” (MW).

Zainteresowanie pierwszymi konsultacjami, dotyczącymi
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„W rejonie ulic Główna i Zawady”, było niewielkie.

NOWY MIEJSCOWY PLAN
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
jesteśmy każdego dnia aktywni
ZAGRALIŚMY
PO RAZ DZIESIĄTY

465 wolontariuszy, liczne licytacje, kiermasze, występy, rozgrywki sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i zebrana kwota 160.064
PLN to rezultat 10 – letniej współpracy SP 45 z WOŚP Jurka Owsiaka. Jubileuszowe granie skłania do podsumowań. Ale jaką miarą
można zmierzyć zaangażowanie uczniów, absolwentów, nauczycieli
i rodzin towarzyszących młodym wolontariuszom podczas kwestowania? Szczytny cel Orkiestry i entuzjazm młodych wolontariuszy
Sztabu SP 45 podbijał przez wiele lat i podbija serca poznaniaków,
jednoczy lokalne społeczeństwo.

Podobnie było 12 stycznia 2014 roku podczas 22. Finału WOŚP, kiedy graliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Na zaproszenie do
współpracy w 10 jubileuszowym graniu z WOŚP licznie odpowiedzieli
przyjaciele szkoły. Podczas jubileuszowego grania zebraliśmy niebagatelną sumę 22883 PLN, walutę obcą i precjoza. A wszystko dzięki 60
ofiarnym wolontariuszom kwestującym na ulicach Poznania i ludziom
wielkiego serca, którzy pomagali w Sztabie SP 45. Wolontariuszami
w naszym Sztabie byli nie tylko uczniowie starszych klas. Z niemałym
zaangażowaniem włączyły się dzieci z klas 1-3 oraz z zerówek, zaskarbiając sobie życzliwość i zaufanie darczyńców. Najbardziej wartościowa
puszka naszego Sztabu mieściła aż 1606 zł!

Podczas 22. Finału w SP 45 nie mogło zabraknąć stałego i jednego
z podstawowych celów WOŚP – pokazu udzielania pierwszej pomocy tym bardziej, że szkoła zalicza się do organizatorów pokazu ratownictwa
i razem z tysiącami Polaków biła rekord w jak największej liczbie osób
prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową.
Program imprez uatrakcyjnił również występ chóru Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Młodzi wykonawcy zachwycili przybyłych ciekawym i różnorodnym repertuarem. Dużym powodzeniem w Sztabie cieszył się Salonik
nie tylko piękności, Kącik portretów oraz karykatur i Kiermasz serduszkowy, na którym doskonale sprzedawały się nie tylko gadżety WOŚP.
Jednocześnie działała dla wolontariuszy Kawiarenka u Pani Doroty oraz
Kawiarenka z serduszkiem, w której za symboliczne 1zł można było wypić kawę, herbatę i zjeść coś słodkiego. A wypieki były wyśmienite, bo
domowe no i w kształcie serca. Przygotowali je Rodzice uczniów SP 45
oraz nauczyciele. W Sztabie przy Harcerskiej 3 zabawa trwała do wieczora. Została zakończona Serduszkową dyskoteką i radosnym Światełkiem do nieba.
Sztab WOŚP działający przy SP 45 dziękuje Wszystkim za zaangażowanie, hojne datki i okazane zaufanie. Dziękujemy za 10 lat bycia
z nami i zapraszamy za rok na kolejny Finał, który dla młodzieży jest
nie tylko zabawą, ale i wspaniałą lekcją dobroczynności.
Dyrektor SP45 M. Borowiak, szef Sztabu WOŚP- J. Niebudek

TURNIEJ PIŁKARSKI

Ważnym punktem programu WOŚP był turniej piłkarski rocznika
2005 zorganizowany we współpracy z partnerem szkoły Klubem Sportowym Koziołek Poznań. Pozytywna atmosfera 22. Finału „Orkiestry”
udzieliła się zawodnikom, rodzicom i wszystkim kibicom, którzy doceniali ciekawe zagrania na boisku nagradzając je gromkimi brawami.
Sportowe zmagania z czasem przyniosły rozstrzygnięcia wyłaniając najlepsze zespoły i zawodników. Na podium stanęli: 1 miejsce Polonia Środa Wlkp., 2 miejsce KS Koziołek Poznań 1, 3 miejsce SP 45 dziewczęta.
Wśród graczy wyróżniono również najlepszego zawodnika, bramkarza
oraz zawodniczkę, którą została uczennica kl. 5a z naszej szkoły Klaudia
Lewińska. Każdy zawodnik zakończył turniej z medalem na szyi oraz
dobrym humorem.

Bogaty program imprez w SP 45 zapewniał dobrą zabawę i młodym,
i seniorom. Zainteresowani sportem mogli nacieszyć oczy nie tylko rozgrywkami piłkarskimi w turnieju dzieci do lat 9, ale i efektownymi pokazami zapaśniczymi w wykonaniu członków Sportowego Klubu Sobieski, zdobywających trofea na matach Polski i Europy. Duże zainteresowanie wzbudził też pokaz koreańskiej sztuki samoobrony - taekwondo,
na którym swoje umiejętności prezentowali zarówno trenerzy jak i ich
podopieczni. Udziału w jubileuszowym graniu nie odmówili również
instruktorzy i dzieci z Centrum Kultury i Tańca Hajdasz. Doskonale
prezentowali się w przygotowanych układach tanecznych, a następnie
zachęcili widzów do wspólnej zabawy.
Rozrywką i świetną edukacją okazały się rekonstrukcje historyczne.
W świat średniowieczny przeniosła zebranych grupa pasjonatów, która
przygotowała ciekawą lekcję „żywej historii”. Najmłodsze dzieci, które
przybyły do Sztabu SP 45 mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych,
komputerowych, sportowych, a ich rodzice w tym czasie mieli okazję
zasięgnąć rady szkolnego logopedy.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

15

ŚWIERSZCZYKOWY KLUB
POŻERACZY LITER

Uczniowie klas trzecich w tym roku szkolnym kontynuują udział
w Ogólnopolskim Projekcie Promującym Czytelnictwo. Celem projektu
jest wyrabianie potrzeby i nawyku obcowania z książką i czasopismem.
Trzecioklasiści już po raz trzeci założyli w swoich klasach Kluby Pożeraczy. Na spotkaniach klubu „pożeracze liter” poznają najnowszą literaturę dziecięcą oraz pozycje zaliczane do klasyki literatury dla dzieci.
Uczniowie chętnie sięgają również po czasopismo „Świerszczyk”.

