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Liczni, ofiarni, skuteczni wolontariusze z SP 45 s. 14
Fot. Krzysztof Styszyński
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Informacje
z aktualnych wydarzeń artystycznych Sceny na Piętrze
i zapowiedzi zamieszczamy na stronie 7

Nowa czasowa wystawa w Muzeum Archeologicznym jest ze wszech
miar warta obejrzenia.
Fot. K. Zisopulu-Bleja
Najstarsza część byłego browaru Mycielskich w Kobylepolu. Zabytkowy pomnik polskiej przedsiębiorczości pod pruskim zaborem.

Budowane w Skałowie koło Kostrzynia nowoczesne schronisko mogłoby służyć także bezdomnym zwierzętom z Poznania. Str. 19
Fot. Katarzyna Kokocińska

Stary i chory klon przy ul. Wiejskiej na Głównej
nie zdołał już oprzeć się ostatnim wichurom.

Widoczny tu ziemny, płytki lej na skarpie to tzw. odstojnik dla mułu
wydobytego z dna Stawu Browarnego. Co za metoda? Str. 8
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czy poznań zadziwi?

Mieszkańcy, którzy odebrali poprzedniemu prezydentowi rządy
miastem i oddali je obecnemu, ciągle czekają na działania oznaczające nowe, lepsze porządki. Póki co jednak takich znaków gołym okiem nie widać, jest natomiast mnóstwo znanych praktyk,
które obywatelom nie kojarzą się dobrze. Jak po wszystkich poprzednich zmianach rządzących ekip, tak i teraz prezydent Jacek
Jaśkowiak z najbliższymi współpracownikami przede wszystkim
obsadzają swoimi albo poleconymi przez partię ludźmi atrakcyjne stanowiska w miejskich strukturach. Młodzi zastępcy włodarza
miasta z wielką pewnością siebie graniczącą z arogancją zwalniają
dotychczasowych wysokich urzędników nie chronionych partyjnie
i mianują nowych, namaszczonych przez partyjnych dygnitarzy.
Tak niby robią wszyscy, zawsze po wyborach partie biorą dla
siebie i swoich co tylko się da, ale wobec prezydenta J. Jaśkowiaka
poznaniacy mają prawo mieć szczególne oczekiwania. Wprawdzie
zabiegał o prezydencki fotel w barwach jednej z partii, lecz przede
wszystkim wybrali go mieszkańcy mający dość rządów poprzednich. Nie ma potrzeby się tu jeszcze raz rozpisywać o tym zjawisku
akceptacji nowego poprzez negację starego, bo powiedziano już
o tym co należało. Jeśli obecny włodarz miasta został nim głównie z woli różnych opcji politycznych i ruchów społecznych, to ma
prawo i obowiązek uwzględniać oczekiwania niekoniecznie zgodne
z oczekiwaniami jednej partii. Aktualnemu prezydentowi przysługuje w jego decyzjach więcej wolności i niezależności.
Zamiast suchych komunikatów, że np. dyrektor GOAP pan Przemysław Gonera został z dnia na dzień zastąpiony panem Bartoszem Wielińskim, wielu z nas wolałoby być przekonanymi o wyższych kwalifikacjach drugiego nad pierwszym, Bez takiego uzasadnienia zmiany osobowe są odbierane jako wyłącznie dzielenie się
łupami. Jeśli twórca haniebnych kontenerów mieszkalnych przy ul.
Średzkiej prezes ZKZL Jarosław Pucek ma zostać na swoim fotelu,
to też chcielibyśmy poznać jego zasługi i zalety, które uzasadniają
taki krok. Ciągle czekamy, że w Poznaniu zacznie się dziać tyle
dobrego i mądrego, iż z zazdrością i podziwem patrzeć będą na nas
inne miasta.
Marcin Dymczyk

DZIELNICOWI
I KONTAKT Z POLICJĄ

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto, ul. Polanka 24.
Komendant podinsp. Michał Kniat, zastępcy komendanta:
podkom. Dariusz Gołembiewski i asp. sztab. Ireneusz Nowak,
naczelnik prewencji nadkom Maciej Winiarski, z-ca naczelnika
podkom. Joanna Wiśniewska.
Rewir I Dzielnicowych. Kierownik asp. sztab. Piotr Klabuhn
tel. 519 064 629 lub 61 841 43 49
Rejon Śródka i Zagórze, w zastępstwie Zieliniec. Dzielnicowy sierż. Marta Pieczurczyk, tel. 786 936 020 lub 61 841 23 20
Rejon Zawady. Dzielnicowy st. post. Maciej Walczak,
tel. 519 064 606 i 61 841 23 20
Rejon ul. Główna lewa strona. Dzielnicowy st. post. Krzysztof
Majewski, tel. 519064617 i 61 841 23 20
Rejon ul. Główna prawa strona. Dzielnicowy sierż. Zbigniew
Malesza, tel.519 064 601 i 61 841 23 20
Rejon Os. Warszawskie lewa strona, Os. Pomet. Dzielnicowy
st. post. Roksana Dorociak, tel. 519 064 617 i 61 841 23 52
Rejon Os. Warszawskie prawa strona i Malta w zastępstwie
Antoninek. Dzielnicowy sierż. Marcin Fabiś,
tel. 519 064 625 i 61 841 23 14
Podane numery telefonów są numerami służbowymi
używanymi w godzinach pracy policjantów. Godziny pracy
dzielnicowych podaje dyżurny KP Poznań Nowe Miasto,
tel. 61 8412311.

katastrofa
zwana GOAP
Zwyczajny, niewygórowany rozsądek nakazuje rozliczać

koszty wywozu śmieci z posesji indywidualnych inaczej niż
z kamienic i bloków mieszkalnych. Właściciele prywatnych
domów posiadali i posiadają określoną liczbę pojemników
i płacić powinni za ich wywóz, jak było poprzednio. Ile wywieziono, za tyle się płaci, a liczba mieszkańców nie powinna
tu nikogo obchodzić. To jest zasada prosta, sprawiedliwa i odporna na nieuczciwość.

Koszty wywozu śmieci z prywatnych posesji powinny zależeć
wyłącznie od liczby wywożonych pojemników.
Jednak „reformatorzy” z GOAP tę jedynie słuszną zasadę odrzucili i na jej miejsce wprowadzili bezzasadne powiązanie opłat
za wywóz śmieci z liczbą mieszkańców każdej indywidualnej posesji. Ta „reforma” prowadzi do bałaganu i nieuczciwych kombinacji. Liczba osób przecież się zmienia w czasie, a poza tym
osoba osobie nierówna pod względem produkcyjności śmieci.
Żaden „ekspert” z GOAP nie potrafi powiedzieć ile śmieci należy w ramach opłaty wywieźć z posesji np. 4-osobowej.
Do ilu pojemników taka posesja ma prawo? Firmy wywozowe
wywożą wiec na razie wszystko. To w końcu musi zakończyć się
katastrofą i krzywdą którejś ze stron śmieciowego interesu. Udający fachowców urzędnicy GOAP w ogóle jakby nie dostrzegają prostego faktu, że prywatny dom jednorodzinny to nie blok
mieszkalny, którego lokatorzy nie maja tylko im przypisanych
kubłów na odpady, lecz wspólne pojemniki.
Śmieciowa „reforma” wprowadziła wielki chaos, bo dla
urzędniczej ideologii zrezygnowano z logicznego, racjonalnego rozumowania. Urzędnicy bardzo ochoczo wykorzystali
okazję i wepchnęli się bez pardonu między mieszkańca a firmę
wywozową. Natychmiast wywęszyli możliwość stworzenia dobrych etatów, wysoko opłacanych funkcji w różnych „ciałach
doradczych” itd. W ten sposób w jednym roku doprowadzili do
wielomilionowych strat i zadłużenia zbędnego tworu zwanego
GOAP, pomimo wprowadzenia opłat śmieciowych wyższych niż
poprzednie. Jak dotąd zupełnie nie widać, aby nowe władze Poznania, czyli Rada Miasta i prezydent, chcieli naprawdę pokazac
i usunąć absurdy w śmieciowej gospodarce. Na razie zrobili to co
rządzący robią zawsze: na najlepsze stołki wsadzili swoich, co nie
znaczy lepszych od poprzedników.
Wojciech Stefańczak
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Wybory do Rady Osiedla

mamy dobrych
kandydatów

Drodzy mieszkańcy naszej dzielnicy!
W niedzielę 22 marca 2015 roku odbędą
się jakże dla nas ważne wybory do naszej
Rady Osiedla. Od nas tylko zależy czy dokonamy zmian, od nas zależy kto i w jaki
sposób będzie decydował o wydatkowaniu
środków na inwestycje w naszym najbliższym otoczeniu. Jeśli pragniemy odmiany
i rozwoju to przekonajmy sąsiadów, abyśmy wspólnie udali się do lokali wyborczych. Nie pozwólmy, by
nasz udział w wyborach był tak niski jak przed czterema laty, gdy
wynosił zaledwie 13 %.
Przypomnę pokrótce jak będziemy głosować w tych najbliższych marcowych wyborach.
Wybieramy co cztery lata radnych do rad jednostek pomocniczych czyli osiedli. Na naszych osiedlach będą czynne dwa lokale
wyborcze. Lokal w Gimnazjum nr 22 przy ul. Leszka 42 w Antoninku będzie obsługiwał głosujących z Antoninka i Zielińca. Lokal w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul.Szpaków 1 w Kobylepolu
będzie obsługiwał głosujących z Kobylepola, Darzyboru, Osiedla
Przemysława oraz z ulic Żelazna i Stalowa.
Śpośród wszystkich kandydatów umieszczonych na liście wyborczej wybieramy łącznie 15 radnych. Trzeba podkreślić i pamiętać - bo jest to bardzo ważne - iż mamy prawo oddać swój

Święta... nieświąteczne

Jacyś anonimowi wesołkowie mili wymyślili
Kalendarz Świąt Nietypowych. Przyda się w
lutym - zimowym a i czasem posępnym bez
słońca miesiącu - który już w swoim osiemnastym dniu nakazujący przerwać wszelkie
karnawałowe krotochwile, głowy posypać
popiołem, a myśl zaprzątnąć marnością tego
świata...
Owszem, jeszcze w ostatki zakochani mogą
pokłonić się 14 lutego (nawet podczas specjalnych mszy św.) św.
Walentemu, który niezmiennie zdumiony od wielu, wielu lat musi
patronować – również w Polsce - zakochanym, choć on przecież do
wspomagania chorych na epilepsję został przydzielony.
Zakochanych obdarzono jeszcze jednym dniem – to było 31
stycznia –Międzynarodowym Dniem Przytulania. Choć na dobrą
sprawę przytulać mogą się nie tylko zakochani. Przytulić można i
psa albo pluszaka czy kanarka (tego ostrożnie, bo ptaszę delikatne). Tymczasem – jak w marnym żarcie - zaraz po walentynkach
nakazano świętować singlom. To święto podobno wymyślili Włosi.
A żyjących w pojedynkę coraz więcej. Bo coraz łatwiej zakochać
się wirtualnie, a potem w realu ani mru, mru, języka w gębie zapominając (Dzień Osób Nieśmiałych obchodziliśmy 14 stycznia).
I idzie taki do domu upić się z żalu (samotnie, oczywiście) nad
swoją niezdarnością w kontaktach interpersonalnych. No więc
wszystko, cała ta samotność, to przez te komputery (kiedyś dziadkowie mawiali, że wszystko co złe to, panie dziejku, przez te satelity i sputniki...). Warto więc wyjść ze świata wirtualnego na spacer
realny (choćby nad naszą Maltę), a może innego singla/singielkę
się zapozna. A jeśli będzie to 24 lutego to nawet można niespodziewanego całusa dostać (bo to święto takiego całusa).

Mamy okazję wybrać ludzi, którzy potrafią i zechcą
mądrze wydać pieniądze będące w dyspozycji Rady Osiedla.
głos na nie mniej niż jednego i nie więcej niż na 15 kandydatów.
Znaczy to, że mamy prawo postawić znak X najwyżej przy piętnastu nazwiskach znajdujących się na alfabetycznej liście kandydatów startujących do Rady Osiedla. Jeśli nie postawimy znaku
przy żadnym nazwisku albo przy większej liczbie nazwisk niż 15,
to nasz głos będzie nieważny.
W lokalnej gazecie „MY” i na wyborczych ulotkach oraz polakatach przedstawimy i przybliżymy Państwu sylwetki kandydatów przez nas rekomendowanych z prosba o oddanie na nich
swoich głosów. Więcej informacji o naszych kandydatach znajdziecie Państwo na www.przystanekfolwarczna.pl
Wystawiamy do tych wyborów osoby zaangażowane, sprawdzone w dotychczasowym działaniu, aktywne i pragnące zmienić na lepsze nasze osiedle. Owi kandydaci sprawdzili się już nie
jeden raz w różnych akcjach prowadzanych nie tylko na terenie
naszego miasta. Ludzie ci na pewno nie spoczną na laurach, lecz
swym zapałem zamierzają zarazić pozostałych.
Krzysztof Bartosiak
Zwierzaki w lutym swoje święta też mają. 2 lutego, zwłaszcza
w USA, jest Dzień Świstaka. Bardzo jesteśmy spragnieni wiosny,
a gryzoń ten sympatyczny (w Polsce chroniony) prognozę pogody ponoć przepowiada. A to w ten sposób, że na początku lutego
wychodzi z głębokiej (do 10 m) nory i cienia swojego szuka. Jeśli
go nie zobaczy to już wiadomo, że wiosna wnet przyjdzie. Nie
mniej sympatyczny kot, najmniej udomowione zwierzę... domowe
swoje święto obchodzi 17 lutego. Dajmy mu jakiś przysmak, a i o
poczciwych podwórkowych dzikusach nie zapomnijmy. Jeśli ktoś
woli większe zwierzaki to 10 dni później może odwiedzić w ZOO
niedźwiedzia polarnego.
W Kalendarzu Świąt Nietypowych jest też coś dla smakoszy. 5
lutego swój dzień obchodzi... nutella. Są tacy, dla których dzień
bez tego słodkiego przysmaku jest dniem straconym. Nutella w ub.
roku świętowała swoje 50. urodziny! Jej ojcem jest Pietro Ferrero,
cukiernik z włoskiego Piemontu. Najpierw wymyślił blok czekoladowy (dużo cukru i rosnących w tym regionie orzechów laskowych oraz trochę kakao). Jego syn Michele, idąc śladami pomysłu
ojca, ,,rozrzedził” czekoladowy blok i tak powstała nutella (nutt
– orzech). Początkowo zasmakowała Europejczykom, w latach 70.
ub. wieku – Australijczykom. W Polsce znana jest od 1994 r. Nutella obecna jest w 190 krajach
9 lutego świat obchodzi Dzień Pizzy. Jej rodowód jest starożytny.
W Egipcie wypiekano z wody i mąki okrągłe cienkie chlebki. W średniowieczu takim chlebem (bez dodatków) karmiono biedaków. Z
czasem zaczęto dodawać pomidory. W 1899 r. dla królowej Małgorzaty upieczono pizzę trzykolorową – jak włoska flaga, dekorując zieloną bazylią, białą mozarellą i czerwonymi pomidorami.
Margheritę jemy i u nas. A we Włoszech trwa dyskusja, z którego
regionu pizza lepsza...
Jest też w tym nietypowym kalendarzu święto wręcz niewiarygodne: Międzynarodowy Dzień Dni, Które Nie Istnieją. A przypada... 30 lutego!
Ewa Kłodzińska
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Rozmowa
z ks. prałatem dr. Pawłem Deskurem
proboszczem parafii
Jana Jerozolimskiego za Murami

