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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW

Nasi kandydaci do Rady Miasta
Pozwólcie dzieciom żyć!
Pomnik gospodarności
Jaka nowa Folwarczna? 
Filharmonia zaprasza

MY mieszkańcy mamy prawo do miasta!  
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Informacje z aktualnych wydarzeń  artystycznych Sceny na Piętrze  
i zapowiedzi zamieszczamy na stronie 7

 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

Występ zespołu Szkoły Tańca Diament na placu zabaw podczas fe-
stynu przy ul. Wandy w Antoninku w pięknej scenerii bujnej zieleni.

Kolejna stara kamienica na Śródce przechodzi gruntowną moderni-
zację i rewitalizację. Inwestorem jest prywatny właściciel.

Rynek Wschodni, czyli samo centrum osiedla Główna. Od lat nie 
ma sposobu na zdewastowane pobocze i kałuże na nim po deszczu.

Stary, być może przedwojenny, hydrant na ul. Witkowskiej na Osie-
dlu Warszawskim. I jego dni - jak widać - są policzone.
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za miesiąc wybierzemy

niebezpieczne
przejście

 

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.

Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach to nasz wspólny obo-
wiązek. Przy skręcie w prawo z ulicy Krańcowej w ulicę War-
szawską postawiono blaszany płot i teraz kierowcy samochodów 
nie widzą ludzi, którzy zbliżają się do przejścia dla pieszych, a 
piesi, którzy chcą przejść przez jednię, nie widzą nadjeżdżających 
samochodów. Tą niebezpieczną rzeczywistość widać na załączo-
nym zdjęciu z lewej. Zabrakło komuś wyobraźni, ale ten błąd 
można przecież i trzeba naprawić zanim zdarzy się nieszczęście.

                                                                          Adam Wróblewski

Jeśli 16 listopada pójdziemy wybierać samorządową 
władzę, czyli Radę Miasta Poznania, to wśród wielu wrę-
czonych nam list znajdziemy jedną wyjątkową, noszącą 
nazwę KOALICJA PRAWO DO MIASTA. Jej wyjątkowość 
polega na tym, że zawiera nazwiska i imiona kandyda-
tów pozapartyjnych, zaproponowanych przez samych 
mieszkańców oraz obywatelskie stowarzyszenia, grupy 
działania itp. Ta lista daje nam wyborcom jedyną szansę 
przełamania istniejącego dotąd partyjnego i „kolesiowe-
go” monopolu w zarządzaniu Poznaniem. Gdyby udało 
się wprowadzić do poznańskiego samorządu osoby spod 
znaku wspomnianej KOALICJI, to byłyby one rzeczywi-
ście reprezentantami wyborców, a nie pionkami w rękach 
partyjnych szefów.

Partyjniactwo na szczeblu lokalnych władz jest złem, po-
nieważ przeszkadza w podejmowaniu uchwał najlepiej słu-
żących miastu, gminie i mieszkańcom. Powinny tu obowią-
zywać jednomandatowe okręgi wyborcze, bo wtedy samorzą-
dy lokalne byłyby złożone z ludzi obdarzonych zaufaniem w 
swoich środowiskach i przez nie rozliczanych, a nie wytypo-
wanych przez polityków. Partyjni dygnitarze nie chcą jedno-
mandatowych okręgów, gdyż one pozbawiłyby ich możliwości 
decydowania o tym, kto wejdzie do lokalnych władz. 

Obecnie więc tylko lista pod nazwą KOALICJA PRAWO 
DO MIASTA stwarza nam w Poznaniu szansę pokazania 
partiom gestu Kozakiewicza i wybrania ludzi nie uwikłanych 
w żadne układy, grupy interesów, zależności itd. Wiadomo, 
że partyjniactwo i wieloletnie trwanie przy władzy prowadzą 
zawsze do takich oraz wielu innych schorzeń. Tylko wymiana 
ludzi w samorządach lokalnych jest skutecznym lekiem na te 
bardzo rozplenione u nas patologie. Z czasem - niestety - i ci 
niewinni nowi stają się często podatni na szkodliwe społecz-
nie infekcje i dlatego będą weryfikowani w następnych wy-
borach. My, szarzy obywatele, musimy tylko z tej możliwości 
skorzystać. 

Lider listy KOALICJA PRAWO DO MIASTA w naszym 
okręgu wyborczym pan Krzysztof Bartosiak z racji swo-
ich dokonań ma w pełni prawo być numerem jeden wśród 
prezentowanych kandydatów. Stworzył prężnie działające 
społeczne stowarzyszenie Przystanek Folwarczna, dopro-
wadził do bezprecedensowej obywatelskiej uchwały owo-
cującej budową ulicy Folwarcznej, chce i potrafi pomagać 
na co dzień mieszkańcom, organizować cenne akcje itd. 
Obdarzymy zaufaniem ludzi, którzy już coś zrobili, mają 
pomysły. nie boją się przeciwności... Marcin Dymczyk

„Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ma co roku do 
dyspozycji setki tysięcy złotych, ale wszystkie te pieniądze oddaje 
szkołom”. Tylko to jedno jedyne zdanie w moim artykule pt. „Opóź-
nione w rozwoju” („MY” nr 8/2014) dotyczyło pośrednio szkół, 
choć bynajmniej nie było w nie wymierzone. W istocie chodziło 
o zwócenie uwagi, że samorząd A-Z-K zupełnie zaniedbuje kon-
kretne potrzeby mieszkańców i nie robi tego, co mógłby zrobić dla 
osiedlowej społeczności. Po miesiącu milczenia, we wrześniu br., 
jak na komendę jednocześnie, nadeszły do redakcji „MY” pisma ze 
wszystkich placówek oświatowych. Napisały dyrekcje SP55 i SP86 
oraz Gimnazjum nr 22, nie zabrakło nawet dwóch działających tu 
publicznych przedszkoli - nr 4 i 68. W przypadku SP 86 dodatkowo 
wypowiedziała się Rada Rodziców. 

Trzeba byłoby przeznaczyć kilka stron, aby te obszerne wypowiedzi 
przytoczyć, a takich możliwości nie ma. Wymowa wszystkich pism 
jest zresztą bardzo podobna. Zarzucają one autorowi i redakcji niedo-
cenianie, nierozumienie potrzeby inwestowania w oświatę i korzyści 
jakie z tego wynikają dla społeczeństwa. Panie dyrektor wyliczają jak 
wiele zrobiono w szkołach za osiedlowe pieniądze, a SP 55 i SP 86 
stwierdzają, że nie wyobrażają sobie działalności ich szkół bez wspar-
cia z budżetu Rady Osiedla. W treści pisma przewija się też wątek 
oskarżenia autora o polityczne motywy przyświecające napisaniu ar-
tykułu. 

Niektóre argumenty, mające uzasadnić słuszność przekazywania 
osiedlowych budżetów placówkom oświatowym, są po prostu niedo-
rzeczne. Oto fragment z pisma Rady Rodziców przy SP nr 86. „Należy 
również podkreślić, że inwestycje wniesione w system oświaty nie ulega-
ją dewastacji, ponieważ są nadzorowane, czego nie można powiedzieć  
o inwestycjach zewnętrznych. Ponadto należy rozważyć koszty związa-
ne z utrzymaniem corocznym, np. koszenie trawy, przycinanie drzew 
itd. Środki ponoszone na szkołę są wydatkowane jednorazowo i nie 
wymagają corocznych inwestycji w celu ich utrzymania w stanie nie-
zmienionym. Twierdzenie zatem, że lokalny samorząd jest nieudolny, 
ponieważ wspiera także rozwój szkoły, jest bezzasadne i demotywujące 
dla osób wykazujących się inicjatywą społeczną”. 

Znaczy to, że nie należy nic robić na osiedlach dla mieszkańców, 
bo ulegnie to dewastacji, wymaga kosztownego utrzymania itd. Sto-
sowanie tej filozofii inwestowania oznaczałoby zaniechanie budowy 
placów zabaw, boisk, otwartych siłowni, parków chodników, dróg  
i innych obiektów służących mieszkańcom. Na szczęście inne osie-
dlowe samorządy tak bynajmniej nie myślą, dzięki czemu jak grzy-
by po deszczu powstają w całym Poznaniu elementy infrastruktury 
poprawiającej bezpieczeństwo i jakość osiedlowego życia. Nie oddają 
pieniędzy inne rady osiedli, a tamtejsze szkoły i przedszkola też 
radzą sobie bardzo dobrze, nie gorzej niż nasze. 

Jestem przekonany, że Rada Osiedla powinna nawet ściślej i efek-
tywniej niż dotąd współpracować z placówkami oświatowymi na 
swoim terenie, bo te więzi są obecnie zbyt okazjonalne. Może po-
magać im również finansowo w miarę swych możliwości, ale przecież 
nie przekazywać całego budżetu, bo to uniemożliwia realizację zadań, 
do jakich lokalne samorządy są powołane. W Urzędzie Miasta jest 
specjalny wydział od finansowania oświaty. Już widzę jak cieszy się 
urzędnik tego wydziału, że Rada Osiedla sfinansowała szkolną inwe-
stycję. Zostały w kasie miasta pieniądze, które będzie można wydać na 
nagrody, wyjazdy „szkoleniowe”, wycieczki, zatrudnienie następnego 
zbędnego pracownika itd. Taki własnie jest skutek zwracania miastu 
osiedlowych pieniędzy.                                                 Jan Kowalski

„Opó źniOne w rOzwOju”  
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biedni ci bOgaci...

jak naprawdę pOmóc
OsiedlOwej Oświacie

„Przystanek Folwarczna”

Gimnazjum nr 22 (z lewej) i Szkoła Podstawowa nr 86 w Antoninku. Stanowią w istocie jeden zwarty kompleks architektoniczny 
w sercu osiedla i od lat stanowią miejsce kojarzące się z edukacją i wychowaniem kilku pokoleń mieszkańców.  

Znajoma psycholożka mówi mi, że bogaci 
też korzystają z pomocy psychologów i psy-
chiatrów. I to nie dlatego, że na takie terapie 
nastała moda. Nie dlatego, że nie mogą sobie 
poradzić np. z żałobą po bliskiej osobie czy z 
wiarołomnymi mężem czy żoną, dzieckiem 
nie spełniającym pokładanych w nim nadziei. 
Przychodzą, bo nie mogą sobie poradzić ze 
swoim... bogactwem. (Trochę się dziwię, bo 
gdybym była choć ciut bogatsza, to zapewne 
wiedziałabym jak żyć.) Oni, posiadając dobra wszelakie... boją 
się i nie widzą sensu życia. Utracili radość egzystencji. Boją się o 
bezpieczeństwo swoje i najbliższych, więc żyją w złotych klatkach 
swoich posiadłości, strzeżonych dzień i noc. 

German Sterligow, jeden z najbogatszych oligarchów w Rosji, 
swoje imperium zbudował  w wieku 24 lat i powiększał je dalej. 
Żyjąc jednak w strachu przed porwaniem czy zabójstwem (swoim 
czy licznej rodziny), zaczął uciekać – 23 razy zmienił adres. Zdo-
bywszy szczyty finansowych możliwości, znudzony nieco, wszedł w 
mariaż z polityką  i zaczął tracić to co zdobył. Wystraszył się, więc 
resztę majątku sprzedał i wraz z rodziną... osiadł na pustkowiu, 

gdzie zbudował chatę (tylko z podstawowymi udogodnieniami). 
Stał się dziwakiem, pisze bloga z poradami (nawet dla Putina: jak 
pokonać Ukrainę? Wysadzić  linie energetyczne, odciąć prąd).

Z tego bogactwa to bogatym mąci się w głowach. Szukają no-
wych doznań, aby nadać życiu jakiś ułudny sens: zmieniają żony 
lub mężów, objeżdżają świat cały, przeprowadzają się z pałacu do 
pałacu, popadają w hazard, alkoholizm, lekomanię, mitomanię. 
Szukają porad na terapiach, odwykach itp.   

Biedni bogaci: kawał swojego życia stracili na wdrapywanie się 
na szczyt, a gdy go osiągnęli, stwierdzili, przerażeni, że na tej górze 
jest pusto i zimno. I samotnie pomimo pełnego blichtru spotkań 
biznesowych i towarzyskich. Tylko nie wiadomo kto w gromadzie 
tych pochlebców przyjaciel, kto wróg. 

Z tego wszystkiego rodzą się depresję. Nieopanowane na czas 
prowadzą do samobójstw. Marylin Monroe, Michael Jackson, 
Whitney Houston, Robin Williams: bogaci i utalentowani, uwiel-
biani, popadli w nałogi, potem depresje, prowadzące do takiego 
poczucia bezsensu życia, że musieli je zakończyć... Biedni bogaci.

Więc może lepiej jest tym ubogim, co to cały swój dorobek trzy-
mają w jednej reklamówce? Z niepamięcią o dawnych lepszych 
czasach swojego życia? Ryszard Podlewski, dziennikarz i autor 
rymowanych ,,obserwacji życia” napisał: ,,Przyjemnie jest żyć bez 
trosk, ale ile to przysparza kłopotów”.                  Ewa Kłodzińska

Środki pieniężne na inwestycje przy-
znawane są lokalnym samorządom  
m. in. według liczby mieszkańców  
w danym osiedlu i mieszkańcom przede 
wszystkim powinny służyć. Tymczasem 
bywa tak, że rady osiedli planując budżet 
co roku zmuszane są do przeznaczania 
dużych  kwot na remonty i inne wydat-
ki placówek oświatowych. Tak czyni też 
nasza rada. 

Jestem pełen szczerego podziwu, uznania i szacunku dla dy-
rekcji szkół i przedszkoli, które próbują zdobyć skąd się da środki 
na swą działalność, aby ją doskonalić. Czyżby jednak urzędnicy 
miejscy z premedytacją uszczuplali budżety rad osiedli? Można 
wysnuwać takie wnioski! Rada osiedla może i powinna pomagać 
oświacie, ale nie oddawać jej wszystkich  środków, bo mieszkań-
cy mają też inne bardzo pilne potrzeby. Czy urzędnicy od oświa-
ty zasłaniają się brakiem rozeznania, co do faktycznych potrzeb 
poszczególnych placówek oświatowych, które plany takie przed-
stawiają swoim radom osiedli?

I tu właśnie jest pole do współpracy między urzędem a radą 
osiedla dla dobra placówek oświatowych. Osiedla powinny 
otrzymywać odpowiednią ilość dodatkowych środków, według 
faktycznego, uzasadnionego zapotrzebowania poszczególnych 
szkół i przedszkoli. Nie powinno być tak, że to samorządy lo-
kalne ponoszą duże wydatki ze swoich budżetów na potrzeby 
placówek oświatowych. Samorządy powinny starać się pomóc 
oświacie uzyskać niezbędne fundusze z budżetu miasta. 

