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Odszedł sąsiad i przyjaciel

Pogrzeb śp. płk. dr. inż. Adama Biskupa (1947-2015) odbył się 
14 lutego br. Koledzy oficerowie zadbali, aby ofiarny i wybitny 

żołnierz zmarły 6 lutego br. miał prawdziwie żołnierski  
pogrzeb. Na cmentarzu przy urnie w Tarnowie Podgórnym 

nie zabrakło kapelana wojskowego, wspomnień, warty, 
orkiestry i salwy honorowej.   

Bardzo brakuje nam Ciebie Ada-
mie, dla nas Anzelmie. Rodzinnie 
miałeś korzenie wielkopolskie i ślą-
skie, co przejawiało się Twoją szcze-
gólną racjonalnością, solidnością, 
realizmem, skutecznością i innymi 
cennymi cechami.

Zawsze życzliwy, uczynny, bezkon-
fliktowy, wyrozumiały sąsiad i przy-
jaciel. Systematyczny, uporządkowa-
ny, pracowity, godny zaufania, odpo-
wiedzialny, rozsądny, przewidujący. 
Po prostu człowiek niezawodny, jakiego w roli sąsiada i przyjaciela 
tylko można życzyć innym. Wraz z żoną Ewą należał do miesz-
kańców, którzy tworzyli Antoninek Dolny, stawiając tu w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku swoje domy w szczerym polu. 

Był oficerem o bardzo wysokich, cenionych kwalifikacjach, ale 
pozostał zawsze skromnym człowiekiem, z sympatycznym dystan-
sem do siebie i sobie tylko właściwym poczuciem humoru. Ukoń-
czył - jako jeden z najlepszych absolwentów informatyków - reno-
mowaną Wojskową Akademię Techniczną, uzyskał tytuł doktora, 
wiele lat pełnił żołnierską służbę w Poznaniu. Uzdolnienia i praca 
przyniosły mu szybkie awanse aż do stopnia pułkownika, a jeśli 
nie został generalem to tylko wielka strata dla polskiej armii. Wiele 
lat służył na wojskowych misjach pokojowych za granicami kraju, 
przynosząc wszędzie chlubę naszym siłom zbrojnym i Polsce.

Wyjazdy zagraniczne stały się dla niego możliwe, ponieważ już 
jako dojrzały człowiek i oficer skorzystał z okazji opanowania ję-
zyka angielskiego na specjalnym, bardzo intensywnym i trudnym 
dwuletnim kursie dla wojskowych. Nie tylko kurs ukończył, ale 
znakomicie opanował ów obcy język w mowie i piśmie. To właśnie 
otworzyło mu drogę do zagranicznych misji pokojowych w bardzo 
wielu krajach na całym świecie. Ukoronowaniem tego była  służą-
ca wojskowym misjom dziewięcioletnia praca logistyczna w do-
wództwie sił ONZ w Nowym Jorku. 

Wszędzie zostawiłeś po sobie Adamie Anzelmie jak najlep-
sze wspomnienia, utrzymywałeś do końca niezwykle szerokie, 
codzienne kontakty z licznymi znajomymi na całym świecie. 
Nam, najbliższym sąsiadom i przyjaciołom, brakuje Cię Anzel-
mie najbardziej. Duchowo pozostaniesz z nami tak długo, do-
póki będziemy się spotykać, jak przez te wszystkie lata z Tobą.                                                                                                                                            
                                                   Sąsiedzi i przyjaciele z Antoninka

Wybory do lokalnych samorządów, czyli do rad osiedli, są ponie-
kąd, a nawet na pewno, ważniejsze od wszelkich innych wyborów, 
w których mamy prawo uczestniczyć. Dlaczego? Dlatego, że dobry 
lokalny samorząd może w krótkim czasie wnieść do naszego osie-
dlowego życia wiele korzystnych zmian, na pewno nie nałoży na 
nas nowych podatków, nie zdefrauduje i nie zmarnuje publicznych 
pieniędzy. A trzeba podkreślić, że tych pieniędzy ma do swojej dys-
pozycji sporo, bo przecietnie około pół miliona złotych rocznie na 
osiedle, a będzie jeszcze więcej. Poza tym, jeśli osiedlowym radnym 
się chce, to mogą postarać się także o znaczne dotacje z innych 
źródeł.

Istnieją niezliczone i bardzo przekonujące dowody na to, że lokal-
ne samorządy są w stanie bardzo odczuwalnie poprawić osiedlową 
tzw. infrastrukturę, służącą wszystkim mieszkańcom. Wspomnę tu 
choćby o stworzonym przez małą radę „z niczego” kompleksie re-
kreacyjno-sportowym w Antoninku przy ul. Sabiny/Wandy. Gdyby 
nie pomysłowość, zaangażowanie i upór mieszkańców radzie, do 
dzisiaj w tym miejscu, zamiast boisk i placu zabaw, byłyby tylko 
chaszcze i śmieci. Podobne przykłady dużych lokalnych dokonań 
mamy m. in. na Głównej, Osiedlu Warszawskim, Komandorii...

Władze miasta - Rada i prezydent - długo traktowały lokalne 
samorządy z przymrużeniem oka, nazywając je zresztą nadal pro-
tekcjolnie „pomocniczymi”. Okazało się jednak, że większe pienią-
dze, oddane na odczepnego do dyspozycji osiedlom, są wydawane 
niezwykle mądrze i efektywnie, chociaż samodzielność społeczni-
ków jest tu bardzo ograniczona biurokratycznym, urzędniczym 
nadzorem. Nie da się już dłużej nie dostrzegać faktu, że jednostki 
„pomocnicze” potrafią o niebo gospodarniej wydawać grosz pu-
bliczny niż władze miasta. A to jest niezbity argument za wprowa-
dzeniem daleko idącej decentralizacji w gospodarowaniu miejskim 
budżetem. Dlatego musimy wybrać dobre rady osiedli.

                                                                           Marcin Dymczyk
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zamiast goździka i rajstop

apel o poparcie 
Nasze wybory 22 marca br.

Mężczyźni mają łatwiej – westchnęłam zrezygno-
wana po kolejnej bezskutecznej próbie obrysowania 
eyelinerem obu oczu równo. Jak jednym (okiem) 
przypominałam Kleopatrę, to drugim... pandę.   
A facet? Ogoli się (O! Jaki zadbany...) albo nie (ale 
ciacho, macho! Tego ,,macho”, nawiasem mówiąc, 
do życia powołał Hemingway, jako twardego męż-
czyznę, a ona przy nim taka malutka i nieporadna. 
Teraz nasi młodzi macho do 30-tki albo i dłużej  
w domu rodzinnym trwają i mamusinej spódnicz-
ki się trzymają. I tyle z hemingway’owskiego macho zostało) ) i jest ok.  
A gdy kobiecie z wiekiem jakiś wąsik się sypnie to zrozpaczona biegiem 
do kosmetyczki bieży, aby depilacji się poddać. Czasem sama mozolnie  
i z bólem niejakim włoski usuwa.

Albo inny przykład z życia wzięty. Tato na urlopie ,,macierzyńskim” 
urasta do roli bohatera. Ale, bądź co bądź, to nie on w ciąży był i przez 
dziewięć miesięcy katorgi różne znosił. On tylko partnerkę na duchu pod-
nosił. A spróbuj urodzić arbuz (to cytat z pamięci z jakiejś powieści). Facet 
nie urodzi niczego. Aby być facetem wystarczy, by dom postawił, drzewo 
zasadził, syna spłodził. Tego syna to już kobieta musi urodzić... 

Tak sobie myślę, że Bóg musiał być mężczyzną! Nawet jak wygnał Ewę  
i Adama z raju to ją skazał na ciążę i porodowe męki, a jemu za karę 

kazał pracować. No, ktoś musiał... I przez dekady czasów minionych ona 
ręce sobie urabiała do łokci w pracy i w domu ognisko podtrzymywała,  
a on w garniturku, z teczuszką (a w niej kanapki na śniadanie przez nią 
zrobione) do pracy szedł. A gdy wracał setnie umęczony to z gazetą, pi-
wem przed telewizorem zasiadał i na obiad czekał... A ona powinna być 
dobrą gospodynią i matką, a potem jeszcze wampem, choć o śnie spokoj-
nym już tylko marzyła!

Świat się zmienia i nawet mężczyźni też, bo zdarza się, że w kobiety 
się zmieniają. Jednak stereotypy pozostały. Pijany mężczyzna – ot, napił 
się chłopina, pewnie ma kłopoty i robaka zalewa, Pijana kobieta? Co za 
wstyd i obrzydzenie! Jak ona mogła? A w parze: on trzeźwy, a ona nie: 
-Biedny facet, taką mieć żonę/partnerkę, skaranie boskie. A gdy pani tasz-
czy pijanego mężulka – normalka, nikt nie zwróci uwagi i zapewne nie 
pomoże... Mężczyzna zaniedbany? No, mogłaby ta jego Frania o n i e g o   
z a d b a ć  i te portki mu wyprasować. Kobieta zaniedbana? A poszłaby do 
fryzjera/kosmetyczki. Z a d b a ł a b y   o   s i e b i e. Jak jej nie wstyd! 

A co do tytułu... Młodszym Czytelnikom wyjaśniam, że dawno, dawno 
temu, gdy półki sklepowe były puste (stał tylko ocet, a ten na prezent się 
nie nadawał), a Dzień Kobiet (8 marca, ustanowiony na wniosek polskich 
socjalistek na początku ub. stulecia podczas Międzynarodowych Konfe-
rencji Kobiet Socjalistek) świętowany był, 

na akademiach itp. uroczystościach paniom w firmach, fabrykach wrę-
czano zwyczajowo goździk (przed świętem przypominano: ,,Kwiatek dla 
Ewy”) i – niekiedy – rajstopy, wielce pożądane. Takie to były czasy! 

                                                                                        Ewa Kłodzińska 

Drodzy Mieszkańcy!
Jesteśmy mieszkańcami tutejszych osie-

dli, którym leżą na sercu ich dobro. Zało-
żyliśmy więc grupę:

„NOWA INICJATYWA ANTONINEK                                                                                                                                        
       – ZIELINIEC – KOBYLEPOLE”

Pod tą nazwą startujemy w wyborach 
do Rady Osiedla. Jesteśmy pełni zapału, 
każdy z nas ma własny pomysł na to, co 
chciałby zrobić, rozwinąć, poprawić, usprawnić. Łączy nas to, 
że wspólnie chcemy pracować dla dobra najbliższej okolicy i 
jej mieszkańców. Wśród nas są przede wszystkim tacy, którzy 
posiadają już doświadczenie w pracy na rzecz społeczności oraz 
tacy co zamierzają im dotrzymać kroku.

Apelujemy do Was Drodzy Miesz-
kańcy!

Poprzyjcie nas w najbliższych wyborach! 
Zagłosujcie na naszą całą piętnastkę, po-
stawcie znak ,,x” przy każdym z piętnastu 
naszych kandydatów!

Ale przede wszystkim – idźcie na te wy-
bory dnia 22 marca 2015r.! W ten sposób 
uzyskacie wpływ na to, co się dzieje w Na-
szej Małej Ojczyźnie!!! Więcej na: www.
nowainicjatywa-azk.pl  i www.przystanekfolwarczna.pl

                                                               Krzysztof Bartosiak, 
                                             przewodniczący Stowarzyszenia
                                                         ,,Przystanek Folwarczna”

W dniach 4 i 11 lutego br. w Gimnazjum nr 22 w Antoninku 
odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu murala. Akcja ta jest 
kontynuacją zainicjowanej wiosną ubiegłego roku przez Stowa-
rzyszenie ,,Przystanek Folwarczna” idei walki z wandalizmem 
poprzez promocję sztuki. Konkurs „Wypisz –Wymaluj” jest czę-
ścią działań pod hasłem ,,Maluję z Przystankiem Folwarczna”.

Na podstawie haseł określających charakter naszej dzielnicy, 
młodzież zainspirowana ich treścią przedstawia je graficznie, by 

mural literacki następnie zamieścić zwycięskie hasło na murach swojego osiedla. 
Oprócz młodzieży z tutejszego Gimnazjum, udział brała też mło-
dzież Zakładu Wychowawczego z ul.Wagrowskiej .Dwudniowe 
warsztaty pozwoliły młodzieży na wykazanie się inwencją twór-
czą, wyobraźnią i pomysłowością, a powstałe projekty ujrzymy 
wiosną na murach w naszej dzielnicy - w Antoniku i Kobylepolu!                                                                                                                                      
                                                                          Krzysztof Bartosiak 
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koBieta z pasją
i talentem

      PODZIĘKOWANIE
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 

jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.  
                                                                                         Jan Paweł II

Społeczność  Uczniowska, Grono Pedagogiczne oraz Dyrekto-
rzy placówek oświatowych z terenu Osiedla Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole serdecznie dziękują Radzie Osiedla za zaangażowa-
nie i działania podjęte na rzecz utrzymania przedszkoli i szkół. 
Bez waszego wsparcia odnowienie placówek, wyposażenie  w 
pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku byłoby  bardzo utrud-
nione. Wasza serdeczność i pomoc była nieoceniona.  Warunki w 
których dzieci i młodzież może się uczyć są dużo lepsze.

Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali była bezcenna. Cieszy-
my się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i 
młodzieży. Dziękujemy za  lata wspólnej pracy za to, że zawsze 
mogliśmy liczyć na Państwa  pomoc i wsparcie. W ciągu tych 
lat byliście państwo  nie tylko świetnym partnerem, ale również 
najlepszym przyjacielem. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza 
współpraca będzie nadal kontynuowana. 

   O POMOCY OŚWIACIE
Każda rada osiedla - jeśli jest rozsadna, odpowiedzialna i 

działająca naprawdę w interesie swojej społeczności - powinna 
stale pomagać wszystkim miejscowym placówkom oświato-
wym, uczestniczyć w ich codziennym życiu, znać ich problemy 
i je współrozwiązywać. Tak też z pewnością bedzie postępować 
Rada Osiedla A-Z-K, wybrana przez mieszkańcow w odnowio-
nym składzie osobowym. 

Jest jednak skandalicznie szkodliwym społecznie wypacze-
niem, jeśli lokalny samorząd wszystkie otrzymane z miejskiego 
budżetu piniądze oddaje szkołom i przedszkolom, zaniedbując 
całkowicie inne potrzeby swoich mieszkańców. Tak właśnie po-
stępowala Rada Osiedla A-Z-K, której kolejna kadencja teraz do-
biegła końca. 

Nie trzeba wielkich analiz, aby zrozumieć niechwalebne po-
wody takiej kuriozalnej „polityki” finansowej, niespotykanej na 
innych osiedlach, jak Poznań długi i szeroki . W ostatecznym 
wyniku takie rozdawnictwo pieniędzy bynajmniej nie służyło 
dobrze również samej osiedlowej oświacie.             Jan Kowalski

Pani Ina Szczepaniak – zastępca kierownika Klubu ,,Cybin-
ka” SM ,,Osiedle Młodych” przy Warszawskiej, instruktorka 
w wielu działach, ma barwny i powikłany życiorys. I to od 
urodzenia. Jak sama mówi – taki do śmiechu i płaczu. -Piszę 
o tym książkę – napomyka. Na publikację, choćby fragmen-
tów, choćby na łamach MY, jeszcze za wcześnie - zastrzega. W 
naszej rozmowie pomijamy więc tamten traumatyczny czas. 
Pytam zatem o drogę do klubu ,,Cybinka”. Ta droga, okazuje 
się, też nie była prosta.

