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Szanownym Czytelnikom życzymy Wielkiej Nocy 

KURCZAK
 Z ROŻNA 
 KEBAB, FRYTKI, 
 ZAPIEKANKI Z PIECA 
 ZESTAWY OBIADOWE

ZAPRASZAMY 
PN. - PT. 10 -18  SOBOTA 10 -14
  Ul. Małachowskiego/Tomickiego

NIEDZIELA 11-14
Ul. Łomżyńska (przy Carrefour)
  ZAMÓWIENIA     695-295-758

Wszystkim naszym 
obecnym i przyszłym 
Pacjentom
 życzymy pięknych 
i bezbolesnych Świąt!
                 STOMATOLOGIA
Gabinet przyjazny dzieciom 

ul. Światopełka 8a Poznań- Antoninek
tel. 668 73 01 01, www.stomatologia-antoninek.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa: 14–20, wtorek:10-16 (dla stu-

dentów 20 % rabatu na wypełnienia i profilaktykę)
czwartek: 10-18, piątek: 9-13  (15 % rabatu na wypełnienia)

W kwietniu- specjalna promocja na wybielanie zębów!

pełnej pogody,
przyjacielskiej,
z wiarą w jutro,
zdrowej...
                      Redakcja

 Klub „Cybinka” daje chętnym szanse pokazania swoich talentów s.16
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Nie przeniesiono przystanku tramwajowego bliżej ul. Mogileńskiej - 
jak chciało wielu mieszkańców - ale wykonano bezpieczną ścieżkę do 

przystanku istniejącego

Na Osiedlu Pomet wycięto zgodnie z prawem - i słusznie - 11 widocz-
nych na zdjęciu starych topoli, które były uciążliwe i niebezpieczne. 

Taki widok przy pętli autobusowej (ul. Mogileńska) ma zachęcać do 
korzystania z rowerów zamiast z  miejskiej komunikacji?. 
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odmowa ustalenia
 warunków zabudowy

wielkanocne dary

mamy kogo wybrać

Właściciel sklepu „Koniczynka” przy ul. Konarskiego pan Zbigniew 
Kozłowski (z lewej) przekazał dary na ręce przedstawiciela Caritas.

 

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

   

Planowana inwestycja przy ul. Leszka 

jest zamek na wzgórzu
Muzeum Narodowe w Poznaniu od wielu dekad z trudem posze-

rza swoją powierzchnię wystawienniczą. Wiele cennych obiektów 
(spośród ponad 300 tysięcy) znajduje się nadal w magazynach. Starsi 
poznaniacy pamiętają długą historię powstawania Galerii Malarstwa 
i Rzeźby w modernistycznym budynku nazwanym ,,jamnikiem”. Bu-
dowa tego nowego skrzydła zaczęła się już w latach 60. ub. stulecia, a 
oddanie do użytku nastąpiło w roku... 2001. 

Podobna sytuacja zaistniała przy od/budowie Zamku Przemysła. 
Towarzyszyłam tym zmaganiom od początku – od hurra-optymizmu 
poprzez dyskusje jak ten zamek ma wyglądać, kłopoty finansowe, inwe-
stycyjne... No, i jaką rolę ma po wybudowaniu spełniać. Po kilkunastu 
latach takich i innych zmagań Zamek Przemysła stanął jednak na 
Wzgórzu nieopodal Starego Rynku. Prace jeszcze trwają, a już trzeba 
usuwać pewne mankamenty... Bardzo poważnym wysiłkiem inwesty-
cyjnym ma być tunel – łącznik między głównym gmachem Muzeum 
Narodowego a Muzeum Sztuk Użytkowych. Jego powierzchnie wy-
stawiennicze dzięki nowej budowli zostaną znacznie poszerzone.

- W muzealnictwie to doniosły moment - mówił na konferencji praso-
wej dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech 
Suchocki – stworzono bowiem nowe warunki do przechowywania zbio-
rów, ale też będzie można pokazać wiele nowych obiektów. Prawdopo-
dobnie uda się połączyć dwie koncepcje: multimedialne poznanie cza-
sów Przemysła II, przemian w zagospodarowaniu Wzgórza Przemysła 
oraz procesu odbudowy Zamku. 

Głównym bohaterem ekspozycji ma być człowiek w swojej epoce, 
otoczony przedmiotami, których używał, z których korzystał. Włą-
czona zostanie do tej prezentacji elektronika. Dzięki powstaniu Zam-
ku Przemysła Poznań zyskał ciekawy obiekt. Z wieży zamkowej i oka-
lającej ją tarasów będzie można spojrzeć z... wysokiej perspektywy na 
Gród Przemysła. Zamek Przemysła wraz ze swoimi zbiorami ma być 
oddany do dyspozycji publiczności na imieniny miasta 29 czerwca 
2015 roku.                                                                             Ewa Kłodzińska 

Zakończył się program pomocy UE dla najuboższej ludności 
krajów członkowskich Unii. Caritas może już tylko liczyć na 
własnych darczyńców. Mówi wiceprzewodnicząca Caritas przy 
parafii św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii, pani Irena Li-
twińska.

- Przed Wielkanocą będziemy mogli obdarować środkami 
spożywczymi tylko najuboższych z naszej parafii. Niniejszym, 
za pośrednictwem łamów ,,MY”, dziękujemy naszym ofiaro-
dawcom. Na apel Caritasu natychmiast odpowiedzieli: pan 
Zbigniew Kozłowski, właściciel sklepu spożywczego ADAD przy 
ul. Konarskiego 12/14, przekazując po 30 kg mąki i cukru, oraz 
pani Marianna Bączyk, właścicielka restauracji MALTAŃSKA 
przy ul. Warszawska 25, która podarowała środki spożywcze. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Mam nadzieję, że może nieco 
później, jednak znajdą się jeszcze inni darczyńcy. (eka)

Z rzeszy mieszkańców miasta wyłonił się ostatnio ktoś bardzo 
odpowiedni do poznańskiego samorządu. Jeśli zechce kandydo-
wać, to we wrześniu mamy kogo wybrać. Niedawno anonimowy 
jak wszyscy pan Krzysztof Bartosiak z Osiedla Przemysława, w 
ostatnich dwóch latach  stał się naturalnym liderem społeczno-
ści znacznej części Poznania. 

W świadomości wielu z nas zapisał się chlubnie dzięki zdumiewa-
jąco skutecznej batalii znanej pod hasłem „Przystanek Folwarczna”. 
Te oddolne działania doprowadziły do bezprecedensowego w Pozna-
niu sukcesu obywatelskiej inicjatywy – przyznania się urzędników do 
błędu i znalezienia pieniędzy na przywrócenie tysiącom ludzi dostępu 
do miejskiej komunikacji. Na tych łamach pokazywaliśmy te wysiłki, 
które powinny zostać podręcznikowym wzorem skutecznego, zbioro-
wego działania.

Bezcennym osobistym atutem pana Krzysztofa jest niezwykła umie-
jętność zjednywania ludzi do wspólnego realizowania cennej idei. 
Osiąga to jasną, logiczną argumentacją, przykładem własnej konse-
kwencji, optymizmem, wiarą w sukces i jakimś wrodzonym talentem 
dyplomatycznym. Nikt nie widział pana Krzysztofa w stanie nadmier-
nej ekscytacji, a tym bardziej utraty panowania nad sobą. W ten spo-
sób budzi u wszystkich zaufanie i chęć współpracy. Nawet urzędnicy 
przyznawali publicznie - a nie lubią tego czynić - że ma dobre pomysły 
i potrafi je realizować.

Tak więc nie będą mieli rozterek ci wyborcy, którym zależy, aby w 
Radzie Miasta Poznania znaleźli się ich autentyczni reprezentanci. 
Pan Krzysztof Bartosiak jest znakomitym kandydatem, ale nie będzie 
mu łatwo zdobyć mandat radnego. Najbliższe wybory do Rady Miasta 
będą jak zwykle upolitycznione, wyborcom zostaną znów oczywiście 
podsunięci „pierwsi na listach” do bezmyślnej akceptacji. Dlatego musi 
już teraz powstać społeczny, pozapartyjny komitet wyborczy przygoto-
wujący drogę pana Krzysztofa na Plac Kolegiacki. Jeśli zajmie się tym 
jakaś partia, to ten kandydat do Rady Miasta wejdzie, ale dla miesz-
kańców będzie stracony.                                           Marcin Dymczyk

Wydano odmowną decyzję w sprawie wniosku o ustalenie 
warunków zabudowy dla obiektu, który miałby powstać przy 
ul. Leszka w Antoninku na działkach nr 24, 26 i 28. Inwestycja 
miała obejmować budowę budynku handlowo-usługowego z 
infrastrukturą, parkingami i tzw. pylonem reklamowym. Miał 
w tym miejscu powstać jakiś supermarket, ale oficjalnie nie 
określono jaki. Wieść gminna mówiła o „Biedronce”, „Czer-
wonej Torebce” i innych sieciach. 

Obszerne 6-stronicowe uzasadnienie odmowy ustalenia wa-
runków zabudowy stwierdza m. in., że planowana budowa 
znacznie przekracza rozmiary istniejących sąsiednich budynków 
i nie spełnia wszystkich warunków ustawy o planowaniu prze-
strzennym. Wspomniano też o protestach ze strony mieszkań-
ców, ale zaznaczono również, że część z nich poparła plan budo-
wy supermarketu. 

Od decyzji wydanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego. Tak wiec sprawa nie zakończyła się jeszcze 
definitywnie i zapewne będzie miała ciąg dalszy.                       so
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warianty drogi do pętli
„Przystanek Folwarczna”

wielkanoc inna i ta sama
Chciałam napisać błyskotliwy zapadają-

cy w pamięć tekst na okoliczność dni przed-
wielkanocnych i Wielkiej Nocy. Taki, o 
którym nasi Czytelnicy rozmawialiby przy 
świątecznym śniadaniu. I co? I nic. Co zda-
nie to banał o kicz się ocierający. Jak te py-
tania co było pierwsze: jajo czy kura – ileż 
można o tym samym! 

Jakiś chochlik złośliwy – co wydumam  ,,w tym temacie” – to mi 
podśpiewuje: ,,ale to już było”. O nieposzczeniu w te dni postne – 
już było. Kiedy deklarowałam post jako dietę-cud to naiwna i bez 
wyobraźni byłam: życie mi taki post funduje od jakiegoś czasu, że 
diety nie potrzebuję... A mięsem i tak się nie obżeram! Choć, jak 
się tak zastanowię, to mogłabym przestać słodkie ,,pocieszajki” sto-
sować. Choćby w poście... A’propos słodyczy na okoliczność świą-
teczną. Ledwo kilka dni marcowych minęło, a już  w Biedronce na 
baczność stanęły czekoladowe zające ze swoimi facjatami i odnó-
żami na kolorowych celofanach wymalowanymi. Zaledwie cztery 
miesiące wstecz w tym samym miejscu stały. Ale to już też było...

Nieznajoma kobieta prosi mnie o 2 złote. Dałam. Przed Wiel-
kanocą jest szczególny czas na jałmużnę. Niby nie powinnam tego 
,,daru” upubliczniać, bo choćby wg św. Mateusza ,,gdy ty dajesz jał-
mużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, aby 
jałmużna twoja była w skrytości” (Mt 6, 3-4). Papież Franciszek 

w tegorocznym Orędziu na Wielki Post pisał: ,,Nie zapominajmy, 
że prawdziwe ubóstwo boli (...). Budzi moją nieufność jałmużna, 
która nie boli”. Czy te 2 złote mnie zabolało? Nie... 

Jasnym ,,przerywnikiem” w te dni pokutne i postne przedwielka-
nocne jest Niedziela Palmowa. Z baziami i palmami wileńskimi. 
I chętnie bym znowu sobie poubolewała, że kolorowe kaziukowe 
palmy wileńskie nijak się mają do tej Wielkiej Niedzieli, lecz już 
złośliwy chochlik mi podśpiewuje: ,,ale to już było”. Niech mu tam 
będzie, tematu nie rozwijam... 

Przypomnę jednak o innej tradycji, bo szczególnie ją lubię i 
wprawia mnie ona corocznie, choć na chwilę, w nastrój przedświą-
teczny: o biciu baranku. Po upchnięciu masła do specjalnej drew-
nianej foremki, aby obie jej części dobrze się zamknęły, trzeba było 
mocno w nią uderzać – stąd owo ,,bicie barana”. Tego baranka 
maślanego formuje się na pamiątkę  tamtego dnia Ukrzyżowania 
Chrystusa – Baranka Bożego. To symboliczna parabola, pewnie 
już w wielu domach skojarzenia umknęły. No, i zgrabne baranki 
można kupić w każdym sklepiki czy na straganie. Tylko, że tamte 
wyglądają jak sklonowane, a mój jest inny, bo nie zawsze zgrabny. 
W moim rodzinnym domu kultywowane były jeszcze ,,boże rany” - 
okrzyk towarzyszący niegroźnemu smaganiu mnie witkami.   

Nie rozpiszę się na temat koszyczka ze święconym, choćby dlatego (,,ale 
to już było”), że ,,MY” czytane będzie także po świętach... Pisała Wisława 
Szymborska: ,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy(...), żaden dzień się 
nie powtórzy(...)”. A jednak Wielkanoc jest powtarzalna. Co roku, choć z 
inną, a to marcową, a to kwietniową, datą. Oby powtarzalny był też od-
świętny i radosny nastrój w każdym domu.                     Ewa Kłodzińska 

W dniu 4 marca br. w siedzibie Zarządu 
Dróg Miejskich przy ul. Wilczak odbyło się 
robocze spotkanie zainteresowanych stron w 
sprawie dostępu do pętli tramwajowo –au-
tobusowej na Franowie. Oprócz nas z „Przy-
stanku Folwarczna”, w spotkaniu uczestniczyli: 
przedstawiciele Rady Osiedla Antoninek-Zie-
liniec-Kobylepole pani Urszula Barłóg i pan 
Andrzej Bielerzewski. prezes Poznańskie-
go Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
pani Bogna Narożna, administrator PTBS Folwarczna pani Ewa 
Reluga–Kiczmach prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzesze-
ni„ pani Mirosława Patrzek, wicedyrektorzy ZTM pan Rafał Kupś  
i Piotr Suszka oraz jako gospodarz zastępca dyrektora ZDM pan Ka-
zimierz Skałecki.

Omawiano koncepcje wytyczenia drogi w kierunku pętli tramwa-
jowo-autobusowej na Franowie. Przyjęto do rozważenia trzy warianty 
trasy. Jedna z nich to ul. abp. W. Dymka - ul. Piwna – ul. Stalowa -300 
metrów nową drogą Folwarczną (wzdłuż zajezdni tramwajowej) i dalej 
do pętli tramwajowo-autobusowej. Dwa inne warianty obejmują też ul. 
Szwajcarską, Szpital Dziecięcy i Chartowo 

W tych trzech wariantach założono utworzenie przystanku autobuso-
wego około 100m od osiedla PTBS. Połączenie z przystankiem miałby 

stanowić chodnik biegnący do Szkoły Podsta-
wowej nr 55 (oświetlony) oraz droga rowerowa 
w kierunku Kobylepola. Dodatkowo w warian-
cie trzecim miałby powstać przystanek między 
Szpitalem Miejskim a planowanym Szpitalem 
dziecięcym lub przy Oddziale Zakaźnym. Dro-
ga rowerowa połączyła by resztę naszej dzielni-
cy (Antoninek) z osiedlem oraz pętlą. 

