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Potrafimy myśleć i działać
samodzielnie, 

nie damy sobą manipulować,
wybierzemy jednego z nas, 

oto nasz kandydat:

         KRZYSZTOF
         BARTOSIAK
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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

Zapraszamy na wieczór z piosenkami Anny German 
w wykonaniu Marty Grabowskiej 15 listopada br. o godz. 18 

w Restauracji Graczyk, ul. Światopełka 11 (Antoninek)

Ks. biskup Damian Bryl poświęcił tablice upamiętniające probosz-
czów i innych duchownych związanych z parafią na Głównej. S. 12

Pani Ida Marta Kozłowski (z kwiatami) adaptowała zdewastowany 
doszczętnie schron na atrakcyjne podziemia, w których ulokowała 

galerię (foto niżej) z własnymi obrazami.

W I rocznicę otwarcia sklepu firmowego  Fawor przy ul. Mogileń-
skiej na Os. Warszawskim, częstowano mile zaskoczonych klientów 

i przechodniów firmowymi wypiekami. 
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nadszedł czas wyboru

Starając się dotąd bezskutecznie o chodniki, mieszkańcy 
Zielińca II ustawili takie tablice przy wjazdach na osiedle.
Te bardzo pilnie potrzebne chodniki  mogły zostać juz wyko-

nane, gdyby zajął się tym osiedlowy samorząd. 

galeria w schronie
przeciwatomowym
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dostał, kto się starał  
Rozstrzygnięto, że do piętnastu poznańskich osiedlowych 

samorządów trafi w 2015 roku dodatkowo z budżetu miasta  
2,5 mln zł w formie tzw. grantów na lokalne inwestycje. I tak 
m.in. Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 
otrzyma 170 tys. zł na ogólnodostępny kompleks rekreacyj-
ny przy ulicach Chlebowej i Zawady. Samorządowcy Osiedla 
Warszawskie-Pomet-Maltańskie uzyskali 200 tys. zł na drugi 
etap modernizacji placu do nauki jazdy na rowerze w Parku 
Tysiąclecia.

Poza tym 13 inych osiedli otrzyma pieniądze (w wiekszości po 
ok. 200 tys. zł) na skwery, boiska, place zabaw, dziecińce, miejsca 
parkingowe, chodniki, zieleńce... Wśród obdarzonych grantami 
osiedlowych samorządów nie ma niestety Osiedla Antoninek-
Zieliniec-Kobylepole, jakby tu nie było żadnych potrzeb. A są i to 
liczne oraz palące, np. chodniki w Zielińcu II, gdzie bezpieczeń-
stwo pieszych, a zwłaszcza dzieci, jest bardzo zagrożone. 

Na Małachowskiego 2 zawędrowały zapomniane boginie: 
nordyckie, skandynawskie, perskie, germańskie... Wszystkie, 
choć piękne i – dziwnym trafem – niezwykle współczesne w 
swojej skrywanej nieco półnagości  – zapomniane. Przypo-
mina je w swoich obrazach stworzonych nowoczesną cyfrową 
techniką malarską Ida Marta Kozłowski. Najpierw odkryła... 
zapomniany schron pod jednym z budynków przy Małachow-
skiego. Po wielomiesięczny mozolnym remoncie, w ostatnią 
sobotę października otwarła autorską galerię Werbank Gale-
rie&Werkstatt Kozłowski. Z lewej: 2 foto z otwarcia.

Jeśli propozycje galerii będą tak ciekawe jak wernisaż to można 
wróżyć temu przedsięwzięciu sukces! Zatem można było poznać 
historie tego zakątka Komandorii, można było obejrzeć sfilmo-
wany trud (pracowali nie tylko fachowcy z różnych branż, ale 
także plastyczka i jej mąż Arnold) doprowadzenia zdewastowa-
nego schronu do kulturalnej używalności. Były kwiaty i lampka 
wina, była trema autorki, było dużo ciepłych słów i gratulacji.

,,Zapomniane boginie” - piękne i zmysłowe oglądać można 
późnymi popołudniami. Ida M. Kozłowski zapowiada także 
inne wydarzenia kulturalne zgodne z mottem: ,,Miejsce, gdzie 
sztuka spotyka się z historią”.

A nas - mieszkańców - cieszy ta oaza kultury na kulturalnej 
pustyni Komandorii i okolicznych osiedli.         Ewa Kłodzińska 

PS. Galeria czynna: czw., pt. 13-19, sob., nd. 14-18.
       Bilety 3 zł, dzieci do lat 13 wstęp wolny. 

Żeby otrzymać grant dla osiedla trzeba nad tym uprzednio 
dobrze popracować. Należy bowiem przygotować odpowiedni 
projekt, uzasadnić go przekonująco, przewidzieć własny wkład 
finansowy w inwestycję z osiedlowego budżetu... Ta praca bywa 
żmudna i szerzej niezauważalna, a późniejsza realizacja gran-
towego przedsięwzięcia nastręcza zawsze wiele kłopotów. Nie-
którzy osiedlowi działacze wolą więc zyskiwać „uznanie” śro-
dowiska rozdając pieniądze oświatowym placówkom na swoim 
terenie, zaniedbując jednak inne potrzeby lokalnej społeczności. 
Taka praktyka wykorzystywania osiedlowego budżetu jest nie do 
przyjęcia i w gruncie rzeczy na dłuższa metę źle służy również 
obdarowywanym szkołom i przedszkolom. Myślę, że panie dy-
rektor tych placówek w głębi duszy podzielają ten pogląd.  MD

Obywatelskie, społeczne grupy i stowarzyszenia, działające 
pro publico bono w Poznaniu, potrafiły się porozumieć, co za-
owocowało wystawieniem we wszystkich okręgach wyborczych 
niezależnych kandydatów do Rady Miasta. Dzięki temu miesz-
kańcy - zdegustowani politykowaniem w na Placu Kolegiackim 
- mają możliwość zamanifestowania swojego niezadowolenia  
i oddania głosów na osoby spoza wszelkich patologicznych ukła-
dów. Jest więc teraz realna szansa wprowadzenia do miejskiego 
samorządu ludzi nie podlegających żadnej partyjnej dyscypli-
nie, nie kierujących się partyjnymi interesami. 

Kandydatów do samorządu Poznania z obywatelskiej listy nr 
16 Koalicja Prawo do Miasta nie wspierają możni protektorzy  
z dużymi pieniędzmi. W środkach masowego przekazu też mówi 
się głównie o kandydatach partii politycznych i skostniałych grup 
„bezpartyjnych”, od wielu lat utrzymujących się przy władzy. Moż-
na przełamać te monopole jeśli dostatecznie duża liczba pozna-
niaków zagłosuje inaczej niż podpowiadają im ogromne bilbordy  
i media pozostające tubą starych układów. 

Jest szansa na potrzebne zmiany w zarzadzaniu miastem. Może 
wreszcie tym razem dojdzie do „sensacyjnych” zmian osobowych 
w Radzie Miasta, choćby w postaci kilku osób reprezentujących 
mieszkańców, a nie partyjnych bosów. Trzeba wierzyć, że chociaż 
ci nowi radni będą na początku niedoświadczeni, to na pewno 
wniosą do miejskiego samorządu tak potrzebny świeży powiew  
i życiowe spojrzenie na potrzeby poznaniakow. Pokazali to pracu-
jąc społecznie z wielkim powodzeniem i bez korzyści osobistych.

Marzy mi się, że czytelnicy naszego lokalnego miesięcznika 
oddadzą swoje głosy na liderów listy nr 16 Koalicja Prawo do 
Miasta i dojdzie do oczekiwanej „sensacji”. Dlatego apelujemy 
do Szanownych Państwa o udział w wyborach, bo one nas na-
prawdę dotyczą i dają realną sznsę koniecznych zmian, 

                                                                           Marcin Dymczyk 
. 
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jak blisko, jak daleko

w klubie „cybinka” ciągle się coś dzieje

Maria Teresa Mierkiewicz

Finansowany przez SM „Osiedle Młodych” Klub Cybinka na 
Osiedlu Pomet jest jedyną placówką kulturalną w tej części 

dzielnicy Nowe Miasto i oferuje wiele mieszkańcom.

W te dni listopadowe zazwyczaj przychodzi mi 
do głowy wiersz Haliny Poświatowskiej: ,,Tyle razy/
Obchodziłam zarosłe trawą groby/Ja byłam na ze-
wnątrz/Oni – tam/Nie mogłam z nimi mówić/Ina-
czej/Jak poprzez napis.”

Takie są nasze ,,kontakty” z tymi co odeszli – 
przez epitafia, przez wspomnienia, przez pamięć 
ich dotyku, śmiechu, wspólnie przeżytego czasu. 
Dotykamy nagrobka, aby być jeszcze bliżej... 

Paradoksalnie, ale jakoś mi się to skojarzyło z... 
żywymi. Jesteśmy tak blisko siebie, a jednak tak daleko. Pomijam oczywi-
stość: mieszkanie, pracowanie pod jednym dachem. Mojej koleżanki mąż 
wyjechał do Holandii (za pracą, a jakże) i ona mówi mi, że, owszem, tę-
sknią za sobą, ale przecież mają codzienny kontakt przez komórkę, smsy, 
e-meile, widzą siebie na skype, mają tablety.

No, tak, myślę sobie, stojąc przy mogile. Są wspomnienia, ale nie ma 
realnej Ukochanej Osoby. Bliskość pozorna. Pozorna bliskość wśród ży-
wych  - rozmawiam przez skype, widzę, ale nie czuję. Przytulenie się do... 
monitora nie da ciepła, zapachu. Takich cudeniek jeszcze nie wymyślili. 
Mówię to tej koleżance. Przyznaje mi rację i zdradza, nieco speszona, że 
jak już jej tak bardzo tęskno to rozmawiając wirtualnie z mężem... rozpyla 
jego wodę toaletową!

Żyjemy dziś w świecie, który staje się coraz ,,mniejszy” i gdzie, w związ-
ku z tym, jak się wydaje, zbliżanie się osób do siebie powinno być łatwiej-
sze. Mówi się o globalnej wiosce. Tylko, że ta wirtualna wioska nie ma 
nic wspólnego z wioską, nawet miastem realnym. W styczniu tego roku 
papież Franciszek zauważył w swoim orędziu ,,Nie możemy żyć sami, 
zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanym. Potrzebujemy 
czułości”. Święte słowa... I choć papież twierdzi, że cyfrowy świat może 
pomóc w zbliżeniu się ludzi, śmiem twierdzić... odwrotnie, bo zdobycze 
techniki wirtualnej, elektronicznej przyśpieszając czas, oddalają nas od 
siebie, rozleniwiają. Chcę wiedzieć jak się czuje babcia/przyjaciółka/tato, 
mieszkając zaledwie dwie ulice dalej albo na drugim krańcu miasta, kra-
ju... No, to dzwonię, wysyłam e-meila, sms-. Dostaje odpowiedź. I już 
wiem. Kiedyś, bez tych ,,pośredników”, wsiadłabym w tramwaj (autobus, 
pociąg) i pojechała zobaczyć, ucałować, przytulić. Teraz jest kontakt wir-
tualno-elektroniczny – tak, szybki, błyskawiczny wręcz, ale jak tu znaleźć 
czułość, bliskość prawdziwą? No, i wreszcie – jak, korzystając z kamerki 
internetowej, dać wiarołomnemu mężowi w twarz?

Zaczęłam nostalgicznie od ,,porozumiewania się” ze zmarłymi. Więc 
wrócę jeszcze do nekropolii. I tu  można stworzyć namiastkę bycia bliżej 
osoby, której... już nie ma. Jedna z amerykańskich firm proponuje niewiel-
kich rozmiarów ekran LCD, który montowany jest na nagrobku. Monitor, 
zasilany bateriami słonecznymi, jest wyposażony w przyciski, za pomocą 
których – krzątając się przy tej ostatniej kwaterze – można odtworzyć kil-
kuminutowy wideoklip ze zmarłym, ale... żywym w roli głównej.   Non 
omnis moriar?                                                                      Ewa Kłodzińska

Głosy ze wszystkich stron
tupot nóg
nie zamierzone potącenia
ręce wyciągnięte proszące
ręce z ulotkami natrętne
tłum mężczyzn kobiet dzieci...
 
a ty - idziesz przed siebie
samotny wśród ludzi
nagle zagubiony
jakbyś nie był stąd
 przyspieszasz
poganiany biczem hałasów

kierowany kompasem serca
podążasz w kierunku bramy 
cmentarnej
 
tu - cisza 
schronienie wsród
milczących kamieni
liści szeleszczących
zwiędłych kwiatów
wypalonych lampek
znalazłeś spokój
rozmodlony
nie jesteś samotny   (2006 r.)

Śp. Pani Maria Mierkiewicz, wieloletnia nauczycielka języ-
ka polskiego w SP 86, zmarła nagle latem tego roku. Uczyła od 
początku powstania tej szkoły, której mój tata był pierwszym 

rocznikiem. Mieszkała w domu na-
uczyciela przy ulicy Mińskiej, często 
ją widywałam, zawsze nisko jej się 
kłaniałam, zamieniałyśmy parę słów. 
Lubiłam ją, po latach nawet bardziej 
niż gdy mnie uczyła... Towarzyszy-
łam jej w ostatniej drodze. Dla mnie 
pełnej wspomnień i refleksji. 

Na pogrzebie spotkałam wszyst-
kich nauczycieli i pracowników mo-
jej podstawówki. Nie widziałam ich 

od lat. Było wielu uczniów byłej polonistki w dużej rozpiętości 
wiekowej. Był chłopiec, mógł mieć dziesięć lat, pani Mierkiewicz 
do końca udzielała mu korepetycji. Podobno bardzo przeżył jej 
niespodziewane odejście...Pani Mierkiewicz była absolwentką 
liceum Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Zdała maturę w pamięt-
nym 1956 r. Na pogrzebie było dużo koleżanek ze szkolnej ławy, 
ponieważ utrzymywały kontakt, który odnowiły kilka lat temu. 
Zamieszczony wiersz dała mi kiedys śp. Pani Mierkiewicz jako 
rękopis.                                                               Karina Kozanecka

        Samotność wśród ludzi

Śp. M. T. Mierkiewicz

Prezentowany na zdjęciu zespół wokalno-teatralny seniorów 
pani Iny Szczepaniak występuje w jednolitych strojach i odnosi 

sukcesy na przeglądach tego rodzaju amatorskich grup.
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dlaczego kandyduję do rady miasta 
 Pomaganie innym wydaje mi się to tak naturalne jak oddychanie. 