- To było 5 lat temu - 20 lutego 2010 roku ksiądz prałat
dr Paweł Deskur objął duszpasterską posługą parafię św. Jana
Jerozolimskiego za Murami, zostając jej proboszczem. Wkrótce po tym doniosłym dla parafii wydarzeniu rozmawiałam
z nowym proboszczem. Teraz – po 5 latach - próbujemy wspólnie podsumować, niejako jubileuszowo, ten miniony czas.
- Rozpocznijmy od tego, że to przecież była i jest parafia z wielką
tradycją ośmiuset lat obecności i działań Kawalerów Maltańskich
i dwóch długich okresów proboszczowania księdza Władysława
Koperskiego i księdza Kazimierza Królaka. Czuję i to dziedzictwo
moich poprzedników, i ten ,,oddech” tradycji. W chwili gdy obejmowałem parafię nad Maltą była ona już ukształtowana przez
moich poprzedników. Czułem jednak wewnętrzną potrzebę pokazania, że chcę, aby „moja” parafia stała się miejscem otwartym, że
każdy tu może przyjść, porozmawiać. W konsekwencji podjąłem
różne działania, choćby te nasze rozmowy po mszach św.przed kościołem.
- Co się zmieniło? Pojawiła się niedzielna msza św. dla dzieci.
W mszach dla dorosłych uczestniczy niewielki odsetek parafian,
natomiast na mszach ,,dziecięcych” kościół jest pełny także... dorosłych! Bo przychodzą całymi rodzinami ze swoimi dziećmi, wnukami! Mam wrażenie, że z kolei msza św. o godz. 17 staje się mszą
ulubioną przez studentów. Widać, że do wynajmowanych na
Komandorii mieszkań, po weekendowym pobycie w rodzinnych
domach, młodzi wracają w niedzielę popołudniu i przychodzą na
ostatnią niedzielną liturgię. Przez te pięć lat udało się zbudować
parę nowych zwyczajów: odpust św. Jana i parafialny piknik, patriotyczne śpiewy 11 listopada, zabawa karnawałowa.
- Jak zmieniła się parafia?
- Zmiany demograficzne są zdecydowane – w miejsce starszych
pojawia się coraz więcej ludzi młodych, którzy na razie słabo integrują się z parafią i naszym kościołem. Odczuwamy to chodząc
po kolędzie. Ponadto podczas tych 5 lat przybyło nam parafian.
Panowie, którzy zamieszkali przy Średzkiej po pierwszym entuzjastycznym okresie kontaktów z nami teraz jakby się zdystansowali.
Z kolei spośród 100 rodzin, które zamieszkały w nowych budynkach przy ulicy Łaskarza około 50 procent odpowiedziało na za-
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proszenie do uczestnictwa w życiu parafii. W minionych 5 latach
Kawalerowie Maltańscy wybudowali w parafii nowe Centrum Medyczne – są tam przychodnie, świetlica opiekuńcza dla dzieci, jest
ciekawa oferta dla seniorów. Siostry „Wspólnej Pracy” rozbudowały swoje przedszkole. Razem z dziećmi pojawiło się wiele młodych
małżeństw, także z naszej parafii. Są zapracowani, trzeba jednak
znaleźć jakąś ofertę dla nich, aby i oni częściej trafiali do kościoła.
Podobnie – trzeba pomyśleć o studentach. Jeszcze większą opieką
trzeba objąć seniorów, Caritas musi dotrzeć do naprawdę samotnych i najuboższych. A my, duszpasterze, musimy dotrzeć do tych,
którzy nie mogą sami przyjść do Kościoła!
- W najbliższych planach są także remonty...
- Ksiądz Królak, który miał żyłkę do remontów, wykonał wiele
prac, ale przy takim zabytku jak nasz kościół trzeba nieustannie
coś naprawiać. Jesteśmy na etapie pozyskania zgód konserwatorskich dotyczących remontów zewnętrznych, wewnętrznych i otoczenia. Dotyczy to np. ratowania latarni nad kaplicą maltańską,
muru wokół kościoła, osuszania ścian, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowania. Trzeba wyremontować chodnik. W tym
celu staramy się o uczestnictwo w programie unijnym.

- Przy takim zabytku jak nasz kościół trzeba nieustannie coś
naprawiać - mówi ks. proboszcz dr Paweł Deskur.
- To pytanie zabrzmi zapewne obcesowo, ale co Ksiądz Proboszcz zrobił z tymi 100 milionami złotych odszkodowania za
tereny nadmaltańskie!?
- Wiem, że nazwano nas najbogatszą parafią w Polsce co rozpaliło emocje, tymczasem na razie nie dostaliśmy ani złotówki!
20 stycznia tego roku Sąd Okręgowy przyznał rację naszej parafii
i zasądził odszkodowanie, ale nie w wysokości 100 mln zł, a około
77 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. Jeśli strony złożą apelacje,
a tak się prawdopodobnie stanie, jeszcze długo będziemy czekać na
ostateczne rozstrzygnięcia no i ewentualną wypłatę.
- Czasem nie jest łatwo być proboszczem...
- Zawsze chciałem być duszpasterzem, tymczasem tylko przez
2 lata byłem wikariuszem, później, po studiach w Rzymie, przez
17 lat pełniłem różne funkcje w tzw. instytucjach centralnych archidiecezji. A ja tęskniłem za byciem w parafii. Duszpasterstwo
jest dla mnie nieustannym źródłem radości, a służenie ludziom to
wiatr w skrzydła, choć czasem trzeba być też wymagającym ojcem.
Od pół roku nie jestem już dyrektorem ,,Wydawnictwa Świętego
Wojciecha” - poprosiłem o zwolnienie, abym mógł być jeszcze bardziej duszpasterzem. W ramach nowych zadań od 1 października ub. roku jestem kapelanem w Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Konarskiego. Jest to dla mnie nowe, bardzo piękne duszpasterskie doświadczenie.
- Księże Proboszczu, dziękuję za rozmowę. Wraz z redakcją
MY życzymy jeszcze wielu satysfakcjonujących ,,pięciolatek”.
Ewa Kłodzińska
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kandydaci do Rady osiedla Antoninek-zieliniec-kobylepole
część pierwsza listy społeczników

KRZYSZTOF BARTOSIAK

Mam 49 lat, żonę, dwóch synów, wykształcenie średnie ekonomiczne, pracuję jako motorniczy MPK, mieszkam przy ul.Żelaznej.
Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi.
Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia
„Przystanek Folwarczna” i jego współzałożycielem. W toku walki o przedlużenie trasy
tramwajowej zostałem autorem pierwszej
zatwierdzonej w dziejach naszego miasta
uchwały obywatelskiej, która dotyczyła dostępu blisko 5-tysięcznej społeczności do pętli tramwajowo –autobusowej na Franowie. Moim pomysłem jest akcja
,,Przystanek jak malowany”. W ramach Stowarzyszenia wywalczyliśmy
remont chodników na ul. Żelaznej oraz przedłużenie linii autobusowej
nr 52 do Darzyboru, zwiększenie częstotliwości kursowania linii nocnej
245 i linii autobusowej do Term Maltańskich.
Jestem kawalerem krzyża ,,SEMPER FIDELIS” i wielokrotnym laureatem innych wyróżnień za społeczną działalność. W Radzie Osiedla
zamierzam zająć się sprawami młodego pokolenia, seniorami, tworzeniem małych ośrodków kultury, rekreacji i sportu. Chcę, aby mieszkańcy
mieli większy głos w sprawach osiedla, aby była pełna transparentność
i przejrzystość działania Rady Osiedla! Proszę Was o głosy na mnie i
pozostałych kandydatów z naszej listy.

JAROSŁAW KLESSA

Mam 42 lata, mieszkam w Antoninku,
jestem żonaty, mamy dwójkę dzieci. Ukończyłem Akademię Muzyczą w Poznaniu oraz
studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej - informatyka. Zawodowo z sukcesami spełniam się w szkole jako nauczyciel
muzyki. Wyróżniony kilkakrotnie nagrodą
Prezydenta Poznania oraz medalem komisji
Edukacji Narodowej.
Wolny czas uwielbiam spędzać rodzinnie
na łonie przyrody, jeżdżąc na rowerze czy
podróżując samochodem odkrywać piękno polskich krajobrazów. Od
najmłodszych lat udzielałem się w organizowaniu festynów, zbiórek, akcji charytatywnych. Byłem radnym Osiedla Antoninek Dolny w latach
2004-2006. Prowadziłem stronę internetową Rady.
Pragnę poprawić osiedlową infrastrukturę, przepływ informacji,
mieć wpływ nasze najbliższe otoczenie i mieć oko na rządzących, aby
wydawali nasze pieniądze w sposób jasny i zgodny z naszymi oczekiwaniami. Chciałbym ścieżki rowerowej łączącej osiedla, następnych placów zabaw dla dzieci w innych częściach osiedla, rewitalizacji parku w
Antoninku – dla wszystkich . Zaufaj i oddaj na mnie swój kolejny głos!

PIOTR KACZMAREK

Urodziłem się w Poznaniu, mam 44 lata,
żonę, jedno dziecko. Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, jestem magistrem
neofilologii - informacja naukowa. Zajmuje
się projektowaniem i wdrażaniem systemów
informacji miejskiej na terenie całego kraju.
Od 2001 roku jestem prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców os. Zieliniec II w Poznaniu, działającego na rzecz poprawy infrastruktury technicznej terenu osiedla oraz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W
ramach pełnionych funkcji społecznych reprezentuję mieszkańców w
kontaktach z zarządami Aquanetu, Dróg Miejskich, Urzędu Miasta Poznania oraz Gminy Swarzędz w celu negocjacji korzystnych rozwiązań
dla rozwoju osiedla.
Doprowadziły one do powstania infrastruktury gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz poprawy stanu dróg wewnętrznych i
powstania nowego odcinka łączącego dwie części os. Zieliniec. Swoje
doświadczenie pragnąłbym wykorzystać dla dobra wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy.
W nowej Radzie Osiedla chciałbym zająć się poprawą sytuacji komunikacyjnej, a w szczególności integracją dzielnic peryferyjnych z infrastrukturą miejską. Bardzo liczę, że oddasz na mnie swój kolejny głos.

HANNA GROBELNA

Od 26 lat mieszkam przy ul. Darzyborskiej
w Kobylepolu, jestem magistrem rolnictwa,
mężatką i matką dwojga dorosłych dzieci
oraz babcią trojga wnucząt . Ponieważ czuję się współodpowiedzialna za moją “małą
ojczyznę”, przystąpiłam do inicjatywy mieszkańców „Przystanek Folwarczna” i zostałam
sekretarzem tego stowarzyszenia. Najbardziej
zaangażowałam się w sprawę zmiany niefortunnych planów budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole. Pragnę też, by nasze
osiedla zostały w całości skanalizowane i zwodociągowane.
Myślę też o zainicjowaniu kilku dziecięcych klubików, działających
popołudniami przy pomocy woluntariuszy sąsiedzkich, także seniorów.
Pragnę by wszystkie, chętne dzieci mogły za darmo rozwijać swoje zainteresowania. Żeby twórczo i bezpiecznie spędzały wolny czas oraz żeby
osoby starsze, samotne mogły czuć się potrzebne.
Jestem pracowita i konsekwentna. Choć radni osiedlowi mają ponoć
tylko moc opiniotwórczą, ja będę walczyła żeby mieć sprawczą. Mam
dystans do siebie i świata. Dlatego łatwo dogaduję się z ludźmi i w swoich działaniach jestem skuteczna. Pozdrawiam i proszę oddać swój głos
również na mnie marcowych wyborach do Rady Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole.

KATARZYNA CZARNECKA

Jestem rodowitą poznanianką, mieszkam
na osiedlu przy ulicy Folwarcznej. Posiadam
wykształcenie wyższe i dyplom magistra finansów i rachunkowości, ukończyłam także
studia podyplomowe - zarządzanie kadrami.
Pracuje w księgowości, jestem dokładna,
zorganizowana i lubię swoją pracę. Cenię
punktualność, ponieważ szanuję czas swój,
ale przede wszystkim czas innych. Nie lubię
pustych obietnic.
Jestem aktywistką stowarzyszenia ,,Przystanek Folwarczna”. Od samego powstania brałam udział w licznych jego
akcjach (pierwsza w dziejach naszego miasta skuteczna ,,Uchwała Obywatelska” oraz głośna już na cały kraj akcja ,,Przystanek jak malowany”,
gdzie uczyliśmy młodzież poszanowania dobra wspólnego, jakim są
przystanki komunikacji miejskiej. Brałam też udział w organizowanych
przez stowarzyszenie ,,wyprzedażach garażowych” oraz ,,rajdach rowerowych”. W Radzie Osiedla zamierzam zająć się sprawami inwestycji.
Leży mi na sercu dobro mieszkańców, w tym moich okolic, ponieważ
jest to dzielnica zapomniana inwestycyjnie. Chciałabym, żeby w naszej
dzielnicy dobrze się żyło wszystkim mieszkańcom. Liczę na Twój głos!

BARTOSZ ROZYNEK

Mam 23 lata i od urodzenia mieszkam w
poznańskim Antoninku. Jestem studentem
trzeciego roku na kierunku politologia/administracja samorządowa, wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza. Należę do Rady Parafialnej przy Parafii Ducha Świętego w Antoninku oraz do Stowarzyszenia Przystanek
Folwarczna. Jestem czynnym honorowym
dawcą krwi oraz potencjalnym dawcą szpiku.
Prywatnie jestem kibicem KKS Lech Poznań
oraz motocyklistą. W Radzie Osiedla chciałbym zając się sportem oraz
sprawami młodzieży. Leży mi na sercu sprawa rozwijana bazy sportowo
–rekreacyjnej. Sam lubię bieganie oraz jazdę na rowerze.
Uważam, że młodzież bardziej powinna interesować się sprawami
swojej okolicy i dlatego proszę Państwa o Wasz głos.
Pozostałą grupę naszych kandydatów do Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zaprezentujemy
w następnym wydaniu „MY”. Osoby te chcą i potrafią
wnieść wiele nowego i dobrego do lokalnego samorządu.