Odczuwam osobistą satysfakcje z zaakcepto-
wania koncepcji z drogą rowerową oraz przy-
stankami przy szpitalach. Od przeszło trzech 
lat przekonujemy naszych urzędników, iż nale-
ży umożliwić pacjentom dojazd do placówek medycznych. Trudno so-
bie wyobrazić osobę np. na wózku jadącą z dworca (PKP) i przesiadającą 
się kilka razy, by dotrzeć do Szpitala Miejskiego. A dlaczego nie można 
by było dojechać do Franowa tramwajem, przesiadając się na autobus i 
w niespełna 2 minuty znaleźć się u drzwi szpitala? Wierzę, że wreszcie 
przy budowie nowej drogi zostanie zrealizowana ta propozycja. Dajemy 
teraz czas Zarządowi Dróg Miejskich - jak prosił dyrektor K. Skałecki 
- by w spokoju mógł przygotować i przedstawić nam jeszcze przed wy-
borami do Rady Miasta „Koncepcję nowej Folwarcznej”.       

                                                                                       Krzysztof Bartosiak

Krzysztof Bartosiak

       UWAGA! UWAGA! 
 DRODZY MIESZKAŃCY!

Dnia 9 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 1700 

w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków 1 
odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie:

Schronisko i nowa Folwarczna
PEKA – Poznańska Elektroniczna 

Karta Aglomeracyjna
OBECNI BĘDĄ PRZEDSTAWICIELE 

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO
z dyr. BOGUSŁAWEM BAJOŃSKIM

Serdecznie zapraszamy! 
                                                        Stowarzyszenie 
                             PRZYSTANEK FOLWARCZNA
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pod flagą z folii
Niedawno jechałam tramwajem z 

dwoma studentami, pochodzącymi z 
Japonii i USA. Na ich życzenie zwiedza-
liśmy Poznań tym środkiem lokomocji. 
Na szczęście trafiliśmy na prawie nową 
„szesnastkę”, bez śladów dewastacji. 
Przejeżdżając trasę tej linii podziwia-
liśmy uroki kilku dzielnic Poznania. 
Zagranicznych gości zainteresował kra-
jobraz wzdłuż torów tramwajowych, 
upstrzony workami foliowymi, papierami i butelkami. Pytali 
mnie czy w naszym mieście strajkują śmieciarze? 

Nie wiedziałam jak mam im wytłumaczyć to, że moi współmieszkań-
cy nie korzystają z pojemników na odpady, a firmy odpowiedzialne za 
utrzymanie czystości nie wywiązują się z tego, za co odbierają pieniądze. 
Sama też nie mam czystego sumienia. Przyzwyczaiłam się do widoku 
śmieci prawie w każdym zakątku naszego miasta. Można rzec, że się 
uodporniłam. Sama nie śmiecę, ale przestałam już zwracać uwagę ob-
cym osobom, wyrzucającym papierki czy niedopałki papierosów gdzie 
popadnie. Kiedyś upominałam śmiecących. Jednak od czasu, gdy młoda 
dziewczyna na moją uwagę odpowiedziała stwierdzeniem: „chyba nikt 
jeszcze pani nie przy…lił”, przestałam. 

Młodzi znajomi z dalekich krajów uświadomili mi w jak paskudnie 
zaśmieconym mieście żyję. Ze wstydu coś im tam nakłamałam (Boże 
odpuść!), ale problem został. Wzdłuż całej trasy tramwaju, szczególnie 
przy Kórnickiej, Polance aż do os. Rusa widać wywiane z niezabudo-
wanych śmietników kłębowiska folii, papierów, szmat. Na drzewach 
i krzakach wiszą „flagi” z reklamówek. Między zaroślami na starych 
działkach przezierają opuszczone, malownicze legowiska bezdomnych, 
a przy nich odzież, butelki i opakowania po żywności. Póki trawa nie 
odbiła i na gałęziach nie ma liści - jeszcze to widać. Za miesiąc, dwa 
problem zarośnie i zniknie. Będzie pięknie! 

W świetle nowej ustawy śmieciowej za oczyszczenie gminy Poznań i 
wywóz śmieci odpowiada GOAP (Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej). Prawie rok minął od jego powstania, lecz do tej pory nie 
rozwiązano problemów wewnątrz firmy i mamy bardziej zaśmiecone 
okolice niż przed zmianami. Nie wiem jak długo będziemy się jeszcze 
wstydzić za nas samych i za współmieszkańców. Trzeba więc wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Na prawie  każdym osiedlu  można zainicjować i zorganizować 
sprzątanie okolicznego, małego świata. Wiemy, że szkoły organizują 
podobne akcje więc pomóżmy im! Dziś wspólna, społeczna praca za 
darmo bywa problemem wstydliwym i postrzega się ją jako robotę 
dla frajerów. Ja mogę być takim pierwszym darzyborskim wróblem-
frajerem, który sprząta po innych. Solennie obiecuję, że sama będę 
zbierać śmieci i namówię do tego znajomych. Nie wstydźmy się, ro-
zejrzyjmy wokół siebie, pogadajmy z sąsiadami  i posprzątajmy ra-
zem naszą małą ojczyznę!                                   Wróblica z Darzyboru

Właśnie zakończył się kolejny etap akcji, 
której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie 
„Przystanek Folwarczna”. W piątek 7 mar-
ca br. odbyła się uroczysta gala w Sali Białej 
Urzędu Miasta w obecności zastępcy prezy-
denta Poznania Mirosława Kruszyńskiego 
oraz dyrektora Zarządu Transportu Miej-
skiego Bogusława Bajońskiego. Obecni byli 
też: rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzebia-
towski, dyrektor infrastruktury ZTM Rafał 
Kupś oraz inni zaproszeni goście, uczestni-
cy konkursu, przedstawiciele szkół.

Galę prowadził przewodniczący Stowarzy-
szenia „Przystanek Folwarczna” Krzysztof Bartosiak. Było ciepłe powi-
tanie i miłe słowa od zaproszonych gości. Wielka gala, wiec odświętne 
stroje i uroczysta atmosfera wśród młodych ludzi, dumnych z tego, że 
przez swoje projekty mogą upiększyć nasze miasto. Do nich  bowiem 
należy przyszłość. To przecież młodość „dodaje skrzydeł” i kreuje nowy 
świat. „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj”... (Oda do młodości, Adam 
Mickiewicz).

Przypomnijmy, że jesienią ub.r. uczniowie kilku szkół wzięli udział w 
konkursie  na najładniejszy projekt ozdobienia malowidłami przystanku 
autobusowego lub tramwajowego. Pierwsza część konkursu, dotycząca 
przystanków tramwajowych, zakończyła się galą w grudniu 2013 r.. Kon-
kurs na przystanki autobusowe przy współpracy z Zarządem Transportu 
Miejskiego uroczyście zamknięto na obecnej gali.

Goście podkreślali, że jest to piękna i bardzo pożyteczna akcja. Mi-
rosław Kruszyński wyraził swoje uznanie i zachęcał Stowarzyszenie do 
kolejnych inicjatyw. Zarówno organizatorzy jak i Urząd Miasta Pozna-
nia, który wsparł akcję w ramach projektu „Poznań promuje sztukę nie 
wandalizm”, wierzą, że będziemy wspólnie dbać o przystanki i zmniej-
szy się ich dewastacja. Zmiana na lepsze wyglądu przystanków w na-
szym mieście ma sprawić, że młodzi ludzie będą dbali o estetykę i wy-
gląd przystanków, uszanują pracę swoją i innych, a przez to ograniczy 
się wandalizm. Wierzymy, że tak szczytny cel zostanie osiągnięty, bo 
- jak słusznie powiedział dyrektor Bajoński - „najbardziej cenimy, to co 
sami zrobimy”.

Wszyscy uczestnicy, zarówno ci najmłodsi jak i młodzież, zostali 
nagrodzeni. Dyplomy i gratulacje otrzymali z rąk zastępcy prezydenta 
Mirosława Kruszyńskiego oraz dyrektora ZTM Bogusława Bajońskie-
go. Przedstawiono prezentację wszystkich wyróżnionych i nagrodzo-
nych prac, a najlepsze będziemy mogli podziwiać na wiatach przystan-
kowych. Wszystkie projekty - tramwajowe i autobusowe - można było 
obejrzeć na „Wiośnie młodych” w Centrum Kultury Zamek od 23 do 
27 marca br.

Były podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się do akcji: szkół, 
mediów, fundatorów upominków, laureatów oraz organizatorów. Spe-
cjalną atrakcją i niespodzianką dla laureatów była przygotowana przez 
organizatorów przejażdżka starym tramwajem po Poznaniu. W oknach 
umieszczono plakaty oraz prace uczestników propagujące wspomnianą 
imprezę w Zamku.

Czekamy zatem na bardzo wiosenną aurę i przystąpienie uczestni-
ków do kolejnego etapu, a więc przeniesienie wizji projektu na ścianki 
przystanków. Aby przystanki komunikacyjne w naszym mieście nie 
wyglądały ponuro, lecz wypiękniały, a wszyscy pasażerowie mogli po-
dziwiać twórczość młodych ludzi.                       Katarzyna Czarnecka

gala w sali białej
„PRZYSTANEK JAK MALOWANY”

Katarzyna Czarnecka
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OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (2)

Kinga Łada

Już miesiąc minął odkąd pan Adam podjął męską decyzję i prze-
prowadził się ,,na swoje” - z rodzinnego Dębca na Komandorię, do 
mieszkania po, szczerze opłakanej, cioci-babci Jadwini. Pan Adam, 
przypomnijmy, lubił zjeść, choć gotować nie umiał. Na menu w domu 
rodzinnym więc nosem nie kręcił...

O gotowaniu dla siebie początkowo nie myślał, zajęty pracą zawodo-
wą do późnego wieczoru. Dobrze, że pobliski sklep ADAD przy Ko-
narskiego czynny był do 22-ej, a i dłużej bo trudno było spragnionym 
piwoszom drzwi sklepowe pod nosem zamknąć. Zdążył więc nasz pan 

Adam jeszcze jakąś kanapkę czy sandwicza kupić albo i parę 
kiełbasek, aby je odgrzać na późną kolację. Na obiady nie-
dzielne pan Adam jechał na Dębiec do rodziców. Czasem 
zaprosiła go ciocia Teresa, której był ulubionym siostrzeń-
cem.

W pewne niedzielne popołudnie pan Adam kanały tele-
wizyjne niemrawo przerzucał, niewiele jednak uwagi mar-
nemu programowi poświęcając. Trochę przemyślał kazanie 
proboszcza Deskura z pobliskiego kościółka św. Jana Jerozo-
limskiego, trochę o niedawno robionych finansowych ana-
lizach w macierzystej firmie bankowej I dopiero... śliczne 
żółte kurczaczki z telewizyjnej reklamy przyciągnęły uwagę 
pana Adama. 

-No tak, to przecież już niedługo Wielkanoc – uświado-
mił sobie. - Pierwsza samodzielna. Może by tak rodzinę do 
siebie zaprosić? Ale czym ja ich ugoszczę – zasępił się - prze-
cież nie umiem gotować! Z drugiej strony wszyscy teraz go-
tują, no, przynajmniej w telewizji, nawet na stacji DiscoPo-
lo, no, to ja też coś upitrasić muszę – podjął męską decyzję. 

Przypomniał sobie suto zastawiony stół z ubiegłorocz-
nego śniadania wielkanocnego w domu rodziców... Czegoż 
tam nie było! I żurek staropolski z kiełbasą aromatyczną,  
i pasztety, szyneczki rozmaite, schaby nadziewane. A serni-
ki! Palce lizać!

- Aha! Jaja na twardo ugotować umiem. Będą faszerowa-
ne... sobą i dodatkami. To przecież nic trudnego – pocieszył 
się. I zaczął robić spis potrzebnych składników na przyjęcie. 
Dobra organizacja pracy to podstawa – tak mawiała zawsze 
śp. ciocia Jadwinia.

Pan Adam zadzwonił do rodziców i cioci Teresy, zapra-
szając na Niedzielę Wielkanocną. Przyjęto to z...  nutką nie-
dowierzania. Goście zobowiązali się w ramach ,,zajączka” 
dorzucić to i owo na wspólny stół wielkanocny. Miało przy 
nim zasiąść blisko dziesięć osób...

Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu powszechnie 
znanym, autor zazwyczaj zastrzega się, że postaci są fikcyjne, 
a wszelkie podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. 
Ja takiego zastrzeżenia nie czynię. Jeśli spotkacie pana Ada-
ma, zaproście go na małe co nieco...                             (K.Ł.)

JAJA FASZEROWANE
Ugotować jaja na twardo (wyjęte z lodówki niech trochę ,,odpocz-

ną” od tego zimna, aby w gotowaniu nie pękały). Pozostawić w sko-
rupkach, przepołowić energicznym cięciem ostrego noża. Delikatnie 
wyjąć wszystkie żółtka do jednego garnuszka. Utrzeć na jednolitą 
masę dodając trochę masła, soli, pieprzu. Masę podzielić na części. Do 
każdej dodać coś smacznego, drobno pokrojonego: surowe pieczarki, 
szynkę, szczypiorek. Utrzeć. Masą wypełnić połówki jaj. Położyć je 
na ładnym talerzu (paterze itp.) wyłożonym liśćmi sałaty. Dekoracja: 
ósemki pomidora, kępki różnych kiełków (bardzo zdrowe!), rozetki  
z rzodkiewki.

SZPARAGI/MELON W SZYNCE
Szparagi ze słoika (są w sklepie Adad) odsączyć, owinąć plastrami 

szynki lub np.  polędwicy sopockiej (tak, aby ich końce wystawały), ob-
wiązać szczypiorkiem. Ułożyć na eleganckim talerzu. Dekoracją mogą 
być np. ćwiartki jaja na twardo (bez skorupek, naturalnie). Zamiast 
szparagów mogą być kawałki pokrojonego wzdłuż, wypestkowanego  
i pozbawionego skóry melona.

SOS WIELKANOCNY
3 jajka ugotować na twardo, zalać zimną wodą, obrać ze 

skorupek, przepołowić. Żółtka utrzeć na jednolitą masę, 
dodać łyżkę soku z cytryny, dokładnie wymieszać. Połą-
czyć ze szklanka gęstej kwaśnej śmietany, łyżką chrzanu, 
szczyptą cukru i soli. Białka, szczypiorek, rzeżuchę, kope-
rek  bardzo drobno posiekać (zieleniny powinno być po 
dwie łyżki). Wszystkie składniki dokładnie z sobą połączyć. 
Przykryć, schłodzić w lodówce. Podać w sosjerce. (składniki 
na 8 osób)

KOTLETY GIEWONT
Kotlety schabowe bez kości (powinno ich być zawsze 

więcej niż gości przy stole!) rozbić. Na płatach kłaść masło  
z tartym oscypkiem. Zwinąć kotlety w rulony. Obtoczyć  
w mące, rozbełtanym jajku, tartej bułce. Smażyć na roz-
grzanym tłuszczu. Przed podaniem posypać startym oscyp-
kiem.

Sklep ADAD 
UL. KONARSKIEGO 12/14
Czynny: pn. - sob. 5.30-22
               niedziela 10 - 20 

Oferuje produkty na: 
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację 

Poleca:
ALKOHOLE, CHEMIĘ DOMOWĄ, APTECZKĘ i in. 

Rys. Marta Grabowska

Kuchnia Pana Adama
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Na ostatnie spotkanie „Polskie ofiary 1939-45” przyjechali do 
Poznania zainteresowani z całej Wielkopolski. 

muzyka najwyższej próby

„Polskie Ofiary 1939-1945”

     Rozmawiamy z dyrektorem 
       Filharmonii Poznańskiej 
panem Wojciechem Nentwigiem
Filharmonia Poznańska zaprasza 25 

kwietnia br. na Koncert Nadzwyczajny  
w cyklu Mistrzowie batuty. ,,Nadzwyczaj-
ny” ze względu na dyrygenta Michaila Ju-
rowskiego? A może na repertuar? 