„Bezpieczna szkoła”
MAMY CERTYFIKAT

Rodzice wysyłając swoje dzieci do szkoły oczekują, że ich pociechy
będą w niej bezpieczne. Członkostwo naszej szkoły w Ogólnopolskim
Klubie Bezpiecznych Szkół jest dla nas zobowiązujące. Wspólnie z rodzicami budujemy szkołę wspierającą uczniów. Program „Bezpieczna
szkoła” wzmacnia umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców
oraz kształtuje umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów. Program podkreśla również funkcję wychowawczą szkoły, sprzyja budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz dobrych relacji pomiędzy
uczniami i nauczycielami. Stawia na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.
Priorytety „Bezpiecznej Szkoły”: Zachęcanie uczniów do wspólnego budowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Rozwijanie kompetencji
wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli. Poszerzenie repertuaru
środków oddziaływania na uczniów. Uzmysłowienie rodzicom ich roli
w tworzeniu atmosfery szkolnej.

Mini handball
ZIMOWY SEMESTR BYŁ NASZ!!!

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Uczniowie klas drugich naszej szkoły rozpoczęli realizację projektu
„Od grosika do złotówki”. Drugoklasiści udają się w podróż po Galaktyce Oszczędzanie i Galaktyce Finanse. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie jest Pan Grosik. Podróż będzie trwała dziesięć miesięcy,
podczas których dzieci będą wykonywać przeróżne zadania. Realizację
zadań będą dokumentować w „Dzienniku podróży”.
Celem projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi. Organizatorami akcji są Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Od listopada 2012 nasza szkoła należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Żeby otrzymać certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie musieliśmy przeprowadzić szereg działań prozdrowotnych
i udowodnić, że zależy nam na zdrowiu i rozwoju całej społeczności
szkolnej oraz że dbamy o nasze środowisko. Po otrzymaniu certyfikatu po trzech latach starań, nie spoczęliśmy na laurach. Dalej działamy
na rzecz ochrony zdrowia, prawidłowego rozwoju i stanu środowiska,
w którym żyjemy. Realizujemy projekty i programy prozdrowotne : Programy: „Owoce w szkole ” i „Mleko dla szkół”, „Śniadanie daje moc”,„Ja
i moja rodzina jemy owoce i
warzywa”, “Super Wiewiórka
Przyjaciółka Oli i Kuby”, Podróż z Globikiem po ekologii,
Projekt Unijny „Zrozumieć
świat” – cykl „Wiemy co jemy”
oraz „Ekologiczna rzeźba”.
Wiemy bowiem, że zdrowie
jest wartością nadrzędną i
należy o nie dbać już od najmłodszych lat.

Nic dwa razy się nie zdarza, a jednak… 9 stycznia 2014 r. w Szkole
Podstawowej nr 46 zakończyły się rozgrywki semestru zimowego V edycji Mini Handball, którego sponsorem są zakłady Volkswagen Poznań.
Młodzi adepci piłki ręcznej rozegrali w nim 4 turnieje w każdej ze szkół
biorących udział w projekcie, znajdujących się w rejonie Nowe Miasto
– Antoninek. Jesteśmy dumni z reprezentacji naszej szkoły, ponieważ
wygrywała we wszystkich rozgrywkach i zawsze zajmowała I miejsce.
Podczas każdego meczu widać było u zawodników ogromną wolę walki. Zaowocowała też sumienność podczas pracy treningowej. W drużynie drzemie ogromny potencjał i mamy nadzieję, że wykorzystamy go
w rozgrywkach letniego semestru i podczas „Wielkiego Finału”.

NAJMŁODSI Z RODZINAMI

Rodzinnie i wesoło nasze pociechy z oddziałów przedszkolnych rozpoczęły czas zimowy. Rodzice i dziadkowie najmłodszych dzieci zostali
zaproszeni na dwa przedstawienia: „Jasełka” i „W Bałwankowie”. Nie
zabrakło śpiewu, tańców, a także łez wzruszenia najbliższych, którzy
z dumą oklaskiwali małych artystów. Początek roku to także czas zabaw
i bali karnawałowych. Nie zabrakło ich i w naszej szkole. W auli zagościły rzesze księżniczek, sportowców, batmanów, muszkieterów, piratów
i wiele innych postaci z bajek. Pojawił się nawet kominiarz, który z pewnością przyniesie wszystkim szczęście w 2014 roku. Nauczyciele SP 45
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z kroniki szkolnej sp 55

historia polski w obrazach

Wycieczka historyczna jest jedną z metod nauki tego przedmiotu. Integracja wiedzy uczniów z dziedziny historii, geografii, plastyki czy etnografii ma im ułatwić zrozumienie przeszłości, szczególnie jeżeli dotyczy
ona rodzimego kraju. Temu celowi służą ciekawe zajęcia edukacyjne, na
które zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych Muzeum Narodowe w Poznaniu.
W grudniu klasa VIb odwiedziła Galerię Malarstwa i Rzeźby, by pod
okiem przewodnika poznawać dzieje Polski utrwalone w malarstwie historycznym wybitnych artystów. Na podstawie wiedzy z lekcji historii, uczniowie próbowali dokonać analizy treściowej obrazów. Interesujące są przede
wszystkim dzieła Jana Matejki, nie tylko słynny ,,Stańczyk”, który ku zaskoczeniu wielu jest tylko szkicem, ale i ,,Batory pod Pskowem” czy związane
z Poznaniem ,,Założenie Akademii Lubrańskiego”.
Epokę Odrodzenia przybliżyły zwiedzającym również inne dzieła przedstawiające wnętrze kościoła Mariackiego oraz Kaplicy Zygmuntowskiej.
Uczniowie z zaciekawieniem oglądali ,,Zjawę Barbary Radziwiłłówny”, słuchając legendy o nieszczęśliwej miłości króla, a potem przyglądali się popiersiom sławnych Polaków, wśród których figurują mistrz Jan Matejko,
Kossak, Konopnicka, Kraszewski.
Wśród dzieł malarzy włoskich Canaletta i Bacciarellego uczniowie zobaczyli nie tylko słynny portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
ale i widoki dawnej Warszawy. Duże wrażenie zrobił na nich obraz ,,Wolna
elekcja”, ze względu na ilość przedstawionych postaci ludzi i zwierząt oraz
perspektywę podwarszawskich pól.