O nich więcej na stronie:
www.przystanekfolwarczna.pl
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Teatr Scena na Piętrze

karnawałowe atrakcje

Poznańska Scena na Pietrze staje się Salonem Muzycznym! Jesteśmy po pierwszej ,,odsłonie” - i to jakiej! Karnawałowej! Wykonawcy – soliści: Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka Wawrzyniak, Bartosz
Kuczyk i Jarosław Patycki oraz gospodarz wieczoru (12 stycznia)
Romuald Grząślewicz oczarowali (a może: zaczarowali?) widzów brawurowo zaśpiewanymi ariami, duetami i kwartetami z operetek i musicali – a najwięcej było w nich o miłości. Dyrektor Grząślewicz, oczywiście, nie śpiewał, a opowiadał anegdoty, prowadził mini wywiady
z artystami i recytował (niegrzeczne) wierszyki. Przednia zabawa u
progu karnawału z walcami, czardaszami, tańcem i humorem. No, i z
pięknymi kreacjami artystek. Zwieńczeniem tego rozśpiewanego programu był (nieco wybuchowy) szampan...
Kolejna zabawa: 14 lutego o godz. 19 kiedy wystąpi z teatrem piosenki ,,Walentynkowy Artur Gotz, czyli mężczyzna prawie idealny”.
Życiorys Artur Gotz ma doprawdy imponujący, choć to aktor i wokalista młodego pokolenia (studia aktorskie we wrocławskiej filii Szkoły
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ukończył w 2006 r.). W wieku
15 lat rozpoczął współpracę z Teatrem The Imagination w Londynie,
gdzie wystąpił w trzech premierach. Grał w warszawskich Teatrze ,,6
Piętro”, Teatrze Współczesnym i ,,Kamienica”, w łódzkim Nowym im. K.
Dejmka, przez trzy lata był aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Jako
wokalista debiutował w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Lista festiwali i konkursów piosenkarskich jest też długa, w życiorysie A. Gotza są
nagrody i stypendia artystyczne, recitale w Polsce i na świecie, koncerty
radiowe, role filmowe. Dyrektor Sceny na Piętrze Romuald Grząślewicz
zapowiada absolutną premierę płyty Artura Gotza ,,Mężczyzna prawie
idealny”. Poznańska publiczność będzie miała okazję ją kupić i otrzymać
autograf tego fascynującego artysty.

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Ul. Kostrzyńska. Piotr W. lat 34 (notowany za kierowanie pod
wpływem alkoholu oraz kradzież mienia) kierował na drodze publicznej
pojazdem m-ki Seat w stanie nietrzeźwości. Zatrzymania dokonali f-sze
Wydziału Kryminalnego KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 07.01. 2015r.
godz. 11:40.
Ul. Warszawska. Bartosz Sz. lat 26 kierował pojazdem na drodze
publicznej pod wpływem środka odurzającego lub środka działającego
podobnie do alkoholu. Zatrzymany przez f-szy Ref. Wywiadowczego
KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 10.01.2015r. godz. 21:40.

MAGDALENA SZUMIŃSKA

Mieszkam w Antoninku, mam 33 lata, wykształcenie wyższe i jestem kierownikiem w
doradztwie personalnym. Uchodzę za bardzo aktywną, uwielbiam przebywać z ludźmi
i zachęcać ich do aktywności. Często organizuję grupie przyjaciół wyprawy podróżnicze
oraz spływy kajakowe. Zainicjowałam akcję
o ściszenie głośników przez PKP, mam udział
w zlikwidowaniu nielegalnego parkingu.
Kandydują do Rady Osiedla ponieważ
chcę większej skuteczności jej działania, pełnej informacji o spotkaniach, decyzjach oraz wpływu na poprawę życia
mieszkańców. Chcę wykorzystać do tego moją energię i zdolności organizacyjne.Zależy mi na oczyszczeniu ulic i terenów zielonych ze śmieci,
w szczególności wokół Stawów. Będę zmierzać do utworzenia tam strefy
rekreacji dla rodzin, większej ilości ławek, zadaszeń, zewnętrznej siłowni, placu zabaw dla dzieci od 1 roku życia, możliwości wypożyczenia łódek i organizacji spływów kajakowych dla mieszkańców.
Interesuje mnie również komunikacja i będę zabiegać o zwiększenie
częstotliwości przejazdów autobusów linii 57 i 66, które w czasie godzin
szczytu mają znaczne opóźnienia. Chcę promować wszystkie lokalne inicjatywy, proszę o głos mieszkańców, którym zależy na ożywieniu naszej
dzielnicy i korzystnych zmianach.

9 marca o godz. 19 na deskach Sceny na Pietrze rozegra się Turniej
Tenorów o Złoty Laur Sceny. W jury zasiądą Antonina Kowtunow i
Romuald Grząślewicz.
- To będzie zabawa – mówi dyr. R. Grząślewicz – czyli popisy w najpiękniejszych ariach, ale głosy Mirosława Niewiadomskiego, Kordiana
Kacperskiego i Bartosza Kuczyka w pewnym momencie... się skrzyżują.
O swoich ,,rywalach” opowiedział nam Bartosz Kuczyk (śpiewak Teatru Muzycznego w Poznaniu, menedżer).
- Mirosław Niewiadomski to ekssolista Teatru Wielkiego w Łodzi,
często śpiewa w radiowym programie ,,Muzyka nocą” i w telewizyjnym
Polsacie. Kordian Kacperski to naturszczyk o wielkim talencie. Na scenie
jest dopiero od roku, specjalizuje się w muzyce rozrywkowej. Wspólnie
występujemy w koncertach Trzech Tenorów.
Od początku 36. sezonu Sceny na Piętrze redakcja „MY” patronuje poczynaniom teatru przy Masztalarskiej. Scena ma teraz upominki dla naszych Czytelników. Trzeba tylko przy zakupie biletu na któryś z zapowiadanych powyżej spektakli pokazać nasze czasopismo.
Fundatorem upominków jest FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS.
Wraz z dyrekcją Sceny – zapraszamy!
Ewa Kłodzińska

Ul. Bałtycka. Artur M. lat 26 kierował samochodem osobowym po
użyciu narkotyków(pobrano krew, test pozytywny). Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań. Zdarzenie w
dniu 12.01.2015r. godz. 03:40.
Ul. Bożeny. Paweł T. lat 31 posiadał przy sobie dwa worki ze znaczną ilością tytoniu luzem bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymany przez
f-szy KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 14.01.2015r. godz. 14:40.
Ul. Warszawska. Grzegorz K. lat 41 podejrzany o kradzież z terenu
zakładu VW Poznań części samochodowych w postaci pomp wody i
kierunkowskazów. Straty 3400zł na szkodę VW Poznań. Mienie odzyskano. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez dzielnicowych i
policjantów WK KP Nowe Miasto. Zdarzenie w dniu 15.01.2015r. godz.
20:00.
Ul. Zawady. Marcin Ż. lat 39 i Dariusz I. lat 34 dokonali na ulicy
kradzieży telefonu komórkowego Samsung GTI należącego do Dawida
T., a następnie grożąc pobiciem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności. Sprawcy zatrzymani przez dzielnicowego KP Nowe
Miasto oraz funkcjonariuszy WZM KMP Poznań. Mienie odzyskano.
Zdarzenie w dniu 17.01.2015r. o godz. 17:00.
Rondo Śródka. Daniel G. lat 35 kierował na drodze publicznej
pojazdem marki Ford Escort w stanie nietrzeźwości. Zatrzymania dokonali f-sze WRD KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 08.01.2015r. godz.
20:55.
Ul. Warszawska. Piotr K. lat 39 poprzez uderzenie łomem dokonał rozbicia szyby okiennej budynku mieszkalnego. Straty w wysokości
450zł na szkodę Renaty K. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku
przez f-szy WZM KMP Poznań. Zdarzenie dnia 24.01.2015r. godz.
14:55.
Ul. Gdyńska. Anna K. lat 62 kierowała pojazdem m-ki Citroen
będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymana na gorącym uczynku przez
f-szy WRD KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 24.01.2015r. godz. 8:15.
Ul. Kobylepole. Mariusz M. lat 44 kierował pojazdem m-ki Fiat
po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany na
gorącym uczynku przez f-szy WRD KMP Poznań. Zdarzenie w dniu
26.01.2015r. godz. 7:50.
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W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 7 stycznia 2015 r. pragnę
przedstawić wyjaśnienie do przedstawionych pytań. (...)
Jednocześnie wyjaśniam, że powierzchnia stawu jaka poddawana
była czyszczeniu w 2014 r. wynosiła do 1,5 ha. Jedynym jednak parametrem branym pod uwag przy czyszczeniu zbiornika jest ilość usuwanych namułów określana w m3. Wynika to z niejednorodnego rozkładu
zanieczyszcze na dnie, najwięcej ich znajduje si przy głównym nurcie
rzeki Cybiny, a mniej przy brzegach. W roku 2014 oczyszczany był
obszar większy niż wskazany w projekcie ze względu na mniejszą ilość
zanieczyszcze jaka została wskazana w przekroju wytypowanym do
czyszczenia.

Dla odsączenia namułów z nadmiaru wody wykonano okresowe
trzy odstojniki na skarpie zbiornika, które po wybraniu z nich osadów,
zostały zasypane urobkiem. Na podstawie przekazanej przez Wykonawc robót karty przekazania odpadu wywieziono 2024 m3, tj. 3655
Mg osadów. Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, osady zostały przekazane osobie prywatnej na terenie gminy Buk.
Dokumentacja wykonanych prac na Stawie Browarnym w 2014 r.
znajduje si w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska UMP. Wykonawca prac został wybrany w trybie przetargu nie ograniczonego,
do którego mógł przystąpi każdy podmiot spełniający przedstawione
wymagania.
Mając na uwadze osiągane rezultaty w zakresie usuwania osadów
z dna zbiornika, wskazana w projekcie budowlano-wykonawczym metoda zostanie zastosowana w roku 2015.
Podpisano: Kierownik Oddziału Danuta Mruk-Kuczyńska

Przytoczone w odpowiedzi dane liczbowe tylko niestety potwierdzają nasze obawy, że prace na Stawie Browarnym są wykonywane nierzetelnie, co wykaże proste rozumowanie. Tzw.
odstojniki są wykopanymi na skarpie Stawu płytkimi lejami o
górnej, największej średnicy około 3 metrów. W takim leju można pomieścić około 5 m sześc. wydobytego namułu, a więc 15 m
sześc. w trzech odstojnikach. Dzieląc 2024 metry sześc. rzekomo
wydobytego osadu przez 15 otrzymujemy liczbę 135. Tyle razy
należałoby napełnić każdy z osadników, aby odsączyć wodę i wywieźć pozostałość. Czas odsączania z pewnością nie może być
krótszy niż jedna doba (raczej znacznie dłuższy). Trzeba byłoby
więc co najmniej 5 miesięcy systematycznej pracy, aby uporać
się z zadaniem. W rzeczywistości wszystkie prace na Stawie
trwały około miesiąca. Gdyby wywożono 3655 ton osadu wówczas wywrotka o ładowności 20 ton musiałaby wykonać ponad
180 kursów, czego nie stwierdzono. Pozostaje więc nadal zasadne
pytanie: Co się robi na Stawie Browarnym? Marcin Dymczyk

Na zdjęciu tak zwany odstojnik z odsączanym namułem nad
Stawem Browarnym. To jest ta świetna metoda wskazana do
stosowania również w 2015 roku? Raczej kompromitacja!

przejmujące dzieło

Imponujący dorobek mieszkającego i tworzącego w Antoninku artysty plastyka pana Stanisława Mystka znakomicie wzbogaca ukończona ostatnio rzeźba o wymiarach 160 na 240 cm. Jest to relief wypukły ze sztucznego kamienia przedstawiający Świętą Rodzinę.
Naszych mieszkańców zainteresuje zapewne geneza powstania tej pracy. Otóż były proboszcz Antoninka ks. Stanisław Walewicz - jak najlepiej
ciągle wspominany - postanowił upamiętnić 30-lecie parafii pw. Świętej
Rodziny w Poznaniu, gdzie obecnie pełni proboszczowską posługę. Zadanie wykonania rzeźby zlecił poznanemu już wcześniej z dobrej strony
artyście z Antoninka, stawiając przy tym twarde warunki.
Dzieło miało przemawiać głębią swej treści i przesłania, a nie jakąś nowatorską, szokującą formą. Rzeźba miała kojarzyć się z sacrum,
z czymś świętym, co skłania do refleksji i modlitwy. Miała wyrażać to,
co było na początku: nadzieję, wiarę i miłość. Ze stworzonych przez
S. Mystka kamiennych postaci zaiste biją łagodność, dostojność i piękno,
a górą unosi się opiekuńczy Duch Święty.
Henryk Rozwadowski

Wykonany niedawno przez S. Mystka sarkofag dowódcy Powstania
Wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka na Wzgórzu św. Wojciecha.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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W marcu wybory do rad osiedli

mój głos w sprawie

Zbliżają się marcowe wybory do Rad Osiedli. Pragnę zabrać
głos w tej sprawie. Jestem od wielu lat społecznikiem, a od
dwóch kadencji radnym Rady Osiedla najpierw Komandoria,
a obecnie Ostrów Tumski – Śródka – Zawady - Komandoria,
gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.
Nie chcę chwalić naszej Rady. Za nasze działania niech mówią
osiągnięcia, te które pozostaną po czteroletniej kadencji.

Można zawsze powiedzieć: to niedużo. Lecz trzeba pamiętać o tym,
że Rady Osiedli działają na określonych przepisami prawa warunkach i
mają wiele różnych ograniczeń. Wiem, krytykować najłatwiej kiedy jest
się anonimowym. Powiedzieć: „oni mogli to lepiej zrobić” jest bardzo
łatwo, jak nie bierze się za czyny te odpowiedzialności.
Jednak kto to są „oni”? To nasi przedstawiciele. Kto z wyborców pamięta skład wybranej Rady? Kto kontaktował się w pilnych dla lokalnej
społeczności sprawach z radnymi? Kto zadał sobie trud, by zapoznać się
z rocznymi sprawozdaniami Rady? Sądzę, że niewielu. Ot, proza życia!
Łatwo żądać od innych, trudniej od siebie. Przychodzą mi tutaj na myśl
słow J.F. Kennediego „Nie pytaj co kraj może zrobić dla Ciebie, ale co ty
możesz zrobić dla kraju”. W naszej sytuacji: co ja zrobiłem dla swojego
fyrtla? Porażka zawsze jest sierotą, a sukces ma wielu ojców.
Bardzo łatwo innych czyny przypisywać sobie. O, jak ładnie na naszym Osiedlu. Piękny plac zabaw, siłownia na powietrzu, zadrzewiona
ulica i nowy chodnik. Uporządkowane i postawione nowe znaki drogowe. Fajny, zgodny z prawem bezpieczny dojazd do naszego Osiedla
itd. By można tak powiedzieć, to ktoś musi to zrobić! Samo się nic nie
zrobi. Te czasami mało widoczne działania są efektem pracy i poświecenia przez Radnych dużej ilości własnego prywatnego czasu. Kto wie

siedlisko rodzinne. dom jana i wiktorii ( 2)

Władza „ludowa” za wszelką cenę
chciała założyć u nas spółdzielnię produkcyjną. Jak Tata Jan szedł na zebranie
wiejskie, to Mama Wiktoria mówiła:
Janek tylko niczego nie podpisuj. I spółdzielni produkcyjnej nie założono.
Sąsiedzi widząc taki wysiłek z naszej
strony szybko nas zaakceptowali, a przecież na początku przyjęli nowych przybyszów ze znaczną rezerwą. Dlatego z wielką radością obejmowaliśmy na własność
nabyte gospodarstwo. Poczucie własności
Wacław Duda
przyjęliśmy jako zapłatę za trud, jaki ponosiliśmy przez te ciężkie czasy. Trzeba tu dodać, że przydały się nam
pieniądze po sprzedaniu pozostałej części gospodarki w Kamionce. To
nowe miejsce stale się zmieniało, piękniało na naszych oczach, dzięki wysiłkom nas
wszystkich.
Bracia Bolek i Staszek założyli swoje rodziny, a potem w ich ślady poszła siostra Zosia, wychodząc za mąż za Mariana Nowaka.
Przez pewien czas pomagał Rodzicom prowadzić gospodarstwo brat Kazik, który również założył swoją rodzinę. Najciężej wraz z
Rodzicami pracowała siostra Gienia, co niewątpliwie źle wpłynęło na jej zdrowie.
Zgodnie z prawem przemijającego czasu i
ciężkiej pracy, choć stanowczo za wcześnie,
ze łzami w oczach, napełnieni smutkiem
żegnaliśmy odchodzącego Naszego Kochanego Tatę Jana. Pamiętam wypowiedziane
przez Mamę Wiktorię słowa, która żegnała swojego kochanego Męża - ”Żegnaj mój
drogi Przyjacielu”, a myśmy czuli, że odchodzi Przewodnik po naszej drodze życia.
W swoim życiu często odnosiłem się i
korzystałem z mądrości Drogiego mi Taty.