Moi rodzice, a szczególnie ojciec, często pokazywali mi, że wielu lu-
dzi żyje w trudniejszych warunkach niż my. Mój tato przeszedł gehen-
nę wojny i obozów koncentracyjnych. Gdy wrócił do kraju w 1947 r. 
zabrano mu wszystko co miał, bo był „zdrajcą i agentem obcego wy-
wiadu”. Byliśmy bez środków do życia i mieszkaliśmy w 4 osoby na 
12 m kw. ze skosem. Ale wtedy czułyśmy się z siostrą najszczęśliwszymi 

dziewczynkami na świecie. Rodzice 
nas kochali i nie dawali odczuć swoich 
problemów. 

Gdy miałam 9 lat, wstąpiłam do 
harcerstwa. Trafiłam do drużyny, w 
której nikt nie wymagał od nas od-
dania socjalizmowi. Po cichu kulty-
wowaliśmy tradycje Szarych Szeregów 
i wzajemnej pomocy. To wszystko wy-
kształciło we mnie to, co teraz nazywa 
się społecznikostwem. Rodzice zarazi-
li mnie chorobą genetyczną o nazwie 
„pomagaj innym i nie oczekuj za to 
nagrody”. 

Z Grupą Inicjatywną Przystanek 
Folwarczna połączyły mnie wspólne 
problemy naszego osiedla, których ani 
władze miasta, ani Rada Osiedla nie 
potrafiły rozwiązać. Dlatego wspól-

nie stworzyliśmy Stowarzyszenie, które 
wystawiło w tych wyborach tak wielu 
dobrych kandydatów do Rady Miasta 
Poznania. 

- W mojej działalności najważniejsza jest praca zespołowa. Nie ma 
większej satysfakcji jak rozwiązanie jakiegoś problemu sąsiadów i współ-
obywateli Poznania. Przykłady: usunięcie przyczyny fetoru na osiedlu 
Przemysława, naprawa pieca c.o. w domach socjalnych, pierwsza w Po-
znaniu uchwała obywatelska. To co robimy - robimy też dla siebie. To jest 
taka społeczna prywata. 

- Jako radna nie będę walczyć z nikim. Będę walczyć z głupotą i bez-
myślnością niektórych decydentów. Ponad podziałami klubowymi po-
staram się skupić na dobrych projektach i współpracować z ludźmi. Może 
to idealistyczne, ale mimo moich 58 krzyżyków na karku, w tym względzie 
nic się u mnie nie zmienia. 

Można i trzeba poprawić warunki lokalowe poznańskich szpitali dzie-
cięcych. Chcę doprowadzić też do skanalizowania wszystkich części mia-
sta. Koniec z szambem w sensie dosłownym i w polityce. Nie twórzmy 
ludzkiego i zwierzęcego getta na Darzyborze. Mieszkania socjalne można 
budować też w innych częściach miasta, a schronisko dla zwierząt nie po-
winno mieścić się między torami tranzytowej, towarowej linii kolejowej. 
To moje priorytety na dziś.                                                Hanna Grobelna

Od dzieciństwa lubiłem brać udział w życiu społecznym. W szkole 
podstawowej należałem do harcerstwa, byłem ministrantem oraz upra-
wiałem sport. Rodzice moi nie należeli do krezusów, więc w wakacje ima-
łem się rżnych zajęć, aby zarobić na kieszonkowe. Był kiedyś program tele-
wizyjny ,,Niewidzialna Ręka”. Młodzież anonimowo, po cichu pomagała 
ludziom. Ja też potajemnie odgarniałem śnieg z chodnika, nosiłem opał 
starszym ludziom, robiłem zakupy choremu sąsiadowi itp. 

Marzyłem wtedy by zostać…
księdzem. I może bym nim został, 
gdyby nie śmierć mamy. W wieku  
14 lat stałem się nagle dorosły. Po-
magałem tacie pracując po szkole 
pracowałem, a wieczorami poma-
gałem młodszemu rodzeństwu. 
Tamte lata nauczyły mnie praco-
witości, cierpliwości  i wytrwałości. 
Potrafię i lubię słuchać ludzi. 

Cieszyłem się, że powstanie li-
nia tramwajowa, która połączy 
nasze osiedla z miastem. Często 
zdarza mi się wracać w środku nocy 
z popołudniowej zmiany, bo pracuję 
jako motorniczy w MPK. Tu  spo-
tkało mnie wielkie rozczarowanie. 
Postanowiłem więc powalczyć o do-
stęp do komunikacji. Tak doprowa-
dziłem do powstania stowarzyszenia 
„Przystanek Folwarczna”. W ogóle 
leży mi na sercu radykalna poprawa 
miejskiej komunikacji

Dla mnie najważniejsi są zwykli ludzie, bo czuję się jednym z nich. 
Miasto to przecież takie większe osiedle. Troski i kłopoty, które dotyczą  
zwykłego Nowaka z osiedla, przekładają się na problemy wielu Nowaków. 
Dlatego można powiedzieć, że my - mieszkańcy różnych osiedli Poznania 
- tworzymy jeden organizm - miasto.

Listę naszego okręgu do Rady Miasta tworzą ludzie oddani wspól-
nym interesom. Dali się oni poznać jako doskonali społecznicy, bez reszty 
poświęcający się temu co lubią, czyli pracy z ludźmi i dla ludzi! Ogólnie 
są to osoby zaprawione w niejednej potyczce z urzędnikami. Naprawdę 
warto na nich postawić !

W naszym mieście trzeba zmienić przede wszystkim mentalność…
urzędników. Uważam, że tak zwane ,,zasiedzenie” szkodzi naszemu mia-
stu. Będę walczył przede wszystkim o to, by głos zwykłych mieszkańców 
był słyszalny na Placu Kolegiackim! By mieszkańcy decydowali o swoim 
losie. Poszukam w Radzie Miasta ludzi myślących podobnie jak ja, aby 
działać ponad podziałami klubowymi. Będę mecenasem młodzieży. Zdol-
na młodzież nie może opuszczać tego miasta. Będę prosił seniorów, by 
swym doświadczeniem wspierali młodych ludzi.     Krzysztof Bartosiak

Hanna Grobelna i Krzysztof Bartosiak mówią m. in. o wła-
snych drogach do społecznej działalności i celach, do których 

dążą. Oboje kandydują do Rady Miasta Poznania z listy 
KWW Koalicja Prawo do Miasta. 

Nowy dywanik asfaltowy otrzymała bardzo zniszczona 
pieszojezdnia przy ul. Warszawskiej.  

Kolejne schody domów SM. „Wielkopolanka” przy ul. Leszka/
Swantibora poddane zostały gruntownemu remontowi.  
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przy ognisku o tym
co nas łączy

„Już dawno nie byliśmy na tak fajnej imprezie” - to zdanie usłyszeli-
śmy od rodziny z Lubonia, która przez przypadek dotarła w niedzielę 
19 października br. na Darniową Polanę. Organizatorem Święta były 
Stowarzyszenie Nasz Zieliniec i Przystanek Folwarczna, które w ten 
sposób chciały przyczynić się do integracji mieszkańców trzech osie-
dli. Kobylepole, Antoninek i Zieliniec położone są w niedużej odle-
głości od siebie. Dzielą je jednak bariery leśne i drogowe. Komfort 
życia na tych osiedlach jest znacznie zróżnicowany. 

Niestety na poznańskim Darzyborze i w Zielińcu 2 nie ma kanalizacji. 
Ciągle powstają tam nowe zbiorniki bezodpływowe, a na podłączenie 
do sieci Aquanetu nie ma szansy. Komunikacja miejska w ogóle nie do-
wozi pasażerów do Zielińca 2. W innych częściach tych osiedli rozkład 
jazdy poznańskich  autobusów jest dość skromny. Szansą na częstsze 
kursy jest powstanie Nowej Folwarcznej, która ma połączyć nasze osie-
dla z tramwajem na Franowie.

Święto Pieczonej Pyry w Zielińcu 

Pogadanie o podobnych problemach łączy Polaków szczególnie. Po-
znańczycy nie są tu wyjątkiem. Na szczęście wspaniała pogoda i prze-
cudne „okoliczności przyrody” pozwoliły doskonale bawić się dzieciom. 
Małgosia Kaczmarek z Zielińca 2 zadbała o to, żeby nasze złotka i sreber-
ka trochę pohasały. Rozbawione i szczęśliwe przybiegały do rodziców i 
dziadków, pokazując liczne nagrody otrzymane za udział w konkursach. 
Dzieci zdominowały też jury w konkursie na domowe wypieki. 

Jedyną dorosłą osobą, dopuszczoną przez nie do tego gremium był 
kandydat na prezydenta naszego miasta Maciej Wudarski (na zdjęciu 
powyżej stoi z lewej). Startujący z listy nr 16 (dziś to już wiemy) KWW 
Koalicja Prawo do Miasta, przyjaciel  naszych stowarzyszeń został prze-
krzyczany i przegłosowany. Wybór dzieci to słynne, kolorowe wegańskie 

babeczki. Upiekła je młoda dziewczyna - Małgosia z Zielińca 2. Doro-
śli przypiekali w ognisku smaczne kiełbaski od Bystrego oraz świeżutki 
chleb z Piekpolu, podjadając swoim pociechom reklamowe krówki ze 
„Społem” PSS w Poznaniu. 

W tym czasie w żarze spalonego drewna siedziały pyrki, ziemniaczki, 
czy jak kto woli kartofelki, główna atrakcja niedzielnego Święta. Ocze-
kując na nie niektóre osoby śpiewały, inne tańczyły. Obecni na imprezie, 
desygnowani przez osiedlowe stowarzyszenia kandydaci do Rady Miasta 
- Hanna Witkowska, Katarzyna Czarnecka, Piotr Kaczmarek, Krzysztof 
Bartosiak no i pisząca ten tekst Hanna Grobelna, przepytywani byli jak 
w szkole ze swoich programów wyborczych i odpowiadali często na nie-
zwykle trudne pytania uczestników. 

W przypadku mojej skromnej osoby, najczęstszym zadaniem było tłu-
maczenie się z moich koligacji rodzinnych z obecnym P\prezydentem 
Miasta Poznania. W kontekście przyszłych wyborów nie jest to wcale 
komfortowe pytanie, choć zawsze staram się wybrnąć z niego żartem. 
Odpowiadam, że nic nie wiem, aby mój mąż (od którego po ślubie to 
nazwisko przyjęłam) był z nim spokrewniony.

Na Darniowej Polanie nie zabrakło kandydatów na radnych 
miejskich z obywatelskiej Koalicji Prawo do Miasta .  

Zorganizowana wyłącznie społecznymi siłami impreza 
przyciągnęła całe rodziny.  

Wszyscy moi przyjaciele, którzy byli na „Święcie Pieczonej Pyry”, lu-
bią ludzi i dobrą zabawę. Nie są sztywniakami. Nie izolują się od swoich 
środowisk i nie wywyższają. Są zawsze gotowi słuchać i pomagać. Je-
dynym przykrym akcentem imprezy był brak wśród integrujących się 
mieszkańców przedstawicieli naszej Rady Osiedla. Nie wysyłaliśmy im 
osobnego zaproszenia, bo przecież są naszymi przedstawicielami i sąsia-
dami. Plakaty z informacją o Święcie wsiały w każdym zakątku naszych 
osiedli. Niektórzy uczestnicy imprezy myśleli, że Rada Osiedla jest 
współorganizatorem ogniska. Niestety nie była. Mamy jednak na-
dzieję, że w tym składzie lub innym (wybory do rad osiedli w marcu 
2015 r.) przyłączy się do naszych następnych, wspólnych, osiedlowych 
przedsięwzięć.                                                                   Hanna Grobelna

Dzieci na zawsze zapamiętają niezwykle miłe chwile, spędzone  
w kontakcie z przyrodą pod troskliwą opieką dorosłych .  
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coś tu pachnie...

Teatr Scena na Piętrze

Bardzo interesująca i świetnie zachowana willa z 1928 roku 
przy ul. Warszawskiej (narożnik św. Michała) jest mało wi-
doczna, a posiada ciekawą historię wartą przypomnienia. Z 

prawej prezentujemy płaskorzeźbę na ścianie budynku. 

katarzyna grochola
i jej goście

,,Pewnego dnia zadzwonił mężczyzna o nazwisku nie do wymó-
wienia przez normalną osobę. Romuald Grząślewicz. Powiedział, 
że chce wystawić Dżdżownicę w Poznaniu, w Scenie na Piętrze. 
Długo nie mogłam dojść do siebie. Nie wierzyłam własnym uszom. 
Takie rzeczy się przecież nie zdarzają.(...).”

,,Siadasz w pierwszym rzędzie, bo 
tam Cię posadził Dyrektor, a przedtem 
muzyk, Piotr Żurowski, daje Ci pół kie-
liszka koniaku, żebyś przeżyła. Na sce-
nie Joanna Żółkowska mówi Twoimi 
słowami.(...) Po paru miesiącach dzwo-
ni do Ciebie Dyrektor. -Piszesz coś, Ka-
siu? - pyta. Co masz powiedzieć? Więc 
siadasz i piszesz. Dziękuję, Romku.(...) 
Dziękuję, Piotrze.(...) Dziękuje, Sceno 
na Pietrze.”

Tak pierwsze kontakty z poznańską 
Sceną na Piętrze wspomina Katarzyna 
Grochola w swojej autobiografii ,,Zie-
lone drzwi”.