XII Szkolny Konkurs Recytatorski

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 55
serdecznie zapraszają
Dzieci z Rodzicami
na Drzwi Otwarte
w dniu 19 lutego br. o godz. 17

Szczególną rolę wśród
polskich bohaterów XVIII
wieku odgrywa Tadeusz
Kościuszko. Uczniowie
mogli podziwiać jego wizerunek na portretach,
w scenach bitew, przysięgi na krakowskim rynku
oraz popiersie, z których
spogląda jasna, pogodna
twarz
nieustraszonego
żołnierza, niewyróżniającego się figurą. Obrazy
ilustrujące ważne wydarzenia i sławne postacie
bardziej przemawiają do
uczniów niż wkuwanie
dat i nazwisk, których
w historii jest tak wiele.
W drodze powrotnej
odwiedziliśmy Stary Rynek, gdzie podziwialiśmy nie tylko ekologiczną choinkę z zielonych butelek, ale i ,,odpływające” lodowe rzeźby. Przed jedną
z nich zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, by udokumentować, jaką piękną jesień mamy tej zimy.
Grażyna Miszkiel

proza i poezja

Czternastego stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu odbył się XII Szkolny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji dla klas 1-3.
Pięcioro uczestników prezentowało fragment prozy oraz wiersz dowolnego autora. Komisja (panie: Hanna Walkowiak, Danuta Błaszczyk
i Monika Baszczyńska) oceniała każdy występ według trzech kryteriów: dobór i znajomość tekstu, interpretacja tekstu i dykcja. Uczniowie wykazali się
dużymi umiejętnościami recytatorskimi i nie łatwo było wyłonić zwycięzców. Za olbrzymi wkład pracy wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni grami
towarzyskimi i dyplomami.
Miejsce 1. zajęła Julia Nowacka z klasy 1b, miejsce 2. zajęli Michał Berus
z klasy 3a i Nikodem Prokopowicz z klasy 3b, miejsce 3. zajęły Weronika
Glazar z klasy 2a i Weronika Szymańska z klasy 3a.
Laureaci konkursu Julia Nowacka z klasy 1b i Michał Berus z klasy 3a
będą reprezentować naszą szkołę na XXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 24 stycznia 2014 r. w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 w Poznaniu. Życzymy im powodzenia.
Magdalena Andrzejewska, Monika Baszczyńska, Lucyna Bojarska

RODZINNIE Z ORSZAKIEM

Orszak Trzech Króli po raz kolejny zgromadził na Placu Wolności
wiele rodzin. Uczestnicy, zaopatrzeni w śpiewniki i papierowe korony, wspólnie z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim modlili się,
a następnie z radosnym śpiewem kolęd wyruszyli w drogę. Wśród
wędrowców tegorocznego Orszaku Trzech Króli byli również uczniowie z naszej szkoły wraz z rodzicami. Oto wrażenia jednego z nich.
Podczas tej wędrówki wszyscy głośno i wesoło śpiewaliśmy kolędy. Oprócz Trzech
Króli w asyście harcerzy ZHR, spotkać można było także tradycyjne jasełkowe postaci: anioły, Turonia, diabła, Heroda oraz kilka poznańskich postaci historycznych. Każdy z Królów miał własny kolorowy orszak „dworzan”, czyli przebranych

BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ

W okresie Bożego Narodzenia uczniowie SP55 wystawili jasełka. W tym roku
przed obliczem Nowonarodzonego stawiła się cała Polska. Uczniowie wcielili się
bowiem w przedstawicieli różnych regionów kraju. Do żłóbka poszli więc: Górale,
Ślązacy, Wielkopolanie, Kujawianie, Mazowszanie, Kaszubi, marynarze i wszyscy
złożyli lokalne dary. W imieniu nas wszystkich postać Polski prosiła: „Przyjdź
o Jezu i zamieszkaj z nami. Dobrze Ci będzie między Polakami”. Scenariusz Jasełek
napisała pani Katarzyna Kozłowska, oprawę muzyczną przygotowała pani Małgorzata Pietrzak, a scenografię panie Monika Baszczyńska i Zofia Mroszyńska.

w zielone, czerwone lub niebieskie stroje dzieci. Po godzinnym kolędowaniu, pełni
radości dotarliśmy na Stary Rynek, gdzie Królowie złożyli hołd Dzieciątku i Świętej
Rodzinie. Na zakończenie została odprawiona Msza św. w poznańskiej Farze.
Wielką radością dla nas było wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Mogliśmy razem z innymi maszerować w barwnych koronach kolędując i ciesząc się z narodzin Chrystusa. To wspaniała okazja do wspólnego rodzinnego świętowania, którą
wszystkim polecamy. Do zobaczenia w przyszłorocznym Orszaku
.
Filip z klasy 1a z mamą

Dziękujemy za podzielenie się z nami radością rodzinnego kolędowania w Orszaku Trzech Króli. Ważne jest, abyśmy umieli zaświadczyć
swoim życiem żywą wiarę w Chrystusa. Mamy nadzieję, że za rok będzie
nas tam więcej.
Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska
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„WNIEBOGŁOSY” I KOLĘDY

W Polsce kolędowanie ma długą tradycję. Tajemnica betlejemskiej szopki inspirowała – i nadal inspiruje – wielu wybitnych
poetów i kompozytorów do tworzenia utworów poświęconych
Nowonarodzonemu. Stąd bogactwo kolęd w naszym narodzie,
tak chętnie śpiewanych w kościele, w domach, na spotkaniach
opłatkowych i podczas jasełek.
Chcąc podtrzymać ten piękny zwyczaj, schola Wniebogłosy 19
stycznia 2014 r. poprowadziła kolędowanie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Poznaniu w Kobylepolu. Wykonała 10 kolęd
tradycyjnych i 7 współczesnych. Nie zabrakło takich, jak: Wśród
nocnej ciszy, Dzisiaj w Betlejem czy Bóg się rodzi. Były też kolędy
z repertuaru Eleni, Arki Noego, zespołu Universe i Manitou.
Dziewczynki z zaangażowaniem wykonywały pieśni przy
akompaniamencie gitar, skrzypiec, altówki i flażoletów. Ludzie
zgromadzeni w świątyni chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Po kolędowaniu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem
scholi, pań opiekunek, rodziców i księdza proboszcza. Optymizmem napawa zapał młodego pokolenia do kontynuowania
chrześcijańskiej i narodowej tradycji śpiewania kolęd.
Elżbieta Turzyńska