- Z zawodu jestem... fryzjerką. Męską – mówi, uśmiechając się, 
bo widzi moje zdziwienie. -Jednak uczyłam się dalej, miałam na-
wet pójść do średniej szkoły muzycznej przy Głogowskiej, ale się 
nie udało. Zostałam za to... ekonomistką, podjęłam pracę w Amino 
przy maszynach analitycznych. Choroba przeszkodziła mi w dal-
szej ścieżce zawodowej.

Podjęłam pracę w Spółdzielni Inwalidów ,,Jedność”, która współ-
pracowała ze Stowarzyszeniem START. Jego prezes pan Niemczyk 
zaproponował mi prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych. I właściwie od tego się zaczęło. Podjęłam 
naukę na różnych kursach: rehabilitacji, animacji. Mam certyfika-
ty, jestem przygotowana do prowadzenia zajęć.

Gdy 15 lat temu tworzyła się tu spółdzielcza rada osiedla, 
zaproponowano pani Inie - jako mieszkance - współpracę.

- Postawiłam wtedy warunek. Owszem, ale pod warunkiem po-
nownego otwarcia klubu ,,Cybinka”. Po pewnych perturbacjach, w 
styczniu 2001 roku ,,Cybinka” wznowiła działalność. Na początku 

nie było łatwo – mieszkańcy obawiali się, że trochę podziałamy i 
znowu ,,Cybinkę” zamkną. 

Tymczasem nikt klubu nie zamknął, a pani Ina Szczepaniak 
stara się, aby działalność tej niewielkie placówki urozmaicić 
zgodnie z życzeniami mieszkańców. 

- Chodziło o to, aby mieszkańcy do nas przyszli. Nie siedzieli w 
domach. I tak się stało. Zaczęli mieć własne pomysły: a to robótki 
ręczne, a to aerobik, a to teatr. Do „Cybnki” przyciąga nasz własny 
kabaret, prowadzony przez Zbigniewa Bańkowskiego, a tez  choćby 
pogawędki.  Najpierw było sporo dzieci, ale te wyrosły a osiedle się 
starzeje. Z kolei młodzież, niestety, nie wykazuje się inicjatywą, 
woli domowe komputery... Stąd  powstanie Klubu Seniora w 2004 
r. Teraz to niemała grupa – aż 80 osób. Klub jest znany poza osie-
dlem. W 2006 r. powstał 10-osobowy chór ,,Wesoła ferajna”. Tak, 
ja go prowadzę i w nim śpiewam. Dla 20. - 40-latek mamy zombę, 
taniec z gorącymi rytmami. To wymaga dobrej kondycji. Dla 50-
latek i starszych mamy spokojniejszą gimnastykę usprawniającą, 
którą prowadzę. Owszem, jest jeden problem – nie chcą do nas 
dołączyć panowie!

W ,,Cybince” odbywają się prelekcje, różnotematyczne spo-
tkania. Występują profesjonalni artyści. 

- Wychodzimy na koncerty, robimy wycieczki – a wszystko po to, 
aby nie siedzieć w domu, aby zadbać o siebie na takie ,,wyjście”- 
mówi pani Ina.

Pytam jeszcze o ten czas, gdy pani Ina Szczepaniak zamyka 
,,Cybinkę” na klucz.

- Czytam, słucham muzyki, z mężem i rodziną wyjeżdżamy na 
łono natury. Odpoczywam. I myślę co by jeszcze w ,,Cybince” zro-
bić...                                                                           Ewa Kłodzińska 
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Miała być perła jest katastrofa
co z tą Śródką?

kandydaci do rady osiedla antoninek-zieliniec-koBylepole    
część druga listy społeczników 

DIONIZY RADOJEWSKI
Mam 65 lat, mieszkam w Antoninku od 

1976 r, z zawodu jestem technikiem budowla-
nym. Od 1989r. prowadzę własną działalność 
gospodarczą. Moje hobby to sport – siatkówka 
oraz muzyka – koncerty jazzowe. W latach 90-
tych zainicjowałem powstanie Komitetu Oby-
watelskiego, następnie Osiedla Antoninek, 
Zieliniec, Kobylepole, którego byłem człon-
kiem. Nowa Rada Osiedla, oprócz wspierania 
przedszkoli i szkół, powinna więcej działać 
dla poprawy stanu nawierzchni wielu jeszcze 

ulic naszego Osiedla oraz organizować rozgrywki sportowe dla dzieci i 
młodzieży i wieczornice patriotyczne integrujące mieszkańców. Należy 
również poprawić kontakty z firmami obecnymi na naszym osiedlu.

GRZEGORZ BANASIAK
Mam 56 lat, wykształcenie średnie ogólne. 

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem 
hydraulikiem – spawaczem. Do Antoninka 
przeprowadziłem się z Łodzi i chcę dać coś 
od siebie temu mojemu nowemu miejscu na 
Ziemi, dlatego kandyduje do Rady Osiedla. 
Chciałbym zająć się zagospodarowaniem par-
ku „XX-lecia PRL” i wykorzystaniem możli-
wości, jakie daje położenie Osiedla (lasy, Cy-
bina i stawy). Drugi problem to brak parkingu 
z prawdziwego zdarzenia przy petli tramwajo-

wej, brak chodników, które nagle się kończą nie wiadomo dlaczego albo 
których brak. Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie denerwuje – wszech-
obecne śmieci. Są w Szklarce (strumyczek w Antoninku), na ścieżce z 
Dolnego Antoninka do Górnego, wokół Młyńskiego stawu – wszędzie.

JOANNA 
CIECHANOWSKA-BARNUŚ
Wychowałam się i dorastałam w Poznaniu. 

tu ukończyłam studia polonistyczne na UAM, 
pracowałam w poznańskich szkołach. Najmoc-
niej związana byłam z Liceum św. Marii Mag-
daleny w Poznaniu, które współtworzyłam. Od 
1993 pracowałam w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Obecnie jestem koor-
dynatorem merytorycznym projektu „Nikogo 
nie zgubić, każdego rozwinąć” realizowanego 
ze środków unijnych przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. Od wielu lat aktywnie działam także w organizacjach 
pozarządowych. Jestem inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia „Ra-
zem dla edukacji”, Fundacji Obywatelki.pl oraz Fundacji „Pro terra” 

Jestem mężatką i mam dorosłego syna. W czasie wolnym od pracy 
jeżdżę na rowerze, chodzę z kijami (i psem!), piszę i czytam. W Anto-
ninku mieszkam od 18 lat i uważam, że jest to najpiękniejsze miejsce w 
Poznaniu, a jego mieszkańcy to bardzo rozsądni ludzie. Dlatego warto 
zrobić coś dla tej grupy ludzi i tego niezwykłego miejsca.

PIOTR KRUSZONA
Mam 19 lat i mieszkam w Kobylepolu. 

Jestem studentem pierwszego roku Zarzą-
dzania na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Działam w Parlamencie Stu-
denckim oraz w Radzie Wydziału Zarzą-
dzania. Zajmuję się organizacją imprez 
różnych i koncertów. Moje hobby to mu-
zyka. Chciałbym włączyć się w działalność 
Rady Osiedla i zamierzam zająć się sprawa-
mi młodzieży. Oddaj na mnie swój głos!

MIECZYSŁAW WACHOWIAK
Mam 58 lat i wykształcenie średnie techniczne. 

Od 20 lat prowadzę własną działalność, od 25 lat 
jestem mieszkańcem Antoninka, a przedtem całe 
moje życie związane było z Kobylepolem. Jestem 
żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Byłem osie-
dlowym radnym dwóch ostatnich kadencji, ostat-
nia pełniona przeze mnie funkcja to zastępca prze-
wodniczącego Zarządu.

Sprawy dla mnie ważne to troska o dobre stosun-
ki międzyludzkie, ochrona najsłabszych, tj. dzieci i 
osób starszych, troska o szkoły i przedszkola, o 
ogólny stan infrastruktury oraz integracja wszyst-

kich mieszkańców, a także jak najlepsze stosunki dobrosąsiedzkie z firmami 
znajdującymi się na terenach Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. To są 
tematy mi bliski, które motywują mnie do kandydowania.

MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA
Mam 29 lat, jestem absolwentką filologii 

polskiej na poznańskim Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza. Skończyłam również 
studia podyplomowe z Zarządzania Współ-
czesnym Przedsiębiorstwem na Politechnice 
i z tą dziedziną związałam swoją karierę za-
wodową. Od urodzenia mieszkam w Anto-
ninku, a dodatkowo od niemalże sześciu lat 
też tu pracuję, dlatego szczególnie zależy mi 
na rozwoju naszych osiedli.Wolny czas lubię 
spędzać z lekturą, nie stronię także od jazdy 

na rowerze czy gry w tenisa. W pracy na rzecz osiedli chciałabym skon-
centrować się na rozwoju istniejących już obiektów sportowo – rekre-
acyjnych, a także na stworzeniu większej ilości takich miejsc. Ważne jest 
również stworzenie odpowiedniego zaplecza handlowego dla osiedli.

PIOTR QUANDT
Mam 58 lat, urodziłem się w Poznaniu. 

większość życia spędziłem na Winogra-
dach, od 22 lat, mieszkam na osiedlu 
Przemysława. Z zawodu jestem techni-
kiem budowlanym. Pracuję w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ZRZESZENI”.  W Radzie 
Osiedla chciałbym się zająć tematami 
ściśle związanymi z moim wykształceniem 
i dotychczasowym doświadczeniem.

ROCH BURANDT
Jestem 21-letnim studentem trzeciego roku 

filologii polskiej na poznańskim Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza. W Antonin-
ku mieszkam od 9 lat i przez cały czas biorę 
aktywny udział w życiu tutejszej parafii pw. 
Ducha Świętego. Interesuję się problema-
mi Poznania, w szczególności komunikacją. 
Chciałbym, aby działała ona jak najlepiej, tak-
że dla mieszkańców całego naszego Osiedla.

Doceniam walory Antoninka-Zielińca-Ko-
bylepola, jest tu dużo terenów sprzyjających 

relaksowi. Chciałbym, aby to pozostało domeną naszego Osiedla. Będę 
także zabiegał o zwiększenie sieci handlowej w naszej okolicy i powsta-
nie dyskontu spożywczego.

Kandyduję do Rady Osiedla ponieważ chciałbym, aby w jej składzie 
znalazły się osoby młode, energiczne i pełne zapału do działania - takie 
jak ja. Jako radny będę wsłuchiwał się w Państwa postulaty i będę starał 
się je realizować, dlatego gorąco proszę o pójście na wybory i oddanie 
na mnie głosu.
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Teatr Scena na Piętrze

Wszechstronny artysta Artur Gotz w Teatrze Scena na Piętrze. 
Fot. Krzysztof Styszyński. 

tenorzy na start!

Szanownym Czytelnikom proponujemy wycięcie powyż-
szej listy i zachowanie do wyborów 22 marca br. 
jako wygodnej „ściągi”. Osoby te  chcą i potrafią 

wnieść wiele nowego i dobrego do lokalnego samorządu.

O nich więcej na stronie: 
www.przystanekfolwarczna.pl

To będzie kolejna muzyczna odsłona w Scenie na Piętrze przy ul. 
Masztalarskiej 8. -A przede wszystkim świetna zabawa -mówi Romu-
ald Grząślewicz, dyrektor najmniejszego teatru w Polsce – Scena na 
Pietrze, zapowiadając Turniej Trzech Tenorów o Złoty Laur Sceny. 

9 marca o godz. 19 wystąpią: Mirosław Niewiadomski, Kordian Kac-
perski i Bartosz Kuczyk, a ich popisy oceniać będą Antonina Kowtunow 
i dyr. Romuald Grząślewicz. Posłuchamy najpiękniejszych utworów z 
oper i operetek. 

Każdy z naszych Czytelników, który kupując bilet na ten spektakl, 
okaże MY (albo chociaż powie, że z niego dowiedział się o koncercie) 
otrzyma upominek ufundowany przez Fundację sceny na piętrze TE-
SPIS. Scena, Fundacja i MY zapraszają!!!

Tymczasem za nami blisko 2-godzinne... uwodzenie. Uwodził Artur 
Gotz, mężczyzna prawie idealny (to był tytuł walentynkowego spektaklu 
,,słowno-muzycznego”), artysta, który Poznań szczególnie lubi, więc nie 
kaprysił realizując zapotrzebowanie publiczności na kolejne bisy.

Wraz z towarzyszącymi muzykami Artur Gotz zaśpiewał kilkana-
ście utworów autorstwa Agnieszki Chrzanowskiej, która stworzyła 
portrety 13 mężczyzn XXI wieku.

- Wydaje się – mówił na konferencji prasowej Artur Gotz – że oni są 
wymyśleni. A tymczasem każdy jest prawdziwy, znany. Wiemy z Agniesz-
ką, w którym krakowskim lokalu przesiadują i co ich dręczy. Tobiasz widzi 
tylko turbiny, maszyny, a nie spostrzega kobiet, Mężczyzna prawie idealny 
zrobi wszystko dla swojej kobiety, Milioner to bogaty i próżny mężczyzna, 
który opowiada o swoim bogactwie, Alergik ma alergię na swoją żonę, Al-
bert to znany krakowski psycholog z własnym problemem alkoholowym, 
Mężczyzna nienasycony pożąda żony bliźniego swego, Nawrócony żyje 
zgodnie z przykazaniami, a Narzeczony ciągle myśli jak uciec przed ślu-
bem... Ale wszystko to pastisz. 

Artur Gotz debiutował w Piwnicy pod Baranami. I tu, w Pozna-
niu, trochę tego ,,piwnicznego” klimatu odczuliśmy, trochę po-
brzmiewała gdzieś dalekim echem Ewa Demarczyk. Było lirycznie, 
dramatycznie, z porozumiewawczm uśmiechem. ,,Mężczyzna pra-
wie idealny” (premiera płyty odbyła się właśnie w Scenie na Piętrze) 
to mieszanka jazzu, popu, swingu, ballad dziadowskich... I dobrze 
się tego słucha. 

Artur Gotz wydaje się być artystą wszechstronnym: gra w teatrze, 
tworzy własne widowiska, jak to w Scenie na Piętrze. Pytany przez 
dziennikarkę MY o plusy i minusy gry zespołowej i występów indywi-
dualnych, odpowiedział:

- W grze zespołowej jest trochę prościej, bo można polegać na kolegach, 
ale minusem jest niemożność indywidualnego zaistnienia. Jako solista... 
rządzę, mogę improwizować. A piosenka aktorska? Jest źle postrzegana, 
ale ja jej bronię...

Walentynkowy występ Artura Gotza był jego drugim w Poznaniu 
(wcześniej z ,,Obiektem seksualnym”). I wszystko wskazuje na to, że 
hołubiony przez poznańskich widzów ten artysta (prawie) idealny 
będzie jeszcze u nas gościć nie raz!                               Ewa Kłodzińska

TADEUSZ SZCZEPANIAK
Mam 60 lat, wykształcenie techniczne, z 

zawodu jestem tapicerem,  mieszkam w An-
toninku od urodzenia. Przez ostatnie 20 lat 
byłem członkiem Rady Osiedla Antoninek 
- Zieliniec - Kobylepole, próbując przyczynić 
się do poprawy funkcjonowania naszej lokal-
nej społeczności.