W radach osiedli zasiadają też ludzie, którzy pełnią zarazem 
funkcje w mieście, np. radni miejscy i wiedzą co robić. Czemu 
więc pozbawiają  środków finansowych swoich wyborców? Być 
może motywy postępowania tych osób są różne. Nie dopuszczam 
do siebie myśli, że kierują się one własnym interesem, niewiedzą 
lub zwyczajną chęcią przypodobania się urzędnikom i ludziom 
usytułowanych wyżej w hierarchii tego miasta. 

W niektórych osiedlach dochodzi do manipulowania opinią 
publiczną, w tym i środowisk szkolnych. Dlatego kierują one swe 
protesty do niewłaściwych adresatów. Cóż, manipulacja jest jed-
nym z elementów sprawowania władzy. Przykładem niech będzie 
,,wysyp” różnego rodzaju festynów lub wycieczek w roku wybor-
czym, których z taką częstotliwości nie organizuje się co roku. 
Dobrą metodę stanowi też dokarmianie. Zazwyczaj rozdaje się 
np. hot-dogi lub inne frykasy, powtarzając przy tym dzięki czyjej 
hojności je kosztujemy! A nikt nie zapyta wtedy: za czyje to jest 
pieniądze?, kto za to naprawdę płaci? Jest takie jedno mądre po-
wiedzenie: W życiu nic nie ma za darmo!   Krzysztof Bartosiak
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pOzwólcie dzieciOm
naszym żyć!

Oto kolejny dowód, że jeśli się chce i potrafi, to wspólnymi 
siłami, bez wielkich kosztów można zrobić coś pożytecznego dla   
sąsiadów-mieszkańców.  27 września na parkingu przy centrum 
handlowym M1 odbył się „Jarmark na Folwarku”, czyli wyprze-
daż garażowa, zorganizowana przez stowarzyszenie Przystanek 
Folwarczna. Impreza była podziękowaniem za poparcie pierw-
szej w dziejach Poznania Uchwały Obywatelskiej, umożliwiającej 
dostęp mieszkańców do komunikacji tramwajowej na Franowie. 

Na Jarmarku uczono też jak udzielać pierwszej pomocy, Fun-
dacja ReStart przygotowała zajęcia plastyczne dla dzieci. Na licz-
nych stoiskach mogliśmy zaopatrzyć się w ‘’mydło i powidło’’.  O 
oprawę muzyczną imprezy zadbał zespół ,,Dżordżowie grają” . 
‘’Ludzie Szeryfa’’ zaprezentowali nam pokaz sztuki i kultury 
kowbojskiej. Dzięki piekarni TOSMAK zaopatrzeni byliśmy w 
słodkie pączki i pyszne drożdżówki.  Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy przyczynili się poprzez udział w folwarku do inte-
gracji naszej społeczności.                                  Bartosz Rozynek 

jarmark na fOlwarku

Była to już kolejna impreza typu „Wyprzedaż garażowa”, zor-
ganizowana przez stowarzyszenie Przystanek Folwarczna. Ta 
potrzebna forma sąsiedzkiej pomocy zyska popularność, jeśli 

zajmą się nią m. in. dotąd bierne  rady osiedli.

To zdjęcie pokazuje jak niebezpiecznie jest mieszkać przy ulicy 
Darniowej w Zielińcu. Nie tylko nie ma tu chodników, ale na 
ich miejscu rosną drzewa i krzewy zasłaniające widoczność.

Przytoczony w powyższym tytule, umieszczony przez 
mieszkańców, dramatyczny apel - widoczny przy wjazdach do 
Zielińca „drugiego” ulicą Darniową - jest zarazem wołaniem 
o pomoc. W kolejnym piśmie do dyrektora Zarządu Dróg 
Miejskich zdesperowani mieszkańcy ponownie sformułowali 
główne żądania. Oto ich duży skrót.

“W imieniu 160 rodzin zamieszkałych w Zielińcu przy ul. Dar-
niowej, Kormorana, Krzyżówki, Mewy, Perkoza, Rybitwy i Zimo-
rodka, DOMAGAMY się po raz kolejny zdecydowanych działań 
w celu zapewnienia naszym rodzinom, w tym kilkudziesięciu 
dzieciom, bezpieczeństwa drogowego, które obecnie, w wyniku 
bałaganu panującego przy ul. Darniowej, jest bardzo zagrożone. 
Stwierdzamy, że żadne nasze postulaty i żadania nie zostały za-
łatwione i zrealizowane. Najpilniejszą sprawą, która wymaga na-
tychmiastowego wykonania, jest utwardzenie ok. 300 m pobocza 
zabudowanej części ulicy Darniowej i urządzenie z niego drogi dla 
pieszych”.

Do dyrekcji ZDM i innych służb miejskich mieszkańcy pisali 
w sprawach bezpieczeństwa już wielokrotnie. Podkreślali, że po 
utwardzeniu ul. Darniowa stała się dla bardzo licznych kierow-
ców wygodnym skrótem do Poznania ze Swarzędza, Gruszczyna, 
Kobylinicy itd.. Brakuje tam też właściwego oznakowania, często 
dochodzi do kłótni między kierowcami i kolizji. Ludzie zwracają 
uwagę drogowcom, że ulica Darniowa jest dostatecznie szeroka, 
aby przy asfaltowej jezdni o szerokości 4 m wykonać bezpieczne 
chodniki dla pieszych. Kierowano także wiele innych szczegóło-

wych propozycji, zmierzających do poprawienia bezpieczeństwa 
drogowego w tym rejonie. 

Mieszkańcy oczekują niezwłocznych, stosownych działań ze 
strony ZDM i innych służb miejskich. 

Nasuwa się tu też inna istotna uwaga. Otóż najpilniej po-
trzebne ze względów bezpieczeństwa chodniki w Zielińcu 
“drugim” mogły być już wykonane, gdyby choćby część kosz-
tów tej inwestycji została pokryta ze środków Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. W ten sposób zbudowano 
wiele chodników na innych osiedlach, np. na Głównej, gdzie 
zamorząd co roku przeznacza na ten cel własne pieniądze. 
Rada Osiedla A-Z-K też ma do dyspozycji duże środki, ale 
przekazuje je placówkom oświatowym, ignorując inne pu-
bliczne potrzeby.                                                                          MD
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          Część druga listy kandydatów z naszego okręgu 
 do Rady Miasta Poznania w wyborach 16 listopada  br. 

kww kOmitet wybOrczy wybOrców  
kOalicja prawO  dO miasta

       Agnieszka 
       Zakrzewska-Matuszak 
Urodzona w 1973 roku, szczęśli-

wa żona i matka 12-letniej Micha-
liny. Z zawodu opiekunka żłobko-
wa. Współtwórczyni Porozumienia 
Żłobkowego, które w 2012 roku 
zablokowało prywatyzację poznań-
skich żłobków publicznych. Poro-
zumienie to wywalczyło także do-
tację dla dzieci uczęszczających do 
żłobków niepublicznych. Członkini 
Związku zawodowego Inicjatywa 

           Grażyna Knaflewska 
Jestem emerytką. Mam 65 lat  

i dużo zapału do  pracy społecznej. 
Z wykształcenia jestem inżynie-
rem technologii rolno-spożywczej. 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Rol-
niczą w Poznaniu, obecnie Uni-
wersytet Przyrodniczy. Zawodowo 
pracowałam do 2005 roku .

Jestem szczęśliwą babcią. Mam 
dwóch wnuków. Pragnieniem 
moim jest, aby mieli oni lepszą 
przyszłość, dlatego zamierzam 
kandydować do Rady Miasta Poznania. Decyzję o kandydowa-
niu podjęłam z uwagi na doświadczenie, jakie nabyłam będąc 
współzałożycielką grupy inicjatywnej mieszkańców ,,Przystanek 
Folwarczna”. Chciałabym, aby decyzje dotyczące mego ukocha-
nego miasta były podejmowane z troską o mieszkańców, po po-
znańsku i mądrzę, a nie jak dotychczas.

              Krzysztof Ulas
Rocznik 1980, z wykształcenia 

genetyk. Członek stowarzyszenia 
„Dolina Cybiny”, współzałożyciel  
i członek zarządu I kadencji stowa-
rzyszenia „My-Poznaniacy”, współ-
założyciel stowarzyszenia „Prawo 
do miasta”. Z ruchami społeczny-
mi zetknąłem się po raz pierwszy  
w 2008 roku podczas uchwalania 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Poznania. Pokaz arogancji 
władzy, który wtedy zapamiętałem, przypomina mi jak daleką 
drogę przeszliśmy od tego czasu. Pod naszym naciskiem władza 
zmienia swoje podejście, słucha (często pozornie) obywateli. Za-
wsze jest to malutki kroczek ku polepszeniu Poznania. 

Za swój osobisty sukces uważam działania zakończone po-
wstrzymaniem planów budowy apartamentowca w Antoninku, 
który miał powstać na miejscu parkingu i sporej części terenu 
zielonego. Nie zrobiłem tego sam. Pomogli w tym fantastyczni 
ludzie, którzy włączyli się w zbieranie podpisów i wspierali akcję 
od strony merytorycznej. 

Raz jeszcze za ten wysiłek serdecznie dziękuję, dokonaliśmy 
wspólnie rzeczy wspaniałej, a ja jestem dumny, że mogłem być 
częścią tego wysiłku. Ludzie to najcenniejszy kapitał jaki posia-
damy. 

                   Robert Waraczewski
 Mam 41 lat, posiadam wykształcenie średnie - szko-

ła policealna, kierunek administracja. Od września br. 
rozpocząłem naukę w szkole policealnej na kierunku 
archiwistyka. Jestem rodowitym poznaniakiem. Od 
trzech lat mieszkam przy ul. Folwarcznej. Mam III 
grupę inwalidzką na narządy ruchu. Moje zaintereso-
wania to: muzyka, w tym pop z lat 80-tych, film, książ-
ki, wędkarstwo. Kocham zwierzęta i przyrodę. Startuję 
do rady miasta gdyż nieobojętny mi jest los osób nie-
pełnosprawnych. 

Pracownicza, które wywalczyło podwyżki dla 
pracownic i pracowników żłobków publicznych. 
Z zamiłowania biegaczka, rowerzystka i grzy-
biarka.

Jako radna miasta Poznania będę dalej zabie-
gała o to, by żłobki w Poznaniu były dostępne 
wszystkim potrzebujacym. Chciałabym praco-
wać w komisji zdrowia i polityki społecznej oraz 
w komisji kultury i oświaty. Chcę, by Poznań był 
miastem przyjaznym dla rodzin i dającym dobre 
perspektywy rozwoju dla naszych dzieci. 

            Bartosz Rozynek 
Mam 22 lata i od urodzenia miesz-

kam w poznańskim Antoninku. Jestem 
studentem trzeciego roku na kierunku 
politologia/administracja samorządowa, 
wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza. Działam w Radzie Parafialnej 
przy Parafii Ducha Świętego oraz w 
Stowarzyszeniu Przystanek Folwarcz-
na. Jestem kibicem KKS Lech Poznań, 
motocyklistą oraz interesuję się spor-
tem i polityką. Kandyduję na radnego 
Poznania, ponieważ chcę uczestniczyć 
w ulepszaniu miasta i otwarciu na nowe twarze. 

Jako radny chciałbym działać w obszarach istotnych dla młodych Po-
znaniaków, których potrzeby i problemy są mi doskonale znane. Moim 
priorytetem będzie tworzenie miejsc dla aktywnych, boisk z szatnia-
mi i zapleczem socjalnym oraz siłowni zewnętrznych. Będę zabiegał o 
tworzenie parkingów buforowych (m. in. Miłostowo, os. Sobieskiego), 
szybkiego transportu zbiorowego na Naramowice lub przebudowę uli-
cy dla usprawnienia transportu samochodowego. Popieram rewitaliza-
cję obszarów zielonych oraz racjonalne zagospodarowania nieużytków. 
Jestem na NIE dla budowania nowych centrów handlowych.
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Teatr Scena na Piętrze

Obiekt poświęcił proboszcz parafii pw. Ducha Świętego 
w Antoninku ks. Miedczysław Urbaniak.

pielgrzymi i przewOdnik
Kolejny, 36. sezon Sceny na Piętrze zaczął się na dobre. Do 

14 października w Galerii Sceny oglądać (i kupić!) można ob-
razy holenderskiego twórcy (mieszkańca Poznania!) Marcela 
van de Kraatsa. Tematyka płócien jest zróżnicowana, a to dlate-
go, że, jak powiedział Kraats reporterce MY, maluje to co mu aku-
rat w duszy zagra. Stąd na jednej ścianie Galerii i portret Ryszarda 
Riedla, i nastrojowy ,,Malinowy las”, sąsiadujący z ,,Powrotem do 
domu”. Jest też piękny erotyk ,,Miłość”...

Wrześniowy wernisaż prac holenderskiego twórcy uświet-
niła śpiewająco Marta Grabowska z redakcji MY. To kolejny 
udany występ naszej koleżanki, która co miesiąc wzbogaca ilu-
stracjami naszą opowieść ,,Kuchnia pana Adama”... Możemy 
już zdradzić, że Marta Grabowska została zaproszona przez 
Scenę na Piętrze do wzięcia udziału w specjalnym programie  
z Katarzyną Grocholą w roli głównej (24 listopada)!

Tymczasem na scenie Sceny wystąpił Andrzej Seweryn z mo-
nodramem ,,Mój Molier”. Doskonały aktor zauroczył poznań-
ską publiczność (a Molier i fragmenty jego ,,Szkoły żon” w tym 
dopomógł) kunsztem gry scenicznej, umiejętnością nawiązania 
kontaktu z widzami, którzy chwilami stawali się też... aktorami. 
Dość powiedzieć, że spektakl zamiast 70 minut trwał minut 100, 
a późniejsze spotkanie jeszcze dłużej! ,,Czułem porozumienie 
dusz na wyższym poziomie” - to opinia aktora. ,,Państwo rozhu-
laliście Andrzeja Seweryna” -  to stwierdzenie dyrektora Sceny 
Romualda Grząślewicza..

Przed nami kolej-
ne zaproszenie do 
teatru przy Maszta-
larskiej. Będzie to 
pierwsza premiera 
w nowym sezonie, 
czyli ,,Katechizm 
białego człowieka” 
- spektakl Jarosła-
wa Murawskiego  
z aktorem Huber-
tem Bronickim  
w roli głównej i... 
jedynej. Choć może 
nie do końca, sko-
ro widzowie znowu 
będą wciągnięci 
do... współodpowie-
dzialności za spek-
takl. Aktor staje się 
przewodnikiem dla 

widzów – pielgrzymów. Wspólnie wędrujemy po naszych fo-
biach i ksenofobiach. To pielgrzymka po Polsce– mówi reży-
ser – która jest obok nas, chociaż często jej nie dostrzegamy. 
Zapowiada się świetna mądra zabawa, do której Scena na Pie-
trze zaprasza 13 października na godz. 19. 