WITAMINKOWE WTORKI

W ramach autorskiego programu profilaktycznego ”Witaminka” promującego zdrowe odżywianie wśród dzieci z klas 0 – 3, odbył się konkurs „Mój przepis na jesienną zupę jarzynową”. Celem było zachęcenie
dzieci do spożywania jarzyn. Komisja złożona z pracowników stołówki
szkolnej – pani Jadwigi Kaczmarek i pana Michała Łuckiego - statecznie
wybrała trzy przepisy.
LAUR SZEFA KUCHNI zdobyli:Wiktor Staniszewski z kl. 1b,Anna
Janik z kl. 1b, Julia Nowacka z kl. 1b. Zupy według ich przepisów były
serwowane w naszej stołówce we wtorki: zupa z dyni – przepis Wiktora,
zupa pomidorowa – przepis Ani, zupa ogórkowa – Julki. Wszystkie były
bardzo smaczne!!! Rozdanie nagród uczestnikom konkursu nastąpiło
podczas apelu: „Niech żyje król ziemniak!”, który przygotowała klasa 1b.
Gratuluję wszystkim! Na koniec chciałabym podziękować pani Jadwidze Kaczmarek i panu Michałowi Łuckiemu za przygotowanie potraw
według przepisów naszych uczniów.
Zofia Mroszyńska

XVIII SPOTKANIE FLAŻOLECISTÓW

W KATEDRZE PRZY ŻŁÓBKU

11 stycznia 2014 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
55 w Poznaniu wzięli kolejny już raz udział w spotkaniu flażolecistów w Katedrze Poznańskiej. Do Poznania przyjechało
prawie 1,5 tysiąca dzieci z całej Wielkopolski.

Kolędowanie „Śladami Trzech Króli” połączone było z nabożeństwem,
któremu przewodniczył ksiądz biskup Damian Bryl. Na młodych muzyków tradycyjnie czekały specjalnie wydane śpiewniki z kolędami. Przy
wyjściu z Katedry otrzymali też słodkie podarunki od Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W tym roku były to pierniki świąteczne, którymi
należało się podzielić z kolegą lub koleżanką. To miłe, sobotnie spotkanie zmotywowało dzieci do dalszego systematycznego ćwiczenia gry na
instrumencie.
Magdalena Andrzejewska, Mariola Bandosz, Lucyna Bojarska

Sukces w konkursie plastycznym

„przystanek jak malowany”

Konkurs na projekt ozdobienia plastycznie przystanków autobusowych i
tramwajowych „Przystanek jak malowany” został podsumowany. Pomysłodawcą konkursu jest Grupa Inicjatywna Mieszkańców „Przystanek Folwarczna”,
współdziałająca z MPK i Urzędem Miasta Poznania w ramach projektu „Poznań promuje sztukę nie wandalizm”. Celem jest zachęcenie młodych ludzi do
działania na rzecz estetyki i przeciwdziałanie aktom wandalizmu.
W części konkursu na projekt przystanków autobusowych w naszym rejonie
wzięło udział 6 placówek. Każda oddała 5 projektów różnych autorów, które
przedstawiono na stronie www.przystanekfolwarczna. Wybierano najładniejszy
projekt poprzez głosowanie. Oddano 2739 głosów. Uczennica naszej szkoły Julia Miszczak z kl. VI uzyskała III miejsce, a we własnej placówce miejsce I.

Do części konkursu na projekt przystanków tramwajowych w obrębie węzła kórnickiego przystąpiło 7 placówek. Młodzież przygotowała 28 projektów,
wszystkie znalazły się na stronie www.mpk.poznan.pl tak, by mogli zapoznać
się z nimi internauci. Głosowanie na najlepszy projekt trwało od 20 listopada
do 1 grudnia. Oddano w sumie ponad 5000 głosów. Cztery uczennice SP 55 reprezentowały m.in. grupę Młodzieży ze Stowarzyszenia Folwarczna Najwięcej
głosów (1484) ze wszystkich uczestników tego konkursu uzyskała uczennica
naszej szkoły Julia Nowakowska z kl. VI.
18 grudnia 2013r w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania Tomasz Kayser, wiceprezydent Poznania wręczył nagrody laureatom najładniejszych propozycji
odnawiania poznańskich przystanków tramwajowych. Projekty wybrane głosami posłużą do odnawiania przystanków. Wczesną wiosną sześć przystanków
autobusowych w naszym rejonie i siedem przystanków tramwajowych młodzież
ozdobi swoimi malunkami.
Małgorzata Wojtkowska-Pietrzak
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

kiermasz bożonarodzeniowy

Dwunastego grudnia ub.r., jak co roku w naszej szkole, odbył się kiermasz świąteczny. Został zorganizowany przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wraz z paniami wychowawczyniami. Dzieci bardzo się postarały i wykonały mnóstwo upominków. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Na kiermaszu można było także zakupić pierniczki, które dzieci kilka dni wcześniej dekorowały w świetlicy. Pieniądze zebrane
w tym dniu zostaną przeznaczone na zakup artykułów potrzebnych dzieciom ze świetlicy szkolnej. Wszystkim z całego serca
dziękujemy, nawet za symboliczny grosz, bo liczy się gest prosto
z serca!
Aldona Stam
XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJPOMOCY

PUSZKA BYŁA CIĘŻKA

Już kolejny raz nasza szkoła aktywnie włączyła się w zbiórkę pieniędzy
na WOŚP. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała
pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej oraz na godną opiekę medyczną seniorów. W środę 8 stycznia odebraliśmy jeszcze „gorącą” puszkę oraz serduszka. To właśnie w
tym dniu rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy.
Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował z dużym rozmachem dyskotekę szkolną dla uczniów klas I-VI oraz absolwentów. Dochód z dyskoteki został przekazany do puszki. Wspierając WOŚP przyczyniamy się do tego, by grała ona „do końca świata i jeden dzień dłużej”.
Propagujemy wśród uczniów chęć bezinteresownego czynienia dobra,
kształtujemy wrażliwość i uczciwość, uświadamiamy i pokazujemy, że
wspólnie działając można dobrze się bawić i przy okazji pomagać! W
piątek wieczorem baaaaaaaaardzo ciężka puszka została dostarczona
do sztabu przy Politechnice Poznańskiej. Cieszymy się, że mamy swój
udział w tak szczytnym celu.
Tatiana Mura-Waraczewska