- Jurowski to jeden z najwspanialszych dy-
rygentów współczesnych z tak zwanej Rosyj-
skiej Szkoły Artystycznej. Pochodzi z rodziny 
o wielkich muzycznych tradycjach. Myślę, że dostarczy wielu wrażeń w 
Mozartowskich ariach koncertowych i uwerturach do oper Don Giovanni 
i Wesela Figara. Ten koncert zakończy IV Symfonia G. Mahlera na orkie-
strę i głos. Solistką będzie  Marta Boberska. Ten koncert to koktajl przeżyć 
muzycznych najwyższej próby. Dlatego jest to Koncert Nadzwyczajny.

- W maju co tydzień to jakieś wydarzenie. Które najciekawsze?
- Każdy koncert będzie interesujący, bo każdy ma inny ładunek 

emocjonalny. Np. 9 maja Ainars Rubikis, dyrygent z Łotwy, zapropo-
nuje utwory nawiązujące do muzyki religijnej, m. in. rzadko w Polsce 
wykonywaną Symfonię nr 3 (Symphonie liturgique) Arthura Honeg-
gera. Z kolei Chichester Psalm Leonarda Bernsteina to nasza pro-
pozycja – 25 lat temu kompozytor dyrygował tym utworem w Pol-
sce, a śpiewały również Poznańskie Słowiki. Tydzień później mamy 
Grand concerto z utworami m.in. najstarszego i najbardziej cenionego  
z synów Jana Sebastiana Bacha, Carla Philipha Emanuela – w 300. rocz-
nicę jego urodzin. Jego symfonie na instrumenty smyczkowe niezmiennie 
zachwycają pięknem.

- Na koniec maja (30) Filharmonia proponuje repertuar nieco lżej-
szy. W zapowiedziach czytam, że największy  symfonik XX wieku - 

Dymitr Szostakowicz pokaże ,,inną 
muzyczną twarz”. Intrygujące...

- Inną muzyczną twarz dość posęp-
nego zazwyczaj Szostakowicza poka-
zuje Suita na orkiestrę estradową, 
wręcz cyrkową! Na tym koncercie go-
ścić będziemy, po raz pierwszy występującego w Polsce, Giuliano Sommer-
haldera, pierwszego trębacza słynnej królewskiej orkiestry Concertgebouw  
w Amsterdamie, przez znawców uważanych za najlepszą orkiestrę symfo-
niczną świata! Przedstawi Koncert na trąbkę Vladimira Peskina To będzie 
koncert szlachetnej muzyki rozrywkowej z  ,,Amerykaninem w Paryżu” 
George’a Gershwina w  finale. 

- W czerwcu Filharmonia Poznańska kończy 67. sezon artystyczny 
dwoma wydarzeniami – 6 czerwca zaśpiewa ceniona na całym mu-
zycznym świecie Ewa Podleś, a 13 czerwca zagra znakomity, także 
powszechnie znany, skrzypek Bartłomiej Nizioł.

- O Ewie Podleś można powiedzieć, że jak dobre wino z każdym ro-
kiem jest wspanialsza. Jej koncert galowy ze znanymi ariami operowymi 
będzie pokazem jej niezwykłego artyzmu. Ostatni koncert w tym sezonie 
wypełni m.in. muzyka Sofiji Gubajduliny, rosyjskiej imigrantki, jednej 
z największych kompozytorek naszych czasów. Jej Koncert na skrzypce  
i orkiestrę - In Tempus Praesens  będzie polskim prawykonaniem; oczywi-
ście, z udziałem Bartka Nizioła. 

- Na koniec nie może zabraknąć pytania o kolejny sezon.
- Program 68. sezonu jest już zamknięty. W II połowie czerwca ogłosi-

my oficjalnie jak będzie przebiegał – zachęcam do śledzenia informacji na 
naszej stronie internetowej: www.filharmoniapoznanska.pl. Zachęcam 
też, aby już teraz zarezerwować bilety i wejściówki. Jubileuszowy 70 sezon 
jest w znacznej mierze przygotowany. Będzie obfitował w wiele atrakcji 
obsadowo-programowych. Na razie tylko tyle mogę zdradzić.

- Dziękuję za rozmowę.                                                  Ewa Kłodzińska
PS. Tradycyjnie Dyrekcja Filharmonii Poznańskiej ufundowała dla 

naszych Czytelników wejściówki na dwa koncerty. Dziękujemy!

walka o odszkodowanie
Już kilkadziesiąt osób z Poznania i Wielkopolski działa 

wspólnie, aby uzyskać odszkodowania za cierpienia i straty 
spowodowane wysiedleniem przez Niemców w czasie II wojny 
światowej. Roszczeń tych mogą dochodzić nie tylko sami bez-
pośrednio pokrzywdzeni, ale i ich rodziny. Akcję - opartą na 
solidarnym wspieraniu się wszystkich zainteresowanych - roz-
poczęła pani Elżbieta Rybarska, której rodzina przeszła dra-
mat bestialskiego wyrzucenia z rodzinnego domu, co ozna-
czało poniewierkę, nędzę i śmierć. 

„Polskie ofiary 1939-1945” - to nazwa nadana przez E. Rybar-
ską staraniom o uzyskanie moralnej i materialnej rekompensa-
ty za krzywdy ze strony państwa niemieckiego. Ofiar wysiedleń  
w Wielkopolsce były setki tysięcy jej mieszkańców. Teraz jest 
ostatnia szansa ubiegania się o zadośćuczynienie. 

     Pomocy prawnej w staraniach o odszkodowania udzie-
la adwokat pan Bartosz Kędzierski. Zadanie jest trudne, czaso-
chłonne, ale z szansą na końcowy sukces. Trzeba jednak najpierw 
wyczerpać wszystkie możliwości prawne w Polsce, aby w końcu - 
gdy to wszystko nie przyniesie oczekiwanego efektu - dochodzić 
sprawiedliwości w Strasburgu.

Zainteresowani korzystają z cennych porad, pomocy w kom-
pletowaniu niezbędnych dokumentów itd. Obecnie jest wiele 
więcej możliwości dotarcia do cennej dokumentacji, niż w mi-
nionych czasach.

Pani Elżbieta Rybarska podkreśla, że dotychczas władze pol-
skie nie zrobiły co należało, aby wysiedleni Wielkopolanie uzy-
skali godziwą rekompensatę. Wielu odeszło już na zawsze, ale ich 
rodziny mają prawo do roszczeń. Okazuje się, że skala hitlerow-
skich wysiedleń z „Kraju Warty” była w istocie o wiele większa 
od głoszonej oficjalnie. Jakby komuś zależało na marginalizowa-
niu sprawy, przemilczaniu, zapominaniu...                               md   

                                 Kontakt 
 dla zainteresowanych: tel. 660 182 563

 Mecenas Bartosz Kędzierski (stoi przodem) i pani Elżbieta 
Rybarska (w głębi) udzielali na gorąco wielu porad. 
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jak zdobyliśmy londyn (1)

Z Filipem i Miłoszem trafiliśmy do czarnoskórej rodziny. Już od samego 
początku było świetnie. Pan, który nas przyjął, miał koło 30 lat, był DJ-
em, a pierwsze pytanie, jakie nam zadał w języku angielskim brzmiało: 
„Wolicie polskie disco polo czy amerykański rap?”. To pytanie otworzyło 
nam nowe opcje rozmowy i wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z żartow-
nisiem. Świetnie jest mieszkać u takich rodzin, ponieważ rozwija to naszą 
komunikację w języku angielskim. Chciałbym jeszcze raz zamieszkać u ta-
kiej Host Family, jednak teraz już u innej, aby poznać jeszcze inną kulturę, 
wierzenia oraz wystrój domu.                                       Bartosz Gbiorczyk

                                                            ***
Gdy wychodziłem z autokaru z kolegami Kubą i Arturem, byliśmy na-

wet troszkę wystraszeni, ale udało nam się przełamać barierę językową. 
Zaczęliśmy rozmawiać, zagadywać, aż w końcu zaprzyjaźniliśmy się z 
naszą opiekunką. Kobieta miała na imię Sindy. Jest starszą i bardzo, ale to 

bardzo sympatyczną osobą. Nasze spotkanie zaczęliśmy od przedstawie-
nia się w aucie, po czym w domu podała nam bardzo dobrą obiadokolację. 
Podczas posiłków zawsze rozmawialiśmy: o sportach, naszych zaintereso-
waniach, o rodzinach i przyjemnościach. Na śniadania otrzymywaliśmy 
kubeczek jogurtu oraz tosty z czekoladą. 

Trzy dni później okazało się, że nasza „mama” obchodziła urodziny. 
Była bardzo szczęśliwa, bo nie spodziewała się prezenciku od nas: trzy 
wielkie polskie czekolady i szkatułka z poznańskimi koziołkami z pod-
pisem POZNAŃ. Po każdym posiłku rozmawialiśmy też jak nam minął 
dzień, co zwiedzaliśmy i widzieliśmy. Na końcu wycieczki dziękowaliśmy 
jej za gościnę i ogólnie za wszystko. Gdy wchodziliśmy już do autokaru w 
drogę powrotną, płakała ze wzruszenia. Warsztaty Językowe w Londynie 
zaliczam do najpiękniejszych i najbardziej interesujących wycieczek w 
moim życiu.                                                                     Sebastian Skorupski

                               Mieszkaliśmy u rodzin brytyjskich

Od 3 do 8 marca br. Gimnazjum nr 22 zorganizowało warszta-
ty językowe w Londynie dzięki uprzejmości agencji turystycznej 
ATAS. Uczestniczyło w nich 41 uczniów. Jest to rekordowa liczba, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość szkoły. Uczniowie mieszkali u 
rodzin brytyjskich, co spowodowało, że warsztaty te miały charak-
ter edukacyjny, rozwijały zdolności językowe uczniów i poszerzały 
wiedzę o Londynie, Oprócz tego, były świetną zabawą i przygodą. 
Wszystko za sprawą genialnego przewodnika pana Krzysztofa 
Owczarka, który wspaniale opowiadał o Londynie i wprowadził w 
jego magiczny klimat. 

Jednak warsztaty nie odbyły by się wcale, gdyby nie dzielne na-
uczycielki – pani Iwona Jachnik, pani Katarzyna Tuczyńska, pani 
Magdalena Kubica i pani Paulina Stęplowska, które opiekowały się 
uczniami. Warto również podziękować znakomitym kierowcom, 
którzy bezpiecznie zawieźli gimnazjalistów do Londynu i równie 
brawurowo wozili ich po jego ulicach, co przy lewostronnym ruchu 
nie jest wcale takie proste. 

Wspomnienia uczestniczki warsztatów 
Magdaleny Kapitańczyk, uczennicy klasy IIa
Dzień pierwszy, zbiór-

ka pod szkołą. Atmosferę 
napięcia i podniecenia 
można niemal dotknąć. W 
końcu pojawia się autokar, 
pakujemy się, wsiadamy i 
ruszamy. Przed nami po-
nad 1300 km drogi. Ale 
jakoś specjalnie nas to nie 
martwi, wręcz przeciwnie. 
Mamy dużo czasu na roz-
mowy o Londynie, o na-
szych oczekiwaniach. Jed-
nak okazuje się, że nasza 
jazda nie będzie polegała 
tylko na pogaduchach, do-
stajemy specjalnie zeszyty 
ćwiczeń. Pierwsze zada-
nie: co wiemy o Londynie, 
jakie są nasze stereotypy 
o Londyńczykach i cze-
go oczekujemy od tego 
wyjazdu? Ćwiczenia te zostaną z nami już do końca. Na każdy zabytek 
przewidziane są zadania, można to nazwać notatką z lekcji. 

Największą atrakcją następnego dnia jest płynięcie promem przez 
Kanał La Manche, dla wielu z nas to pierwsze takie przeżycie. Widok 
klifów na brzegu jest zapierający dech. Dzień rozpoczęliśmy od Doków 
Świętej Katarzyny, gdzie zobaczyliśmy piękne łodzie i jachty. Następnie 
udaliśmy się do Tower of London. Osobiście urzekła mnie ta budow-
la. Wygląda to osobliwie, gdy nagle z lasu szklanych i nowoczesnych 
budowli wyłania się ta stara, kamienna forteca. Jest to niewątpliwie 
najwspanialszy zabytek the City. Zamek chroniący kiedyś Londyn od 

wschodniej strony, choć dziś kojarzący się z więzieniem, pełnił różne 
funkcje, m.in. zbrojowni, mennicy, a nawet siedziby królewskiej. Prze-
chowywane są w nim do dziś klejnoty królewskie. 

Jest to kompleks budynków, jednak dla mnie najciekawszą okazała 
się Bloody Tower (Krwawa Wieża). Byli tu przetrzymywani i często 
torturowani skazańcy. Wyroki śmierci wykonywano jednak na Tower 
Green, dziedzińcu wokół White Tower (Białej Wieży). Klejnoty królew-
skie przechowywane są w Waterloo Barracks (koszary Waterloo). Są one 
niesamowite, olśniewają swoim bogactwem. Warto dodać, że po całym 
kompleksie kręcą się Yeomen Warders – strażnicy w charakterystycz-
nych strojach, którzy pełnią funkcje przewodników i służą pomocą oraz 
odpowiedzią na każde pytanie. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki był najbardziej znany londyń-
ski most. Domyślacie się, co to za most? Oczywiście, Tower Bridge! Jest 
to stalowa konstrukcja, obłożona kamieniem maskującym maszynerię 
mostu zwodzonego. Jednakże w dzisiejszych czasach część zwodzoną 
podnosi się znacznie rzadziej niż dawniej, bo ruch dużych statków zo-
stał wyraźnie ograniczony, a ruch uliczny mocno się nasilił. Ciekawost-
ką jest, że do 1909 r. można było bez ograniczeń wchodzić na górną ga-
lerię, przeznaczoną dla gapiów, jednak została ona zamknięta z powodu 
częstych prób samobójczych. 

Przechodząc na drugą stronę mostem i przechadzając się brzegiem 
Tamizy dotarliśmy pod teatr The Globe, a raczej jego rekonstrukcję. 

The Globe sławny jest 
z premierowych przed-
stawień sztuk Szekspira. 
Wewnątrz cały czas po 
dziś dzień odbywają się 
przedstawienia szekspi-
rowskie, a gmach można 
też obejrzeć poza porami 
spektakli. Podążając dalej 
nabrzeżem dotarliśmy do 
mostu Millenium Bridge, 
co dla mnie było genial-
nym przeżyciem. Most 
ten bowiem, wykorzysta-
no w szóstej części ekra-
nizacji Harry’ego Pottera, 
którego jestem wielką 
fanką. 

Przechodząc mostem, 
trafiliśmy do St. Pau-
l’s Cathedral (Katedry 
Świętego Pawła), skąd po 

pokonaniu ponad 600 schodów mogliśmy zobaczyć wspaniały widok 
Londynu, zdecydowanie było warto! Przedostatnim punktem tego dnia 
była Diagon Alley (Ulica Pokątna), to właśnie tam nakręcone zostały 
sławne sceny do filmów o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Ostat-
ni punkt – Poundland. Dla wielu najatrakcyjniejszy. Sklep, w którym 
można kupić wszystko za 1 funta. Od słuchawek przez batony i soki po 
sztuczne paznokcie i książki. Po wizycie w tym jakże wspaniałym sklepie 
zmęczeni, lecz zadowoleni, udaliśmy się do autokaru i pojechaliśmy po-
znać nasze host families, czyli brytyjskie rodziny, u których zamieszkali-
śmy.(cdn)                                                              Magdalena Kapitańczyk
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pierwsze wywiady
Realizowany przez Gimnazjum nr 22 projekt opracowania mono-

grafii Antoninka wkroczył w kolejny etap. Teraz naszym zadaniem 
jest przeprowadzenie wywiadów z osobami zarządzającymi ważnymi 
ośrodkami i placówkami na osiedlu. Zatem „uzbrojeni” w pytania, 
mikrofony i kamerę ruszyliśmy na podbój dziennikarskiej niwy.

