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Fot. Krzysztof StyszyńskiKatarzyna Grochola i jej goście  s. 7

Uroczystość przy ul. Bałtyckiej dla uczczenia 75-lecia pierwszych uwięzień Polaków w obozie 
Lager Glowna. Henryk Walendowski (na zdjęciu) był tu więźniem jako dziecko.      Str. 12

 Salon SAPHONA prezentuje makijaż oczu 
na bal sylwestrowy. Str. 20 

Fot. Tomasz Budasz
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Informacje z aktualnych wydarzeń  artystycznych Sceny na Piętrze  
i zapowiedzi zamieszczamy na stronie 7

Schola Wniebogłosy podczas występu na Cecyliadzie we Wschowie 
22 listopada 2014r. 

Sadzenie drzew i gruntowna rekultywacja pasa zieleni 
na ul. św. Michała jest dobrą inwestycją ZDM. Str. 

Wieczór z piosenkami Anny German w Restauracji Graczyk 
dał gościom moc wzruszeń. Śpiewała Marta Grabowska. Str. 9

Fot. Akcja Katolicka Wschowa

Fot. Katarzyna Kokocińska

Mieszkańcy dopięli swego i na ulicy Konińskiej na Osiedlu 
Warszawskim powstał 10-metrowy próg zwalniający. 

Metamorfoza oka na pokazie makijażu w Salonie Saphona specjal-
nie dla czytelniczek „MY”. Dzieło kosmetyczki pani Mileny Marzec 

fotografował pan Tomasz Budasz.    Str. 20
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osiedlowy kalendarz

schola wniebogłosy
na cecyliadzie

naprawdę  wybraliśmy
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red. nacz. Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
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tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

co się robi na stawie browarnym?

Schola Wniebogłosy istnieje już siódmy rok przy Parafii 
Wniebowzięcia NMP w Poznaniu (Kobylepole). Uświadomi-
łam to sobie, wysyłając zgłoszenie na XIII Przegląd Piosenki 
Religijnej „Cecyliada” we Wschowie i patrząc na nasze dziew-
częta, które wyrosły z koszulek z logo scholi. Serca jednak 
mamy wciąż takie same i ten sam zapał do śpiewania oraz 
grania na Bożą chwałę. Występy na Cecyliadzie to już nasza 
tradycja (2 fot. z lewej).

W tym roku wyjazd przypadł właśnie na dzień św. Cecylii – 22 
listopada. Sala wschowskiego Domu Kultury była wypełniona po 
brzegi. Oprócz nas przybyły zespoły z Głogowa, Dębowej Łęki, 
Włoszakowic, Szlichtyngowej i Wschowy – mali i duzi, młodzi  
i starsi, zdrowi i niepełnosprawni. Wszyskich łączyło zamiłowa-
nie do muzyki kościelnej.

Nasza schola – w składzie trzynastu dziewczynek śpiewających, 
dwóch grających na skrzypcach oraz pań opiekunek (Elżbiety 
Budel i Elżbiety Turzyńskiej) grających na gitarach – wykonała 
trzy piosenki: Będę błagał Ciebie, Schowaj mnie oraz Mój Jezu, 
mój Zbawco. Dziewczynki śpiewały i grały z dużym zaangażo-
waniem i entuzjazmem. Zespół otrzymał dyplom i statuetkę,  
a każda z uczestniczek pamiątkowe gadżety i czekoladę.

Przegląd cieszy się wciąż niesłabnącym zaineresowaniem. Jego 
organizatorem jest miejscowa Akcja Katolicka, która dba o każdy 
szczegół i aby wykonawom niczego nie zabrakło. Dziękujemy ks. 
proboszczowi Dominikowi Kużajowi za sfinansowanie wyjazdu 
i okazywaną życzliwość. Zapraszamy dziewczęta i chłopców do 
śpiewania i grania w naszej scholi.                  Elżbieta Turzyńska

Nadwyrężona wiara wielu obywateli w polską odmianę de-
mokracji powinna zostać bardzo wzmocniona wynikiem wybo-
rów prezydenckich w Poznaniu. Tutejsi wyborcy udowodnili, że  
w większości jednak nie są kukiełkami, którymi można dowolnie 
sterować i kazać głosować pod dyktando. Wszędzie przecież do 
ostatka głoszono, że rządzący tym miastem od 16 lat prezydent nie 
ma żadnego konkurenta, który mógłby się z nim poważnie zmie-
rzyć w walce o władzę. A jednak znalazło się dość samodzielnie 
myślących mieszkańców, aby tą nachalną propagandę ośmieszyć, 
odsuwając „wybrańca” pewnych elit od rządzenia miastem.

Zanim to jednak nastąpiło, w swoją wielkość, wyjątkowość  
i niezwyciężoność wierzył niezachwianie Ryszard Grobelny z całym 
podległym otoczeniem. Pewność siebie, pycha i arogancja kazały 
tryumfującemu obozowi nie poprzestawać tylko na Poznaniu, lecz 
sięgnąć również po wpływy i stanowiska w wojewodztwie. Prezy-
dent wielkiego miasta, w którym jest tak wiele do zrobienia, wy-
startował z własnymi czołowymi urzędnikami do Sejmiku Wielko-
polskiego. I nawet zdobył tam dla siebie mandat radnego, ale nie 
przewidział, że zlekceważony elektorat zaraz mu podziękuje.

Wybrany prezydentem Poznania Jacek Jaśkowiak ma bez wąpie-
nia świadomość, że wygrał tylko dzięki niechęci większości wybor-
ców do poprzednika, a nie przez swoją wyjątkowość czy wielkość. 
Nieważne, czy R. Grobelny zrozumie, dlaczego musiał odejść, ale 
nowy prezydent powody tego odejścia powinien zgłębić i zawsze  
o nich pamiętać. W poprzednich wyborach J. Jaśkowiak starto-
wał do prezydentury Poznania jako kandydat obywatelskiego sto-
warzyszenia MY Poznaniacy. Uzyskał znaczne poparcie i po raz 
pierwszy zaistniał w polityce. Życzymy mu, aby jako prezydent słu-
chał uważnie co obywatele mają do powiedzenia, a wyjdzie to na 
dobre i jemu, i miastu.                                        Marcin Dymczyk

                         Kalendarz jest do nabycia 
                w niżej wymienionych miejscach.
Osiedle Rusa: ryneczek, sklep drogeryjny (chemia niemiec-

ka), Osiedle Czecha: punkt ksero , Osiedle Przemysława: pasaż, 
drogeria, Kobylepole: sklep warzywniczy (obok sklepu mięsne-
go „Bystry”), Antoninek: Klub Żółwik ul.Leszka 59a, „Stajenka 
Pegaza” ul.Fredry przy Moście Teatralnym. Zamawiać też moż-
na na e-mail: przystanek.folwarczna@wp.pl 

    Grupa Inicjatywna Mieszkańców Przystanek Folwarczna
               www.facebook.com/PRZYSTANEK.FOLWARCZNA

Stowarzyszenie Przystanek Folwarczna znów - podobnie jak w roku 
ubiegłym - wydało kalendarz z równie pięknymi co ciekawymi wido-
kami Kobylepola, Antoninka i Zielińca. Zachęcamy do nabycia kalen-
darza o niepowtarzalnym lokalnym charakterze i wsparcie inicjatywy.

Pod koniec każdego roku na Stawie Browarnym w Kobylepolu pro-
wadzone są dziwne prace, których prawdziwego sensu nie pojmuję. 
Ostatnio jak zwykle spuszczono ze stawu wodę i na części zaczęto zdej-
mować osad denny. Jest on następnie składany w głębokich lejowatych 
dołach wykopanych na stawowej skarpie. Jakoś nie mogę uwierzyć, aby 
było to zgodne z zasadami ochrony środowiska. Pamiętając obrazki  
z lat poprzednich trudno też oprzeć się wrażeniu, że mamy tu do czy-
nienia z działaniami tylko pozornie zmierzającymi do oczyszczenia 
zbiornika tak ważnego dla Jeziora Maltańskiego.                                WS
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co powiedział karp
Jest taka noc w roku gdy zwie-

rzęta mówią ludzkim głosem. 
Okazuje się, że także ryby, któ-
re, jak powszechnie wiadomo, 
głosu nie mają. Udało się nam 
nagrać niżej przytoczoną wypo-
wiedź karpia, nim jeszcze trafił 
na stół wigilijny.

Jesteście hipokrytami. Krzyczy-
cie tuż przed wigilią, aby przenosić 
nas do domu w  ,,humanitarnych” warunkach, abyśmy nie podusili 
się w foliowych workach. A czy kto zapyta o nasz krótki, bo zaled-
wie trzyletni hodowlany los? Niby żyjemy sobie komfortowo, ale... 
Protestujemy przeciw sztucznemu zapłodnieniu, protestujemy w 
imieniu naszych karpiczek, z których bez pardonu wyciska się ikrę. 
Ta polana mleczem daje życie naszym maluchom. Zostawmy jed-
nak już ten temat. 

W stawach hodowlanych niby żyje się nam komfortowo, choć 
krótko, bo, jak już powiedziałem, zaledwie trzy lata. Nasi bracia, 
korzystający ze swobody (chyba, że nadzieją się na haczyk wędka-
rza) pływają sobie nawet 20 lat, osiągając kilkanaście kilogramów 
wagi i metr długości. Tymczasem wspomniany komfort życia kar-
pia hodowlanego to też obłuda, bo co rusz naraża się nas na jakiś 
stres. Nasze potomstwo już po 4 – 6 tygodniach jest odławiane, po 

kilku miesiącach znowu zmiana miejsca bytowania, bo narybek 
trafia do stawów – zimochowów. 

Minie parę miesięcy i znowu stres – następny odłów. Kolejny 
staw, w którym jesteśmy intensywnie tuczeni smakołykami jak 
zboże, łubin, kukurydza. Przeciw tuczowi gęsi są protesty. A czy 
kto słyszał, aby jakaś organizacja poważnie zatroszczyła się o nas, 
karpie hodowlane? I znowu stres połowu, a potem – kolejny.  I 
chętnie byśmy w bezruchu pospali w w mule dłużej, ale hodowcy 
nie dają nam spokoju, wpuszczając szczupaki. Bynajmniej nie dla 
rozrywki i towarzystwa. Ci niechciani goście stresują nas ogromnie 
po to, abyśmy się ruszyli, pozbywając się tłuszczu i mulistego sma-
ku. Tylko dlatego, że wy ludzie tego nie lubicie! 

A gdy trafimy wreszcie ze stawów do zbiorników, mamy trochę 
ciepełka, bo pływamy w nieco cieplejszej wodzie spuszczonej z elek-
trowni. Tyle tylko, że to już ostatni etap naszego trzyletniego byto-
wania. I jeszcze jazda ciężarówkami w kadziach do waszych skle-
pów. Inne towarzystwo, ale to kompanii tego samego losu. Zgrozę 
nieumiejętnego pozbawiania nas życia – przemilczę. I tak tego nie 
uniknę. Hipokryzją więc jest troska w jakim worku, reklamówce 
itp. trafimy do waszych domów. I tak w panierce znajdziemy się na 
stole wigilijnym! Bo wy ludzie mówicie, że tak nakazuje tradycja. 
Kłamiecie! Archeozoolodzy odkryli bowiem, że dawni poznaniacy 
wcale się drogimi karpiami nie zachwycili. Mieli tanie, znane od 
wieków rodzime sumy, sandacze, szczupaki z wielkopolskich jezior. 
Mieć karpia na stole wigilijnym to był czysty snobizm i kulinarny 
kaprys. Mimo wszystko karp życzy wam wesołych Świąt.

                                                        Wysłuchała Ewa Kłodzińska

Drodzy! Dziękuję tym, którzy od-
dali na mnie swój głos w wyborach 
do Rady Miasta Poznania. Dziękuję 
również wszystkim innym osobom, 
które wprawdzie nie poparły mojej 
kandydatury, ale poszły na wybory, 
jak przystoi obywatelom. Wierzę, 
że dalszą skuteczną pracą na rzecz 
mieszkańców i miasta przekonam Państwa do mojej 
osoby. 

Przypomnę, że przed wyborami powstał komitet społeczny 
złożony z ludzi co dzień działających na osiedlach i w stowa-
rzyszeniach, nie związanych z żadną partią polityczną, słowem 
- SPOŁECZNIKÓW! Koalicja Prawo do Miasta - bo taką nazwę 
nosił nasz komitet wyborczy - wystawiła kandydatów we wszyst-
kich siedmiu okręgach, czyli łącznie 74 osoby!

Fundusze nasze prezentowały się nader skromnie (ok. 22 tys. 
złotych na cały komitet) i pochodziły z wkładów własnych oraz 
wpłat darczyńców, którym przy tej okazji dziękuję! Średnio na 
jednego naszego kandydata przypadało tylko .230 zł. I z takimi 
niewielkimi środkami udało nam się uzyskać poparcie 7,7 % wy-
borców!

To pozwoliło naszej obywatelskiej koalicji wprowadzić do 
Rady Miasta jednego przedstawiciela - Tomasza Wierzbickie-
go! Jest to historyczna chwila. Nigdy do tej pory w Radzie Miasta 
Poznania nie zasiadał przedstawiciel społeczników (4 lata temu 
blisko tego byli MY-Poznaniacy). Mam chyba szczęście do chwil 
historycznych w swojej społecznej pracy. Pierwsza w dziejach na-
szego miasta była również uchwała obywatelska, gdzie też przy-
łożyłem swój palec. Radnymi w naszym okręgu nr 4 zostali: 
Monika Danelska, Joanna Frankiewicz, Michał Grześ, Adam 
Pawlik, Marek Sternalski i Beata Urbańska. 

historyczny przełom

Szczerze jestem uradowany Waszym zaufaniem do mojej oso-
by! Oddaliście na mnie 820 głosów, które co prawda nie umoż-
liwiły mego wejścia do Rady Miasta, ale dobitnie pokazały, że 
macie już dość ,,starych porządków” i oczekujecie zmian! Jako 
lista uzyskaliśmy w naszym okręgu łącznie 1669 głosów i wy-
przedziliśmy 2 komitety.

Teraz przed nami wybory do Rady Osiedla, które są zaplano-
wane na 23 marca 2015. Apeluję do Was o liczny udział w tym 
wydarzeniu. Dokonamy wyboru tych, którzy bezpośrednio de-
cydują o inwestycjach w naszym rejonie i mają wpływ na sprawy 
z naszego otoczenia. Na łamach ,,MY” począwszy od stycznia 
2015 roku postaram się Wam przedstawić i zaproponować na-
szych kandydatów.(Kontakt przeze mnie, e- mail: przystanek.
folwarczna@wp.pl)

Drodzy, niezawodni Czytelnicy „MY” i Sympatycy 
,,Przystanku Folwarczna”! W dniu Bożego Narodzenia 
pragnę Wam złożyć gorące życzenia ciepła, miłości i jak 
najbliższej sercu radości z narodzin tego co ciemności 
zwycięża! A w Nowym Roku - spełnienia marzeń!