                                      Ewa Kłodzińska, fot. Jeremi Astaszow

Rezerwacja: 61 855 26 81, 61 852 09 95, 602 310 699
Ceny biletów: 55/45/35 zł

Służące wspaniale wszystkim mieszkańcom, boiska i plac 
zabaw przy ul. Wandy w Antoninku są zarazem swoistym po-
mnikiem przysłowiowej poznańskiej gospodarności, która  
w naszym mieście bywa niestety ostatnio często już tylko fik-
cją, pojęciem z przeszłości. 

To, czego dokonała nie istniejąca już Rada Osiedla Antoninek 
Dolny, może być pokazywane jako szkolny wprost wzór rozum-
nego myślenia i skutecznego działania samorządu. Kryjąca się 
pod nazwą Rady grupa mieszkańców potrafiła nie tylko stworzyć 
wizję potrzebnego publicznego obiektu, ale również tę wizję urze-
czywistnić. A stało się to na osiedlu zapomnianym, zaniedbanym, 
na którym nie było absolutnie nic służącego wszystkim miesz-
kańcom, a zwlaszcza dzieciom i młodzieży. 

Mówiono, że tu nic się nie uda, bo jest za mało ludzi, że miasto 
nie da pieniędzy, a jeśli da, to kto takie obiekty potem utrzyma, 
kto o nie zadba. A jednak Rada Osiedla pod przewodnictwem 

pani Elżbiety Gajtkowskiej wykazała się zdolnością przewidy-
wania i odwagą postanawiąjąc wykorzystać szansę, jaką było 
posiadanie na osiedlu miejskiego, wolnego terenu. Bez tego atu-
tu nie byłoby nawet mowy o inwestycji w postaci placu zabaw  
i boisk. Najpierw zresztą wydawało się, że teren należy do La-
sów Komunalnych, a to byłoby trudniejszą przeszkodą do poko-
nania. Są inne osiedla, na których istnieją również komunalne, 
niezagospodarowane działki, ale lokalne samorządy jednak nie 
potrafią je zagospodarować na potrzeby mieszkańców.

Po kilku latach od zbudowania pierwszego boiska przy ul. 
Wandy, obecnie zarządzająca obiektami Rada Osiedla Antoni-
nek-Zieliniec-Kobylepole dokonała ostatnio oficjalnego otwar-
cia i poświęcenia obiektów. Towarzyszył temu otwarty festyn 
dla mieszkańców, połączony z grami sportowymi młodzieży  
i występami uczniów oraz przedszkolaków. Teraz pozostaje tyl-
ko pójść przetartym śladem i wzbogacić kompleks o otwartą 
siłownię, lepsze wyposażenie placu zabaw itp. Pozwalają na to 
warunki terenowe, trzeba tylko chcieć.                                  MD

pOmnik gOspOdarnOści

Przy boisku piłki nożnej powstały - razem z nim zaplanowane - 
boiska siatkówki plażowej i badmintona.
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Kinga Łada

Kuchnia Pana Adama
OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (8)

Panna Anna (l.26), rodzona siostra pana Adama (l.32), bohatera 
naszej opowieści, wpadła niezapowiedziana do kawalerskiego jego 
gniazdka na Komandorii. -Zrobię mu niespodziankę – pomyślała – 
mieszkanko Adasiowi troszkę posprzątam, kwiatki podleje, bo pewnie 
je zaniedbał, a i jakąś lekką kolację przyrządzę. Ale się zdziwi gdy wró-
ci! Zakupy panna Anna jeszcze w sklepie ADAD przy Konarskiego 12 
zrobiła, z panią Jagodą – ekspedientką słów parę zamieniła o dolach i 
niedolach tego fachu.

Panna Anna dziarsko wkroczyła do Adamowej kuchni i stanęła jak wry-
ta. Pobojowisko! Dwie patelnie z niezidentyfikowanymi spalonymi ,,przy-
smażkami”, mączny pył pokrywał szafki, stół i podłogę, skorupki od jajek 
chrzęściły pannie Annie pod nogami. Wszystko się kleiło. Gdzieś pod sto-
łem poturlała się butelka po piwie, których kilka następnych panna Anna 
to tu, to tam znalazła.

- Brat w amok piwny wpadł – skonstatowała. - Biedni nasi rodzice jak 
się dowiedzą... Kobiecym zmysłem poczuła panna Anna jednak, że sama 
w mieszkaniu nie jest. Równocześnie usłyszała z Adamowej sypialni do-
chodzące pochrapywanie, od czasu do czasu nawet gromkie. Ostrożnie 
otworzyła drzwi, aby swojego rodzonego brata zobaczyć w pozycji dość 
malowniczej, bo leżącego na skos kanapy i śpiącego słodko.

- Przecież on powinien być jeszcze w pracy – pomyślała zdezorientowa-
na. I nagła myśl przerażająca ją dopadła: -Biedaka pewnie z pracy zwolnili, 
to się piwem z rozpaczy raczył. Zapomniał Adaś jednak, że piwo to też 
alkohol, bardziej zdradziecki niż wódka!

Zostawiwszy brata, zabrała się za porządki w kuch-
ni. A że po współczujących myślach naszła pannę 
Annę złość okrutna, porządkując pobojowisko hałasu 
narobiła potężnego. Wreszcie kuchnia została dopro-
wadzona do stanu używalności, a pan Adam – obu-
dzony. Zaskoczony obecnością siostry, a i słysząc jej, 
nieco dziecinny, szantaż (opowiadaj co tu się działo, 
bo naskarżę rodzicom) zdał sprawozdanie rzetelne.

- System nam w pracy siadł, więc mogłem nieco 
wcześniej do domu wrócić. Z gazety wyciąłem niegdyś 
smakowity przepis, więc była okazja go wypróbować. 
To były ,,Piwne placuszki”, a wiesz jak lubię wszelkie 
naleśniki i racuchy. Kupiłem mąkę i piwo, jaja miałem 
w lodówce. Trochę tego piwa upiłem, bo według prze-
pisu nie potrzebowałem pół litra tylko 300 mililitrów. 
Jak upiłem, a jeszcze trochę piany uleciało, to miałem 
go za mało. No, to poszedłem znowu do naszej ,,Ko-
niczynki” i kupiłem kolejne. Jak już ciasto zrobiłem, 
placuszki na rozgrzanej patelni uformowałem, to mi 
one jakieś takie dziwne się wydały. I na dodatek się 
przypaliły. 

- No, więc znowu po piwo poszedłem i mąkę do-
kupiłem, bo ta domowa już mi się kończyła. Dopiero 
gdy znowu poniosłem fiasko, doczytałem w przepisie, 
że to ma być mąka półgruba. W sklepie pani Asia, a 
może to była pani Joanna, już nie pamiętam, wyjaśni-
ła, że to pewnie o ,,krupczatkę” chodzi. Skąd miałem 
wiedzieć, że mąka mące nierówna. Gdy wróciłem, 
dopiłem jeszcze jedno piwo. Chyba o jedno za dużo, 
bo placuszki znowu się przypaliły, a ja poczułem taką 
senność, że na wszystko machnąłem ręką i postano-
wiłem się trochę przespać. Aniu, tak mi wstyd...

- A rodzice zawsze nam powtarzali, że od piwa gło-
wa się kiwa – zaśmiała się panna Anna. -Idź, ogarnij 
się trochę, zrób sobie zimny prysznic, a ja zabiorę się 
za te placuszki. Będziemy mieli słodką kolację!

Placuszki piwne (4 porcje)
Dwa żółtka ubić z 300 ml jasnego piwa i szczyptą 

soli. Stopniowo wsypywać 200 g maki półgrubej, na ko-
niec dodać pianę z białek. Na rozgrzany tłuszcz (olej) 
kłaść kupki ciasta, formując placuszki. Smażyć z obu 
stron do przyrumienienia. Placuszki podaje się na słod-
ko, najlepiej z sosem owocowym. 

Sos owocowy
500 g drobnych owoców (jagody, maliny – także mro-

żone) zalać szklanką wody lub mleka, dodać 50 g cukru 
i łyżkę masła. Chwilę pogotować. 1 łyżką mąki ziem-
niaczanej lub kukurydzianej, rozbełtanej w odrobinie 
wody/mleka, zagęścić sos.(cdn.) 

Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu po-
wszechnie 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 Adama, zaproście go 
na małe co nieco... (K.Ł.)  

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

Oferuje produkty spożywcze na: 
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację 

Poleca:
ALKOHOLE, CHEMIĘ DOMOWĄ, APTECZKĘ i in. 

Rys. Marta Grabowska
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Dyrektor Przedszkola nr 45 pani Jolanta Słomińska 
kontynuuje prawie 60-letnią tradycję  placówki. 

Piękniej w Zielonym Zakątku

pO wielkim remOncie
,,Biedronka” w zielonym ogródku trochę popłakuje za 

mamą. W ślad za dziewczynką idą inne dzieci. Za chwilę wy-
chowawczynie mają wokół kilka nosków do wytarcia, do przy-
tulenia kilkoro dzieci. Obietnica zabawy i... oczy już suche.

- Mam dobrą kadrę – mówi mi potem pani dyrektor (już 
drugą kadencję) Jolanta Słomińska, nauczyciel z 25-letnim 
stażem – oddaną dzieciom. Wszystkim i każdemu indywidu-
alnie.

Zwiedzam Przedszkole nr 45 ,,Zielony Zakątek” (nazwa funk-
cjonuje od dwóch lat) przy Trzemeszeńskiej, na os. Warszawskim. 
Z oprowadzającą mnie panią Żanetą Okupniak (na co dzień jest 
w przedszkolu referentem ds płac) idziemy najpierw do ogród-
ka pełnego huśtawek, drabinek, piaskownic i chybotek. 25 dzieci 
korzysta z wrześniowej pięknej pogody. To grupa 3-latków, które 
dopiero przyzwyczajają się do pewnej samodzielności, bez mamy, 
taty obok. Najmłodsze dzieci tworzą trzy grupy. To Biedronki, 
Żabki i Jeżyki. (,,Dużo, dużo ciężkiej pracy” - słyszę komentarz 
jednej z wychowawczyń).

Nieopodal tej spokojnej ogródkowej ,,oazy” trwa jeszcze re-
montowy rozgardiasz, choć już tak wiele zrobiono. Ot, choćby 
wstawiono rząd okien na pietrze, które rozświetlają wnętrza. 
Elewacja budynków przyciąga uwagę swoją pistacjową barwą. 

Najstarsi pracownicy 

,,Zielony Zakątek” jest, można rzec, przedszkolem ,,historycz-
nym”. Powstało w 1955 roku jako placówka zakładów (pręż-
nych, znanych w całej Polsce) POMET. W tych budynkach był 
i żłobek, i przedszkole dla dzieci pracowników fabryki. I tak 
trwało aż do 1992 r. Wtedy zniknął żłobek. Znacznie później 
trzeba było przyjąć dzieci z sąsiedniego przedszkola, którego 
budynek-barak nie nadawał się już do użytku. Przyszedł czas 
na większe i mniejsze remonty. Ten, jeszcze trwający, jest pew-
nie w historii placówki największy. 

Labiryntem korytarzy przechodzę z panią Okupniak z sali do 
sali. Po drodze mijamy, na razie pustą, salkę gimnastyczną. Tutaj 
odbywają się też zajęcia korekcyjne. W jednych kolorowych po-
mieszczeniach cisza – Pszczółki są na spacerze. A u Wiewiórek 
(grupa V) głośno – są  już po wycieczce i mają zajęcia plastyczne. 
Najstarsze dzieci to dwie grupy: Sowy i Motylki. Cichcem prze-
mykamy przez salkę, w której dzieci zgłębiają w zabawie tajniki 
języka angielskiego. -Kiedyś mieliśmy na stałe grupy dwujęzyczne 
- opowiada pani dyrektor Słomińska - teraz przychodzą wolonta-
riuszki, studentki anglistyki. To obustronny pożytek: dzieci uczą się 
języka obcego w podstawowej jego formie, a studentki zdobywają 
doświadczenie w pracy z maluchami.

Potem rozmawiamy nie tylko o dzieciach, ale także o kondy-
cji rodzin, zabieganych, zapracowanych. -Wychowanie musi być 
spójne: to przedszkolne i domowe, rodzinne. Jak trzeba to pomaga-
my rodzicom, a oni... pomagają nam. Współpraca jest fantastycz-
na. Dzieci mają niezwykłą frajdę gdy są zapraszane przez firmę, 
w której pracuje któryś z rodziców. Albo gdy rodzice przychodzą 
czytać dzieciom. Albo gdy pomagają nam przygotować festyn czy 
wycieczkę.

Czas kończyć wizytę przy Trzemeszeńskiej. I choć nigdy nie 
byłam przedszkolakiem to, tak sobie teraz myślę, w ,,Zielonym 
Zakątku” byłoby mi zupełnie nieźle!                Ewa Kłodzińska

Pani Krystyna Nawrocka z grupą małych podopiecznych
podczas dydaktyczne zabawy. 
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w hOłdzie naszym
nauczycielOm 

Rzesza 650 tysięcy polskich nauczycieli, pedagogów  
i wychowawców obchodzi 14 października swoje świę-
to. I tak jest od 1972 roku na mocy ustawy ,,Karta praw  
i obowiązków nauczyciela”. To też dzień upamiętniający 
powstanie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, stąd 
zapis w kalendarzu – Dzień Edukacji Narodowej. O na-
uczycielach wszyscy mamy swoje wspomnienia. Pamię-
tajmy tylko te dobre. Właśnie kilka takich przytaczamy 
poniżej w hołdzie wszystkim ofiarnym pedagogom. 

- Muszę cofnąć się do najmłodszych lat 
swojej edukacji. Szkoła Podstawowa nr 85 
przy Tomickiego. EUGENIA GOŁASKA. 
Po latach zdziwiłam się, że nie była polo-
nistką a jednak jej lekcje języka polskiego 
to był wielokrotnie teatr, w którym wszy-
scy uczniowie brali udział. Oto rozprawa 
sądowa nad doktorem Judymem, który 
naobiecał Joasi szklanych domów. Uwiódł 
słowami i porzucił. Winien? Niewinien? 
Oskarżyciel, obrońca i ławnicy (pozostali 
uczniowie). Ja jako Wysoki Sąd (z młot-
kiem, a jakże, często szedł w ruch, bo dys-
kusje były gorące). Scena z ,,Niemców”... 
Rozprawki i jak je pisać – to może była 
pierwsza nauka pewnej formy dzienni-
karskiej? Dziękuję! 