Pierwszym był wywiad z dyrektorem SP nr 87 panią Beatą Gruszec-
ką. Już pierwsze minuty  spotkania pokazały nam, że dziennikarstwo 
nie jest łatwym zajęciem. Odpowiednie ustawienie kamery i mikrofonu, 
wystąpienie przed obiektywem, wreszcie formułowanie pytań były czyn-
nościami, które sprawiły nam nie lada kłopot. Historia tego miejsca była 
jednym z głównym tematów rozmowy z panią dyrektor. Warto podkre-
ślić, że młodzi dziennikarze odnajdywali w annałach SP nr 87 fotografie 
swoich rodziców i krewnych. Ta historyczna podróż bez wątpienia wiele 
nam dała, zrozumieliśmy jak bogate dzieje ma nasze osiedle.

Kolejny wywiad - z dyrektorem Gimnazjum  nr 22 panią Violettą 
Nowak. Mieliśmy wystąpić na „ojczystej ziemi” i sprawdzić, czy nasze 
doświadczenie zdobyte podczas pierwszego wywiadu zaprocentuje. W 
annałach Gimnazjum nr 22 uczniowie również odnajdywali znajome 
twarze, ale tym razem nie byli to ich protoplaści, tylko oni sami oraz ich 
koleżanki i koledzy. Ta sentymentalna podróż również wiele nam dała. 
Zrozumieliśmy, że teraz to my współtworzymy historię tego miejsca.

Kolejnym przystankiem w naszej żurnalistycznej przygodzie był wy-
wiad z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Poznaniu kpt. 
Bogusławem Świdurskim. Dyrektorskie gabinety zamieniliśmy na su-
rowe wnętrze strażackiej remizy z wozami bojowymi w tle. Kpt.B. Świ-
durski przybliżył nam genezę powstania jednostki i jej, blisko dwudzie-
stoletnie, dzieje. Spotkanie również okazało się niezwykle inspirujące. 

„Raz, dwa, trzy Antoninek patrzy”

Zaczynamy rozumieć, że obecność jednostki straży pożarnej czyni z na-
szego osiedla ważne miejsce na mapie współczesnego Poznania. 

Jesteśmy już umówieni na następne wywiady. Zmotywowani i zain-
spirowani przeżytymi doświadczeniami chcemy dalej poznawać prze-
szłość i teraźniejszość naszego osiedla. Na bieżąco relacjonować będzie-
my postępy poczynione w realizacji projektu w czasopiśmie „MY”, na 
stronie internetowej Gimnazjum nr 22 i na naszej stronie projektowej: 
http://www.eszkolawielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum22po-
znan/raz_dwa_trzy_antoninek_patrzy

P.S. Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Antoninka! Jeśli 
w swoich domowych archiwach posiadacie Państwo stare zdjęcia An-
toninka, parku i dworku Stablewskich, kościoła, „Tarpanów”, SP nr 87, 
starego młyna itp., to możecie przyczynić się do powstania pierwszego 
filmowego przewodnika naszego osiedla. Jakakolwiek Państwa pomoc 
będzie nieocenionym wsparciem dla naszego projektu! Kontakt: sekre-
tariat Gimnazjum nr 22 ul. Leszka 42 tel. 61 8 768 242. 

                                                          Opiekun projektu Anna Śliwińska

LEKCJA „BIAŁEJ SZTUKI” 
Tym razem grupa projektowa z Gimnazjum nr 22 im. D. Chłapow-

skiego, realizująca projekt z  „Eszkoły- Mojej Wielkopolski”, postano-
wiła samodzielnie wykonać papier czerpany. Dlatego właśnie 22 lutego 
odbyła się wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grę-
bocinie. Podczas wizyty każdy z uczestników samodzielnie wykonał 
arkusz, za pomocą XVII- wiecznego stanowiska do czerpania papieru 
metodą europejską. Podczas jego wykonywania nasuwało się wiele py-
tań, zatem dwie redaktorki Agata i Ola skrzętnie notowały odpowiedzi, 
gdyż niedługo grupa samodzielnie zorganizuje takie warsztaty! 

Grupa projektowa dowiedziała się wielu ciekawostek, np. że istnieją 
różne metody wykonania papieru, sito może być wykonane z bambusa 
albo drzewa dębu, natomiast czerpanie papieru określa się „białą sztuką”. 
Przewodniczka dokładnie objaśniła, w jaki sposób wykonuje się znaki 
wodne na papierze. Po ciężkiej pracy czekało na nich kolejne zadanie. 
Tym razem podczas warsztatów kaligraficznych każdy miał okazję pisać 
gęsim piórem i wykonać wybraną czcionką swoje imię. 

Grupa zapoznała się z historią papirusu egipskiego i dotknęła per-
gaminu. Dział drukarstwa ukazał wiele tajemniczych maszyn, dzięki 
którym wykorzystujemy papier. Zatem uczniowie poznali sposób po-
wstania czcionek, warsztat Jana Gutenberga z repliką jego prasy, unika-

towy zbiór azjatyckich matryc drukarskich z terenu Chin, Japonii, Ty-
betu i Indii oraz zbiór XIX-wiecznych, żeliwnych pras typograficznych 
i graficznych. Wycieczka okazała się ciekawą lekcją „białej sztuki” dla 
uczniów, gdyż mieli okazję nie tylko słuchać istotnych informacji, ale 
także samodzielnie wykonać papier.                       Agata Adamczewska

Pierwszy Dzień Wiosny  
Chociaż astronomiczna wiosna nadeszła w tym roku 20 

marca, społeczność uczniowska Gimnazjum nr 22 tradycyjnie 
powitała ją 21 dnia tego miesiąca. Jak co roku gimnazjaliści 
hucznie obchodzili to święto. Przebrania związane z żywio-
łami natury, pogodą i przyrodą urozmaiciły dzień nie tylko 
uczniom, ale i nauczycielom oraz pracownikom szkoły. 

Podczas lekcji gimnazjaliści wykonywali specjalnie przygo-
towane przez Samorząd Uczniowski zadania, w których mogli 
wykazać się kreatywnością, poczuciem humoru oraz twórczym 
myśleniem wyznając miłość nauczycielom czy też przypisując im 
postaci z bajek. Wiosenny pochód wokół boiska szkoły sprawił, 
że słoneczny nastrój towarzyszył wszystkim do końca tego po-
godnego dnia.                                                             Iwona Jachnik
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uroczysta gala

IV Maraton Filmowy

Uczniowie Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego 
wzięli udział w konkursie plastycznym „PRZYSTANEK JAK MA-
LOWANY”. Celem konkursu, zainicjowanego przez Stowarzyszenie 
„Przystanek Folwarczna”, było uatrakcyjnienie wyglądu przystanków 
autobusowych, propagowanie dbałości o ich estetykę oraz walka z 
wandalizmem. W szkole powstało wiele projektów, najciekawszych 
pięć umieszczono na stronie internetowej organizatora konkursu. 
Następnie, w wyniku głosowania internautów, wyłoniono najciekaw-
szy. Autorką zwycięskiej pracy okazała się Natalia Zielińska - uczen-
nica kl. IIa. 

W dniu 7 marca 2014 r. laureaci konkursu plastycznego „PRZYSTA-
NEK JAK MALOWANY” wzięli udział w uroczystej gali w Sali Białej 
Urzędu Miasta Poznania. Obok Natalii Zielińskiej w spotkaniu uczestni-
czyli pozostali autorzy finałowych projektów: Kinga Osowska i Zuzanna 
Filipiak z kl. IIIa oraz Martyna Hołderny i Żaneta Pilarska z kl. IIc. Na 
wszystkich uczniów - oprócz gratulacji z rąk zastępcy prezydenta miasta 
Mirosława Kruszyńskiego, dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego 

Konkurs „PRZYSTANEK JAK MALOWANY”

Bogusława Bajońskiego oraz Krzysztofa Bartosiaka reprezentującego 
Stowarzyszenie „Przystanek Folwarczna”, dyplomów i nagród - czekała 
niespodzianka: podróż starym tramwajem po Poznaniu.

Wiosną projekt Natalii Zielińskiej zostanie naniesiony na jedną z 
osiedlowych wiat autobusowych. Na zdjęciach: „plastyczna” reprezenta-
cja szkoły w relacji z gali.                                         Elżbieta Witkiewicz

WARSZTATY DRUKU 3D 
Gimnazjum nr 22 im. D. Chłapowskiego jest w trakcie realizacji III 

edycji projektu „Eszkoły - Mojej Wielkopolski”. Dwunastu śmiałków 
wraz z opiekunem panią Agatą Adamczewską próbują przekonać, iż 
„Nie taki papier straszny, jak go malują!”. Grupa postanowiła sku-
pić się na zbadaniu materiału codziennego użytku, jakim jest papier. 
Uczniowie byli już w Drukarni „Moś i Łuczak”, gdzie poznali rodza-
je, skład oraz zastosowanie papieru. Odwiedzili Muzeum Piśmien-
nictwa i Drukarstwa w Grębocinie, gdzie wytworzyli własne arkusze 
papieru i poznali tajniki kaligrafii. Czym jeszcze nas zaskoczą?

Podczas kolejnych tygodni zgłębią tajniki papieru ekologicznego, 
zbadają świadomość ekologiczną gimnazjalistów oraz mieszkańców Po-
znania w zakresie recyklingu papieru…ale to nie koniec! Papier posiada 
przecież mnóstwo zastosowań! Spróbują stworzyć także papier, który 
kwitnie i przekonają się, że papier nie musi się palić. 

Gimnazjaliści postanowili iść o krok dalej i zgłębić technikę druku 
3D. Z tej okazji 14 kwietnia br. odbędą się w szkole warsztaty z prezen-
tacją druku 3D oraz maszyny Omni3D Polska. Można będzie zapytać 
specjalistów o wszystko, co związane z tym tematem. Więcej informacji 
znajdziecie na stronie www.omni3d.com oraz funpag’e projektu pt. „Nie 
taki papier straszny, jak go malują!”.                      Agata Adamczewska

Mamy już za sobą IV Maraton Filmowy, który przy współpracy z 
Samorządem Uczniowskim odbył się 21 marca br. w Gimnazjum nr 
22. Celem naszych spotkań jest upowszechnianie wiedzy o gatunkach 
filmowych oraz wybitnych twórcach polskiej i zagranicznej kine-
matografii. Wykorzystujemy to m. in. na lekcjach języka polskiego, 
kształcąc umiejętność oceny, analizy i charakterystyki postaw różno-
rodnych bohaterów. Poznane filmy można wykorzystać w wypraco-
waniu na teście gimnazjalnym.

Pierwszy maraton odbył się jesienią, było nostalgicznie i smutno, gdyż  
dotyczył filmów poruszających tematykę II wojny światowej oraz holo-
caustu. Obejrzeliśmy filmy: „Chłopiec w pasiastej pidżamie”, „Pianista”, 
„Życie jest piękne”. Przez całą noc oglądaliśmy horrory: „Egzorcyzmy 
Emily Rose”, „Klątwa” i „Paranormal activity”, opowiadający historię 
młodej pary, która uważa, że jest prześladowana przez demona. 

bawią, wzruszają, uczą...
Trzeci maraton w okolicy Walentynek dotyczył nie tylko miłości…

Oglądając „Zieloną Milę” przekonaliśmy się, że nie wolno odbierać ko-
goś tylko przez pryzmat rasy czy wyglądu, a dobro drzemie w każdym 
człowieku. Drugim filmem obejrzanym przez nas był film Woodego Al-
lena „O północy w Paryżu”. Wspólnie z głównym bohaterem zwiedzili-
śmy miasto zakochanych i cofnęliśmy się w czasie.

Za nami czwarty, ale nie ostatni maraton. Tym razem obejrzeliśmy 
dwa filmy, które swoją tematyką zmuszają do refleksji. „Nietykalni”  to 
historia przyjaźni między młodym, wychowanym w slumsach mężczy-
zną i niepełnosprawnym milionerem. Driss i Phillippe to bohaterowie 
wyjątkowi, gdyż za pomocą humoru uczą nas jak żyć. Drugi film poka-
zał czym jest tsunami, które w 2004 roku zrównało z ziemią wybrzeże 
Azji Południowo-Wschodniej. „Niemożliwe”, bo o tym filmie mowa, 
opowiada o perypetiach rozdzielonej przez śmiercionośną falę rodziny 
– Marii, Henry’ego i ich trzech synów. 

Przed nami kolejne filmowe przygody mamy zamiar obejrzeć filmo-
wą trylogię „Władcy Pierścieni”, przenieść się w świat filmów akcji oraz 
zorganizować kino plenerowe.                                Agata Adamczewska

W piątek 21 marca uczennice z Gimnazjum nr 22, przebrane 
za słoneczka, po raz kolejny udały się do pobliskiego Przedszkola 
nr 4, aby wziąć udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Tym 
razem przedstawiły trzy- i czterolatkom wiosenne baśnie J. Ch. 

baśniowo przez świat Andersena pt.: „Historia najmniej prawdopodobna”, „Igła do ce-
rowania” oraz „Pierwiosnek”.

 Wizyta spotkała się z wielkim zaciekawieniem i uśmiechem ze strony 
najmłodszych. - Zachęcamy pozostałych uczniów naszej szkoły do włą-
czenia się w akcję czytania dzieciom. Podczas kwietniowej wizyty planu-
jemy recytację wierszy J. Tuwima i Jana Brzechwy.- powiedziała liderka 
akcji Agata Adamczewska.
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na ringu bez nokautu
Spotkanie z gwiazdą

tajniki psich umysłów

Marek Kondrat siedem lat temu ogłosił zakończenie kariery ak-
torskiej, oddając swoją twarz reklamom jednego z banków. Jest też 
właścicielem firmy Kondrat Wina Wybrane. Mimo to pozostał w na-
szej wdzięcznej pamięci dzięki wyśmienitym rolom filmowym – jest 
ich wiele. Nigdy z Markiem Kondratem wywiadu nie zrobiłam, bo 
nie było takiej okazji. Natomiast razem wystąpiliśmy.  I to na ringu. 
Nokautu nie było... 

Należy się wyjaśnienie. Otóż Scena na Piętrze (ul. Masztalarska) i jej 
prześwietny dyrektor Romuald Grząślewicz co jakiś czas zapraszali na 
program z udziałem doskonałej gwiazdy. Nosił on tytuł ,,Ring z...”. For-
muła była zawsze taka sama: pierwsza runda to ,,bój” artysty z trzema 
dziennikarzami, druga – to (bodaj) jego występ i trzecia – wykonanie 
jakiegoś zadania w rękawicach bokserskich. Śmiechu było co niemiara! 
Zazwyczaj było kilka wejściówek dla zaprzyjaźnionych dziennikarzy, a 
czasem i nie, bo program ,,Ring z...” cieszył się ogromnym powodze-
niem, a bilety, choć bardzo drogie, znikały w mgnienia oka. Często więc 
nie było nawet gdzie dziennikarzy posadzić. 

Wejściówkę dostałam właśnie na  ,,Ring z Markiem Kondratem”. W 
samym wejściu powitał mnie dyrektor (witał też innych widzów, taki 
tu był zwyczaj) zdenerwowany okrutnie, bo zabrakło jednego z trzech 
dziennikarzy na ringu. -Musisz go zastąpić – oznajmił. Nawet nie mia-
łam czasu na poprawienie makijażu, jakieś pozbieranie myśli. Już okla-
ski dla Kondrata, już wywoływanie z widowni dziennikarzy, aby weszli 
na ring-scenę. Na wąskich schodach o mało obcasów nie połamałam, bo 
i moje nogi już tremę łapały. Jupitery, mikrofony. Gong. 