Jako dziadek czwórki wnucząt uważam, że 
oprócz przedszkoli, szkół oraz placów zabaw 
ważne jest również bezpieczeństwo nie tylko 

dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. Istotna jest również integracja miesz-
kańców. Uważam, że wspólnymi siłami można więcej zdziałać.

Warto byłoby postarać się o miejsce spotkań oraz rekreacji dla doro-
słych mieszkańców, mamy w obrębie naszych osiedli przepiękne tereny 
zielone. Nie należy zapominać o firmach, które zdecydowały się funkcjo-
nować w naszym sąsiedztwie i tutaj trzeba postawić na współpracę.

ROMAN MIKOŁAJEWICZ
Urodziłem się w 1958 r. w Poznaniu i od 

dziecka mieszkam w Zielińcu, obecnie przy 
ulicy Warpińskiej. Mam wyksztalcenie średnie 
z branży budowlanej. Przez  większość mojego 
życia zawodowego pracowałem w prywatnych 
firmach, w handlu i ubezpieczeniach. Obecnie 
jestem przedstawicielem firmy w branży elek-
trotechnicznej. W wolnym czasie lubię pływać, 
jeździć na rowerze i grać w tenisa. Mam żonę i 
dwoje dzieci.

W radzie osiedla chciałbym zająć się przede wszystkim problemami 
mieszkańców: poprawą dróg osiedlowych, komunikacji wokół osiedla i 
VW (np. autobusowego nowego połączenia bezpośrednio z Zielińca do 
Śródki przez Osiedle. Warszawskie), powołaniem klub 50 + dla miesz-
kańców, poprawą infrastruktury wokół Jeziora. Swarzędzkiego i lepszym 
zagospodarowaniem terenu.

LISTA NASZYCH KANDYDATÓW
     DO RADY OSIEDLA    A-Z-K
Banasiak Grzegorz – 56 lat, Antoninek. 
Bartosiak Krzysztof – 49 lat, Kobylepole. 
Burandt Roch –21 lat, student, Antoninek.
Ciechanowska-Barnuś Joanna -  Antoninek. 
Czarnecka Katarzyna – 41 lat, Kobylepole. 
Grobelna Hanna – 58 lat, ul. Darzyborska. 
Klessa Jarosław – 42 lata,  Antoninek.
Kruszona Piotr – 19 lat, Kobylepole.
Mikołajewicz Roman – 57 lat, Zieliniec.
Quandt Piotr – 58 lat, os. Przemysława.
Radojewski Dionizy – 65 lat, Antoninek.
Rozynek Bartosz – 23 lata, Antoninek.
Szczepaniak Tadeusz – 60 lat, Antoninek.
Wachowiak Mieczysław – 58 lat, Antoninek.
Ziółkowska Magdalena – 29 lat, Antoninek.
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szczęśliwe chwile
i motyle 

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Ul. Szczepankowo. W szkole Adrian O. lat 14, Mikołaj S. lat 14, Jacek 

N. lat 14, uderzając pięściami po tułowiu i głowie dokonali pobicia Kon-
rada T. lat 15. Pokrzywdzony doznał zaczerwienienia twarzy oraz bólu 
brzucha. Powodem pobicia miał być fakt, iż pokrzywdzony jest świad-
kiem w sprawie Mikołaja S. O zdarzeniu zawiadomił Rafał T. - ojciec 
pokrzywdzonego. Sprawcy zatrzymani przez dzielnicowych KP Nowe 
Miasto i po wykonaniu czynności przekazani opiekunom prawnym. 
Zdarzenie w dniu 05.02.2015r. godz. 9:00. 

Ul. Szwedzka. Krzysztof H. lat 25 (notowany za kradzieże) oraz Nata-
lia R. lat 25 (notowana za kradzieże), wykorzystując nieuwagę pracow-
nika sklepu Carrefour usiłowali doprowadzić w w/w sklepie do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 97,98 zł, usiłując doko-
nać przemetkowania towaru. Zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi 
na zatrzymanie na gorącym uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań. 
Zdarzenie w dniu 08.02.2015r. godz. 12:20.

Ul. Warszawska. Ewa M lat 54 (notowana za kradzieże)  
w mieszkaniu dokonała kradzieży energii elektrycznej. Straty na szkodę 
ENEA zostaną podane w terminie późniejszym. Sprawca zatrzymany 
przez WZM KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 10.02.2015r. godz. 19:30.

Ul. Średzka. Sylwester A. lat 41 poprzez wyrwanie kabli oraz 
zrzucenie na podłogę dokonał uszkodzenia sprzętu komputero-
wego. W tym samym miejscu i czasie poprzez wyrwanie zam-
ka dokonał uszkodzenia drzwi oraz wybił szybę okienną. Straty  

w wysokości 1000zł na szkodę Sylwestra A. Sprawca zatrzymany na go-
rącym uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Zdarze-
nie w dniu 14.02.2015r. godz. 12:30. 

Ul. Warszawska.Fiat 126p, rok produkcji 1993, skradziony  
z ulicy przez Michała B. lat 27 i Damiana C. lat 25 wraz z nową 
odzieżą przeznaczoną do sprzedaży. Straty 2.800 zł na szko-
dę Marii B. Ponadto Michał B. będąc w stanie nietrzeźwości kie-
rował w/w pojazdem po drodze publicznej. Sprawca zatrzyma-
ny na gorącym uczynku przez f-szy OPP KWP oraz WZM KMP  
w Poznaniu. Mienie w całości odzyskano. Zdarzenie i zgłoszenie w dniu 
15.02.2015r. godz. 17:35. 

Ul. Harcerska. Jakub M. lat 20 posiadał przy sobie zwitek foliowy 
z zawartością substancji narkotycznych- marihuany. Zatrzymany na 
gorącym uczynku przez f-szy OPP KWP Poznań. Zdarzenie w dniu 
16.02.2015r. godz. 20:00. 

Ul. Baraniaka. Dariusz W. lat 51 oraz Michał P. lat 26 poprzez za-
pakowanie obuwia oraz odzieży w walizkę , a następnie przekroczenie 
linii kas nie uiszczając opłaty dokonali kradzieży wymienionych rzeczy o 
wartości 16710,69 zł . Zatrzymani na gorącym uczynku przez f-szy WK 
oraz dzielnicowych z KP Poznań Nowe Miasto. Towar w całości odzy-
skano. Zdarzenie w dniu 20.02.2015r. godz. 15:20. 

Ul. Polanka. Grzegorz M lat 31 podejrzany o dokonanie kradzieży 
odzieży wspólnie z dwoma innymi ustalonymi sprawcami na szkodę 
sklepu TK Max. Zatrzymany na gorącym uczynku przez WK KP Nowe 
Miasto. Zdarzenie w dniu 21.02.2015r. godz. 12:10. 

Ten tekst napisałam po mojej półrocznej pracy w roli wo-
lontariusza w hospicjum. Po wielu latach pracy pedagogicznej 
w SP55 przeszłam na emeryturę, ale nadal jestem wśród lu-
dzi, którzy potrzebują pomocy, chociaż innej niż uczniowie.
Wszystkim, którzy wzdrygają się słysząc słowo hospicjum 
mogę powiedzieć, że to miejsce magiczne. Tam nikt nie chodzi 
na palcach i nie mówi przytłumionym głosem. Wolontariusze 
to ludzie pomocni, otwarci, ale przede wszystkim przestrze-
gający żelaznej zasady: wchdząc zostawiasz swoje problemy 
za drzwiami, liczy się tylko tu i teraz, więc wykorzystajmy ten 
czas jak najlepiej. 

Jest takie miejsce, gdzie czas płynie inaczej, jego wyznaczni-
kiem jest każdy ,,jeszcze jeden darowany cudownego życia dzień” 
(,,Preludium”, J. Lechoń). To Hospicjum Palium na osiedlu Rusa 
w Poznaniu, oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, 
które jest częścią Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. 
Twórcą i ordynatorem tego niezwykłego miejsca jest prof. Jacek 
Łuczak, zarazem prezes PTOP Oddział w Poznaniu. Tu trafia-
ją  pacjenci zmagający się z postępującymi chorobami, głównie 
nowotworowymi. A jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
ludzi dobrej woli te dni życia chorzy mogą spędzić radośnie.

,,Motyli wolontariat” to ogromne przedsięwzięcie realizowane od lat 
przez zastępy ,,żółtych ludzików” w myśl zasad rozwijania wielodyscy-
plinarnych form pomocy chorym. To wolontariusze w charakterystycz-
nych żółtych koszulkach z wizerunkiem motyla, kwestujący podczas 
akcji charytatywnych na terenie miasta, a na co dzień przede wszystkim 
pomagający w opiece nad pacjentami. To ludzie w różnym wieku, któ-
rzy bezinteresownie, z potrzeby serca chcą pomagać innym. Towarzyszą 
chorym na Oddziale Stacjonarnym, w domu i na Oddziale Dziennym.

Ich działaniami kieruje osoba niezwykła - koordynator wolon-
tariatu pani Basia Grochal, dobry duch tego miejsca, kochany 
przez pacjentów i wolontariuszy - ,,człowiek-orkiestra”. W co-
dziennym kołowrocie niezliczonych telefonów, maili, odpowie-
dzi na pytania rodzą się nowe pomysły jak pomóc chorym, dla 
których ciągle jest za mało łóżek. O działaniach motylich wolon-
tariuszy w ubiegłym roku i poprzednich latach można przeczytać 
na stronie Hospicjum. Każdy, kto zauważy w miejscu publicz-
nym plakat z wizerunkiem motyla i prośbą o wsparcie przez po-
darowanie 1% podatku, może przyczynić się do tak potrzebnej  
i realizowanej już rozbudowy siedziby Hospicjum. 

To właśnie tu słowa znanej piosenki Kory mają wyjątkowy wy-
dźwięk, bo ,,szczęśliwe chwile to motyle”, ulotne, przemijające, 
a jednak mogą być radosne i kolorowe, dzięki ludziom dobrej 
woli. A że takich ludzi nie brakuje można było się przekonać 31 
stycznia podczas uroczystej gali w auli UAM. Wtedy to profesor 
Jacek Łuczak wręczał Złote i Srebrne Motyle osobom, które mają 
otwarte serca dla cierpiących. Wyróżniono  także przedstawicie-
limłodzieży z Motylego Wolontariatu. Czasami tak niewiele zna-
czy tak wiele.                                                           Grażyna Miszkiel
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z dokonań władzy

siedlisko rodzinne.  dom jana i wiktorii   ( 3)
Jan i Wiktoria to imiona, które dla 

nas tak dużo znaczą. Fizycznie już Ich 
nie ma między nami, spoczywają na 
cmentarzu w Damasławku. Pozosta-
ła po Nich wisząca stara fotografia, 
oprawiona przez brata Bolka w pięk-
ną ramkę. Niech wisi przez następne 
pokolenia. Ten skrawek ściany Im się 
to od nas należy. A Oni żyją w naszych 
sercach, w naszej pamięci i są cząstką 
każdego z nas. Jan i Wiktoria uczestni-
czą w naszym życiu rodzinnym.

Pamiętam jak brat Kazik, gdy dowiedział się o swojej chorobie po 
operacji w bydgoskim szpitalu, pojechał na grób Rodziców, by o tym 
z Nimi porozmawiać. Osobiście w tym miejscu mówiłem o obronie 
pracy magisterskiej, o tym jak dorastali moi synowie oraz wnuczki: 
Karolina, Agatka i Adrianka i jak z Joleńką jesteśmy szczęśliwi. A 
ostatnio, że napisałem książkę poetycką „Mój Świat”, w której przy-
wołałem czasy, gdy Oni stworzyli nasze siedlisko rodzinne.

Jestem głęboko przekonany, źe podobne rozmowy prowadzi-
ło moje rodzeństwo i nie tylko rodzeństwo. Po prostu mówiliśmy, 
mówimy i będziemy mówić o swoich ważnych sprawach. O Ich 
wnukach, prawnukach przekonani, że byliby z tego całego bogac-
twa spraw zadowoleni, bo chcemy, by byli razem z nami w chwilach 
dobrych i również trudnych, których przecież nie brakuje. Przy każ-
dej obecności w Ich pobliżu, stajemy nad mogiłą modląc się, wspo-
minając Ich, czytamy napisy, stwierdzając ile to już lat upłynęło. W 
każdym Dniu Zmarłych lub w dniu Wszystkich Świętych, zapalając 
znicze, dotykam płyty i czuję, że jest cieplejsza niż zwykle i nie ze 
względu na płomienie zapalonych lampek.

Najwyższy nasz Nauczyciel Jezus Chrystus powiedział: „Kto we 
mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie”. Dlatego my chrześcijanie pi-
szemy na pomnikach - „Jezu ufam Tobie”. Ja ufam i wierzę w prawdę 
zawartą w tych słowach. Pisząc te słowa, z braterską miłością wspo-

minam swoich trzech braci: Bolesława, Stanisława, Kazimierza, któ-
rzy już niestety przekroczyli tzw. smugę cienia, ufając, że każdy z 
nich miał dużo duchowego opowiadania o swoim bogatym życiu 
kochanym Rodzicom, Janowi i Wiktorii z domu Pastwa. Jestem 
pewny, bo w to wierzę, że bracia mnie też wysłuchują.

Kiedy napełniony smutkiem żegnałem w kościele w Damasławku 
odchodzącego brata Bolesława, który tak dużo zrobił dla rozwoju 
naszego gniazda rodzinnego, z troską myślałem, jak wnuk Jana i 
Wiktorii - Jan Duda z żoną Renatą i ich dziećmi: Wojtkiem i Joasią, 
którzy dzierżą pałeczkę pokole potrafią, poradzą sobie, dokładając 
nowych cegiełek do rozwoju gniazda rodzinnego. Żyję nadzieją, że 
tak, i że przekażą całe to dobro swoim następcom.

Odkrywam potwierdzoną przez życie prawdę: nie da się wygrać 
sztafety pokoleń bez pierwszej zmiany. Wierzę w człowieka, że w 
miłości do obecnych i poprzedzających nas jest zawarta cała głębia 
istoty ludzkiej. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć: droga 
naszej rodziny to szeroka, wiejska droga wijąca się wśród zielonych 
pól, bogatych w plony tej ziemi, którą tak ukochaliśmy, droga uma-
jona kwiatami chabrów, malw i maków czerwonych.

Zwieńczeniem tej wiejskiej drogi stało się nasze siedlisko rodzin-
ne, które stworzyli z nami nasi Drodzy Rodzice - Jan i Wiktoria. Tyle 
dobra, mądrości, ciepła, nadziei, wiary i miłości pierwszych słów, 
pierwszych chwiejnych kroków, serdecznych pocałunków i uśmie-
chów, wierności, odpowiedzialności oraz wszelkiego dobra, które 
mają trwać i jarzyć się w tyglu ogniska rodzinnego. Jak ja jestem 
szczęśliwy, że miałem - mam w swoim życiu takie miejsce i co wię-
cej, że ponad 52 lata przeżywa to tak pięknie moja kochana Joleńka. 
Zgodnie z wyznawaną wspólnie przez nas zasadą: najpiękniejsze w 
życiu jest iść wspólnie razem za głosem serca i cieszyć się każdym 
przeżytym dniem.