                                                                Krzysztof Bartosiak

Po wyborach do Rady Miasta

Tomasz Wierzbicki (ściskam mu rękę) z Koalicji Prawo do 
Miasta został radnym poznańskiego samorządu. 
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centrum biurowe podwale ukończone 

(1924 - 1914 ) 
Śp. Krzysztof Kubaczewski zamiesz-

kał wraz ze swoją rodziną w Kobylepolu  
w 1935 r. Miał wtedy 11 lat. Jak wspo-
minał, mieszkańcy przyjęli ich bardzo 
przyjaźnie. Ponadto zauroczyło ich pięk-
no okolicy: woda, las i czyste powietrze. 
Tutaj wstąpił do Związku Harcerstwa 
Polskiego – 28. Drużyny im. Jana III 
Sobieskiego. Harcerstwo wciągnęło go  
w wir pracy młodzieżowej, a później tak-
że w przygotowywania do niesienia po-
mocy ludności cywilnej na wypadek wojny.

Już 31 sierpnia 1939 r. w Kobylepolu bazowało na urządzonym lądo-
wisku polowym, tzw. zasadzce, 6 samolotów z dywizjonu stacjonujące-
go do tej pory na Ławicy. Lotnicy byli zakwaterowani m.in. w oficynie 
pałacowej hr Mycielskiego, gdzie mieszkali pp. Kubaczewscy. Żołnierze 
pozostawili swoich najbliższych na terenie lewobrzeżnego Poznania  
i byli o nich bardzo zatroskani, gdyż nie mieli z nimi żadnej łączności. 
Pisali listy, ale Poczta Polska już nie działała. 

W takiej sytuacji roli listonosza dla lotników podjął się wówczas 15-
letni Krzysztof Kubaczewski. Odbierał od lotników pocztę adresowaną 

do ich najbliższych – mieszkańców Poznania, dostarczał pod wskaza-
ny adres, przynosząc jednocześnie odpowiedzi na nie. Trwało to kilka 
dni, chociaż sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna z różnych 
powodów. Panował strach przed bombardowaniem miasta oraz grasu-
jącymi dywersantami hitlerowskimi. Dostarczanie przesyłek przerwało 
wysadzenie mostów na Warcie i Cybinie rankiem 5 września 1939 r.

Po wojnie, w kwietniu 1945r. wstąpił ponownie do reaktywowanej 
przez Bernarda Dotkę drużyny harcerskiej w Kobylepolu i pozostał w 
jej szeregach do likwidacji przez władze PRL. W drugiej połowie lat 50. 
ub. wieku wstąpił do Harcerskiej Drużyny Śpiewaczej, a na emeryturze 
kontynuował działalność harcerską w Kręgu 2 PDH „Wiarusy”. 

Od wielu lat, z inicjatywy śp. Krzysztofa, co roku, zawsze w drugiej 
połowie lipca spotykali się byli członkowie harcerstwa z drużyn koby-
lepolskich. Spotkania były zawsze poprzedzone Mszą św. (zamawianą 
przez śp. Krzysztofa), odprawianą  w miejscowym kościele. Modlono 
się za zmarłych harcerzy i harcerki oraz za żyjących z dawnego kobyle-
polskiego harcerstwa, które przetrwało w przedwojennych tradycjach, 
zgodnie z nadrzędnym hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Po Mszy św. 
odbywały się koleżeńskie spotkania uczestników na pobliskiej działce 
córek Bernarda Dotki. Wspomnienia i rozmowy trwały w bardzo miłej 
atmosferze trwały do późnych godzin wieczornych.

Śp. Krzysztof  Kubaczewski odszedł na wieczną wartę 25 października 
2014 r. Pogrzeb odbył się 29 października 2014 r. w Suchym Lesie przy 
ul. Borówkowej. Rodzinę zmarłego prosimy o przyjęcie naszych kon-
dolencji.                            Druhny, druhowie, przyjaciele z Kobylepola

krzysztof kubaczewski

Apel ks. proboszcza Pawła Deskura (parafia Jana Jerozolimskiego 
za Murami) o przynoszenie odzieży dla potrzebujących spotkał się ze 
wspaniałym odzewem parafian. Wyremontowana sala, gdzie niegdyś 
działała Przychodnia Maltańska, prędko zapełniła się płaszczami, 
swetrami, bielizną, odzieżą dziecięcą. Parafianie przynieśli wszyst-
ko poprane, wyprasowane (nawet zdarzyło się, że pod żelazko poszły 
dziecięce... skarpetki!), wyczyszczone chemicznie. W doskonałym 
stanie!

Pani Irena Litwińska (na zdjęciu), która z wolontariuszami w imie-
niu Caritas nadzoruje zbiórkę, mówi, że tak jak wielu było darczyńców 
tylu samo potrzebujących. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, po-
dejrzeń itp. odbiorcy odzieży są zapisywani. Z tej odzieżowej pomocy 
można korzystać raz w miesiącu.

Niedostatek jest jeden: BUTY! Tych , a są bardzo potrzebne. Można też 
przynosić np. koce, zabawki, książki. Warunek jest jeden – wszystko ma być 
w dobrym stanie.Punkt zbiórki i wydawania odzieży czynny jest w każ-
dy wtorek w godz. 16 – 18.                                                                     (eka)

P..S. O zbiórce odzieży dla potrzebujących można by chyba napisać... 
historię. Pamiętam sprzed wielu, wielu lat kosz z napisem Dla biednych, 

który przed świętami pojawiał się przed obrazem Matki Boskiej Bole-
snej i piętrzące się w nim paczki w szarym papierze czy kartonach. 
Wiele się zmieniło od tamtych czasów – mam wrażenie, że teraz wielu 
już swojej biedy się nie wstydzi. Niestety, ona pozostała niezmienna... 

odzież bardzo potrzebna

Mająca od lat siedzibę na Zawadach, rodzinna polska firma 
Machura Bross Korporation dokonała odbioru gruntownie 
zrewitalizowanego i rozbudowanego obiektu przy ul. Mała-

chowskiego. Piękny budynek nosi teraz nazwę Centrum Biuro-
we Podwale, a jak wygląda fragment jednego z pięter pokazu-

jemy na zdjęciu powyżej. 

Obiekt posiada najnowocześniejsze wyposażenie, niezbędne 
np. takim firmom jak banki czy biura dużych, międzynarodo-
wych korporacji. Odbiór musiał być bardzo szczegółowy i fa-

chowy. Na zdjęciu zespół reprezentujący właściciela w jednym 
z pomieszczeń technologicznych. Właściciel Jerzy Machura jest 

tu widoczny w środku - piąty od lewej.



6

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

ograbieni 
i wypędzeni

Wojenna poniewierka oczami dziecka

Poniższe wspomnienia są połączeniem pewnych obrazów, 
jakie zapamiętałem, z zapiskami w dzienniku prowadzonym 
okresowo przez mojego Ojca Otona Walendowskiego (1888-
1972). Cytaty z dzienniczka wyróżnione są kursywą. Gdy 
Niemcy z Sowietami rozpętali II wojnę światową miałem 
prawie 4 lata, moi starsi bracia: rodzony Jerzy (1924-2000)  
i przybrany Lech (ur. 1924) byli nastolatkami, a moja siostra 
Aleksandra (ur. 1937) miała niespełna 3 lata. 

Wrzesień 1937 r. Ojciec Oton Walendowski z moim starszym 
bratem Jerzym stoją przed kupionym w 1937 r. domem na 

Dębcu w czasie zdejmowania rusztowań. Zamówiona firma 
tynkarska uporała się z tynkowaniem w ciągu tygodnia. 

Niemiecka barbaria zaczęła się dla zachodniej i środkowej Pol-
ski 1 września 1939 o świcie, sowiecka dla Kresów Wschodnich 
17 września, też o świcie. Pierwsze bombardowania Luftwaffe 
uzmysłowiły mieszkańcom Poznania, że nie ma żartów. – A więc 
wojna! – usłyszeliśmy słowa z naciskiem wypowiedziane przez 
dyżurnego spikera Polskiego Radia Józefa Małgoszewskiego. 

Zaczęły się niemieckie nowe porządki. Niemal natychmiast urzą-
dzono pierwszy obóz koncentracyjny w Polsce, tj. Fort VII w Pozna-
niu, zniknęły polskie napisy, rozpoczęto systemowe rozstrzeliwania, 
grabieże i wypędzenia. Z naszej ulicy na Dębcu znikały rodziny, a ich 
domy i mieszkania opieczętowywano, by później przekazać je jako łup 
wojenny etnicznym i rasowo poprawnym Niemcom. Okupacyjny terror 
nasilał się. Ojcu odebrano hurtownię szkła i porcelany, którą z powo-
dzeniem prowadził od 1923 roku. Zagrożony wysiedleniem próbował 
bezskutecznie uniknąć wygnania pisząc podanie do Prezydium Policji 
Umsiedlungstelle w Poznaniu. 

Nie pomogło powoływanie się na przodków Niemców-ewangelików, 
swoją służbę zastępczą w wojsku pruskim w czasie I wojny światowej, 
nie pomogło powoływanie się na kilku Niemców, których znał. Na za-
sadnicze pytanie czy Ojciec podpisze volkslistę odpowiedź była „nie!”. 
Wniosek był jeden: w każdej chwili groziło wysiedlenie. W swoich 
notatkach zanotował: Tosia (Antonina Matela, kuzynka) wywieziona 
11.12.39, 9-ta wieczór, Zbyszka (Miałkowska, dalsza kuzynka ze strony 
Mamy) wywieziona 15.12.39, 9-ta wieczór. W nastroju przygnębienia  
i oczekiwania Ojciec przygotował to co mógł na nieznaną drogę. Cenne 
rzeczy, w tym dokumenty, książki, zbiory znaczków mojego brata  za-
murował pod schodami do piwnicy. Nasza mama Maria (1898 – 1993) 
zaszyła w gorsecie kilka złotych dwudziestomarkówek. 

 Rodzice Maria i Oton Walendowscy 
w latach 20. ubiegłego wieku.

Na meblach i na pianinie Ojciec wygrawerował diamentem od cię-
cia szkła rzymską siódemkę (VII – nie kradnij!) adresowane do tych, 
którzy się wprowadzą na nasze miejsce. Pod osłoną nocy zakopał  
w ogródku złote monety, które umieścił w rurkach drenarskich. Sądząc, 
że wojna potrwa niedługo, zakopał również w zalakowanych dużych 
słojach żywność (miód, kaszę, ryż itp.), sztućce, zestawy pościeli i trochę 
szkła kryształowego ze swojej hurtowni. W jakimś miejscu 23.11.1939 
schował gotówkę: 500 złotych i 100 niemieckich marek. Po pięciu la-
tach wszystko to odkopaliśmy w dobrym stanie! Radość wówczas była 
ogromna, spontaniczna, choć pieniądze już dawno straciły wartość. 

Ojciec prowadził ewidencje swoich aktywów, notatki te zachowały 
się. Wynika z nich, że przepadły całkiem okrągłe sumy złożone w ban-
kach, np. w banku PKO książeczka umiejscowiona nr 2232 U na 5000 
zł, rachunek bieżący w PKO 1239.77 zł, dwie polisy ubezpieczeniowe: 
nr 64330 – taryfa B na sumę 5000 zł i polisa nr W 1809 – taryfa III 
(ubezpieczenie na życie) na sumę 8585 zł ze składką roczną 406,36 zł. 
Ojciec posiadał również konto w warszawskim banku Prudential przy 
Placu Wareckim oraz papiery wartościowe: obligacje Pożyczki Narodo-
wej (1000 zł), także w Banku Spółek Zarobkowych 200 zł wpłacone na 
obronę kraju. Niemcy policzyli majątek Ojca na 130 tys. złotych, gdyż 
taka suma została wymieniona w nakazie wysiedlenia i skonfiskowana.

Okrutna i krwawa wojna zabrała nam wszystko oprócz życia. Być 
może właśnie przez wygnanie nas z Poznania do Generalnej Guberni 
uniknęliśmy strat osobowych najbliższej rodziny.

Na grożący nam czas deportacji w zimie najpotrzebniejsze rzeczy były 
już popakowane, a wśród nich ciepła odzież, zimowe obuwie, obrazek 
Matki Boskiej Częstochowskiej i różaniec. 

Ojciec ciągle nie mógł uwierzyć w tak nagłą mentalną odmia-
nę Prusaków w Niemców spod znaku swastyki. Prusacy, których 
znał, generalnie traktowali Polaków jako ludzi gorszego gatunku, 
lecz stosowali prawo i byli jako tako cywilizowani. Ludzie Hitle-
ra byli inni. Nie wystarczała im pogarda okazywana nie-Niem-
com. Zachowywali się jak wyjątkowo brutalni barbarzyńcy, od-
człowieczeni, żądni łupów, a przede wszystkim byli cynicznymi 
mordercami. Ojciec znał pruski dryl i pruską butę, lecz nie znał 
najeźdźców spędzających ludzi na rynek, by patrzyli na egzeku-
cje polskich elit salwą karabinową lub oglądali wieszanie na szu-
bienicach. To wystarczyło, by uwierzyć, że nowym niemieckim 
hasłem było „OHNE MITLEID!” (bez miłosierdzia).

Nasz nowy dom z 7. pokojami, kuchnią, dwoma łazienkami i ogro-
dem spodobał się okupantom. Wkrótce zajęli go Baltendeutsche z Ło-
twy. Untermentsche – Polacy – do obozu! (cdn) Henryk Walendowski

Nagłówek papieru firmowego mojego Ojca.  
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budzimy historię

Teatr Scena na Piętrze

Gimnazjada na 11 Listopada

zima i karnawał
Najjaśniejszym punktem ,,Grocholenia” w Scenie na 

Piętrze była Katarzyna Grochola, która zapewne po-
zyskała kolejne admiratorki swojej twórczości. Te, po 
spotkaniu na Scenie, ustawiły się w długiej kolejce z naj-
nowszą książką Grocholi ,,Zagubione niebo” po autograf 
pisarki... Było niezwykle sympatycznie! Katarzyna Gro-
chola podczas scenicznego wieczoru z pełną wyrozumia-
łością i humorem potraktowała gadulstwo (najczęściej  
nie na temat) zaproszonych dla niej gości. No, cóż męż-
czyźni mało co Grocholę czytają, więc szkoda, że wśród 
,,rozmawiających” z pisarką zabrakło kobiet. Może było-
by ciekawiej... 

Bohaterka przedkatarzynkowego wieczoru w Scenie na Pie-
trze w wyraźnym zadowoleniem wysłuchała śpiewających: Mar-
tę Grabowską (ilustratorkę z naszej redakcji, ciepło przyjętą 
przez publiczność w repertuarze Anny German i Andrea Bo-
celliego) i Danutę Mizgalską, śpiewającego i grającego na gi-
tarze Piotra Żurowskiego oraz – jak wielokrotnie podkreślano 
– wirtuoza skrzypiec Dominika Żmijewskiego (był bis!). Kata-
rzyna Grochola została w przeddzień swoich imienin obdarowa-
na kwiatami, fototortem i dożywotnią legitymacją członka Loży 
Przyjaciół Sceny... Przypomnijmy, że właśnie w Scenie na Piętrze 
17 lat temu odbyła się prapremiera, niedrukowanego jeszcze 
utworu K. Grocholi ,,Przegryźć dżdżownicę”. Teraz pisarka ma na 
swoim koncie 17 tytułów, wydanych w 4-mln. nakładzie. I jeszcze 
więcej czytelniczek!

A tymczasem mamy grudzień. Dyrektor Sceny na Piętrze 
Romuald Grząślewicz zaprasza 8 grudnia na spektakl pt. 
,,Miłość w Paryżu” z Dorotą Lanton, Bogusławem Nowickim 
i Markiem Stefankiewiczem. 15 grudnia Mateusz Olszewski, 
absolwent łódzkiej PWSFTviT: aktor  i świetny saksofonista, za-
prezentuje ,,Novecento” Alessandro Baricco w reżyserii Marci-
na Brzozowskiego. To opowieść o genialnym pianiście-samouku 
(więcej na: www.scenanapietrze.pl) doskonale zagrana, mono-
dram wielokrotnie nagradzany w minionych trzech sezonach.