Otwarta siłownia i nowy plac zabaw na Komandorii to nie
jedyne dokonania tutejszego osiedlowego samorządu.

ile potrzeba czasu by zrealizować jakieś społeczne przedsięwzięcie, załatwić coś w urzędzie?
Marzy mi się, by frekwencja w nadchodzących wyborach była 100procentowa, by kandydaci byli przedstawicielami całej lokalnej społeczności, by wszyscy mieszkańcy wspomagali działania swojej Rady Osiedla. By po następnej kadencji wszyscy mogli powiedzieć: wszystko co
zamierzaliśmy zostało zrobione wspólnym wysiłkiem. Oceniając nasze
działania proszę pamiętać o tym, by zanim ktoś rzuci przysłowiowym
kamieniem, sprawdził czy ten kamień się nie odbije i nie trafi w niego.
Na zakończenie zapraszam wszystkich chętnych do kandydowania
i wybierania. Może przyszedł czas na nowe siły. Skoro ktoś się nie
sprawdził zróbmy wszystko, by to zmienić. Pamiętajmy jednak, by
nowi kandydaci i późniejsi radni po następnej kadencji nie okazali
się jeszcze gorsi od obecnych. Popieram apel redakcji „MY” i osób
wzywających do „wykorzystania szansy”, ale zróbmy to świadomie i
odpowiedzialnie, mając przed sobą moją życiową dewizę: „Postępuj
tak jak chciałbyś, aby inni postępowali wobec ciebie”.
Pozdrawiam Marek Knasiecki
W tej smutnej chwili byli z nami nasi Kuzyni z Kamionki - Józek Jurak i Heniu Duda oraz Wujek Jan Pastwa z Braciejowic, gdzie urodziła
się Mama Wiktoria. Brat Mamy, Jan Pastwa często przyjeżdżał do nas.
Pamiętam jak niosłem trumnę z ciałem Drogiego Taty wraz z Braćmi
Bolkiem, Staszkiem i Kazikiem. W tej chwili wspomnień trudno mi
zagłuszyć stłumiony stukot, gdy na pożegnanie dotykaliśmy trumną z
ciałem Taty próg domu.
Życie płynie jak rzeka. Fale życia unoszą nasz ludzki los. Za jakiś czas
siostra Genia wyszła za mąż za Henryka Sulowskiego. Uczta weselna
odbyła się w naszym domu - domu Panny Młodej - jedyna uczta weselna w tym domu jak dotychczas, bo inne wesela odbywały się w wynajętych lokalach - takie czasy. Natomiast często odbywały się uroczystości
pierwszokomunijne i rocznicowe. Moi synowie Wojtek i Marek bardzo
często i bardzo chętnie jeździli do Międzylesia, do Babci Wiktorii i do
swego kuzynostwa, z którym utrzymywali bliskie, serdeczne relacje.
Mama Wiktoria była dumna z tego, jak mój brat Bolek ze swoją żoną
Stanisławą i dziećmi wzbogacili to ważne dla nas miejsce. Mama miała
bardzo dobrą opiekę całej naszej wciąż rozrastającej się rodziny, szczególnie ze strony brata Bolka i siostry Zosi. Siostry i bracia, a ja z nimi robiliśmy wszystko, aby
ratować zdrowie kochanej Mamy. Potem, potem
przyszła bardzo smutna chwila, w której na naszych oczach przestało bić zmęczone serce najdroższej Mamy. Pogrążeni w ogromnym smutku
żegnaliśmy ważną dla nas wszystkich Osobę.
Tak dużo zawdzięczam drogiej mamie. Pilnowała, bym na czas zrobił to, co chciałem zrobić.
Tyle lat dojeżdżałem pociągiem do szkół, a potem do pracy i chociaż budzik często zawodził,
Mama budziła mnie na czas. Wyjeżdżając do
internatu we Włocławku zawsze byłem obficie
zaopatrzony w łakocie i w schludne ubranie. Pamiętam jak opłakiwaliśmy moment, kiedy wnukowie: Kazimierz, Tadeusz, Bogdan, Waldemar,
Zbyszek, Mieczysław i Jan nieśli trumnę z ciałem
ukochanej przez nas wszystkich Mamy - Mateńki Rodu. A było nas w tym czasie bardzo wielu.
(cdn)
Wacław Duda

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Fot.: Moi Rodzice Jan i Wiktoria,
żona Joleńka (z prawej) i siostra Gienia.

grecki kościół
prawosławny

Mitologia dostarcza nam wielu informacji o greckich bóstwach,
ich wzajemnych związkach oraz obszarach działania. Wszyscy bogowie, na czele z Zeusem, mieli swą siedzibę na Olimpie. Jest to najwyższe pasmo górskie Grecji o wysokości do 3000 m. W dzisiejszej Grecji
próżno szukać czcicieli dawnych bóstw, może z wyjątkiem Dionizosa, boga wina, biesiad i radości. We współczesnej Grecji dominujące
znaczenie ma Grecki Kościół Prawosławny, uznawany przez konstytucję za religię państwową. Szacuje się, że należy do niego około 95%
społeczeństwa. Jego obecność uwidacznia się w różnych formach.
Liczne świątynie pod względem architektury są do siebie bardzo podobne. Mają charakterystyczne kopuły i białe ściany, pokryte są czerwoną dachówką. Bardziej okazałe, o oryginalnej architekturze, często
zabytkowe, znajdują się w dużych miastach, np. św. Andrzeja w Patrze
czy św. Dymitra w Salonikach. Oprócz świątyń parafialnych w wielu
miejscach (ośrodkach wypoczynkowych, miejscach publicznych) są ich
mniejsze odpowiedniki oraz najmniejsze kapliczki na terenie posesji,
przy drogach, na szlakach turystycznych.
Często spotyka się na ulicach, w centrach handlowych, stacjach
benzynowych itp. brodatego kapłana (gr. pappas) ubranego w czarną
sutannę i charakterystyczne nakrycie głowy, obok niego dzieci i żona
„w cywilu”. Księży Greckiego Kościoła Prawosławnego nie obowiązuje
celibat. Tylko zakonnicy i ambitni kapłani, którzy chcą awansować do
godności odpowiadającej naszemu biskupowi muszą zachować celibat.
Duchowni parafialni są autentycznie osadzeni w swojej społeczności.
Mają te same problemy co pozostali parafianie (opieka nad dziećmi, pomoc żonie w prowadzeniu domu itp.) Sprzyja to powstawaniu wielorakich więzi i likwiduje bariery.
Wszystkie uroczystości (święta państwowe, rozpoczęcie roku szkolnego, otwarcie nowego obiektu itp.) odbywają się z udziałem duchownych,
a ich ostatnim akcentem jest pokropienie uczestników i obiektów wodą
święconą. Kropidłem jest zwykle pęczek bazylii. Stopień zaangażowania
religijnego Greków jest różny. Najaktywniejsze są stare kobiety, wdowy,
które zwyczajowo ubierają się na czarno i one najczęściej spotykane są w
kościele. Część Greków to ludzie autentycznie wierzący, pozostali traktują kościół jako jedną z instytucji funkcjonujących w społeczeństwie,
która ma do spełnienia określoną rolę.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Grecji. Duchowny
dokonuje aktu poświęcena obecnych używając pęczka bazylii.
Jednym z bardziej widowiskowych dla nas obrzędów jest chrzest
dziecka. Odbywa się w świątyni przez zanurzenie. Chrzcielnicą jest naczynie, kształtem zbliżone do kielicha, wykonane z mosiądzu z różnymi
zdobieniami. Całkowicie nagie dziecko kapłan zanurza trzykrotnie w
chrzcielnicy wypełnionej ciepłą wodą z oliwą, a następnie podnosi do
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góry pokazując obecnym nowego członka kościoła. Po czym chrzestna lub chrzestny nakłada na szyję dziecka złoty krzyżyk. Z podniosłym
charakterem uroczystości kontrastuje jego otoczenie. Wodę, którą kapłan następnie święci, przynosi starsza pani w plastikowym wiaderku.
Dziecko w czasie ceremonii może się różnie zachowywać i trzeba być
na to przygotowanym, więc chrzestny czy chrzestna mają na sobie nieprzemakalne ceratowe fartuchy, a kapłan przed ceremonią musi wysoko
podwinąć rękawy sutanny.

Chrzest w Greckim Kościele Prawosławnym.
Ważną rolę w Greckim Kościele Prawosławnym pełnią klasztory. Na
wschodniej odnodze półwyspu Chalkidiki rozpościera się pasmo górskie z najwyższym wierzchołkiem Świętą Górą Athos (gr. Ajos Oros),
które od ponad tysiąca lat stanowi Autonomiczną Republikę Mnichów.
Zajmuje ona obszar 314 km2, zamieszkuje ją około 5 tys. mnichów i pustelników w 20 klasztorach oraz dziesiątkach pustelni, głównie greckich,
ale także serbskich, rosyjskich, rumuńskich. Republika jest niezależna
od Grecji, rządzi się swoimi prawami, obowiązuje tu kalendarz juliański,
częste są posty ścisłe, a modlitwy zajmują 8 godzin dziennie. W klasztorach zgromadzono wiele cennych zabytków piśmiennictwa, dzieł sztuki,
również z początku chrześcijaństwa. Przechowywane są relikwie, między innymi ręka św. Marii Magdaleny, zachowująca temperaturę ludzkiego ciała. Ostatnio została przywieziona do Polski i była wystawiana w
kilku naszych cerkwiach. Monastyrów praktycznie nie można zwiedzać.
Tylko mężczyźni, w grupach maksimum dziesięcioosobowych, mogą tu
gościć przez kilka godzin. Nie ma dojazdowej drogi lądowej do klasztorów. Dostęp możliwy jest tylko od strony morza. Od 1060 roku nie mogą
tu przebywać kobiety. Nawet zwierzęta hodowlane muszą być samcami.
Inna osobliwość kościoła greckiego to Meteory w pobliżu miasta Kalambaka. Dolina Meteora jest najeżona skalnymi ostańcami, powstałymi
w wyniku wietrzenia dużych bloków skalnych. Strzeliste skały w postaci
iglic, słupów, maczug ściągają wspinaczy skałkowych. Jednak ogromne
rzesze turystów przybywają tu nie tylko, by obejrzeć bajkowe ukształtowanie terenu, ale klasztory zbudowane na wierzchołkach pojedynczych
skał bądź prawie wiszące na zboczach. Były one idealnym i bezpiecznym
miejscem duchowego rozwoju, umożliwiającym wielbienie Boga z dala
od spraw zwykłego świata. Już w XII wieku w pustelniach i jaskiniach
żyli asceci. Pierwsze monastyry powstały w XIV wieku. W sumie wybudowano ich 24, a obecnie zamieszkałych jest 6.
W klasztorach zgromadzono dzieła sztuki, sprzęty liturgiczne o dużej
wartości historycznej. Na szczególną uwagę zasługują stare urządzenia
wyciągowe, za pomocą których dostarczano materiały budowlane, żywność oraz ludzi do klasztoru. Zadziwia pomysłowość konstruktorów, a
zastosowane rozwiązania sprawiły, że są one w wielu przypadkach dalej
sprawne i okresowo użytkowane. Niektóre z klasztorów mogą zwiedzać
turyści. Obecnie dostęp do nich jest ułatwiony ponieważ wybudowano
schody, mostki i zainstalowano drabiny.
Grecki Kościół Prawosławny ma bogatą i ciekawą ofertę nie tylko dla
wyznawców, ale także dla turystów.
Regina i Czesław Rzeźnik

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl
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koloryt miasta to ludzie

Światła neonów, kolorowe elewacje nowych budynków to koloryt – tak. Piękne
place zabaw i siłownie na wolnym powietrzu wybudowane ze społecznych pieniędzy to koloryt – tak. Zielone parki i uporządkowana zieleń to koloryt – tak. Jednak
dzisiaj chciałbym pomówić o innym kolorycie.
Marek Knasiecki
Każde miasto, niezależnie od położenia
geograficznego i wielkości, tworzą mieszkający w nim ludzie.
Koloryt miasta zależy od ich temperamentu, pomysłowości i
wielu innych indywidualnych cech. W naszym mieście trzeba
dodać jeszcze pracowitość, sumienność i oszczędność.
Niezależnie czy się to komuś podoba czy nie, pierwsze wrażenie, które na długo pozostaje w pamięci ludzi przybywających
do jakiejkolwiek miejscowości, tworzą ludzie na styku turysta –
miasto. W naszym mieście, podobnie jak na całym świecie, jest
wielu (czasami bezimiennych) ludzi, którzy mają na to bezpośredni wpływ. Należą do nich przede wszystkim pracownicy Informacji Turystycznej wszystkich miejskich oddziałów.

Placówką Informacji Turystycznej na Starym Rynku
w Poznaniu kieruje pan Adam, na zdjęciu z panią Olą.
Szczególne słowa uznania należą się pracownikom oddziału na
Starym Rynku, gdzie kierujący tą placówką pan Adam razem ze
swoimi współpracowniczkami (Aleksandrą, Moniką i Natalią)
robią wszystko, by nikt nie wyszedł od nich niedoinformowany

Spotkanie z gwiazdą

czy to było oszustwo?