DZIECI W TEATRZE

W czwartek 16 stycznia pierwszaki wyruszyły do Teatru Animacji na spektakl pt. „Pan Maluśkiewicz i spółka”. Przedstawienie było zrealizowane na podstawie znanych wierszy Juliana Tuwima. Dzieci świetnie się bawiły, razem z aktorami recytowały:
„Zosię Samosię”, „Lokomotywę”, „Dyzio Marzyciela” i wiele innych. Dorota Pich, Jolanta Rożek-Rura

SZKOLNE BETLEJEM

Dzień 20 grudnia 2013 r. był dla wszystkich w naszej SP85 wyjątkowy. Wszędzie słychać było kolędy i życzenia. W świąteczny
nastrój wprowadziły nas Jasełka przygotowane przez klasy 5a
i 3b. W sali gimnastycznej, która zamieniła się w Betlejem, pojawili się uczniowie w przepięknych kostiumach. Na scenie zobaczyliśmy Maryję, Józefa, anioły, pasterzy, trzech króli i postacie
z bajki. Młodzi aktorzy bardzo ciekawie przedstawili wydarzenia najważniejszej betlejemskiej nocy. Spektakl przeplatany był
śpiewem kolęd przygotowanych przez uczennicę klasy 4 Patrycję
Płokarz. Cała sala przy dźwiękach gitary śpiewała bożonarodzeniowe pieśni. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom spotkania.
Aleksandra Paczkowska

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85
im. Kawalerów Maltańskich
w Poznaniu ul. Tomickiego 16
SERDECZNIE ZAPRASZA

dzieci 5-, 6-, 7- letnie wraz z rodzicami
oddział przedszkolny lub klasa pierwsza

Z TEATRYNKĄ ZA KURTYNKĄ

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się warsztaty teatralne przeznaczone dla dzieci z klas 0-3, prowadzone przez panią Marię Stefaniak,
nazywaną przez dzieci panią Teatrynką. Głównym celem warsztatów
jest wychowanie i edukacja dzieci poprzez ich osobiste doświadczenia,
a główną metodą działań jest zabawa. Zabawa w teatr rozwija u dzieci wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość i odkrywa możliwości dzieci.
Poniżej krótka fotorelacja.
Tatiana Mura-Waraczewska

na „Drzwi otwarte”

podczas których przedstawimy ofertę szkoły
skierowaną do państwa dzieci

22 lutego 2014r. (sobota), od 10.00 do 12.00
W tym dniu odbędą się:
warsztaty artystyczne, gry, zabawy ruchowe i
ćwiczenia sprawnościowe w sali gimnastycznej,
zabawy w języku angielskim, zajęcia z komputerem.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZDECYDUJ!

„Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra,
a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili„. Ksiądz Bosko

NIE TRAĆCIE CZASU

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej SP 85 udali się 19 grudnia
ub.r. z wizytą do Domu Opieki Społecznej. Ze względu na szczególny
czas Bożego Narodzenia, obdarowaliśmy mieszkańców kartkami z życzeniami. Nasz podarek spotkał się z wielką radością i został przyjęty
jako dar naszych serc przepełnionych miłością do bliźniego.
Prezenty przygotowywali uczniowie całej szkoły - powstało około 100
przepięknych kart świątecznych według różnych projektów i pomysłów.
Seniorzy byli niezwykle poruszeni naszymi pracami, które stały się dla
nich symbolem obdarowywania siebie nawzajem w czasie Świąt Bożego
Narodzenia. Ten symbol uczniowskich serc, mamy nadzieję, był zwiastunem przychodzącego Dzieciątka Jezus.
s. Justyna

Czytajmy!

domowa biblioteka
i ... lenin na metry

Niegdyś o statusie i poziomie człowieka, jego rodziny świadczyła
zasobność biblioteki domowej. Książek nie ukrywało się, jak teraz,
za zamkniętymi drzwiami, nie upychało się w pawlaczach i innych
skrytkach – księgozbiór się eksponowało, aby gość, czekając na kawę,
mógł przejrzeć interesującą go książkę. A buszowanie (umiarkowane) po cudzej biblioteczce nie urągało zasadom bon tonu. Co więcej
– rozmawiało się o książkach, o nowościach.
Jeśli o bogactwo księgozbiorów chodzi, to ponoć w zamierzchłej już
epoce można było ,,Dzieła” Lenina kupić „na metry” (za grosze, pięknie
wydane, w twardych kolorowych okładkach ze złotymi tłoczeniami), aby
elegancko zapełniły domowe regały. Ale nawet takie anegdoty świadczą,
że kiedyś czytanie (czy też udawanie, że się czyta) było w modzie.
Ostatni czytelniczy zryw spowodowany był przez kolejne tomy ,,Harry Pottera”, wystawiane w księgarniach do sprzedaży w określony dzień
o północy. No, i te tłumy dzieciaków i nastolatków w księgarniach. Pamiętam też z początków lat 90. XX w. niezwykłą popularność pewnej
hrabiny, niejakiej Anastazji P., która wdarłszy się na parlamentarne izby
i salony ponoć uwiodła niektórych polityków, co potem opisała skrupulatnie w swoich pamiętnikach, nie unikając dosłowności i wulgarności.
I stąd było wiadomo, że Aleksander K. pachnie anyżkiem. Jej ,,Erotyczne immunitety” biły rekordy popularności, trzeba było robić dodruki. No, cóż, społeczeństwo było spragnione takich ,,doniesień” w dobie
kiedy nie było tabloidów i innych plotkarskich gazetek, nie mówiąc już
o plotkach w specjalnych portalach.