Jestem z wizytą ,,służbową” u Romualda Grząślewicza, dy-
rektora Sceny na Piętrze i rozmawiamy o wydarzeniu, które 
będzie miało miejsce 24 listopada o godzinie 19. Każde z nas 
ma swoje emocje. Dyrektor, bo bardzo lubi (z wzajemnością) 
Katarzynę Grocholę i dlatego przygotowuje dla niej i o niej pro-
gram ,,Katarzyna Grochola i Jej Goście, czyli GROCHOLE-
NIE”, ja – bo wreszcie poznam autorkę, która zawojowała rynek 
literacki, zrobiła karierę, a ja jej tego zazdroszczę. No, i jeszcze ze 
względu na wykonawców, którzy mają urozmaicić ten wieczór. 
Bo ich znam. Wśród nich ,,nasza” redakcyjna śpiewająca ilutra-
torka Marta Grabowska, która podbija sceny i scenki (niedaw-
no wygrała konkurs w Warszawie – wszyscy jesteśmy dumni), 
Danuta Mizgalska, którą poznałam gdy śpiewała swój przebój 

,,Jestem twoją lady”, Dominik 
Żmijewski (na razie go nie znam, 
ale wiem, że to świetny skrzypek), 
Piotr Żurowski (przemiły i w ogó-
le – będzie grał na skrzypcach  
i gitarze a także śpiewał). W pro-
gramie udział wezmą rozmówcy 
Katarzyny Grocholi: Andrzej Wi-
tuski, Andrzej Tomczak, Jan Japas 
Szumański i  Jan Janusz Tycner. 

Gospodarzem tego wieczoru 
będzie Romuald Grząślewicz, za 
opracowanie muzyczne odpo-
wiada Piotr Żurowski. Scena na 

Piętrze i nasza redakcja zapraszają!                 Ewa Kłodzińska

Charakterystyczne żółte kontenery z napisem Eco Textil z ha-
słem „Od Was dla Was” stoją w całej Polsce (jest ich ponoć 30 
tys.), również na naszych osiedlach. Napisy apelują, aby wkładać 
doń posortowaną czystą odzież, buty, torebki itd. I ludzie to czy-
nią w przekonaniu świadczenia dobrych uczynków dla ludzi ubo-
gich, poszkodowanych np. w czasie powodzi, pożarów itd. Przez 
długi czas taki kontener... leżał przewrócony przy ul. Konarskiego 
(nieopodal placu manewrowego kursu jazdy), a wokół porozrzu-
cana odzież, buty itp. Teraz kontener znowu ustawiono.

Tymczasem coraz częściej pojawiają się informacje od darczyńców, że 
podarowana atrakcyjna odzież, buty itd. trafiają do ciucholandów. Na 
stronach internetowych można wiele wyczytać. Otóż najpierw była firma 
Wtórpol w Skarżysko-Kamiennej, współpracująca z PCK . Współpraca 
się urwała... Wtórpol założył w lutym 2012 r. fundację Eco. 

Prezes tłumaczy, że odzież zniszczona jest utylizowana, owszem, naj-
lepsze dary są sprzedawane – grosze trafiają na rzecz potrzebujących, 

ale również na pokrycie kosztów utrzymania firmy (zakład pracy chro-
nionej). Eco partycypowało w przeszłości w kosztach zakupu rowerów 
dla niepełnosprawnych (przyznawanych przez organizacje pomocowe). 
Coraz trudniej oprzeć się wrażeniu, że głoszone szlachetne cele akcji 
zbierania używanych rzeczy sa tylko przykrywka dla robienia przydko 
pachnących interesów.(e)  



8

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Rogalowy
zawrót
głowy

Kinga Łada

Kuchnia Pana Adama
OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (9)

          Rys. Marta Grabowska

PYSZNE ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE!
CODZIENNIE: DROŻDŻÓWKI, CIASTO TORTOWE I INNE

OFERUJE SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD
ul. Konarskiego 12/14, czynny: pon.-sob. 5.30 – 22, niedziela 10 - 20

RENOMOWANI DOSTAWCY: TORTMEN Mieczysław Kaziów, ul. Lawendowa 54 
FORTUNA Zakład Piekarsko-Ciastkarski Sławomir Hoffmann, ul. Główna 63 

Cukiernia JAGÓDKA, Suchy Las, ul. Szkolna 92     Zakład Piekarski Piotr Machowicz, ul. Starołęcka 43

Ledwo minęły nostalgiczne pierwsze dni listopada, a już 
po Poznaniu zaczął się roznosić niepowtarzalny aromat mig-
dałów i maku, już kaczki i gęsi truchlały ze strachu na dzień 
św. Marcina. Bo taki 11 dzień listopada jest tylko w Poznaniu.  
W rodzinie pana Adama (l.32), bohatera naszej opowieści  nie 
inaczej się działo. 

Postanowiono, że cała rodzina zbierze się na świątecznym obie-
dzie u mamy Malwiny i taty Jana na Dębcu. Już w zamrażarce 
od wielu dni leżały kaczki, przywiezione z chowu ekologicznego 
przez krewniaka z Przekupowa, wsi leżącej nieopodal pięknego 
Gołuchowa. O pyzy zadbać miała ciocia Teresa, rodzona siostra 
mamy Malwiny.

Pan Adam miał rogale przynieść. -Nie będę ich szukał po 
żadnych renomowanych cukierniach, a kupię świeżutkie, 
pachnące i z... certyfikatem unijnym w ,,moim” sklepie ADAD 
przy Konarskiego – postanowił. - Od każdego cukiernika 
(patrz reklama u dołu strony), który tutaj słodkości przywozi, 
po kilka sztuk. Panna Anna (l.26), siostra pana Adama, obie-
cała niespodziankę.

Dom rodzinny na Dębcu z poznańskiej gościnności był znany, 
nikogo więc nie zdziwiło, gdy mama Malwina niespodziewanie 
zaproponowała synowi, aby zadzwonił po swoją koleżankę z da-
lekiego Podhala, pannę Jadwigę (l.28). Panna Jadwiga smakoszką 
była ciekawą innych kuchni, Poznań polubiła i Adamową rodzi-
nę także (odc. 6 naszej opowieści). Nie było tylko pewności jak 
bardzo lubi pana Adama. -Będzie okazja się przekonać – pomy-

ślała mama Malwina, nieco zaniepokojona przedłużającym się 
stanem kawalerskim syna. 

Panna Jadwiga zaproszenie przyjęła z wielką radością:  
- O waszych rogalach opowiada się cuda nawet u nas na Pod-
halu, będę miała okazję ich posmakować...

I już Święto Niepodległości i świętego Marcina wspomnienie. 
Już na białym koniu ,,swoją” ulicą przejechał, klucze do miasta 
od prezydenta grodu przyjął. Już tony rogali poznańscy cukier-
nicy upiekli. Panna Jadwiga na wszystko patrzyła szeroko otwar-
tymi oczyma. Z emocji i od zapachów aż pokraśniała.

A potem wszyscy usiedli przy pięknie zastawionym stole w 
mieszkaniu rodziców pana Adama i panny Anny. Na nią jeszcze 
czekano. - Tylko kaczka nie może czekać – martwiła się mama 
Malwina – w piekarniku wyschnie. A i pyzy już odparowane...

Dzwonek u drzwi obwieścił przyjście panny Anny. Przyprowa-
dziła ,,niespodziankę” - Jianga (l.30) znajomego z dalekich Chin, 
kucharza wybornego z jednej z poznańskich restauracji.  -O, 
rany! O czym z nim rozmawiać, aby politycznej niestosowności 
nie popełnić – martwił się tato Jan. Temat pojawił się sam. Kacz-
ka po pekińsku i kaczka po poznańsku oraz smakołyki inne.

     Kaczka po poznańsku (najprostszy przepis)
Kaczkę opłukać, osuszyć, natrzeć solą i majerankiem, odstawić 

na 1 godzinę. Pół kg jabłek – podzielić owoce na połówki, wyciąć 
gniazda nasienne, włożyć do środka kaczki, zaszyć ją, ułożyć na 
stopionym w brytfannie maśle, polać masłem, skropić wodą, wsta-
wić do gorącego piekarnika. Co jakiś czas polewać sosem od piecze-
nia, skrapiać wodą – aż do zrumienienia. Po upieczeniu, podzielić, 
obłożyć jabłkami, polać sosem. Dodatkami może być np. gotowana 
modra kapusta, buraczki...

A potem na wielkim talerzu podano rogale świętomarciń-
skie. Wyśmienite ze sklepu ADAD przy ul. Konarskiego...   

I już czas się rozstawać. I tu powstał pewien dylemat. Gdzie 
będzie nocować panna Jadwiga. -Mamy do pogadania o spra-
wach bankowych, więc pojedziemy do mnie na Komandorię – 
zadecydował pan Adam, a panna Jadwiga nie oponowała. Nie-
spodziewanie synowie cioci Teresy – bliźniaki Piotruś i Pawełek 
(l.6) zgodnym chórem zakrzyknęli: - Wuuujek, my też chcemy 
do ciebie!     

-No, ale u mnie ciasno – próbował wybrnąć pan Adam. 
-Ciocia będzie spała w twojej sypialni, a my w trójkę w salo-

niku. Zmieścimy się! Opowiesz nam dokładnie jak to z tymi gę-
siami i biskupem Marcinem było. No, zgóóódź   się – chłopcy 
opletli długie nogi pana Adama. 

Mama Malwina i ciocia Teresa dyplomatycznie milczały, 
uśmiechając się do siebie. Pan Adam niechętnie zgodził się, bo 
bliźniaki kochał niezmiernie.     

Dopiero grubo po północy Piotruś i Pawełek usnęli po ko-
lejnym rogalu, a pan Adam cichutko wymknął się do swojego 
gościa. Niestety, panna Jadwiga pełna wrażeń też już spała głę-
boko, cichutko pochrapując... (cdn.) 

Gdy akcja opowieści rozgrywa się w miejscu powszechnie zna-
nym, autor zazwyczaj zastrzega się, że postaci są fikcyjne a wszel-
kie podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Ja takiego 
zastrzeżenia nie czynię. Jeśli spotkacie pana Adama, zaproście go 
na małe co nieco...                                                                    (K.Ł.)  
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W takim stanie, pod słomianym dachem, ks. W. Koperski prze-
jął kościół pw. Św. Jana Jerozolimskiego w 1946 roku.  

po drugiej stronie
dźwięku

Są wśród nas... od zawsze. Ludzie głusi – czy to od urodzenia 
czy też na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku. Niegdyś 
na marginesie społeczeństwa, z czasem coraz bardziej z nim 
zintegrowani, choć zawsze po drugiej stronie dźwięku. 

Historycznie. Pierwsze próby działań na rzecz ludzi głuchych 
odnotowano w średniowieczu, w Polsce sugestie objęcia nauką 
osób głuchych (mówiono: ,,głuchoniemych”) wysunął król Sta-
nisław August Poniatowski. 

W Poznaniu Instytut Głuchoniemych (nazwy się zmieniały, 
dzisiaj jest to Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesły-
szących) powstał na początku lat 30-tych XIX wieku, 28 stycznia 
1832 r. zapisano pierwszych uczniów. Od początku edukacji nie-
słyszących towarzyszyły religia i rozwój duchowy, odwołując się 
czy to do Prawa Mojżeszowego  (,,nie będziesz złorzeczył głuche-
mu” - Kpł 19, 14), a przede wszystkim do owego Effatha, wypo-
wiedzianego przez Chrystusa po uzdrowieniu głuchego. A więc 
,,Otwórz się” na Słowo Boże...

Duszpasterstwo głuchych. Kronikarze zapisali, że w kościele pw. św. 
Kazimierza na Wzgórzu Reformatów (Śródka) od zarania istnienia Za-
kładu Głuchoniemych w dwóch mszach św. w tygodniu uczestniczyli 
wychowankowie tej instytucji. Świątynia była miejscem duszpasterskiej 
posługi niesłyszącym. W roku 1963 budynek kościoła został przekazany 
parafii polsko-katolickiej a duszpasterstwo niesłyszących zostało Statu-
tami Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego w roku 1968 (kan. 262-
279) związane z kościołem pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami na 
Komandorii. Tu znajduje się  główny ośrodek duszpasterstwa niesłyszą-
cych w Poznaniu i Archidiecezji Poznańskiej. 

Rozmawiam z księdzem wikariuszem Markiem Ratajcza-
kiem z tej parafii, archidiecezjalnym duszpasterzem niesły-
szących.

- Czy znajomość języka migowego jest konieczne w objęciu 
wikariatu w naszej parafii?

- Tutejszy wikariusz powinien znać ten język. Znali go moi po-
przednicy. W naszym kościele msze św. dla niesłyszących (z języ-
kiem migowym i mówionym) są w każdą niedzielę o godz. 15, a 
pół godziny wcześnie można skorzystać ze spowiedzi św. Podczas 
wakacji, gdy jestem na miejscu, o godz. 10.30 odbywa się wspólna 

ze słyszącymi msza św. z użyciem języka migowego. W paździer-
niku odmawialiśmy przed mszą św. modlitwę różańcową, teraz 
w listopadzie wspólnie modlimy się za zmarłych niesłyszących i 
zmarłych z ich rodzin.

- W Wielkim Poście odprawiamy Drogę Krzyżową. Osoby niesłyszą-
ce mają swój sztandar, z którym uczestniczą w procesjach Bożego Ciała. 
Trzeba by jeszcze wspomnieć, że w naszym kościele raz w roku odbywa-
ją  się nauki przedmałżeńskie. Tutaj do I Komunii św. przystępują dzieci 
głuche. Mamy dwóch ministrantów niesłyszących, którzy czytają i migają 
lekcje mszalne. Jako duszpasterz niesłyszących jestem do dyspozycji przy 
chrztach, ślubach, pogrzebach w innych parafiach, chodzę z komunią św. 
do chorych niesłyszących. Tak więc nasze duszpasterstwo obejmuje głu-
chych od narodzin do śmierci. 

- Gdzie jeszcze w naszej Archidiecezji głusi mogą korzystać 
z duszpasterskiej posługi?

- Msze św. dla niesłyszących odbywają się raz w miesiącu w Go-
styniu we Farze, w Szamotułach w kościele św. Krzyża, w Lesznie 
w kościele św. Mikołaja, w Środzie Wielkopolskiej w kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusa, w Grodzisku Wlkp. w kościele pw. św. 
Jadwigi. Są tam księża posługujący się językiem migowym.  