12 stycznia 2015 – ,,Czas na karnawał!” w Scenie na Piętrze 
czyli ,,Arie, duety i kwartety muzyczne” w wykonaniu Anny 
Bajerskiej-Witczak, Agnieszki Wawrzyniak, Bartosza Kuczy-
ka i Jarosława Patyckiego. Gospodarzem wieczoru będzie Ro-
muald Grząślewicz. Więcej o zimowym repertuarze w Scenie 
na Piętrze napiszemy w następnym wydaniu MY        

                             Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński  

Katarzyna Grochola i dyrektor Sceny na Piętrze Romuald 
Grząślewicz podczas występu Marty Grabowskiej.  

W Gimnazjum nr 22 budzimy historię na różne sposoby. 
Jednym z nich jest organizowana od lat Gimnazjada na 11 li-
stopada. W dniu 13 listopada 2014 r. odbyła się piętnasta z ko-
lei Gimnazjada , którą – jak co roku -  uczciliśmy rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Tematem przewodnim 
uroczystości była II wojna światowa.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” wysłuchaliśmy słów 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go, skierowanych do nauczycieli i uczniów z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Następnie zespoły uczniów reprezentują-
ce wszystkie klasy zmierzyły się w konkursach: historycznych, re-
cytatorskim, plastycznym i muzycznym. Zadaniem drużyn było 

wykazanie się wiedzą na temat bitew, które stoczono w czasie II 
wojny światowej, znajomością biografii Polaków, którzy odegra-
li w niej ważną rolę oraz wiedzą na temat Powstania Warszaw-
skiego.

Dalszą część uroczystości wypełniły pieśni patriotyczne i żoł-
nierskie w wykonaniu zespołów lub solistów z poszczególnych 
klas. Wreszcie nadszedł czas na konkurs recytatorski. Zadaniem 
uczniów była recytacja wylosowanego wcześniej wiersza poety 
polskiego o tematyce wojennej. Tegoroczne zmagania zakończył 
konkurs plastyczny. Tematem prac wykonanych przez klaso-
wych plastyków były bitwy, działania wojenne i operacje prowa-
dzone  w czasie II wojny światowej. 

Decyzją jury w tegorocznej Gimnazjadzie na 11 listopada 
miejsce pierwsze ex aequo wywalczyli przedstawiciele klas IIb 
i III . Wszystkie klasy nagrodzono pamiątkowymi dyplomami, 
zaś uczestnicy konkursów otrzymali publikacje na temat II woj-
ny światowej.                                                    Elżbieta Witkiewicz
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Kinga Łada

Kuchnia Pana Adama
OPOWIEŚĆ OBYCZAJOWO-KULINARNA (10)

Sponsor odcinka opowieści                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ul. Warszawska 25                                 
tel.61 877 03 04 kom. 503 089 175

Zaprasza na: BAL SYLWESTROWY
                              WIECZORKI TANECZNE (przez cały rok)
Organizuje:    UROCZYSTOŚCI WESELNE 
                              i inne rodzinne oraz biznesowe 
Bogata karta dań, renomowani kucharze, miła obsługa, eleganckie wnętrza                                                   

          Rys. Marta Grabowska

- Adasiu, czy ty nie przesadziłeś z tą ilością dodatkowych 
talerzy? Spodziewasz się większej grupy wędrowców? Mama 
Malwina ze zdumieniem patrzyła na zastawę wigilijną na stole 
w mieszkanku syna na Komandorii. -A któż to wie – odparł ta-
jemniczo syn, który już od jakiegoś czasu niespokojnie co rusz 
podchodził do okna. -Czy ty pierwszej gwiazdy wypatrujesz 
– zaśmiała się ciocia Teresa. -Nie, wujek czeka na gwiazdora – 
orzekli jej synowie, bliźnięta Piotr i Paweł. 

I w tym momencie zabrzmiał domofon. Za chwilę w drzwiach 
mieszkania pojawili się goście: mężczyzna podobny do św. Miko-
łaja – brodaty w czapie wielkiej, i dwie  jego towarzyszki, bardzo 
do siebie podobne, choć w różnym wieku. A wszyscy z plecakami 
przepastnymi. Baczny czytelnik naszej opowieści w jednej z nich 
rozpoznałby pannę Jadwigę z Podhala! - Poznajcie – rzekł nieco 
zdenerwowany pan Adam – rodziców Jadwigi. 

Powitaniom, zrazu powściągliwym, a z każdą chwilą coraz 
radośniejszym, nie było końca. Gdy pierwsze emocje opadły, 
mama Malwina i mama Jadwigi - Józefa zaraz kuchnię Adamową 
zaanektowały. Mama Józefa z plecaków zaczęła wyjmować her-
metycznie zamknięte pojemniki, owinięte w folię dla zatrzyma-
nia ciepłoty. Za chwilę aromaty niesamowite snuć się zaczęły po 
całym mieszkaniu. Obie mamy coś tam sobie wyjaśniały... I zaraz 
na wigilijnym stole koło wazy z barszczem wigilijnym i uszkami, 
pojawiła się druga. -To nasza podhalańska kwaśnica – objaśniła 
mama Józefa.

Kwaśnica
70 dag kiszonej kapusty ugotować w większej ilości wody. Wodę 

odlać. Osobno ugotować 0,5 kg żeberek wędzonych, dodając czo-

snek, liście laurowe i cebulę. Wywar połączyć z ugotowaną kapu-
stą. Żeberka można podać na obiad bożonarodzeniowy.

I już goście wzruszeni z opłatkiem wokół stołu stanęli. Gospo-
darze w ślad za podhalańskimi gośćmi najpierw opłatek w mio-
dzie umoczyli... Zdrowia i błogosławieństw wszelakich wszyscy 
wszystkim z serca życzyli!

Drugiej takiej wigilii na Komandorii nie było! Na jednym stole 
obok siebie potrawy na półmiskach przedziwne stanęły: te nasze 
wielkopolskie i podhalańskie, pospiesznie odgrzane, odsmażone: 
a to kłóty czyli kapusta kwaszona z ziemniakami, a to kołatanka 
z kaszy jęczmiennej wymieszanej z pokrojoną brukwią i polana 
miodem. Kapusta z grzybami mamy Malwiny pasowała z mo-
skolami mamy Józefy  (podpłomyki z gotowanych ziemniaków 
z dodatkiem pokruszonej bryndzy). Karp poznański i pstrąg gó-
ralski o prym na stole wigilijnym walczyły...

Coś jednak miało się jeszcze wydarzyć – wszyscy to czuli, a 
pan Adam z panną Jadwigą co rusz porozumiewawczo na siebie 
zerkali. Tymczasem stół wigilijny we władanie przejęły rozmaite 
makowce... 

Kruche ciasto z makiem
60 dag mąki wrocławskiej, 25 dag margaryny Kasia, szklanka 

cukru, 2 żółtka, 1/5 szklanki gęstej kwaśnej śmietany połączyć 
idealnie (najpierw mikserem, potem ręcznie). Ciastem (trochę zo-
stawić) wykleić wysmarowaną tłuszczem blachę lub tortownicę. 
Wstawić do średnio nagrzanego piekarnika, potrzymać tak długo 
aż ciasto lekko się zrumieni. Wyjąć. Pokryć ciasto masą makową z 
bakaliami (gotową lub wielce pracochłonną ,,produkcji” własnej). 
Z pozostałego ciasta na wierzchu zrobić ,,szachownicę”, można 
ulepić bałwanki, gwiazdki itp., wstawić do piekarnika. Poczekać 
aż dodane elementy się upieką.

Gdy chwila przerwy nastała, pan Adam wstał raptownie aż 
krzesło przewrócił, a panna Jadwiga rumieńcem spłonęła...   

- Drodzy rodzice mojej ukochanej Jadwigi – przemówił Adam, 
kłaniając się z lekka - proszę o rękę waszej córki, bo bardzo się 
kochamy. A wszystkich - o błogosławieństwo! -A bierz ją całą - 
zaśmiał się jowialnie pan Bolesław, ojciec Jadwigi – bo od jakie-
goś czasu pożytku z niej żadnego nie mamy!

I już na palcu panny Jadwigi zabłysnął pierścionek z pięknym 
różowym diamencikiem.   

- Tu już jedna Jadwiga gospodarowała – rzekła mama Malwi-
na. - I znowu Jadwiga rządzić będzie. Witaj w naszej poznańskiej 
rodzinie, na Komandorii!

I w tym momencie rozstajemy z panem Adamem i jego kuchnią, 
która zyskała nową gospodynię. Gdy akcja opowieści rozgrywa się 
w miejscu powszechnie znanym, autor zazwyczaj zastrzega się, że 
postaci są fikcyjne, a wszelkie podobieństwo do osób realnych jest 
przypadkowe. Ja takiego zastrzeżenia nie czynię. 

Co więcej – czytajcie zapowiedzi przedślubne w kościółku pw. św. 
Jana Jerozolimskiego za Murami, bowiem pannę Jadwigę nadmal-
tańska świątynia zauroczyła tak bardzo, że tu postanowiła swoje 
śluby małżeńskie z panem Adamem złożyć. A weselisko wyprawią 
w nieodległej od kościoła restauracji MALTAŃSKA, bo kuchnia tu 
wspaniała a i obsługa sympatyczna. A do tańca przygrywać ma 
kapela góralska!                   KONIEC
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w osiedlowym lokalu 
Wieczór z piosenkami Anny German

dlaczego radośnie
witamy nowy rok

LEGENDA. Ostatnie godziny roku 999 upływały ludziom w łzach 
i trwodze wielkiej. Żegnano się z bliskimi, żegnano się z życiem. Już 
za chwilę papież Sylwester II (999 r.-1003 r.), posądzany o praktyki 
nieczyste (w rzeczywistości był uczonym a także budowniczym zega-
rów i instrumentów astronomicznych), uwolni z czeluści Lateranu, 
ówczesnej siedziby papieskiej, potwora wielkiego, szatana zwanego 
Lewiatanem. I nastąpi koniec świata! Tegoż Lewiatana ponoć uwięził 
papież Sylwester I (314 r.-335 r., po jego pontyfikacie nie zostały pra-
wie żadne dokumenty). 

Tak w swoich proroctwach przepowiadała Sybilla. Gdy dzwony 
kościelne obwieściły nowy rok, a świat trwał dalej, ludzie w wielkiej 
radości wylegli na ulice miast i miasteczek, gdzie bawiono się do bia-
łego rana. I tak zrodziły się szalone zabawy sylwestrowe i – niczym 
właściwie nie usprawiedliwiona współcześnie – radość z powodu no-
wego roku. Wtedy, w 1000 r. ponoć po raz pierwszy papież udzielił 
swojego błogosławieństwa URBI ET ORBI (miastu i światu).

ZWYCZAJE, OBYCZAJE.  Trzeba zrobić wszystko, aby 365 dni 
nowego roku upłynęło szczęśliwie. Meksykanie wierzą, że czerwone... 
majtki, założone na zabawę sylwestrową zapewnią w nowym roku mi-
łość, a żółte – fortunę. Hiszpanie tuż przed wybiciem północy zjadają 
12 winogron (ostatnie wraz z wybiciem godziny 00.00) – na szczęście. 
W tym samym celu Duńczycy rozbijają stary talerz na progu miesz-
kania swoich przyjaciół, a mieszkańcy Porto Rico o północy wylewają 
przez okno wiaderko wody. W Ekwadorze jest zwyczaj palenia zdjęć 
symbolizujących to co było niedobre w roku minionym, np. foto szpi-
tala. Filipińczycy zaopatrują się w 12 różnych owoców, po jednym na 
każdy miesiąc, w Rumunii śpiewem i tańcem, kolorowymi pochodami 
odgania się złe duchy. 

FAJERWERKI, PARADY I WALCE. O północy w Sydney rozpo-
czyna się jeden z najbardziej spektakularnych na świecie pokaz sztucz-

nych ogni. Nowy rok w Berlinie witany jest (od 1989 r.) fajerwerkami 
po obu stronach Bramy Brandenburskiej, paryżanie witają nowy rok 
szampanem, gromadząc się wokół wieży Eiffla, wiedeńczycy podziwiają 
sztuczne ognie przed ratuszem. W USA niekiedy aż 10 godzin trwa no-
woroczna Filadelfijska Parada Przebierańców. Londyńska parada jest 
za to najdłuższa na świecie – pochód ma ponad 3 km długości, a na jego 
trasie gromadzi się nawet 500 tysięcy widzów. W pierwszy dzień nowe-
go roku ci wiedeńczycy, którzy zadbali o bilety, wysłuchują koncertu 
filharmoników. Dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym urzeka-
jących i wprawiających w dobry nastrój walców słucha cały świat.

A my? Szczególnych zwyczajów sylwestrowo-noworocznych nie 
mamy. Na ulicach trochę rozochoconej młodzieży, dzieciarnia na 
podwórkach (o ile nie pada albo srogi mróz nie przeszkodzi) odpala 
swoje petardy (coraz groźniejsze i bardziej niebezpieczne), włodarze 
miast i sponsorzy finansują dłuższe albo krótsze pokazy sztucznych 
ogni o północy i koncerty. I już czas poloneza odtańczyć.

Pierwsi nowy 2015 rok powitają – już 31 grudnia 2014 r. o godz. 11- 
mieszkańcy wyspy Kiritimati (dawniej Bożego Narodzenia) na Pacyfi-
ku (foto wyżej).                                                                                    (E.K.)

Nie po raz pierwszy - i zapewne nie ostatni - Restauracja 
Graczyk w Antoninku zaprosiła do siebie mieszkańców na 
kulturalną imprezę, o jaką niełatwo na peryferyjnym osiedlu 
naszego miasta. Tym razem był to godzinny recital obdarzo-
nej niecodziennym głosem mieszkanki Osiedla Warszawskie-
go Marty Grabowskiej, która przygotowała „Wieczór z piosen-
kami Anny German. 

Goście wypełnionego lokalu wysłuchali kilkunastu piosenek 
śpiewanych kiedyś przez niezapomnianą artystkę, a tu wykona-

nych w sposób łudząco przypominający oryginał. „Eurydyki”, 
‘Człowieczy los”, „Być może gdzie indziej”, „Greckie wino”, Sor-
rento” - to tylko niektóre z utworów przyjętych entuzjastycznie 
przez słuchaczy. Wielu z nich nie ukrywało wzruszenia, doma-
gało sie bisów i biło brawa na stojąco. Okazuje się, że nie tylko 
w salach koncertowych można doznawać wspaniałych artystycz-
nych przeżyć. 

Właścicielka restauracji pani Maria Graczyk zamierza kon-
tynuować swój cenny pomysł osiedlowych koncertów. Okazu-
je się, że lokal gastronomiczny może pełnic funkcję lokalne-
go centrum kultury, co jest bardzo istotne na peryferyjnych 
osiedlach  pozbawionych choćby publicznych świetlic, które 
są czymś normalnym nawet w małych wioskach.                 so
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grecja czyli ellada   
Nasze wielokrotne pobyty w Grecji, rozmowy w różnych 

środowiskach, uczestnictwo w wielu wydarzeniach, obserwa-
cje pozwaliły lepiej poznać ludzi, zweryfikować dotychczaso-
we opinie, a refleksje z nich zamierzamy przedstawić czytelni-
kom „My” w kilku tematycznych notatkach w kolejnych nu-
merach. Grecja, pomimo że niewielka powierzchniowo, jest 
dosyć rozległa terytorialnie, ma wiele zamieszkałych wysp, 
szczególnie na morzu Egejskim. Z tego względu w różnych re-
gionach ukształtowały się specyficzne cechy i zwyczaje. Nasze 
opisy dotyczą głównie dwóch obszarów: Macedonii ze stolicą 
w Salonikach i Tessali ze stolicą w Larisie oraz środowisk, w 
których bywaliśmy.