Jacek Wójcicki to niewątpliwie wokalne i aktorskie (po krakowskiej PWST) zjawisko na naszej estradzie, ekranie (Kabaret Olgi Lipińskiej, seriale, filmy – role drugoplanowe) i scenie (m.in. Teatr Słowackiego w Krakowie). Niewielkiej postury mężczyzna, operujący
wielkim głosem o charakterystycznej tenorowej barwie, obdarzony
do tego vis comica. ,,Fascynujący demon wesołej i smutnej piosenki”
- tak o Wójcickim mawiał Piotr Skrzynecki - legenda z legendarnej
Piwnicy pod Baranami, gdzie Wójcicki też śpiewał.
Występ Wójcickiego, na którym byłam, wywoływał salwy śmiechu i
frenetyczne wręcz oklaski (słynna ,,Sekretarka” odśpiewana jak zawsze
z brawurą). Mówi się, że Wójcicki potrafi zaśpiewać wszystko – pewnie
tak, skoro zmierzył się nawet z ,,Karuzelą z madonnami” Ewy Demarczyk.
I o tym wszystkim udało mi się z artystą rozmawiać. Rozmawiać?
Takiego wywiadu nigdy wcześniej - jak i do tej pory nie robiłam. A
było to tak. Jesteśmy umówieni telefonicznie. Tak, w czasie przerwy
w koncercie chętnie ze mną porozmawia – słyszę zapewnienie - a
jak będzie mi za mało to jeszcze po występie. Jest przerwa, idę do
garderoby. Tu powinien Wójcicki już być. Jest tłum rozchichotanych
nastolatek. Wypatruję artysty. Jest otoczony gęstym wianuszkiem
łowczyń autografów. Najpierw czekam cierpliwie aż złoży podpisy.
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lub niezadowolony. Entuzjazm bijący od tych młodych, wykształconych ludzi przenosi się na każdego wchodzącego tam turystę.
Podobnie czują się ludzie odwiedzający straganik z pamiątkami
pana Leszka czy mały sklepik pani Krystyny pod arkadami domków budniczych. Fot poniżej.

Atmosfera panująca w tych czasami małych lokalach ma
ogromny wpływ na wizerunek, ten pierwszy i bez wątpienia u
nas bardzo pozytywny, który każdy turysta zabierze ze sobą do
domu. I im będzie on bardziej barwny, wesoły tym chętniej powróci on tutaj ponownie. Mówiąc o ludziach na tzw. styku turysta – miasto nie można zapomnieć o wszystkich przewodnikach.
Tych z Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu jak i tych z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu.
By oddać honor wszystkim ludziom dodającym naszemu
miastu kolorytu należałoby wymienić jeszcze liczne ich grono.
Jednak nie mogę sobie pozwolić na pominięcie pana Gerarda niepisanego Mera Śródki i swojej skromnej osoby. Czyli ludzi
promujących codziennie, systematycznie w bezpośrednich rozmowach i różnych publikacjach (nie tylko prasowych) piękno i
walory historyczne naszego kochanego miasta. Na zakończenie
wyrazę tylko nadzieję, że nowe władze Poznania, wybrane wolą
mieszkańców, pod przewodnictwem pana Jacka, „chłopaka” z
Jeżyc (gdzie również mieszkała i mieszka moja rodzina) zauważą wszystkich podobnych pasjonatów i stworzą im warunki do
lepszego funkcjonowania na chwałę naszego Miasta Poznania –
Grodu Przemysła.
Z pozdrowieniami Marek Knasiecki
Przerwy coraz mniej a
Wójcicki daje chyba
kolejny ,,koncert”, bo
towarzystwo bawi się
coraz lepiej. Wreszcie
przedzieram się, bez
pardonu rozpychając
się wśród nieco oburzonych fanek. Przedstawiam się, przypominam o umówionym
wywiadzie. Nie robi to
na artyście większego wrażenia. Odsyła
mnie do swojej menedżerki, pani Joanny.
-Ona pani odpowie na
każde pytanie tak jak bym to ja mówił – słyszę, czym zbija mnie z
pantałyku. Nawet nie wiem czy tak można – wyrażam swoją obawę. Można – odpowiada artysta – ja zawsze tak robię.
Pani Joanna jest bardzo sympatyczna, elokwentna, zorientowana w
tym co w duszy Wójcickiego gra i śpiewa. Tyle tylko, że ja czuję niedosyt
a wywiad wychodzi mi średnio, choć usłyszałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Nigdy w redakcji nie przyznałam się, że właściwie z Wójcickim nie rozmawiałam. Czynię to dzisiaj, nadal zastanawiając się w jakim
stopniu oszukałam czytelników...
Ewa Kłodzińska
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osiedlowe aktualności

Jedyny osiedlowy klub w bloku nr 17 na Nadolniku przestał
działać z braku pieniędzy i jest lokalem do wynajęcia.

Geodeci ustalali granice działek przy ul. Nadolnik, co może
oznaczać początek uporządkowania tego zaniedbanego terenu.

Rozpoczęta niedawno budowa bloku mieszkalnego
przy ul. Wiejskiej już wychodzi z poziomu zerowego.

Trzeci i ostatni budynek Osiedla Smolna Budimexu
osiągnął już docelową wysokość czwartego piętra.

WAŻNE PYTANIA

Koło teatralne Gimnazjum nr 20 przygotowało przedstawienie, które koncentrowało uwagę widzów na znaczeniu
Bożego Narodzenia dla współczesnego człowieka. Ulica, zabiegany tłum, każdy ma jeszcze do zrobienia ostatnie zakupy.
Reporter zadaje przechodniom pytania czym dla nich są Święta
Bożego Narodzenia. Wielu nie wie, niektórzy ograniczają się do
tradycji, wolnych dni w szkole, a tylko mały chłopiec podkreśla,
że najważniejszy jest Jezus i to Jego przyjście na świat, które tak
wiele zmieniło. Reporter chciałby zadać jeszcze wiele pytań Maryi, która także pojawia się na scenie: dlaczego Jezus przyszedł na
ziemię, co to nam daje, czy On jest Bogiem i wiele innych. Otrzymujemy współczesną relację „na żywo” wysłannika telewizji polskiej, który opowiada o wydarzeniach sprzed ponad 2000 lat.
Przedstawienie ma skłonić do refleksji: jak dzisiaj podchodzimy do Świąt? Czym są dla nas, czy dostrzegamy ich istotę, czy
tylko ograniczamy się do zewnętrznych przejawów świętowania.
W role wcielili się uczniowie głównie klas trzecich naszej szkoły,
a spektakl ubogaciły kolędy śpiewane przez jedną z uczennic. „W
ciemności do siebie idziemy, w ciemności…”, ale niech Narodziny Zbawiciela będą również naszymi narodzinami, narodzinami
nowego człowieka - tego życzyli sobie aktorzy i widzowie spektaklu w Gimnazjum nr 20.
Magdalena Thiel

ODDALI ZABAWKI

Uczniowie klas pierwszych naszego Gimnazjum nr 20 wzięli
udział w akcji „Podziel się zabawką”. Nasze dary przekazaliśmy
dzieciom z Przedszkola nr 78 przy ul. Nadolnik.

Radość, jaką prezenty sprawiły przedszkolakom, była dla gimnazjalistów nagrodą za podzielenie się swymi zabawkami.
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Wojenna poniewierka oczami dziecka

ograbieni
i wypędzeni (3)
Z GŁÓWNEJ W NIEZNANE

15.2., czwartek. Ruch w baraku – przygotowania do transportu. Dostajemy pierwsze paczki od znajomych i dalszej rodziny.
16.2., piątek Nawrót mrozu. Na stacji Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Poznaniu zanotowano wówczas minus 27,5 stopni Celsjusza. Była to wyjątkowo mroźna zima. Baraki były prawie nieogrzewane, panował wszechobecny zaduch, ludzie byli bezbronni wobec takich
mrozów, izba chorych przepełniona. Betonową posadzkę przykrywano
słomą, która wkrótce stawała się sieczką. Był to zawszony barłóg. Pilnujący nas Niemcy znęcali się fizycznie i psychicznie nad uwięzionymi. Za
przewinienia stosowano kary: 1 – przymusowe wykonanie prac, 2 - stawianie pod pręgierz, 3 – chłosta, 4 – chłosta publiczna. Paczki podawane
więźniom przez rodziny i znajomych były kontrolowane, często konfiskowane. Nie mogły zawierać lekarstw! Wkrótce zanotowano pierwsze
zgony w obozie.
17.2., sobota. Wstrzymano transport z powodu ugrzęźnięcia poprzedniego pociągu w zaspach.
18.2., niedziela. Modlitwa i pieśni przed południem. Kolejna paczka
żywnościowa od Józefy Królikiewicz.
19.2., poniedziałek. Dwie paczki od rodziny.
20.2., wtorek. W tym dniu swoje czwarte urodziny „obchodziłem” w
obozie niemieckim. Nie było czterech świeczek, natomiast było mrowisko ludzkie ścieśnione w zimnych barakach na terenie otoczonym
potrójnym drutem kolczastym. Byliśmy zdani na łaskę oprawców w
obcych mundurach, mówiących językiem wroga. Uwięzieni szeptali do
siebie: - co z nami będzie? Dzieci wyczuwały niecodzienność sytuacji,
realny był zupełnie inny świat niż ten znany dotychczas. Choć nie pamiętam, słyszę cichy szloch Mamy.
Więźniowie w obozie przesiedleńczym Lager Glowna nie mieli sprzętów, naczyń, odzieży, nie było medykamentów, środków opatrunkowych, dokuczał głód, pragnienie, wszawica, świerzb, rany od pobicia,
zaburzenia w krążeniu, rozstrój nerwowy, osłabienie. Dzienna porcja
żywnościowa to czarna kawa zbożowa, jedna czwarta litra zupy i 125
gramów chleba. Z perspektywy uwięzionych Niemcy byli oprawcami,
sadystami, bestiami stosującymi terror psychiczny, mordujący z nienawiści i obłędu ideologicznego.
Tato odnotowuje pod kolejnymi datami: 21.2., środa. W barakach
wiele zaziębień, grypa. 22.2. do 26.2. Kilka paczek od znajomych. Transporty nie wyjeżdżają z obozu. 27.2., wtorek Zapowiedź transportu. Duże
podniecenie i przygotowania do drogi.

półki bagażowe miały plecione siatki, na których leżeliśmy jak w hamakach. Tato zabezpieczył nas, byśmy nie wypadli przy hamowaniu
pociągu. Zwykle pociąg zabierał około 1000 osób w 30. wagonach. Był
pilnowany przez 40 uzbrojonych policjantów rozlokowanych z przodu,
w środku i z tyłu pociągu. Policjantom nie było wolno kontaktować się
z wysiedlonymi.
29.2., czwartek. Podróżujemy pod Warszawę, nagle w Skierniewicach
kierunek na południe. Podróż jest uciążliwa, noc trudna, dzieci chore, zaziębione.
1.3., piątek. O godz. 4.30 stacja Słotwina-Brzesko. Podstawione furmanki dowiozły nas do budynku Sokoła, lecz tam nie było miejsca. Załadowano nas ponownie i ulokowano 60 osób w sali Magistratu.
2.3., sobota. Pogłoski, że jutro mają rozlokowywać wygnańców w okolicznych wsiach jak Szczurowa, Borzęcin, Szczepanów. Małe dziecko pp.
Kosakowskich gorączkuje (39,4 st.).
3.3., niedziela. Zimno nie ustępuje. Podczas zawiei transport furmanką
przez Bielczę do Warysia. W 6 osób zamieszkaliśmy w izbie o powierzchni
niecałe 9 m2. Dostaliśmy chrust do ogrzania i trochę żywności.
Prawdopodobnie miejscowi mieszkańcy, odcięci od rzetelnej informacji, uważali, że skoro nas wyrzucili z domów – to pewnie coś „przeskrobaliśmy”. W każdym razie eskortujący nas Niemcy rozgłaszali, że jesteśmy polskimi bandytami. Dla nas jednak było już lepiej niż w obozie.
To, że zakwaterowano nas w wyjątkowo spartańskich warunkach było
dla nas szokiem, lecz dla miejscowej ludności był to „standard”. Kontrast
cywilizacyjny zasobnych wsi wielkopolskich z ówczesnym Warysiem i
wsiami sąsiednimi nie ulegał wątpliwości.
Wieś Waryś, położona w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej,
miała wówczas około 60 gospodarstw rozrzuconych na płaskim terenie,
który można nazwać wielką polaną wśród sosnowych borów. Na tyle
rodzin było podobno tylko kilka krów i bodajże 2 konie. Do Bielczy i
Radłowa prowadziła wąska gruntowa droga posypana żwirem, o wybojach na drodze do Borzęcina lepiej przemilczeć. Drewniane niewielkie
domy kryte strzechą, studnie - żurawie lub na kołowrotek czerpiące
wodę z płytko występującego zwierciadła wody gruntowej. Bieda. Głównie uprawa żyta. owsa i ziemniaków. Odczuwalne odcięcie od świata.
W notatniku Ojciec wyraził żal do swoich rodaków, że pomoc naszej
utrudzonej zimnem, niedożywieniem i podróżą w zawiei rodzinie, z
chorującymi dziećmi – była niewystarczająca. Ojciec musiał prosić o
mleko, kawę zbożową czy chrust, by choć trochę ogrzać izbę. Tato zmierzył wymiary tej izby dokładnie: 4,50 x 1,94 cm tj. 8,73 m2. Problemem
było ułożenie 6 osób do spania.

Mapa Warysia, wsi, w której w strachu i beznadziei
wegetowaliśmy od marca 1940 do końca okrutnej wojny.

Kontrola przed deportacją więźniów.

28.2, środa. Załadowano nas o godz. 12. Jedziemy z państwem Kosakowskimi, on bardzo chory, podprowadzony do wagonu, leży na ławce.
Pamiętam pewne obrazy z tej „podróży”, m.in. to, że Tato umieścił
siostrę Olę i mnie wysoko na półkach bagażowych. W wagonach, tzw.
„boczniakach”, gdzie do każdego przedziału były drzwi na zewnątrz

4 – 5.3. Chałupa zasypana śniegiem, dalej zawieja, nie można wyjść z
domu. 6.3., środa. Sytuacja uciążliwa, trudna. Dzieci chore, gorączkują.
Udręka bez zmian, bez lekarza! 7 – 13.3. Bez zmian. Henio miał raz lekarza, poprawia się lecz gorączkuje dalej.
Lekarzem był dr Henryk Ratyński z Obornik Wielkopolskich, wysiedlony do Borzęcina. W zabranej walizeczce lekarskiej miał m.in. fonendoskop i lekarstwa. Rodzina uważa, że uratował mi życie, podobno miałem już temperaturę 41,5 st. i majaczyłem. Ojciec rozpaczliwie szukał
możliwości zamieszkania w lepszych warunkach, wreszcie udało się.
14.3. czwartek. Przeprowadzka do szkoły. Kuchnia i pokoik jasne, czyste, słońce i powietrze, dzięki Bogu za zmianę. Henio będzie miał lepiej.
Rzeczywiście wkrótce wyzdrowiałem. Niestety był kolejny powód do
smutku. (cdn)
Henryk Walendowski
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
NASI MATEMATYCY

z wielkim zaangażowaniem
TO JUŻ JEDENASTY RAZ…

To już jedenasty raz zagrała Orkiestra Serc w Sztabie przy ul. Harcerskiej 3, tym razem „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej
opieki medycznej seniorów”. W ramach Finału WOŚP oprócz kwesty
ulicznej odbyły się w szkole liczne imprezy sportowe: turniej piłkarski z
udziałem naszych uczniów i wolontariuszy, pokazy i treningi judo oraz
Taekwon-do. Nie zabrakło akcentów artystycznych. Największą widownię zgromadziły dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowski koncert
talentów. Niezwykłym zakończeniem finałowego wieczoru okazała się
serduszkowa dyskoteka dla dzieci i rodziców zwieńczona światełkiem
do nieba. W 23. Finale WOŚP Sztab przy SP 45 zgromadził imponującą
kwotę - 16179 zł. Słowa uznania należą się rodzicom i opiekunom, którzy licznie włączyli się do akcji i po raz kolejny okazali wielkie serce.