 - Dziękuję za rozmowę. Tu warto wspomnieć, że nasz, 
nieżyjący już proboszcz ks. Władysław Koperski opracował 
pierwszy w powojennej Polsce modlitewniki EFFETA dla nie-
słyszących, a siostra Hiacynta Kopeć ze Zgromadzenia Sióstr 
Wspólnej Pracy opracowała katechizmy przygotowujące dzie-
ci niesłyszące do przyjęcia I Komunii św.       Ewa Kłodzińska 

Duszpasterz niesłyszących ks. Marek Ratajczak (z lewej)  
z wiernymi podczas odwiedzin grobu śp. ks. Władysława  

Koperskiego na Cmentarzu Miłostowskim. 

Ksiądz Władysław Koperski (1917 - 
1994) był aż 41 lat proboszczem w parafii 
św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii 
(1946-1987). Pełnił też w tych latach funk-
cję duszpasterza niesłyszących. Za jego 
duszpasterskiej posługi i z jego inicjatywy 
zabytkowa świątynia (najstarsza budowla 
romańska w Poznaniu) została odrestauro-
wana po zniszczeniach wojennych i uzyskała obecny kształt. 

Prace były trudne i długotrwałe, ale zostały wykonane bardzo solid-
nie pod okiem proboszcza przez dobrych rzemieślników i artystów. Sło-
ma z tymczasowo zabezpieczonego kościelnego dachu zniknęła dopiero 
w 1948 r. Spośród licznych nazwisk budowniczych, konserwatorów itd. 
warto wspomnieć firmę Franciszka Kolanowskiego ze Śródki (ul. Fili-
pińska), której zlecono wykonanie nowych części romańskiego portalu 
z piaskowca. 

W archiwach pozostała umowa między ks. proboszczem W. Koper-
skim i Stanisławem Teisseyre’m z dnia 29 maja 1948 r. na wykonanie de-
koracji malarskiej kościoła na Komandorii. Dzięki proboszczowi arty-
sta miał sporą swobodę w swoich malarskich działaniach, zobligowany 
jedynie stylem architektury kościoła. Dziś uwagę przyciąga niezwykle 

malarska dekoracja łuku tęczowego, okalającego ołtarz główny, sylwetki 
czterech Ewangelistów na filarach oraz malowidło na południowej ścia-
nie nawy głównej, nawiązujące do spotkania uczniów z Chrystusem w 
drodze do Emaus. Dnia 7 listopada 1948 roku ks. abp Walenty Dymek 
uroczyście poświęcił ołtarz główny. Ksiądz Koperski wchodził w skład 
komisji odbioru kościoła (w postaci jaka znamy współcześnie) w stycz-
niu 1949 r. Spoczywa na Cmentarzu Miłostowskim.                       (E.K.)

wspomnienie o ks. władysławie koperskim
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Na ulicy św. Michała, po obu jej stronach, trwa-
ją prace rekultywacyjne pasów zieleni między 
chodnikiem a jezdnią. Słowa uznania dla ZZM!

to jest pomysł! 
Czego dorośli mogą nauczyć się od swoich dzieci? Czy w 

ogóle możliwa jest sytuacja, kiedy to gimnazjaliści biorą w 
swoje ręce wykształcenie rodziców? Tak! Pierwsza lekcja języ-
ka angielskiego dla rodziców w Gimnazjum nr 22 odbyła się 
21 października br. Uczniowie realizują projekt pt. „Klasa na 
językach”. Jego celem jest zamiana ról, uczniowie stają się na-
uczycielami, a rodzice uczniami. Projekt łączy ze sobą integra-
cję trzech najważniejszych podmiotów w szkole - uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. 

Wspólnym mianownikiem jest nauka języka obcego. Działa-
nia polegały na stworzeniu w środowisku lokalnym bezpłatnych 
lekcji języka angielskiego dla wszystkich rodziców uczniów 
Gimnazjum nr 22 w Poznaniu. Kurs trwać będzie do końca 
roku szkolnego. Pierwsze zajęcia pokazały, że rodzice są bardzo 
pozytywnie nastawieni do idei projektu i potrafią być pilnymi 
uczniami.

Głównym zamysłem projektu jest udowodnienie, że dzieci 
mogą być genialnymi nauczycielami dla swoich rodziców! W 

              Gimnazjaliści uczą angielskiego rodziców!!!

rolę nauczycieli wcielają się: Aleksandra Kostrzewa, Magdalena 
Kapitańczyk, Natalia Zielińska, Eliza Kurkowiak, Zuzanna Sta-
szak, Kacper Miękiszak, Bartosz Gbiorczyk, Marcel Piechowiak 
oraz Igor Dwiecki. Wszyscy uczniowie uczęszczają do klas ję-
zykowych.                             Opiekun projektu Iwona Jachnik 

Uczniowie klasy IIb Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Poznaniu, pod opieką wychowawczyni pani 
Anny Pietrzak i nauczycielki plastyki pani Elżbiety Witkie-
wicz, odwiedzili Bramę Poznania - Interaktywne Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego,

ichot robi wrażenie  Jest to pierwsze w Polsce centrum interpretacji historycznego 
dziedzictwa. Otwarta 30 kwietnia br. Brama Poznania ICHOT 
zlokalizowana jest w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, 
w sąsiedztwie wyspy katedralnej. To tutaj wznosił się największy 
gród księcia Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, 
a miejsce to związane jest z początkiem polskiej państwowości. 

Ekspozycja Bramy to multimedialna opowieść o historii i dzie-
dzictwie Ostrowa Tumskiego. W kolejnych salach, noszących 
nazwy „Gród”, „Woda”, „Złoto”, „Witraż”, uczniowie zobaczyli, 
usłyszeli i poznali ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej Wyspy. 
Po obejrzeniu ekspozycji wzięli udział w warsztacie plastycznym 
„Stylowe szaty poznańskiej katedry”. Dowiedzieli się, jak zmie-
niała się forma tej ważnej budowli, jakim przeobrażeniom ulega-
ła nie tylko bryła katedry, jej proporcje, materiały budowlane, ale 
również jej elementy oraz dekoracje architektoniczne. 

W bogatym programie, obok zajęć edukacyjnych, znajdziemy 
warsztaty, audiowycieczki dla rodzin, zwiedzanie ekspozycji z 
przewodnikiem, a także wystawy czasowe i koncerty. Szczegóło-
we informacje dostępne są na stronie internetowej www.brama-
poznania.pl Zachęcam do odwiedzin tego niezwykłego miejsca!                      

                                                                      Elżbieta Witkiewicz

Prace zapoczątkowano w roku ubiegłym i dały 
one bardzo dobre rezultaty w postaci szanowa-

nych trawników i nowo posadzonych drzew. 
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internetowa inwestycja 

pisarka polskiego losu
Spotkanie z gwiazdą

Barbarę Wachowicz poznałam dzięki sympatii (odwzajem-
nionej)  Ignacego Mosia, fundatora zbiorów Muzeum Lite-
rackiego Henryka Sienkiewicza. Tam spotkałyśmy się po raz 
pierwszy, przy kawie, ciasteczkach. Ta niezrównana literatka 
obracała się głównie w kręgu moich ulubionych pisarzy (Sien-
kiewicz, Orzeszkowa, Żeromski), ale też wielkich romantyków 
polskich (nieco mniej przeze mnie kochanych) czy wybitnych 
harcerzy (,,pisarka losu polskiego” anonsuje się dziś na swojej 
stronie internetowej), to też spotkanie i poznanie Wachowicz 
było dla mnie autentycznym przeżyciem. 

Okazję stworzyła promocja albumu 
,,Ty jesteś jak zdrowie”. Zdaje się, że na 
spotkanie – znowu u Mosia -  umówiły-
śmy się telefonicznie. Tak, tak – utrzy-
mywałyśmy z sobą kontakt, do dziś 
przechowuję fioletowe liściki od pisar-
ki, anonsujące jakieś kolejne wydarze-
nie z jej literackiego życia. Powiedzmy 
sobie, że korzyść była obopólna: Wa-
chowicz miała darmową promocję na 
łamach ,,Expressu Poznańskiego”, a ja 
ciekawą informację. 

Wtedy zaproponowała, że ,,pogawędzimy”... przy obiedzie w 
jednej ze starorynkowych restauracji. Ach, jakie wyróżnienie! 
I wyglądało to mniej więcej tak: mały stolik z rozmaitością 
zastawy. Po jakiejś chyba godzinie... poległam na polu dzien-
nikarskiej (nie)chwały. Nie dało się notować, jeść (do wyboru 
było udo kacze albo krwisty befsztyk, wybrałyśmy befsztyk), 
zadawać pytania. Nie dało się nadążyć piórem za słowotokiem 

(owszem, uroczym i ciekawym, nawet porywającym) Mistrza 
Mowy Polskiej Vox Populi (taki tytuł otrzymała pisarka).

Pisząc potem artykuł napociłam się solidnie, chcąc równo-
cześnie: oddać uroczy styl mojej rozmówczyni i jej niebywałą 
wiedzę, a równocześnie przyciąć to wszystko do realiów miej-
sca w gazecie i jeszcze spowodować, aby czytelnik zechciał 
zanurzyć się w opowieść o rozlicznych miłościach Sienkiewi-
cza, pięknie miejsc litewsko-nadniemeńskich (Mickiewicz i 
Orzeszkowa) etc., etc. W notatkach miałam wielki chaos nie 
dokończonych fraz wypowiedzi, na dyktafonie nagrało się... 
wszystko, a najlepiej restauracyjny szum.

Czytam dziś nieco już pożółkły wycinek z ,,EP” pod tytułem: 
,,O wysokich butach, fioletach, szwagrach w tv i młodzieży”. 
Wybrnęłam zupełnie roztropnie przyznając, że ,,ambitnego pla-

nu postawienia pytań typu jak pani żyje 
(jeszcze lepiej – z kim), w którym salo-
nie się ubiera, co gotuje” nie zrealizowa-
łam, ,,bo pani Barbara zręcznie omijała 
niczym rafy wszystko co nie dotyczyło 
,,ojczyźnianej przeszłości”. A co z tymi 
fioletami (strój, papeteria, pisak itp.): 
,,wzruszyła ramionami: -Dla dziennika-
rzy liczy się nie treść stronicy, a jej margi-
nes”. I, zdaje się, tak zostało do dziś... 

Aby przybliżyć tym, którzy nie znają, 
choć odrobinę styl Barbary Wachowicz 

(i – szczerze powiedziawszy - w ramach autopromocji) cytuję 
dedykację pisarki dla mojej Mamy w albumie ,,Ty jesteś jak 
zdrowie”: ,,Matulce wspaniałej – Najwspanialszej – Barbarze 
(tu narysowane serduszko) i Jej córce  (teraz o mnie) wspaniałej 
– Najwspanialszej – Ewie Kłodzińskiej – wszystkie kwiaty znad 
Niemna i ścieżki ojczyste – pod stopy kładę – Basia z Podlasia 
(tak o sobie mawiała) Wachowicz.                    Ewa Kłodzińska

Wzdłuż ulic Bożeny i Pustej w Antoniunku oraz dalej przy 
ul. Warszawskiej w kierunku Śródki trwały ostatnio intensywne 
prace polegające na układaniu w wykopie kabla z przewodami 
światłowodowymi. Inwestorem jest Wielkopolska Sieć Szeroko-
pasmowa Spółka Akcuyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łąko-
wej. Ogromna, finansowana w większości przez Unię inwestycja, 
obejmująca całe wojewodztwo Wielkopolskie, jest realizowana w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez Wielkopolski 
Urząd Marszałkowski. 

Projekt „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” za-
pewni możliwość dostępu do super szybkiego internetu w każdej 
gminie. Jednak to operatorzy telekomunikacyjni świadczyć będą 
usługi abonentom końcowym. Operator  administrując siecią 

WSS sprzedawać będzie tylko i wyłącznie usługi hurtowe innym 
operatorom. To właśnie oni, za pośrednictwem własnej infra-
struktury, dostarczać będą usługi mieszkańcom i przedsiębior-
com. Jako mieszkańcy osiedli jeszcze na to musimy poczekać.

W wyniku realizacji projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej” zostanie wybudowana sieć szerokopasmowa 
w oparciu o technologię sieci nowej generacji NGA (Next Ge-
neration Access). Dzięki realizacji inwestycji powstanie w wo-
jewodztwie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna o długości 
4500 km. Węzły sieci szkieletowej w liczbie 31 zostaną zlokali-
zowane we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów. 
Oprócz tego powstanie 576 węzłów dystrybucyjnych, w każdej 
gminie Wielkopolski znajdzie się przynajmniej jeden taki węzeł.

Po zakończeniu realizacji projektu, za kilka lat  73% mieszkań-
ców Wielkopolski znajdzie się w zasięgu sieci NGA, co zagwa-
rantuje możliwość korzystania przez nich z szybkiego internetu.
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Ksiądz proboszcz Jan Bartkowiak (przy mikrofonie) 
serdecznie podziękował parafianom za przygotowanie 

i udział w jubileuszowych uroczystaościach. 

pozostaje pamiątka
Parafialne jubileusze 

Zwieńczeniem i kulminacyjnym momentem trzech jubile-
uszy, obchodzonych tego roku na Głównej w parafii pw. Naj-
świętszej Marii Pany Niepokalanie Poczętej, była podniosła 
uroczystość w niedzielę 26 października br. W wypełnionym 
całkowicie kościele mszę św. odprawiał ks. biskup Damian 
Bryl, a gośćmi księdza proboszcza Jana Bartkowiaka było kil-
ku kapłanów  z sąsiednich parafii. Poczty sztandarowe wysta-
wiły m. in. Akcja Katolicka i Szkola Podstawowa nr 45. Pięk-
nie brzmiały śpiewy młodych głosów scholi. 