Prezentowane informacje mają charakter subiektywny, są 
to tylko nasze obserwacje, spostrzeżenia oraz opinie, które 
mamy nadzieję zainteresują czytelników „My”, a może i za-
chęcą do prezentacji własnych doświadczeń.

Zmiany zachodzące w ostatnich latach ułatwiły znacząco wy-
jazdy zagraniczne. Wielu z nas podróżuje, głównie po Europie, 
niekiedy i dalej. Celem tych wyjazdów jest głównie turystyka, ale 
także praca, nauka, leczenie itp. Podróże turystyczne zorganizo-
wane przez biura podróży ograniczają się zwykle do wypoczyn-
ku w atrakcyjnych miejscach lub zwiedzaniu ciekawych obiek-
tów po opieką pilota i przewodnika. Nie sprzyja to bezpośrednim 
kontaktom z mieszkańcami, lokalną społecznością. Coraz lepsza 
znajomość języków obcych oraz własne pomysły na zwiedzanie i 
wypoczynek sprawiają, że wyjeżdżamy indywidualnie. Taka for-
ma turystyki, a także nauka i praca za granicą wymagają znajo-
mości otoczenia, w którym przyjdzie nam funkcjonować, szcze-
gólnie w zakresie kontaktów międzyludzkich. 

Istniejące do niedawna i trudne do przebycia granice, odmien-
ne języki, historia literatura, sprawiły że poszczególne narody 
wykształciły specyficzne, charakterystyczne tylko dla nich cechy 
i zwyczaje. W oparciu o nie funkcjonują powiedzenia, opinie, 
które nie zawsze są prawdziwe, a niekiedy prowadzą do powsta-
wania różnych uprzedzeń. Dotyczy to pewnych cech narodo-
wych, np. „niemiecki porządek”, „Polak Węgier dwa bratanki..”, 
„czeski film”, „egipskie ciemności”. Inne mają kulinarny charak-
ter, np. „barszcz ukraiński”, „pierogi ruskie”, „szynka po bawar-
sku”, „lody włoskie”, „kawa po turecku”. 

Wyjątkowo wiele powiedzeń dotyczy Grecji i nie jest to przy-
padek. Grecja ( w języku greckim Ellada), chociaż dosyć odle-
gła geograficznie jest nam bliska pod wieloma względami. Jako 

Plaża Balos na Kreci 

kolebka europejskiej i nie tylko cywilizacji, wytyczyła kierunki 
rozwoju filozofii, medycyny, budownictwa i wielu innych nauk, 
a także sportu i sztuki. Tu dokonywano znaczących dla rozwoju 
ludzkości odkryć. Wiele terminów stosowanych w nauce, medy-
cynie a także w języku potocznym pochodzi od greckich wyra-
zów. Oto kilka przykładów, egoista od greckiego ego - ja, eucha-
rystia od efchasristo – dziękuję, fobia od fobos – strach. Jest także 
wiele powiedzeń dotyczących Greków, jak: „nie udawaj Greka”, 
„filozof grecki”, „ad kalendar grekam”,  „wesele greckie”, „ryba po 
grecku”, „sałatka grecka”. 

Grecja to kraj około trzykrotnie mniejszy od Polski pod wzglę-
dem powierzchni i liczby mieszkańców. Otoczona jest trzema 
morzami: Egejskim, Śródziemnym i Adriatyckim. Aż 19%  po-
wierzchni kraju stanowią wyspy, głównie na Morzu Egejskim. W 
sumie jest ich około 1000, z czego 200 zamieszkałych. Dostęp do 
mórz i bardzo długa linia brzegowa (ponad 14 tys. km) sprawia-
ją, że zawsze ważną dziedziną gospodarki była żegluga. Obecnie 
grecka flota handlowa jest w czołówce, nie tylko europejskiej, 
jako najważniejsza gałąź gospodarki, a drugą jest turystyka. Pro-
gnozy mówią, że w 2014 roku Grecję odwiedzi 17 mln. turystów, 
w tym znaczna grupa Polaków. 

Atrakcje turystyczne Grecji to śródziemnomorski klimat, cie-
płe i czyste morze, wiele dobrze zachowanych zabytków, dobra i 
niedroga infrastruktura oraz otwarci i kontaktowi Grecy. Zabytki 
to nie tylko te najbardziej znane, jak Akropol, Delfy, Naplion. 
Wiele antycznych budowli, jak świątynie, amfiteatry, akwedukty 
można spotkać na każdym kroku. Rodowici Grecy mówią, że w 
ziemię strach wbić łopatę, bo zawsze coś się znajdzie i konserwa-
tor zabytków zatrzyma inwestycję. Grecja to kraj górzysty. Góry 
stanowią około 80% powierzchni kraju z najwyższym dochodzą-
cym do wysokości 3000 m. pasmem Olimpu, na którym według 
mitologii mieszkali bogowie z Zeusem na czele  Są one ciekawe, 
ale jeszcze niezbyt często odwiedzane przez turystów. 

Masyw Olimpu - siedziba mitycznych bogów greckich.
Żadne inne europejskie państwo nie ma tak długiej, bo liczą-

cej około 4 tys. lat, udokumentowanej historii. Były w tym cza-
sie różne okresy, jak najazdy Persów, podboje Aleksandra Wiel-
kiego, Cesarstwo Bizantyjskie, Republika Wenecka. W czasach 
nowożytnych walki o niepodległość w latach 1821–1830 dopro-
wadziły do powstania Republiki Greckiej, której kontynuatorem 
jest współczesna Grecja.

W okresie powojennym (lata 1967- 74), kiedy w Grecji trwa-
ła wojna domowa i rządy junty wojskowej, postępowi obywa-
tele wraz z rodzinami musieli emigrować. Trafiali oni także do 
Polski (około 14 tys.), uczyli się języka polskiego, uczęszczali do 
naszych szkół. Część z nich została w Polsce, a część powróciła. 
Ta ostatnia grupa szczególnie ciepło wspomina pobyt w naszym 
kraju, a spotkania z nimi na terenie Grecji są niezwykle miłe.

(cdn)                               Regina i Czesław Rzeźnik, Antoninek
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Marceli Motty (1818 -1898)

przechadzka  z  panem  marcelim  mottym 

redakcyjna zemsta
Spotkanie z gwiazdą

Joanna Szczepkowska do dziś pozostaje aktorką kontrowersyjną i 
od czasu do czasu – skandalizującą. 28 października minęło ćwierć 
wieku (jak ten czas leci!) gdy zaproszona do Dziennika TV obwieściła 
(ni stąd ni zowąd): ,,Proszę Państwa, czwartego czerwca 1989 roku 
skończył się w Polsce komunizm”. Jakiś czas temu skłóciła się ze swo-
ją przyjaciółką Krystyną Jandą, ośmieszając ją szpetnie, a to znowu 
wypowiedziała się przeciw ,,lobby homoseksualistów, które rządzi 
teatrem w Polsce” (,,nie daję gejom taryfy ulgowej”). 

I w ten sposób pozwoliła widzom zapomnieć, że przede wszystkim 
jest jedną z lepszych polskich aktorek teatralnych swojego pokolenia 
(wspaniała Lady Makbet czy Madame de Sade) i filmowych (kilkadzie-
siąt ról w filmach i serialach). Gra teraz (doskonale dwie postacie!) w 
napisanej przez siebie komedii ,,Goła baba” (,,rozbieram się do goła na 
smutno i wesoło w warunkach klimatycznych upalnych i arktycznych – 
dojazd własny”, pokazując fałsz i prawdę, komercję i sztukę, trudną na-
gość i modną goliznę).

Jaka jest Joanna Szczepkowska przekonałam się na własnej dzien-
nikarskiej skórze. Po prostu nieznośna!

Wywiad z artystką miał być zapowiedzią i promocją występu przed 
poznańską publicznością. Myślałam, że aktorka się ucieszy. Pomyli-
łam się, Szczepkowska wręcz spiętrzyła trudności. Rozmowa przez 
telefon? Absolutnie nie! Rozmowa u niej, w Warszawie? Nie, bo 
jest niezwykle zajęta. A że jeszcze nie było ,,łączności  wirtualnej”, 
,,gwiazda” zażyczyła sobie pytań na piśmie i pozostawienie ich w 
szatni Szkoły Teatralnej przy Miodowej. Ona wypowie się na piśmie 
i tylko w takiej formie, absolutnie bez żadnych zmian i poprawek ma 
się rozmowa ukazać na łamach gazety. 

Z fotoreporterem poje-
chaliśmy zatem do War-
szawy (łącząc przy okazji 
jeszcze inne sprawy, m.in. 
targi mody). Pytania zosta-
wiłam gdzie kazała. Potem 
je odebrałam. Na niektóre 
pytania nie odpowiedziała, 
na pytanie o ów telewizyjny 
komunikat odpisała: ,,(...)
Jakoś ponuro w to wszystko 
wkroczyliśmy – brakowało 
tej prostej, radosnej prawdy, 

czekałam, żeby to ktoś powiedział, nie doczekałam się, więc powiedzia-
łam sama”. W swoich odręcznych odpowiedziach na byle jakich kar-
teluszkach (przechowuję je do dziś) aktorka zrobiła kilka błędów orto-
graficznych i stylistycznych, a że nie kazała niczego zmieniać, redakcja 
postanowiła... zachować oryginalną pisownię. I z tymi ,,bykami” (oraz 
stosownym odredakcyjnym komentarzem) rzecz się ukazała.   

Była to słodka zemsta nie tylko za to, że mnie tak potraktowała. 
Jeszcze gorzej bowiem potraktowała fotoreportera Józia Wróblew-
skiego. Otóż w tamto późne popołudnie, kiedy był z aktorką umówiony 
(na godz. 17) w jej mieszkaniu, w Warszawie lało jak z cebra. Józiu nie 
chciał się spóźnić, więc był u bramy kamienicy, w której Szczepkowska 
mieszkała, kilkanaście minut przed wyznaczonym czasem. Zgłosił się 
przez domofon. I... nie został wpuszczony nawet do klatki schodowej 
(choć o to prosił), bo miał przecież przyjść o 17-ej. Biedaka deszcz prze-
moczył do suchej nitki! 

Nasza gazetowa złośliwość na aktorce nie zrobiła żadnego wraże-
nia. Trzeba jednak przyznać, że jej występ mówiono-śpiewany przed 
publicznością w poznańskiej Galerii Anny Kareńskiej był znakomity!                                                                                                                                       
                                                                                           Ewa Kłodzińska 

 Pan Motty surdut piękny włożył, 
czuje się dzisiaj nie najgorzej.
Więc znów na spacer ruszyć może, 
gdzie ulic znanych gwar...
Lecz wzrok go chyba tutaj mami,
ktoś obraz tamtem starł...
                       A to przecież jego Poznań,
                       a to przecież jego gród.
                       Choć go czasem trudno poznać,
                       aż zakrawa to na cud...
Pan Moty wybrał się za Wartę,
a tutaj - prawda to, czy żarty?...    (dotąd: Włodzimierz Ścisłowski)

Już nie ma na Czartorii Warty!    (odtąd: Stanisław Gromadziński)
Chciałbym tak dzisiaj bez patosu,
mówić szczerze, od niechcenia.
Tak zwyczajnie, po swojemu, 
ale nie potrafię sprostać temu.
Tak bogate są moje wspomnienia.

                  Na Zagórzu się urodzilem,
                  stąd z tornistrem na plecach na Śródkę -
                  Mostem Cybińskim do szkoły nr 3 chodziłem.
                  Tutaj w szarym, harcerskim mundurze,
                  ze zbiórek spiewaczej, śródeckiej „Dwójki”,
                  żwawo do domu kroczyłem na Zagórze.
Idąc z Katedry prosto na wschód,
Most Cybiński ludzi na Śródkę wiódł.
Tędy przed wojną przez most na Cybinie
tramwaje linii numer dwa jeździły.
A w czasie okupacji i po wojnie
ciche trolejbusy ludność przewoziły.
                  A potem? Co pan na to powie panie Motty?
                  Nowa trasa zrobiła ze Śródką proces krótki.
                  I nie dało się już przejść tak prosto
                  z Katedry po moście do starej Śródki.
                  Ale chwileczkę panie Motty, jedną chwileczkę!
                  Mam jeszcze coś pozytywnego do powiedzenia.
Mijały prędko kolejne szalone lata, 
a ludność z Zagórza, Wyspy Tumskiej i Śródki
ciągle martwila starego mostu strata.
Zaczęły się starania o budowę mostu. 
Powstała grupa osób z pomysłem i inicjatywą
i budowa nowego mostu stała się faktem po prostu.
                  Fragment starego mostu św. Rocha,
                  z wielkim trudem i mozołem,
                  przesunięto nad naszą starą Cybinę.
                  I stało się! Można już teraz dumnie
                  przejść z Zagórza i Wyspy Tumskiej na Śródkę
                  i nawiedzić „Śródecką Perłę” pw. św. Małgorzaty świątynię.

„Śródejko” - ty nasza kochana!
Rozwijaj się na nowo i nie zostań nigdy zapomniana!

P.S. Tekst ten dedykuję naszym następcom. Czuwaj!
                                            „Wiarus” 2 PDH Stanisław Gromadziński

Poniżej zamieszczono 
najpierw fragment wiersza 
(12 wersów) poznańskiego 
poety Włodzimierza Ści-
słowskiego (1931 - 1994)  
o wielce zasłużonym dla 
Poznania Marcelim Mot-
tym. Dalej już pisze autor 
pomysłu tej publikacji 
Stanisław Gromadziński, 
nawiązując do konwencji 
poprzednika. Marceli Motty 
ma rzesze czytelników 
swoich „Przechadzek po 
mieście” i „Listów Wojtusia 
z Zawad” i in.    
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  W hołdzie ofiarom pierwszych uwięzień w Lager Glowna

O cierpieniach polskich rodzin, wyrzucanych brutalnie i ogra-
bianych, słuchali m. in. uczniowie z SPnr 45 na Głównej.

okrutne wysiedlenia
Tak było - pamiętamy! 

Po napaści na Polskę 75 lat temu, Niemcy rozpoczęli barba-
rzyński plan zniemczenia Wielkopolski stosując czystki etnicz-
ne. Doświadczyła tego i moja rodzina. Już w połowie paździer-
nika 1939 roku hitlerowcy rozpoczęli prace nad urządzeniem 
obozu przesiedleńczego w Poznaniu. Wybór padł na obiekty 
byłej polskiej Intendentury Wojskowej przy ulicy Bałtyckiej, 
posiadające własną bocznicę kolejową. Pośpiesznie opróżniono 
kilka baraków i ogrodzono teren potrójnym płotem z drutów 
kolczastych.