Dwóch stałych ringowych 
dziennikarzy zasypało ak-
tora pytaniami, nie zawsze 
,,grzecznymi”. A mi z pa-
mięci wyparowały wszystkie 
tytuły z udziałem Kondrata. 
Sytuacja żałosna, bo prze-
cież wypadało jednak za-
istnieć. Przedrzeć się przez 
atakujących ,,dziennikarzy-
bokserów” i zadać pytanie. 
Jakiekolwiek. A tu dziura w 
spanikowanej pamięci. I w 
pewnym momencie – obja-

wienie! ,,Historia żółtej ciżemki” - debiut (1961 r.) Kondrata, film (reż. 
Sylwester Chęciński), który obejrzałam jako starsze dziecko w naszym 
śródeckim kinie Malta. Pamiętam, że bardzo emocjonalnie odebrałam 
historię chłopca z pracowni Wita Stwosza. Nawet okrasiłam rzetelnymi 
łzami.

Wówczas ,,debiutując” na scenie zapytałam Kondrata o ten jego 
debiut filmowy u boku plejady wyśmienitych aktorów (Holoubek, 
Pawlik, Kobiela, Szczepkowski). Aktor wyraźnie się odprężył po ca-
łej kanonadzie poprzednich pytań i chyba z przyjemnością powspo-
minał odległe czasy. Szczegółów już dziś nie pamiętam. Pamiętam 
natomiast... czerwone i coraz bardziej puchnące uszy bohatera ,,Rin-
gu”.  Patrzyłam na nie z jakimś wielkim zdziwieniem, uświadamiając 
sobie, że to co dla wszystkich było przednią zabawą, dla artysty sta-
nowiło źródło ogromnego stresu. O czym, zresztą, już po programie, 
gdzieś w kuluarach mi szepnął.                                       Ewa Kłodzińska  

  Z życia Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim

W marcu br., z inicjatywy biblioteki szkolnej w ramach Małego Wo-
lontariatu, zajęcia edukacyjne dla wszystkich klas najmłodszej grupy 
wiekowej przeprowadzili wolontariusze z Fundacji IRMA. Dzieci po-
znały psy z grupy pokazowej – berneńskiego psa pasterskiego Reksia 

i kundelka Rąbka. Dowiedziały się jak prawidłowo zachowywać się w 
obecności psów i jak się z nimi komunikować. Usłyszały jak dbać o 
własnego psa, poznały tajniki psich umysłów oraz inne ciekawostki z 
ich życia. Był czas na głaskanie i zabawy z psem, co sprawiło dzieciom 
największą radość. Bardzo dziękujemy pani Agnieszce Kucharzewskiej i 
pani Alicji Hławce za poświęcony nam czas.           Izabela Skrzypczak

ZBIÓRKA TELEFONÓW
Do końca marca br. w bibliotece szkolnej odbywa się zbiórka 

starych, zepsutych telefonów (stacjonarnych i komórkowych) 
dla Fundacji IRMA, która przeprowadziła dla dzieci w naszej 
szkole spotkania edukacyjne z towarzyszeniem psów.

SZLACHETNA PACZKA
W akcji Szlachetna Paczka, trwającej na terenie naszej szko-

ły tuż przed świętami, w pakowaniu podarków dla potrzebu-
jących pomagali wolontariusze: Karol Cyganik VI b, Anna 
Cyganik IV a, Martyna Zachmann – Mokry VI a, Weronika 
Sobótka VI b, Julia Pacholczyk VI b, Jakub Wendrowicz VI b, 
Kamila Michowska VI b. Serdecznie dziękujemy! 
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II edycja Międzyszkolnego Konkur-
su Piosenki Poetyckiej już za nami… 
Jak szybko minął rok od naszego 
pierwszego spotkania. Ponownie 
zaprosiliśmy do Gimnazjum nr 20 
przedstawicieli wielu szkół z Pozna-
nia i okolic, aby przeżyć niezwykłe 
spotkanie z poezją i muzyką. W so-
botę 1 marca 2014 roku gościliśmy 
grupę młodzieży rywalizującej w Konkursie Piosenki Poetyckiej. W 
kategorii szkół podstawowych wystąpiło 14 uczniów, zaś w kategorii 
gimnazjów 16 osób. Bardzo różnorodny repertuar, ciekawe wykona-
nia, wysoki poziom artystyczny - to tylko niektóre zalety prezentacji 
konkursowych. 

Pierwsze miejsce w kat. szkół podstawowych zajęła Martyna Mani-
kowska z SP nr 4 im. Jan Brzechwy w Swarzędzu. Drugie miejsce - Liwia 

„o poezję trzeba dbać” Jankowska z SP nr 4 ze Swarzędza, trzecie miejsce - Zofia Floraszek   ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej. Wy-
różnienia: Emilia Janicka, SP nr 88 oraz Małgorzata Głucha  SP nr 58. 

Wśród gimnazjalistów laureatami zostali: pierwsze miejsce - Julia 
Sobczyk  ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchow-
skiej, drugie miejsce - Julia Kwaśny z Gimnazjum nr 60. Wyróżnienia: 
Bartosz Łakomy z naszego Gimnazjum nr 20 oraz Antonina Godlewska 
ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli  Ledóchowskiej. 

Jesteśmy szczególnie zadowoleni, ponieważ Konkurs również w tym 
roku zebrał bardzo pozytywne recenzje, a jego uczestnicy już deklaro-
wali chęć udziału w kolejnej jego edycji. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu Bartkowi Łakomemu, ucznio-
wi klasy pierwszej naszej szkoły, który przepięknie wykonał piosenkę 
Marka Grechuty pt. „Świat w obłokach” oraz drugiej reprezentantce 
naszego Gimnazjum Magdzie Michalskiej z klasy drugiej. Magda za-
śpiewała piosenkę Edwarda Stachury z repertuaru  pt. „Opadły mgły”. 
Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz imprez 
kulturalnych naszej dzielnicy i będzie przyciągał coraz większą liczbę 
uczestników.                                                                          Magdalena Thiel

„FIESTA LATINA”
Na zakończenie karnawału Samorząd Uczniowski Gimnazjum 20 

zorganizował dyskotekę w klimacie „Fiesta Latina”. Na parkiecie zatem 
królowały samba, cha-cha czy rumba. Atrakcją wieczoru była nauka i 
wspólne wykonanie układu tańców latynoamerykańskich pod kierun-
kiem pani Małgorzaty Woźniak. 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
Siedemnastego marca br. odbyła się nietypowa lekcja kulturowa. Mi-

łośnicy Irlandii włączyli się w obchody Dnia Świętego Patryka, patrona 
Irlandii. Wcześniej SU ogłosił konkurs na anglojęzyczny plakat poświę-
cony Irlandii, zaś na w poszczególnych klasach przeprowadzono quiz 
na o Irlandii i Świętym Patryku. Najlepsza okazała się klasa IIIa. Kulmi-
nacja obchodów Dnia Świętego Patryka odbyła się 17 marca, kiedy to 
zielony kolor zdominował wystrój szkoły i ubiory uczniów i nauczycieli. 

W świetlicy odbył się kiermasz zielonych smakołyków i można było 
również posłuchać tradycyjnej muzyki irlandzkiej. 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Tradycyjnie już w naszym gimnazjum 21 marca świętowaliśmy na-

dejście wiosny. Samorząd Uczniowski zaplanował szereg konkursów 
i zabaw, do których zaprosił uczniów i grono pedagogiczne. Zamiast 
mundurków królowały barwne wiosenne stroje. Odbyły się także po-
szukiwania ukrytej w szkole Marzanny. Żeby ją odnaleźć należało roz-
wiązać łamigłówki z różnych przedmiotów. Emocje wzbudził też kon-
kurs na wizerunek wiosny XXI wieku oraz na sobowtóra nauczyciela. 
Był turnieja unihokeja, konkurs fotograficzny i konkurs na wiosenny 
wystrój sali. Najbardziej wyczekiwanym momentem była gala Plebiscy-
tu Popularności Nauczycieli, w której uczniowie oceniali nauczycieli  
i pracowników szkoły.                                                   Beata Kierzkowska
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jubileusze
kościoła i parafii

Sto lat temu we wsi Główna wybudowano kościół według 
projektu Mieczysława Powidzkiego. Była to wówczas świąty-
nia filialna parafialnego kościoła św. Jana Jerozolimskiego. 
Kilkanaście lat później, gdy Główną włączono w granice Po-
znania, 1 stycznia 1924 r. erygowano tutaj parafię pw. Naj-
świętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.

- Jesteśmy w roku jubileuszy, minęło bowiem 100 lat od wy-
budowania kościoła i 90 lat od powstania parafii – mówi pro-
boszcz ks. kanonik Jan Bartkowiak. -Zaczęliśmy od uroczysto-
ści odpustowych 8 grudnia ubiegłego roku, w święto naszej pa-
rafii i kościoła. 1 maja przewidujemy spotkanie z księżmi, któ-
rzy tutaj pracowali. Zapewne w 
czasie wakacji, już tradycyjnie, 
zaprosimy parafian i gości na 
festyny i inne radosne spotka-
nia. W ub. roku były wieczor-
ne koncerty. Teraz nasz ksiądz 
wikariusz Konrad Rapior też 
na pewno coś wymyśli. W setną 
rocznicę konsekrowania kościo-
ła, przy udziale Księdza Arcybi-
skupa lub któregoś z biskupów, 
odbędzie się uroczystość główna 
– 24 października br. 

Obecnie parafia(wraz z Bogucinem, gdzie znajduje się drew-
niana kaplica, przeniesiona z Antoninka, liczy 5 tysięcy wier-
nych. Poniżej: kaplica w Bogucinie

Są powody do chluby i dumy

- Nasza społeczność od kilkunastu lat zmienia się wraz z Głów-
ną – mówi ksiądz Proboszcz. - Powstaje wiele nowych bloków 
mieszkalnych, np. przy ul. Nadolnik, Smolnej, Gnieźnieńskiej, 
do których wprowadzają się mieszkańcy Poznania i Polski. Co-
raz częściej są to ludzie wykształceni. Na Głównej pozostało ja-
kieś 30 procent starych, mieszkających tu z dziada pradziada, 

rodów. To wszystko ma wpływ na 
strukturę społeczeństwa Głównej. 
Cieszy, że coraz mniej jest alkoho-
lizmu, przestępczości.

Parafia tętni życiem, kreowa-
nym i wspomaganym przez Radę 
Duszpasterską. Jej członkowie 
zamierzają zmontować ze starych 
zdjęć i innych historycznych ma-
teriałów film o główieńskiej pa-
rafii. Po Wielkanocy mają zapaść 
ostateczne decyzje w tej sprawie. 
Działa także Rada Ekonomiczna, 
pomagająca ks. Proboszczowi w 
kwestiach finansowych.

Kościół w jego posłudze wspo-
magają Akcja Katolicka, Caritas 
parafialna. Modlitwę różańcową 
krzewią matki i ojcowie w Żywym 
Różańcu, a dzieci w swojej Białej 
Armii. Jest sporo ministrantów. 
Siostry Miłosierdzia prowadzą 
dziecięce i młodzieżowe grupy  maryjne. Podczas mszy św. i 
przy innych okazjach swoje umiejętności prezentuje ,,Schola z 
Głównej” oraz grupa duszpasterstwa młodzieży. Przy kościele 
działają także m.in. Duszpasterstwo Trzeźwości oraz Klub AA i 
Klub Abstynenta. Jest świetlica środowiskowa prowadzona przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej. Około 25 – 35 
dzieci może tutaj odrobić lekcje, pouczyć się i zabawić, uczestni-
cząc w różnych interesujących formach zajęć, jak np. nauka two-
rzenia origami. 

Po rozmowie na probostwie idziemy do kościoła. Przez piękne 
witraże (proj. Franciszek Pacholski, wyk. Adam Gołembowski) z 
lat 80. ub. stulecia do świątyni wpada słońce, rozświetlając wnę-
trze. Myślę, że ten jednonawowy kościół, pobudowany w stylu 
neobarokowym wygląda jak... bombonierka. Jak to dobrze, że 
odstąpiono od koncepcji jego rozbudowy. Z głównego ołtarza 
spogląda na nas Matka Boska (figura w arkadowej wnęce), z 
bocznego – Chrystus. To obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
dzieło Antonina Szymańskiego, on też jest twórcą obrazu św. An-
toniego z sąsiedniej nawy, oba z początków lat 30. XX w.

Figura Patronki -
NMP z głównego ołtarza

- Pracuję tutaj już 20 lat – mówi ks. proboszcz Jan Bartkowiak. 
– Każdego roku staramy się coś wyremontować, coś odnowić. Naj-
pierw zadbaliśmy o świątynię od zewnątrz, przekładając dach czy 
odnawiając elewację. Potem zajęliśmy się wnętrzem – mamy nowy 
stół ołtarzowy, są nowe ławki i konfesjonały, posadzki, założyliśmy 
ogrzewanie olejowe. Kościół został wpisany w Rejestr Zabytków. A 
nasza parafia żyje spokojnie, bezkonfliktowo... Ewa Kłodzińska

Dzwonnicę wykonali wierni w 1948 roku, a 3 ufundowane 
przez nich dzwony słusznie stanowią dumę parafii 
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

KONKURS TALENTÓW
Zgodnie z coroczną tradycją początek wiosny rozpoczęliśmy występa-

mi utalentowanych uczniów naszej szkoły. Czteroosobowe jury oceniało 
młodych artystów w dwóch kategoriach: taniec oraz śpiew. Kolorowo 
ubrani widzowie podrygiwali w rytm prezentowanych utworów, nagra-
dzając wykonawców gromkimi brawami. Najlepszą wokalistką okazała 
się Anna Tłok z klasy VIa, drugie miejsce zajęła ubiegłoroczna zwycięż-
czyni tego konkursu Wiktoria Jakóbik z klasy VIb, a trzecie miejsce Oli-
wia Murawska z kl. IIIb. W tańcu bezkonkurencyjny okazał się uczeń 
klasy Ib Tomasz Syta, drugie miejsce zdobyła Martyna Przybylska z kla-
sy Ia, a trzecią nagrodę zdobył taneczny duet Wiktoria Warguła i Klau-
dia Brzóska - uczennice klasy Vb. Oczekiwanie na werdykt jury umiliła 
wszystkim Gabrysia Leitgeber z klasy IVa grając na pianinie.

wiosenny zawrót głowy

W TANECZNYM RYTMIE
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w cotygodniowych zajęciach ta-

necznych Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier „Hajdasz”. W 
auli szkolnej odbył się specjalny pokaz umiejętności tanecznych naszych 
kolegów i koleżanek, podczas którego zdobyli oni „medale w kategorii 
brązowej”. Dzieci dopingowali dumni rodzice, a także pani dyrektor. 

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Nasi najmłodsi uczniowie uwielbiają ruch na świeżym powietrzu. A 

wiosna tego roku nam sprzyja.

DZIEŃ KRAWATA
Już po raz drugi obchodziliśmy 

„Dzień Krawata” dla uczniów klas 
I–III i oddziałów przedszkolnych. 
Nie miało znaczenia czy się jest 
chłopcem, czy dziewczynką. Liczy-
ła się tylko dobra zabawa i poczu-
cie humoru, do którego dodatkiem 
miał być krawat. Wszyscy wygląda-
li elegancko i uroczyście, a przy tym 
odrobinę zabawnie.

SZLAKIEM BYŁYCH REPUBLIK
Naszą szkołę odwiedzili młodzi podróżnicy, którzy po raz kolejny 

podzielili się z nami wrażeniami ze swoich wypraw. Tym razem zapre-
zentowali nam swoją miesięczną podróż od Azerbejdżanu przez Turk-
menistan, Uzbekistan, Tadżykistan do Kirgistanu. Można było się nawet 
dowiedzieć jak zostać milionerem w Uzbekistanie. 