Biskup D. Bryl przypomniał, że uroczystość poświęcona jest 
100-leciu tutejszego kościoła, 90-leciu utworzenia parafii i 10-
leciu konsekracji świątyni przez arcybiskupa Stanisława Gąec-
kiego w 2004 roku. W okolicznościowym kazaniu mówił m. in. o 
potrzebie życzliwych kontaktów między zasiedziałymi od poko-
leń mieszkańcami Głównej i przybywającymi tu ostatnio licznie 
lokatorami nowych bloków mieszkalnych. Były słowa podzięko-
wania za dbałość o kościół pod adresem proboszcza, parafian i 
osiedlowego samorządu. 

Po nabożeństwie wszyscy wyszli przed kościół, aby towarzy-
szyć w ceremonii odsłonięcia i poświęcenia kamiennych płyt 
upamiętniających księży związanych z tutejszą parafią. Na jednej 
płycie widnieją imiona i nazwiska wszystkich proboszczów, któ-
rzy kierowali parafią od jej utworzenia na Głównej w 1924 roku. 
Druga płyta upamiętnia z kolei księży wywodzących się z tej pa-
rafii, chociaż gdzie indziej świadczących duszpasterką posługę. 

Wyrazy podziwu i szacunku należą się proboszczowi Janowi 
Bartkowiakowi za utrwalenie pamięci o tych wszystkich duchow-
nych. Zostaje ślad na następne pokolenia i stulecia. Po części ofi-
cjalnej uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni przez pro-
boszcza na poczęstunek w namiotach koło plebanii.              md

Napis na prawej płycie: 
NA PAMIĄTKĘ NASZYM ZMARŁYM PROBOSZCZOM 

  KS. ANTONI CHILOMER PROB. 1924 - 1945 
KS. ANTONI CIECIORA PROB. 1945 - 1981 

                KS. KAZIMIERZ FRĄCKOWIAK PROB. 1981 - 1991 
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nowa linia w firmie gal 

patron łączy pokolenia
Dnia 13 października br. obchodzono w Gimnazjum nr 20 uro-

czysty Dzień Patrona szkoły - o. Mariana Żelazka. Od 13 września 
realizowaliśmy projekt na temat: „Nasz  patron - misjonarz pokoju”. 
Wszystkie klasy miały do rozwiązania problemy takie jak: czy uza-
sadnione jest nazwanie o. Mariana Żelazka „misjonarzem pokoju”, 
jakie fakty z jego biografii miały największy wpływ na kształtowanie 
się  osobowości misjonarza, jego cechy charakteru, co wpłynęłó na 
decyzję o kapłaństwie i pracy misyjnej, czy jego praca wpływała na 
losy świata i budowanie pokoju, czy był właściwym kandydatem do 
Pokojowej Nagrody Nobla?

Po mszy św. w sali gimnastycznej, klasy pierwsze złożyły uroczyste 
ślubowanie.  Następnie zgromadzili się razem uczniowie wszystkich 
klas, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście- siostry klawerianki, 
na co dzień związane z pracą misyjną. Obejrzeliśmy przedstawienie 
przygotowane przez koło teatralne Gimnazjum. Był to wywiad przepro-
wadzony przez grupę studentów, którzy odwiedzili o. Mariana w Puri. 
Spektakl powstał na podstawie oryginalnych wypowiadzi naszego Pa-
trona, opublikowane w filmie Anny Pietraszek pt. „Głód miłości”. 

Następnie klasy prezentowały efekty swojej pracy w ramach projek-
tu. Klasy pierwsze- biografowie - opracowali szczegółową biografię pa-
trona. Klasy drugie- psychologowie- stworzyli  portret psychologiczny 
ojca, a klasy trzecie- publicyści- zastanawiali się nad pracą patrona w 
kontekście pokoju wśród ludzi, badali wpływ działania misjonarza na 
środowisko, w którym pracował, na świat, oceniali czy zasługuje na tytuł 

człowieka- misjonarza  pokoju. Projekt na pewno przyczynił się lepsze-
go poznania świata wartości o. Mariana Żelazka. 

Była ciekawa prelekcja naszych gości- sióstr klawerianek, na temat 
misji, potrzeb krajów afrykańskich, wyzysku i ciężkiej pracy dzieci w 
tych krajach. Po złożeniu przez Samorząd Szkolny życzeń nauczycie-
lom w przeddzień ich święta, rozpoczęło się wspólne świętowanie przy 
cieście. Bardzo cieszy fakt, że osoba tak wspaniałego człowieka i mi-
sjonarza, jakim był o. Marian Żelazek, jednoczy pokolenia i proponuje 
młodemu człowiekowi wartości i postawy ponadczasowe, uniwersalne, 
godne naśladowania.                                                     Magdalena Thiel

niemiecki z deutsch-wagen-tour W Gimnazjum nr 20 im. o. Mariana Żelazka w Poznaniu odbyły 
się niecodzienne warsztaty języka niemieckiego. Na zaproszenie na-
uczycielki języka niemieckiego pani Sylwii Kaczmarek, 25 wrzesnia br. 
przyjechała do nas kolorowym volkswagenem lektorka projektu - pani 
Patricia Krolik. Nasi uczniowie zaprosili wszystkich do obejrzenia i wy-
słuchania prezentacji multimedialnej na temat Niemiec. 

Zajęcia  z języka niemieckiego odbyły się w dwóch grupach po 30 
osób. Warsztaty w wesoły i niekonwencjonalny sposób zachęcały do 
nauki języka zachodnich sąsiadów. Były quizy, gry i zabawy. Za aktyw-
ny udział uczniowie otrzymali upominki: koszulki, kalendarze, puzzle, 
notesy, długopisy, temperówki i cukierki. „Jasne, że klar!”- to hasło roz-
brzmiewało po korytarzach szkoły już do końca zajęć lekcyjnych.

Deutsch–Wagen–Tour to ogólnopolski program promujący naukę 
języka niemieckiego realizowany przez Instytut Goethe, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RFN, Niemiecką Centralę Wymiany Akademic-
kiej (DAAD), Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz in-
nych. Celem programu jest wzrost popularności języka niemieckiego w 
Polsce poprzez odwiedziny jednego z 5 jeżdżących po Polsce oznakowa-
nych samochodów marki volkswagen.                       Sylwia Kaczmarek

              Dokończenie informacji z Gimnazjum nr 20 na stronie 15

Rodzinne przedsiębiorstwo GAL, znane z najwyż-
szej jakości produktów oraz innowacyjności, zain-
stalowało ostatnio w swoim zakładzie na Głównej 
najnowoczesniejszą linię do produkcji pomadek. 
Urządzenie dostarczył i uruchomił wyspecjalizowa-
ny francuski producent, przodujący w tej dziedzinie 
na świecie.

 Mieliśmy okazję zobaczyć pomieszczenia produk-
cyjne firmy GAL, które sterylną czystością i dbalością 
o higienę przypominają sale operacyjne w szpitalach, a 
może nawet je pod tym względem przewyższają. Moż-
na tu wejść tylko w  kompletnym  ubiorze ochronnym, 
z czepkami na głowę i pokrowcami na buty włącznie. 

- Nowa linia zaspokaja z dużą nadwyżką nasze obecne po-
trzeby w produkcji pomadek i szminek - mówi współwłaściciel 
firmy GAL pan Michał Marek. - Być może będziemy ją też wy-
korzystywać w produkcji usługowej, zlecanej nam przez innych 
producentów kosmetyków. Według naszej wiedzy w Polsce 
jest jeszcze tylko jedna podobna linia, i w zasadzie wszystkie 
szminki na polski rynku są wytwarzane za granicą.            so
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

  PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM
    BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
             Zrób sobie przerwę od telewizora,
             odejdź na dłużej od monitora,
             bo w bibliotece na Ciebie czeka
             książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!
Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych. W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek 
oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku 
zainicjowało w ostatni czwartek miesiąca Międzynarodowe Święto Bi-
bliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę 
bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelni-
czych. Od 4 lat to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca. W 
tym roku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 
SP 45 przygotowano:

   SPOTKANIE Z AKTORAMI 
Łącząc Święto Biblioteki i Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom w pro-

gach naszej szkoły zagościli aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu pani 
Martyna Zaremba i pan Mateusz Ławrynowicz. Goście przeczytali nam 
bajki, które pamiętają z dzieciństwa, które czytali im rodzice. Aktorzy 
wprowadzili nas w świat baśni braci Grimm, pięknie interpretowali 
tekst, naśladowali odgłosy zwierząt, stworzyli miłą, rodzinną atmosfe-
rę.  Przekonaliśmy się, że czytanie jest ciekawe i rozwija wyobraźnię. 
Z pewnością Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom i takie miłe spotkania 
zachęcają nas do sięgania po książki. 

okazje do świętowania

Z „ANIĄ Z ZIELONEGO WZGÓRZA”
Kółko biblioteczne „Mole książkowe” spotkało się podczas nocy z 

„Anią z Zielonego Wzgórza”. Każdy uczestnik  musiał się przeobrazić w 
któregoś z bohaterów książki - Ani, Diany, Mateusza... Odbyły się kon-
kursy: na najciekawszy strój, wiedzy o bohaterach powieści, pięknego 
czytania ulubionego fragmentu, podchody z zagadkami w języku an-
gielskim. Najsmaczniejszym momentem spotkania było własnoręcznie 
przygotowanie naleśników, gofrów i tostów. Na koniec naszej nocnej 
przygody obejrzeliśmy ekranizację powieści i ciągle podekscytowani 
próbowaliśmy zasnąć. Już planujemy kolejne spotkanie!

      POCZTA „OD KUCHNI”
W październiku obchodziliśmy Święto Poczty i Znaczka. Z tej oka-

zji dzieci wybrały się złożyć życzenia wszystkim pracownikom poczty. 
Uczniowie wykonali papierową laurkę metodą origami, zaśpiewali pio-
senkę, wyrecytowali wiersz o poczcie. W tym dniu zwiedziliśmy pocz-
tę „od kuchni”. Pani naczelnik poczty pokazała nam  zaplecze urzędu 
i opowiedziała o swojej pracy. Zobaczyliśmy wagę do ważenia paczek, 
zapoznaliśmy się z prawidłowym adresowaniem listów, obejrzeliśmy 
kolorowe znaczki i datownik do listów. Każdy mógł postawić samodziel-
nie stempel. Wysłaliśmy także kartkę pocztową do naszej pani dyrek-
tor. Wiemy już, że doszła. Na koniec przedszkolaki otrzymały prezenty 
związane z pocztą oraz słodycze. W szkole każde dziecko zaprojektowa-
ło własny znaczek pocztowy.

        ŚWIĘTO EDUKACJI 
Czy w naszej szkole nie brakuje „ziółek i grzybków”? Na to zabawne 

pytanie odpowiadali nam uczniowie klas piątych, podczas wyjątkowego 
apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na scenie pojawiły się niezłe 
ziółka: „męczennik lekcyjny”, „odpisywacz zaciekły”, „bujak pospolity”, 
a nawet „podlizywacz samoprzylepny”. Podczas tej niezwykłej lekcji 
„zapominajek pechowy” znowu zapomniał o pracy domowej, a „żarłacz 
śniadaniowy” jak zwykle coś zajadał po kryjomu.

W czasie przedstawienia nie zabrakło piosenek, a także życzeń i po-
dziękowań skierowanych do wszystkich pracowników szkoły. Miłym 
akcentem tego dnia było nagranie piosenki: „Nasza Szkoła”, zaśpiewa-
nej przez uczniów w ramach ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania 
w “Dniu Nauczyciela”. Na zakończenie nauczyciele zaprosili dzieci do 
wspólnej zabawy.

   BIJEMY REKORD Z WOŚP
Kolejny raz nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji WOŚP, 

polegającej na biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób (foto: następ-
ny łam u góry).   Podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca” 16 października br. dzieci i młodzież uczyły się podstawowych 
czynności ratujących życie. Nasi uczniowie, nauczyciele oraz pani dy-
rektor z wielką energią przystąpili do działania. Dokładnie o godz. 12 
uczestnicy tej wspaniałej akcji rozpoczęli wdechy i uciśnięcia na fanto-
mach, by pół godziny później móc z dumą powiedzieć: “TAK, WIEM 
JAK MOGĘ URATOWAĆ ŻYCIE CZŁOWIEKA”. Brawo! 
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liga piłki nożnej

               ŚWIĘTO PYRY 
„Witamy wszystkich, którzy przybyli do Pyrlandii…” usłyszeli ucznio-

wie zebrani w auli szkoły. Na początku najmłodsi poznali krótką bajkę 
o ziemniakach, a dzieci z klas IV – VI wysłuchały historii tego popular-
nego warzywa. Była też nauka zabawnej, ziemniaczanej piosenki. Zaraz 
potem rozpoczęły się prawdziwie emocjonujące rozgrywki sportowe z 
„pyrą” w roli głównej. Były rzuty ziemniakiem do celu, slalom z karto-
flami, skoki w workach, a nawet obieranie pyrek na czas. Reprezentanci 
klas otrzymali dyplomy, a każdy uczeń dostał cieplutkiego, pieczonego 
ziemniaczka. To był naprawdę smaczny dzień. 

szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PAPIESKI
Pierwszy raz po kanonizacji obchodziliśmy DZIEŃ PAPIESKI. Przy-

świecało mu hasło “JAN PAWEŁ II - ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!”. W tym 
dniu, jak co roku wolontariusze naszej szkoły sprzedawali “KREMÓW-
KI PAPIESKIE”.

     ZWYCIĘSKIE PIŁKARKI
Reprezentantki klas 5 i 6 wzięły udział w pierwszej edycji Poznańskiej 

Ligi Orliczek. Mecze zostały rozegrane na boiskach SP 6, a słowa otu-
chy do wszystkich zawodniczek skierowała dyrektor Wydziału Sportu 
UM pani Ewa Bąk. W zawodach udział brało 10 zespołów. W inaugu-
racyjnym turnieju nasze piłkarki (Klaudia Bobecka, Paulina Cegielska, 
Martyna Drewicz, Aleksandra Filipiak, Klaudia Lewińska, Katarzyna 
Walkowiak, Magdalena Zdrojowa) zajęły pierwsze miejsce po serii rzu-
tów karnych w finale. Emocji nie było końca, a liczymy na więcej. Tym 
samym zawodniczki zdobyły najwyższą ilość punktów. Czeka je jeszcze 
kilka takich rozgrywek, a w czerwcu wielki finał i podsumowanie. Trzy-
mamy kciuki.