Już 5 listopada 1939 r. uwięziono w obozie 217 osób, nagle 
wypędzonych z ich własnych domów i ograbionych z wszyst-
kiego co posiadali. Należy podkreślić, że terminy planowanych 
wysiedleń utrzymywano w najgłębszej tajemnicy. Chodziło 
o to, by Polacy nie zabierali z mieszkań posiadanego dobytku 
w sposób przemyślany. Po godzinie policyjnej (20.00) wszyscy 
mieszkańcy musieli być w domu. Usuwanie Polaków z miesz-
kań przeprowadzano w sposób zdecydowany, z bronią gotową 

do strzału. Trwało to 10-15 minut przy akompaniamencie krzy-
ków „heraus!”, „schneller!”, „los!”. Podstawiane autobusy lub 
tzw. „budy” zawoziły całe rodziny do obozu na Głównej. Tam 
pilnowali nas funkcjonariusze służby i policji bezpieczeństwa, 
policja ochronna, żandarmeria. 

Łącznie przez obóz przeszło 33500 osób – głównie elity inte-
lektualne i gospodarcze Poznania z rodzinami. Więźniami byli 
więc także starcy, dzieci, a nawet kobiety w ciąży. W obozie 
przebywało jednocześnie do 3650 osób, co powodowało nie-
wyobrażalny ścisk w nieogrzewanych lub zdecydowanie nie-
dogrzanych barakach. Warunki pobytu w obozie potęgowała 
wyjątkowo mroźna i śnieżna zima, brak żywności oraz fatalne 
warunki sanitarne. Stres, niemiecka pogarda okazywana na 
każdym kroku, szykany, koszmar wojny dopełniały dramatu 
tamtych dni. Temperatury zanotowane w lutym 1940 r. (stacja 
meteorologiczna Poznań-Ławica) przez wiele dni utrzymywały 
się znacznie poniżej minus 20 stopni Celsjusza, schodząc nawet 
do minus 27,5.

Uwięzionych w obozie wywożono przepełnionymi i konwojo-
wanymi pociągami do Generalnego Gubernatorstwa (Mazow-
sze, Lubelskie, Świętokrzyskie, Małopolska). Podróż w nieznane  
trwała kilka dni, w czasie których wielu ludzi zmarło.

Uroczystość rocznicowa 5 listopada 2014 r.
Tegorocznym organizatorem 75. rocznicy pierwszych uwięzień 

w obozie przesiedleńczym na Głównej było Stowarzyszenie Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. W 
pobliżu głazu pamiątkowego z tablicą informacyjną przy ul. Bał-
tyckiej 7 zebrali się byli więźniowie obozu i ich rodziny. Przybyła 
także delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Południowa Wiel-
kopolska ze swoim sztandarem, klasa 5a Szkoły Podstawowej nr 
45 przy ul. Harcerskiej ze szkolnym sztandarem i nauczycielkami 
Moniką Śliski oraz Eweliną Toporek, grupa uczniów z Gimna-
zjum nr 20 z panią dyrektor Mariolą Guszczak i wychowawczy-
nią Magdaleną Żuchowską. Obecni byli także Ludwik Troiński i 
Adam Kornacki z Rady Osiedla Główna. Wartę honorową peł-

niła Grupa Rekonstrukcyjna Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia, prowadzona przez Przemysława Maćkowiaka. Grupa 
Rekonstrukcyjna wystąpiła w mundurach oficerskich II Rzeczy-
pospolitej z białą bronią i oryginalnymi orderami.

Krótkie przemówienia wygłosili: Henryk Walendowski – pre-
zes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych, Elż-
bieta Rybarska, współorganizator uroczystości, Daniel Rossa ze 
Stowarzyszenia Kombatantów Południowej Wielkopolski, Mar-
ta Przybyła – uwięziona i deportowana w czasie drugiej wojny 
światowej. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odśpiewano 
hymn narodowy.                                           Henryk Walendowski 

Więcej informacji o Społecznym Komitecie Budowy Pomnika 
Wypędzonych na stronie: www.pomnik.org.pl

Pani Marta Przybyła bardzo realistycznie mówiła o własnych 
cierpieniach doznanych od niemieckich zbrodniarzy.
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biało-czerwone serce patrioty 

wf z klasą

dobra lekcja koszykówki

Już tradycyjnie w Gimnazjum nr 20 obchodziliśmy Dzień 
Niepodległości. Wspólne świętowanie w tym roku miało miej-
sce 14 listopada po południu. Poprzedził je konkurs plastycz-
ny pod hasłem „Mam biało-czerwone serce” oraz konkurs 
klasowy, który polegał na wyborze sylwetki „Patrioty wszech 
czasów” oraz zaprezentowaniu na apelu przez uczniów wy-
branego utworu o tematyce patriotycznej.

Celem obchodów Dnia Niepodległości było uczczenie roczni-
cy, próba odpowiedzi na pytanie jakie cechy ma patriota wszech 
czasów, odkrywanie piosenki i poezji patriotycznej oraz sensu 
pamięci o wydarzeniach historycznych i o ludziach, dla których 
ojczyzna była najważniejsza. Oficjalna część uroczystości zakoń-

czyła się przemówieniem pani dyrektor, a następnie wysłucha-
liśmy wierszy i piosenek patriotycznych, przygotowanych przez 
koło teatralne. 

Prezentacje rozpoczęli najmłodsi uczniowie naszej, którzy 
ukazali sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego i Karola Marcin-
kowskiego. Klasy drugie przyjrzały się postaciom Ignacego Jana 
Paderewskiego i Tadeusza Kościuszki, a trzecie Lecha Wałęsy i 
majora Henryka Dobrzańskiego- „Hubala”. Najciekawsza okaza-
ła się prezentacja klasy 3b. Rozdanie nagród za konkurs plastycz-
ny i klasowy zakończyło nasze spotkanie. 

Świętowanie rocznic ważnych dla naszej Ojczyzny pozwala 
mieć nadzieję, że pamięć o bohaterach będzie trwała wiecznie 
dzięki młodemu pokoleniu, które wbrew obiegowym opiniom 
szanuje swoją historię i chce pamiętać…        Magdalena Thiel

W tym roku szkolnym Gimnazjum Nr 20 przystąpiło do 
programu „WF z klasą”. Program jest objęty honorowym pa-
tronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz 
Ministra Edukacji Narodowej. Głównym celem programu jest 
podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzie-
ży poprzez m.in. uatrakcyjnianie lekcji wychowania fizyczne-
go w taki sposób, aby ze sportu w szkole każdy uczeń czerpał 
przyjemność. 

Pierwszym zadaniem było zorganizowanie Szkolnego Okrągłe-
go Stołu, czyli debaty, której tematem było udoskonalenie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych w szkole. Uczniowie, w porozumie-
niu z nauczycielami, wybrali dwa następujące zadania: zachęca-
nie do zdrowego jedzenia w szkole oraz wprowadzenie ruchu na 
przerwach i innych lekcjach.                     Małgorzata Woźniak

W ramach Gimnazjady rozegraliśmy m.in. mecze piłki ko-
szykowej. Chociaż tym razem przegraliśmy, to jednak mieliśmy 
okazję skonfrontować swoje umiejętności z tegorocznymi brązo-
wymi mistrzami Polski. To była dla nas dobra lekcja.
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
na przekór jesiennej szarudze
               PASOWANIE
Dnia 6. listopada odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasi-

stów. Przybyli  goście honorowi: Matka Chrzestna ORP „Poznań” pani 
Maria Łbik, delegacja oficerów ze Świnoujścia oraz rodzice. Dzieci mu-
siały przekonać króla Ołówkosa oraz jego żonę, że zasługują na miano 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 45 imienia Okrętu Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Poznań”. Pierwszaki wykazały się wiedzą na temat przepisów dro-
gowych, udowodniły, że potrafią się razem bawić, śpiewać i recytować. 
Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Małgorzata Borowiak i porucz-
nik Jakub Jakubowski. Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy! 

    WYPRAWA DO OGRODU
Ciasteczkowe drzewo, palecznik chiński, mydlnica - to tylko niektóre 

gatunki roślin, jakie pierwszoklasiści spotkali w Ogrodzie Botanicznym 
podczas wycieczki. Dzieci podziwiały wspaniałe jesienne barwy, wysłu-
chały ciekawostek o roślinach z różnych zakątków świata, udało im się 
również spotkać wiewiórkę.

            LEKCJA W KINIE
Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie klas VI a i VI b z opieku-

nami uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Lekcja w kinie”. Mul-
timedialne zajęcia prowadził zawodowy aktor, a odbywały się one w 
poznańskim multipleksie. Temat spotkania brzmiał: „Co na ekranie z 
książki zostanie?” Uczniowie w bardzo atrakcyjny sposób poznali tajni-
ki przekładu dzieł sztuki na język filmu. Zwieńczeniem tych ciekawych 
zajęć była projekcja filmu wyreżyserowanego przez Kazimierza Tarnasa 
„Szatan z siódmej klasy” z 2006r.

       TROPICIELE HISTORII
Uczniowie należący do kółka „Historia i sztuka w naszym regionie” 

odwiedzili w kórnickim zamku Białą Damę, a to czy ją widzieli zostanie 
ich tajemnicą.

       W TEATRZE ANIMACJI
Teatrze Animacji spotkaliśmy królewnę Migawkę, która była nie-

grzeczna i nie słuchała rodziców. Migawka stworzyła taki eliksir, że ro-
dzice zniknęli z jej świata. Wtedy królewna przekonała się jak bardzo ich 
kocha. Aby odzyskać rodziców musiała wyruszyć w niezwykłą podróż, 
w której towarzyszył jej sympatyczny Pokurcz. Podczas podróży Migaw-
ka nauczyła się uprzejmości i wrażliwości. Po spektaklu spotkaliśmy się 
z aktorami, którzy wyjawili nam co dzieje się za sceną oraz jak przygo-
towują się do występu.

      DZIEŃ PRAW DZIECKA
Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbył się apel. Ucznio-

wie klas szóstych przedstawili wiersz Marcina Brykczyńskiego „O pra-
wach dziecka”. Cała szkoła zaśpiewała piosenkę „Dziećmi jesteśmy tylko 
raz”. Dzieci przystąpiły do konkursu plastycznego „Nasze prawa”. Prace 
zostały wyeksponowane w holu szkoły. Dokładamy starań, aby dzień 20 
listopada był WIELKIM DZIECIĘCYM ŚWIĘTEM. 

  Chcąc wielu dzieci los odmienić,
  Stworzyli dla Was mądre prawa.
  Więc je na co dzień i od święta
  Spróbujcie dobrze zapamiętać…
                     Marcin Brykczyński

        DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 
Kolejny raz obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Wystarczy-

ło uśmiechać się i być uprzejmym dla drugiej osoby. Pisaliśmy również 
życzliwe, miłe słowa i pozdrowienia dla swoich kolegów i koleżanek. 
Naklejki z uśmiechem na naszych ubraniach przypominały nam o po-
zytywnej energii, którą mamy wypuścić w świat do wszystkich ludzi.
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

drogowskazy życia

                DZIEŃ MISIA
Światowy Dzień Pluszowego Misia to konkursy, zabawy, wierszyki 

i piosenki. W konkursie na najładniejsze przebranie wygrała Klaudia 
Szymkowiak z klasy IIIb, drugie miejsce zajęła Martyna Przybylska z 
klasy IIa, trzecie miejsce było równorzędne dla Marcina Tumidaj z klasy 
Ia i Patryka Drankiewicza z klasy IIb. W rywalizacji między klasami w 
„Misiowych smaczkach”, „Plastrach miodu”, „Wędrówkach misia” czy w 
„Portretach miśków” najważniejsza była dobra zabawa.

           TRZECIE MIEJSCE
Odbyły się kolejne Międzyszkolne Warsztaty Matematyczne „12”. 

Uczestnicy wysłuchali prezentacji multimedialnej pt. „Elementy logi-
ki”. Rozegrano mecz matematyczny, w którym należało skorzystać ze 
zdobytej podczas prezentacji wiedzy. Nasza drużyna w składzie: Patryk 
Kuczyński, Robert Szymkowiak i Bartosz Wojciechowski zdobyła III 
miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      SUKCES W KONKURSIE
Wzięliśmy udział w Konkursie Wiedzy Ekonomiczno - Bankowej. 

Naszą szkołę reprezentowali członkowie SKO: Gabriela Leitgeber i Zo-
fia Rosińska z kl. VA oraz Oliwia Murawska i Tomasz Wejner z kl. IVB. 
Uczniowie zajęli II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

         PIŁKARKI W FINALE
Piłkarki z SP 45 wzięły udział w turnieju eliminacyjnym „Z podwór-

ka na stadion – o Puchar Tymbarku”. Pewnie pokonały przeciwniczki 
i awansowały do finału tego turnieju, który odbędzie się na przełomie 
marca i kwietnia 2015r. Pierwsze bramki w zawodach zdobyły: Magda-
lena Zdrojowa, Klaudia Bobecka, Zofia Rosińska oraz Paulina Pluciń-
ska. Trzymamy mocno kciuki za dziewczęta.

Na rozstaju dróg, które w desz-
czu i mgle się mylą, stoją drogo-
wskazy pokazujące jakimi droga-
mi powinniśmy dażyć, aby dotrzeć 
do celu naszej wędrowki. Dobrze 
określony cel, do którego dażymy, 
ułatwia nam wybór odpowied-
niej drogi. Dwa tysiace lat temu 
wielki Seneka powiedział: Jeżeli 
nie wiesz, do jakiego portu masz 
płynąć, wiatry przychylne wiać ci 
nie będą. Przygotowując się do swej wędrówki przez życie po-
winniśmy korzystać z wiedzy i doświadczeń tych, którzy mają 
dużo do powiedzenia. 

Najlepszymi drogowskazami i przewodnikami powinni być nam 
rodzice. Rodzice rozważni, odpowiedzialni, otwarci i kochający. Przy-
gotowując nas do życia, rozumni rodzice pozwolą dzieciom aktywnie 
uczestniczyć w tym przygotowaniu. Wspaniałym drogowskazem - przy-
kładem dla syna jest ojciec, a dla córki matka. Autorytet rodziców jest 
dla dzieci niezastapiony. Jakże miłymi i mądrymi drogowskazami mogą 
stać się dziadkowie. Mądrośc i doświadczenie połączone z miłością do 
wnuków jest wielkim skarbem i liczy się na wagę złota. Starsze rodzeń-
stwo w sposób przyjazny może pomóc młodszemu znaleźć właściwą 
drogę. Młodemu człowiekowi latwiej podpatrzeć swoich rówieśników.  
W rodzinie pełnej, kochającej się, najlepiej wielopokoleniowej należy 
szukać kierunków swojej wędrówki. 

Przedszakole w sposób zabawowy uczy i wychowuje, uczy współpracy 
i odpowiedzialności wśród rowieśnikow. Bardzo ważnym drogowska-
zem jest szkoła, która naucza i wychowuje młode pokolenie Polaków. 
Kształtuje ich osobowość, która pozwala im na mądre poruszanie się 
po drogach, dróżkach i zakamarkach życia. Nauczyciel i wychowawca 
może stać się autorytetem i przewodnikiem niezastąpionym w młodym 
wieku. Szkoła wyposaża młodego człowieka w bagaż wiedzy i zbiór 
ptrzykładów, które ułatwiają właściwy wybór drogi. Grupa rówieśnicza 

może i powinna nas wzbogacać w mądrości wyboru wartości godnych 
istoty ludzkiej. Historia natomiast uczy nas jak w niełatwym życiu nie 
popełniać błędów, a przynajmniej je minimalizować.