Fale życia przenoszą nasz ludzki los. 
Dajmy sobie nawzajem szczęśliwe trwanie. 
Dróg trudnych nie bójmy się. 
Nic za darmo życie nie daje nam. 
Zatem dajmy się unieść prawom miłości.
Niech los naszej wielopokoleniowej rodziny będzie błogosławiony.
Panie, w swej opiece nas miej.                                    Wacław Duda

Wacław Duda 

           Wzór poświęcenia  
Znany z bezkompromisowości i bardzo wymagający wobec innych, 

radny miejski Marek Sternalski znów dał godny naśladowania przy-
kład wielkiego poświęcenia sprawom publicznym. W czasie kiklkuna-
stodniowego zwolnienia lekarskiego na leczenie zapalenia zatok nie 
zjawiał się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie był wicedyrektorem, 
ale jednak przebywał stale w murach magistratu na Placu Kolegiackim, 
pracując ofiarnie w Radzie Miasta. Został dzięki temu przewodniczą-
cym Komisji Rodziny. Od nowego roku M. Sternalski jest asystentem 
swego partyjnego kolegi wicemarszałka wielkopolskiego Leszka Woj-
tasiaka, co zapewne pozwoli radnemu znów podwójnie wykorzytywać 
czas do zarabiania. Uczcie się rodziny takiej efektywności!                                                                                                                                   

      Przykład siły charakteru
Nowi przedstawiciele miasta we władzach GOAP nie tracą dobrego 

samopoczucia i wiary w swoją misję, pomimo coraz gorszych wiado-
mości o finansach spółki i jej totalnej niemocy. Główny mąż opatrz-
nościowy śmieciowego eksperymentu wiceprezydent Poznania Jakub 
Jędrzejewski pokazał wielką siłę charakteru i nie mniejszą wyobraźnię 
podając się do dymisji, gdy nie chciano dać etatu w GOAP jego kole-
dze, byłemu radnemu Krzysztofowi Mączkowskiemu. Uchodzi on za 
wybitnego ekologa, ale oponenci twierdzili, że potrzebny jest fachowiec 
o finansów, z którymi nikt sobie tu nie radzi. Zagrywka z szantażem 
dymisją się udała - uproszono J Jędrzejwskiego, aby nadal przewodni-
czył GOAP-owi i Mączkowski etat dostał. A co z długami? Przecież to 
głupstwo, weźmie się pożyczkę i jakoś to będzie. Jesteśmy przekonani, 
że wkrótce usłyszymy o następnych sukcesach wiceprezydenta JJ. 

 Sojusz urzędniczo-prawniczy
Zbędny miastu i mieszkańcom twór urzędniczy - Zarząd Transportu 

Miejskiego (ZTM) jest - jak się okazuje - bardzo potrzebny kancela-
riom prawniczym i komorniczym, dając im zarobić miliony na bied-
nych poznaniakach złapanych w tramwajach i autobusach bez biletu. 
Powstał sojusz między urzędnikami i prawnikami w celu wyciągnięcia 
z kieszeni obywateli pieniędzy, z których niewiele zasili miejską kaęę. 
Kontrolerzy biletów też są teraz szczególnie i dodatkowo zmotywowa-
ni do łapania gapowiczów. To łatwy pieniądz, bo wyszarpywany naj-
uboższym i najsłabszym mieszkańców Poznania. Powstała nowa gałąź 
biznesu, który z daleka śmierdzi korupcją, a korzyści dla miasta mają 
tylko wymiar propagandowy i kamuflażowy.

Zabrali mieszkańcom, dali policji
Na skutek publikacji prasowych, prokuratura została zmuszona 

wreszcie zająć się tzw. aferą parkingową w Poznaniu. Przekręt polegał 
na tym, że urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich zlecili wyremontowa-
nie „po cichu” policyjnych parkingów, wydając na to około 800 tys. zł. 
Pieniądze te „zaoszczędzono”na wydatkach mających służyć miastu i 
mieszkańcom. To dowodzi jak łatwo jest u nas szastać publicznym gro-
szem, którego tak bardzo wszędzie brakuje. W tym przypadku można 
widzieć jednak pewne okoliczności łagodzace, bo w końcu - choć nie-
zgodnie z prawem - zrobiono jednak coś potrzebnego i służącego miej-
skim służbom. Bywa w Poznaniu znacznie gorzej. Nikt na przyklad 
nie zajął się dotąd „aferą kontenerową”, w której bez żadnej korzyści 
zmarnowano kwotę dwukrotnie większą od przytoczonej wyżej. 

      Sprawdzian przyzwoitości
Jakub Jędrzejwski otrzymał bezprawnie około 30 tys. zł premii od 

Szpitali Wielkopolskich, w której to spółce był prezesem przed  zaję-
ciem fotela wiceprezydenta Poznania. Pieniądze wprawdzie musiał 
oddać, gdy zrobił się szum, ale dlaczego jest nadal wiceprezydentem?  

My171.indd   9 2015-03-01   20:09:27



10

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

jedzenie i picie
po grecku   

„MY” -   łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
 Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji     sd@roletim.pl    tel. 61 876 84 88

Typowa sałatka grecka, zwana w Grecji wiejską.

Pieczenie wielkanocnego baranka na rożnie.

Ziemia grecka nie należy do urodzajnych. Większość społe-
czeństwa przez stulecia, zwłaszcza podczas niewoli tureckiej, 
cierpiała głód, który doskonale pamięta starsze pokolenie. 
W wielu domach utrwalił się zatem nawyk gromadzenia za-
pasów żywności na wszelki wypadek. Powszechny dostatek 
żywności w Grecji to druga połowa XX w., a nawyk groma-
dzenia zapasów pozostał.

Około 80% powierzchni Grecji stanowią kamieniste i trudno-
dostępne góry, które nie sprzyjają rolnictwu. Problemem jest też 
wysoka temperatura oraz brak wody. Tylko wczesną wiosną zbo-
cza gór pokrywa zieleń, a w miesiącach letnich prawie wszyst-
ko wysycha. Na stokach gór uprawia się oliwki oraz wypasa 
kozy i owce. Lepsze warunki dla rolnictwa są na północy kraju,  
w Tesalii, Macedonii i Tracji, gdzie rośnie pszenica, kukurydza, 
hoduje się bydło. 

Podstawowymi surowcami w kuchni greckiej są owoce wła-
snej ziemi, między innymi oliwa, najlepiej tłoczona z własnych 
oliwek, mleko i mięso owiec, kóz oraz owoce morza. Szeroko 
wykorzystywane są papryka, bakłażany, cukinie, czosnek, ale 
także liście winogron. Spożycie wieprzowiny i wołowiny jest 
znacznie mniejsze niż u nas, a szczególnie uboga jest oferta wę-
dlin. Jak wszędzie, ze względu na atrakcyjną cenę, konsumuje 
się drób oraz tzw. żywność śmieciową. Pomimo, że Grecja oto-
czona jest zewsząd morzami, nie ma w nich obfitości ryb. Spra-
wiły to bardzo intensywne połowy w przeszłości.

Wszechobecna jest oliwa dodawana praktycznie do każdej 
potrawy (sałatek, surówek, zup), służy do pieczenia mięsa, wa-
rzyw itp. Warzywa to nie tylko składniki sałatek. Faszerowane 
pieczone i duszone na rożne sposoby papryka, bakłażany, cuki-
nie często goszczą na greckich stołach. Liście winogron pełnią 
podobną rolę jak liście kapusty w naszych gołąbkach. Zawija się 
w nie farsz (ryż, mięso, przypraw) i powstaje potrawa o nazwie 
dolomades. Typowo grecki ser owczy feta też ma wielorakie za-
stosowanie. 

Grecy doceniają obecny dostatek żywności i chętnie z nie-
go korzystają, czego objawem jest wzrost liczby osób otyłych. 

Spożywa się pokarmy nie tylko w domu, ale powszechne jest, 
szczególnie w godzinach wieczornych, jedzenie w tawernach  
i kafeteriach, które są miejscem spotkań towarzyskich. Do do-
brego tonu należy „wyjść na jedzenie”. Grecy zamawiają wiele 
różnych potraw, których zwykle nie konsumują w całości. Resz-
ta zostaje na talerzu. 

Do wszystkich dań podaje się chleb, którego odłamywane 
kawałki macza się w smakowitych sosach pozostających po 
zjedzeniu „części zasadniczej” potrawy, np. mięsa, czy warzyw  
z sałatki. Przysmakiem jest chleb nasączony oliwą z przyprawa-
mi pozostałą po zjedzeniu sałatki, u nas zwanej grecką. Nie na-
leży się dziwić, jeśli współbiesiadnik swoim widelcem lub łyżką 
sięgnie do naszego talerza, by spróbować co jemy.

Ciasta greckie charakteryzują się dużą zawartością tłuszczu  
i cukru. Często są nasączone syropem i przypominają turecką baklawę.
Jedzenie trzeba czymś popijać. Popularna u nas herbata jest w Grecji 
praktycznie nieobecna. Mówi się, że Grek pije herbatę tylko wtedy, gdy 
jest przeziębiony, a w ich klimacie nie jest to zbyt częste. Podstawo-
wym napojem jest woda z lodem, podawana po zajęciu miejsca przy 
stole, zarówno w domach jak i tawernach. 

Do posiłków pije się także różne rodzaje win. Typowo greckie 
wino to retsina. Jest to tanie, białe wino wytrawne o posmaku 
żywicy, który pochodzi od sosnowych beczek, w których jest 
składowane. Ze względu na specyficzny smak, do picia Retsiny 
trzeba się przyzwyczaić, a potem dopiero rozsmakować. 

Ouzo to 40-procentowy słodkawy napój alkoholowy o zapachu any-
żu, który pije się z lodem i wodą gazowaną. Olejki eteryczne anyżu po 
wymieszaniu z wodą gazowaną tworzą emulsję, a trunek staje się męt-
ny (mleczny). Ouzo produkowane w domowych warunkach nazywa 
się czipuro. Zdaniem Greków jest ono bardziej ekologiczne i zdrowsze 
niż ouzo. Metaxa to dobry, znany grecki koniak, dla niektórych zbyt 
słodki. Dostępna jest także powszechnie w Polsce w każdym sklepie 
alkoholowym.

Napoje alkoholowe w Grecji pije się prawie bez wznoszenia 
toastów. Jedyny toast odpowiednik naszego „na zdrowie” brzmi 
„ja mas” i wznosi się go tylko na początku imprezy. Potem każ-
dy nalewa sobie co chce i pije ile chce. Może dlatego pomimo, 
że wszyscy piją, do posiłków głównie wino, na ulicy nie spotyka 
się osób pijanych.

Kuchnia grecka ma długą historię i jest pod wieloma względami 
atrakcyjna, dlatego chętnie przejmują ją inne narody, nie zawsze świa-
dome jej źródeł. Niekiedy o jej pochodzeniu informuje przymiotnik 
grecka. Tak powstały nazwy naszych potraw: ryba po grecku czy sałat-
ka grecka.                                              Regina i Czesław Rzeźnik
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misiek z duszą azjaty
Spotkanie z gwiazdą

decyzja na cztery lata 
Szanowni Czytelnicy! Nadszedł czas 

decyzji. Już 22 marca 2015 r. odbędą 
się wybory do rad jednostek pomocni-
czych miasta Poznania - osiedli. Gdy 
ten  numer naszego miesięcznika trafi  
w Wasze ręce, pewne terminy (zgłaszanie 
kandydatów do obwodowych komisji wy-
borczych, zgłaszanie kandydatów na rad-
nych) będą już zamknięte. Nadal jednak 
mamy wpływ na to, kto wejdzie do tych 
najważniejszych dla naszych „małych oj-
czyzn” ogniw samorządności, czyli do rad osiedli. 

Ponownie zgłosiłem swoją kandydaturę do Rady Osiedla 
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria bo uważam, że 
musimy zrealizować do końca rozpoczęte przez nas działania, 
których ze względu na terminy lub brak środków finansowych 
nie udało się zakończyć w bieżącej kadencji. Zwracam się do 
wszystkich mieszkańców naszych nowomiejskich osiedli jak i ca-
łego miasta Poznania z apelem o udział w tych wyborach. Dzię-
ki dużej frekwencji nowo wybrane Rady będą miały społeczny 
mandat na realizację naszych planów. 

Pamiętajmy, że to dzięki nam, mieszkańcom, udało się zmie-
nić w ostatnich wyborach w 2014 r. włodarzy naszego grodu. 

Zróbmy to również w przypadku lokalnych samorządów. Teraz 
jest właśnie czas, by wybrać najlepszych - tych, którzy spełnią 
nasze oczekiwania i zrealizują ustalone z mieszkańcami poszcze-
gólnych osiedli zadania. Wielu narzekało w trakcie obecnej ka-
dencji na złą pracę swoich samorządowców. Teraz mogą to zmie-
nić. Jednak zmian można dokonać tylko poprzez głosowanie, 
przez udział w wyborach. Nieobecni marnują swoje prawo głosu! 
Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. MY - społeczności 
lokalne - wiemy najlepiej kto jest godny, by nas reprezentować,  
w kogo ręce chcemy powierzyć duże środki finansowe przezna-
czone dla naszych osiedli. 

Pokażmy wszystkim, nie tylko w naszym mieście, że fre-
kwencja w tych wyborach „lokalnych” może być bardzo wyso-
ka. Zróbmy tak, by nowe Rady Osiedli miały oprócz urzędowe-
go także moralny mandat do swojego działania. Jak w lutowym 
„MY” tak i teraz parafrazuję słowa J.F. Kennediego: „Nie pytaj 
co osiedle może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla 
swojego fyrtla”. Idźmy do lokali wyborczych, ale zróbmy to świa-
domie i odpowiedzialnie. 

Pragnę, by mój apel znalazł odbicie we frekwencji wybor-
czej i byśmy z naszych wyborów byli w pełni zadowoleni. Rady 
osiedli będą takie jak wybiorą je mieszkający na osiedlu ludzie. 
Obyśmy nie musieli się wstydzić z dokonanych przez innych wy-
borów, sami nie biorąc w nich udziału. Idźmy wszyscy głosować, 
tylko tak możemy coś zmienić na lepsze w naszym otoczeniu. 
Kieruję te słowa szczególnie do ludzi młodych, bo Wasz udział 
w lokalnych samorządach nie jest zbyt duży. Jak nie Wy to kto, 
jak nie teraz to kiedy?!                Pozdrawiam Marek Knasiecki

Marek Knasiecki

Nie zmarnujmy swego prawa

Marian Opania (ojciec Bartosza) zawsze kojarzył mi się z 
potulnym misiem i może dlatego byłam przekonana, że pro-
pozycję wywiadu zapowiadającego jego rychły występ w Po-
znaniu, przyjmie chętnie. No, i się zawiodłam, bo aktor był 
nieubłagany, zaparł się, że żadnego wywiadu nie udzieli, bo to 
co ma do powiedzenia, to powie w czasie występu. Pobrzmie-
wała w jego głosie jakaś buta(?), nawet niegrzeczność gdy lek-
ko naciskałam, co niezwykle mnie zadziwiło... 

(Dopiero po latach wyczytałam, że na podwórku miał ksywę 
,,Misiek”, sam też tak siebie nazywa, ale czasem budzi się w nim 
dusza Azjaty. Mówił ,,Ja tylko wyglądam na takiego łagodnego”. 
Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałam!) 