ROK SZKOŁY W RUCHU
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przy-

stąpiła do nowego programu „WF z Klasą”. Jest to 
program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizo-
wany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu 
Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Program jest objęty honorowym pa-
tronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra 
Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. W 
programie bierze udział 1460 szkół z całej Polski, ze 
wszystkich poziomów edukacyjnych. 

TRENING Z ROMANEM ŁOSIEM
Podczas lekcji wychowania fizycznego odwiedził nas wybitny tre-

ner, odkrywca wielu talentów, m.in. Mirosława Okońskiego, Mirosława 
Trzeciaka, Damiana Łukasika i Tomasza Jodłowca. Pan Roman współ-
pracuje z Akademią Kreatywnego Futbolu. To najbardziej nowatorski 
system szkolenia w Polsce. Jego realizacja wymaga od sztabu szkole-
niowego dużej wiedzy i umiejętności motywowania dzieci do działania 
przez zabawę. Pan Łoś zaciekawił wszystkich nie tylko interesującym 
treningiem, ale również swoją osobą. Wszyscy bardzo zaangażowali się 
w zajęcia z tak uznanym trenerem.

UDANY TURNIEJ PIŁKAREK
Piłkarki z klasy 4a spisały się świetnie w XXIV Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Miasta Poznania. W czasie dwuty-
godniowych zmagań z chłopcami zdobyły aż 21 punktów i strzeliły aż 
13 bramek. Najskuteczniejszymi zawodniczkami były Zosia Rosińska, 
Weronika Muszyńska, Aleksandra Filipiak, Wiktoria Pacholska oraz 
Gabrysia Leitgeber. Podczas uroczystego zakończenia turnieju wyróż-
nione dziewczęta otrzymały pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. 
Gratulujemy!
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MINI HANDBALL – I MIEJSCE
Rozpoczęła się inauguracja II etapu rozgrywek o Puchar VW Poznań. 

Od początku ton rozgrywkom nadawali uczniowie naszej szkoły, któ-
rzy ostatecznie wygrali rywalizację najmłodszych adeptów piłki ręcznej, 
pokonując zawodników z SP46, SP85 i SP87. Najlepszym zawodnikiem 
zawodów został Bartek Brzeziński z klasy IIIb.

PANGEA - KONKURS MATEMATYCZNY
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbył się 10 stycznia 

2014. W naszej szkole wzięło w nim udział 34 uczniów z klas IV –VI. 
Do finału, który odbędzie się 28 marca w Warszawie, zakwalifikował się 
Bartosz Wojciechowski z klasy Vb. Życzymy powodzenia!

„HORYZONTY MATEMATYKI”
Na Wydziale Fizyki oraz Matematyki i Informatyki UAM od-

był się konkurs matematyczny „HORYZONTY MATEMATY-
KI”. W konkursie wzięło udział ponad 200 uczniów szkół pod-
stawowych województwa wielkopolskiego. 

Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Graczyk z kl. VIa, We-
ronika Urbanowicz z kl. VIa i Bartek Wojciechowski z kl. Vb. 
Konkurs miał nietypową formę, ponieważ startujący w nim 
uczniowie nie korzystali bezpośrednio z wcześniej zdobytej wie-
dzy. Ważna była umiejętność słuchania i przetwarzania informa-
cji. Uczniowie wysłuchali wykładu, rozwiązywali test, następnie 
obejrzeli krótkie prezentacje związane z matematyką: „Złoty po-
dział” i „Problem skoczka szachowego”. 

MATEMATYCZNY KANGUR
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do tego konkursu. W tym roku 

również klasy drugie sprawdzały swe umiejętności uczestnicząc w kon-
kursie Żaczek. Konkurs ten  jest sprawdzoną na świecie formą popula-
ryzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej. Do konkursu przystąpiło 
21 uczniów w trzech kategoriach: Żaczek – 3 uczniów kl. II, Maluch – 8 
uczniów kl. III i IV, Beniamin – 10 uczniów kl. V i VI.

W czasie konkursu uczniowie rozwiązywali test wyboru. Zadania 
były oryginalne, nieszablonowe, często zabawne. Wyniki konkursu będą 
ogłoszone w maju. Trzymamy kciuki!

URODZINY PATRONA
Patron naszej szkoły ORP „Poznań” świętował 23. rocznicę pierw-

szego podniesienia bandery. Z tej okazji 7 marca w porcie wojennym 
w Świnoujściu na pokładzie okrętu odbył się uroczysty apel, w którym 
tradycyjnie od 8 lat uczestniczy pani dyrektor naszej szkoły Małgorzata 
Borowiak wraz z delegacją. Pani dyrektor odczytała w imieniu prezy-
denta Miasta Poznania i w imieniu społeczności SP 45 okolicznościowe 
listy z życzeniami dla załogi i okrętu.

Na uroczystość przybył kmdr Zygmunt Białogłowski pełniący obo-
wiązki dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dowódca 2 Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych kmdr por. Grzegorz Okuljar, do-
wódcy pozostałych okrętów dywizjonu oraz byli członkowie załogi ORP 
„Poznań”. Uroczyste podniesienie bandery jest dla okrętu najważniej-
szym dniem w roku, a dla przybyłych gości dużym przeżyciem. Gospo-
darz uroczystości dowódca okrętu kmdr ppor. Mariusz Pioś podzięko-
wał załodze okrętu za sumienną służbę i pracę, a zasłużonym osobom 
wręczył odznakę pamiątkową ORP „Poznań”.

„ZRZUĆ KOKON”
Po raz drugi w naszej szko-

le, w pierwszy dzień wiosny 
21 marca, obchodziliśmy 
DZIEŃ MOTYLA - dzień 
wrażliwości na potrzeby 
osób wymagających wspar-
cia. Tegoroczne działania 
wolontariuszy w ramach 
Dnia Motyla - pod hasłem 
“Zrzuć kokon” - mają pomóc 
w dokończeniu rozbudowy 
Hospicjum Palium.
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dzień motyla
- dzień wrażliwości

Fragment widowni podczas tegorocznego „Dnia Kobiet”. Pani Maria Rydlewska (z lewej) oraz Halina i Jan Mrozowie. 

Kierująca klubem „Cybinka” pani Anna Jarecka (z lewej) 
i animatorka wielu klubowych działań pani Ina Szczepaniak. 

kulturalnie  w „cybince”

ależ,  proszę  bardzo!
gdzie kulturalne elity?
Od kogo uczyć się dobrego tonu i odpowiednich manier.  

Wyszło na to, że tych autentycznych elit kulturalnych to my właściwie 
nie mamy. Niegdyś z pewną tremą chodziłam na rozmaite spotkania lu-
dzi biznesu. Nie wiedziałam jak się ubrać, jak zachować, jakich sztućców 
używać. Poradzono mi, abym obserwowała innych, obytych ,,na salo-
nach”. Dobrze jednak, że posłuchałam własnej intuicji, bowiem zacho-
wanie przy bankietowych stołach było doprawdy żenujące. Ta obfitość 
jedzenia nakładana na jeden talerz, tak jakby miało za chwilę zastawy i 
jedzenia zabraknąć, trwanie przy szwedzkim stole, choć przecież inni 
też chcieliby coś skosztować... 

Przeczytałam gdzieś, że im ktoś jest starszej daty w bogactwie bo-
gactwo tym dłużej zwleka z rozpoczęciem posiłku. No, tak, ale te na-
sze ,,bogactwa” są zaledwie jedno- czy dwupokoleniowe, więc nie ma 
co się dziwić tym zachowaniom. O lekarzach i ich zachowaniu wobec 
pacjentów napisałam już tyle w tej rubryce, że w złym tonie byłoby po-

wtarzanie... Szturmy na nowo otwarte galerie handlowe już właściwie 
nikogo nie dziwią, bo rozreklamowane promocje, bonusy itd. są nie byle 
jakim magnesem. Oczywiście, człowiek kulturalny nie podda się takiej 
presji, aby rzucać się na towar niczym hiena na padlinę. 

Wielu czytelników oburzy się być może na to dosadne określenie.  
I nawet znajdą argument: jeśli kulturę tworzą aktorzy powszechnie znani 
z masowo oglądanych seriali, a równocześnie widzimy dwie ,,gwiazdy”, 
które w nowo otwartym butiku wyrywają sobie kieckę znanego projek-
tanta, to co się dziwić nam – maluczkim? A te pyskówki, a to epatowanie 
własnym życiem osobistym? Toć to targowisko próżności i braku umia-
ru i – właśnie – kultury. Zatem współczesne ,,gwiazdy” też nie są elitą 
kulturalną, a prawdziwych artystów nie mamy możliwości oglądania w 
scenerii bankietowo-butikowej, bo oni tam nie bywają. 

Czyżby więc nie było u nas elit, od których można się uczyć dobrych 
manier, kultury języka i zachowania itp.? Wychodzi na to, że trudno 
by te elity poszukać (oczywiście, zawsze są wyjątki). Szczęśliwi są ci, 
którzy nabyli ogładę od swoich dziadków, rodziców, nauczycieli. Te-
raz przekazują tę wiedzę swoim dzieciom, wnukom. Sami więc może-
my dla siebie być kulturalną elitą!                                                       (E.K.)

Kilkadziesiąt mieszkanek Osiedla Pomet i sąsiednich skorzystało z 
zaproszenia w gościnę do Klubu „Cybinka” na sympatyczną imprezę 
z okazji Dnia Kobiet. Atrakcją były m.in. występy wokalistek, które 
zaśpiewały po kilka znanych, lubianych piosenek. Klub zafundował 
też gościom napoje zimne i ciepłe oraz ciastka. Zebranych przywitała 
serdecznie kierownik placówki pani Anna Jarecka, a imprezę prowa-
dziła pani Ina Szczepaniak. 

Wśród gości były m. in. koordynatorka wszystkich klubów SM „Osie-
dle Młodych” pani Wiesława Piosik i przew.  samorządu os. „Pomet” 
pani Janina Paprzycka. Trzeba podkreślić i docenić, że dzięki wymie-
nionym paniom klub „Cybinka” działa tak aktywnie i daje szansę zapre-
zentowania swoich talentów okolicznym mieszkańcom, w tym wokalnie 
uzdolnionym artystom. Foto na okładce: Marta Grabowska (z prawej) i 
Aleksandra Pawlicka wykonały wspólnie „Dumkę na dwa serca”.

W słoneczny pierwszy dzień wiosny 21 marca wolontariusze 
z SP nr 46 rozdawali mieszkańcom Poznania samodzielnie wy-
konane motyle wraz z ulotkami zachęcającymi do wspierania 
rozbudowy Hospicjum Palium w naszym mieście. Towarzyszyli 
też prezydentowi Poznania panu Ryszardowi Grobelnemu, panu 
wicewojewodzie Przemysławowi Paci oraz założycielowi Hospi-
cjum Palium panu profesorowi Jackowi Łuczakowi w sadzeniu 
budlei – motylich krzewów.

Motyl – symbol wrażliwości - tak ciepło odbierany tego dnia 
przez poznaniaków przekona ich do wspierania cennej inicjaty-
wy rozwoju Hospicjum Palium. Wszystkich zainteresowanych 
pomocą zachęcam do odwiedzenia strony:www.siepomaga.pl/
hospicjum                                                             Izabela Skrzypczak
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z  kroniki  szkolnej  sp 55 
nasi konkursowicze

przedszkolaki w świetlicy

julka - nasza duma

„szli powstańcy
przez grochowe łąki”

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w różnych konkur-
sach międzyszkolnych. Wśród tych ogólnopolskich wielu uczest-
ników gromadzi od lat Alfik humanistyczny, organizowany przez 
firmę edukacyjną Jersz-Łowcy Talentów. Wyniki tegorocznej edycji 
pokazują, że mamy wielu utalentowanych uczniów, którzy wytrwałą 
pracą potrafią dobrze przygotować się do rywalizacji. Aż 8 uczniów 
znalazło się w pierwszej dwudziestce najlepszych w województwie. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują niżej wymienieni najmłodsi 
uczestnicy, czwartoklasiści, którzy pierwszy raz brali udział w tym 
konkursie i osiągnęli świetne wyniki.

Nikodem Prokopowicz z kl. IIIb - III miejsce w województwie i 62 
w kraju, Liliana Dembska z kl. IVb - I miejsce w województwie i 40 w 
kraju, Kacper Kaźmierczak z kl. IVa - XII miejsce w woj., Jakub Nowa-
kowski z kl. IVa  - XVI miejsce w woj., Krzysztof Szukała z kl. IVb - XIX 
miejsce w woj., Michał Tomański z kl.Vb - XV  miejsce w woj., Zuzanna 
Urbanowicz z kl. VIb - VII  miejsce w woj., Julia Nowakowska z kl. VIa 
- XIII miejsce w woj. Jeżeli umiejscowimy pozycje tych uczniów na tle 
633 uczestników z Wielkopolski i ponad 3 tysięcy w kraju, to tym bar-
dziej możemy docenić ich znaczenie.

Na uwagę zasługują również wyniki trudnego konkursu polonistycz-
nego ,,Fraszka”, w którym znowu czwartoklasiści Maksymilian Natka-
niec, Liliana Dembska i Kacper Kaźmierczak poradzili sobie bardzo do-
brze. Gratuluję serdecznie wszystkim konkursowiczom wiedzy z zakre-
su literatury i języka polskiego. Mam nadzieję, że uczniowie widoczni 
na zdjęciach jeszcze niejeden raz przyniosą chlubę naszej szkole.

                                                                                       Grażyna Miszkiel
Chór szkolny i uczniowie z klasy Vb zaprosili w dniu 6 marca 2014 

roku na apel z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Chór pod 
kierownictwem pani Małgorzaty Pietrzak wykonał montaż słowno- mu-
zyczny o zwycięskim zrywie w Wielkopolsce. Fakty historyczne zostały 
wplecione w wiersze i pieśni patriotyczne. Odżyły postaci Ignacego Jana 
Paderewskiego, gen. Stanisława Taczaka, gen. Józefa Dowbór-Muśnic-
kiego, Franciszka Ratajczaka, ppor. Jana Kaczmarka dowódcy III kom-
panii telegrafistów na poznańskiej Cytadeli… Zdjęcia z rekonstrukcji 
historycznej, jaka miała miejsce na Placu Wolności w dniu 27 grudnia 
2013 roku, i okolicznościowa wystawa podkreśliły doniosłość tego zwy-
cięskiego wydarzenia. 

„MY WIELKOPOLANIE PRZYSIĘGAMY PAMIĘTAĆ O ODWA-
DZE NASZYCH PRZODKÓW, KOCHAĆ OJCZYZNĘ I CHRONIĆ 
WSPÓLNE DOBRO, SŁUŻYĆ ZIEMI WIELKOPOLSKIEJ I BUDO-
WAĆ JEJ PRZYSZŁOŚĆ. PAMIĘTAMY I WYTRWAMY!”

Apel przypomniał społeczności uczniowskiej o wartości słów: OJ-
CZYZNA, POKÓJ, WOLNOŚĆ, BOHATERSTWO, PATRIOTYZM.

                                               Małgorzata Pietrzak, Zofia Mroszyńska

Z ogromną radością informujemy, że mamy w naszej SP55 kolejną, 
wyjątkową uczennicę. Bardzo zdolną, a do tego niezmiernie pracowitą 
i sympatyczną. Tą wyjątkową dziewczyną jest Julia Nowakowska. Na-
sza Julka znalazła się w finale dwóch bardzo trudnych i renomowanych 
konkursów polonistycznych. W Wojewódzkim Konkursie Języka Pol-
skiego, który odbywa się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu, Julka otrzymała tytuł finalistki. W całej Wielkopolsce tylko 45 
uczniów może się w tym roku poszczycić takim osiągnięciem. 

Drugim z konkursów, w którego finale znalazła się Julka, była „Złota 
żabka”, organizowana od wielu lat przez fundację „Ekos” ze Swarzędza. 