Jest teraz czas na e-booki – każdy kontakt z dobrym słowem pisanym
jest wskazany, chodzi bowiem o to, abyśmy nie stali się narodem (pół)
analfabetów, bo to zgroza i wstyd. Inna rzecz, że jako czytelnicza konserwatystka(?) uważam, że nie ma wspanialszego uczucia od wzięcia w rękę
książki. Takiej prawdziwej, wypełnionej drukiem...
Tymczasem badania przeprowadzone przez m.in. Bibliotekę Polską dowodzą, że w 2012 r. aż 61 proc. Polaków nie miało kontaktu
z książką, z tego 2 proc. skusiło się na e-book, 11 proc. przeczytało
w ciągu roku przynajmniej 7 książek, 39 proc. deklarowało przynajmniej jeden kontakt z książką. Nie ma jednak uściślenia, czy chodzi
o przeczytanie czy też obejrzenie np. książki-albumu.
Stan rzeczy można tłumaczyć w rozmaity sposób. Po pierwsze to
ceny woluminów: w wielu rodzinach wydatek na podręczniki dla dzieci
wyklucza kupno książki do biblioteki domowej. I często w ten sposób
nieczytanie książek (tzn. literatury pięknej) przenosi się na następne pokolenie – młody człowiek kończy szkolną edukację i a u to m a t y c z
n i e kończy się też jego przygoda ze słowem drukowanym (no, chyba,
że chodzi o czytanie np. instrukcji obsługi kolejnego elektronicznego
gadżetu...).
Ceny książek nie są jednak żadnym wytłumaczeniem, jako że jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że można książkę w y p o ż y c z y ć za
darmo w bibliotece publicznej. Takiej jak nasza przy ul. Tomickiego 14,
gdzie jest tyle nowości dla dzieci, mężczyzn i kobiet, że może nie będzie już gdzie układać kolejnych tomów. Pani kier. Beata Lewandowska
uspokaja jednak, że do takiej sytuacji nie dojdzie).
A tak przy okazji zachęcam, aby wizyty w naszej bibliotece nie
ograniczać do książek wystawionych na stoliku, piętrzących się
w różnych dziwnych miejscach, ale wejść ,,w regały” - ileż tam wspaniałej lektury! Zatem do zobaczenia w bibliotece, aby poprawiać żenującą czytelniczą statystykę...
Ewa Kłodzińska
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karnawał i tańce z zodiakiem

BARAN: ambitnie i z uporem chodził na kurs tańca towarzyskiego. Jeśli tego nie zrobił to zapewne zapisze
się na ,,nauki pląsania” w tym roku...
ONA lubi towarzystwo mężczyzn,
więc chętnie idzie w tany, zwłaszcza
gdy zagrają zmysłowe tango lub inne
przytul-mnie. Tańce dyskotekowe
nie dla niej. ON lubi popisywać się
na parkiecie (może nawet zapomnieć
o partnerce!), więc na takiego szalejącego jegomościa trzeba uważać, aby
nie staranował.
BYK: bez względu na taneczne
umiejętności pójdzie na bal lub inne
eleganckie taneczne spotkanie, aby się pokazać. On we fraku, ona
w długiej sukni. ONA urocza i zmysłowa, lubi być podziwiana. Nawet
jeśli nie umie tańczyć to i tak wszyscy będą ją oklaskiwać. Całą noc przetańczy z jednym partnerem. ON nie lubi przemęczać się na parkiecie
więc wybiera spokojne tańce, ot, tak, aby się trochę pokręcić. Potem
rusza ochoczo do... biesiadnego stołu.
BLIŹNIĘTA: uwielbiają ruch więc czas karnawału bardzo im odpowiada. Zaliczą wszystkie taneczne spotkania, a na nich pełen repertuar. ONA lubi się bawić, kazdy taniec dostarcza jej autentycznej
przyjemności, ludowy kujawiak czy elegancki walc. Przetańczy całą noc.
ON jest humorzasty więc stwierdziwszy, że orkiestra mu nie odpowiada
pójdzie do domu, aby potańczyć przy muzyce, którą sam wybierze.
RAK: jest bardzo wrażliwy więc może nawet się popłakać przy muzyce z ,,Love story”. Zatańczy wówczas gdy zna odpowiednie kroki.
ONA ma tak rozmaite kompleksy i obawy, że trudno ją wywabić na parkiet. No, chyba, że perfekcyjnie zna to co grają, albo... sala jest słabo
oświetlona. ON silnie związany z rodziną, więc jeśli ma dzieci to wybierze się chętnie na kinderbal. W każdym razie nie dla niego popisywanie
się na parkiecie.
LEW: nawet jeśli nie umie tańczyć to... zatańczy spontanicznie! No,
i cały parkiet musi mieć do swojej dyspozycji. ONA uwielbia taneczne
spotkania, bo lubi mężczyzn. Tańczyć tylko z własnym mężem jest dla
niej bardzo nudne więc często proponuje zmianę partnerów. ON tańczy
z rozmachem, lubi dynamizm, więc uwielbia szybkie tańce, zwłaszcza
latynoskie, choć w walcu też poszaleje.
PANNA: długo zastanawia się czy iść na wieczorek taneczny czy
też zostać w domu. Jeśli zdecyduje się na tańce to chętnie wybiera
zbiorowe pląsy. ONA nie lubi tłoku, hałasu więc wybierze taką imprezę
karnawałową podczas której może... popatrzeć na taneczne pary turniejowe. ON skrytykuje nawet mistrzowskie pary taneczne, obsztorcuje
swoją taneczną partnerkę, zwróci uwagę innym, że... źle tańczą.