Książka to cały wachlarz wskazówek ułatwiajacych nam właściwy wy-
bór dróg prowadzących do celu wędrówki. Czytajmy zatem dzieciom 
bajki, książki przyrodnicze i podróżnicze. Literaturę piękną i obowiąz-
kową będą czytały same z przyjemnością, a nie z przymusu. Rozmawiaj-
my z dziećmi i młodzieżą sercem i rozumem, tworząc w nich dobro. Te-
lewizja, prasa, radio, internet mogą i powinny wyposażać nas w wiedzę 
i przykładypomocne w życiu. Powinny wzbogacać naszą wyobraźnię, co 
nas czeka w nietrafionym wyborze drogi zycia. 

Takie służby jak wojsko, policja czy straż pożarna też pomagają kształ-
tować w młodym pokoleniu tężyznę, siłę woli, odwagę i odpowiedzial-
ność. Przybytki kultury, czyli teatr, kino, telewizja wzbogacają naszą wy-
obraźnię i podnoszą poziom duchowy. Na rozstajach dróg stoją lub wi-
szą kapliczki np. Chrystusa Frasobliwego, które są wielkim memento dla 
naszych przemysleń nad istotą naszego bytu - naszego istnienia. Dla nas 
katolików kościól katolicki jest wielkim i zbawiennym drogowskazem 
jak godnie żyć w świecie - przestrzeni fizycznej, by osiągnąć szczęście 
wieczne. Jest niezastapiony w budowaniu szczęśliwej przestrzeni dobra, 
wiary, nadziei i miłości. 

W małżeństwie drogowskazem jest miłość wzajemna małżonków 
i otwartość ich umysłów na istotę małżeństwa. To poczucie ogromnej 
odpowiedzialności za zgodne współżycie i wychowanie młodego poko-
lenia. Bo tylko w takiej atmosferze rodzi się dobro, które promieniuje 
młodych. Nie wiemy dokąd mamy iść, gdy marzenia nas nie wyprze-
dzają. Nasi przełożeni powinni być naszymi drogowskazami. Zgodnie 
z prawem przemijającego czasu, w określonym momencie sami stajemy 
się drogowskazami dla swoich dzieci i nie tylko, w zależności jakie role 
społeczne wypełniamy. 

Na zakończenie zadaję sobie i nie tylko takie pytanie: co z nami 
będzie, gdy drogowskazy nas zawiodą i co się wtedy z nami stanie? 
Skladając swoim najbliższym życzenia noworoczne, życząc im wszl-
kiego dobra, a nade wszysttko dobrego zdrowia, życzmy też dobrych, 
najlepszych, niezawodnych drogowskazów. Warto, trzeba. Dzielmy 
się swoim doświadczeniem. Zróbmy to, aby być mądrym przed, a nie 
dopiero po szkodzie. 

                                                                                                  Wacław Duda

       Wacław Duda
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
        ŚWIĘTO WOLNEJ OJCZYZNY
Dzisiaj wielka jest rocznica - 
jedenasty listopada!... 
W dniu 7 listopada 2014 roku odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada. Ubrani odświętnie ucznio-
wie, z towarzyszeniem pocztu sztandarowego, dyrekcji i nauczycieli, zgromadzili 
się, by obejrzeć występ o tematyce patriotycznej uczniów klasy IVA. 

Krótka lekcja historii uświadomiła wszystkim, jak ważne to święto dla każdego 
Polaka. Teraz, gdy żyjemy w wolnej ojczyźnie, nie wolno nam zapomnieć o po-
święceniu naszych przodków, że to od nas zależy, jak będzie funkcjonować nasz 
kraj. Od wartości, nauki i pracy każdego z nas.                       Monika Bobrowska  

        POZNAWANIE LOTNISKA
Dzieci z oddziału przedszkolnego SP 85 wybrały się do Portu Lotniczego 

Ławica w ramach programu ,,POZnaj Ławicę”. Wycieczka rozpoczęła się od 
wydania każdemu dziecku okazjonalnej ,,karty pokładowej”, umożliwiającej 
zwiedzanie. Strażnicy zapoznali nas z zasadami panującymi na lotnisku. Dzie-
ci, tak jak prawdziwi podróżni, przeszły szczegółową odprawę. Udaliśmy się 
do hali odlotów, gdzie mogliśmy odpocząć w ekskluzywnym salonie Business 
Executive Lange. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się przyloty 
samolotów, które oglądaliśmy z tarasu widokowego terminalu pasażerskiego. 
Wycieczka do Portu Lotniczego była doskonałą okazją do zapoznania się z funk-
cjonowaniem lotniska.                                                          Agnieszka Kardasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS 
Panie wychowawczynie ze świetlicy szkolnej zorganizowały międzyświetlico-

wy konkurs plastyczny pt. „Nasi przodkowie-Dinozaury”. Konkurs adresowany 
był  do uczniów poznańskich szkół podstawowych klas I-III, uczęszczających 
do świetlic szkolnych. Zainteresowanie konkursem okazało się bardzo duże. 
Do świetlicy dostarczono prace wykonane różnymi technikami, z fantazją i po-
mysłem. Wybrane trzy najlepsze. Na zwycięzców czekają  dyplomy i nagrody. 
Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć w holu SP 85. Wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy.               Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 85

                       CZERWONY TYDZIEŃ
Dzieci gromada pewnego tygodnia
zaczęła chodzić w czerwonych spodniach.
Niektórzy na tym nie poprzestali
I po świetlicy czerwoni cali
wdzięcznie brykali.
     Jaka przyczyna jest wydarzenia?
     Otóż  pomimo, że wszystko się zmienia,
     niezmienne wnet zawsze pozostaje, 
     że za wesołe i zdrowe minki,
     odpowiedzialne są witaminki.
Czerwony tydzień apolityczny,
za to zdrowotny i dietetyczny
Więc soki, owoce i kanapeczki-
wytrawne lekarstwo na smuteczki!

W czerwonym tygodniu oprócz jedzenia
dzieciaki miały do polubienia:
quizy, konkursy i rysuneczki,
papryka, pomidor i rzodkieweczki.
Lepsze od każdej kanapki
stały się koktajlowe truskawki.

Wszystko soczyste i znakomite
Dzieci zjadały z wielkim zachwytem.
Świetlica zatem to nie tylko praca
I każdy z chęcią tutaj powraca.

             DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Po raz kolejny 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości. 

Z tej okazji w holu szkoły powstało drzewo życzliwości, na którym zawisły moty-
le z życzeniami, pozdrowieniami oraz podziękowaniami. Samorząd Uczniowski 
zorganizował konkurs na „Najżyczliwszego nauczyciela, pracownika oraz ucznia 
SP 85”. Uczniowie klas III-VI oddali głosy na swoich faworytów. Wyniki konkur-
su ogłoszono na apelu, a zwycięzcom zostały wręczone dyplomy oraz upominki. 
Wygranym serdecznie gratulujemy.

Życzliwość powinna nam towarzyszyć zawsze. Czasem życzliwy uśmiech i 
spojrzenie znaczą więcej, niż długa rozmowa. Bądźmy życzliwi!    Aldona Stam

        HALLOWEENOWE LEKCJE
Uczniowie przebierają się za duchy, czarownice, stworki – 31 października 

obchodzimy Halloween! Tego dnia odbyły się również nietypowe lekcje j. angiel-
skiego. Uczniowie klas IV-VI brali udział w zawodach… wyłapywania zębami 
jabłka z miski z wodą, czyli apple bobbing. Dobierali się w pary i na sygnał „Re-
ady, steady, go” rozpoczynali konkurencję. Następnie uczniowie musieli obrać 
swoje jabłko, a najdłuższą obierkę wyrzucić za siebie. Litera, w którą ułoży się 
obierka jest pierwszą literą imienia wybranki lub wybranka. 

Nie mogło zabraknąć słodkości, bo przecież główne hasło Halloween to „trick 
or treat” czyli cukierek albo psikus. Zanim klasa otrzymała cukierki musiała wy-
konać zadanie – zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wiersz. Natalia Sieradzka

 ŚWIĘTO MUZYKI
Muzyka łagodzi obyczaje. W naszej 

świetlicy został zorganizowany tydzień 
muzyczny, który obfitował w zabawy, 
zagadki, tańce i „niezłe kawałki”. Celem 
konkursów było rozpoznawanie instru-
mentów oraz nut. Zwieńczeniem stał się 
koncert fletowo-wiolonczelowy uczennic 
Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej z Poznania. Aniela Szukow-
ska, Barbara Michalik oraz Urszula Góral 
przygotowały kilka utworów godnych wy-
magającycch uszu.               Marta Góral 

             OKIEM REPORTERA
Nie przypadkiem celem wycieczki uczniów klas trzecich SP nr 85 stała się 

Palmiarnia. Dzieci pojechały tam, aby odbyć podróż po strefach klimatycznych 
świata. Oto jak uczniowie SP nr 85 opisują swoje wrażenia. 

Jak się dowiedzieliśmy, jest to największa Palmiarnia w Polsce. Filip. 
Palmiarnia to ogromna szklana budowla, w której rośnie piękna, egzotyczna 

roślinność: ogromne palmy, filodendrony jak również pięknie kwitnące kwiaty. Do-
datkowo palmiarnię zdobią zwierzęta, takie jak ryby, jaszczurki, papugi. Jaś. 

Widzieliśmy drzewo coli, jedliśmy korę cynamonu i brązowy cukier. Dowiedzie-
liśmy, że kaktus gromadzi wodę w łodydze. Damian

Najbardziej podobały mi się palmy, daktylowiec, sagowce, drzewa cytrusowe, 
drzewa figowe, dąb korkowy, kaktusy, storczyki, paprocie i wanilia. Karol.  

                                          Opiekunowie: Lidia Skowalczyńska, Sylwia Tajsner

          WARSZTATY W EMPIKU
Klasa 2a miała okazję poznać historię alfabetu, pisma i druku, a także pro-

ces powstawania książki – wszystko w formie zabawy, konkursów i zgadywanek. 
Pani animator przygotowała dla dzieci ciekawe zajęcia w grupach, odszukiwa-
nie ukrytych zagadek w salonie oraz zabawę w ilustratora książki. Na koniec tej 
przygody, każdy uczeń otrzymał DYPLOM oraz książkę pt. Przecinek i kropka. 
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tych warsztatach!

             ZDROWE ŚNIADANKO
W świetnym towarzystwie smakuje każdy posiłek! Przekonali się o tym ucznio-

wie klasy drugiej podczas śniadania. Zajadali się pysznymi i zdrowymi płatkami 
z mlekiem. Kilkoro dzieci zapomniało w tym momencie, że nie przepada za mle-
kiem, a większość prosiła o dokładkę. Smacznego!                            Dorota Pich

Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa…

                     ŚLUBOWANIE
Dzień 6 listopada 2014 roku pozostanie w pamięci uczniów klas pierwszych 

oraz ich rodziców. Tego dnia odbyło się pasowanie na ucznia.  Pierwszoklasiści 
zauroczyli wszystkich pięknym polonezem, którym rozpoczęła się uroczystość. 
Śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Okazało się, że uczniowie klas pierwszych 
znają Katechizm polskiego dziecka oraz hasło Zakonu Kawalerów Maltańskich, 
są gotowi nieść pomoc człowiekowi, potrafią zgodnie się bawić, pięknie śpiewa-
ją i tańczą. Złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor dokonała pasowania na 
ucznia niezwykłym mieczem. Pierwszaki otrzymały dyplomy i rożki obfitości. 
Życzymy wszystkiego najlepszego! Aleksandra Paczkowska, Ismena Napierała
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ależ,  proszę  bardzo!

przy pięknym stole

z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Grudzień sprzyja spotkaniom rodzinnym i towarzyskim. Wiado-
mo – święta, sylwester... Sztuka eleganckiego nakrywania stołu zmie-
nia się, myślę jednak, że przyjemniej jest siedzieć przy stole nakry-
tym obrusem niż przy nawet najbardziej designerskim, ale ,,nagim” 
blacie szklanym czy marmurowym. 

Biały adamaszek, len, koronka – przynależą niejako do uroczystych 
posiłków (np. wigilia), kolorowe wzorzyste serwety zostawmy na spo-
tkanie np. sylwestrowe. Warto pod obrus położyć filcową podkładkę 
dla ochrony blatu przed gorącymi naczyniami a także przed przesuwa-
niem się i obrusu, i zastawy. Obrus powinien zwieszać się ok. 45 cm 
poza krawędź stołu. Można jednak trochę eksperymentować i biały ,,wi-
gilijny” obrus połączyć fantazyjnie z czerwonym czy zielonym tiulem 
(skręconym niczym wąż, leżący czy to na skraju, czy też pośrodku stołu) 
– próbowałam i efekt był znakomity. Dekoracją mogą też być np. nie-
wielkie bombki leżące tu i ówdzie, maleńkie gałązki świerkowe itp. Jeśli 
stawiamy na stole kompozycję kwiatową to nie może ona zasłaniać osób 
siedzących naprzeciwko, bo to przeszkadza w konwersacji. Oby tych 
ozdobników nie było jednak za dużo, niech na stole dominuje jeden ko-
lor, aby uniknąć jarmarcznej pstrokacizny. Niech zapachem dominują-
cym będzie aromat potraw, a nie rozmaitych ,,świerczków”. 

Wigilijne potrawy  powinny znaleźć się na najlepszej porcelanie, a 
wszelakie duralexy, siermiężne kamionki będą pasowały do innych spo-

tkań przy biesiadnym stole. Serwetki tzw. obiadowe (efektownie złożone 
albo w specjalnych pierścieniach) należy ułożyć na środku talerza, a jeśli 
ten od razu jest zajęty potrawą – to po lewej stronie widelców.

Kolęda czyli odwiedziny duszpasterskie to specyficzne spotkanie. 
I do niego należy przygotować stół tak, aby spełniał on nie tylko tra-
dycyjne wymogi, ale i był elegancki. 

Zatem: biały obrus (i, chyba, od tego koloru nie ma odstępstwa), dwa 
lichtarze z zapalonymi białymi świecami (frymuśne świeczniki zostaw-
my na inne okazje), pomiędzy nimi – krzyż. W niewielkim eleganckim 
naczyniu (biała porcelana, kryształ, szkło) odrobina wody święconej 
(odrobina, a nie pół wiadra!) i kropidło. W pobliżu – Biblia, bo w zwy-
czaju jest, że ksiądz odczytuje jej fragment. Piękny kwiat (delikatna or-
chidea czy niewielka ,,gwiazda betlejemska” nie będą burzyć tego wy-
stroju pod warunkiem, że go nie zdominują. 

Rozejrzyjmy się po ścianach – tak już przyzwyczailiśmy się do tych 
naszych, od lat wiszących w tym samym miejscu obrazów, że możemy 
wzbudzić zakłopotanie księdza, gdy pierwsze co pobłogosławi to będzie 
np. ,,Szał” Podkowińskiego albo jakiś akt pędzla Picassa. Taki frywolny 
obraz trzeba po prostu przewiesić w inne miejsce. A tak przy okazji... 
Wszelkie eleganckie spotkania wymagają odpowiedniego stroju oraz za-
łożenia ładnych butów (kapcie, bambosze itd. to wielki nietakt). 