19 marca – jak co roku wiosną odwiedziły nas dzieci z wychowaw-
czyniami z Przedszkola 68, by zapoznać się ze starszymi kolegami z 
SP55 i wspólnie wykonać wiosenne ozdoby i zabawki. Uczniowie z 
klas 1, 2 i 3 lubią dzielić się swoimi umiejętnościami plastycznymi i 
chętnie pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Tego dnia zrobi-
liśmy papierowe zwiastuny wiosny- kolorowe ptaszki z kółek, piękne 
kwiatki z pasków i motylki z harmonijek. 

Mieliśmy nawet czas na wspólne czytanie, zwiedzanie szkoły, a z 
biblioteki przedszkolaki wypożyczyły sobie wzruszającą „Sznurkową 
opowieść”. Na zakończenie tych miłych odwiedzin starszaki z przed-
szkola spotkały się ze swoimi przyjaciółmi, którzy wychowanie przed-
szkolne realizują w szkolnej „zerówce”. 

                                                     Wychowawczynie ze świetlicy SP55

Konkurs ten odbył się 22 marca, 
dlatego nie znamy jeszcze jego 
ostatecznych wyników. Musimy 
na nie poczekać do 4 kwietnia. 
Jednak cieszymy się już teraz, bo 
samo znalezienie się naszej uczen-
nicy w gronie najlepszych jest dla 
nas powodem do radości i dumy. 
Julko, dziękujemy Ci za to, że cią-
gle rozwijasz swoje talenty, nie 
spoczywasz na laurach i zawsze 
godnie reprezentujesz swoją SP 55.                                                                                                                                              
                          Twoi Nauczyciele 
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każdy znaczek wspiera misje
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

Gimnazjaliści posprzątali

Jak dobrze, gdy ktoś podaje nam rękę. W Szkole Podstawowej 
nr 85 trwa akcja „Każdy znaczek wspiera Misje”. Na każdej kopercie 
i pocztówce jest znaczek, który wcale nie musi trafić do śmietnika. 
Co robić? Przede wszystkim nie wyrzucać ich do kosza i samemu nie 
odklejać!!! Znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem, 
aby go nie uszkodzić. Zebrane w ten sposób znaczki przekazać koor-
dynatorowi akcji – s. Justynie. 

Dnia 28 lutego dziewczynki z klasy IVb - Julia, Tamara i Martyna 
wraz z siostrą - zawiozły ok. 3 kg znaczków do Centrum Misyjnego Ar-
chidiecezji Poznańskiej  i przekazały na ręce Sióstr Klawerianek. Siostra 
Misjonarka Barbara zaprosiła nas do Sekretariatu Misyjnego i opro-
wadziła po Muzeum. W sposób niezwykle interesujący przedstawiła 
prace na Misjach; podziwiałyśmy wspaniałe eksponaty przywiezione z 
różnych  kontynentów. Wróciłyśmy zadowolone i ubogacone nowymi 
wiadomościami. Chcę nadmienić, iż uzyskane pieniądze ze sprzedaży 

         „JA I PRZYRODA”
Dnia 28 lutego 2014 r. odbyła się w SP85 XI już edycja konkursu dla 

uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych - „Ja i Przyroda”. 
W etapie dzielnicowym gościliśmy zespoły uczniów SP nr 14, 19, 46, 
50, 55, 85. Wszyscy rywalizowali w etapie pisemnym, a do części ustnej 
zakwalifikowały się trzy najlepsze grupy. Zwyciężył zespół ze szkoły nr 
46, drugie miejsce zajęła szkoła nr 55, a trzecie szkoła nr 85. Uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą na temat parków krajobrazowych wojewódz-
twa wielkopolskiego i zależności występujących w przyrodzie oraz zna-
jomością roślin i zwierząt chronionych w Polsce. 

W przerwie między etapem pisemnym i ustnym dzieci miały oka-
zję poznania się, rozmów przy wspólnym posiłku. Konkurs organizują 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Szko-
ła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu. Celem 
jest ukazanie walorów przyrodniczych Wielkopolski oraz rozbudzanie 
wrażliwości przyrodniczej i kształtowanie postaw proekologicznych. 
Biorą w nim udział szkoły z Poznania, Leszna, Piły, Konina i Kalisza. 

SIATKARSKIE SUKCESY 
Uczniowie z naszej szkoły 26 lutego br. kolejny raz brali udział w 

turnieju siatkarskim o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu. Uczestniczyło 10 zespołów dziewcząt i 
7 zespołów chłopców. W finale nasze dziewczęta zmierzyły się z zawod-
niczkami z SP 50 i uległy im 19 do 25. Ostatecznie nasza reprezentacja 
dziewcząt w składzie: Weronika Fiałkowicz, Maja Sobecka, Oliwia 
Gramolińska, Zofia Doczekalska, Nicole Czysta, Milena Genderka 
zajęła II miejsce.

W półfinale nasi chłopcy pokonali siatkarzy z SP 50 wynikiem 25 do 
8, w finale z SP 55 zwyciężyli 25 do 18 i zajęli I miejsce. Skład reprezen-
tacji chłopców: Maciej Pietrzak, Dawid Stefański, Kewin Janas, Kon-
rad Kumiszcza, Mateusz Moczko, Mateusz Szuba, Piotr Luther orasz 
i Sebastian Ronkiewicz. Pani dyrektor Alina Dobrzyńska wręczyła 
puchary zwycięskim drużynom oraz pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Gratulacje dla zawodniczek i zawodników!!!              MagdaleSkierecka

HOKEISTKI W FINALE!!!
Dnia 11 marca br. w SP 18 w Poznaniu odbył się półfinał Mi-

strzostw Poznania w unihokeju dziewcząt. W zawodach udział 
wzięły cztery szkoły podstawowe z Poznania: SP 5, SP 6, SP 85 
oraz SP 18. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. 
Nasze zawodniczki zanotowały 2 zwycięstwa oraz jedną porażkę. 

Do finału Mistrzostw Poznania awansowały drużyny SP 5 oraz SP 
85. Drużyna grała w następującym składzie: Nicole Czysta – bram-
karz, Maja Sobecka, Oliwia Gramolińska, Daria Roszczyńska, Ni-
kola Skrzypczak, Martyna Matuszewska, Zuzanna Zelewska, Kinga 
Piotrowska oraz Natalia Nowak. Gratulujemy sukcesu wywalczone-
go przez nasze hokeistki. Trzymajcie za nas kciuki w finale!!! 

                                                                                         Filip Fedejko

znaczków zostaną przekazane misjonarzowi w Kamerunie na budowę 
studni. Gorąco zachęcam wszystkich do akcji i dziękuję za widzialne 
zaangażowanie w zbiórkę znaczków.                                            s. Justyna 

Patronat honorowy nad konkursem pełnią: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego i Wielkopolski Kurator Oświaty.        Alina Foluszna
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ZWYCIĘSKIE HOKEISTKI  Z SP 85 !!!
8 marca 2014 roku na hali Politechniki Poznańskiej odbył się II tur-

niej o Puchar Prezesa AZS Politechniki Poznańskiej w halowej odmianie 
hokeja na trawie. W zawodach rywalizowało osiem zespołów podzielo-
nych na 2 grupy, w tym dwie drużyny z naszej szkoły: SP 85 I oraz SP 85 
II. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Do finału awansowali 
zwycięzcy w grupach. SP 85 I wygrała w grupie wszystkie mecze uzy-
skując awans do finału. Natomiast SP 85 II przegrała wszystkie mecze 
grupowe i w klasyfikacji końcowej zajęła 8 miejsce.

W finale nasze hokeistki z SP 85 I pokonały 4:0 SP 25 Poznań i zajęły 
I miejsce w turnieju. SP 85 I reprezentowały: Maja Sobecka, Daria Rosz-
czyńska, Oliwia Gramolińska i Martyna Matuszewska. SP 85 II: Nikola 
Skrzypczak, Natalia Nowak, Zuzanna Zelewska, Natalia Nowak, Oliwia 
Gut oraz Marta Nowak.                                                          Filip Fedejko

II Turniej Hokeja na Trawie Dziewcząt

„Z PRZYJACIELEM JEST WESELEJ”
Już czwarty rok z rzędu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Festi-

walu Sztuki Naszych Dzieci organizowanym przez Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu oraz Stowarzyszenie 
„Trwanie”. W tym roku na Festiwalu w Sali Wielkiej Centrum Kultury 
Zamek gościły dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b oraz klasa 3a. 
Hasło XV Festiwalu brzmiało: „Z przyjacielem jest weselej”.

Dzieci podziwiały talent artystów z niepełnosprawnością oraz niesa-
mowitą wrażliwość artystyczną młodych twórców. Obejrzeli wystawę 
prac plastycznych oraz prezentacje sceniczne .Występującym Artystom 
gratulujemy talentu, entuzjazmu i ogromnego zaangażowania. Do zoba-
czenia za rok!!!                                                Tatiana Mura-Waraczewska

JESTEM RYCERZEM PANA
Podczas rekolekcji wielkopostnych w SP85 przez trzy dni rozważa-

niom przewodniczyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: Agnieszka i 
Małgorzata. Hasło rekolekcji nawiązywało do tematu roku liturgiczne-
go: Wierzę w Syna Bożego (więc jestem Jego rycerzem). Program zawie-
rał - oprócz nauk Sióstr - bardzo wiele różnych zajęć, spotkań i prac. Nie 
zabrakło chwalenia Pana Boga śpiewem i poznawania Ewangelii.

Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z panią Marią Stefaniak- naszą 
kochaną Panią Teatrynką, która przygotowała w niezwykle ciekawy sposób in-
scenizację pt. „Śladami Świętego Franciszka”. Dzieci wcielały się w różne role bli-
skich osób świętego, a nawet w role zwierząt, ptaków i roślin. Były to szczególne 
dni roku szkolnego - choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki.

                                                                                                                   S. Justyna

„NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON”
Klasy 3a oraz 3b SP85 uczestniczyły w lekcji edukacyjnej ogólnopolskiej 

kampanii informacyjnej ministerstwa finansów „Nie bądź jeleń, weź paragon”. 
Lekcję w ciekawy sposób przeprowadziły przemiłe panie z poznańskiego Urzędu 
Skarbowego. Dzieci dowiedziały się, że po każdej transakcji powinny zabierać 
paragon. Ma to duże znaczenie dla kupującego, dla którego paragon jest pod-
stawowym dowodem zakupu. Dzięki prezentacji uczniowie potrafią „odczytać” 
paragon, który potwierdza co kupiono, od kogo, kiedy i po jakiej cenie.

W trakcie akcji edukacyjnej panie z Urzędu Skarbowego wskazywały dzieciom 
korzyści płynące z posiadania paragonu, który pomaga porównać ceny, informu-
je ile i za co płacimy, a w przypadku zastrzeżeń – umożliwia skuteczną reklamację 
oraz zwrot wadliwego towaru. Na zakończenie zajęć panie przeprowadziły kon-
kurs. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki. Dziękujemy!!! 

                                                                                     Tatiana Mura-Waraczewska

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – DZIEŃ MOTYLA 
W tym roku pierwszy Dzień Wiosny zorganizował Samorząd 

Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariuszy pod hasłem „Zrzuć ko-
kon – Dzień motyla – Dzień wrażliwości”. Szkoła zamieniła się w małą 
motylarnię. Papierowe motyle wykonane przez uczniów z oddziału 
przedszkolnego, kl. 1-3 oraz 4-6  „fruwały’’ wszędzie. Przez cały dzień 
rozbrzmiewała muzyka. Uczniowie z SU zamienili się w nauczycieli i prowa-
dzili lekcje polskiego, matematyki, przyrody, angielskiego i wf.

Barwny korowód klas 0 – 3 z Marzanną na czele, maszerując wokół osiedla 
głośno przeganiał zimę i witał wiosnę. Przed korowodem szli przedstawiciele 
szkolnego Małego Wolontariatu, którzy z uśmiechem na twarzy rozdawali prze-
chodniom motyle. Piątek 21 marca przyniósł nam wielką, pogodową niespo-
dziankę. Było ciepło i bardzo słonecznie.                Tatiana Mura-Waraczewska



20

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

retroweriada

Czytajmy!
przepisy na życie 
,,Przepis na życie” Nicky Pellegrino to losy dwóch młodych kobiet: 

Leili i Alicji, które zmagając się z kolejnymi etapami swojego życia szu-
kają swojego powołania zawodowego. Rzecz dzieje się w niewielkiej 
włoskiej mieścinie, w restauracjach i niewielkich knajpkach. A wszędzie 
mnóstwo smakowitych aromatów. Czytając ,,Przepis na życie” co rusz 
byłam głodna. Żałować należy tylko, że chyba większość przepisów ku-
linarnych z tej powieści nie można zrealizować w naszej kuchni.

Powieść Jave Caroll ,,XXL” wypożyczyłam przypadkowo i był to do-
bry przypadek. Samotna Susan poszukuje miłości, próbuje znaleźć się w 
życiu. I wcale nie jest to tak banalne jak by się mogło wydawać. Dobra 
rzecz do poduszki i na chandrę. 

Mechanicy (z innego świata), wspólnie śniony sen, kto Ziemianin a 
kto przybysz.. Jonathan Caroll od lat ma swoich wielbicieli w Polsce, 
zresztą nasz kraj traktuje z wielką sympatią. Ja też lubię jego powieści, 
podziwiam wyobraźnię autora. Zazwyczaj brałam udział w swoistej 
przygodzie literackiej. ,,Kąp lwa” to zawikłana fantastyka. Dla mnie - za 
dużo. Kto lubi niech poczyta. 

Anonsuję dwa albumy - opowieści autobiograficzne. Wojciech Mann 
w ,,ROCK-MANN czyli jak nie zostałem saksofonistą” opowiada 
historię swojej fascynacji rockiem – od najmłodszych lat. Czyni to z 
uśmiechem, autoironią (śpiewać nie umie, grać też nie, a jednak jest mu-
zycznym ekspertem). To nie tylko wycieczka w przeszłość muzyczną, ale 
też przywołanie świata dawnych odbiorników radiowych (kto pamięta 
,,Szarotkę”? A kto szukania w radioodbiorniku stacji Luksemburg?), 
gramofonów, czarnych płyt, pirackich nagrań na płytach-pocztówkach 
(pamiętam, że nazajutrz po koncercie festiwalu opolskiego już biegłam 
na Półwiejską, aby w maleńkim sklepiczku kupić taką ,,pocztówkę” z 
dopiero co wyśpiewanym przebojem!). Dużo zdjęć, wiele anegdot... 

Drugi album autorstwa Agnieszki Perepeczko. ,,Babie lato czyli 
bądź szczęśliwa całe życie” to opowieść o jej życiu (w Polsce i Australii) 
i karierze, o tym jak być fascynującą kobietą mimo upływu czasu. Sporo 
przepisów kulinarnych. Podejrzewam, że może doczekamy się kolejne-
go wydania (to już jest trzecie), w którym Agnieszka Fitkau-Perepeczko 
opowie jak być wdową. Tak, nie  ukrywam swojej antypatii. Tę  autorkę-
modelkę-aktorkę poznałam osobiście (jak i jej męża – pamiętnego Jano-
sika), o czym opowiem w innej rubryce. Książki, o których mowa po-
wyżej, są do wypożyczenia w naszej bibliotece przy Tomickiego 14.      

                                                                                               Ewa Kłodzińska

Tegoroczna Retroweriada odbędzie się 18 maja 2014r. w 
Strzeszynku. Będzie to III Międzynarodowy Zlot Miłośników 
Rowerów Zabytkowych, zorganizowany przez Automobilklub 
Wielkopolska. W zlocie mogą brać udział posiadacze rowerów 
wyprodukowanych do 1945r. oraz produkcji polskiej do 1965r. 
Polecam udział w imprezie, można przenieść się w czasie na-
wet o sto lat... Polecam też strony Automobilklubu Wielkopol-
ski: www.aw.poznan.pl, oraz www.aw.poznan.pl/muzeum/

W ramach zlotu odbywają się następujące konkurencje: najstarszy 
rower, najstarszy rower produkcji polskiej, najlepiej odrestaurowany 

rower, najoryginalniejszy rower, najciekawszy technicznie rower, najcie-
kawszy strój, test z historii i budowy roweru.