8 stycznia 2015 w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu odbył się
etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych, na który przyjechali najlepsi młodzi matematycy z
dzielnicy Nowe Miasto. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Do tej pory odbyły się już dwa etapy: szkolny i rejonowy.
W etapie szkolnym bardzo dobre wyniki uzyskali: Bartosz Wojciechowski, Paulina Cegielska, Patryk Kuczyński oraz Robert Szymkowiak, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Największą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi wykazał się Bartosz Wojciechowski, który
zakwalifikował się dalej i uzyskał tytuł finalisty. 6 lutego Bartek przystąpi
do etapu wojewódzkiego. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

„MAM TALENT”

WIECZÓR KOLĘD

Odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Talentów klas I – III „Mam
Talent”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas drugich: Martyna
Przybylska z kl. IIa, Tomasz Syta z kl. IIb i Przemysław Szymkowiak
z kl. IIa. Przemysław Szymkowiak zajął I miejsce, Martyna Przybylska
otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

ZA ANIELSKIE SERCA

Po raz kolejny w ośrodkach akademickich Polski zorganizowano „Noc
Biologów” z hasłem „Światło w ciemnościach”. Oczywiście nas na Uniwersytecie im. A . Mickiewicza nie mogło zabraknąć. Wzięliśmy udział
w niesamowitej podróży po świecie dźwięków wydawanych przez różne
płazy. Spotkaliśmy się oko w oko z żabami, wężami, jaszczurkami. Niektórzy przemogli swój strach przed wężami i wzięli je do ręki. Podczas
warsztatów „Światło rozświetlające ciemność” tworzyliśmy podwodne
stwory świecące w ciemnościach.

Śpiewanie kolęd to piękny polski zwyczaj świąteczny. Nasi uczniowie
włączyli się w kultywowanie tej tradycji. Dnia 14 styczni 2015 r. przy
blasku świec wokół choinki zgromadzili się uczniowie oraz ich rodzice
i dziadkowie, aby wspólnie kolędować. Pierwszoklasiści zaśpiewali nastrojowe pastorałki. Starsi uczniowie również zagrali kolędy na fletach i
gitarach. Wieczór upłynął w miłej atmosferze.

W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Bajki pt. “Zaczarowana babcia” oraz “Najlepszy prezent” przeczytała, zaproszona na ten dzień, Babcia Kuby z klasy IIIa. Opowiadań
wysłuchały dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III. Następnie
uczniowie chętnie opowiadali o swoich babciach i dziadkach. W klasach
dzieci przygotowały wspaniałe niespodzianki dla swoich dziadków.

NOC BIOLOGÓW 2015
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

BEZPIECZNIE - TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ

,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać” to program edukacyjno – profilaktyczny”, który wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego i kontynuuje zadania podejmowane w projekcie ,,Z Pyrkiem
bezpieczniej”. Proponowane działania wpisują się w ,,Bezpieczeństwo
w szkole” rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej”. Program został opracowany we
współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat honorowy objęli: Wojewoda
Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. W naszej szkole odbyły się
już dwa spotkania z policjantami dla dzieci zatytułowane „„Bezpieczna
droga” oraz „Sam w domu”.

„BEZPIECZNE WĘDRÓWKI
OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”

Klasy drugie przystąpiły do projektu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy
poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i
odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania
zdobytej wiedzy doskonalone będą w trakcie zabaw i gier dydaktycznych. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w edukacji finansowej dzieci.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. ORP „POZNAŃ” PRZY ULICY HARCERSKIEJ 3

ZAPISY 2015/2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB KLASY PIERWSZEJ

DZIECI 5-LETNIE (ur. 2010), 6 LETNIE (ur. 2009), 7 LETNIE (ur. 2008, które jeszcze nie uczęszczają do kl.I)

Sekretariat szkoły przyjmuje RODZICÓW od poniedziałku do piątku
w godz.7.30 – 15.00 lub inaczej po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 61-8780-641 e-mail: szp45@poczta.onet.pl www.szp45.pl

normalnego wf
wzajemne
tory przeszkód zamiast
W ramach programu „WF z klasą”, na zajęciach sportowych w GimnaZamiast normalnego wuefu, klasa IIIB ze swoim wychowawcą panią

zjum nr 20 każda klasa przygotowała dla rówieśników tory przeszkód.
Nauczyciel korzystając z kamery nagrywał pomysły uczniów. Na tej
podstawie młodzież odtwarzała ustawienie toru, a potem go pokonywała. Zadanie „Klasa dla klasy - tory przeszkód” było dla młodych ludzi
interesujące i inspirujące. Również w ramach tego samego programu,
w dniach od 2 do 6 lutego br.trwać będzie TYDZIEŃ dla ZDROWIA.
Hasło pod którym się odbędzie to: WRZUĆ na RUSZT – W I T A M
I N Y ! Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem jest jak zawsze
pani Małgorzata Woźniak.

M. Woźniak wybrała się na lodowisko nad Maltą. Oprócz spaceru była
czynna rekreacja. Przez 60 minut uczniowie jeździli na łyżwach. Zdarzały się potknięcia i upadki na lód. Ale zabawa była przednia. Tym bardziej, że nie było tłoku, co widać na zdjęciach. Małgorzata Woźniak

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

16

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Zespół teatralno-muzyczny

„GWIAZDECZKI”

Zespół teatralno-muzyczny „GWIAZDECZKI” istnieje od 1 września 2014r. W skład zespołu wchodzą uczniowie od klasy pierwszej
do piątej. Wszystkie przygotowania do przedstawienia odbywają się
w szkole, pod życzliwym okiem pani dyrektor Urszuli Kaczmarek.
Opiekunem tej grupy jest siostra Halina Sposób, która pisze scenariusze do występów aktorskich, oraz pani Natalia Sieradzka, która
niestrudzenie dba o oprawę muzyczną każdego przedstawienia.
Chociaż koło działa 4 miesiące możemy się cieszyć następującymi
osiągnięciami: udział w przeglądzie jasełkowym w Szkole Podstawowej
nr 55, występ jasełkowy dla dzieci z przedszkola 26 Sióstr „Wspólnej
Pracy” od Niepokalanej Maryi, przedstawienie jasełkowe w domu dla
osób w podeszłym wieku, występ dla naszych kochanych dziadków i
babć z okazji ich święta. W każdą niedzielę śpiewamy w czasie Mszy św.
z udziałem dzieci w kościele św. Jana Jerozolimskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowania przedstawienia o świętym papieżu Janie Pawle II.
Te osiągnięcia potwierdzają ogromne zaangażowanie uczniów i opiekunów, a także rodziców, którzy szyją stroje, wykonują rekwizyty. Pra-

ca z tą grupą daje wiele zadowolenia i radości. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczyniają się do naszych sukcesów oraz rozwijania talentów
aktorskich i muzycznych.
s. Halina Sposób, Natalia Sieradzka

Dzień Babci i Dzień Dziadka - obchodzone 21 i 22 stycznia - należą do najwspanialszych świąt rodzinnych. Wnuczęta dziękują swoim
dziadkom za miłość i troskę, a przede wszystkim za wspaniałe chwile
spędzone właśnie z nimi. 22 stycznia w murach naszej szkoły pojawili
się wyjątkowi goście: Babcie i Dziadkowie, którzy zostali zaproszeni
na uroczystość z okazji ich święta.
Program prowadzili pani Natalia Sieradzka oraz uczeń klasy szóstej
Filip Łukowski. Goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu
uczniów klas I-III i klasy V. Uczniowie przedstawili „Jasełka” przygotowane pod okiem s. Haliny. Były popisy muzyczne sióstr Agnieszki
i Patrycji Płokarz, recytacja zabawnych wierszy w wykonaniu Blanki
Marszałek, Zosi Niespodziewańskiej oraz Wiktorii Skibińskiej i Michała Koczorowskiego. Poloneza, taniec rękawiczek oraz pląsy z szarfami
wykonały uczennice i uczniowie z klas I - III. Uczniowie klasy piątej
zaprezentowali piosenkę „Babcia tańczy rock and rolla”.
Na twarzach Babć i Dziadków widniały uśmiechy radości, nie żałowano braw. Pani dyrektor Urszula Kaczmarek podziękowała dzieciom

i nauczycielom za ogrom pracy włożony w przygotowanie programu artystycznego, gościom za liczne przybycie i życzliwy odbiór.
Hanna Madońska

DLA BABCI I DZIADKA

ANIOŁY NA ŚRÓDCE

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w projekcie „Śródeckie Anioły”. Anioły, zrobione przez uczniów, zostały umieszczone przy kościele
św. Małgorzaty oraz przy moście biskupa Jordana. Mimo niekorzystnej
pogody, dzieci z klas trzecich wróciły zadowolone i już teraz zgłosiły
chęć uczestnictwa w akcji za rok.
Sylwia Tajsner, Aldona Stam

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK

Samorząd Uczniowski zorganizował międzyklasowy konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Stroiki wystawiono w holu szkoły.Wśród

KIERMASZ SZKOLNY

Wszystko sprzedawane na kiermaszu wykonały dzieci ze świetlicy
szkolnej, pod okiem pań wychowawczyń. Anioły, świeczki decoupage’owe, oryginalna biżuteria, drewniane koniki, piękne choinki - to tylko
część upominków, które można było zakupić. Wszystkim, zakupili prace
dzieci, z całego serca dziękujemy.
Aldona Stam

wyróżnionych znalazły się klasy Ia, IIa, IIb. Zwycięzcy dostali dyplomy
oraz nagrodę dla klasy, reszta uczestników - dyplomy. Pomysł na pewno
powtórzymy za rok.
Aldona Stam
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I MIEJSCE HOKEISTEK SP 85!

W SP 51 odbył się Świąteczny turniej w halowej odmianie hokeja na
trawie. W zawodach udział wzięło 6 zespołów. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z 6 klasy jako SP 85 I oraz dziewczęta z 4 klasy jako SP
85 II. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym.
W końcowej klasyfikacji turnieju I miejsce zajęły hokeistki z SP 85 I,
natomiast ich młodsze koleżanki z 4 klasy uplasowały się na III miejscu.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał medal oraz słodki upominek.
Filip Fedejko

SPRAWOZDANIE
Z PUBLICZNEJ ZBIÓRKI

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dn.15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U.z 2013 r.poz.732j.t/), Komitet ,,Przystanek Folwarczna”
posiadający swą siedzibę przy ul.Żelaznej 10/3 w Poznaniu, otrzymał
pozwolenie Prezydenta Miasta Poznania –Wydziału Spraw Obywatelskich nr SO-I.5311.25.2014 na zbiórkę publiczną, tj. zbiórki do puszek
kwestarskich oraz skarbon. Cel zbiórki: ,,Wydanie kalendarza osiedlowego”.
Komitet informuje, że w dniach od 23 maja 2014 do 3 grudnia
2014 przeprowadzano zbiórki publiczne. W dniu 4 grudnia 2014
otwarto puszkę z zawartością, przeliczono komisyjne zebraną kwotę, tj. 444,05 pln (czterysta cztery złote i 5 groszy). Członkowie Komitetu obecni przy otwarciu: Krzysztof Bartosiak, Hanna Grobelna,
Danuta Błaszczyk. Suma poniesionych kosztów, t.j. opłata skarbowa
w wysokości 82,00 pln (osiemdziesiąt dwa złote). Kalendarz wydano
w dniu 15.12 .2015.
Potwierdzam: członkowie Komitetu Krzysztof Bartosiak, Hanna
Grobelna, Danuta Błaszczyk.
Poznań dnia 28.01.2015

ależ, proszę bardzo!

powtórka z bon tonu (2)

Zawsze i wszędzie kulturalnego człowieka obowiązuje zasada nie uprzykrzania życia bliźniemu. Pewna miejscowość letniskowa, w niewielkiej kapliczce niedzielna wieczorna msza św.
Ilekroć na niej byłam tylekroć w pobliskim ogrodzie rozpoczynano głośną kolację przy grillu. A jeśli już mowa o kwestiach sakralnych – szanujmy każdą religię, każdą świątynię, każdy kult!
Nas - turystów nic nie zwalnia od powściągliwego zachowania
w każdym ,,świętym” miejscu, nawet jeśli owa świętość innego
wyznania nas śmieszy. Do kościoła w upalne dni zabierzmy nakrycie gołych ramion. Nie fotografujmy tam gdzie nie pozwalają,
zachowujmy się powściągliwie, aby nikogo nie urazić.
Jeszcze przed wakacjami należy dzieci przygotować do letniego ,,luzu kontrolowanego”, wytłumaczyć co wolno, a czego
– nie. To już nawet nie o kulturę chodzi, a o uniknięcie tragedii utopienia. Rodzice! Nie popisujcie się przed dziećmi!
Zapamiętałam tragedię, gdy rodzice koniecznie chcieli mieć
lepsze zdjęcie i na oczach dzieci spadli w śmiertelną przepaść.
A wystarczyło podporządkować się zakazowi!

XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ

Na hali Warty Poznań odbył się XX Międzynarodowy turniej w halowym hokeju na trawie. Udział wzięło 16 zespołów, w tym ze Słowacji,
Litwy i Ukrainy. SP 85 reprezentowali: Oliwia Gramolińska, Maja Sobecka, Daria Roszczyńska, Martyna Matuszewska, Nikola Skrzypczak,
Michał Spodzieja i Mateusz Piotrowski. Organizarorzy: Klub Sportowy
Warta i Uczniowski Klub Sportowy SP 26 Poznań. Nasi hokeiści zajęli
9 miejsce. Odbyły się również konkursy: rysunkowe, na najmniejszego
uczestnika turnieju oraz hokejowy dla „Mamy i Babci”. Filip Fedejko

ucieczka panny młodej

Hania kochała Józefa, Józef świata poza nią nie widział. Rodzina
Hani jej przyszłość widziała jednak u boku innego: bogatego, wpływowego. Błogosławieństwa na ślub z Józefem nie dała. Hania wreszcie
wyraziła zgodę na małżeństwo z rozsądku. Cała okolica przyszła zobaczyć ten bogaty ślub. Limuzyny, kameralny zespół przed kościołem...
Ksiądz rozpoczął ceremonię. Nagle uchyliły się drzwi od zakrystii i
panna młoda, zawinąwszy na rękę swój długi piękny welon, czmychnęła sprzed ołtarza, zostawiając w kompletnym oszołomieniu pana
młodego i wszystkich.
Rodzina i goście wybiegli przed kościół i... zobaczyli tylko tumany kurzu, wzbijające się spod kół samochodu uwożącego pannę młodą. Bo to
była ucieczka zaaranżowana. I nim ktokolwiek się zorientował, w kościele
paręnaście kilometrów dalej odbył się ceremoniał sakramentu małżeństwa
Hanny z ukochanym Józefem.
Słuchałam tej opowieści w niewielkim mieszkanku naszych Czytelników Hanny i Józefa na Zagórzu. Trzymają się za rękę, zaśmiewając się
przy wspomnieniach. Od tamtej niewiarygodnej ucieczki panny młodej
minęło ponad 50 lat.
(E.K.)

Wszędzie i zawsze zostawiajmy po sobie porządek: nie polega to na zakopaniu śmieci w plażowym piasku. Po prostu trzeba
cały swój bałagan wziąć z sobą i wrzucić do kosza na śmieci, kontenera itp. Pamiętajmy, że dzieci nas obserwują i po nas powtarzają zachowania. Przez cały rok człowiek kulturalny sprząta
po swoim czworonożnym pupilu.
W ub. roku w wielu miastach zaczęto w miejskiej komunikacji akcję ,,Zdejmij plecak”. Chodzi i o zwiększenie miejsca w
tramwajach, autobusach i o... bezpieczeństwo współpasażerów.
Uderzenie wypchanym plecakiem w tramwajowym tłoku jest
niezwykle bolesne. Wiem, bo tego doświadczyłam!
Listopadowe dni u niektórych trwają cały rok: człowiek kulturalny nie narzuca się bliźniemu w żałobie, nie wypytuje ,,jak
to się stało?”, dyplomatyczna pomoc osobie cierpiącej, cierpliwe
wysłuchanie żalu – to też jest w kanonie ,,dobrego zachowania”.
W tym samym kanonie jest nie zadręczanie otoczenia swoimi
opowieściami żałobnymi. Powściągliwość w różnych kwestiach
jest domeną człowieka dobrze wychowanego!
I już czas kolędowania świątecznego. Nie umiesz śpiewać – nie
śpiewaj! W kolędzie ,,Hej, w dzień narodzenia” św. Józef mówi
do jednego z mało umuzykalnionych pastuszków ,,-Nie śpiewaj
tak pięknie, bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie”... (E.K.)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

18

z kroniki szkolnej sp 55

koncert na 1500 flażoletów

10 stycznia 2015 roku uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu wzięli kolejny już raz udział w spotkaniu
flażolecistów w Katedrze Poznańskiej. Tegorocznemu XIX już
spotkaniu przy betlejemskim żłóbku przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, a
prowadził je tradycyjnie ksiądz Mateusz Drob, który obecnie jest
proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Na młodych flażolecistów czekały specjalnie wydane śpiewniki, w których tym razem pojawiły się nowoopracowane kolędy.
Niezwykłą atrakcją tegorocznego kolędowania był kobziarz,
który grał wraz z flażolecistami. Atmosfera spotkania jak zwykle była niesamowita. W katedrze w tym roku zabrzmiało ponad
1500 piszczałek, na których grali nie tylko uczniowie szkół pod-

stawowych i gimnazjów Poznania, ale także z całej Wielkopolski.
Kto nie miał instrumentu muzycznego mógł śpiewać. Niech żałują ci, którzy tam nie dotarli. W przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie katedralnych spotkań i nas tam nie zabraknie.
Magdalena Andrzejewska, Mariola Bandosz,
Lucyna Bojarska

Styczniową tradycją naszej szkoły jest Konkurs Recytatorski
Prozy i Poezji dla uczniów klas 1-3 organizowany już po raz
trzynasty. Późnym popołudniem 12 stycznia br. uczennice (bo
w tym roku wyjątkowo wystąpiły same dziewczęta), recytując
ulubione fragmenty prozy i wiersze, wprowadziły nas dorosłych
słuchaczy w piękny, kolorowy i radosny świat dzieciństwa. Każda
z dziewcząt zaprezentowała się z wdziękiem i wykazała naprawdę dobrym przygotowaniem, a recytowane teksty wcale nie były
krótkie. Dlatego gratulujemy wam wszystkim - drogie uczennice
z klas 1a, 1b, 1c, 2b i 3a pięknego występu!

Zgodnie z zasadami konkursu 2 osoby, które otrzymały największą ilość punktów, mogły reprezentować naszą szkołę w
Eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Dzięki temu w piątek 23 stycznia Nikola Czyżyk z klasy 1a i Julia
Nowacka z klasy 2b wystąpiły na scenie Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2 w Poznaniu wraz innymi laureatami szkolnych konkursów recytatorskich z całej Wielkopolski.
Gratulujemy dziewczętom udziału w Eliminacjach, a Julii
zakwalifikowania się do Finału!!! Ponadto dziewczynki wraz z
Anią Janik, która zajęła 3. miejsce, będą mogły raz jeszcze zaprezentować swe umiejętności recytatorskie podczas wiosennego
przeglądu talentów.
Monika Baszczyńska

styczniowe recytacje

z historii zagórza (2)

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA. W XII w. w południowej
części Ostrowa Tumskiego za Wzgórzem Kapitulnym na Zagórzu zbudowany został kościół św. Mikołaja (prawdopodobnie na miejscu dzisiejszego Seminarium Duchownego i kaplicy seminaryjnej). Wzgórze
zostało zniwelowane w czasach bp. Jana Lubrańskiego. Glinę ze wzgórza
wykorzystano do produkcji cegły, a ta posłużyła do budowy fortyfikacji
na Ostrowie Tumskim.
Kościół św. Mikołaja był pierwotnie drewniany, a gdy w lutym 1463
r. spłonął, dziekan katedralny Adam z Dombrowy go odbudował i hojnie wyposażył. W 1477 r. bp poznański Andrzej z Bnina wyniósł go do
godności kolegiaty i ustanowił kościołem parafialnym dla miasta Chwaliszewa. W kościele znajdowało się kilkanaście ołtarzy oraz kaplic, należących do rzemieślniczych bractw z Zagórza i Chwaliszewa.
Kościół przetrwał do 1805 r. Wtedy ze względu na jego zły stan budowalany oraz pod presją władz pruskich został rozebrany. Po kościele św.
Mikołąja ozostał jedynie renesansowy dzwon z 1551 r., który umieszczono na dzwonnicy kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Nieistniejący od 1805 roku kościół Św. Mikołaja na Zagórzu.
Obraz malował pochodzący z Niemiec Karol Alberti.

SIOSTRY DIAKONISKI (1866-1945). W 1836 r.
niemiecki pastor Theodor Fliedner powołał w nadreńskim miasteczku
pierwszy Zakład Sióstr Diakons, który skupiał kobiety-ewangeliczki,
pragnące jako samarytanki realizować swoje powołanie życiowe w służbie dla osób biednych i chorych. Jedyne śluby, które diakoniski składały
to przyrzeczenia chrzcielne: ,,wyrzeczenie się szatana i wszelkiej pychy
jego i należeć do Boga w Trójcy Świętej i Jedynego”.
Diakoniski działały w służbach opiekuńczo-socjalnych: w misjach
dworcowych, szpitalach, domach dla fizycznie i umysłowo chorych, w
szkołach i przedszkolach, w parafiach ewangelickich. Dla zaznaczenia
profesjonalności swej posługi diakoniski przywdziały budzące respekt
habity.
Niemka Johanna Bade była przez 45 lat (1866-1911) pierwszą przełożoną diakonisek w Poznaniu. Pierwszy dom diakonisek w Poznaniu
powstał na Zagórzu nr 6 w 1866 r. Ok. 1886 r. diakoniski zakupiły dom
na Zagórzu nr 15. W tym budynku najpierw na parterze był szpital. Po
roku 1875 – oddział dla umierających kobiet. Na pietrze znajdowały się
sale dla dzieci. Później siedziby diakonisek powstały też w śródmieściu.
Diakoniski opuściły Poznań w 1945 r.

Dom ss. diakonisek przy ul. Zagórze 6.
Widok z 1866 r.
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mikroigłą w zmarszczki!

Starzenie się jest odwiecznym problemem. Od wieków też, zwłaszcza
kobiety (a teraz także mężczyźni)
walczą z oznakami upływu czasu. W
walce pomaga im kosmetyka. Mówi
pani Paulina Rożewska (na zdjęciu),
kosmetyczka, właścicielka Salonu SAPHONA przy ul. Łaskarza.
- Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych zabiegów antystarzeniowych jest mezoterapia mikroigłowa
– silniejsza niż zwykłe działania pielęgnacyjne, ale mniej radykalna niż botox
czy ingerencja chirurgiczna. To delikatne
mikronakłucia skóry, które zmuszają ją
do samodzielnej, bardzo intensywnej odnowy i regeneracji co daje efekty w postaci m.in. wygładzenia zmarszczek, polepszenia kolorytu skóry,
likwidacji przebarwień. W trakcie zabiegu powstają mikrokanaliki w
warstwie rogowej naskórka, które umożliwiają wniknięcie związków aktywnych w głąb skóry. Każdy problem jest traktowany indywidualnie, np.
do cery naczyńkowej aplikowana jest substancja rozjaśniająca, przy likwidacji blizn np. potrądzikowych stosuje się preparaty rozbijające te blizny,
dzięki czemu stają się mniej widoczne.

- Jakie jeszcze problemy
skórne likwiduje mezoterapia mikroigłowa?
- Stosuję ją także przy cellulicie, na rozstępy, na skórę
głowy gdy wypadają włosy.
- Mężczyźni też mają
problemy ze skórą...
- Mezoterapię mikroigłową stosuje się bez względu
na płeć!
- Ile zabiegów jest potrzebnych, aby efekt był
widoczny?
- Od 6 do 10 zabiegów, co
dwa tygodnie.
Fot. Tomasz Budasz
- Czy taki zabieg jest bolesny?
- Pewien dyskomfort występuje tylko przy mikronakłuciach (na milimetr w głąb naskórka), ale to trwa zaledwie 10 minut. Na cały zabieg
trzeba zarezerwować godzinę.
- Czy są jakieś przeciwskazania zdrowotne?
- Warto poinformować kosmetyczkę o uczuleniach na jakieś substancje,
o chorobach, zażywanych lekarstwach, bo skóra ma różną kondycję i różnie reaguje.
Rozmawiała: Ewa Kłodzińska
Na zdjęciu: urządzenie do m.in. mezoterapii mikroigłowej.

Schronisko dla poznańskich zwierząt

Może być w skałowie

Nowoczesne schronisko dla zwierząt z terenu Poznania jest niezbędne, bo warunki panujące przy ul. Bukowskiej są złe. Obiekt ma
50 lat, jest zbyt mały i przestarzały. Zwierzęta mają tam trudne warunki bytowania. Wcale jednak nie trzeba budować schroniska w Kobylepolu, zaoszczędzając zarazem wiele milionów złotych.
Blisko Poznania, w Skałowie koło Kostrzynia, powstaje międzygminne schronisko dla zwierząt (fot. z prawej). Współinwestorzy to Starostwo
Powiatu Poznańskiego i 11 gmin (Czerwonak, Suchy Las, Pobiedziska,
Kostrzyń, Kleszczewo, Swarzędz, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Nekla). Z większości z nich jest dalej do Skałowa niż z Poznania (ok. 18 km). Argument „niemożliwości rozwiązania logistycznego”
dowozu zwierząt z Poznania do Skałowa był dla poprzedniego prezydenta Poznania powodem odrzucenia pomysłu stworzenia schroniska
aglomeracyjnego. Trudno to pojąć, gdyż dojazd pod Kostrzyń to prosta,
dobra droga na Warszawę, będzie też asfaltowa pod samo schronisko, a
przy nim przystanek autobusowy. Od dworca PKP jest tylko 2 km.
Koszt budowy tego schroniska wynosi nieco ponad 9 mln zł. Wzorem
dla tej inwestycji były rozwiązania zastosowane w Berlinie na Falkenbergu oraz w innych, nowoczesnych obiektach. Będą tam miejsca dla
psów, kotów i innych porzuconych zwierząt, ogrzewanie podłogowe,
największa w Polsce sala edukacyjna i ośrodek wykładowy dla studentów weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego, klinika weterynaryjna,
cmentarz dla zwierząt, spalarnia zwłok i wybiegalnia dla psów.
To ma służyć edukacji, rekreacji i świadomej adopcji zwierząt. Niestety
zabrakło pieniędzy na wszystkie, ciekawe plany. Za fundusze Poznania można by je w pełni zrealizować i dobudować dodatkowe pawilony dla zwierząt
z terenu naszego miasta. Działka jest wystarczająca (ponad 5ha, z możliwością powiększenia przez wykup). Inwestycja w Skałowie nie budzi też
sprzeciwów społecznych.
Słyszymy, że mieszkańcy Kobylepola - nie chcąc na swoim terenie
schroniska dla zwierząt - są pieniaczami. Nie traktuje się ich jako
stronę w postępowaniu administracyjnym i w rozmowach, bo podobno nie są bezpośrednimi sąsiadami przyszłej inwestycji. Mamy tu do
czynienia z arogancją urzędników i skandalicznymi decyzjami.
Stawia się nam za przykład wspaniałe schronisko w Berlinie na
Falkenbergu. Zrobiliśmy rekonesans i przekonaliśmy się, że przykład
ten jest naprawdę dobry i godny naśladowania. Azyl na Falkenbergu pobudowano z pieniędzy prywatnych darczyńców, na prywatnej
działce i pod egidą Berlińskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.
Przeciętny podatnik z Berlina nie dał na jego budowę ani eurocen-

Gdyby poznańscy decydenci dogadali się z Zarządem Międzygminnym, część psów z Bukowskiej udało by się tam przenieść już w tym
roku. Schronisko ma być oddane do użytku we wrześniu 2015 r. Koszty
przystąpienia Poznania do tej inwestycji mogą wynosić ok. 10 mln zł.
Zarząd Międzygminny oraz starosta Jan Grabkowski z wielką przychylnością odnoszą się do tego projektu schroniska aglomeracyjnego. Mielibyśmy wspaniały przykład myślenia władz w kategoriach szerszych społecznie i ekonomicznie. Aglomeracyjne Schronisko w Skałowie zostało
by pewnie najciekawszym rozwiązaniem tego typu w Polsce.
Z prostego rachunku wynika, że na przyłączeniu do budowy schroniska dla całej aglomeracji poznańskiej miasto Poznań może oszczędzić ponad 20mln zł! Za te pieniądze można w Poznaniu zrealizować obiekt z mieszkaniami komunalnymi, których tak brakuje dla
przeciętnie uposażonych rodzin, lub znacznie dofinansować ciągle
odwlekaną budowę “Szpitala dla Małego Człowieka” (dziecięce szpitale poznańskie mają nieludzkie warunki). W naszym mieście jest tyle
koniecznych inwestycji, że pewnie można wskazać jeszcze inne, które
powinny być zrealizowane już “na wczoraj”. A może porządny poznańczyk oddałby część swoich długów i nie zostawiał ich następnym pokoleniom?
Hanna Grobelna “Przystanek Folwarczna”
ta. Dopiero po oddaniu schroniska do użytku podatnicy berlińscy
dokładają około 1/8 kosztów utrzymania (o kosztach tego schroniska l
Poznański podatnik ma za swoje pieniądze zbudować nowe schronisko i je utrzymać. Nasze organizacje zajmujące się prawami zwierząt nie
mają pieniędzy. Miasto też, musiałoby się na ten cel znów zapożyczyć
(a Poznań ma już 2 mld zł długu) i sprzedać teren schroniska na Bukowskiej. Deweloper już go częściowo kupił i nabył dzierżawę wieczystą
gruntu przy schronisku. Stąd miasto może uzyskać ok. 30 milionów zł,
co pokryłoby koszty budowy schroniska. Pieniądze te deweloper ma
przekazać w okresie 2 lat. Z tego wynika, że należy ponownie rozważyć
koncepcję schroniska aglomeracyjnego w Skałowie.
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Z życia Szkoły Podstawowej nr 46 na Osiedlu Warszawskim
U PIERWSZOKLASISTÓW

Uczniowie klasy Ia zaprosili rodziców na przedstawienie jasełkowe.
Dzieci występowały w pięknych strojach. Świetnie zagrały swoje role,
śpiewały kolędy i wprowadziły wszystkich w miły nastrój oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia. Przybył także bardzo ważny i wyczekiwany gość – Gwiazdor.