gimnazjaliści
w drukarni

WAGA: jest wesoła, ale imprezy
karnawałowe wybiera po rozważeniu ,,za” i ,,przeciw”. Skomplikowane układy taneczne nie są dla
Wagi. ONA chętnie bierze udział
we wszelakich imprezach tanecznych, bo chce zabłysnąć swoimi
kreacjami. Lubi nastrojowe tańce.
ON wybierze elegancką imprezę i
takież tańce. Nie dla Wagi dyskoteki. Nawet tańcząc, rozda wiele
wizytówek, nawiąże sporo nowych
znajomości.
SKORPION: pełny energii zaliczy wszystkie imprezy taneczne.
W passodoble będzie na pewno walecznym toreadorem a nie pokonanym bykiem. ONA na parkiecie ma niespożytą siłę, zatańczy wszystko co zagrają, zwłaszcza tańce dynamiczne. Najlepiej gdyby cały parkiet
miała dla siebie! ON w tańcu stawia partnerce wysokie wymagania, wytknie jej bezlitośnie wszelkie błędy, pouczy też innych tańczących.
STRZELEC: jego żywiołem są aktywność i ruch a więc czas karnawału z tańcami, maskaradami to jego czas! ONA dynamiczne i
zmysłowe samby, lambady i inne tańce latynoskie są jej żywiołem. Na
tanecznej imprezie musi być jednak elegancko. ON wesoły i beztroski,
tańczy z rozmachem choć nie zawsze zgodnie z tym... co grają: pomyli
walca angielskiego z wiedeńskim i wszystko obróci w żart.
KOZIOROŻEC: jest poważny, powolny, więc karnawał nie jest
jego ulubioną porą roku. Dobrze się czuje w tańcach standardowych.
ONA jako dobra gospodyni sama zorganizuje wieczorek taneczny. I to
udany, zwłaszcza pod względem... menu. Na parkiet pójdzie niechętnie.
ON najlepiej bawi się na wszelakich domowych prywatkach bez zobowiązań co do umiejętności tanecznych. Wielkie bale i hałaśliwe dyskoteki nie dla niego.
WODNIK: nie znosi rutyny i konwenansu, lubi wesołe towarzystwo więc wybierze raczej bal maskowy niż bal z polonezem na wstępie. ONA w karnawale oczaruje wielu mężczyzn. Niechętnie tańczy z
jednym partnerem, bo ją to nudzi. Oczekuje komplementów choć nie
jest dobrą tancerką. ON lubi tańczyć, bo nie lubi rozmawiać... Najlepiej
czuje się w towarzystwie jednej partnerki, zwłaszcza jeśli chodzili na ten
sam kurs tańca towarzyskiego.
RYBY: są pełne sprzeczności, również podczas tanecznej imprezy.
Zachwycą się walcem, aby po chwili zejść jednak z parkietu i ruszyć
do baru. ONA powściągliwa i nieśmiała, spłonie rumieńcem, gdy partner ją przytuli. Dlatego też wybiera raczej tańce w grupie, bez stałego
partnera. ON jako partner nie jest wymagający. Ot, byle pokręcić się na
parkiecie i mile spędzić czas w sympatycznym towarzystwie.

Grupa projektowa „E-szkoła- Moja Wielkopolska” z Gimnazjum nr 22, realizująca temat pt. „Różne oblicza papieru”, wybrała się 17 stycznia do pobliskiej drukarni „Moś i Łuczak”, aby
zgłębić tajniki zastosowania i wykorzystania papieru. Wycieczkę
rozpoczęli od zwiedzania parku maszynowego, poznali pracę kilku maszyn, jak maszyna drukująca czy falcerka, dowiedzieli się
w jaki sposób powstają kolory na papierze.
Następnie przeszli do introligatorni, gdzie zobaczyli na czym
polega oprawa książek i czasopism. Najciekawszym elementem
wycieczki okazał się magazyn papieru. Tam uczniowie dowiedzieli się, że papier posiada różną grubość, skład, gramaturę.
Dzięki uprzejmości naszego przewodnika, udało się poćwiczyć
na papierze kalkowym. Wycieczkę zakończono w doskonałych
humorach i z wiedzą, którą wykorzystają do tytułowego projektu.
Agata Adamczewska
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

HOROSKOP na luty

BARAN - Podejdź do rzeczy z większym dystansem, bardziej filozoficznie, mając na uwadze powiedzenie St.J. Leca: „Najlepiej podstawiają nogę
karły, to ich strefa”. A wówczas przestaniesz całą sprawę przeżywać i zwrócisz
wreszcie uwagę na wydarzenia, które rozgrywają się wokół Ciebie, a które
warte są zainteresowania. Szkoda, że niedawne plany idą w kąt i odstępujesz
od ich realizowania. Nie dostrzegasz szansy?
BYK - Pamiętaj o mądrej myśli A. Czechowa: „Kobiety bez towarzystwa
mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet - głupieją”. Przeżywasz okres,
w którym potrzebne Ci jest towarzystwo i nie łudź się, że sama(sam) poradzisz sobie ze swoimi problemami. Otwórz się więc trochę dla życzliwej
Ci duszy, która już od dawna czeka na zachęcający gest. A najważniejsze
- nie zniechęcaj się. Pomimo przeszkód dobrniesz do celu. A gdy go już osiągniesz - możesz doznać... rozczarowania.
BLIŹNIĘTA - Upór jest największym wrogiem wyobraźni. Uważaj, jesteś
na najlepszej drodze do popełnienia błędu. „Ogromne błędy usprawiedliwia się bardzo uczenie” - G.Ch. Lichtenberg. Trzeba się przestawić na inny
tok myślenia, a w ślad za tym - postępowania. Ważne jest nie tylko to, co
Ty myślisz, ale także to, co myślą inni Bierz to pod uwagę, inaczej będziesz
w permanentnym konflikcie z otoczeniem. Doceń gest ze strony swojego
niedawnego przeciwnika.
RAK - Głowa do góry, skończyło się wreszcie trudne wzniesienie, teraz
masz prostą drogę. Ale u Ciebie zwykle tak bywa, że nawet na takiej drodze
trafisz na rosnące przy niej jedyne drzewo, rozbijając na nim nie tylko siebie,
co swoje nadzieje. Ale to, jak pokierujesz dalszą sprawą, zależy już wyłącznie
od Ciebie. Pamiętaj przy tym o aforyźmie M. Twaina: „Nie ma żałośniejszego widoku niż młody pesymista: z wyjątkiem starego optymisty”.
LEW - B. Pascal: „Mówienie prawdy jest korzystne dla tego, komu ją się
mówi, ale niekorzystne dla tych, którzy ją mówią”. Daruj więc sobie drobne
satysfakcje, jakie płyną z tzw. wyrąbania w oczy nagiej prawdy. Adresat nigdy Ci tego nie zapomni i masz już wroga na całe życie. Zastanów się i to
możliwie szybko, co robić dalej. I tak się dziwnie składa, że niedowiarki są
najłatwowierniejsi, dlatego przemyśl to, co wkrótce usłyszysz.
PANNA - I. Irzykowski: „Wtykanie kija w mrowisko, a drażnienie niedźwiedzia kijem w nos - to nie to samo”. Miej to na uwadze w swoich działaniach. Ostatnio wyraźnie prowokujesz los. Swoim postępowaniem deprymujesz życzliwe sobie osoby. Spodziewaj się podwyżki, która wreszcie, cho-