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krą-
żeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. 

We wrześniu i październiku br. reprezentacja Gimnazjum nr 20 
wzięła udział w dwóch imprezach biegowych. W „Biegu Chrobrego” 
najlepszym  spośród naszych uczniów okazał się Hubert Gulczyński, 
który zajął 9 miejsce. W biegu startowało osiemdziesięciu poznańskich 
gimnazjalistów. GRATULUJEMY! Kolejny start  to bieg pod hasłem 
„W drodze do maratonu”. Udział naszych uczniów świadczy o tym, że 
młodzież  Gimnazjum nr 20 wie jak aktywnie spędzać wolny czas. TAK 
TRZYMAĆ!!!                                    Tekst i zdjęcia Małgorzata Woźniak

Jak co roku w Gimnazjum nr 20 ruszyła szkolna liga piłki nożnej. W 
rozgrywkach biorą udział klasy: IA, IIA, IIA/B, IIIA i IIIB. Rywalizacja 
jest zacięta.Wyniki podamy po kolejce rewanżowej.

okazje do biegania
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szkoła z osiedlem
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

obietnic należy dotrzymywać

Kolejny rok z rzędu zorganizowaliśmy wspólnie z  Radą Osiedla 
Ostrów Tumski- Śródka- Zawady- Komandoria festyn szkolno- osie-
dlowy, na którym całe rodziny mogły wspólnie spędzić czas. Dla star-
szych i młodszych uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji. 

Dla młodszych dzieci były „pyrkowe” konkurencje sportowe, czyli 
rzut pyrą do celu, slalom, wyścigi w workach, prace plastyczne wyko-
nane za pomocą ziemniaczanych stempelków oraz tworzenie ziemnia-
czanych ludzików. Klasy 4a i 6a rozegrały mecz w hokeja na trawie, 
piłkę nożną i dwa ognie. Również rodzice mogli wykazać się sportową 
sprawnością walcząc o punkty na boisku. 

Można było obejrzeć wnętrze wozu strażackiego i policyjnego, a tak-
że wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych 
przez strażaków. Dzieci mogły przejechać się na kucyku oraz wypróbo-
wać jazdę na rowerze typu trike. Policyjny labrador Maniek cierpliwie 
znosił pieszczoty, których nie skąpiły mu dzieci. 

Rada Osiedla przygotowała pyszne potrawy z ziemniakiem w roli 
głównej, a więc pyry z gzikiem i szare kluchy z kapustą, niesłabnącą 
popularnością cieszyła się również grochówka. Dopisała pogoda, dopi-
sali goście, było wiele atrakcji  i wspaniała atmosfera. O dobrą muzykę 
zadbał zespół muzyczny „Tomek i Marcin”. Mamy nadzieję, że wszy-
scy dobrze się bawili i już dziś możemy zaprosić na wspólne „pikniko-
wanie” za rok. Dziękujemy Radzie Osiedla Ostrów Tumski- Śródka- 
Zawady- Komandoria oraz Służbom Mundurowym. 

                                        Hanna Madońska, Lidia Skowalczyńska

Obiecują nam często najbliżsi, 
zwierzchnicy, rządzący różnych szcze-
bli... Zapewniają, że będą dobrzy, że nas 
nie skrzywdzą, że podzielą się sprawie-
dliwie wspólnymi dobrami materialny-
mi. Deklarują pomoc w chwilach trud-
nych, w wypadkach losowychh i nie tyl-
ko. Gdyby wszyscy otrzymywali obietnic 
w praktyce, wówczas życie byłoby piękne, 
oświetlone blaskiem słońca i księżyca.

Szkoda, bardzo szkoda, że słowa zapew-
nień o pomocy ze strony bliźnich pozostają zbyt często bez pokrycia. 
Pytam więc, dlaczego doprowadzilismy do takiego rozziewu, takiej róż-
nicy pomiędzy deklaracjami, obietnicami a ich realizacją? Dlatego, że 
nie szanujemy samych siebie gdy dajemy słowo, że postąpimy szlachet-
nie, zgodnie z zasadami, które ludzkość wypracowała w zakresie etyki. 

A wiara w słowo jest nam bardzo potrzebna przy zakopywaniu głębo-
kich rowów, które wykopaliśmy z wielkiej wzajemnej nienawiści. Bez tej 
pracy nie zakończymy nigdy wojny polsko-polskiej, którą często nazy-
wamy polskim piekłem. Musimy  to polskie piekło zamienić w serdecz-
ne wzajemne traktowanie. To stworzy szansę wyleczenia się z zazdrości 
i zawiści wobec innych, często nawet wobec naszych bliskich. 

Władza obiecuje nam, szczególnie przed wyborami, tysiące, a niekie-
dy miliony mieszkań bardzo tanio albo prawie za darmo, opiekę lekar-
ską na wysokim poziomie i to od zaraz, dobrą, tanią komunikację miej-
ską, nowe drogi, autostrady... Kierownictwo osiedla mieszkaniowego 
solidnie przyrzeka, że zapewni ład i porządek, ciepłą wodę, ogrzewanie, 
światło, kulturalną rozrywkę, wypoczynek, opiekę nad dziecmi...

A zycie szarościa nas przytłacza. Władze, obiecując złote góry, po-
winny brać pod uwagę swoje rzeczywiste możliwości.Powinny wiedzieć 
kto i za co to wszystko ma zrobić. Mówimy, że to „oni”, ponieważ nam 
obiecali. Ale kto to są ci „oni”?Ci „oni” to jesteśmy my, tylko w innym 

       Wacław Duda

miejscu. Zróbmy to razem: ci „oni”, my, ci nasi, ci swoi, my Polacy. Bo 
nikt inny za nas tego nie zrobić. 

Z tych obiecanych, a nie dotrzymywanych dobrych uczynków uzy-
skujemy obraz naszej niesłowności i niewiarygodności. W tym ostatnim 
słowie wyraźnie brzmi brak godności, brak szacunku do samego siebie. 
Składamy przysięgę małźeńską, przysięgamy wierność, miłość i uczci-
wość małżeńską aż do smierci. To dlaczego mamy tyle rozwodow, przez 
to tak dużo nieszczęść i tragedii, które dotykają dzieci. Dzieci, które są 
owocem, upragnionym owocem miłości małżeńskiej. Kto tu nie dotrzy-
muje słowa najbliższej osobie, kto tu krzywdzi własne dzieci?

Kto to całe obiecane przyrzeczone, zaprzysięzone dobro ma nam 
zapewnić - zrealizowac? Może nie do końca wszystko, ale większośc 
potrzeb jest w stanie zrealizowac człowiek dobry, uczciwy, wrażliwy  
i odpowiedzialny, który realizuje swoją przestrzen dobra, wiary, nadziei 
i miłości. Nie tylko swoją, ale naszą wspólną przestrzeń dobra, wiary, 
nadziei i miłości. Te przestrzenie się wzajemnie wypełniają.

Szanujmy innych, a ci inni nas będą szanować. Nie można poniżać 
istoty ludzkiej. Jak można tę istotę ludzką klasyfikowac na kategorię 
pierwszą, drugą, trzecią...? Ci, którzy stawiają siebie na najwyższym 
mpoziomie, a innych na niższych poziomach kalecza wartości człowie-
czeństwa. Nie tracę wiary w człowieka, w jego dobro i odpowiedzialność 
za siebie i za swoich rodaków. Tego na mtrzeba jak kawałka chleba. 

Pomyślmy jak to jest, kiedy komuś dajemy słowo, że będzie tak jak 
obiecaliśmy. Bo to, co do tej pory powiedzialem, obowiązuje w obie 
strony. Kochajmy bliźniego swego jak siebie samego. Wymagając od 
innych sami spełniajmy ich oczekiwania. Za dobro dobrem odpowia-
dajmy. Sercem za serce. A skąd brać przyklad postępowania godnego 
osoby ludzkiej? Odpowiadam: od wielu z nas, od bardzo wielu z nas, 
którzy szanują siebie i innych, którzy kochają ludzi, z ktorymi razem 
dobrze nam się żyje. 

Jak człowiek mógłby być szczęśliwy, gdyby na drodze swojej wędrówki 
spotykał tylko ludzi dobrych, szlachetnych, o gorącym sercu i otwartym 
umyśle. Tak na co dzień, a nie tylko od święta. i sam miał w sercu do-
broć. szczerość, miłość iprzyjazne odnoszenie siędo drugiego człowieka 
- siostry i brata.                                                                     Wacław Duda
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pasowanie - jesteśmy uczniami

ależ,  proszę  bardzo!
dłoń w rękawiczce

Nastał czas chłodów, więc chronimy ręce w rękawiczkach. I słusz-
nie, bo zaczerwienione, spierzchnięte dłonie nie są ozdobą ani ko-
biet, ani mężczyzn. Nie wiadomo najczęściej co z tymi rękawiczkami 
czynić gdy trzeba się przywitać. Wbrew pozorom to temat dość roz-
legły i niejednoznaczny. Najlepiej się nie szarpać ze zdejmowaniem, 
no, chyba, że druga osoba zdążyła już to uczynić. 

Prezydent witając się z dowódcą Kompanii Reprezentacyjnej WP rę-
kawiczkę zdejmuje, a wojskowy – nie, bo to część jego ,,rynsztunku”. 
Dotyczy to także szczebli niższych, ale oficjalnych. Zatem kobieta ,,na 
stanowisku” podaje rękę bez rękawiczki  a mężczyzna – niechby to był 
nawet szef miejscowej ,,reprezentacyjnej” straży pożarnej - w rękawicz-
kach swoich paradnych pozostaje.

Wróćmy jednak do codzienności. Nie będzie szczególnym ,,prze-
stępstwem” w stosunku do dobrych manier jeśli kobieta rękawiczki 
nie zdejmie. Gorzej gdy mężczyzna ,,czai” się z podaniem gołej ręki 
i czeka, aby pani też mu taką podała. Dobrze wychowany mężczyzna 
tak nie czyni – podaje kobiecie rękę bez rękawiczki, nie czekając, aby 
i ona swoją zdjęła. Oczywiście, nie całuje... rękawiczki! 

Jest jednak w tym całowaniu kobiecej dłoni w rękawiczce odstępstwo 
od tego co napisałam powyżej. I sama przypadkowo sprowokowałam 

niegdyś taką sytuację: na ślubną uroczystość przyjaciółki ubrałam się 
nieco ,,retro”, zakładając też cieniutkie koronkowe rękawiczki. Panowie, 
z którymi się witałam, byli skonfundowani. I były różne warianty: cało-
wali w dłoń inne panie, a mnie nie, odchylali kawałek rękawiczki, aby 
jednak znaleźć do pocałowania skrawek bliżej dłoni, całowali, choć z 
miną niepewną, ,,rękawiczkę”. I tak się też czyni gdy pani dłonie ma tak 
dekoracyjnie odziane...

Jakiś czas temu, to tak na marginesie, były w modzie tzw. całuski: rę-
kawiczki z  wyciętym miejscem gdzieś pośrodku dłoni – w sam raz, aby 
tam pocałunek złożyć.

Przypomnę jeszcze, że mężczyzna całuje kobiecą dłoń zdejmując 
nakrycie głowy. Całuje (podczas jakiegoś spotkania) wszystkie panie 
albo żadnej (choć, wydaje mi się, że na taki gest zasługuje np. nestor-
ka rodu, matka), mężczyzna do pocałunku się schyla, a nie ciągnie 
ręki do swoich ust. Z inicjatywą wychodzi kobieta, ale zdarza się tak, 
że ona chce, a on... tego nie zauważa. 

Szczególnie ,,całuśny” jest Jarosław Kaczyński - z rozpędu chciał na-
wet kiedyś pocałować Radosława Sikorskiego. Pocałunki Kaczyńskiego 
są jednak niedbałe, więc uwłacza paniom i... dobrym manierom. Zresztą 
nie całuje się podczas oficjalnych spotkań. Widać nie wiedział o tym 
Donald Tusk, który pocałował w dłoń Angelę Merkel, co zostało uznane 
za międzynarodowe faux pas. Z kolei Kazimiera Szczuka, dziennikarka 
i feministka, pocałowana w dłoń, odwzajemniła się, całując w rękę męż-
czyzn.                                                                                                      (E.K.)

z  kroniki  szkolnej  sp 55 

W piątek 17 października odbyło się w naszej szkole PASO-
WANIE. Przygotowania do tej uroczystości trwały prawie dwa 
tygodnie.  Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli przedstawiciele 
trzech klas: IA, IB i IC. Otrzymaliśmy życzenia od starszych ko-
legów i koleżanek. Po zakończeniu uroczystości przeszliśmy do 
swoich klas. Sprawnie przebraliśmy się w sportowe stroje. Auto-
kar zawiózł nas do Fabryki Śmiechu „Michałki”. Plac zabaw oka-
zał się  wspaniałym pomysłem na zakończenie tak miłego dnia. 

                                                                           Danuta Błaszczyk

WYCIECZKA DO AQUANETU
W mokry, piątkowy ranek grupa szesnastu uczniów z naszej szkoły 

z opiekunem panią Kasią Kęsy wybrała się na wycieczkę, która miała 
nam wyjaśnić skąd bierze się woda w kranach. Wyprawę zaczęliśmy od 
zbadania ujęcia wody z rzeki Warty. Dowiedzieliśmy się jaką drogę musi 
przebyć woda pobrana spod dna rzeki do stawów infiltracyjnych i co 
dzieje się w miejscu zwanym odżelaziaczem. W stacji uzdatniania wody 
przyjrzeliśmy się pracy pewnych małż z gatunku szczeżuj, które stano-
wią całodobowy biomonitoring czystości biologicznej wody. Małże nie 
były zbyt ruchliwe, choć jedna z nich pokazała nam nogę.