VII LO im. Dąbrówki. Od II klasy moją  
polonistką była mgr BOŻENA KRUSZ-
KA. Pierwsze wypracowanie miało cał-
kiem obszerne fragmenty przekreślone 
czerwonym piórem z dopiskiem ,,nie na 
temat”! A tak byłam dumna, że dużo 
napisałam! Moja rozpacz: – Nie umiem 
pisać, to co ja będę robiła w życiu? Prze-
cież miałam być dziennikarką! A chodziło 
tylko o to, aby ,,nie lać wody”. Ta nauka bardzo się przydała w 
,Expressie Poznańskim” gdzie na łamach zawsze było ciasno. Dzię-
kuję!                                                                       Ewa Kłodzińska

- Patrząc z perspektywy minionych lat, przewijają mi się wspo-
mnienia niczym cofnięty kadr filmowy. Z dzieciństwa najbardziej 
wrył mi się w pamięci obraz mojej pierwszej wychowawczyni mgr 
GRAŻYNY WAŚKO. Co prawda minęło już prawie 40 lat, lecz jej 
matczyna troskliwość, a jednocześnie prawie buchalterska skrupu-
latność zaowocowały w moim życiu dorosłym. Zawsze pozostanie 
w mej pamięci jej często powtarzane na lekcjach wychowawczych 
zdanie: ,,Pamiętajcie, aby idąc przez życie nie krzywdzić, a jeśli 
was skrzywdzą nie szukajcie zemsty” Nie rozumiałem wtedy tego 
przesłania, no bo jak, ktoś mi robi krzywdę i mam mu nie oddać?. 
Teraz,po latach rozumiem (albo mi się wydaje), że chodziło o to, by 
czyniąc komuś coś, odczuć to jak by mi to czyniono. Jakże w pełni 
oddaje to sens przysłowia:,,Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. 

Drugą postacią, która ukształtowała moją osobowość, był… pan 
od wychowania fizycznego. Od dzieciństwa wyróżniałem się wśród 
rówieśników dużą sprawnością fizyczną.(może i dlatego, że jestem 
słusznej postury). Mgr JANUSZ KRÓLCZYK na treningach po-
wtarzał: zawsze dąż do tego, aby bieg ukończyć, bo zwycięzcą nie 
jest ten, co przybiegnie pierwszy, a ten, co bieg ukończy! 

Wszystkim nauczycielom w dniu ich święta składam życzenia 
wytrwałości i oby pasja, jakiej poświęcili swe życie, nigdy nie 
stała się dla nich udręką!                             Krzysztof Bartosiak

- Nauczycielką, którą z rozrzewnieniem wspominam i która 
wywarła z pewnością wpływ na moje życie, jest pani BARBARA 
GRZEŚKOWIAK, nauczająca plastyki w byłej SP nr 86 na Osie-
dlu Warszawskim. Do dziś pamiętam, jak ta nauczycielka zabie-
rała nas na wystawy obrazów, jak zaproszala do szkoły artystów, 
z którymi wspólnie tworzyliśmy prace, jak realizowała inne intere-
sujące, oryginalne pomysły. 

Dzięki pani B. Grześkowiak miałam szansę uczestniczyć w wy-
jątkowym projekcie: „Idea warta przekazania następnym pokole-
niom”. Nasze prace plastyczne wówczas wykonane są przechowy-
wane i zostaną za 50 lat (dziś już kilkanaście lat mniej) pokazane 
tamtym nastolatkom. Pamiętam, że moja praca obrazowała ideę 
pokoju. Nawiasem mówiąc, na dzień dzisiejszy jest ona również 
bardzo aktualna. Pani Barbara Grześkowiak była nauczycielką z 
powołaniem, która rozbudziła we mnie zainteresowanie sztuką i 
kulturą. Zawsze cały tydzień czekałam z niecierpliwościa na jej 
kolejne lekcje. Pamiętam i dziękuję.                  Marta Grabowska

- Moją ukochaną nauczycielką w szkole podstawowej nr 65 
(wtedy przy Alei Stalingradzkiej) była PANI BIAŁAS. Może to nie-
zwykłe, że tak ją pamiętam. Przecież była moją nauczycielką tylko 
w pierwszej klasie (dziś nauczanie początkowe). Wspólnie, choć 
osobno, wypłakałyśmy morze łez. Ja płakałam dlatego, że po dłu-
gich próbach okiełznania mojego ego i samozadowolenia z wiedzy 
jaką posiadłam, zanim poszłam do szkoły - Pani śmiała  mi dać 
PAŁĘ! Pani Białas płakała przez pół roku dlatego, że nie potrafiła 
mnie przekonać do wykonywania swoich poleceń, do pisania lite-
rek w linijkach i robienia szlaczków. 

Nauczycielka próbowała na mnie różnych metod wychowaw-
czych. Bez skutku. Podziałała dopiero 
pała, która była aktem całkowitej de-
speracji młodej absolwentki studiów 
nauczycielskich. Dostałam ją za kolejny 
rysunek na całej stronie zeszytu do pol-
skiego, który miał zastąpić głupie liter-
kowe pisanki. Dla mnie było to niewąt-
pliwie arcydzieło. Dlaczego dla niej nie? 
- nie rozumiałam. Chorowałam po tej 
dwójce chyba ze trzy dni. Gdy wróciłam 
do szkoły, Pani zaprosiła mnie do siebie 
do domu. Pogadałyśmy sobie od serca, 
zjadłyśmy furę ciastek i pośmiałyśmy się 
z naszych wcześniejszych kłopotów. Na 
koniec pierwszej klasy na świadectwie 
były same piątki. 

Od Pani dostałam “Pamiętnik Czar-
nego Noska” Janiny Porazińskiej z de-
dykacją “dla przyjaciółki Hani” i adres 
w Trójmieście, na który miałam pisać. 
Ja zaniosłam jej bukiet kwiatów, wła-
snoręcznie zerwanych na Cytadeli. Pani 
wyszła za mąż i wyjechała. Korespondo-
wałyśmy ze sobą chyba do końca szkoły 
podstawowej. Tą krótką opowiastką 
chciałabym złożyć hołd wszystkim, 

którzy próbowali nauczyć cielę, jakim niewątpliwie byłam w w/w 
szkole podstawowej, LO nr 9 i na studiach w naszej Akademii Rol-
niczej. Dziękuję też moim rodzicom za cierpliwość w podpisywa-
niu uwag w dzienniczku i wyrozumiałość dla mojej nieokiełznanej 
fantazji.                              Hanna Grobelna (z domu Kłosowska
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Wstępny projekt do oceny

      Robocza koncepcja małego ronda przewidzianego 
u zbiegu ulic Piwnej, Stalowej i Kobylepole.

ten typ tak ma
Spotkanie z gwiazdą

nOwa fOlwarczna

Ryszarda Rynkowskiego słucha i oklaskuje już kolejne po-
kolenie miłośników dobrego głosu i niegłupich tekstów z mu-
zyką łatwo wpadającą w ucho. Może Rynkowski jest taki jak 
wino: im starszy (dziś 63-letni) tym lepszy? W jego karierze 
ważny był (od 1979 r.) kwartet VOX, w którym śpiewał, dla 
którego komponował (m.in. Bananowy song, Szczęśliwej dro-
gi, już czas). Od 1987 r. zaczął występować solo. Dwa lata póź-
niej odebrał swoją pierwszą nagrodę w Opolu. Jego kariera 
trwa do dziś, potwierdzana nie tylko aplauzem publiczności, 
ale i licznymi  nagrodami.

Pomimo, że wielokrotnie byłam na imprezach z udziałem Ryn-
kowskiego, jakoś nie miałam potrzeby rozmawiania z nim. To 
był taki poukładany facet, peszący nieco swoim wzrostem (1,88 
cm), brakiem uśmiechu, dystansem do otoczenia.

Aż zdarzyło się, że Rynkowski zasiadł w jury konkursu 
na Miss Polonia, a rzecz odbywała się w naszej Arenie. Mój 
nowy redakcyjny szef, który za wszelką cenę chciał poczciwy 
,,Express Poznański” zmienić w bulwarówkę ociekającą skan-
dalami, zwietrzył okazję: przystojny mężczyzna i dziesiątki 
młodziutkich ,,missek” - musi więc Rynkowskie powiedzieć 
coś seksownego. 

Tyle tylko, że ja nie 
bardzo wiedziałam o co 
i jak zapytać, więc po 
prostu przyznałam się 
zaraz na wstępie roz-
mowy z piosenkarzem, 
że temat mi ,,nie leży” i 
niech mnie ratuje przed 
gniewem naczelnego. 
Rynkowski spojrzał 
na mnie, nieco zasko-

czony, ze swojej wysokości, uśmiechnął się krzywo (ten typ tak 
ma – taki był też tytuł jego albumu z 2003 r.), wspólnymi siłami 
ustaliliśmy jego odpowiedzi na niezupełnie zadane pytania. A na 
moją dość zresztą nieśmiałą próbę sprowadzenia tematu na bar-
dziej seksowne ,,ścieżki”, odpowiedział dość oschle, że ma żonę, 
dorastającą córkę, a udział w jury to po prostu praca i... zakoń-
czył rozmowę.

Tekst był krótki, szef niezadowolony. 
Do dziś Rynkowski nie wywołał żadnego skandalu, ładnie 

mówi o miłości i rodzinie (jego pierwsza żona zmarła, później 
ożenił się powtórnie i ponownie został ojcem). Nie jest celebrytą, 
ale przestał być tak ponurym mężczyzną jak niegdyś. Częściej się 
uśmiecha, zwłaszcza gdy mówi o swoim synku i późnym ojco-
stwie.                                                                       Ewa Kłodzińska

Około pół setki mieszka uczestniczyło 11 września  
w spotkaniu konsultacyjnym na temat projektowanej 
przebudowy ulic Folwarcznej i Stalowej. Byli obecni 
przedstawiciele ZDM, firmy projektowej, Urzędu Miasta. 
Stowarzyszenie Przystanek Folwarczna - które wywalczyło 
przebudowę - przyniosło na spotkanie gotową tablicę z nazwą 
ulicy (z prawej u góry)tak ważnej dla komunikacji tej części 
miasta z centrum.Podkreślono, że przedstawiona koncepcja 
trasy ma charakter wstępny i zostanie zmodyfikowana 
stosownie do wnoszonych uwag. Zgłoszono ich wiele, również 
wcześniej internetem.

Przedstawiony wstępny projekt przewiduje przebudowę ul. 
Folwarcznej oraz ul. Stalowej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do 
ul. Piwnej w Kobylepolu. Długość projektowanej trasy wynosi 
ok. 2 km, szerokość jezdni - 7 m. Początek projektowanej trasy 
stanowi połączenie ul. Szwajcarskiej z ul. Folwarczną. Na odcinku 
tym będą przystanki autobusowe, a także chodnik wraz z jego 

przedłużeniem w kierunku centrum handlowego M1. Ścieżka 
rowerowa na całej długości projektowanej trasy oddzielona jest 
od jezdni opaską.

Na odcinku projektowanej trasy w śladzie istniejącej ul. Sta-
lowej droga przebiega wzdłuż istniejącej bocznicy kolejowej 
przewidzianej do likwidacji. Droga na tym odcinku również 
została zaprojektowana z uwzględnieniem chodnika od strony 
południowej oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej od stro-
ny północnej. Na odcinku od ronda do zjazdu na teren Szkoły 
Podstawowej nr 55 po stronie północnej dodatkowo za ścieżka 
rowerową również zaprojektowano chodnik.

Istniejące skrzyżowanie ul. Piwnej, Stalowej oraz Kobylepole 
zostało przeprojektowane na skrzyżowanie typu małe rondo. 
Przy rondzie zaprojektowane zostały zarówno chodnik jak 
i ścieżki rowerowe. Wzdłuż całej projektowanej trasy przewiduje 
się zapewnienie zjazdów do przyległych posesji w miejscach ich 
występowania. Jezdnia będzie wykonana z betonu asfaltowego, 
ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa z kostki betonowej 
niefazowanej, chodnik, zjazdy, opaska, wyspy dzielące - z kostki 
betonowej, a zatoki autobusowe, pierścień ronda, pachwina na-
jazdowa - z kostki kamiennej. 

Nadal można wnosić uwagi do projektu w ZDM. Projekt po 
porawkach zostanie ponownie przedstawiony mieszkańcom 
na następnym spotkaniu. md



12

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Inwestycja wymaga wyburzenia starego domu przy ul. Wiej-
skiej. Nie stanowi on jednak większej wartości zabytkowej. 

artysta i spOłecznik (3)
Organista Roman Antkowiak

Po wyzwoleniu w 1945 roku podjął 
znów pracę organisty w parafii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny przy ul. Mariackiej w Poznaniu. 
Wraz z nowym proboszczem ks. An-
tonim Cieciorą przystąpił energicznie 
do porządkowania kościoła i do sta-
rań o zbudowanie w nim organów. 
Po uzyskaniu zgody odpowiednich 
władz państwowych, zamontowano w 
kościele organy Volknera pochodzące 
ze zrujnowanego kościoła ewangelic-
kiego na ziemiach zachodnich. 

Reaktywowano również chór, który 
w znacznie odmienionym składzie 
występował teraz już prawie wyłącz-
nie podczas mszy św. i nabożeństw 
oraz świątecznych uroczystości religijnych. Jego repertuar stanowiły: 
chorał gregoriański, msze łacińskie i polskie, utwory Mikołaja Zieleń-
skiego, Mikołaja Gomółki, Jerzego Fryderyka Haendla, Wolfanga Ama-
deusza Mozarta, Stanisława Moniuszki,.Józefa Surzyńskiego, Feliksa 
Nowowiejskiego, Antoniego Chlondowskiego, Jana Maklakiewicza, Sta-
nisława Wiechowicza, Stanisława Niewiadomskiego i innych.

Chór parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
nawiązał ścisłą współpracę z chórem kościoła pw. Marii Królowej przy 
Rynku Wildeckim. Oba zespoły jako połączone chóry wspólnie wystę-
powały w jednym i drugim kościele podczas uroczystości odpustowych, 
Bożego Ciała, spotkań kolędowych i opłatkowych. Tradycja pięknego 
śpiewu wiernych przetrwała w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny do okresu powojennego. Szczególnie wzruszająco 
śpiewano suplikacje „Święty Boże” oraz pieśni maryjne „Po górach, do-
linach” i „Matko Królowo”, które wykonywano na kilka głosów.