Warto zaplanować kto otwiera księdzu drzwi, kto wskazuje mu drogę 
do właściwego pokoju, kto gdzie będzie siedział podczas rozmowy. Tele-
wizor, odtwarzacz, komórkę  itp. wyłączamy – te 15 czy 20 minut niech 
będą przeznaczone tylko na kolędnicze spotkanie. Psa, kota, gadającą 
papugę zamykamy w innym pokoju. Kwestia ,,datków” (dla ministran-
tów i księdza) to kwestia indywidualna. Obowiązku nie ma.         (E.K.) 

wielki jubileusz
Minęło 55 lat, gdy w murach tej szkoły
Rozległ się pierwszy dzwonek, a dzień był wesoły.
Nowiuteńka szkoła na dzieci czekała,
Wszystkich chciała przyjąć, wszystkich zapraszała. (…)
Było wielkie otwarcie, wzruszenie- a jakże!
Była wstęga i kwiaty, i orkiestra także.
Dzisiaj każdy pamięta, chłopak i dziewczyna,
Że szkoła ta nosi imię Gagarina.            Weronika Błaszczyńska, 6a
Historia szkoły w Kobylepolu sięga lat przedwojennych, ale w obec-

nym budynku pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1959 roku. 
Od tego czasu mija właśnie 55 lat nieprzerwanej pracy dydaktyczno-
wychowaczej. W naszej szkole często uczą się dzieci, a nawet wnuki 
naszych absolwentów. Przez te 55 lat nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 55 przekazywali podstawy wiedzy przyszłym lekarzom, prawni-
kom, nauczycielom, artystom i przedstawicielom innych zawodów. 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu w Dniu Edukacji Narodowej odbyła 
się uroczysta akademia, na którą zaprosiliśmy dawnych uczniów i pra-
cowników szkoły oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału 
Oświaty, przedstawicieli Rady Osiedla, Rady Rodziców i księdza pro-
boszcza Dominika Kużaja. Pani dyrektor Jolanta Pszczółkowska na-
grodziła najlepszych absolwentów z lat 2009 – 2014. Byli wśród nich: 
Michalina Szulejko, Zuzanna Postaremczak, Zuzanna Bandosz, Julia 
Nowakowska, Antoni Nowinowski i Michał Grygiel. 

W części artystycznej dzieci opowiedziały historię SP55 oraz zapre-
zentowały, nieco z przymrużeniem oka, szkolną codzienność. Multi-

medialna prezentacja ukazała najważniejsze wydarzenia z przeszłości 
i teraźniejszości szkoły. Całość ładnie poprowadziła uczennica klasy 
6a Wiktoria Szmania. Naszą uroczystość uświetnił występ Magdaleny 
Nowackiej, niegdyś naszej uczennicy, a dziś solistki Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Naszą uroczystość zakończyło nadanie imion kasztanow-
com, strzegącym wejście do szkoły: Gagarinek i Szpaczek. Akademię 
zamknęło wspólne, spontaniczne zaśpiewanie piosenki:

Ukryta wśród drzew,
Gdzie słychać ptaków śpiew.
Tu każdy swoje miejsce miał.
Tu radość i śmiech
Nauka i śpiew
Możemy powiedzieć, że jubileusz nam się udał, a szkoła tego dnia, 

pomimo brzydkiej pogody, wyglądała pięknie i kolorowo! 
                                                     Emilia Berus, Katarzyna Kozłowska

„Pięćdziesiąta piąta” ma 55 lat!

Tu poznaliśmy życia smak.
Szkoła numer 55
Pierwszy okręt na morzu życia.
Szkołę nr 55 z wdzięcznością 
Będziemy wspominać.

W naszym kraju obchodzimy 11 listopada  Święto Niepodległości, 
które przypomina nam wydarzenia z roku 1918, kiedy to po 123 latach 
zaborów Polska odzyskała niepodległość. Dnia 13 listopada 2014r. 
spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła się akademia z okazji 
Święta Niepodległości przygotowana przez klasę 5B pod kierunkiem 
pani Anny Mikos , przy akompaniamencie muzycznym pani Małgorzaty 
Wojtkowskiej-Pietrzak i chórku szkolnego. Podczas akademii oprócz 
wierszy patriotycznych usłyszeliśmy historię odzyskania niepodległości, 
począwszy od lat zaborów, aż po rok 1918, a całość dopełniona została 
pięknymi pieśniami patriotycznymi. Cała uroczystość miała niezwykle 
podniosły charakter  i budziła w sercach uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 55 ducha patriotyzmu.

święto niepodległości
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ważna inwestycja

   Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim

Uroczystość pasowania uczniów czterech klas pierwszych SP46 
na czytelników  szkolnej biblioteki odbyła się 22 paździetrnika 
br. Tego dnia pierwszoklasiści wysłuchali wielu piosenek o mo-

czytanie cz as z acząć
lach książkowych i odgadywali zagadki o bajkowych bohaterach. 
Poznali zasady korzystania ze zbiorów, poszanowania książek 
oraz zachowania się w bibliotece. Uroczyste przyrzeczenie było 
dla wszystkich zaproszeniem do wielkiej przygody z czytaniem. 
Nowym czytelnikom już dziś życzę zatem miłej lektury. 

                                                                       Izabela Skrzypczak 

ZDROWE I SMACZNE
W klasie Ia zakończył się kolejny projekt pt. „Co jest zdrowe i 

smaczne”. W ramach projektu dzieci poznawały i próbowały różne 
produkty, zdobywały wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania i 
przestrzegania higieny.

W czasie trwania projektu uczniowie samodzielnie zdobywali infor-
macje, konstruowali piramidę żywieniową, poszukiwali witamin w róż-
nych produktach, robili sałatki owocowe, odwiedzili piekarnię, sklep z 
warzywami i owocami oraz przygotowywali kanapki, spotkali się też z 
panią dietetyczką i uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Na podsu-
mowanie projektu, razem z rodzicami, uczniowie przygotowali domowe 
przysmaki, których wspólna degustacja odbyła się 17 listopada. Wszyst-
ko udało się zorganizować dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców kla-
sy Ia.                                                                                              M. Małecka

WARSZTATY KULINARNE
Dnia 12 listopada klasy Ia i Ib odwiedziła pani dietetyczka. Za-

chęcała dzieci do zdrowego odżywiania i częstego jedzenia wa-
rzyw i owoców. Zorganizowała też warsztaty kulinarne, podczas 
których dzieci przygotowywały z warzyw „wesołe samochody”. 
Własnoręcznie przygotowany posiłek wszystkim bardzo smako-
wał.         M .Małecka, I. Witosławska

Na narożniku ulic Warszawskiej i Krańcowej, w sąsiedz-
twie malowniczych terenów rekreacyjnych okalających 
jezioro Maltańskie, ogólnopolska firma deweloperska 
SGI już wkrótce rozpocznie realizację obiektu pod nazwą 
„Warszawska”. Obiekt -zaprojektowany przez znaną po-
znańską firmę Sipińscy - wyróżniać się będzie nowocze-
sną architekturą i wysokim standardem. W ofercie znajdą 
się kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe (od 
42 do 70 m kw). Znaczna część mieszkań kwalifikować się 
będzie do programu MdM. 

W przyziemnej przeszklonej części kompleksu mieszkal-
no-usługowego przewidziano duże powierzchnie handlo-
we, również dla supermarketu. Być może z pojawiającej się 
możliwości skorzysta któraś z sieci dyskontowych. Dla oko-
licznych mieszkańców byłoby  pożądane pojawienie się też 
innych placówek handlowych i usługowych, których w tej 
częsci miasta brakuje. 

Należy sądzić, że projektant i nadzór urbanistyczny za-
dbali o dostateczną liczbę miejsc parkingowych i nie powtó-
rzy się tu skandal z ich brakiem, jak się stało „Na Smolnej” 
(Główna).

Kierownik Biura Sprzedaży pan Jarosław Michalski, udzie-
lając nam informacji przypomniał, że firma SGI zrealizowała 

Przy ul. Krańcowa/Warszawska już w Poznaniu dużą, interesującą inwestycję mieszkaniową pod nazwą 
Tumski Park przy ul. Zawady, gdzie jeszcze są do nabycia mieszkania 
po atrakcyjnych cenach.                                                                         md
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piosenki z myszką

zabytki pisma

,,Piosenki z myszką” wymyślił 17 lat temu p. Jacek Handke, 
dyrektor ODK ,,Na Pieterku” na os. Orła Białego.-Chodziło o 
to, aby przypomnieć seniorom piosenki z ich młodości – mówi 
dyrektor. -To wspólne święto piosenek, które nigdy się nie sta-
rzeją. Impreza rozwijała się pomyślnie. Początkowo był to kon-
kursowy festiwal z nagrodami. W szóstej jego edycji pierwsze 
miejsce zajęła, śpiewając a’capella p. Ina Szczepaniak z klubu 
,,Cybinka” na os. Warszawskim. Od tego czasu pozostała wier-
na ,,Piosenkom z myszką”. 

A ich formuła zmieniała się, aby stać się wspólną zabawą, bez 
stresu ,,kto lepszy, kto gorszy”. -Pierwsza edycja to było zaledwie 
kilka godzin – wspomina dyrektor J. Handke. A 17 edycja zajęła... 
dwa weekendowe dni  (22 i 23 listopada).  Te wspaniałe piosenki 
śpiewali soliści, chóry, duety. Repertuar – urozmaicony: folklor 
i operetka, utwory własne, śpiewane z towarzyszeniem gitary i 
a’capella.

Wystąpiła także pani Ina Szczepaniak, która na co dzień prowadzi w 
,,Cybince” ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia wokalne i plastyczne oraz 
Klub Seniora. Teraz jako wokalistka zaśpiewała w ODK ,,Na Pięterku” 
,,Cygańską wróżbę” i ,,Piosenkę o sąsiedzie”. ,,Cybinka” miała jeszcze 
jedną reprezentację: chór ,,Wesoła ferajna” wykonał trzy utwory: ,,W 
zielonym gaju”, ,,Hej, chłopcy” oraz wspaniałą ,,Palomę”.

ODK ,,Na Pięterku” zaprosił Martę Grabowską, śpiewającą ilustra-
torkę z MY, mieszkankę os. Warszawskiego, aby wystąpiła z recita-
lem piosenek Anny German. Marta była dla wykonawców ,,Piosenek z 
myszką” ,,Niespodzianką”. I to jaką! Wspólne śpiewanie i nucenie (Non 
ho l’eta, Tango d’Amore), były łzy wzruszenia (Time to say goodbay z 
rep. A. Bocelliego), były: Grek Zorba odtańczony... na siedząco (to przy 
Greckim winie), oklaski na stojąco, bisy i olbrzymi bukiet róż. Marta 
Grabowska nie oszczędzała się, nic więc dziwnego, że usłyszała tyle po-
dziękowań i gratulacji!                                                       Ewa Kłodzińska

Nowa wystawa Verba volant, scripta manent (słowa ulatują, pi-
smo pozostaje) w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu ukazuje naj-
dawniejsze systemy utrwalania informacji z Mezopotamii, Egiptu, Gre-
cji i Imperium Rzymskiego. Wystawa czynna do marca 2015 r.

Najstarszym prezentowanym zabytkiem jest pochodzący z Me-
zopotamii tzw. „Gwóźdź Gudei”. Ma ponad 4000 lat! Wśród prezen-
towanych zabytków znajdą się m. in. stele egipskie i papirusy pokryte 
hieroglifami, inskrybowane figurki uszebti, które towarzyszyły Egip-
cjanom w grobowcach, kanon palijski – czyli święta księga buddystów, 
cegły z Babilonu pokryte pismem klinowym. 

Ważnym elementem ekspozycji będą jej punkty edukacyjne skie-
rowane do najmłodszych na temat piśmiennictwa dawnych ludów 
prekolumbijskich, hinduskich, chińskich, semickich, a także środ-
kowo i północnoeuropejskich. Przygotowano lekcje muzealne, które 
wprowadzą w tajniki najstarszych systemów zapisu. Uczniowie będą 
mieli okazję samodzielnie doskonalić umiejętności zapisywania 
egipskich hieroglifów i mezopotamskich klinów oraz dowiedzą się 
m.in. dlaczego czcionka Times New Roman nosi właśnie taką nazwę.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w pasie drogowym 
ul. św. Michała na odcinku od ul. Warszawskiej do przejazdu 
kolejowego uzupełniono drzewostan przyuliczny oraz wyko-
nano nowe trawniki. Łącznie posadzono 53 drzewa – jesiony 
wyniosłe w odmianie „Altena”, założono ponad 1600 m kw. 
trawników oraz usunięto nadmiar zdegradowanego podłoża. 
Posadzono również krzewy na wysokości ul. Łaskarza. Nowo 
założone trawniki zabezpieczono metalowymi słupkami i 
drewnianymi palikami przed rozjeżdżaniem. Zadanie koszto-
wało 95 tysięcy złotych.

Prace są kontynuacją zadania z roku 2013, które było współfi-
nansowane przez Radę Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-
Komandoria. W ubiegłym roku posadzono 11 drzew i założono 
300 m kw. trawników. Na kolejne lata planowane jest posadzenie 
drzew na wysokości szkoły oraz sadzenie krzewów w pasie pobo-
cza zachodniego.        Dorota Wesołowska, rzecznik pras. ZDM 

(Informacja przysłana na prosbę redakcji „MY”- dziekujemy).

nowa zieleń na św. michała
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Czytajmy!
obłędne książki

kłopoty z pocztą

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

piękne oczy na bal

Są powieści, które wciągają, przerażają, wzruszają. Ewa 
Grocholska ,,Paryska podróż”. Tę powieść poznańskiej autor-
ki już anonsowałam. Teraz ją przeczytałam. Przypomnę, że to 
zwieńczenie paryskich przygód Agnieszki, opisanych w ,,Pary-
skiej pokojówce” i ,,Paryskim spadku”. Tym razem bohaterka wy-
rusza do stolicy Francji w podróż poślubną, o tyle niezwykłą, że 
towarzyszy jej nie tylko mąż (co zrozumiałe), ale i bracia, i brato-
wa. Tylko Agnieszka zna język francuski, więc staje się przewod-
niczką turystyczną dla swojej rodziny. Tyle tylko, że w Paryżu są 
jej przyjaciele i ukochany Marco. Autorka zgrabnie spina wątki 
znane z poprzednich powieści (które radzę przeczytać, aby zro-
zumieć w czym rzecz), pojawiają się też nowe. 

Joanne Greenberg ,,Życie to nie bajka”. Poruszająca historia o cho-
robie, odwadze i woli przetrwania (cyt. z okładki książki). To mogłaby 
być najkrótsza recenzja tej poruszającej powieści o nastolatce Deborah, 
którą pochłonął świat fantazji, stworzony w dzieciństwie. Kiedyś to była 
forma bezpiecznej ucieczki przed rzeczywistością, teraz staje się otchła-
nią obłędu, fachowo nazywanym schizofrenią. W tym stanie Deborah 
jest przerażająco samotna (podobnie jak inne chore ze szpitala psychia-
trycznego), ale ma wspaniałą troskliwą lekarkę-terapeutkę. I tak krok 

za krokiem, niekiedy boleśnie wychodzi ze świata koszmarów, który, 
niestety, nieoczekiwanie może znowu stać się światem ,,prawdziwym”. 
Autorka sama doświadczyła tej choroby, poznajemy zatem owe kosz-
mary ,,od podszewki”. Rzecz napisana z odrobiną uśmiechu, autoironii 
bohaterki, co rozładowuje ciężką atmosferę tej lektury.