Podczas występu opowiadał (nie pytany) o sobie, rodzinie, za-
wodzie. Może i dobrze, że wywiadu nie zrobiłam, bo uniknęłam 
kosztów rozmowy telefonicznej (on w Warszawie, ja tutaj, w Po-
znaniu), a aktor był niezwykle gadatliwy – przynajmniej na sce-
nie, i całego ambarasu z autoryzacją. A materiał miałam świetny 
i, można rzec, bezstresowy.

Mężczyzna ten niewielki (1,67 cm wzrostu) na scenie zmieniał 
się w giganta. Czarował w piosenkach, które w jego wykonaniu 
stawały się aktorskimi perełkami, rozśmieszał skeczami. Podbił 

serca widzów. Pi-
sząc potem recenzję 
nawet nie mogłam 
(złośliwie ,,za karę”) 
artysty skrytykować, 
bo jego występ był 
idealny.

Widać jednak, że 
ludzie (w tym arty-
ści) zmieniają się, 
może z wiekiem ła-
godnieją. Po latach 
znowu byłam na 
jego koncercie. Bez 
wcześniejszego uma-

wiania się, udało mi się zrobić interesujący wywiad. 
-Przez wiele lat był pan po prostu aktorem. Teraz mówi się: 

Marian Opania, aktor śpiewający. Niektórzy artyści nie lubią 
tego okreslenia...

-Ja też nie lubię. Uważam, że to człowiek śpiewający musi być 
dobrym aktorem.(...)

-Mówił Pan na spotkaniu o zawodach miłosnych. Jak to z 
nimi było naprawdę?

-(...)Romans miałem jeden, swojego czasu z UB. Chcieli ze mną 
pogwarzyć a takim propozycjom się nie odmawia.

Wywiad był krótki, bez autoryzacji.                Ewa Kłodzińska

  Na leczenie Igorka
Szanowni Państwo! Możecie Państwo wspomóc Organiza-

cję Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja Dzieciom “Zdążyć 
z Pomocą”, założona pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. 
Podopiecznym tej Fundacji jest nasz syn Igor, cierpiący na mó-
zgowe porażenie dziecięce i epilepsję.

Jeśli zechcecie Państwo przeznaczyć 1% podatku na dalsze 
leczenie i rehabilitację Igorka, to wystarczy w części I formu-

larza PIT-37 „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODAT-
KU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO”, w poz. 131 wpisać KRS Fundacji nr 
0000037904, a w poz. 132 wnioskowaną kwotę odpisu.

Ponadto w części J w poz. 133, jako “Cel szczegółowy” nale-
ży koniecznie wpisać: 17903, Wysocki Igor.

Prosimy o przekazanie naszej prośby swoim znajomym. 
Serdecznie dziękujemy!                             B.G. Wysoccy
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Strefa przemysłowa przy ul. Bałtyckiej

zagadkowy plan

Na drugie konsultacje 11 lutego br. w SP nr 45 przyszli głównie 
zaniepokojeni mieszkańcy posesji przy ul. Bałtyckiej. 

Z życia Przedszkola nr 78
POMOC WIELKICH SERC
Przedszkolacy i ich rodzice z Przedszkola nr 78 mają ogrom-

ne serca i bardzo chętnie biorą udział w akcjach przygoto-
wanych przez panie Monikę Gulbinowicz i Marzenę Krenc-
Sobczak. Ostatnio z okazji Dnia Jeża uczestniczyli po raz drugi  
w zbiórce dla dzikich jeży, zebrano karmę, kocyki oraz środki 
higieniczne. Te rzeczy są niezbędne podczas opieki nad chory-
mi jeżami. Ogromna paczka i plakat zostały przekazane podczas 
prelekcji na temat jeży za pośrednictwem „Jeżonautów” i trafiły 
do pani Elżbiety Skrzypczak - opiekuna jeży europejskich. 

Również po raz drugi przeprowadziłyśmy zbiórkę dla dzieci  
z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. I tutaj przedszkolacy i ich 
rodzice pokazali swoje wielkie serducha. Zebraliśmy mnóstwo 
ubrań i zabawek dla potrzebujących dzieci. Paczkę przekazali-
śmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia dyrektorowi Domu 
Dziecka, radości i podziękowań nie było końca. Obecnie w na-
szym przedszkolu trwa akcja dla potrzebujących zwierząt ze 
schroniska. Rodzice przynoszą karmę, koce i akcesoria dla pielę-
gnacji zwierząt. Na dniach przekażemy również i tą paczkę. 

Kochani rodzice!!! Dziękujemy za zaangażowanie w nasze 
akcje. Z Waszą pomocą możemy wiele!!! Dziękujemy!!! 

                                                                    Monika Gulbinowicz

Trwa intensywna budowa spalarni przy ul. Syreniej, a przygo-
towywany miejscowy plan może mieć z tym związek. 

Odbyły się ostatnio drugie konsultacje opracowywanego w Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nazwanego „Strefa przemysłowa przy ul. Bałtyckiej”. Do 
pracy nad tym planem przystąpiono dość nietypowo, bo na wniosek 
wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta. Specjaliści  
z MPU stwierdzili, że nie znają celów, które skłoniły urzędników do 
zgłoszenia wspomnianego wniosku. 

Są powody do domysłów, że jednak te dzialania leżą w interesie 
nieznanych, potencjalnych inwestorów, zainteresowanych tym atrak-
cyjnym 24-hektarowym terenem. Jedna trzecia jego powierzchni ma 
pozostać wprawdzie nadal „zielona”, ale na większości mogą być loko-
wane inwestycje. Trzeba przyznać, że obecnie cały rejon objęty planem 
jest zupełnie opuszczony i zaniedbany, chociaż bardzo urozmaicony,  
z zabytkami w postaci ruin fortu IV.

Pełni obaw o swoje dalsze warunki życia są właściciele zamiesz-
kałych posesji przy ul. Syreniej i Bałtyckiej. W zbiorowym piśmie do 
władz miasta w lipcu ub. roku napisali m. in.: My mieszkańcy osiedla 
protestujemy przeciwko stopniowej zmianie charakteru terenów przy 

ul. Bałtyckiej, które obecnie posiadają niewielkie fragmenty buforowej 
zieleni w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 i w strefie przemysłowej,  
a usunięcie których jest planowane.

Będzie jeszcze możliwość wnoszenia uwag, gdy gotowy plan zo-
stanie za jakiś czas wyłożony do publicznego wglądu.               md
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ograBieni 
i wypędzeni (4)

Wojenna poniewierka oczami dziecka

                 LESZEK I IRENA
Z łapanki w Bielczy zabrano naszego przybranego brata Leszka. Oto 

jego relacja. W pewną jesienną niedzielę 1940 roku po naszym wyjściu 
z kościoła w Bielczy otoczyło nas uzbrojone wojsko. Wybrali 35 młodych 
chłopaków i dziewcząt, powpychali nas do ciężarówki i zawieźli do Kra-
kowa do punktu zbornego w dużej szkole. Do przeglądu lekarskiego kazali 
wszystkim rozebrać się do naga, a następnie ustawić w szeregu. Mocodaw-
cy-nadludzie wybierali sobie niewolników szturchając palcem pod brodę 
młodzieńca czy dziewczynę poniżającym gestem.

Leszek trafił do bauera miesz-
kającego w Rothenstadt koło We-
iden (Górny Palatynat w północnej 
Bawarii) 35 km od czeskiej grani-
cy.  Na zdjęciu obok: jego książka 
pracy z 1943 roku. Pracował jako 
wyzyskiwany parobek pozbawiony 
elementarnych praw od 1 paździer-
nika 1940 do maja 1945 r. - 4 lata i 
26 dni. Wspomina tamten czas: ...z 
Białorusinem i innymi pracującymi 
przymusowo u Niemców spotyka-
liśmy się w niedzielę po przymuso-
wym cotygodniowym meldowaniu 
się w gminie. Tam sprawdzali, czy 
mam przyszytą łatkę z literą „P”. 
Kiedyś miałem łatkę nie przyszytą, 
lecz przypiętą szpilką.  Umundurowany urzędnik gminy długo okładał 
mnie pejczem i wrzeszczał we wrażym języku...

 Rothenstadt (obecnie w granicach Weiden), 1944 r. 
Leszek Walendowski (siedzi pierwszy z lewej) z grupą pra-
cowników przymusowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Fot. z prawej: Nasz wspa-
niały przybrany brat Leszek 
Walendowski przygrywa na 
skrzypcach z kolegą Białorusi-
nem, który pracował w pobli-
skiej fabryce.  W tle zbór ewan-
gelicki św. Bartłomieja.

Nie mogę pominąć choćby krót-
kiego opisu niezwykłej, a przede 
wszystkim zatrważającej, historii 
wojennej Ireny. To jeden z wielu 
przykładów na działanie obłędnej 
ideologii wcielanej w życie przez 
Niemców. Szczegóły wspomina jej 
starszy brat Leszek. 

W 1943 roku 
otrzymałem list, że 
sierociniec [w Po-
znaniu] zlikwidowali  
i przeprowadzono 
badania rasowe.

Fot. z prawej: 
Irenka Walendow-
ska w 1938 roku. 
W czasie okupacji 
poddana badaniom 
rasowym, germani-
zowana w Kaliszu, 
a następnie przez 
niemiecką rodzinę 
w Hildesheim. Nie-
wiele brakowało, by 
została Niemką!

Wysegregowane dzieci jasnowłose, niebieskookie  o nordyckim 
wyglądzie kwalifikowano do zgermanizowania w specjalnych 
ośrodkach. Irenka trafiła do Kalisza, a kolejno do Gostynia i Koby-
lina. Przez pewien czas nie miałem z nią kontaktu, wreszcie przy-
szedł list z Hildesheim koło Hanoweru. Okazało się, że  z Kobylina 
pod opieką młodej Niemki pociągiem dojechały do Berlina. Tam 
czekał umówiony Niemiec, który odebrał Irenkę już pod zmienio-
nym nazwiskiem Waldner Irene i przewiózł ją do Hildesheim. Tam 
przebywała w dobrych warunkach jako opiekunka małych dzieci. 

Co pewien czas robili wywiady i pisali raporty esesmani w czar-
nych mundurach. Byłem zaskoczony, gdy jednym z listów Irena na-
pisała, że mogę być powołany do wojska. Widocznie powiedziała, 
że ma brata. Z tym zagrożeniem żyłem do końca wojny. Korespon-
dowaliśmy ze sobą dość często za wyjątkiem okresu intensywnych 
bombardowań Niemiec pod koniec wojny, kiedy poczta nie działa-
ła. Po wznowieniu pracy poczty znów nawiązaliśmy kontakt. Irenę 
namawiali, by została w Niemczech lecz uzgodniliśmy, że wrócimy 
do Ojczyzny.

 Męczeństwo polskich dzieci
 germanizowanych w Gaukinderhaim 

(obraz z wystawy Muzeum Okręgowego w Kaliszu).

W okresie powojennym dramat dzieci i ich rodziców przypo-
minały wiele mówiące tytuły w gazetach, często z fotografiami 
dzieciaczków zanim padły ofiarą akcji niemieckiego rasistow-
skiego kidnapingu: „ZABIERALI NAJŁADNIEJSZE”, „ODDAJ-
CIE MI MOJE DZIECI!”, „TERAZ BĘDZIECIE NIEMCAMI”, 
„KTO ZNA TE DZIECI?” – to niektóre nagłówki artykułów pra-
sowych o przymusowej germanizacji polskich dzieci. (cdn)

                                                                   Henryk Walendowski
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

Baw się i ucz razem z nami
        MILI GOŚCIE SZKOŁY
Odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci z roczników 

2010, 2009, 2008 (oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych). Goście 
obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez najmłodsze 
dzieci. Rodzice z panią dyrektor zwiedzili szkołę, zapoznając się z naszą 
ofertą edukacyjno-wychowawczą. Dzieci natomiast pod opieką nauczy-
cieli i uczniów klas starszych wzięły udział w wielu atrakcjach, m.in w 
zabawach ruchowych w sali gimnastycznej i na placu zabaw. Mali goście 
korzystali z tablicy interaktywnej i komputerów. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy tak licznie odwiedzili naszą szkołę. Jesteśmy przekonani, że 
rodzice naszych przyszłych uczniów sami chcieliby się uczyć właśnie w 
takiej szkole, a dzieci bez obaw i z radością przybiegną do nas 1 wrze-
śnia. Do zobaczenia!

         SUKCES BARTOSZA!
Bartosz Wojciechowski uczeń VIB 

zdobył tytuł Laureata w Wojewódz-
kim Konkursie Matematycznym or-
ganizowanym przez Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty. To najwyższy 
tytuł, który można było uzyskać w 
tym prestiżowym konkursie. Bartek 
z sukcesem przechodził kolejne etapy 
konkursu: szkolny, rejonowy, a na ko-
niec wojewódzki, do którego zakwa-
lifikowało się tylko 21 najlepszych 
matematyków szkół podstawowych 
z całej Wielkopolski. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

 PROJEKT „WIELKODUCHY”
Rozpoczął działalność „Szkolny Klub Wielkoducha”. Każdego Wiel-

koducha  łączy wspólny cel – chęć pomagania innym. „Wielkoduchy 
– program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych” to projekt 

realizowany przez Stowarzy-
szenie Centrum Pomocy Ini-
cjatyw Społecznych CREO, 
do którego przystąpiło w tym 
roku 30 szkół z Wielkopolski. 
Efektem współpracy będzie 
wspólne przygotowanie ini-
cjatyw społecznych na rzecz 
środowiska lokalnego.

  NASZE BEZPIECZEŃSTWO 
Gościliśmy policjantkę st. sierż. Monikę Witt, która w interesujący 

sposób omówiła uczniom z klas III, IV, V, VI konsekwencje zachowań 
łamiących prawo, niezgodnych z normami społecznymi. Podkreślono, 
że w trudnych sytuacjach dzieci nie są same, jest wielu ludzi i instytucji 
dbających o ich bezpieczeństwo. Pani policjantka mobilizowała dzieci 
do prawidłowej oceny różnych zachowań, reagowania w sytuacji ewen-
tualnej przemocy, odmawiania udziału w niebezpiecznych zabawach, 
powiadamiania dorosłych, gdy coś budzi niepokój.

         W KRAINIE RADIA
Klasa 1b odwiedziła Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia w Po-

znaniu “Radio Merkury”. W holu jest wystawa archiwalnych zdjęć i 
odbiorników radiowych sprzed prawie stu lat. Dział transmisji zajmuje 
się techniczną stroną przekazów “na żywo z terenu”, w tym meczów pił-
karskich Lecha Poznań. Dzieci uchyliły drzwi studia nagrań - królestwa 
jednego z najlepszych polskich realizatorów dźwięku, Joachima Kru-
kowskiego. W studiu imienia Krzysztofa Komedy można było zobaczyć 
koncertowy, bardzo cenny fortepian. Studio nazywane “dwójką” służy 
dziennikarzom do nagrań wywiadów i audycji. Pierwsze piętro radia 
to pokoje dziennikarzy. W większości trwała gorączkowa praca. Cen-
tralnym pomieszczeniem tego piętra jest “rozdzielnia”, czyli pokój, w 
którym elektroniczna aparatura rozdziela wszystko, co dzieje się przed 
mikrofonami rozgłośni. Najciekawiej było jednak na piętrze trzecim, 
tak zwanym “emisyjnym”, z którego nadawany jest program na całą 
Wielkopolskę. Najpierw zobaczylismy reżyserkę, a potem prowadzą-
cy program “Babie Lato” Kalina Olejniczak i Sławomir Bajew zaprosili 
dzieci do studia! Zapaliło się czerwone światełko i już można było coś 
powiedzieć przez radio. Na odwagę zdobyła się nasza koleżanka Wikto-
ria Stefaniak, która pozdrowiła wszystkich słuchaczy. Potem zobaczy-
lismy, już z reżyserki, panią Aleksandrę Włodarczyk, która prowadziła 
serwis informacyjny, a w redakcji informacji - jak się montuje audycje. 
To była niezwykła wycieczka!