W okresie powojennym powiększyła się rodzina Romana Antkowia-
ka: w roku 1945 urodził się syn Jan, który zmarł w okresie niemowlę-
cym, w sześć tygodni po urodzeniu, oraz córka Maria, urodzona w roku 

Roman Antkowiak
(1909-1976) 

1948. Oto fragment jej wspomnień dotyczących rodzinnego domu i 
ojca: „Moi rodzice zapewnili mi piękne, słoneczne i szczęśliwe dzieciństwo. 
Dawka miłości, którą wtedy otrzymałam i ich wiara w moje możliwości, 
dodawała mi energii do przetrwania trudnych chwil w późniejszym życiu. 
Nasz dom, choć skromny, był pogodny i rozbrzmiewał muzyką. To od ojca 
w dzieciństwie dowiedziałam się kim był Palestrina, Bach, Haendel, Mo-
zart, Zieleński, Gomółka, Moniuszko i Chopin. Wspólnie słuchaliśmy ra-
diowych koncertów Chóru Stefana Stuligrosza i koncertów chopinowskich. 
To on udzielał mi pierwszych lekcji gry na fortepianie i pierwszych lekcji 
polskiej historii, także tej najnowszej, często bardzo różniącej w faktach od 
jej wersji oficjalnej, przekazywanej w szkole. Wspólnie z rodzicami uczest-
niczyłam często nie tylko w coniedzielnej mszy św., ale również w nabo-
żeństwach majowych, czerwcowych, różańcowych, nieszporach, Gorzkich 
Żalach i procesjach.

Ojciec mój wykonywał często wiele czynności związanych z życiem 
codziennym, gdyż charakter pracy mamy sprawiał, że co miesiąc przez 
pierwsze dziesięć dni przebywała po 10-12 godzin poza domem. Wówczas,  
sprawując wszystkie obowiązki wychowawcze, zabierał mnie również na 
msze św. i nabożeństwa do kościoła. Dzięki temu już w dzieciństwie zna-
łam większość pieśni i modlitw całego roku liturgicznego”.

W okresie powojennym Roman Antkowiak oprócz chóru mieszanego 
prowadził w latach sześćdziesiątych scholę młodzieżową, która śpiewała 
podczas mszy św. i nabożeństw przeznaczonych dla młodzieży. Śpiewu 
uczył także siostry ze zgromadzenia Św. Wincentego a Paulo oraz grał 
podczas mszy św. i nabożeństw w ich kaplicy pod wezwaniem Św. Józe-
fa, przy ul. Mariackiej. Śpiewu uczył także w przedszkolu prowadzonym 
przez siostry na terenie parafii. Za swą wieloletnią działalność w dzie-
dzinie muzyki kościelnej otrzymał w roku 1968 od metropolity poznań-
skiego ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka MEDAL ZA ZASŁUGI 
DLA ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ.

Roman Antkowiak zmarł 5 maja 1976 r. po długiej wyniszczającej 
chorobie. Był człowiekiem pobożnym, cichym i skromnym, przez wiele 
lat służącym swym śpiewem i muzyką Bogu. Ludzie, którzy go znali, 
wspominają go z szacunkiem i sympatią. Zofia Antkowiak pracowała 
po wojnie jako urzędniczka w dziale wypłat Zakładów Metalurgicznych 
„Pomet” (koniec)                                                         Beata Jankowska

(Fragment pracy magisterskiej pt. „Sylwetki wybranych organi-
stów Archidiecezji Poznańskiej działających w latach 1900-1990”, 
obronionej w 1999 r. w Akademii Muzycznej w Poznaniu). 

W październiku br. na Głównej przy ul. Wiejskiej 8 rozpocznie 
się budowa nowoczesnego budynku mieszkalnego z 43 mieszka-
niami jedno-, dwu- i trzypokojowymi o powierzchni od 26 m 
kw. do 60 m kw. (foto niżej). Jest to początek inwestycji pod na-
zwą Osiedle Kwadrans, realizowanej w tym miejscu przez dewe-
loperską spółkę Light House Invest z Poznania. Cena metra kwa-
dratowego oferowanych mieszkań wynosi brutto od 4950 zł do 
5250 zł. Można tu będzie też nabyć mieszkanie w systemie MdM 
(Mieszkanie dla Młodych) z dopłatami państwa do 20 proc. 

W 5-kondygnacyjnym budynku będą dwie nowoczesne windy 
firmy Otis, a obok miejsca parkingowe, w tym zadaszone. Można 
będzie wybrac ogródek lub taras, a wszystkie mieszkania będą 
okna do podłogi. Jako atut tej lokalizacji inwestor podaje łatwość 
szybkiego dojazdu do centrum i do innych waznych miejsc w Po-
znaniu. Stąd nazwa „Osiedle Kwadrans”. Teren będący w posia-
daniu spółki Light House Invest pozwala na budowę następnych 
budynków mieszkalnym w tym miejscu.                                   so 

inwestycja przy wiejskiej
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już tyle się wydarzyłO
szkOła pOdstawOwa nr 45 im. Orp „pOznań” przy ul. harcerskiej 3

LIGA MISTRZÓW KOZIOŁKA
SP 45 współpracuje z Klubem Sportowym Koziołek Poznań w ra-

mach prowadzenia klas sportowych o profilu piłka nożna. Dzięki temu 
wielu utalentowanych chłopców mogło uczestniczyć w treningach or-
ganizowanych przez klub i tam podnosić swoje umiejętności. Mamy 
również możliwość udziału w rozgrywkach o nazwie Liga Mistrzów Ko-
ziołka, organizowanych przez naszego partnera. Jest to impreza, która 
co roku ma odsłonę wiosenną i jesienną. Podczas każdej z nich, przez 
osiem sobót, spotykamy się w godzinach od 8 do 11 na boisku Mło-
dzieżowego Ośrodka Sportowego. Wszystkie zespoły rozgrywają w tym 
czasie po trzy spotkania. 

         W KLUBIE „SOBIESKI”
Klasy 2 i 3 oraz 4 i 5 odwiedziły Klub Sportowy „Sobieski”. Celem 

naszej wizyty było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną klubu, tre-
nerami oraz systemem prowadzenia treningu. Spotkanie rozpoczęło się 
rozmową z prezesem klubu panem Antonim Obryckim, który opowie-
dział krótką historię KS „Sobieski” oraz oprowadził grupy po terenie 
obiektu. Uczniowie w trakcie wizyty mogli podziwiać liczne dyplomy i 
puchary zawodników. Wśród medalistów znalazło się wielu absolwen-
tów naszej szkoły, którzy do dnia dzisiejszego uczestniczą w zawodach 
międzynarodowych oraz na terenie Polski. Każdy uczeń mógł poćwi-
czyć na prawdziwej macie zapaśniczej pod okiem wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej oraz skorzystać z innych przyrządów treningowych. 
Historia Klubu Sportowego „Sobieski” sięga roku 1985, kiedy to z  ini-
cjatywy Józefa Moczyńskiego, sędziego międzynarodowego, uczestnika 
Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (1960r.) i Monachium (1972r.), została 
zawiązana sekcja zapaśnicza przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, która później została przemianowana na Klub Sportowy „Sobieski” 
Poznań. Klub Sportowy „Sobieski” ma swoje filie. Jedna z nich mieści 
się w SP 45 i od 1999 roku systematycznie przez wykwalifikowanych 
trenerów prowadzone są zajęcia sportowe. 

           BIEGNIEMY Z KLASĄ
Reprezentanci szkoły wzięli udział w V edycji „Biegu z klasą”. Na star-

cie razem z dziećmi stanęli również rodzice, którzy dzielnie wspierali 
swoje pociechy na trasie biegu wokół Jeziora Maltańskiego. Impreza ma 
na celu promowanie aktywnego trybu życia oraz zachęcać do rodzinne-
go spędzania czasu. Każdy uczestnik otrzymał pomarańczową koszulkę, 

w której biegł oraz pamiątkowy medal. Z niecierpliwością czekamy na 
przyszłoroczny „Bieg z klasą”.

Z FILHARMONIĄ POMYSŁÓW
Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III rozpoczęli spo-

tkania z Filharmonią Pomysłów. Tym razem wybierali się na Muzyczny 
Dzieciniec. Spotkali tam naszą znajomą Smoczycę Akuku oraz jej no-
wych przyjaciół. Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy Robo-Robotka, 
który dzięki naszej pomocy i naszej wyobraźni zamienił się w prawdzi-
wego chłopca. Zabawa, jak zwykle, była wyśmienita.

     DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka była w szkole KA-

RAWANA OPOWIEŚCI - czyli grupa pasjonatów, którzy opowiadają, 
śpiewają i grają. Sami mówią o sobie: opowiadamy słowem, śpiewem i 
muzyką. Ddzieciom jak i dorosłym. „Z pasją w świat” - to projekt warsz-
tatów artystycznych, który w tym roku szkolnym realizuje nasza szkoła. 

                ALE DRAKA!
W dniu 30 wrzesnia mieklismy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z 

tej okazji spotkaliśmy się w auli. Wzięliśmy udział w interaktywnym 
przedstawieniu pt. „Cuda Świata”. W piorunującym tempie, gorącej at-
mosferze, z olbrzymią doza zabawy i śmiechu poznaliśmy najciekawsze 
miejsca na Ziemi. Następnie do chłopców popłynęły najserdeczniejsze 
życzenia od wszystkich pań  i dziewczynek z naszej szkoły. Zwieńcze-
niem spotkania była wspólna zabawa w auli. W tym wyjątkowym dniu 
było u nas bardzo wesoło i barwnie, ponieważ był to dzień bez mundur-
ka pod hasłem „Kolorowy misz-masz”. 
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O naszym lOsie
Ubarwić świat szlachetną 
myślą, dobrym słowem 
i chwalebnym uczynkiem.
Chodząc po drogach, dróżkach i 

zakamarkach życia każdy człowiek, 
nawet najskromniejszy, zostawia 
po sobie ślad. Nasze życie zahacza 
o przeszłość, obejmuje czas trwa-
nia tu i teraz i dotyka przyszłości. 
Swoim życiem odciskamy pieczęć 
na otaczającej nas rzeczywistości. 

Łatwiej budować dobro walcząc ze 
złem gdy ma się marzenia, bo to one właśnie inspirują nas do 
wysiłku. Marzenia dają nam siłę do realizacji wymarzonego celu. 
Marzeniom zawierzmy swoją przyszłość, daj Boże szczęśliwy nas 
ludzki los. Kto nie ma odwagi mieć marzeń, nie będzie miał siły 
do ich realizacji. Pamiętajmy o nadrzędnej prawdzie: Wiemy do-
kąd iść, gdy marzenia nas wyprzedzają, gdy za nimi podążamy. 
Marzenia rodzą w nas pasję, a ona daje nam wytrwałość w osią-
ganiu celów. Realizując  marzenia czujmy się zawsze odpowie-
dzialni za swoich bliskich. 

Do budowy dobra musimy być dobrze przygotowani. Pot wylany w 
przygotowaniach do wypełniania ról, które będziemy realizować na 
drodze naszego trwania, to mniej porażek, które mogą nas bardzo boleć. 
Niech nasze wybory będą szlakiem, by życie nasze nie było byle jakie. Bo 
życie niczego nie daje nam za darmo. Wysiłek osobisty liczy się na wagę 
złota. Kaszka manna z nieba nam nie spadnie. Trzeba być rozważnym, 
by nasze ideały nie zostały na dnie.

Trzeba dokonać oceny czasu minionego. Trzeba wybrać dobro, które 
czyni nasze życie wartościowym. Dla nas i dla bliźnich. 

Za poetą powtarzam zatem:
Zatrzymaj się choćby w pół drogi
i jak sędziemu uwierz niebu,
i pomyśl nie tylko o Bogu,
a jeszcze o sobie pomyśl
- warto, trzeba.
Trzeba kochać ludzi. Kochać to znaczy dla kogoś żyć. Kochać to zna-

czy na dobre i nie tylko dobre chwile przy nim być. Bądźmy na drodze 
naszego życia otwarci. Póki na to czas. Póki na to czas. W tworzeniu do-
bra nikt nas nie zastąpi. Szanujmy tych, którzy to czynią. Bywa bowiem 
bardzo często tak, że za kogoś nie ma nikogo. 

Solidarność nie oddała nam tego, co to słowo znaczy. Niewiele z tego 
zostało, co było nam obiecane. Solidarność to już tylko słowo pięknie 
namalowane - napisane. Jak się nie opamiętamy, to - czy chcemy, czy nie 
chcemy - historia nam odpłaci. I określi nas nieudacznikami, że byliśmy 
byle jacy. Zatem dajmy się unieść prawom miłości. Dróg trudnych nie 
bójmy się. 

Szczęście to jedyny taki stan duchowy, który się mnoży, jeśli 
dzielimy się nim z bliźnimi. Jak często powtarzam, każdy z nas, 
tworząc wokół siebie przestrzeń życia - tę dobra przestrzeń - po-
winien mieć przysłowiowe ręce w co włożyć. Dlatego gorąco za-
chęcam: słuchajmy co serce głowie podpowie i co na to głowa 
sercu odpowie. 

Przecież chcemy żyć w jasnym świecie jak w pięknym ogro-
dzie. Z jaka radością witamy przychodzącą wiosnę. Z lubością 
podajemy się działaniu ciepłych promieni gorącego słońca. Pięk-
nie jest obserwować, jak drzewa swymi koronami się bratają i 
nam ludziom, braciom i siostrom, to podpowiadają. 

Czas na nadrzędna prawdę. Na przestrzeń dobra oczekuje każ-
dy z nas. Ale oczekiwać to za mało. Dalece za mało. Pamiętajmy: 
największym sprzymierzeńcem zła jest uśpione dobro. Nie żałuj, 
podziel się dobrem ze swoim bliźnim - warto, trzeba. 

                                                                                 Wacław Duda

       Wacław Duda

      ŚWIĘTO CHŁOPCÓW
Artykuł ten doślemy 30.09.2014.

     RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej 

celem jest  budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz od-
powiedzialności za środowisko naturalne, edukacja odpadowa oraz ini-
cjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ 
na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września, tysiące wo-
lontariuszy rusza na pomoc przyrodzie i środowisku. My również w pią-
tek 26 września po raz kolejny przyłączyliśmy się do tej akcji. Jak zwykle 
uczniowie naszej szkoły z zapałem sprzątali teren naszego osiedla Głów-
na. W Poznaniu akcja przebiegała pod hasłem „Czysty Poznań. Piękne 
miasto”. Ale jeszcze jedno ogólnopolskie hasło dominowało w tym roku 
i to już od wiosny - “Turysto! Szanuj środowisko!”. Ideą tej akcji jest za-
chęcanie do refleksji nad negatywnym wpływem na środowisko właśnie 
w czasie wypoczynku - nie tylko podczas urlopu nad morzem czy w gó-
rach, ale również podczas spaceru po poznańskim lesie - po pracy czy w 

czasie weekendu. Warto zadbać, aby podczas wędrówek i spacerów,móc 
cieszyć się czystym, pozbawionym śmieci środowiskiem. Czyli promu-
jemy “nie śmiecenie”, a odkrywanie lasów, stosując odpowiedzialną 
turystykę!