Mark Lamprell ,,Czysty obłęd”. Obłęd obłędowi nierówny. Czasem 
i dorosły człowiek-mężczyzna może jeszcze dorastać tak jak Michael 
O’Dell, bohater tego debiutu literackiego, niezwykle zresztą udanego. 
Zatem – Michael ulega wypadkowi, jego próby napisania ,,dzieła” o ki-
nematografii australijskiej są nieudane, córka ma poważny konflikt z 
koleżanką , syn, być może, handluje narkotykami, rodzinę prześladuje 
pewien policjant. I wszystko to trzeba jednak jakoś opanować, nie po-
zwolić, aby silne więzy zostały przerwane. I o tym jest ta powieść, którą 
przeczytałam z przyjemnością. 

Siri Hustvedt ,,Lato bez mężczyzn”. Zaczyna się ta powieść (są to 
zwierzenia Mii, wrażliwej poetki, kobiety wykształconej) tak: „Jakiś czas 
po tym, jak wymówił słowo ,,przerwa” oszalałam i wylądowałam w szpi-
talu”. Mało to zabawne, może nawet tragiczne być porzuconą nagle po 30 
latach małżeństwa. Bohaterka po pobycie w szpitalu ze zdiagnozowaną 
krótkotrwałą psychozą reaktywną (znowu ,,obłęd”!), przeprowadza się 
w pobliże ośrodka, w którym przebywa jej matka – staruszka. Nie było 
mi do śmiechu, czytając o coraz bardziej niewydolnych bardzo leciwych 
paniach – pensjonariuszkach tegoż ośrodka. Nie ubawiły mnie zacho-
wania grupki dziewcząt, które przychodzą do Mii na warsztaty pisania 
poezji. Książki można wypożyczyć w naszej filii Biblioteki Raczyń-
skich przy ul. Tomickiego.                                                Ewa Kłodzińska  

Uczestniczyliśmy w zaaranżowanym specjal-
nie dla naszych Czytelniczek pokazie makijażu 
oczu np. na bal sylwestrowy. Makijaż wykonała 
kosmetyczka z salonu SAPHONA pani Milena 
Marzec (na zdjęciu). Modelką była właściciel-
ka salonu pani Paulina Rożewska (również na 
okładce tego wydania MY). Metamorfozę oczu 
fotografował pan Tomasz Budasz (patrz str. 1  
i 2 okładki).

Pani Milena Marzec mówi, że makijaż oczu za-
leży od kształtu, koloru tęczówki i... wieku właścicielki. Powieka się sta-
rzeje i inaczej przyjmuje  kosmetyki gdy ma lat 20 i inaczej gdy ma lat 50. 
I choć np. błękitne cienie bardzo lubią panie w jesieni życia (myślą, że to 
je odmładza), to raczej powinny z takich kolorów zrezygnować na rzecz 
stonowanych, nie rzucających się... w oczy, np. brąz z beżem. Oczywiście 
makijaż (i oczu, i reszty twarzy) zależy od okoliczności, inny będzie do 
biura, inny na wieczorne spotkanie w gronie przyjaciół.

Zatem najpierw demakijaż, przygotowanie oczu do makijażu. Nie 
,,zamalujemy” nim np. zapalenia spojówek – to trzeba wyleczyć.

- Na powiekę nakładam najpierw bazę czyli utrwalacz, aby cień le-
piej się trzymał – komentuje pani Marzec. - Ciemną barwą trzeba 
zaznaczyć jakby ramę, którą wypełni się cieniami, ale wszystko jest 

,,rozmyte”, nie ma wyraź-
nie zaznaczonych granic 
gdzie kończy się jeden 
kolor a zaczyna drugi. Z 
palety wybieram ciemny 
róż, kładąc go na śro-
dek powieki, popielem 
rozjaśniam powiekę aż 
do linii brwi. Jasny cień 
trzeba położyć w kąciku 
oka.

A teraz rzęsy. Oczywiście, warto pokusić się na makijaż permanentny, 
trwały od 2 do 4 lat. Pod dolną powiekę kładę chusteczkę higieniczną 
(aby nie pobrudzić tuszem skóry pod okiem)  i mogę spokojnie ma-
lować górne rzęsy: najpierw od spodu, potem kładę tusz na wierzch. 
Makijaż oka kończy tuszowanie dolnych rzęs. 

I jeszcze twarz. - Najważniejszy jest dobrze dobrany do naturalnej 
barwy cery kolor podkładu – komentuje p. Milena Marzec. -   Trzeba 
pamiętać, aby nie kończyć na linii szczęki, bo tworzy się efekt maski: 
twarz lekko przyciemniona i nagle biała szyja!

Sesja trwała ok. 1,5 godziny. A ja podziwiałam precyzję, pomysło-
wość, pewną rękę i zmysł artystyczny kosmetyczki.     Ewa Kłodzińska

Panią Paulinę ROŻEWSKĄ przepraszam 
za zniekształcenie nazwiska w poprzednich publikacjach.

Mieszkańcy ulic Konarskiego, Tomickiego, Łaskarza, 
Małachowskiego i pobliskich mają powody (i to poważne) 
to narzekania. Przez lata problemy z ajencją pocztową na 
Łaskarza: otwarta, to znowu nieczynna, częste zmiany ajen-
tek. Niedawno doszło tutaj do napadu, rabuś skradł 1500 zł 
(przynajmniej tak głosi okoliczna plotka). Póki co – poczta 
działa, ale zaczęły się problemy z...listonoszami. Jak się do-
wiedzieliśmy wymieniono cały skład doręczycieli, których 
znaliśmy, którzy znali nas. Można było odebrać przesyłkę 
choćby i na ulicy czy w sklepie, polecony do nieobecnego 
męża czy sąsiada. 

Nowi doręczyciele na razie wyczyniają... nieprofesjo-
nalne cuda. Przykład z Konarskiego: nieumiejętność 

posługiwania się domofonem(?) skłoniła listonosza do 
wciśnięcia przesyłki bankowej w furtkę, prowadząca na 
posesję. I tak każdy mógł przeczytać, że pani X dostała 
list z banku Y. Listonosz ma problem z dostaniem się do 
bloku? No, to trzeba korespondencję wcisnąć pod drzwi 
wejściowe. Może ktoś wchodzący korespondencję wrzuci 
do właściwych skrzynek. Nie dostarczanie awizo listów 
poleconych to kolejny problem, jaki zgotowali miesz-
kańcom nowi listonosze...

Tymczasem następną ,,wpadkę” zaliczyli kurierzy z In-
Postu. Przetrzymywanie przesyłek pieniężnych z MOPR 
to częsta praktyka (choć do końca nie wiadomo, czy winy 
nie ponosi płatnik) stało się prawie nagminne. Ostatnio 
nie dostarczono w ogóle (nie wiemy w jakiej skali) faktur z 
Orange, co mogło zakończyć się np. odłączeniem interne-
tu.                                                                                       (eka)
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HOROSKOP na grudzień

 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 

BARAN - Zapomniałaś(eś) o powiedzeniu Szekspira - „Złe obyczaje 
człowieka wykuwa się w brązie, cnoty - zapisuje się na wodzie?” Warto, aby 
prawda ta dotarła i do Ciebie. Inaczej wciąż się będziesz frustrować tym co 
ludzie pamiętają, a nie tym co pamiętać powinni. Nie opuszczj rąk. Twoje 
działania musi cechować wiara w ich słuszność. Na tym świecie niewiele 
jest rzeczy stałych, pewnych i niewzruszonych, ale jednak są.

BYK - J. Conrad - Korzeniowski: “Wyrozumiałość jest najinteligent-
niejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej 
spotykanych, jeśli nie  najrzadszą ze wszystkich”. Jesteś wręcz klinicznym 
przykładem słuszności tego stwierdzenia. Za absurdy uważasz wszystko co 
jest sprzeczne z Twoimi przekonaniami. Koniec roku i początek nowego 
jest dobrą porą na zrobienie rachunku sumienia. Zbilansuj wszystko za i 
przeciw i wyciągnij wnioski.

BLIŹNIĘTA - Zachowałaś (eś) się tak, jak pewien gość weselny w swo-
im toaście: “Zdrowie pana młodego! I żeby takich dni jak dzisiejszy przeżył 
jeszcze wiele”. I dziwisz się jeszcze reakcji drugiej strony, uznając, że zu-
pełnie pozbawiona jest poczucia humoru. Spróbuj naprawić niezręczność, 
inaczej urazy zaczną narastać. Nie licz na rozsądek drugiej strony.

RAK - “W życiu mamy trzy rodzaje przyjaciół: tych, którzy nas kochają, 
tych którym jesteśmy obojętni i tych którzy nas nienawidzą” - Chamfort. 
Przez swój niewyparzony język wydatnie powiększasz grupę tych ostat-
nich. Sporo zamieszania w kręgu spraw zawodowych, niech nie poniosą 
Cię nerwy. Pomimo wszystko perspektywy pomyślne, nie wybrzydzaj.

LEW - „Prędzej upadnie ten, kto biegnie, niż ten kto się czołga” - Pli-
niusz. Zależy Ci przecież na wyniku końcowym, czas jego osiągnięcia to 
kwestia drugorzędna. Dostosuj  swoje działania do tego wymogu i przestań 
wreszcie popełniać różne głupstwa. Okoliczności będą Ci raczej sprzyjać i 
warto wykorzystać tę dobrą passę w realizacji najbliższych planów.

PANNA - “Zarozumialcy widzą garby tylko u wielbłądów”. Czy nie pora 
przejechać ręką po plecach? To bardzo zdrowo mieć takie samopoczucie jak 
Ty ostatnio, ale także bardzo niebezpiecznie. Gdyż pewnego ranka możesz 
obudzić się z niemiłym uczuciem przegranej. Nie zapominaj również, że 
najbliższe wydarzenia będą pewnego rodzaju próbą Twoich doświadczeń i 
możliwości, i dobrze byłoby przejść tę próbę w jak najlepszym stylu.

WAGA - “Myśl o każdym jak najgorzej, a pomyślisz prawdę”. Gorzka 
to prawda, ale prawda, zwłaszcza w Twojej sytuacji. Na przekór wszyst-
kim nie pozostaje Ci nic innego jak zdobycie najwięcej przyjaciół swojego 
otoczenia. A niewykluczone, że znajdą się wśród nich jednak i prawdziwi 
przyjaciele. Osiągnęłaś(eś) już wiele - filozoficzny dystans do ludzkich za-
chowań, ale przekonasz się, że miłe rozczarowania też się zdarzają.

SKORPION - “Gdy otworzysz oczy, wydaje Ci się już, że widzisz” - Go-
ethe. Warto oczy otworzyć jeszcze szerzej. A może wówczas zobaczysz rze-
czy, których właśnie starasz się nie widzieć. Trudności najlepiej pokony-
wać, a nie udawać, że ich się nie przestrzega. W porównaniu z niedawnymi 
jeszcze rokowaniami sytuacja jest dużo korzystniejsza. Wykorzystaj to w 
swoich działaniach. Jest to okres, w którym wiele się będzie decydować.

STRZELEC - “Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać” - Se-
neka. Posłuchaj tej rady. Nie narobisz wówczas głupstw, których szybko 
będziesz żałować. Druga strona też się opamięta, a Twoje zachowanie na 
pewno jej w tym pomoże. Sprawy wymagać będą maksimum uwagi. Warto 
mieć na nie wpływ. Nie stój więc z boku, czekając co los przyniesie, spróbuj 
nim posterować.

KOZIOROŻEC - Przełam się jednak, będziesz miała (miał) potem 
chwalić się czym do końca życia. Najlepiej mieć tę sprawę jak najszybciej z 
głowy, mając jako motto działania powiedzenie Samerseta Maughama, że 
“Tylko ludzie mali utrzymują się na swoim poziomie”. Co do przeciwni-
ka poczekaj, przysłowie arabskie mówi bowiem, że “Komu Allach odbiera 
urząd, temu przywraca rozum”.

WODNIK - “Każdy człowiek powinien być Krzysztofem Kolumbem sa-
mego siebie”. A wówczas najszybciej dochodzi do celu. Masz jeszcze co do 
tego złudzenia? Jeśli tak, należy się ich pozbyć i wziąć ster we własne ręce. 
Nie bój się ostrych prądów, walka uszlachetnia i daje większą satysfakcję 
niż takie bezczynne wyczekiwanie. Sprawy potoczą się nieco odmiennym 
sposobem niż sobie założyłaś(eś). Wcale nie znaczy, że niekorzystnym.

RYBY - „Gdybym żył jeszcze raz, popełniłbym te same głupstwa i błędy, 
ale  wcześniej” - Bertrand Russel. Ty też chcesz żałować? Uśmiechnij się, 
zrób jakieś głupstwo, nie bądź tak śmiertelnie poważna(ny). A przekonasz 
się, że nawet wielkie 
problemy są łatwiej-
sze do zniesienia i 
rozwiązania. Sprawa 
nieoczekiwanie za-
cznie zmierzać do 
szybkiego i dobrego 
zakończenia, jeśli jej 
w tym pomożesz.

IMIENNIK GRUDNIOWY
MIKOŁAJ (6 grudnia) musi mieć swój życiowy cel, do które-

go idzie, nawet i po trupach. Woli się mylić i iść do przodu niż 
mieć rację, ale się cofać. Jego działania wiążą się z walką, zatem 
nieprzyjaciel... mile widziany. Brzydzi się ludzkimi słabościa-
mi, próby wzbudzenia w Mikołaju współczucia są bezowocne. 
To egocentryk (największym przyjacielem jest sam dla siebie!), 
oceniający wszystko i wszystkich subiektywnie. Mimo tych wad 
potrafi poświęcić się dla idei. To mężczyzna, który nie odsłania 
swoich uczuć.

ALEKSANDRA (12 grudnia) to kobieta wzbu-
dzająca zachwyt, ale może przy bliższym pozna-
niu kłuć niczym piękna róża. Jest zaborcza,  
z ludzi czyni swoich ,,poddanych”, stąd dobrze czuje się na sta-
nowiskach dowodzenia. Ma dar wplątywania się w beznadziejne 
sytuacje (co zdarza się tym bardziej, że Aleksandra to poszu-
kiwaczka przygód), z których trudno jej wybrnąć. Aleksandra 
może być niebezpieczna gdy sprawy wymykają się spod kontroli, 
gdy coś nie idzie po jej myśli. Uwielbia ruch, zmianę miejsca. 
Życie bez Aleksandry byłoby nudne!

tel. 602 685 977

„ZOOMIK” 
Sklep 

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

Tel. 797 286 948
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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
GRUDNIOWA!!!
              BONY 
PODARUNKOWE: 
o wartości 60 zł za 50 zł, 
o wartości 120 zł za 105 zł, 
o wartości 240 zł za  210 zł.
Manicure hybrydowy 40 zł (50 zł)
Mikrodermabrazja diamentowa+maska 55zł (80zł)
Japoński rytuał wyszczuplająco - odmładzający 
na ciało (ryż+wiśnia+jaśmin) 110 zł (140 zł)
FRYZJER: w pon., pt., sob. Do każdej usługi 
fryzjerskiej - 5 min. solarium GRATIS!
       MEDYCYNA ESTETYCZNA 
            (lek. med. Zofia Mikołajczak):
Konsultacja u lekarza med. estet.- GRATIS
Usuwanie cieni pod oczami 160 zł/zabieg (200zł)
Wypełnienie bruzd nos.-warg. 850 zł (1000 zł)
Leczenie wypadania włosów: mezoterapia 
skóry głowy (biotyna+ pantenol) 180 zł (220 zł)

www.laboratorium-piekna.com
Tel. 530 888 275 (kosmetyka)

Tel. 696 450 355 (lekarz medycyny estetycznej) 
Ul. Bałtycka 22, Poznań