       WIZYTA W MUZEUM
Pierwszoklasiści wybrali się do Muzeum Narodowego na ciekawe 

warsztaty. Pod okiem pani przewodnik oglądali obrazy znanych mala-
rzy. Dowiedzieli się co to jest martwa natura, a na zakończenie warszta-
tów narysowali pastelami „własną martwą naturę”. 

                                        Zdjęcie do tekstu na stronie następnej u góry.
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 ODWIEDZINY DUDZIARZA 
Oddział przedszkolny odwiedził ktoś, kto swoją pasją potrafi zarazić 

nawet najmłodszych. Muzyka ludowa, strój pana Romualda Jędraszcza-
ka i nieznane nam wcześniej instrumenty sprawiły, że każdy z wielką 
uwagą wsłuchiwał się w opowiadane historie ludowe, a potem nawet 
wesoło zatańczył. Może wśród nas jest przyszły dudziarz, skrzypaczka, 
ktoś grający na mazankach lub koźle? 

 W KARNAWALE SAME BALE
Szkolne korytarze roiły się od bajkowych postaci. Spotkać można 

było Spidermana, Księżniczkę, Wróżkę, Meridę Waleczną, Myszkę 
Miki, Strażaka oraz wiele postaci ze znanych bajek. Wszystko to z po-
wodu karnawałowego balu, który odbywał się w naszej szkole. Milu-
sińscy bawili się razem z Indianami ze Szkoły Tańca Hajdasz. Zabawa 
w rytmie światowych i polskich przebojów była wyśmienita.

WALENTYNKI
Walentynki - Święto Zakochanych obchodzone 14 lutego. W tym 

dniu zakochani obdarowują się “walentynkami”. Są to zazwyczaj wier-
sze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty. Również w naszej 
szkole jak co roku uczniowie poprzez listonosza walentynkowego prze-
kazywali sobie wyrazy sympatii w postaci ozdobnych kartek, najczę-
ściej wykonanych własnoręcznie.

           UDANY SEMESTR
Trwa VI edycja programu 

„Volkswagen Poznań Mini Hand-
ball”. W naszym rejonie grają 
SP87, SP85, SP46 oraz SP45. 
Wyniki spotkań są dla naszych 
uczniów korzystne, gdyż dwa razy 
zajęliśmy pierwsze miejsce i dwa 
razy drugie. Dzięki temu progra-
mowi wiele dzieci zainteresowało 
się piłką ręczną, a nawet ją pokochało. Projekt Mini Handball przyczy-
nia się do popularyzacji tej dyscypliny sportu wśród uczniów szkół pod-
stawowych. Być może już niedługo będziemy mogli podziwiać wśród 
nich następców Sławka Szmala czy Artura Siódmiaka.

          NA LODOWISKU
Niemałą atrakcją dla uczniów klas IV był wyjazd na lodowisko „Mal-

ta”. Świetnie bawili się i wytrawni łyżwiarze, i ci, którzy pod okiem 
trenerów stawiali na łyżwach pierwsze kroki. Żal było opuszczać śli-
zgawkę tym bardziej, że nowicjusze poczynili duże postępy i dobrze 
radzili sobie na lodzie. Już planujemy kolejne wyjazdy!

    BEZPIECZNE ZABAWY
Tematem ostatniego spotkania ze studentkami Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza były bezpieczne ferie. Rozmawialiśmy o tym jak 
należy bezpiecznie bawić się na śniegu, jak odpowiednio dobrać strój 
do pogody i co należy zrobić w razie jakiegokolwiek wypadku.

        FERIE W SZKOLE
W trakcie ferii zimowych dzieci spotykały się na zajęciach rekreacyj-

no-sportowych pod opieką nauczycieli. Oprócz ćwiczeń i zabaw sporto-
wych oraz gier komputerowych, wykonały wiele prac plastycznych. Ma-
lowały Panią Wiosnę i zrobiły swoje balonowe portrety. Przy sprzyjającej 
aurze dzieci uczestniczyły też w atrakcjach na terenie Parku Nadolnik. 
Zabawy w papierowe śnieżki, przeciąganie liny czy slalom czarownicy 
zapewniły wiele radości, a ciepła herbatka i słodki pączek wywoływały 
uśmiech na dziecięcych twarzach. 

    PATRIOTYCZNA PAMIĘĆ
Delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach związanych 

z 73. rocznicą Akcji „Bollwerk”- podpalenia niemieckich magazynów w 
poznańskim porcie rzecznym. Przeprowadzoną w lutym 1942 roku ak-
cję uznaje się za największy atak ruchu oporu w Wielkopolsce w czasie 
II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w SP 40, kwiaty złożono pod 
pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.

ZAPISY  na rok 2015/2016 
            do SP nr 45  przy ul. Harcerskiej 3 
            SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
       do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej 
          dzieci 5-letnie (2010), 6-letnie (2009), 7-letnie 
            (2008, które jeszcze nie uczęszczają do kl.i)
 Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.00 
            lub inaczej po uzgodnieniu telefonicznym. 
Tel. 61-8780-641  e-mail: szp45@poczta.onet.pl  www.szp45.pl
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana Żelazka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
UCZNIÓW KLAS VI i ICH RODZICÓW

     Na  DRZWI OTWARTE
                  w GIMNAZJUM nr 20 
im. Ojca Mariana Żelazka, ul. Główna 42
Terminy: 13 marca (piątek) od 15 do 17 
                 14 marca (sobota)  od 9 do 13
                 7 kwietnia (piątek) od 15 do 17

          GORĄCZKA DISCO
Tradycyjnie w karnawale Samorząd Uczniowski organizuje dysko-

tekę. Każdego roku zabawa taneczna odbywa się w innym klimacie. 
Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Disco Fever”. Uczniowie 
sami wykonali wystrój sali, zadbali o oprawę muzyczną i przekąski. Po 
południu 28 stycznia sala lustrzana naszego gimnazjum wypełniła się 
uczniami w strojach mieniących się błyskotkami i brokatem. Na parkie-
cie królowała oczywiście muzyka disco. Zabawa była wyśmienita tym 
bardziej, że następnego dnia uczestnicy zwolnieni byli z odpytywania. 

Ponadto w przeddzień Święta Zakochanych 13 lutego uczniowie dzia-
łający w Samorządzie Szkolnym zorganizowali Pocztę Walentynkową. 
Każdy miał okazję nabyć i wysłać walentynkę swojej sympatii. 

                                                                                    Beata Kierzkowska

    HALOWA PIŁKA NOŻNA
Nasi reprezentanci wzięli po raz pierwszy udział w Mistrzostwach 

Poznania w Halowej Piłce Nożnej. Uczestniczyło 27 drużyn. Gimna-
zjum 20 błyskawicznie przeszło przez eliminacje i wywalczyło awans 
do ćwierćfinałów nie przegrywając żadnego meczu. 

Ćwierćfinał (16 zespołów) był szczególnym wydarzeniem, ponieważ 
Szkolny Związek Sportowy przyznał organizację turnieju naszej Szkole, 
co było wielkim wyróżnieniem. Reprezentanci przy własnych trybu-
nach spisali się świetnie i awansowali do półfinałów, w których prawo 
gry otrzymało 8 najlepszych zespołów. 

Półfinał został rozegrany w Gimnazjum nr 54 i nasi uczniowie zdo-
byli ostatecznie 5. miejsce w Mistrzostwach. Gimnazjum 20 reprezen-
towali: Oskar Kąkolewski, Mateusz Adamek, Eryk Lembicz, Dawid 
Łagodziński, Amadeusz Nowak, Hubert Eliński, Paweł Świtalski, 
Dominik Nowicki, Hubert Gulczyński, Krystian Gubański, Szymon 
Augustyniak, Dawid Maćkowski, Bartosz Pęczkowski, Mieczysław 
Jankowski oraz Jakub Kwiatkowski. Gratulujemy!

     ZNÓW NA LODOWISKU
Podobnie jak w styczniu, nauczyciel WF zabrał uczniów na lodowisko 

Malta. Tym razem byli to uczniowie klasy II A. Oprócz spaceru ucznio-
wie mieli okazję pościgać się oraz podszkolić  umiejętności w jeździe na 
łyżwach. Do ich dyspozycji była cała lodowa tafla, bo tym razem byli na 
niej sami.

     PROJEKT „WF Z KLASĄ”
Od 2 do 6 lutego br. w Gimnazjum nr 20 została przeprowadzona 

akcja „Tydzień dla zdrowia - wrzuć na ruszt witaminy”. Klasa po wyloso-
waniu koloru (np. kolor żółty: banan, melon, papryka itd.) przygotowała 
plakaty zawierające informacje nt. witamin występujących w owocach i 
warzywach, jaki wpływ mają na człowieka, co może powodować ich nie-
dobór. Klasy sporządziły też przekąski (np. kolor biały: jabłka, różyczki 
kalafiora, plastry pietruszki), którymi częstowali wyznaczeni przez wy-
chowawcę uczniowie na przerwach w określonym dniu wg ustalonego 
harmonogramu: To był dobry dla zdrowia nas wszystkich tydzień.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
          DRUŻYNA SZPIKU
Zaprosiliśmy osoby, które tworzą Drużynę Szpiku i dobrze znają świat 

ludzi dotkniętych chorobą nowotworową. Oni już podzielili się życiem 
– czyli oddali swój szpik osobie chorej albo sami zmagali się z tą poważ-
ną chorobą. Co najważniejsze – wygrali tę walkę.Usłyszeliśmy jak łatwo 
można zostać wolontariuszem Drużyny Szpiku, a w przyszłości poten-
cjalnym dawcą. Trzeba jak najwięcej osób zarazić ideą propagowania 
dawstwa szpiku. Mówiono na czym polega przeszczep szpiku, jak ważna 
jest „rozbudowa” polskiego banku potencjalnych dawców szpiku. Spo-
tkanie urozmaiciły prezentacje reportaży, filmów, teledysków. Młodzież 
była bardzo zainteresowana, otwarta i żywiołowo, empatycznie reago-
wała. Współpraca z naszą szkołą nie skończy się na jednym spotkaniu. 
Już znalazły się osoby, które chcą w ramach szkolnego wolontariatu pro-
pagować dawstwo szpiku. Pedagog Iwona Adamczak

            „JA I PRZYRODA”
Odbył się u nas etap dzielnicowy Wojewódzkiego Konkursu Przy-

rodniczego „Ja i Przyroda”. Gościliśmy trzyosobowe zespoły uczniów ze 
szkół: 45, 46, 55, 61, 85, 87. Wszyscy rywalizowali w etapie pisemnym, 
a do części ustnej zakwalifikowały się trzy najlepsze grupy. Zwyciężył 
zespół ze SP46, druga była SP 87, a trzecia SP 85. Uczniowie wykazali się 
wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, znajomością parków krajobrazowych 
oraz umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt. Konkurs 
jest organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego i SP85. Biorą w nim udział szkoły z Poznania, Leszna, 
Piły, Konina i Kalisza. Patronat honorowy nad konkursem pełnią: Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Kurator Oświaty. 

                                                                                               Alina Foluszna

        BAL KARNAWAŁOWY 
Rada Rodziców zaprosiła wszystkich uczniów na Balik Przebie-

rańców. Zachęcono wszystkich do wykonania strojów i przewidziano 
atrakcyjne nagrody. Uczniowie i rodzice nie zawiedli! Były księżniczki, 
wróżki, kowboje, piraci, wojownicy, przeróżne zwierzęta, bohaterowie  
z bajek i filmów itd. Najpiękniejsze stroje zostały nagrodzone prezen-
tami i biletami do kina. Wybrano króla i królową balu, odbyły się też 
konkursy sprawnościowe. Były bańki mydlane, kolorowe dymy i profe-
sjonalne prowadzenie imprezy. Czekały napoje i poczęstunek. 

                                                                                     Katarzyna Gałęska

           DRZWI OTWARTE
Drzwi Otwarte w SP85 odbyły się 11 lutego. Szkołę odwiedzili pię-

cio- i sześciolatki z rodzicami. Przybyłych witali nauczyciele i uczniowie 
wręczając pamiątkowe zakładki i owocowe soczki. Pani dyrektor Urszula 
Kaczmarek przedstawiła bogatą ofertę naszej szkoły oraz opowiedziała o 
projektach i programach, w których bierzemy udział. Podczas wycieczki 
po szkole goście zobaczyli sale lekcyjne, świetlicę, sale gimnastyczne, 
bibliotekę i stołówkę. Były pokazy umiejętności tanecznych, recyta-
torskich, sportowych i plastycznych uczniów. Mali goście brali czynny 
udział w eksperymentach przyrodniczych, grach sportowych i zabawach 
w języku angielskim. Wierzymy, że dzieci oraz rodzice przekonali się do 
naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do SP 85!  Joanna Nowacka

CHROŃMY DZIECIĘCE UŚMIECHY
Strach przed dentystą najczęściej powstaje i utrwala się w dzieciń-

stwie. Dlatego zaprosiliśmy przyjaznego dzieciom lekarza stomatologa 
- panią doktor Agnieszkę Gronek. Pierwszoklasiści obejrzeli pokaz pra-
widłowego szczotkowania zębów, dowiedzieli się co robić, by uchronić 
je przed próchnicą itd. Pani doktor odpowiadała na wiele pytań. 

   PIERWSZAKI W MUZEUM
Pewnego zimowego dnia pierwszaki wybrały się do Muzeum Naro-

dowego na lekcję muzealną. Przemiła pani przewodnik oprowadzała, 
opowiadała i pokazywała pejzaże, martwe natury i portrety malowane 
różnymi stylami w różnych epokach. Było interesująco, a czasami nawet 
zabawnie. Po zwiedzeniu muzeum odbyły się warsztaty plastyczne. Mali 
artyści z dużym zaangażowaniem tworzyli swoje dzieła. Byli trochę po-
malowani, ale bardzo dumni ze swojej pracy. Z tych niezwykłych obra-
zów – portretów, pejzaży, martwych natur powstała przepiękna galeria, 
którą można obejrzeć w naszej szkole. W muzeum byliśmy już nieraz, 
ale na pewno tam wrócimy na kolejną fascynującą przygodę. 

                                                                          Aleksandra Paczkowska

Pani doktor zaprosiła następnie dzieci do dentystycznego gabinetu, 
pokazala wyposażenie, wyjaśniła jak leczy się zęby, mówiła o konieczno-
ści kontrolowania stanu uzębienia. Każdy pierwszoklasista mógł odbyć 
“podniebną podróż” na fotelu dentystycznym, po której otrzymał zna-
czek DZIELNY PACJENT oraz DYPLOM. Dzięki wizycie adaptacyjnej 
dzieci mogły się oswoić z gabinetem oraz widokami i zapachami cha-
rakterystycznymi dla tego miejsca! Doktor Agnieszka Gronek (dla dzie-
ci-Wróżka Zębuszka) zadbała o to, by nasza wizyta została przez sied-
miolatki zapamiętana jako miłe, interesujące przeżycie, które pozwoli  
w przyszłości uniknąć strachu.                                       Ismena Napierała
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dzień motyla

z historii zagórza (3)

Moja piaskownica przed 
budynkiem przy ul. św. 