            Ciekawostki ekologiczne 
- Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 la-

tach. Czy wiesz, że można z nich wytworzyć bluzy polarowe, namioty, 
plecaki, buty i ubrania narciarskie? Pamiętaj, żeby przed wrzuceniem 
butelki do specjalnego pojemnika najpierw ją odkręcić, a następnie 
zgnieść. Bez tego recykling jest trudniejszy i bardziej kosztowny.

- Inne tworzywa sztuczne, np. woreczki foliowe rozkładają się ok. 120 
lat. Można je powtórnie wykorzystać do wytworzenia np.: butelek, ta-
cek, folii, worków na śmieci, mebli ogrodowych.

- Kartka papieru A5 czy bilet do kina rozkłada się, jeśli leży w wilgot-
nej ziemi, 3-5 miesięcy. Ze 100 ton makulatury można wytworzyć 90 
ton papieru. Włókna celulozowe, z których produkowany jest papier, są 
na tyle mocne, że mogą być nawet 6 razy powtórnie wykorzystane. Aby 

szkOła pOdstawOwa nr 45 im. Orp „pOznań” przy ul. harcerskiej 3
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ależ,  prOszę  bardzO!
Od najmłOdszych lat

To, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej pozbawione 
podstawowej kultury osobistej, nie stanowi odkrywczej opi-
nii. Ten fakt stwierdzamy na co dzień. Pewnie grozi nam, że za 
kilka dekad (albo i wcześniej) z użycia wyjdą tak podstawowe 
słowa jak proszę, dziękuję, przepraszam. Że zapomnieniu ule-
gną słowa powitania sąsiadki czy choćby znajomej. 

Czy jest na to rada? Jest! Tego minimum bon tonu trzeba uczyć 
już najmłodszych. Oczywiście, nie wykładami o dobrym zacho-
waniu, ale dawaniem przykładu. Dziecko uczy się, obserwując i 
naśladując dorosłych. Bardzo mi się spodobało zachowanie mo-
jego młodego i nowego sąsiada, ojca 3 - 4-letniej dziewczynki. 
Pan ukłonił mi się grzecznie i zaraz upomniał córkę: - No, Zosiu 
jak się mówi? Dziecko coś bąknęło pod nosem. -Nie słyszałem, 
pani sąsiadka pewno też nie zrozumiała, powiedz głośno i wyraź-
nie. Zosia niemal wyrecytowała ,,Dzień dobry”, odpowiedziałam, 
chwaląc przy okazji jej kokardki przy sukience. Od tego czasu 
Zosia już pierwsza woła słowa powitania, czasem zwraca moją 
uwagę a to na lalkę, a to na swój koszyczek.

Dziecko naśladuje dorosłych, to co zauważy w domu, to 
co w nim usłyszy. Dobre, ale i, niestety, złe słowa, gesty itp. 
Zatem – rodzice uważajcie co mówicie, jak się odnosicie do 
siebie, do dzieci. Żaden wstyd użyć w stosunku do syna czy 
córki (w określonej sytuacji) słowa ,,przepraszam”, ,,dziękuję”. 
Mąż dziękuję żonie za dobry obiad (widziałam uroczą scenkę 
jak mąż pocałował żonę w rękę, gdy ta podawała mu talerz z 
posiłkiem). Żona pochwali męża za ugotowany obiad, za po-
zmywane naczynia. Można się spodziewać, że tak samo postą-
pi syn czy córka. 

Oczywiście, dzieci są krnąbrne, przewrotne. -A dlaczego mam 
mówić tej babie dzień dobry, przecież jej nie znam – usłyszałam 
jakiś czas temu ,,ripostę” starszego malca na uwagę jego babci, z 
którą wymieniłyśmy zwyczajowe powitanie. Kobieta spokojnie 
tłumaczyła wnukowi zawiłości bycia grzecznym i kulturalnym. 
Tyle tylko, że ten odpowiedział -A ja nie chce być grzeczny. Po-
myślałam sobie co też z tego chłopaczka wyrośnie, jeśli dorosłym 
zabraknie cierpliwości i machną ręką na bon ton!

No, cóż – nauka dobrych manier jest procesem długotrwa-
łym, wymagającym niekiedy od dorosłych... dobrych manier. 
Bo zdarza się pewnie tak, że aż chciałoby się użyć mniej parla-
mentarnych słów i... dać porządnego klapsa!                     (E.K.)

Od jesieni dO karnawału
         Rozmowa z dyrektorem 
        Filharmonii Poznańskiej, 
panem Wojciechem Nentwigiem
Koncertami z gwiazdami światowych 

estrad i scen operowych Filharmonia 
Poznańska im. Tadeusza Szeligowskie-
go rozpoczęła 68. sezon artystyczny. 
10 października bohaterką Koncertu 
Nadzwyczajnego była Regula Mühle-
mann, młoda szwajcarska sopranistka, 
która już swoim głosem oczarowuje świat. W Polsce to był jej 
pierwszy występ. 

Tymczasem z dyrektorem Filharmonii Poznańskiej panem Wojcie-
chem Nentwigiem spotykam się w dniu, niespodziewanie niezwykłym 
i pełnym żalu. Zmarł właśnie Christopher Hogwood, główny dyrygent 
gościnny FP.

-To strata niepowetowana, bo odszedł jeden z najwybitniejszych dyry-
gentów i klawesynistów naszych czasów -mówi dyrektor Wojciech Nen-
twig. – Po raz pierwszy wystąpił u nas 8 kwietnia 2011 roku. Zapytałem 
wówczas: Czy zechciałby jeszcze u nas wystąpić? Maestro, z wrodzoną so-
bie skromnością, odparł: - Jeśli mnie chcecie to oczywiście. I w ten sposób 
spełniło się moje marzenie! Ostatni raz gościł u nas w marcu tego roku. To 
był jego ostatni koncert.  Tak, jesteśmy smutni, bo Christophera Hogwo-
oda nie ma już wśród nas, ale pozostały jego wybitne prace i ponad 200 
nagrań dla wytwórni DECCA, a wśród nich wszystkie symfonie Mozarta 
oraz Beethovena.

- Życie toczy się jednak dalej. Rok 2014 został ogłoszony rokiem 
Jana Karskiego (obchodzimy 100 rocznicę jego śmierci) – Człowie-
ka Wolności, obywatela Polski i Stanów Zjednoczonych, wojennego 
konspiratora, emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego...

- Filharmonia Poznańska włącza się w te obchody koncertem ,,Niedo-
kończona misja”, 24 października. Usłyszymy m.in. Polonezy M.K. Ogiń-
skiego, jego słynne Pożegnanie Ojczyzny, a także  Koncert warszawski  
R. Addinsela i A. Dvořaka symfonię Z Nowego Świata. A wszystko to mu-
zycznie nawiązuje do niezwykłego życia i czynów Jana Karskiego. Kon-
cert odbędzie pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
który prawdopodobnie zasiądzie na widowni.

- 7 listopada oklaskiwać będziemy Antoniego Wita, jednego z naj-
większych polskich dyrygentów...

- W Filharmonii Poznańskiej otrzymał swój pierwszy etat. Teraz ob-
chodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej. Warto wiedzieć, że jest on  

z wykształcenia prawnikiem, 
ukończył Uniwersytet Jagiel-
loński. 5 listopada wygłosi  
w Poznaniu wykład ,,Między 
batutą a paragrafem”. 

- Wśród atrakcji listo-
padowych warto zwrócić 
uwagę na kolejny Koncert 
Nadzwyczajny – 21 listopada, zatytułowany Trzej panowie B i hisz-
pańska batuta.

- Gościć będziemy Rafała Blechacza, który po czterech latach da pierw-
szy koncert w Polsce, właśnie w Poznaniu. I będzie to jego jedyny występ  
w tym roku. Artysta wybrał III Koncert Beethovena. Zagra go z towa-
rzyszeniem filharmoników poznańskich pod batutą Antonio Mèndeza, 
swojego hiszpańskiego rówieśnika, jednego z najciekawszych dyrygentów 
młodego pokolenia. Zapowiada się więc fantastyczny wieczór.

- A tydzień później znowu Koncert Nadzwyczajny Colori d’Amo-
re.

- Z fenomenalnym kontratenorem Franco Fagioli. To będzie jego pierw-
szy występ w Polsce, tylko w Poznaniu, zresztą po trzech latach negocjacji. 
W programie m.in. utwory Mozarta, Rossiniego i Glucka.

- Moc wzruszeń czeka nas 5 grudnia, w setną rocznicę urodzin An-
drzeja Panufnika.

- Filharmonicy wykonają m.in. Koncert skrzypcowy Andrzeja Panuf-
nika, dedykowany jego żonie lady Camilli, która będzie naszym gościem 
specjalnym!

- W tym sezonie sporo w Filharmonii ,,słowiczego” śpiewania.
- Tak, bo obchodzimy 75-lecie Poznańskich Słowików. Zapraszam na 

wieczory kolęd z udziałem tego Chóru.
- I w ten sposób dotarliśmy, z konieczności pospiesznie, do Wie-

czoru Sylwestrowego. W programie czytam, że będzie on wypełniony 
muzyką, tańcem i niespodziankami. Może jednak, Panie Dyrektorze, 
trochę szczegółów dla czytelników MY!

- Na Sylwestra zapraszamy wspólnie z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi do Sali Ziemi MTP. Śmiem twierdzić, że będzie to najlepszy 
Sylwester na Ziemi, zatem warto już zainteresować się kartami wstępu! 
Proponujemy dwie odsłony koncertowe, wypełnione fragmentami znanych 
oper, operetek, musicali, będą też walce Straussów... Między koncertami – 
bankiet, a po północy tańce. Całość poprowadzi Krzysztof Zanussi.  

- A potem karnawał w Filharmonii.
- Nowy rok zaczniemy rzeczywiście w karnawałowym nastroju, 10 

stycznia 2015 roku. Zwracam uwagę melomanów na koncert, który od-
będzie się 24 stycznia, zatytułowany Błękitna rapsodia. Po raz pierwszy  
w Polsce zostanie zaprezentowane opracowanie na trąbkę i orkiestrę!

- Panie Dyrektorze, dziękuje za rozmowę i... wejściówki dla na-
szych czytelników.                                                                Ewa Kłodzińska
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nOwa świetlica
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

Oficjalne otwarcie nowej świetlicy w naszej szkole miało miej-
sce 11 września br. Dotychczas  mieściła się na parterze, na koń-
cu szkoły; teraz jest  na piętrze i składa się z trzech przestronnych 
i dobrze wyposażonych pomieszczeń oraz dużej szatni. Sala do 

zabawy, sala do odrabiania lekcji oraz sala relaksacyjna - wszyst-
kie do dyspozycji dzieci. Nasi wychowankowie cieszą się nowy-
mi pomieszczeniami od początku roku szkolnego, ale oficjalne 
„przecięcie wstęgi” odbyło się w drugim tygodniu nauki. Na tę 
uroczystość  zostały zaproszone panie dyrektor oraz wicedyrek-
tor, przybyło także wielu nauczycieli. Oficjalne otwarcie zakoń-
czyło się ogromnymi oklaskami wszystkich obecnych oraz słod-
kim poczęstunkiem dla dzieci i zgromadzonych gości.

W dniach 15-17 września uczniowie klas szóstych z naszej 
szkoły wraz z wychowawcami gościli w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej w Chalinie (6 kilometrów od miasta Sierakowa), 
by poznawać przyrodę i historię z bliska. Przez trzy dni brali 
udział w zajęciach dotyczących zagadnień z ochrony przyrody 
oraz historii naszego regionu w ramach Zielonej Szkoły. 

By poznawać przyrodę i historię z bliska

w OśrOdku edukacji
przyrOdniczej

Zajęcia prowadzili pasjonaci przyrody i historii pracujący w 
Sierakowskim Parku Krajobrazowym. We wtorek grupa udała się 
na wycieczkę autokarową do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnio-
nego (MRU), gdzie wraz z przewodnikiem uczestnicy wędrowali 
w podziemiach odkrywając tajemnice z przeszłości, jeździli dre-
zyną, obserwowali nietoperze. 

Zajęcia w Ośrodku były urozmaicone warsztatami z garncar-
stwa i kowalstwa. Każdy uczeń wykonał własny dzbanek z gliny 
oraz spinkę, nóż lub nawet śrubę z metalu. Wielką radość spra-

wiły dzieciom zajęcia rekreacyjne na kręgielni, ognisko integra-
cyjne w wigwamie oraz dyskoteka. W chwilach wolnych dzieci 
aktywnie wypoczywały na pobliskim placu sportowo- rekreacyj-
nym. 

Miło było zauważyć tropicieli przyrody, którzy prowadzili swo-
je wieczorne obserwacje zwierząt, np. jeleni, żab, pasikoników. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i chętnie zostaliby na dłużej, a 
rodzice witając pociechy pytali o następny taki wyjazd. 

                                                  Alina Foluszna, Wioletta Palka
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spOrtOwO i integracyjnie

galeria sztuki w starym schrOnie

Rogowo, 19-21 września br.

flavOn na zdrOwie!
Usuwa groźne wolne rodniki

Obecna rzeczywistość obfituje  
w niekorzystne dla naszych 
organizmów czynniki: zanie-
czyszczenie środowiska, mo-
notonne odżywianie (ubogie w 
naturalne, nieskażone składniki 
mineralne i witaminy, ale boga-
te w konserwanty, zagęstniki, 
sztuczne barwniki), zwiększone 
promieniowanie ultrafioletowe 
(UV), hałas, codzienny stres. 
Atakowani zewsząd tymi szkodli-

wymi czynnikami stajemy się potencjalnymi nosicielami powoli 
narastających chorób nowotworowych, zwyrodnieniowych, na-
czyniowych, żołądkowych itp. Głównym ich sprawcą są wolne 
rodniki - cząsteczki siejące spustoszenie w naszych komórkach. 
Sztuczne suplementy diety, kupowane w aptekach, przyswajane 
są przez organizm w 5 - 20 proc. 