Na koniec pojechaliśmy sprawdzić jak zamienić ścieki w czystą wodę. 
Wszyscy byli zaskoczeni stopniem zmechanizowania oczyszczalni, 
właściwie nie spotkaliśmy tam ludzi, całą pracę wykonywały maszyny. 
Najciekawsze okazały się bioreaktory, w których bakterie i pierwotniaki 
„zjadały” zanieczyszczenia. Te małe niewidoczne gołym okiem żyjątka 
wykonują większość pracy. Potem już oczyszczona woda, a nie ściek, 
trafia do rzeki. Wycieczka bardzo podobała się wszystkim i była poucza-
jąca.                                                                      Katarzyna Kęsy-Szczęsna

ZWIEDZALIŚMY STADION 
W sobotni ranek sześcioro uczniów z klas piątych i szóstych w ra-

mach projektu POZnawcy pojechało z panią Kasią Kęsy zwiedzać sta-
dion Lecha Poznań. Już od dwóch lat współpracujemy z Towarzystwem 
Miłośników Miasta Poznania, które organizuje bezpłatne wycieczki w 
różne ciekawe miejsca w Poznaniu i okolicach. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w sklepie z akcesoriami i pa-
miątkami piłkarskim Lecha. Uczniowie nie przepuścili okazji, żeby po-
większyć swoje kolekcje gadżetów związanych z ich ulubionym klubem 
piłkarskim. Przeszliśmy później do miejsca, w którym piłkarze biorą 

udział w  konferencjach prasowych. Mogliśmy posiedzieć w szatni i zo-
baczyć jak wyglądają zakamarki, w których sportowcy przygotowują się 
do meczów. Pani przewodnik opowiedziała nam też trochę o historii 
poznańskiego klubu. Zobaczyliśmy fotografie największych futbolo-
wych sław z Poznania. Dzieciaki zrobiły zdjęcia pucharów, które udało 
się wywalczyć naszej drużynie.

Po wyjściu przejściem dla zawodników na murawę usłyszeliśmy cie-
kawostki związane z samym stadionem. Sprawdziliśmy też kto jest lep-
szym kibicem, dziewczynki czy chłopcy. Okazało się, że dziewczyny po-
trafią równie głośno krzyczeć jak panowie. Wycieczka była tak ciekawa, 
że u wielu uczniów pozostawiła niedosyt i ogromną chęć uczestniczenia 
w meczu piłkarskim. Może spełnią się ich marzenia, przecież w zeszłym 
roku szkolnym braliśmy udział w takim wydarzeniu. 

                                                                           Katarzyna Kęsy-Szczęsna
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   Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim
   CZTERY KLASY PIERWSZE
W tym roku szkolnym w SP46 utworzone zostały 4 klasy pierwsze. 

Wszystkim dzieciom życzymy sukcesów i wspaniałych dni w gronie ko-
leżanek i kolegów. Powodzenia!

 WIZYTA STRAŻY MIEJSKIEJ
Tego dnia odwiedziła uczniów 

pani Małgosia Celler, która rozma-
wiała na temat bezpiecznego za-
chowania się na ulicy. Wraz z bo-
haterami filmu „Bezpieczna dro-
ga” uczniowie poznawali zasady 
ruchu drogowego. Otrzymali też 
trójkąty odblaskowe, aby być lepiej 
widocznym na ulicy. Pani obiecała, 
że spotkamy się jeszcze nie raz.

         DZIEŃ CHŁOPAKA
Chłopcy chyba trochę zapomnieli o swoim święcie, bo niektórzy byli 

nieco zdziwieni, gdy dziewczynki składały życzenia. W kl. I a otrzymali 
piłki i cukierki, w I b lizaki z „Karmelkowa”, a w Id długopisy. Dziew-
czynki już się dopytywały, kiedy one będą obchodzić swoje święto!

    PASOWANIE NA UCZNIA
To był ważny dzień. Dzieci z klas pierwszych w kolorowych biretach 

śpiewająco zdały egzamin na uczniów. Od wychowawców otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i rożki ze słodką niespodzianką. Panowie dyrektorzy 
specjalnymi ołówkami dokonali pasowania. To było wielkie przeżycie.

WYCIECZKA DO KINA APOLLO
Klasy pierwsze pojechały do kina na spektakl Teatru Edukacji pt. 

„Plastusiowy pamiętnik”.  Dzieci obejrzały szkolną rzeczywistość wi-
dzianą z perspektywy drewnianego piórnika. Plastuś i jego przyjaciele 
wciągnęli uczniów do wspólnej zabawy.

                                           I. Witosławska, M. Małecka, U. Jaroszewicz

             MALI BADACZE - 
        WIELCY ODKRYWCY
Od września klasy Ia i Ib rozpoczęły pracę metodą projektu. Celem 

tej pracy jest zdobycie przez dzieci kompetencji samodzielnego poszu-
kiwania, odkrywania i badania wiedzy, a dzięki temu osiągania przez 
nie sukcesu, który kształtuje ich poczucie własnej wartości i motywuje 
do działania. Istotną rolę odgrywają tu zainteresowania dzieci, samo-
dzielne zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Celem jest też stworzenie 
innowacyjnego programu dla edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie, 
finansowanym ze środków unijnych, bierze udział pięć szkół z Poznania 
i okolic. Dzięki udziałowi w projekcie sala nr 19 została wyposażona w 
tablicę interaktywną, rzutnik i nowy laptop.

  Poszukiwanie wiedzy, spotkania z ekspertami

                             Budowa szkoły – 
   zakończenie I projektu pt. „Jak działa szkoła”

                         Efekty naszej pracy

                                                                         M. Małecka, I. Witosławska
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spacer w dolinie 
cybiny 

Edukacja z historii naszego miasta

Za samorządowe pieniądze w Parku Nadolnik na Głów-
nej budowana jest otwarta siłownia. Powstaje w miejscu 
pierwotnie  przewidzianym na psią toaletę, która okazała się 

nietrafionym pomysłem.

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego zorganizował 
11 października br. dwie piesze wycieczki w 
dolinie Cybiny – o godz. 10 i 16. Ja i pani El-
zbieta Dotka z Kobylepola wybrałaśmy dru-
gi termin.. Spotkalismy się przy kościele św. 
Jana na Komandorii. Chętnych było dużo 
około 70 osób, a w rannym spacerze brało 
udział ok. 50 osób. To wielki plus dla orga-
nizatorów, że zachęcili tylu mieszkańcow do 
współnego spaceru. 

Trasa wiodła wzdłuż jeziora, czyli od ul. Jana 
Pawła II (kolejka dziecięca, pomnik - kotwica, fontanna na jeziorze – 
największa w kraju), do ul. abp Antoniego Baraniaka. Następnie aleją 
położoną najbliżej brzegu jeziora, z przystankami na informacje o tym, 
co znajdowało się w danym miejscu od połowy XIX w. po wiek XX. 
Przewodnik mówił jak Polacy – mieszkańcy Poznania korzystali z tak 
pięknej okolicy w czasach zaboru pruskiego. Początkowo były to wyj-
ścia poza miasto dla zaczerpnięcia świeżego powietrza i odpoczynku 
poza murami miejskimi, zapoczątkowane przez młodzież gimnazjal-
ną. Później z tych terenów chętnie korzystali działacze różnych ruchów 
młodzieżowych, szczególnie z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
(który w początkach XX w przybrał charakter organizacji paramilitar-
nej) i skautingu (harcerstwa). Urocze tereny nad Cybiną były dla ich 
działalności idealne. 

Dalej był Pomnik Harcerzy ustawiony na Malcie, na dużej polanie, 
w miejscu odbywających się tutaj kiedyś harcerskich zlotów. Jest po-
święcony harcerzom, którzy zginęli w Powstaniu Wlkp., i wojnie 1920r. 
Tutaj spotkał nas zmierzch dnia, a w planie były jeszcze inne ciekawe 
miejsca, czyli Mauzoleum Mielochów i Biała Góra (spacer przez Łączny 
Młyn). Na miejsce dawnego spoczynku Andrzeja i Jerzego Mielochów 
dotarliśmy o zachodzie słońca. Przewodnik opowiedział w skrócie o 
tym miejscu. Wspominał także o wandalach – złomiarzach, którzy ze-
rwali blachę miedzianą i krzyż metalowy z kopuły mauzoleum oraz o 
zasługach redakcji miesięcznika „Czasopismo Mieszkańców MY”, która 
walczyła o uratowanie tego zabytku przed kompletną dewastacją. Trud 
nie poszedł na marne. Naprawiono kopulę, zabezpieczając ją przed nisz-
czącymi działaniami opadów atmosferycznych, ale nie zabezpieczono 
tego miejsca przed osobami niepowołanymi.

Wspomnę jeszcze tylko, że w rejonie krańca Jeziora Maltańskiego, 
nad skarpą Cybiny (Malta i Biała Góra) znajdowała się posiadłość Mie-

lochów, na której Andrzej Mieloch zbudował bardzo znane i cenione 
ogrodnictwo. Dla niego w 1932r. zbudowano klasycystyczne mauzo-
leum – grobowiec, czyli kopułę wspartą na ośmiu kolumnach korync-
kich z kryptą. Pochowano w nim Andrzeja Mielocha, sławnego w okre-
sie międzywojennym ogrodnika, hodowcę czarnych róż oraz jego syna 
Jerzego znanego motocyklistę. Ich prochy, po likwidacji ogrodnictwa, 
przeniesiono na Cmentarz Komunalny na Junikowie.

To co zastaliśmy na miejscu mocno nas zszokowało. Wokół bujne 
chaszcze, krzewy a wewnątrz koczowisko bezdomnych. Teren zaśmie-
cony: zarzucony różnego rodzaju butelkami itp. Smutno oglądać zaby-
tek historyczny tak bardzo opuszczony, pomimo, że formalnie jest pod 
opieką konserwatora zabytków, od lipca 1984r jest wpisany do rejestru 
zabytków. 

Spacer był ciekawy, ale wielu uczestników już tutaj kończyło swój w 
nim udział, również ja z panią Elżbietą – było prawie ciemno. Minusem 
wycieczki, przynajmniej popołudniowej, była zbyt duża grupa dla jed-
nego przewodnika. Wiele osób nie słyszało w ogóle o czym opowiadał 
przewodnik, z powodu słabego wzmacniacza głosu. Minusem była także 
zbyt późna pora dnia. Myślę, że w przyszłości taki ciekawy spacer zosta-
nie lepiej zorganizowany. Przede wszystkim, należało wziąć pod uwagę, 
że to już jesień i dzień mimo, że ciepły i słoneczny jest dużo krótszy, a 
teren wyznaczony na spacer dość rozległy.                         Maria Boruta 

PS. Rozmawiałam z kilkoma uczestnikami tego spaceru. Byli to lu-
dzie, którzy niewiele wiedzieli albo nic o Średzkiej Kolei Powiatowej w 
Kobylepolu, o bramach miejskich zbudowanych w tym rejonie przez 
Prusaków. Niektórym osobom nazwisko Mieloch nic nie mówiło. Wy-
nika z tego, że migracja ludności do Poznania była tak duża., że wielu 
mieszkańców wymaga dokształcenia z historii miasta. Maria Boruta

 Maria Boruta Ujęte w rejestrze zabytków Mauzoleum Mielochów ulega 
niszczeniu i wymaga radykalnych działań ratunkowych.

Dobiegają końca prace związane z urządzaniem niewiel-
kiego publicznego parku za „Biedronką” na Zawadach. 
Jest to inwestycja związana z rewitalizacją zdegradowanego 

terenu przy powstałym centrum biurowym.
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ciekawa historia
rowerów z radomia

Czytajmy!
przyjemności i rozczarowania

czasopismo mieszkańców „my” od 14 lat uczestniczy 
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności

trendy we fryzjerstwie

Zatwierdzony w 1935 roku do produkcji w Fabryce Broni w 
Radomiu  rower wojskowy typu XX wz. 35. Na zdjęciu z umo-

cowanym lekkim granatnikiem.

Nazbierało się książek (wszystkie dostępne w naszej bibliotece przy 
Tomickiego 14), przeczytanych, pożartych wręcz (za czas jakiś pew-
nie do niektórych wrócę), i tych, na które szkoda było czasu i... oczu.  

Izabela Szyszko ,,Madonna z hiacyntem” czyli zgrabna powieść de-
tektywistyczna. Błyskotliwe dialogi, bez nużących drobiazgów ,,słowno-
upiększających”, wartka akcja. Z więzienia wychodzi (na mocy amnestii) 
niegdyś znany aktor Jacek Jarecki. Zawsze twierdził, że to nie on zabił 
swoją kochankę Monikę. Próbę (skuteczną!) udowodnienia niewinno-
ści aktora podejmuje ambitna prokurator Małgorzata, która przed laty 
,,wsadziła” Jareckiego do więzienia. Teraz jest prywatnym detektywem. 
To, co cenię w tym gatunku, to zrozumiałe i klarowne wyjaśnienie intry-
gi, a i zaskakujący finał. Tak jest w ,,Madonnie z hiacyntem”.

Javier Moro ,,Szkarłatne sari”. To prawie dokument (ze zdjęciami!), 
niezwykle frapujący. New Delhi, Indie. Oto zamordowano Rajiva Gan-
dhiego, syna Indiry, męża Sonii Gandhi. Właściwie to ona jest tutaj bo-
haterką: Włoszka, która pokochała z wielką wzajemnością syna wielkiej 
Indiry. Została jego żoną, synową pani premier. Z czasem – sercem i 
duszą Hinduską. To tragiczne dzieje rodziny trzymającej ster władzy, 

to tragedia tych, którzy wcale nie chcą być politykami a... muszą, to tra-
giczne dzieje wieloreligijnego, wieloetnicznego narodu. Czyta się z pa-
sją, wzruszeniem, współczuciem.

Helen Fielding ,,Bridget Jones. Szalejąc za facetem”. Moje wielkie 
rozczarowanie. A tak długo czekałam, aż ta trzecia część powieści po-
jawi się w naszej bibliotece. I co? I nic. Bridget, choć ma 51 lat (tak, 
tak, postarzała się, tylko my, jej wielbicielki ciągle młode), jest wdową, 
samotnie wychowuje dzieci. I niezmiennie pisze swój niby-pamiętnik, 
notując a to swoją wagę, a to np. czas spędzony nad pisaniem scenariu-
sza czy ilość minut poświęconych na... walkę z wszami u dzieci. Eseme-
suje, zakochuje się nieszczęśliwie, wpada w różne tarapaty. Jest tak samo 
niekonwencjonalna jak w poprzednich częściach powieści. Żenująca 
50-latka +. Oczywiście, to nie wina Bridget tylko... autorki! 