Michała 9A - 11C w 
1956r. była umowna, oto-
czenie nieuporzadkowane 

i puste. Dziś to miejsce 
prezentuje się znacznie 
estetyczniej, są tu pia-

skownice alejki, drzewa, 
krzewy, trawniki, ławki... 
I między sąsiednimi bu-
dynkami jest przestrzeń, 
niespotykana na dewelo-

perskich osiedlacch.

              SIOSTRY ELŻBIETANKI  
 Matka Maria Merkert (1817-1875) jest jedną z założycielek Zgroma-

dzenia Sióstr św. Elżbiety. Została też pierwszą przełożoną generalną 
w 1859 r. Macierzystym domem Zgromadzenia stał się dom w Nysie. 
Na prośbę ks. dziekana Kesslera i abp. Ledóchowskiego, 15 lipca 1871 r. 
pierwsze trzy ss. Elżbietanki przybyły do Poznania i rozpoczęły samary-
tańską służbę dla ubogich i cierpiących. Zamieszkały w małym domku 
przy ul. Za Bramką.

W 1875 r. (w okresie Kulturkampfu) ss. Elżbietanki przeprowadzi-
ły się do opustoszałego klasztoru ss. Karmelitanek na Zagórzu przy ul. 
Wieżowej. Siostry opiekowały się osobami starszymi, udzielały pomocy 
cierpiącym w szpitalach, pielęgnowały rannych i chorych żołnierzy oraz 
jeńców wojennych.

W 1920 r. założyły szkołę pielęgniarską dla sióstr. Prowadziły w Po-
znaniu pięć własnych przedszkoli i pracowały w ,,ochronkach magi-
strackich”. Starały się o dożywianie dzieci i odzież dla nich. Opiekowały 
się ubogimi i chorymi w ich domach. Jedno z przedszkoli ss. Elżbietanek 
znajdowało się przed 1939 r. przy ul. Wieżowej. Do tego przedszkola 
uczęszczał piszący ten tekst, mieszkający na Nowym Zagórzy pod nr.4.

Elżbietanki prowadziły również katechizację dzieci szkolnych, peł-
niły funkcje organistek w kaplicach i parafiach, prowadziły szwalnię 
przy Caritas dla 100 dziewcząt. Pracowały w kancelariach parafialnych 
i w Kurii Metropolitalnej. Od 1949 r. zaczęto ss. Elżbietanki stopnio-
wo zwalniać z pracy w szpitalach i placówkach magistrackich. W latach 
1961 – 1962 zarządzeniem władz usunięto całkowicie siostry pracujące 
w instytucjach państwowych. Zwolnione z pracy siostry podejmowały 
inne zajęcia: praca chałupnicza w spółdzielniach krawieckich ,,Bieliź-
niarz” (do 1969 r.), praca w parafiach, katechizacja, pranie i prasowanie 
bielizny kościelnej, prowadzenie stołówek dla księży, praca w Muzeum 
Archidiecezjalnym (do 1968 r.), w Wydawnictwie św.Wojciech) oraz w 
prywatnych mieszkaniach jako pielęgniarki.

Od kilku lat nie ma już ss. Elżbietanek na Zagórzu – Wieżowej. W po-
mieszczeniach, które niegdyś zajmowały mieści się obecnie Seminarium 
oo. Filipinów i poradnie lekarskie. W budynku nr 15 na Zagórzu, przej-
ściowo w ostatnich latach mieściła się Katedralna Szkoła Chóralna.

       ZAGÓRZE W XXI WIEKU 
Obecnie Zagórze spełnia przede wszystkim funkcje mieszkalne, edu-

kacyjne, naukowe i opieki zdrowotnej. Przeważają budynki mieszkalne, 
jest Seminarium. Na miejscu dawnej fabryki Płonki znajduje się Wyższa 
Szkołą Zarządzania. Na Zagórze przeniesiono ze Śródki, z ul. Filipiń-
skiej, przychodnię lekarską. Brak na Zagurzu infrastruktury handlowej. 
Jest zaledwie jeden sklep spożywczy (Zagórze 6). Brzegi Warty, Cybiny i 
Kanału Ulgi popularne są wśród wędkarzy. Wejście na południowy cypel 
Wyspy Tumskiej zapewnia rozległe i ciekawe widoki: na most św. Rocha, 
Piotrowo, Politechnikę, stara gazownię, osiedle ratajskie i wschodnią 
ścianę Starego Miasta. Jest to jeden z bardziej niekonwencjonalnych, a 
zarazem rozległych punktów widokowych w Poznaniu.

W rejonie Zagórza rozpoczyna się IX tom komiksowych przygód 
Kwapiszona. Tutaj główny bohater odnajduje w Warcie butelkę z ta-
jemniczym listem. Zagórze, można rzec, powoli i stopniowo staje się 
modne. Wybudowano okazały budynek (prawdopodobnie apartamen-
towiec) przy ul. Wieżowej, na miejscu przedwojennych kamienic nr 1 i 
2. Ze względu na reorganizację ruchu kołowego na Ostrowie Tumskicm, 
przez Zagórze przejeżdża dużo więcej pojazdów samochodowych. 

Zagórze, jego dzieje i pamięć o nim są bardzo żywe (szczególnie te 
przedwojenne i okupacyjne), chętnie wspominane przez byłych rodowi-
tych mieszkańców. Najczęściej wspominane są plażowanie na czystym 
piasku nad Cybiną i kąpiele w niej, zimowe narciarstwo i saneczkowanie 
z wałów ochronnych, bieganie na łyżwach po zamarzniętej Cybinie. 

                                                                          Stanisław Gromadziński 
Korzystałem z Kroniki miasta Poznania (1996, t.4), Wikipedii, kwartal-

nika ,,Wokół Śródki” , z folderu ,,Śródka – od osady targowej i lokacji do 
rewitalizacji” , informacji pp Gerarda Cofty, Elżbiety Żymałkowskiej-Lik, 
Macieja Mielcarka i wspomnień własnych autora, urodzonego w 1933 r. i 
mieszkającego do 1966 r. w bloku nr 4 na Nowym Zagórzu.

Mam autorski pomysł, który adresuję do wszystkich mieszkańców 
naszych osiedli, a w szczególności Komandorii. Chciałbym w cyklu 
publikacji pokazać historię i teraźniejszość naszego kochanego „fyrtla” 
uwiecznionego na zdjęciach, kartach książek, pocztówkach, obrazach 
itp. My, ludzie „wcześniej urodzeni”, mający swoje pasje, czasami nie-
typowe, powinniśmy się nimi podzielić, pokazać je młodszym pokole-
niom i tak zachęcić do podobnych działań. 

Stali czytelnicy „MY” wiedzą, że jestem wielkim pasjonatem naszego 
miasta, a herbu Poznania w szczególności. Twierdzę także, że najpięk-
niejszym „fyrtlem” Grodu Przemysła jest nasza Komandoria. Niby w 
centrum, a żyje się nam tu jak na uboczu. W przewodnikach pokazują 
nam pranie rozciągnięte na sznurkach między oknami gdzieś w mia-
stach Hiszpanii czy Włoch, a u nas jest to w słoneczne dni codzienno-
ścią. Normalne jest także opalanie się przed domami na leżakach bez 
konieczności wyjazdu na plaże. Dzieci bezpiecznie bawią się na podwór-
kach, a seniorzy spokojnie spacerują i odpoczywają na terenie osiedla. 
Tak wygląda nasze niezmącone w centrum dużej aglomeracji życie.

Wracam do tematu. Ze względu na historyczną nazwę naszego osie-
dla, centralnym punktem moich rozważań będzie kościół Św. Jana Jero-
zolimskiego za Murami, od którego pierwszych „lokatorów” wywodzi 
się ta nazwa. Będę w stosunku do niego orientował mapy, zdjęcia lub 
inne materiały ikonograficzne. 

Aby zachęcić mieszkańców naszej kochanej Komandorii do współ-
pracy w odkrywaniu przeszłości i nieznanych faktów, pokazuję swoje 
zdjęcie z 1956 r. w piaskownicy, która nadal znajduje się w tym samym 
miejscu, na tle bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Św. Michała 9A-11C. 
Prezentuję też aktualne zdjęcie tego samego miejsca. Wart przytoczenia 
jest fachowy opis budynku, zawarty w artykule pt.”Komandoria-Zapis 
przekształceń urbanistycznych” opublikowanym w Kronice Miasta Po-
znania nr 4/2010. „Dość nietypowe formy nadane zostały budynkowi przy 
ul. Św. Michała 9A-11C. Elementami wyróżniającymi są wejścia spod 
podcieni wspartych na okrągłych słupach oraz interesujące opracowanie 
elewacji w postaci prefabrykowanych tafli z podziałami na kwadraty”. 
Będę bardzo szczęśliwy jeżeli ten pomysł znajdzie Waszą Czytelników 
aprobatę, bo marzy mi się większe, całościowe opracowanie tematu na-
szego regionu miasta, może nawet w postaci przewodnika lub książki. 
Ale o tym później.                                     Pozdrawiam Marek Knasiecki

osiedle dawniej i dziś
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gimnastyka
relaksująco-usprawniająca

z elementami tai-chi

z  kroniki  szkolnej  sp 55 
         WIELKI BALIK
Odbył się balik karnawałowy dla uczniów z klas 0-3. W pięknie 

ozdobionej sali dzieci bawiły się w rytm ulubionej muzyki, przy 
wtórze pana wodzireja i Indianek. Bal karnawałowy to wydarze-
nie niezwykłe. Dziewczynki  przebrane były za  księżniczki, kot-
ki, biedronki i bohaterki z bajek, chłopcy wybierali najczęściej 
stroje Batmana, kowboja, strażaka. Podczas zabawy odbyły się 
różne konkursy. Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki. 
Wspólna, długo wyczekiwana zabawa dała dzieciom wiele rado-
ści.                        Lucyna Bojarska, Magdalena Andrzejewska

U NAJWIĘKSZEGO ŻŁÓBKA
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego wybrały się do kościoła 

pw. św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu przy ul. Garbary 
22. Znajduje się  tam największy w Polsce żłóbek. Uczniowie z 
zachwytem patrzyli na ogromne poruszające się figury ludzi i 
zwierząt, zmieniające się oświetlenie szopki. Wszyscy z radością  
i wielkim zaagażowaniem śpiewali piękne polskie kolędy. Poby w 
kościele zakończyliśmy modlitwą w intencji rodzin i pokoju na 
świecie. Z. Mroszyńska, H. Wardawy

Harmonijne, powolne ruchy mogą być wykonywane przez 
osoby w różnym wieku. Ćwiczyć mogą także te, które nie cie-
szą się najlepszym zdrowiem - można ćwiczyć także na krześle 
i w łóżku. Ćwiczenia Tai-Chi wpływają korzystnie na całą fi-
zjologię naszego ciała. Służą redukcji stresu, zapewniają re-
laksację ciała i umysłu. Niezwykle skutecznie przeciwdziałają 
upadkom w starszym wieku. 

Regularna praktyka wpływa głęboko na całe nasze ciało, po-
prawę i utrzymanie sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicz-
nego. Poprzez wewnętrzny masaż gimnastyka Tai Chi redukuje 
napięcia, poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i elastycz-
ności. Płynny, zrównoważony ruch przywraca właściwe krążenie 
i uwalnia od napięć w mięśniach, wiązadłach i ścięgnach. Uela-
stycznia stawy (kostki, kolana, biodra). Pomaga optymalizować 
funkcjonowanie całego ciała, wszystkich jego układów, organów 
i tkanek. Poprawia koncentrację i pamięć. Wpływa na poprawę 
codziennego funkcjonowania osób z bólami głowy, wysokim ci-
śnieniem, artretyzmem, bólami pleców, reumatyzmem, chorobą 
Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.

Proponowane na zajęciach ćwiczenia są tak dobrane, by stano-
wiły terapię przy problemach zdrowotnych związanych z działa-
niem systemu immunologicznego, układem kostnym, krążenia, 
oddechowym, trawiennym i nerwowym. Poprzez wzmocnienie 
mięśni przykręgosłupowych korzystnie wpływają na poprawę 
postawy i pomagają w redukowaniu zwyrodnień kręgosłupa. 
Prewencyjnie przeciwdziałają osteoporozie i arteriosklerozie. 

Prowadzący mgr Michał Stachurski założył Szkołę Tai-Chi 
Nikko, w której od kilkunastu lat prowadzi zajęcia i szkoli in-
struktorów. Specjalizuje się w gimnastyce korekcyjnej i kompen-

sującej oraz pracy z seniorami. Opiera się na autorskim progra-
mie, przygotowanym pod kierunkiem pani prof. Jolanty Mogiły-
Lisowskiej. Tel. 501 437 327   Zajęcia: 1,5 h - Poznań Kobylepole, 
ul. Żbikowa

     DZIENNY DOM POBYTU 
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
           POZNAŃ - KOBYLEPOLE
Starość często kojarzy się z samotnością, nieporadno-

ścią i brakiem bezpieczeństwa, ale tak nie musi być.Jeśli 
jest Pani lub Pan osobą w zaawansowanym wieku lub 
macie Państwo rodziców, którym brakuje towarzystwa i 
obawiacie się o ich bezpieczeństwo podczas samotnych 
dni w pustym domu - zapraszamy do nas. Zapewniamy 
towarzystwo, opiekę, ciekawie i bezpiecznie spędzony 
czas. Tel. 501 437 327

„Szybki” kurier InPost
Jak się dowiadujemy, od początku tego roku InPost już nie 

obsługuje zleceń MOPR. Ponownie przejęła je Poczta Polska. 

Nadal InPost jest odpowiedzialny za dostarczanie poleconych 
przesyłek sądowych. A kurierów firma ta ma szybkich. Ledwo 
przebrzmi dźwięk domofonu, kuriera już nie ma. Jest nato-
miast awizo w skrzynce. (e)
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Piróg biłgorajski 

Fot. Tomasz Budasz  

Rozmowa z panią Pauliną Rożewską, właścicielką salonu 
fryzjersko-kosmetycznego SAPHONA przy ul. Łaskarza.
- Pamięta pani pierwszą klientkę?
- Ależ oczywiście, bo to była moja babcia Basia! I przyniosła nam 

szczęście, bo przez ten rok nie narzekamy na brak klientek. 
- Rok to krótki czas. Czy udało się poszerzyć zakres usług?
- U nas dużo się działo. Ciągle poszerzamy ofertę, doszkalamy się, 

mamy nowe certyfikaty i... nowe urządzenia. Najnowsze to sauna.
- Naprawdę?!
- No, nie taka ,,prawdziwa”! To sauna na... włosy. Nowość! Połącze-

nie specyfików fryzjerskich nakładanych na włosy z ciepłem. Ten zabieg 
nawilża, regeneruje i odżywia włosy. W ogóle wprowadzamy wiele no-
wości we fryzjerstwie, jak np. rodzaj liftingu, czyli zabieg keratynowy. 
Mamy szeroką ofertę związaną ze wzmacnianiem włosów czy powięk-
szaniem objętości. Nie inaczej dzieje się w naszych działaniach kosme-
tycznych. Obok podstawowych zabiegów proponujemy m.in. makijaż 
permanentny, zabiegi wyszczuplające, antycellulitowe, mezoterapię mi-
kroigłową. Wprowadzamy mikrodermabrazję czyli mocne złuszczanie 
naskórka. To wszystko dzieje się na niewielkiej przestrzeni, ale – jak 
myślę – nasze klientki doceniają przyjazną atmosferę, którą staramy się 
stworzyć! Wiele pań przyszło ,,za mną” z poprzedniego salonu...