Dlatego tysiące już ludzi przechodzi na spożywanie natural-
nych bioflavonoidów, czyli antyoksydantów, witamin i minera-
łów zawartych w naturalnym suplemencie diety Flavon. Flavon 
jest żywobiologicznym żelem produkowanym na Węgrzech  
z owoców i warzyw pozyskiwanych z ekologicznych upraw bez 
użycia konserwantów i nie pasteryzowanych. Współczesny czło-
wiek powinien spożywać ok. 5 kg dziennie warzyw i owoców, 
aby zneutralizować nadmiar wolnych rodników. Jeden słoiczek 

Flavonu zawiera wyciąg z ok. 40 kg synergicznie - wzajemnie 
wspierających swoje działanie owoców lub warzyw.

Jestem wielbicielką tego produktu za sprawą własnych, zdro-
wotnych z nim doświadczeń. Po dwóch miesiącach spożywania 
2 łyżeczek dziennie naturalnie opadło mi ciśnienie, które leczy-
łam prawie trzy lata lekami z apteki - już ich nie biorę. Ponadto 
uciążliwy ból krzyża, obojczyka, rwa kulszowa skończyły się 
tak, że nawet nie wiem kiedy przestałam brać środki przeciwbó-
lowe - cudowny stan! 

Wokół mnie, wśród rodziny i znajomych zachodzą równie 
pozytywne przemiany zdrowotne i dlatego szczerze polecam 
każdemu, kto ceni swoje zdrowie i urodę, ten prozdrowotny 
preparat. Osoby, które chcą poznać temat bliżej polecam ha-
sło w internecie: bioflavonoidy. Kontakt ze mną: tel. 606 944 
054. Pozdrawiam!                                     Iwona Chrzanowska

W dniach 19 – 21 września 2014 roku uczniowie klas 4a, 4b 
oraz 6a wzięli udział w obozie sportowo – integracyjnym w Ze-
spole Publicznych Szkół w Rogowie. Szkoła ta posiada zaplecze 
do gry w hokeja na trawie w postaci boisk ze sztuczną nawierzch-
nią oraz nową pełnowymiarową halę sportową. W ramach obozu 
uczniowie brali udział w treningach (klasy sportowe 4a i 6a o 
profilach hokeja na trawie), w warsztatach plastycznych i w lek-
cjach języka angielskiego. Ponadto hokeiści rozegrali spotkania 
kontrolne z rówieśnikami z Rogowa na hali sportowej. Uczniowie 
aktywnie spędzili trzy dni obozu sportowego, zdobywając nowe 
doświadczenie, doskonaląc swoje umiejętności w ich ulubionych 
dyscyplinach sportowych. Obóz zorganizowali nauczyciele: pani 
Aldona Stam, pani Natalia Sieradzka oraz pan Filip Fedejko.

Uczestnicy obozu dziękują panu prezesowi Klubu Sportowego 
AZS Politechniki Poznańskiej Wojciechowi Weissowi, który za-
sponsorował autokar na nasz wyjazd.                   Filip Fedejko

W listopadzie sztuka zawita na poznańską Komandorię. To 
tutaj, dokładnie po 75 latach, otwiera się dla zwiedzających 
schron – obiekt historyczny, w którym będzie działała galeria 
sztuki. 

To niezwykłe miejsce z ciekawą historią nosi obecnie nazwę: 
“WERKBANK GALERIE & WERKSTATT KOZŁOWSKI” i bę-
dzie miejscem wystaw, odczytów, spotkań z autorami książek, 
interesującymi ludźmi sztuki i nauki. To pierwsza w Poznaniu 
galeria autorska, gdzie sztuka łączy się z historią na ponad 100m 
kw. powierzchni. 

Premierowa wystawa, autorki Idy Marty Kozłowski pt.: “Zapo-
mniane boginie”, obejmować będzie kilkanaście obrazów wyko-

nanych w nowoczesnej technice, jednocześnie przy zachowaniu 
klasycznego stylu malarstwa portretowego. 

Galeria znajduje się w kamienicy przy ul. Małachowskiego 2, 
zaprojektowanej w latach trzydziestych XX w. przez znanego 
poznańskiego architekta Jerzego Tuszowskiego. WERKBANK 
obejmuje pomieszczenia starego schronu przeciwlotniczego, 
wykonanego Niemców w czasie II Wojny Światowej. W okresie 
zimnej wojny obiekt przekształcony został w schron przeciwato-
mowy. Do dziś zachowały się oryginalne elementy tej historii, 
które można będzie obejrzeć na miejscu. 

Serdecznie zapraszamy już w listopadzie!
                                                                  Ida Marta Kozłowski
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my na gali mOdy pOlskiej
Konkurs Srebrna Pętelka 2014

Baba u doktora 
(z życia wzięte) 
Przyszła baba do doktora pierwszego kontaktu, bo znowu jej 

serce dziwnie robiło. Odsiedziała swoje w poczekalni, posłuchała 
co komu dolega, bo doktor przy otwartych drzwiach baby i dzia-
dów przyjmować ma zwyczaj, a i głos posiada tubalny.

Doktor z babą lubi pogawędzić. Teraz na wstępie, nie pytając 
dlaczego baba się u niego pojawiła, zapytał: -Ty, babo, już zawał 
serca miałaś, to mi powiedz jak to boli, bo mnie tutaj w piersiach 
jakoś zapycha... -To niech se doktor ekage zrobi! -Ale ja się boję, a 
nuż co złego z tego wyniknie. Może samo przejdzie. No, to następ-
ny proszę (eka)

Dla piesków,  kotków i...
Przy ul. Konarskiego pojawiła się nowa placówka handlowa. 

W tym miejscu były już m.in. galeria z rękodziełem i różnymi 
artykułami artystycznymi, sklep piekarniczy, sklep z pościelami 
szytymi na zamówienie, kwiaciarnia, a wcześniej jeszcze wiele 
innych placówek usługowych i handlowych. Teraz kolejna ,,od-
słona” - tym razem z karmą i akcesoriami dla zwierząt takich 
firm jak np. Versele Laga, Dali Nature, Eukanuba, Purina, Brit, 
Royal Canin. Asortyment wydaje się być bogaty i urozmaicony. 
Mamy nadzieję, że placówka Hekate zagości dłużej niż poprzed-
nie firmy. Właścicielom nowo otwartego sklepu na tym osiedlu 
szczerze życzymy powodzenia. (e)

Przez cztery dni (2– 4.09) Poznań był modową stolicą Pol-
ski, a jej centrum umieszczono w Alei Lipowej MTP. Nas naj-
bardziej interesowała Gala Polskiej Mody (3.09) z finałem 34 
edycji konkursu dla młodych projektantów SREBRNA PĘ-
TELKA 2014, w której udział wzięły dwie przedstawicielki 
redakcji MY. Marta Grabowska – autorka ilustracji do naszej 
opowieści ,,Kuchnia Pana Adama” - tym razem w roli świetnej 
wykonawczyni piosenek z repertuaru Anny German oraz ni-
żej podpisana jako jurorka konkursu ,,Srebrna Pętelka”.

Marta Grabowska zaśpiewała ,,Człowieczy los” i ,,Tańczą-
ce Eurydyki” (na bis) i pięknie się prezentowała na wybiegu  
w sukni z kolekcji firmy SEMPER – zdobywczyni ,,Srebrnej 
Pętelki” w uznaniu za dotychczasowy dorobek na polu mody.  
A że sukienka była stylizowana na lata 60-te XX w. to i uczesanie 
musiało być ,,w stylu” (koński ogon). Dokonała tego pani Kry-
styna Piasecka, fryzjerka o światowej renomie, teraz laureatka 
nagrody Kreator Mody 2014.

W konkursie Srebrna Pętelka pokazano 10 autorskich kolekcji 
z całej Polski, wybranych z nadesłanych projektów przez Kapitułę 
Konkursu Polskiej Akademii Mody z red. Jagodą Komorowską 
na czele (nagrodzona Złotą Pętelką za dorobek dziennikarski 
w dziedzinie mody). 

W kilku przypadkach było to żenujące nieporozumienie: liche 
projekty, kiepskie krawiectwo. Finał 34 edycji konkursu wygrała 
i Srebrną Pętelkę otrzymała Ewa Pawłowska-Tores, absolwentka 
Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubio-
ru w Warszawie (foto obok). Pokazała ,,Leaf Overs”, przypomina-
jące kostiumy z filmu o azjatyckich wojownikach. Tyle tylko, ze 
kolekcja była jak najbardziej... pokojowa w swoich szarościach, 
miękkich tkaninach o niekiedy  żartobliwie(?) przerysowanych 

fasonach. Całość była niezwykle konsekwentna: widać, że pro-
jektantka doskonale wiedziała jaki efekt chce uzyskać. 

Jako jurorka swój 
głos oddałam na inną 
kolekcję – też za-
uważoną przez jury: 
autorstwa Natalii Ni-
kolskiej z tej samej 
warszawskiej szkoły. 
, ,Ukr yte/odkr yte” 
być może było sztu-
ką dla sztuki, bo jak 
i gdzie nosić sztyw-
ne piankowe stroje, 
ale zapewne zwraca-
ło uwagę fasonami i 
nadrukami, dla któ-
rych  inspiracją była 
architektura ze swo-
imi konstrukcjami i 
instalacjami: odkry-
tymi/ukrytymi. Ca-
łość była awangardowa, modernistyczna i bardzo konsekwentna  
w swoim rysunku. 

Widać, że młodzi projektanci albo przetwarzają w swoich po-
mysłach to co wszyscy już znamy, albo eksperymentują w two-
rzywach i fasonach. Jeszcze nie są na etapie stworzenia dobrej 
kolekcji dla dojrzałych mężczyzn albo (co zauważyła red. J. Ko-
morowska) dla kobiet, które nie są anorektycznymi nastoletni-
mi modelkami. Konkurs Srebrna Pętelka jest dziełem Polskiej 
Akademii Mody.                                                      Ewa Kłodzińska

PS. Gdy na konferencji prasowej w grudniu 2012 r. pytałam 
prezesa MTP Andrzeja Byrta o los targów mody, ten odparł, że 
nie widzi dla nich miejsca na MTP. Cieszę się, że zmienił zdanie 
i osobiście wręczał (wraz z prezesem PAM) statuetki Srebrnej 
Pętelki!
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świętO 
wielOpOkOleniOwe

Dzień Działkowca w Kobylepolu

Ogrody działkowe to od ponad 100 lat 
powszechny ruch samorządowy, zrzeszający 
użytkowników małych ogrodów, skupionych 
w ogrodach działkowych, które obecnie no-
szą nazwę Rodzinne Ogrody Działkowe. W 
Kobylepolu ROD „Kolejarz” istnieje od 62 
lat i obejmuje ponad 190 działek. Począt-
kowo były to ogródki, które w trudnych, 
powojennych latach pomagały wesprzeć bu-
dżet domowy (produkcja warzyw i owoców). 
Były także miejscem odpoczynku po pracy 
zawodowej. 

Z czasem, w miarę poprawy warunków materialnych Polaków, zaczę-
to zmieniać je na miejsca rekreacyjne, odpoczynku dla dorosłych i dla 
dzieci. Wprowadzano systematycznie nowe rodzaje nasadzeń. Oprócz 
drzew i krzewów owocowych, krzewy ozdobne – kwitnące, różne rodza-
je iglaków oraz kwiaty, które kwitną od wiosny do jesieni. Działkowcy 
i ich rodziny, pracując od wczesnej wiosny, wyczekują szczególnie lata, 
bo lato to często bezchmurne niebo, ciepło, zapach kwiatów, aromat ziół 
i owce wyjątkowo świeże, pachnące wiatrem, dojrzewające w pełnym 
słońcu. Aby się nimi nacieszyć mamy zaledwie kilka tygodni. Na następ-
ne truskawki, maliny i inne owoce musimy znowu długo czekać. 

 Maria Boruta

I tegoroczne lato odchodzi już do historii. Dla działkowców schyłek 
lata to czas zbierania plonów oraz dziękowania za dary natury – ciepło 
i słońce. Takim uroczystym podsumowaniem jest Dzień Działkowca, 
który w Kobylepolu zorganizował 30 sierpnia br. Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu „Kolejarz”: Poznań – Kobylepole, reprezentowany przez prezesa 
pana Ryszarda Czajkę i skarbniczkę panią Emilię Szemlich, z udziałem 
głównego skarbnika Zarządu Okręgowego pana Zygmunta Brzozow-
skiego. Podczas Dnia Działkowca podsumowano dokonania i uhonoro-
wano tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego ogrodu, których 
dorobkiem są  piękne działki, w które włożyli swoje serce i wiele pracy.

Na wniosek Zarządu ROD „Kolejorz” Kobylepole, Polski Związek 
Działkowców, Krajowa Rada oraz Zarząd Okręgowy postanowili wy-
różnić odznaką Zasłużony Działkowiec kilka osób. Srebrną odznakę 
przyznano pani Grażynie Mizera i panu Antoniemu Dominiakowi, 
brązową odznakę - państwu: Krystynie Kachel, Stefanowi Bąkiewiczo-
wi, Edwardowi Pietek i Janowi Zamara. Wręczono też 15 wyróżnień za 
piękne utrzymanie i zagospodarowanie własnych działek – dyplomami 
i drobnymi upominkami. 

Wszystkim działkowcom, którzy nie zalegają z opłatami, wręczono 
bony na 2 piwa, kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem, ogórki kwaszone i 
słodkie pieczywo. Dla dzieci urządzono dyskotekę oraz zabawy na wol-
nym powietrzu, m.in. dmuchany zamek, malowanie twarzy, mnóstwo 
słodyczy i innych przysmaków. 

Podniosłego i świątecznego nastroju dodawała okazyjnie udekoro-
wana polana przed świetlicą. Pogoda także dopisała: było słonecznie i 
ciepło, więc całe popołudniowe spotkania towarzyskie i konsumpcyj-
ne odbywały się na wolnym powietrzu, przy rozstawionych w tym celu 
stolikach. Wieczorem rozpoczęła się w świetlicy zabawa taneczna dla 
dorosłych. Bawiono się miło i radośnie prawie do rana.                                                                                                         

                                                                                               Maria Boruta 
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Napis na kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu. Hasło 
anarchistów czy wyraz niezadowolenia obywateli?

Czytajmy!
lektury z kOniecznOści

czasOpismO mieszkańców „my” Od 14 lat uczestniczy 
w cOdziennym życiu kilkunastu OsiedlOwych spOłecznOści

Aż do połowy września biblioteka przy Tomickiego była 
nieczynna z powodu remontu salki dla najmłodszych Czytel-
ników. Czytelnicy byli niezadowoleni, ja – też. Nie ma jednak 
tego złego co by na dobre nie wyszło. W ,,normalnych” okolicz-
nościach, tzn. gdyby bibliotekę otwarto w terminie wcześniej su-
gerowanym, pewnie nie wszystkie wypożyczone książki... bym 
przeczytała. Tymczasem musiałam czytać to co miałam. 