W Muzeum Motoryzacji w Poznań City Center przy ul. S. Matyi 2, 
oprócz ekspozycji pojazdów zabytkowych, trwa czasowa wystawa sta-
rych rowerów, którą gorąco polecam. Czynna do połowy kwietnia br., 
PCC, II piętro, codziennie od godz. 9 do 21.

W ubiegłym roku pan Jacek Pacyński z Os. Warszawskiego zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii najlepiej odrestaurowany rower foto ni-
żej). Zyskał sobie uznanie i podziw znajomych, też sąsiadów z osiedla. 
Muszę przyznać, że pan Jacek zaraził mnie swoją pasją i planuję wziąć 
udział w tegorocznej edycji. Trwają gorączkowe przygotowania roweru i 
stroju. Retroweriada była bardzo dobrze zorganizowana, oprawiona cie-
kawą muzyką i niezapomnianą atmosferą.              Karina Kozanecka

ŚPIEWY WIELKANOCNE
 Pieśni kościelne są też zapisem obyczajów i dawnego języka polskiego, który 

zachował się w słowach religijnych śpiewów. Pieśni pasyjne o męczeńskiej śmier-
ci Chrystusa wywodzą się ze średniowiecznych dramatów misteryjnych i ludycz-
nych, odgrywanych na jarmarkach ,,misteriach Męki Pańskiej”. 

Trzeba koniecznie przypomnieć XIII-wieczną łacińską pieśń ,,Stabat Mater 
dolorosa”  - ,,Bolejąca Matka stała”, do której nawiązywali różni twórcy. Z XV 
w. pochodzi tzw. ,,Lament świętokrzyski”: ,,Posłuchajcie, bracia mili/Kcęć wam 
skorżyć krwawą (znękaną) głowę/Usłyszycie mój zamętek (cierpienie, żałość)/
Jen mi zstał w Wielki Piątek(...)”. To arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej, 
zwane też ,,Żalami Matki Boskiej pod krzyżem”.  Takie lamenty wyśpiewuje się do 
dziś  w ,,Gorzkich żalach”. Ich autorem jest ks. Wawrzyniec Benik.

Lamentem, skargą, ale samego Chrystusa(!) jest pieśń z XVII w.: ,,Ludu, mój 
ludu,/cóżem ci uczynił?”, śpiewana do dziś, również w ,,transkrypcjach”: ,Krzyżu, 
mój krzyżu, - com dla Ciebie zrobił? Wiele pieśni poszło już w zapomnienie, jak 
wywodzące się ze średniowiecza, wielozwrotkowe ,,Pozdrowienie członeczków 
Pana Jezusowych” czy podobna w treści ,,Dobranoc, Głowo święta”. 

Do dzisiaj śpiewane są pieśni XVI-wieczne: ,,Krzyżu święty nade wszystko”, 
,,Rozmyślajmy dziś wierni krześcijanie”, czy XVIII-wieczne ,,Wisi na krzyżu”, 

,,Ogrodzie Oliwny”, ,,Jezu Chryste, Panie miły”. Intensywny rozwój polskich 
pieśni wielkopostnych przypada na XVII i XVIII wiek. Pieśni pasyjne są przede 
wszystkim swoistymi opowieściami o męce Pańskiej, są też sposobem na wypo-
wiedzenie-wyśpiewanie przez wiernych bólu, żalu, frasunku...

ALLELUJA! (Wychwalajcie Jahwe!) Zmartwychwstanie Pańskie, owo naj-
ważniejsze dla chrześcijaństwa wydarzenie (i święto), o dziwo,  nie zaowocowało 
pieśniami tak bogato jak okres wielkopostny. Pieśni te pojawiły się w liturgii na-
szego Kościoła w I poł. XIV w. i początkowo wtrącane były w łacińskie śpiewy 
kleru podczas procesji rezurekcyjnej. Potem zaczęły żyć własnym już rytmem 
w oktawie Wielkanocy. W tzw. Graduale płockim (poł. XIV w.), księdze zawie-
rającej nuty i teksty śpiewów mszalnych, umieszczono trzy pieśni wielkanocne: 
,,Wstał smartwich crol Synboży”, łacińska ,,Ofierze paschalnej chwałę niech od-
dają chrześcijanie” oraz ,,Presstwe swete weschrznene” czyli śpiewane do dziś 
,,Przez Twoje święte zmartwychpowstanie”.

Pieśni wielkanocne to ciąg dalszy opowieści o tym, co się działo po męczeń-
skiej śmierci Chrystusa. Zatem są trzy Marie i otwarty pusty grób, to rozważania 
apostołów, co też stało się z ciałem Mistrza, to spotkanie w drodze do Emaus... To 
śpiewane opowieści o radości z pokonania śmierci.

Niechaj zatem zabrzmi Alleluja! ,,Otrzyjcie już łzy płaczący” (pieśń z końca 
XIX w.), bo ,,Wesoły nam dzień dziś nastał” (XVII w.)!               Ewa Kłodzińska



21

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

HOROSKOP na kwiecień
BARAN - Będąc spod znaku Marsa lubisz wszelkie swoje sprawy rozpoczynać 

we wtorek. Cechuje Cię przy tym łatwość nawiązywania kontaktów, stąd liczne 
spotkania i jakby ożywiony plan rozrywek. Honoriusz Balzak zwykł był w ta-
kich sytuacjach mawiać: “Każda kobieta bada ukochanego mężczyznę jak sędzia 
zbrodniarza”. Tymczasem nadchodzi raczej pora cementowania nadwyrężonych 
więzi duchowych i fizycznych pospołu. W uczuciach oprzyj się na intuicji.

BYK - Twoim dniem jest piątek. Łagodniejesz wówczas niepomiernie, cho-
ciaż z natury, niejako, nie brak Ci skłonności do nieporozumień i rozdźwięków. 
Niespodzianki w kontaktach towarzyskich, i to bulwersujące. W miejscu pracy 
natomiast posunięcia jak najbardziej racjonalne i wcale korzystne.

BLIŹNIĘTA - W środę sprzyja Ci Merkury. Pielęgnowanie klimatu we-
wnętrznego spokoju powściągnie skutecznie Twoją dotychczasową zaborczość. 
Wiesz przecież dobrze, że “szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością”. 
Postawisz na pojednanie nie wymagając zgoła rzeczy niemożliwych. Nie bę-
dziesz próbować narzucać swojej opinii osobom postronnym. “Dla niektórych 
zwykły stołek jest cokołem”.

RAK - Poniedziałek jest Twój nawet wówczas, gdy większość spośród znajo-
mych tego dnia absolutnie nie lubi. Zarażasz wszystkich dookoła swoim optymi-
zmem. Ogromne powodzenie w miłości. Zdajesz sobie sprawę, że tylko “kobieta 
jest - jak głosi Louis Aragon - przyszłością mężczyzny”. W wyniku przedziwne-
go splotu okoliczności bliska sercu osoba wyruszy niespodziewanie w daleką 
długotrwałą podróż.

LEW - Jesteś spod znaku Słońca, przeto najulubieńszym twoim dniem jest 
niedziela. W kłopotliwych sytuacjach okaże się, że nie grozi Ci bynajmniej sa-
motność. Otoczenie skłoni Cię do niezbyt przyjemnych dla Ciebie akurat pod-
sumowań. Przetrzymasz i te opały. Wszak “mężczyźni nie potrafią - pisał Marcel 
Achard - poznać kobiet, aleć wciąż próbują”. W sferze materialnej nader intere-
sujące, pożyteczne kroki.

PANNA - Środa odpowiada Ci najbardziej. Wówczas przecież „wszystkie ko-
biety są młode, a niektóre młodsze”. Trudny zdefiniowania stan duszy. Wkrada 
się w Twoją świadomość niepewność z racji postępowania niektórych znajo-
mych, czasem nawet uważanych niesłusznie za przyjaciół. Melancholia, tęskno-
ta i żal. Skomplikowane rozmowy. Opanujesz się i szybko staniesz na twardym 
gruncie. Zakochanie tuż....

WAGA - Wciąż piątek i piątek, czasem tylko świątek. Pod znakiem Wenus 
najwspanialej układa Ci się życie w nieustannej euforii miłości. Za wszelką cenę 
dążysz, by w każdym przypadku górę brały Twoje wyłączne racje. Tymczasem 
“powodzenie u kobiet - twierdzi Ambrose Bierce - ma ten, kto posiadł umie-
jętność obchodzenia się bez nich”. W pracy pełna dezorientacja i całkiem inne 
układy. Łatwo się do nich zapalisz i chyba jeszcze szybciej z nich dobrowolnie 
zrezygnujesz.

SKORPION - Jeszcze nie przekonujesz się do wtorku, aczkolwiek wiesz, żeś 
spod znaku Marsa i Plutona zarazem. Zapowiada się na wskroś emocjonująco. 
Jakaś zgoła brawurowa akcja. Nikt nie potrafi przeszkodzić temu wspaniałemu 
przedsięwzięciu. Wiedz jednakowoż, że “największe zwycięstwo nad kobietą - 
jak mawiał Napoleon Bonaparte - to uciec od niej”. Bierz tedy nogi za pas.

STRZELEC - Czwartek jest zazwyczaj dla Ciebie najszczęśliwszy. Wszak 
chadzasz w Jowiszowej aureoli. Pewna osoba mogłaby być dla Ciebie rzeczy-
wiście wszystkim, gdyby nie trudności ogromne, porozumiej się z nią raz na 
stałe. Właśnie. Wielki mały cesarz mawiał: “Z tym większym zapałem pra-
gniemy kobiety, im bardziej niemożliwa, czy tylko nawet trudna jest do osią-
gnięcia”.

KOZIOROŻEC - Sobota, boć to właśnie dzień Saturna, Twego opiekuna. 
Zastanawiająca alternatywa - albo odświeżysz uczuciowe dotychczasowe, nie 
zawsze i nie we wszystkim bezpieczne związki, albo spontanicznie postawisz 
na jedną kartę czyli rozwój “historii miłosnej” z góry skazanej na nieodwracal-
ną klęskę. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra sercu: pierwsza jest klejno-
tem, druga “skarbem bezcennym”.

WODNIK - Także sobota, gdyż Twoją tarczą życiową jest Uran. W naj-
bardziej nawet krytycznej sytuacji i przygnębieniu nie załamiesz się, lecz 
wykrzeszesz ze swoich niegdysiejszych zasobów psychicznych maksimum 
energii i umiejętności skutecznego działania. Liczysz rozsądnie i mądrze 
na własną tylko zaradność. Bacz jednak, że - jak twierdzi znawczyni duszy 
kobiecej Colette - rzadko kiedy kobieta wybacza mężczyźnie zazdrość, jeśli 
zaś nie jest zazdrosny - 
nigdy”.

RYBY - Czwartek jest 
najprzychylniejszym Ci 
dniem. Dbają o to i Jo-
wisz i Neptun. Naresz-
cie mniej obowiązków 
i należny Ci od dawna 
relaks. Ktoś jednakowoż 
chciałby wyzwolić w 
Tobie przemożną chęć 
rywalizacji i wszystko 
to pali mu na panewce. 
Pomnij na porzekadło: 
“Kobieta tylko wtedy 
dochowa wiary mężowi, 
gdy nikt do załamania tej 
wiary jej nie namawia”.

           IMIENNIK KWIETNIOWY
BERNADETA (16 kwietnia) jest ucieleśnieniem siły i wytrwałości. Jej główne cechy 

to uczuciowość i zmysłowość. Jest kokietką. Bernadeta to jednak złośnica, więc cza-
sem zdarzyć się może, że w napadzie gniewu swojego ukochanego pobije albo choćby 
i talerzem w niego rzuci. Z miłości... To kobieta ,,pamiętliwa”, czasem nawet po latach 
wspomni doznana krzywdę i za nią ,,odpłaci”. To kobieta aktywna, zaradna, nie odmówi 
pomocy.

ŁUKASZ (22 kwietnia) jest flegmatykiem. Cierpliwie obserwuje to co dzieje się woko-
ło. Nim ruszy do działania albo gdy musi zająć jakieś stanowisko przeanalizuje wszystko 
,,za” i ,,przeciw”. A ta analiza może trwać dość długo. Łukaszowi się nie spieszy. Podjętą 
jednak decyzję uważa za jedyną słuszną i cierpliwie będzie dążyć, aby jego punkt widze-
nia przyjęli także inni. Łukasz nie jest ani namiętny, ani towarzyski, choć lubi tworzyć 
różne grupy pomocy. Naiwny altruista.

tel. 602 685 977

biuro rachunkowe
radca prawny 

KSIĘGI HANDLOWE JUŻ OD 300ZŁ
PROWADZENIE KPIR OD 100ZŁ
SPRAWY PRACOWNICZE I ZUS
Mobilna księgowość - u klienta
Zakładanie i rejestracja firm, pomoc 
prawna, prowadzenie spraw przed 

sądami, sporządzanie pism.
Zapraszamy:
Poznań ul. Toruńska 7
Tel.61 879 45 14www.mega-lex.com.pl
e-mail: mega-lex@mega-lex.com.pl

Wystawa w Muzeum Archeologicznym
UNIKATOWE ŚREDNIOWIECZNE MONETY

Pięć nieznanych do tej pory egzemplarzy 
denarów Bolesława Chrobrego można obej-
rzeć na nowej wystawie czasowej, która po-
trwa do końca maja br. 

Wśród nich jest denar, na którym po raz 
pierwszy zapisano nazwę naszego państwa. 
Na innej monecie widnieje na jednej stronie 
imię Bolesława, a na drugiej św. Wacława. To 
najstarszy numizmat prezentowany na ekspo-

zycji, wybity w latach 995-997. Warto również przyjrzeć się monecie powstałej z okazji Zjazdu 
Gnieźnieńskiego w 1000 roku. „Jest to zapewne najładniejsza moneta prezentowana na wystawie, 
urzeka na niej kunszt wykonania portret księcia Bolesława wykonany przez nieznanego mincerza 
z początku XI wieku” – przekonuje Zbigniew Bartkowiak z Pracowni Numizmatycznej Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu, kurator wystawy.

NOWO OTWARTY 
SKLEP EURO-ART

ARTYKUŁY Z NIEMIEC 
I EUROPY ZACHODNIEJ
Chemia gospodarcza * Środki

czystości * Artykuły przemysłowe 
Kosmetyki * Artykuły Dekora-

cyjne Rękodzieło* Pomysł 
na upominek * Recykling

JAROMIRA 6, Poznań- Antoninek 
(naprzeciwko kościoła)

Tel.785 479 785
ZAPRASZAMY



22

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Nowy krzyż przy ul. Jaromira w Antoninku

20141988

tel. 61 879-25-48

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39
tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI
UPOMINKI - GAD¯ETY

GRAWEROWANE LASEREM

  Taka reklama 
            kosztuje 29 zł
              Stosujemy rabaty
              Tel. 61 876 84 88
         E-meil: sd@roletim.pl

507 047 067

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

  ZEGARMISTRZ
                Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17 
           Czynne od pon. do pt.
             godz. 15.00 - 18.00

RESTAURACJA

www.kamieniarz.org.pl  

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

„ZOOMIK” 
Sklep 

zoologiczno-wędkarski
Salon strzyżenia psów i kotów
Antoninek, ul. Mścibora 67

Tel. 797 286 948



gabinet
 stomatologiczny

tel. 790 609 180

apteka
 „pod smokiem”

tel. 61 887 90 24

 61-011 poznań       osiedle główna
ul. średnia 1



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                            