„królewska” wystawa

Niezwykłą biżuterię uważaną kiedyś za koronę dawnego księcia germańskiego lub diadem kobiecy sprzed
ponad 2 tys. lat można do 16 marca br. podziwiać w poznańskim Muzeum Archeologicznym (Pałac Górków)
przy ul. Wodnej 27 przy Starym Rynku.
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ciaż na pewien czas, wyzwoli Cię z dokuczliwych kłopotów finansowych. W
to co mówią uwierz dopiero po sprawdzeniu.
WAGA - Wciąż jest dla Ciebie objawieniem i odkryciem powiedzenie
K. Krausa: „Prędzej wybaczy Ci ktoś podłość, której się wobec Ciebie dopuścił, niż dobrodziejstwo, którego od Ciebie doznał”. Ludzie albo nie chcą,
albo nie potrafią być wdzięczni i prawdę tę wbij sobie wreszcie do głowy,
a unikniesz wielu przykrych rozczarowań. Obecną sytuację przemyśl. Nie
jest zła. Jeszcze trochę cierpliwości, a wyjdziesz na swoje.
SKORPION - M. Twain: „To dziwne, bardzo dziwne, że odwaga wojskowa jest tak pospolita, a cywilna tak rzadka”. Masz wytłumaczenia i nie szukaj
innego. Po prostu osoba, na której tak polegałaś(eś), nie sprostała zadaniu,
bo w imię czego miała się narażać? Mimo pewnego niepokoju, jaki przeżywasz, rzecz cała zakończy się nadspodziewanie pomyślnie.
STRZELEC - Uśmiechaj się. Często i szeroko. Twoja marsowa twarz
wiecznie niezadowolona mina odstraszają od Ciebie ludzi. Pamiętaj o zabawnym powiedzeniu: F. Nietzsche: „Zadowolenie chroni nawet przed przeziębieniem. Przeziębiła się kiedy kobieta, która wie, że jest ładnie ubrana?
Przyjmuję tylko wypadek, że jest ledwo ubrana”. Jako maksymalistę i perfekcjonalistę trudno Cię zadowolić - nawet gdybyś został ministrem, oglądałbyś
się zaraz za fotelem premiera.
KOZIOROŻEC - „Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość jest lepsza” - ta
złota myśl Th. Fontaina niech będzie mottem Twojego działania. A właśnie
wytrwałości i cierpliwości potrzeba Ci najbardziej, zwłaszcza, że cechy te są
Ci raczej obce. Zawsze lubisz działać szybko, a często i bez zastanowienia,
aby sprawę mieć z głowy. I wiadomo z jakim skutkiem. Nie udawaj obrażonej(nego). Uważasz, że i tak inni nic nie pomogą. Nieprawda, mogą.
WODNIK - Roboty sporo, satysfakcji mało więc i humor taki sobie. Poprawisz go pewnym spektakularnym sukcesem, nie zaćmi on jednak całkowicie smaku kilku porażek, które zresztą sama(sam) sobie zawdzięczasz.
Miej na uwadze stwierdzenie H. Manckena: „Człowiek tępy jest zawsze pewny siebie. A człowiek pewny siebie jest zawsze tępy”. Najważniejsze jednak to
wierzyć we własną gwiazdę. Ale trzeba wreszcie odróżniać plewy od ziarna.
RYBY - Trzeba więcej wyrozumiałości dla słabości innych. Twoje oceny
są zbyt surowe, tak jakbyś zapomniała(niał) o maksymie F. Hebbela: „Nasze
cnoty są najczęściej bękartami naszych grzechów”. Pozwól więc i innym na
owe bękarty. Nie spodziewaj się trzęsienia ziemi, wiążesz z nimi zbyt duże
nadzieje. Najlepiej i stan obecny, który uważasz za tymczasowy, uważać za
stały i starać się do niego przystosować.

nowiły ofiarę wotywną złożoną bóstwom zamieszkującym wody
i bagna. Naszyjniki w kształcie korony pochodzą z okresu przedrzymskiego i wywodzone są z terenów Danii oraz północnych
Niemiec, zasiedlonych przez ludność kręgu tzw. kultury jastorfskiej. Oprócz „koron” na wystawie można obejrzeć przykłady
innych ozdób i elementów ubioru z tego okresu - szpile i zapinki
do spinania szat, klamry pasa.
Foto: Klaudyna Kucharska

Prezentowany zabytek jest na co dzień niedostępny dla zwiedzających, więc obecna jego ekspozycja to prawdziwa gratka dla
pasjonatów archeologii. To naszyjnik o zaskakującej formie obręczy zębatej, odkryty jeszcze w XIX wieku w Ćmachowie niedaleko Szamotuł. Uderzające podobieństwo naszyjników zębatych
do koron spowodowało, że pierwotnie mylnie interpretowano je
jako korony władców dawnych plemion germańskich lub kobiece diademy.
Egzemplarz prezentowany na wystawie złożony został wraz ze
zmarłym do grobu. Jednak inne podobne znaleziska często sta-

IMIENNIK LUTOWY

WALENTY (14 luty) ma podwójną osobowość, więc potrafi zaskoczyć! Jest nerwowy i pobudliwy. W miłości potrafi być sentymentalny,
aby za chwilę okazać agresywną zaborczość. Trochę niezdecydowany w
swoich poczynaniach, wydaje się być mało aktywny, ale to tylko pozory!
Walenty po prostu gromadzi siły, bada swoje możliwości, aby wybrać
najdogodniejsze rozwiązanie. To człowiek inteligentny, ale często interesują go błahostki. Jest dobrze zorganizowany, umie kierować wieloma
zadaniami.
MARTA (22 luty) to despotka, która pragnie rządzić! Działa skutecznie, bo jest silna. Choleryczka, więc lepiej jej nie drażnić. Lubi kontakty

towarzyskie, ale nie ulega żadnym wpływom ani modom. Nie jest wylewna, w stosunku do mężczyzn może wykazać agresywność... Żądna
posiadania, gromadzenia dóbr wszelakich. To kobieta niełatwa w pożyciu, nastawiona na idealność (za wszelką cenę!) w działaniu. Czy ma
jakąś słabość? Tak – to łakomstwo; ona uwielbia słodycze... (E.K.)
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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

2014

1988

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

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

„ZOOMIK”
Sklep

zoologiczno-wędkarski

Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67
Tel. 797 286 948
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