- Jest pani kosmetyczką z 10-letnim stażem i licznymi certyfika-
tami. Jak wiem, specjalizuje się pani w manicure ,,z dodatkami”. 
O sobie mówi, że jest ,,kosmetyczką rozważną”, która krzywdy 
klientce nie zrobi! Proszę przedstawić współpracowniczki...

- Małgorzata Zacharias, fryzjerka z wieloletni stażem pracy. To spe-
cjalistka od krótkich fryzur. Z kolei od ,,długich fryzur”, koloryzacji, 
rozmaitych upięć jest u nas Karina Kliszkowiak. Milena Marzec jest 
kosmetyczką która lubi “bawić się” kosmetyką kolorową i tworzy prze-
piękne makijaże!

- MY życzy Wam wielu kolejnych rocznic. Dziękuję za rozmowę.
                                                                                               Ewa Kłodzińska 

roczek saphony

DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
     OSIEDLA WARSZAWSKIEGO!!!
Nazywam się JUSTYNA KRAWCZYK. To dla mnie Państwo 

zbieraliście przez wiele miesięcy nakrętki. BARDZO WSZYST-
KIM DZIĘKUJĘ. Dzięki Wam mogę już zakończyć akcję zbiera-
nia nakrętek. Wszystkim, którzy mi pomogli, jeszcze raz bardzo 
dziękuję.                                                                                JUSTYNA

W imieniu Justyny również dziękuję. W szczególności panu 
Grzegorzowi za przewożenie całej „naszej akcji” do Justyny 
do domu. Szanowni Państwo, kończymy naszą akcję. Wszyst-
kim jestem wdzięczna za włączenie się do niej.

                                 Barbara Stachurska, Osiedle Warszawskie

  ZMIANY NA KOMANDORII
* Adres Małachowskiego 43 jest jak dotąd pechowy: żadna 

placówka usługowa, a zwłaszcza handlowa, nie może się tutaj 
dłużej utrzymać. Była agencja PKO, były kolejno ciucholand i 
sklep mięsny. Rok temu podwoje otworzyła tutaj kwiaciarnia. Już 
jej nie ma... Ciekawe o jakim przeznaczeniu tego dużego, nie do-
świetlonego lokalu myślał projektant...Jesli ktos wpadnie na po-
mysł zagospodarowania tego obiektu, to życzymy powodzenia.

* Po przerwie i różnych perturbacjach znowu jest czynna (z 
wyjątkiem sobót i niedziel) placówka Poczty Polskiej przy ul. 
Łaskarza. (tel. kom. 602322371) Duża ulga dla tutejszych miesz-
kańców, nie trzeba wędrować na pocztę śródecką. (eka)   

na post, na wielkanoc
Co region Polski to ciekawostki kulinarne. Czasem aż zazdrość bierze, 

że nie znamy tego smaku! Informacje o postnych i wielkanocnych po-
trawach pozyskaliśmy od Czytelników „MY”, których koleje losu przy-
wiodły na nasze osiedla. 

Pani Irena Litwińska urodziła się w Gostyniu Szczecińskim. Od 
ponad 20 lat mieszka przy ul. Małachowskiego. 

- Z domu rodzinnego przywiozłam barszcz biały. Oczywiście, jest on 
znany i w Wielkopolsce, ale ja podaję go zaraz po... święconce. Co poświę-
cone – to już można jeść, nie czekając na śniadanie wielkanocne. Zatem do 
barszczu wędruje biała kiełbasa, boczek, kiszona kapusta, jajo, a wszystko 
podprawione jest dużą łyżką ostrego chrzanu. Wszystkie kiełbasy, pasztety 
wyrabiam sama – z mięs pozyskanych ze świniobicia.

Pan Piotr wywodzi się z dalekiej Lubelszczyzny, z Biłgoraja. O re-
gionalnej kuchni opowiada jego mama, pani Mirosława, która od-
wiedziła syna, mieszkającego od kilku lat przy ul. Tomickiego.

- U nas w czasie postu dużym wzięciem cieszy się cebularz lubelski, cha-
rakterystyczny tylko dla naszego regionu. Cebularz to placek o średnicy 
15-20 cm, pokryty cebulą krojoną w kostkę, wymieszaną z makiem. 

- Bardzo też lubimy postny piróg biłgorajski, posiadający certyfikat po-
trawy regionalnej. Nie należy tego kojarzyć z pierogiem! To ciasto ziem-
niaczano-gryczane z dodatkiem białego sera, jaja, śmietany i przypraw. 
Tak przygotowaną masę, często otoczoną ciastem drożdżowym, piecze się 
w formie keksowej. To jest doskonałe i na zimno, na chleb, i podawane 
na ciepło. Na Wielkanoc serwujemy ,,kuciajkę” czyli barszcz na rosole z 
dodatkiem poświęconych jaj, wędliny, chrzanu tartego z korzenia.       eka

Cebularz lubelski

My171.indd   20 2015-03-01   20:10:37



21

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

ELEKTROMECHANIKA 
POJAZDOWA

OBSŁUGA  KLIMATYZACJI
Łukasz Garczarek               61-049 Poznań
kom. 605 835 458                   ul. Mińska 56

         Na wieczorki taneczne zaprasza
      po Świętach Wielkanocnych

oferta współpracy

opracowujemy i puBlikujemy 
na naszych łamach 

nawet oBszerne wspomnienia 
oraz inną twóczość czytelników

HOROSKOP na maRzec

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

BARAN - Hindusi powiadają, że “zdobywanie jest mozolne, jak skrzętna praca 
mrówek, a tracenie jest prędkie, jak podmuch wiatru”. Staniesz obecnie przed 
niejednym problemem życiowym. Żmudnie musisz go rozwiązać ku zadowole-
niu własnym i najbliższych. Zmiana w środowisku zawodowym nie wykluczona. 
Dla Ciebie akurat korzystna. W uczuciach liczy się przede wszystkim przyjaźń. 
Nie spodziewasz się rozkwitu miłości. 

BYK - Karol Bunsch ostrzegał: “Spóźniona rada gorsza od żadnej”. Z upo-
rem będziesz realizować własne, niezależne od dążeń otoczenia, plany. Zewsząd 
wszakże czyhać będą niebłahe zagrożenia. Toteż wskazana będzie także poprawka 
w zbyt śmiałych zamierzeniach. Słońce miłości w dwu fazach - lipcu i wrześniu.

BLIŹNIĘTA - “Było nie było musi być miło”. Na większe osiągnięcia w pra-
cy zawodowej trzeba będzie poczekać i to bardzo cierpliwie. Nie zabraknie Ci 
jednak mało znaczących, ale przynoszących satysfakcję i radość sukcesów i na 
tym polu. Najważniejsze obecnie są dla Ciebie sprawy serca i miłości. Kwiecień, 
a potem październik to najlepsze w tej mierze miesiące. „Lepiej zniszczyć własną 
młodość, niż nic z nią nie zrobić”.

RAK - Ponoć sposobem żółw zająca dogonił. Nie zabraknie Ci szans na prze-
gonienie innych w robocie. Na szczęście dostrzeżesz je na czas i spożytkujesz 
okazje do wybicia się nad szarość dookolną i marnawą. Trochę intuicji przy tym 
nie zawadzi, a także zdobycie się na cierpliwość i rozwagę. Hugo Steinhaus zwykł 
mawiać: „U nas rozlega się bezustanny hałas, gdyż wciąż wrzeszczą: cicho!” Czas 
miłości - maj.

LEW - “Tyle wie, ile zje, a co wypije, to nie rachuje” - Słusznie, czy nie, ale 
przecież z pozoru przynajmniej prawdziwie. Poprawa sytuacji zawodowej i ma-
terialnej. Głównym celem życiowej krzątaniny będzie najbliższa rodzina. Bez-
sprzecznie zasłużyła sobie na to, ustępując Ci z drogi latami. Miesiąc miłowania 
- lipiec.

PANNA - Współcześni młodzieżowcy zwykli lekceważąco mawiać: “Nawijaj, 
nawijaj, i tak z tego nici wyjdą”. Nie zmienia to w niczym faktu, że jest nie tylko 
zawodowa, ale również społeczna i polityczna szansa, jako, że wreszcie żyjesz 
w bardzo ciekawych czasach. Twoja pozycja w środowisku zostanie umocniona. 
Wielkie uczucie ogarnie Cię bez reszty w sierpniu - wrześniu.

WAGA -  Zachowujesz się jak na linie. Tymczasem należałoby zachowywać 
spokój i nie dopuszczać bynajmniej do zaostrzania niespodziewanych sytuacji. 
Z nieprzewidzianymi wydarzeniami uporasz się osobiście bez potrzeby pomocy 
z zewnątrz, chociaż zawsze możesz na nią liczyć. Filozof głosi: “Pocieszyć czło-
wieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienia podnieść do najwyższej 
godności”. Na miłość czas w październiku.

SKORPION - Ryzykowne i niecodzienne w Twoich warunkach pociągnięcia 
przyniosą Ci więcej pożytku, niż szkody, choć i bez niej się nie obejdzie. Taki 
los wypadł nam, że dziś tak, a jutro okaże się nieco inaczej. Do zaprowadzenia 
lepszej niż dotychczas atmosfery w domu i w ogóle w kręgach rodzinnych naj-
korzystniejsza akurat pora i sposobność. Nie dasz się sprowokować otoczeniu 
wiedząc, że “banał ma zazwyczaj bardzo oryginalne racje”. Czas miłości - lipiec 
i listopad.

STRZELEC - Nadzieja jest matką głupich. Musisz umacniać swoją pozycję, 
reagując żywo i nader skutecznie na ataki zawistnych. Szanse powodzenia są, i 
to niemałe. Stąd konieczność wykazania się pracowitością, ale i też talentem. Za-
wiłości spraw dokuczą Ci, ale ich rozwikłanie przyniesie znamienną satysfakcję. 
Przecież “im później, tym smutniej”. A miłość przyjdzie już teraz.

KOZIOROŻEC - Nieprzychylni mówią o Tobie, że “suniesz jak strzała wpląta-
na w pierze”. Tymczasem sytuacja wymaga od Ciebie starań. Nie będziesz zważać 
na opinie innych, nie zawsze przecież obiektywnie, ani tym bardziej przyjazne. 
W sprawach zawodowych zastój. Otrząśniesz się z tego. “Trzeba - rzecze mędrzec 
- mieć poczucie rzeczywistości i tam, gdzie diabeł gospodarzy, nie silić się na 
przemycanie swoich trzech ziarn pszenicy między kąkole”. Miłość w listopadzie.

WODNIK - Weźmy się w garść, a wy to zrobicie - taka to już Twoja życiowa 
maksyma. A powinna być raczej jej odwrotność. Będzie ciekawie - mimo wahań, 
sporów i wewnętrznych niepokojów, zresztą niezbyt dokuczliwych. Dostrzeżesz 
wreszcie sens i wartości swego nowego statusu, a po pewnym czasie odczujesz 
korzystne i pożyteczne, także dla innych, skutki swej działalności. Miłość zapal-
czywa - właśnie teraz, a jej nader niebezpieczny nawrót w grudniu.

RYBY - Kierujesz się maksymą: “Na życiu mi nie zależy, może i trwać nawet 
i sto lat”. Zadufanie tym samym okazujesz światu ogromne. Tymczasem spiętrzą 
się przeciwności losu i co wtedy? Nie ustąpisz, rzecz jasna, ale będzie Cię to drogo 
kosztowało, stracisz sporo przyjaciół poświęcając ich na ołtarzu kariery. Miłość 
zakwitnie w czerwcu.

IMIENNIK MARCOWY
RÓŻA (6 marca) to kobieta potrafiąca zaskoczyć, o zmiennym na-

stroju: raz wybucha, raz zaśpiewa i zatańczy – ot, tak, bez powodu. Raz 
zagniewana, raz radosna. I tylko ona wie co akurat zagrało jej w duszy. 
Pragnie intensywnie uczestniczyć we wszystkim co dzieje się wokół. Jest 
pewna siebie, zaborcza. Wszędzie zachowuje się swobodnie, bo potrafi 
dostosować się i do warunków np. pracy, i do towarzystwa. Róża to inte-
resująca kobieta, odnosząca sukcesy.

MAREK (24 marca) trudno tego pana rozgryźć – raz flegmatyk, raz 
mężczyzna z temperamentem. Dlatego też dla otoczenia – niebezpiecz-
ny, bo nigdy nie wiadomo, którą twarz pokaże. Marek jest obiektywny, 
nonszalancki, pewny siebie, zrównoważony. Wierzy w swoją intuicję 
i... urok osobisty. Musi mieć jasno wytyczony cel działania. W miłości 
wierny, zdolny do przeżywania wielkich uczuć. To mężczyzna wysokiej 
klasy, o bardzo silnym charakterze.

Firma Energorower, produkująca systemy wytwarzające ener-
gię elektryczną za pomocą siły ludzkich mięśni, nawiąże współ-
pracę z osobą (preferowany mężczyzna ze względu na charakter 
pracy, „złota rączka” z fantazją i inwencją) w wieku ok. 20-40 lat, 
dyspozycyjną, potrafiącą wykonać z powierzonych materiałów 
u siebie w domu (garażu, warsztacie) proste prace elektryczne 
i mechaniczne (np. podłączyć regulator ładowania do akumula-
tora, zmontować z części trenażer rowerowy, wywiercić otwory 
w obudowie, zamontować woltomierz, gniazda przyłączeniowe, 
przełaczniki itp.). Możliwe przeszkolenie w tym zakresie. Mile 
widziana umiejętność obsługi komputera (windows, linux). 

Na początku oferuję dorywczą współpracę na zasadzie umowy 
lub faktury, lecz działalność się rozwija, więc z czasem możliwa 
praca na stałe. Własne auto z możliwoscią przewozu rowerów 
będzie dodatkowym atutem. Firma mieści się w Poznaniu (An-
toninek), więc osoby powinny mieszkać na tyle blisko, aby móc 
bez problemu podjechać po odbiór podzespołów, a później do-
starczyć zmontowany sprzęt.

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@energorower.pl 
lub kontakt tel. 695 661 552. Więcej informacji o firmie
 i produktach na www.energorower.pl
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podwójny skandal z placem zaBaw

Rozpoczęto gruntowny remont pod-
ziem- nego przejścia na pętli tramwajowej 

Mi- łostowo. Specjalistyczny sprzęt potrafi 
jeź- dzić nawet po 

Nowoczesne rozwiązania podziwiali nie tylko przedstawiciele 
wielu innych polskich miast, ale i goście z zagranicy. 

1988

tel. 61 879 25 48

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

www.studio-stempel.poznan.pl

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI
UPOMINKI - GAD¯ETY

GRAWEROWANE LASEREM

    kom. 507 047 067

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

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

czynny teŻ w soBot y

RESTAURACJA

 2015

 KLIMAPOZ ANTONINEK
KLIMATYZACJA DOMÓW

MIESZKAŃ, SKLEPÓW, BIUR, 
SERWEROWNI

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

kołoBrzeg
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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