James Herbert ,,Dom czarów”. Powieść grozy, ale trudno się prze-
straszyć, bo nic tu nowego. Mike i Midge (sympatyczna para bohaterów) 
kupują dość zaniedbany dom na wsi. Remont przebiega nad podziw 
szybko i sprawnie. Pełna sielanka, on muzykuje, ona rysuje ilustracje do 
książeczek dla dzieci.  Nawet strych pełen nietoperzy nie jest im strasz-
ny, a  dziwna grupa ludzi mieszkająca nieopodal nie wzbudza strachu 
– ot, jakaś sekta, może specyficzny odłam jakiejś religii. Owszem, w 
domu czasem dzieją się  niewytłumaczalne przypadki, ale opowiadający 
historię Mike próbuje je bagatelizować, tłumaczyć. Tyle tylko, że coraz 
częściej trudno ten dom zrozumieć...                              Ewa Kłodzińska

Jak już informowaliśmy, Salon Sapho-
na z ul. Łaskarza został wyróżniony przez 
LABORATOIRE DUCASTEL FRANCE, 
dystrybutora kosmetyków fryzjerskich w 
Europie, przedstawicielstwo w Wielkopol-
sce. Salon Saphona okazał się najlepszym 
współpracownikiem w zakresie zakupów 
kosmetyków oferowanych przez wspomnia-
nego wyżej dystrybutora. O pobycie na wy-
spie Kos mówi właścicielka Salonu, pani Paulina.

- Otrzymaliśmy pakiet informacji na temat m.in. trendów we 
fryzjerstwie dla celów reklamowych: to szaleństwo kolorów – na 
razie na głowach modelek, które wystąpią w sesjach reklamowych. 
Granaty, czerwienie, intensywna miedź… Podczas szkolenia na 

wyspie Kos odbyły się też 
specjalistyczne wykłady fry-
zjerskie. Była również oka-
zja otrzymania wyjaśnień 
na temat stosowanych przez 
nas produktów firmy. Przed-
stawiono też najnowszy pro-
dukt firmy: olejek abisyński 
na rozdwajające się końców-
ki włosów. Pokazano nowe 
strzyżenia we fryzjerstwie 
damskim i męskim. Hitem 
zbliżającego się sezonu będą 
fantazyjne upięte koki, a tak-
że szalone asymetrie (foto). 

                    Paulina Rożnowska właścicielka Salonu Saphona 

Od 1929 roku w Fabryce Broni w Radomiu (która wchodziła w 
skład Państwowych Wytwórni Uzbrojenia) rozpoczęto produkcją 
rowerów. Fabryka produkowała 18 typów pojazdów: chłopięce, 
dziewczęce, męskie, damskie, sportowe, turystyczne, wojskowe. 
Stosowano w nich różne rozwiązania techniczne. Rowery sprzeda-
wano pod marką fabryczną „Łucznik” i „Łucznik Extra”. Produko-
wano je w kolorze czarnym, a na specjalne zamówienie - w sześciu 
kolorach z elementami niklowanymi. Jednym z ciekawszych mode-
li był zatwierdzony do produkcji w 1935 roku „typ XX”, czyli ro-
wer wojskowy wz. 35. Charakteryzował się specjalnie wzmocnioną 
ramą, uchwytami na karabin i solidnym bagażnikiem.

Ceny kształtowały się od 127 ówczesnych złotych (za rower dla 
chłopców) do 211 złotych za rower wojskowy (ceny według katalogu 
z 1936roku). Dla porównania - miesięczna płaca robotnika wykwalifi-
kowanego w tamtym okresie to około 140 złotych, pensja nauczyciela 
czy pracownika administracji to około 260złotych.Koncern Państwo-
we Wytwórnie Uzbrojenia, a właściwie Fabryka Broni w Radomiu, 
była największym producentem rowerów w II Rzeczypospolitej. Przed 

wojną duży salon Państwowej Wytwórni Uzbrojenia znajdował się w 
Warszawie w „Domu bez kantów” przy ulicy Krakowskie Przedmie-
ście 11, a w Poznaniu przy ulicy Przecznica 7.

Obecnie nie mamy dokładnych danych, określających ilość rowerów 
wyprodukowanych w latach 1929-1939 w Fabryce Broni w Radomiu.

                                                                        Jacek Pacyński , Os. Warszawskie 
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HOROSKOP na liStOPad

„ZOOMIK” 
Sklep 

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

Tel. 797 286 948

BARAN - Myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem”. Wbrew pozorom 
nie jest to wcale najłatwiejsza recepta, zwłaszcza w Twoim przypadku. Od pew-
nego czasu brakuje Ci bowiem wiary i przekonania w to, co robisz. Nie zapominaj 
jednak, że lata chude kończą się i przychodzi po nich czas obfitości. Nadchodzący 
okres powinien Cię więc uskrzydlić. Wydarzy się wiele i to w korzystnym dla 
Ciebie kontekście.

BYK - Stefan Batory tak się miał wyrazić o cechach Polaków: “Fantazji u nich 
dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im brak”. Wypisz, wyma-
luj ten opis - od pewnego czasu - pasuje do Ciebie. Sama(sam) zastanawiasz się 
skąd u Ciebie ten zanik energii i wszechogarniający marazm. Przed Tobą ciekawe 
wydarzenia i doskonała perspektywa.

BLIŹNIĘTA - “Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozumu. Zwykli 
ludzie - zgodnie z nakazami uczciwości” - Winston Churchill. Nawet jeśli rozum 
tak jak ostatnio w Twoim przypadku - mówi nie. Jest to tylko pozór wynikający z 
braku znajomości wielu realiów. Pospekuluj trochę, pofantazjuj nawet, a przeko-
nasz się, że fakty pokażą się w zupełnie nowym świetle. Nie bój się ryzyka.

RAK - Montaigne: “Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się zawsze 
na własnym siedzeniu”. Nie podrzucaj więc własnych błędów i omyłek - jak kukuł-
czych jaj - innym. Wyciągnij z nich po prostu wnioski. Zwłaszcza, że przed Tobą 
kolejna okazja i szansa. Włącz do akcji swoją wyobraźnię, intuicję i inteligencję. I 
nie szukaj lepszych sojuszników. Najlepszym okaże się Twoja osobowość.

LEW - “Tygrys ratuje las, a las ratuje tygrysa”. W Twoim przypadku też działa 
takie szczególne sprzężenie zwrotne. Musisz wreszcie przyjąć ten fakt do wiado-
mości. Inaczej możesz ponieść poważne straty I nie zmuszaj drugiej strony do 
podejmowania “ostatecznych decyzji”. Lepiej, aby pewne sprawy zostały jakby za-
wieszone w próżni, masz bowiem w takiej sytuacji kilka wariantów do wyboru. 

PANNA - Albert Einstein zauważył, że “wyobraźnia jest ważniejsza od wie-
dzy”. Ale w Twoim przypadku - i nie zapominaj o tym - ważna jest także wiedza. 
Dopiero dysponując tymi dwoma elementami możesz mieć prawdziwy obraz 
sytuacji. Nie masz co liczyć na innych, każdy będzie grał pod siebie. Tylko taka 
filozofia może zapewnić Ci sukces, który - nawiasem mówiąc - będzie łatwiejszy 
do osiągnięcia niż myślisz.

WAGA - Bardzo nie lubisz, gdy Ci się sprzeciwiają, uznając że potakujący są z 
Tobą. Nic błędniejszego. To właśnie potakiwacze są niebezpieczni. Wciąż się da-
jesz nabierać - pomimo tylu gorzkich doświadczeń. Wypływa to z Twojej dobrej 
cechy - wiary w uczciwość innych. Ale czas chyba nabrać rozumu i dmuchać na 

zimne. Zwłaszcza, że w Twoim otoczeniu pojawi się nowy potakiwacz. Nie zapo-
minaj, że “pochwały nie zmienią osła w wielbłąda”.

SKORPION - “Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady z zapi-
naniem” - Goethe. Ważne więc w Twojej sytuacji, aby nie zacząć od błędu. Bę-
dzie można, co prawda, naprawić go, ale po co tracić czas i wysiłek. Słuchaj więc 
uważnie rad, broń Boże podszeptów. Twój spokój to tylko pozory, zareagować 
emocjonalnie. A wówczas nie trudno o fałszywą ocenę i także krok.

STRZELEC - Nie staraj się działać na urra. Ta Twoja zasada jest, co prawda, 
dobra - co zrobione, to z głowy, ale ważne jest także to, jak zostało zrobione. 
Strzeż się bylejakości, opanuj niecierpliwość. Przecież można działać spokojnie, 
a więc nieporównywalnie skuteczniej. Zwłaszcza, że nie można było wymarzyć 
sobie lepszego rozwoju wydarzeń. I nie zapominaj, że druga strona lubi posłu-
giwać się fortelami.

KOZIOROŻEC - Antoni Uniechowski: “Demokracja, to jest najlepszy ustrój 
państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie tego 
jego żona”. Tak jak byś zapomniała(ał), że każdy ma jakąś tam żonę i że ta demo-
kracja wcale nie jest taka demokratyczna. Zamiast więc szarpać się niepotrzebnie 
i przeżywać, zinterpretuj wydarzenia z korzystnej dla Ciebie strony. A wówczas 
okaże się, że wcale nie są one tak jednostronnie negatywne.

WODNIK - Bądź wreszcie jak ta skarpetka, która jest apolityczna - nie jest ani 
lewa, ani prawa. Czy zawsze musisz się deklarować? Zwłaszcza, iż często okazuje 
się, że deklaracja złożona została niewłaściwej stronie. Należy nieco przystopo-
wać wrodzoną otwartość. Po co ułatwiać życie przeciwnikom? Żeby chociaż raz 
udało się założyć skórę liska. Uważaj, druga strona koloryzuje.

RYBY - “Człowiek broni błędów, które kocha” - Seneka. Ty postępujesz po-
dobnie. W zacietrzewieniu nie zwracasz uwagi na inne, bardzo intratne szanse. 
Znalazłaś(eś) się w nowej sytuacji, dlatego potrzebne Ci są rozwaga i rozsądek. 
Nie dasz się chyba zwieść pozorom. Tu pieszczoty nie zastąpią miłości, nie masz 
chyba co do tego wątpliwości. A jeśli tak, rozwiej je w sobie jak najszybciej.

IMIENNIK LISTOPADOWY
RENATA (12 listopada) jest zrównoważona, ale sytuacje ocenia 

subiektywnie, z własnego punktu widzenia. Pracuje po cichu, jest do-
ciekliwa, wytrwała, zaradna, chce rozgryźć każdy problem. To kobieta, 
która łatwo wpada w złość, jest pamiętliwa, więc nawet gdy upłynie już 
wiele czasu – ona pamięta i odpłaca się za wyrządzone jej zło. Choć 
uczuciowa, to jednak nie jest wylewna. Renata potrafi działać z pełnym 
poświęceniem. Z pozoru cichutka, a jednak od czasu do czasu wyrywa 
się z tych ram, czym bulwersuje otoczenie. Kobieca, seksowna, kokiete-
ryjna, zmysłowa.

BŁAŻEJ (29 listopada) to bardzo niespokojny mężczyzna: lękliwy i 
nieśmiały, bo brak mu pewności siebie, stąd zawsze gotowy do ucieczki. 
Nieodporny na niepowodzenia. Nie pokazuje swoich uczuć i odczuć, 
wszystko zamyka w sobie. Czasem traci kontakt z rzeczywistością. Gdzie 
wtedy jest? A kto to wie...   Błażej jest inteligentny, pedantyczny, obda-
rzony wielką intuicją. Kocha mocno, aż do zatracenia własnego ,,ja”. Do-
cenia przyjemności. Nie lubi sytuacji dwuznacznych. Jest domatorem, 
który jednak chciałby od czasu do czasu z domu i od rodziny uciec!

 KLIMAPOZ ANTONINEK
KLIMATYZACJA DOMÓW

MIESZKAŃ, SKLEPÓW, BIUR, 
SERWEROWNI

              UL. BROWARNA 10 TEL. 61 87 28 000
          www.klimapoz.pl        biuro@klimapoz.pl
      Z tą reklamą PROMOCJA: RABAT 15%  
            NA WSZYSTKIE KLIMATYZATORY SPLIT 

 ZATRUDNIĘ 
pracownika gospodarczego

1/4 etatu KLIMAPOZ
Poznań -Antoninek

ul. Browarna 10
tel. 61 87 28 000

         PIWO W MUZEUM
W Muzeum Archeologicznym do 15 grudnia można obejrzeć bardzo 

ciekawą wystawę „Piwo w starożytnym Sudanie”. Prezentowane są m.in.  
świetnie zachowane naczynia ceramiczne do przechowywania trunku.
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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

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

czynny też w sobot y

RESTAURACJA



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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       PROMOCJA                                                                                                                                         
 LISTOPADOWA !!!
 KOSMETYKA:
 Manicure hybrydowy         39 zł (50 zł)
 Pedicure leczniczy             42 zł (65 zł)
 Przedłużanie rzęs 1:1
 (naturalne włosie MINK!)  145 zł (210 zł)
 Peeling kwasami owocowymi 
 AHA+ maska                       55 zł (90 zł)
 MEDYCYNA ESTETYCZNA 
 (lek. med. Zofia Mikołajczak):
 Konsultacja u lekarza med. est.  GRATIS
 Kuracja p. trądz. 120 zł/zabieg (170 zł)
 Modelowanie ust           555 zł  (700 zł)
Promocja ważna do 30.11.2014 

lub do wyczerpania 
asortymentu 

Promocje nie łączą się ze sobą
Tel. 530 888 275 (kosmetyka), 

696 450 355 (medycyna estetyczna) 