I tak wreszcie przedarłam się (nie bez czytelniczej satysfak-
cji) przez ,,Sto lat samotności” (wyd. 1967 r., 30 mln sprze-
danych egzemplarzy, tłumaczenia na 35 języków) Gabriela 
Garcia Marqueza, wybitnego pisarza kolumbijskiego, noblisty 
z 1982 r. Mówi się o tej sadze rodzinnej (nie próbujcie jednak 
rozwikłać powiązań rodziny, w której do końca nie wiadomo kto 
jest ojcem, kto matką, a kto ciotką czy siostrzeńcem), że to arcy-
dzieło literatury iberoamerykańskiej, że to powieść kultowa, że 
to ,,powieść idealna ze względu na swoją przystępność (narracja 
i fabuła wciągają wraz z kolejnymi stronicami), na totalność ar-
tystycznej wizji, obejmującej całokształt rzeczywistości(...)”. To 
powieść, w której fantazja, magia mieszają się z realną rzeczywi-
stością, dramat i subtelną ironią. Na swój użytek nazwałam tę po-
wieść depresyjno-komiczną. Jest więc gdzieś zagubiona mieścina 
Maconda jakby bez czasu i rodzina Buendia, której członkowie, 
kolejne pokolenia tkwią jakby poza realnością świata, często w 

jakimś totalnym wariactwie, czasem próbując je uporządkować. 
To rodzina z seniorami, osiągającymi wiek nawet 140 lat. Marqu-
ez wzorował się ponoć na swoim miejscu narodzin, przez 20 lat 
spisywał dzieje swojego rodu, aby wreszcie arcydzieło literackie 
napisać prze 18 miesięcy. Pisarz zmarł niedawno (17 kwietnia, w 
wieku 87 lat).

Gdyby nie remont w bibliotece pewnie nie przeczytałabym 
thrillera ,,Gra” z serii ,,Dolina” niemieckiej pisarki Krystyny 
Kuhn. Gdzieś w Kanadyjskich Górach Skalistych, nad tajemni-
czym jeziorem, mieści się college dla wybitnie uzdolnionej mło-
dzieży – samowystarczalne miasteczko, z którego trudno wyje-
chać. Studenci, jak się okazuje, są inwigilowana, choć nie wiado-
mo dlaczego. Jest trup, są dziwne wydarzenia, są wreszcie boha-
terowie – rodzeństwo Julia i Robert po jakichś traumatycznych 
przeżyciach. Atmosfera lodowata, pełna półcieni, niedomówień. 
Kto lubi thrillery ten przeczyta. Ja to zrobiłam z konieczności i 
wcale nie jestem ciekawa następnych części ,,Doliny”.

Anchee Min, pisarkę z Szanghaju, znam z fascynującej au-
tobiografii ,,Czerwona Azalia” a także z powieści ,,Cesarzowa 
Orchidea” i ,,Ostatnia cesarzowa”. Teraz  do tej listy dołączyłam 
,,Perłę Chin”. Nie zawiodłam się. Prawdę powiedziawszy dawna 
dynastyczna historia Chin nie bardzo mnie interesuje (choć spe-
cyficzna kultura obyczajowo-materialna tego niezwykłego naro-
du - tak), ale wstrząsające dzieje ostatnich kilku dekad, dobrze 
opisane w powieściach, choćby Min, są tak niezwykłe, że często 
do nich wracam. Powieści szanghajskiej pisarki – polecam. 

                                                                             Ewa Kłodzińska

włOsy jak nOwe
Po lecie włosy są zniszczone: przesu-

szone, łamliwe, matowe. Włosy wołają 
S.O.S.! Trzeba więc im pomóc... W na-
szym salonie SAPHONA proponujemy 
regenerację włosów, czyli ich odbudo-
wę keratynową, przeprowadzaną kil-
koma preparatami francuskiej firmy 
LABORATOIRE DUCASTEL 

Zabieg zaczynamy od mycia szampo-
nem, który oczyszcza włókna włosów. 

Kolejny etap to nałożenie odżywki - maski keratynowej, która 
regeneruje strukturę w n ę t r z a włosów. Po 20 minutach trzeba 
nałożyć następną maskę, która uzupełnia działanie tej poprzed-
niej. Po spłukaniu łuska włosów zostaje zamknięta, co było ce-
lem tego zabiegu. Program SUBTIL KERATIN kończy się nało-
żeniem specjalnego preparatu, który jest osłoną włosów przed 

np. ciepłem suszarki, 
prostownicą itd. Wło-
sy są wzmocnione i 
wyprostowane - zasto-
sowano także kolory-
zację. Owa gładkość 
włosów jest właściwie 
efektem ubocznym, 
ale wielu klientkom  
o to właściwie chodzi: 
aby włosy zostały nie 

tylko odbudowane, ale i nie puszyły się, nie skręcały.
Keratyna zostaje we włosach do 8 tygodni pod warunkiem, 

że do pielęgnacji używać się będzie specjalistycznych produk-
tów. Dlatego też naszym klientkom dajemy (w cenie zabiegu) 
specjalny szampon (te powszechnie stosowane zawierają siar-
czan, który wypłukuje keratynę) oraz odżywkę. A ponowny 
lifting jest już znacznie tańszy niż pierwszy zabieg. 

                 Karina Kliszkowiak, salon SAPHONA (patrz str.2)

Przed zabiegiem  Po zabiegu  

W taki sposób mieszkańcy sami usiłują wyrównywać grunto-
wą drogę między ulicami Wandy i Ziemowita w Antoninku. 
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Kolekcję długopisów reklamowych około 1200 sztuk 
przekażę bezpłatnie.                        Marek Knasiecki 
              tel. 61 653 81 25, kom. 697 857 138

HOROSKOP na październik

Tel. 602 685 977

„ZOOMIK” 
Sklep 

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

Tel. 797 286 948

BARAN - Swoim ostatnim postępowaniem zdajesz się dowodzić 
słuszności twierdzenia Maxa Borna, że “Próba natury wytworzenia 
na tej ziemi istoty myślącej nie powiodła się”. A czas zacząć wreszcie 
myśleć właśnie, a wnioski nasuną się same. Udawaniem niczego nie 
załatwisz. To dziwne, bo przecież cechuje Cię przemyślany sposób 
postępowania, samodzielność myślenia i niezależność od cudzej 
decyzji.

BYK - “W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, 
wszystko zależy od człowieka” - Czesław Miłosz. Nie podpieraj się 
więc tzw. trudnościami obiektywnymi, nie zwalaj winy na niesprzy-
jające okoliczności, na ogólną niemożność. W sumie i tak wszystko 
będzie zależało od Ciebie, od tego jak się zachowasz i jakiego doko-
nasz wyboru. A przede wszystkim nie zgadzaj się na grę pozorów. 
Twoja intuicja i domyślność były niezawodne, skorzystaj z nich i 
teraz.

BLIŹNIĘTA - Można Cię przestrzec stwierdzeniem Ferdinanda 
Galiani: “Lękajcie się uczciwego człowieka, który jest w błędzie; 
ma on dobrą wiarę, ale na nieszczęście myli się co do środków”. 
Wszystko więc wskazuje na to, że możesz z całą ufnością wpakować 
się w niezłą kabałę. Zbyt dużo baczenia dajesz na pozory. Gdyby 
tak wszyscy postępowali, Ameryka wciąż byłaby nie odkryta. I nie 
zapominaj, że druga strona charakteryzuje się skrajnym materiali-
zmem.

RAK - Czas skończyć z oglądaniem się na to, co było. To już 
zamknięty rozdział, a nawet książka cała. Weź sobie za za motto 
stwierdzenie H. von Ditfurtha: “Istnieje całkowita zgodność co do 
tego, że człowiek w obecnym kształcie jest istotą niedoskonałą, nie-
gotową”. Oto masz wytłumaczenie postępowania drugiej strony i jej 
zachowań. 

LEW - „Czasami myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił 
swoje zdolności” - Oskar Wilde. Twoje ostatnie przeżycia zdają się 
świadczyć na korzyść tej tezy. Ale i pora na wyciągnięcie wniosków. 
Czyli dość szarpaniny, która do niczego nie doprowadzi. Pozostaw 
wszystko czasowi, ten przyniesie rozwiązanie i zaleczy rany. Poja-
wiają się symptomy zmiany w nastawieniu i postępowaniu drugiej 
strony. Kuj więc żelazo póki gorące.

PANNA - “Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie chce 
być tym, czym jest” - Albert Camus. Czego szukasz, do czego dą-
żysz? Przemyśl wszystko na zimno, przekalkuluj. Generalnie nic nie 
da się zmienić, ale korekta jest możliwa. A najważniejsze, by nie za-

sklepiać się w sobie, nie obrażać się na innych jakimś nieopatrznym 
ich słowem. Zwłaszcza, że i Tobie wymyka się ono często.

WAGA - “Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej” - Edward 
Stachura. Przyswój sobie tę prawdę, a wówczas może przestaniesz 
tak przeżywać wszystkie zachowania ludzkie. Często Cię nawiedza-
ją jakieś tęsknoty, marzenia i fantazje. Ale gdy się pojawi okazja ich 
urzeczywistnienia jak w sam raz nie masz czasu lub nastroju. Po-
trzeba Ci więc mobilizacji, wprowadzenia większego ładu do swo-
ich działań.

SKORPION - “Człowiek musi żyć sam z sobą, powinien więc 
dbać o to, by miał zawsze dobre towarzystwo” - Charles E. Hughes. 
Postępuj więc tak, aby nie mieć psychicznego kaca. Nie bądź taka-
(ki) zasadnicza(czy), traktuj ludzi i wydarzenia z większym przy-
mrużeniem oka. Inaczej zyskasz miano wątrobiarza. Masz przecież 
niezawodne sposoby na ucieczkę od kłopotów i dolegliwości dnia 
codziennego, stosuj je więc częściej.

STRZELEC - Można postępować w myśl powiedzenia Thoma-
sa Carlyle’a - “Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z igno-
ranctwa jednostek”. Można jednak korzystać z jej zasobów. Miej na 
uwadze, że w pojedynkę nic nie zdziałasz i chociaż lubisz polegać 
wyłącznie na sobie, odwołuj się od czasuem do zbiorowej mądrości. 
Zupełnie niepotrzebnie masz różne opory, możesz iść na całość.

KOZIOROŻEC - “Pierwszym warunkiem sprostania zmianom, 
jest wyzbycie się lęku przed nimi”. Pojawiła się w Twoim życiu nowa 
jakość i musisz przyjąć ten fakt do wiadomości. Bez buntu, a raczej 
z próbą dostosowania się. Przyjdzie Ci to łatwiej niż myślisz i wcale 
nie będzie tak dokuczliwe jak obecnie sądzisz. Nie masz powodu do 
zmartwienia, cała sprawa wróci do normy i już niedługo śmiać się 
będziesz ze swoich obaw.

WODNIK - “Słuszność ludzkich racji nie utożsamia się z praw-
dą” - Rene Habachi. Miej to na uwadze, gdy podejmiesz próbę wyja-
śnienia niedawnych wydarzeń. Inaczej lepiej w ogóle nie zaczynać. 
Pewnemu intrygantowi z swojego otoczenia schodź z drogi. Zmę-
czysz go tą taktyką i da spokój zaczepkom. Rzecz jest szyta tak gru-
bymi nićmi, że nie musisz mieć żadnych wątpliwości o co tu chodzi. 
Twoje wewnętrzne opory są więc zupełnie niezrozumiałe.

RYBY - “Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie” - F. 
L. Wright. Zachowujesz się ostatnio jak ekspert. A sytuacja wyma-
ga, aby wątpić właśnie, a przeć do celu. Zupełnie jakbyś nie dostrze-
gała(ał) nowych uwarunkowań. Na szczęście, nie masz zwyczaju 
przeżywać zbyt ciężko rozczarowań. Propozycja wcale ciekawa, nie 
masz co wybrzydzać i czekać na lepszą.

IMIENNIK PAŹDZIERNIKOWY
WIKTOR (17 października) to mężczyzna o usposobieniu ekstrawersyjnym. Jest  

zainteresowany światem zewnętrznym, otoczeniem, lubi więc towarzystwo, choć rów-
nocześnie to domator, dla którego stabilna rodzina to dobro najważniejsze. Wiktor 
jest inteligentny, ma spory dar intuicji. Uwielbia działać, zarządzać, organizować a 
wszystko robi starannie. Chcę być zaakceptowany przez innych, gotów jest więc zre-
zygnować z surowych zasad moralnych. 

URSZULA (21 października) działa skutecznie, po męsku, bez wylewności a raczej 
z dużą dozą surowości. W rodzinie to ona rządzi. Dąży do celu, który musi osiągnąć, 
nie bacząc na straty ,,po drodze”. Kto z nią – ten przyjaciel, kto ma inne zdanie – ten 
wróg. Lepiej jej nie drażnić, bo to despotka, która potrafi rozzłościć się  nie na żarty. 
Cechuje ją żądza posiadania, gromadzenia dóbr. Nie jest kobietą łatwą w pożyciu.   

DARIA (25 października) jest uczuciowa, miła w kontaktach wszelakich, w działa-
niu flegmatyczna, nigdzie się nie spieszy a jak się znudzi to zadanie porzuci w połowie 
i wcale się tym nie przejmie. Lubi otaczać się ludźmi, byle jednak nikt jej nie kryty-
kował, bo to Darię niepokoi, denerwuje. Trudno jej rozróżnić przyjaźń od miłości i 
pożądania co często komplikuje życie Darii.
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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

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

 biurO rachunkOwe
radca prawny

                  KSIĘGOWOŚĆ FIRM
  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
                          ZAPRASZAMY!

PN. - PT. od 8 do 16   Poznań ul. Toruńska 7
Tel. 61 879 45 14        www.mega-lex.com.pl 

e-mail: mega-lex@mega-lex.com.pl



GABINET STOMATOLOGICZNY
Czynny: Pon. Czw. 9-19, Wt. Śr. Pt. 13-19
Inne terminy do uzgodnienia telefonicznie

Co druga sobota dyżur  
chirurga stomatologicznego (zapisy)

POMOC DORAŹNA, KRÓTKIE TERMINY

Zapisy i kontakt telefoniczny  
pod numerem tel. 790 609 180

więcej na: www.stomatologia.squarespace.com

APTEKA „POD SMOKIEM”
Poniedziałek-Piątek ����  

Sobota ����
tel. �� ��� �� ��

„POD SMOKIEM„
ul. Średnia � Główna
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„Jarmarku na folwarku” - sąsiedzka impreza zorganizowana 
przez stowarzyszenie Przystanek Folwarczna. Takie m. in. umie-
jętności posługiwania się z lassem demonstrował jeden z kowbo-

jów z malowniczej  poznańskiej grupy „Ludzie szeryfa”