Klasa Ia zakończyła realizację kolejnego projektu pt. „Budynki dookoła nas”. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: Jak powstaje
dom? Kiedy powstały bunkry? Dlaczego na budynkach powtarzają się
numery? Dzieci zwiedzały okolicę, poznawały historię, były w bunkrze
przy ul. Mogileńskiej, spotkały się z panią architekt. Zbierały informacje, dokonywały pomiarów i obserwacji, wyciągały wnioski. Przygotowały też prezentację swoich domów i okolicy.

Zawitało do nas „Mobilne planetarium”. Uczniowie klasy Ia obserwowali mapę nieba, szukali gwiazd, podziwiali komety. Dzieci dużo się
nauczyły, były bardzo dociekliwe, zadawały pytania i w ciekawy sposób
poszerzyły swoje wiadomości

Uczniowie klasy Ia uczestniczyli w kolejnych już warsztatach kulinarnych. Tym razem piekli oraz ozdabiali pierniki. Dowiedzieli się, jakie
produkty są potrzebne do ich wykonania i jak się je robi. Własnoręcznie
wykonane słodkości smakowały wyśmienicie.

Czytajmy!

że nie ma polskich objaśnień włoskiego menu), obyczaje. Jej powieści
to pewnie gratka dla tych, którzy zwiedzali Wenecję – miasto o niecodziennym klimacie. Kryminałów z akcją zawsze toczącą się Wenecji i z
komisarzem Guido Brunettim w roli głównej, Leon napisała ponad 20.
Fabuła jest tak skonstruowana, że daje sporo wiadomości np. o wyrobie
szkła, zagrożeniach ekologicznych, losie imigrantów, seksturystyce, mafii i prostytucji, włoskich oszustwach podatkowych itd. Równocześnie
Leon ostro krytykuje włoską politykę i skorumpowanych polityków,
tamtejszą biurokrację itd. Może dlatego nie pozwala na wydanie swoich
książek w języku włoskim?
Marc Levy napisał książkę ,,A gdyby to była prawda” w stylu ,,uwierz
w ducha”. Duch należy do bardzo ładnej lekarki, tkwiącej po wypadku w
głębokiej śpiączce. Ciało lekarki leży, grozi jej eutanazja, a jej duch zaprzyjaźnia się z przystojnym architektem, który – no, właśnie, uwierzył
w ducha. I się w nim zakochał z wzajemnością zresztą. Teraz trzeba zrobić wszystko, aby duch połączył się z ciałem i zdążyć przed odłączeniem
wszelakich medycznych urządzeń podtrzymujących ciało lekarki przy
sztucznym życiu. Jest zabawnie, romantycznie, czasem łza w oku się kręci. Jest happy end, choć trochę przewrotny.
Ewa Kłodzińska

miłość, mord i duch

Karin Fossum jest norweską królową kryminału. Akcja ,,Utraconej”
dzieje się w norweskiej wiosce, w której doszło do brutalnego zamordowania egzotycznej, nikomu nieznanej cudzoziemki. To Hinduska Poona, którą podczas pobytu w Indiach poślubił spokojny i małomówny
Jomann. Z konieczności jego żona ma przybyć do wioski później. Do
spotkania już nie dochodzi. Poonę nie dowozi do nowego domu ten,
którego opiece została powierzona. To też powieść o pięknej spokojnej
miłości, przywiązaniu do rodziny. Polecam paniom i panom!
Nasza Biblioteka przy Tomickiego jest dobrze zaopatrzona w kryminały. Wśród nich znalazłam wiele napisanych przez Donnę Leon. I stałam się jej fanką! To Amerykanka, mieszkająca od lat w Wenecji. . Leon
pierwszą powieść napisała w 1991 r., potem porzuciła los wykładowcy
i od 1998 r. zajmuje się wyłącznie pisarstwem. Wenecję zna jak własną
kieszeń, także rozmaite zakamarki, życie codzienne, kulinaria (szkoda,

ZAPRASZA W KARNAWALE

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

na TAŃCE w czwartki godz. 17-21, piątki godz. 18-23, soboty godz. 18-24.
na PODKOZIOŁEK!!! wtorek 17.02 godz. 18-23

Bogata karta dań, renomowani kucharze, miła obsługa, eleganckie wnętrza
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na luty

BARAN - Miej na uwadze aforyzm St. J. Leca: “Streszczajmy
się. Świat jest przeludniony słowami”. - Czas chyba przejść do czynów i skończyć z pustosłowiem. Sama(sam) widzisz, że dotychczasowe efekty masz praktycznie żadne, ale nawet nie możesz się temu
dziwić, ani tym bardziej mieć do kogokolwiek pretensje. Wszyscy już mają słów dosyć, czekają na konkrety. Koło pewnej osoby
w Twoim otoczeniu, tak Cię denerwującej, przechodź obojętnie. Nie zwracanie na nią uwagi będzie dla niej karą.
BYK - G. Laub powiedział: “Ceni się aforyzm m. in. dlatego, że zawiera
pół prawdy. To już jest bardzo wysoki procent”. Zadowól się tym, dlaczego
tak uparcie drążysz sprawę. Nawet, gdy się dokopiesz prawdy stuprocentowej, nie da Ci to żadnej satysfakcji. Wyraźny boom materialny. I głowa
do góry. Zamiast obnosić marsową twarz, częściej się uśmiechaj. To budzi
zaufanie i zjednuje ludzi. Pamiętaj, że wszyscy mają jakieś tam kłopoty.
BLIŹNIĘTA - Twoja postawa to wieczne opuszczanie rąk i czekanie na
coś nie jest zbyt twórcza i motywacyjna. Walcz z biernością, tym bardziej,
że do tej pory zaliczano Cię do ludzi czynu, energicznych i z inicjatywą.
Inaczej wypadniesz z toru i jak ulał będzie pasowało do Ciebie powiedzenie H. Heine’go: “Najdalej zaszedł w ignorancji”. Nic nie przychodzi bez
wysiłku, nie czekaj więc na przysłowiowe gołąbki...
RAK - Decyzja nie najłatwiejsza, ale gdy przyjdzie pora jej podjęcia pamiętaj o powiedzeniu, którego autorem jest Leonardo da Vinci: “Kto chce
się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powieszony”.
Nie możesz chcieć wszystkiego na raz, bo istnieje realna groźba, że osiągniesz niewiele. Ale sprawa wymaga większego jednak wysiłku, sam talent
nie wystarczy.
LEW - M. Ebner - Eschenbach: “Mądry głupiemu ustępuje. Smutna to
prawda, toruje ona głupocie drogę do opanowania świata”. Chyba więc
dosyć tych ustępstw, uprzyj się w chęci postawienia na swoim. Masz stuprocentową rację i czas uświadamiać to drugiej stronie. Należysz raczej do
ulubieńców fortuny, nie masz więc co przejmować się drobnymi przeciwnościami. Smak zwycięstwa będzie tym większy.

IMIENNIK LUTOWY

RYSZARD (7 lutego) jest surowy wobec innych, ocenia ich
subiektywnie. Uwaga – może być tyranem i despotą! Chce być
najlepszy. wykorzystując tę cechę Ryszarda można nim manipulować. Choleryk kontrolowany. Potrafi być dobrym przyjacielem. Wobec przyjaciół jest jednak bardzo zaborczy. Podobnie
w miłości – partnerka musi mu być podporządkowana. To mężczyzna bardzo inteligentny, ale do wszystkiego podchodzi analitycznie, kalkulując, wyważając ,,za” i ,,przeciw”.
DAMIAN (23 lutego) ma trudny charakter: gdy coś sobie wbije w głowę, trudno go od pomysłu odwieść. Opór to część jego
systemu filozoficznego. Porażki nie przygnębiają Damiana, ale
mobilizują do jeszcze większej aktywności. Nie znosi ograniczenia swobody. Nie lubi cwaniactwa. Potrzebuje podbojów seksualnych, zmysłowych. Niebezpieczny uwodziciel. Jest rodzinny.
Jego dom ma szeroko otwarte drzwi, lubi towarzystwo, ale gdy
się znudzi to... wyprasza gości.

PANNA - “On mi się nie podoba. Dlaczego? Bo mu nie dorównuję” (F.
Nitzsche). Jeśli będziesz wychodzić z takiego założenia, nie licz na przyjaciół w swoim otoczeniu. Każdy ma jakąś mocną stronę, ale ma przecież
i słabszą. Prawda jest taka, że nie znosisz w swoim gronie innych dominantów. Jeśli się za takiego uważasz, ukrywaj to dosyć głęboko. Od razu
odzyskasz przyjaciół.
WAGA - “Wolałbym się powiesić, niż stale wszystkiemu przeczyć, stale być
w opozycji, stale w pogotowiu czyhać na braki i słabość mych bliźnich”
(J.W. Goethe). Ale Ty nie wolisz. Nie dziw się więc uczuciu osamotnienia,
a raczej zmień styl bycia. A wówczas i wokół Twojej osoby wiele się zmieni.
Jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, ale zdobądź się jednak na
trochę więcej samodyscypliny i wytrwałości. Wydarzenia przyniosą sporo
emocji.
SKORPION - Postępujesz dokładnie w myśl powiedzenia H. Hebbela:
“Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowodnienia
głupstw”. Co Ci to daje? Satysfakcję, pieniądze, pozycję? Nic z tych rzeczy.
Czyżby to była drobiazgowość, a nawet małostkowość? Przemyśl sprawę,
po co po próżnicy tracić czas. Na rozgrywające się wydarzenia reaguj bez
emocji. Ten chłód zaprocentuje w przyszłości jakże trafną decyzją. I raczej
nie ulegaj różnym namowom, masz przecież własne zdanie.
STRZELEC - M.Ebner - Eschenbach: “Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć”. Wniosek z tego jest prosty: na naukę nigdy nie jest za późno.
Zmobilizuj się więc, popracuj intensywnie, zobaczysz, jak Ci się to opłaci.
Kontakt bardzo ciekawy, warto iść tym śladem. W sporze się nie wypowiadaj. Problem rodzinny wymaga cierpliwości. Każdy ma swoje racje i
trudno zająć stanowisko zdecydowanie po jednej stronie.
KOZIOROŻEC - “Gdy racje są kruche usztywnia się stanowiska” - St. J.
Lec. Zdecyduj się więc na swój prywatny “okrągły stół”, zdając sobie sprawę z faktu, że krok ten będzie wymagał ustępstw. Ale lepiej pójść na nie,
niż trwać w takiej szarpaninie jak dotychczas. Wykorzystaj swoje atuty, a
więc zręczność i umiejętność zdobywania sobie ludzi. Jeśli Ci nawet nie
pomogą, to przestaną przeszkadzać. Najważniejsze - nie ulegaj tak łatwo
różnym fascynacjom.
WODNIK - J. Tuwim: “Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa”. Niech będzie mottem Twojego zachowania i to nie tylko w tym tygodniu. Prawda jest taka, że zbyt łatwo
upajasz się swoimi słowami, a inni nie chcą. Budzi to z kolei Twoją niechęć
do niektórych i zamiast sympatyków masz wrogów. Chociaż Twoje sprawy
mają się wcale nieźle, ostatnio jakby stanęły w miejscu. Budzi to u Ciebie
niepokój.
RYBY - “Głupio schlebiasz sobie, myśląc, że wmówisz w innych, w co
sam nie wierzysz” - Vauvenargues. Albo kłam lepiej, albo zdecyduj się na
inną taktykę. Nie zapominaj jednocześnie, że jest to dla Ciebie bardzo ważny okres i bardzo ważna sprawa. Nie ma sukcesu bez ryzyka i jeśli nawet
się boisz, nie odradzaj innym zdecydowanego działania. Zapominasz, że
jest to sprawa, która może zupełnie odmienić niełatwe życie kogoś Ci bliskiego.

KLIMAPOZ ANTONINEK KOŁOBRZEG
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
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Atrakcyjne
niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 352 72 34
505 155 276, 697 144 395
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RESTAURACJA

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI

UPOMINKI - GAD¯ETY
GRAWEROWANE LASEREM

Szanownym
pacjentom

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39

tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

serdecznie życzymy

wszelkiej pomyślności

w nowym roku 2015

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 61 870 80 49

SKLEP RTV-AGD

ZEGARMISTRZ

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9, tel. 61 870 84 17

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Czynne od pon. do pt.
godz. 15.00 - 18.00

1988

2015

organizuje kursy na prawo jazdy kat. A, B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

Tel. 602 685 977

Spotkania w poniedziałki, środy, piątki
godz. 18.00, ul. Warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

tel. 61 879 25 48 kom. 507 047 067

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
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www.kamieniarz.org.pl

Fundacja SŁONECZKO wraz z mamą Eryka,
chorego na mózgowe porażenie dziecięce,
proszą o pomoc. Gdyby nie błąd lekarzy,
Eryk byłby zdrowym dzieckiem.
Dotychczasowe wysiłki przynoszą efekty
dając rodzicom nadzieję i siły.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33
SBL ZAKRZEWO O/Złotów
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację
Eryka Łuczaka” Nr KRS 0000186434

