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Fot.
Krzysztof 
Styszyński

Bożego Narodzenia z najpiękniejszych wspomnień i marzeń
Szanownym Czytelnikom z Rodzinami życzy redakcja „MY”

100 lat „Bamberki” 
z polską twarzą

Jadwigi  Jakubczak  s. 5

„Bamberka”, do której pozowała Jadwi-
ga Gadziemska z domu Jakubczak, 
jej prawnuk pan Krzysztof Dymny

 i autorka artykułu pani Karina Koza-
necka, wszyscy z Os. Warszawskiego

Poznańska
słodka szopka 
ze St. Rynkiem, 
koziołkami, 
rogalami... 
– I nagroda, wyk.
Agnieszka Polewska. 
Zbiory Muzeum 
Etnograficznego s.15 
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W SP nr 87 przy ul. Leszka uroczyście podsumowano boga-
ty w wydarzenia Tydzień Węgierski z udziałem weteranów 
Poznańskiego Czerwca 1956 . Koordynatorem projektu jest 

Jacek Behrendt, pomysłodawca polsko-węgierskiej akcji 
„AWARD 1956” i opiekun młodych krótkofalowców. s. 9

Fot. Hieronim Dymalski
Oto mieszkańcy, którzy nie tylko kochają  piękno natury, ale także chcą i potrafią cudownie wzbogacać urodę swoich małych ojczyzn 

niezwykłą dbałością  o przydomowe ogrody, balkony i w ogóle o zieleń w otoczeniu miejsc zamieszkania na osiedlach.

76. rocznica rozpoczęcia przez Niemców wysiedleń do obozu Lager 
Glowna. Uroczystość przy ul. Bałtyckiej 5 listopada br.  Str. 13

Spuszczenie wody ze Stawu Browarnego ma umożliwić m. in. 
usunięcie z dna tysięcy metrów sześciennych namułów. Jak w 
latach poprzednich, przetarg wygrała firma Drenbud, a mia-
sto zapłaci ponad 950 tys. zł. Prace mają zostać zakończone w 

grudniu br., a więc będziemy podziwiać rozmach i tempo.
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swoi  nadal pod ochroną Dalszy ciąg starań
pomnik wypędzonych

wielkopolan

 Redakcja „MY”                   tel. 61 876 84 88,
www. czasopismomy.pl                   e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. (061) 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
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tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

To już dziewięć lat upłynęło od pierwszej inicjatywy, by 
godnie upamiętnić wojenne okrucieństwa Niemców wobec 
bezbronnych Polaków w czasie okupacji. Powołanemu sto-
warzyszeniu zależy także na tym, by przeciwstawić się prze-
kłamaniom ciągle obecnym w polityce historycznej Republiki 
Federalnej Niemiec.

Ostatnio Społeczny 
Komitet Budowy Po-
mnika Wypędzonych 
wystosował 2 pisma do 
Prezydenta Poznania z 
silną argumentacją, by 
zatwierdzić bez zbęd-
nej zwłoki przedłożo-
ny projekt  przyszłego 
pomnika. Działkę pod 
pomnik przyznano już 
w styczniu 2014 roku 
i od tego czasu nor-
malny tok załatwia-
nia zatrzymały nowe 
przepisy o wznoszeniu 
pomników oraz zmia-
ny na kluczowych sta-
nowiskach w Urzędzie 
Miasta Poznania. 

Zgodnie z tre-
ścią Załącznika nr 1 
do Zarządzenia nr 
334/2015/P, Prezydent 
może zatwierdzić do 
realizacji przedłożony przez inicjatorów projekt. Obawy Społecz-
nego Komitetu o wynik konkursu, jaki podobno ma być rozpisa-
ny, są całkowicie uzasadnione. To nie tylko zwłoka dwóch lat, co 
jest istotne dla byłych więźniów, których wiek waha się od 80 do 
100 lat. To także obawa, że rozstrzygnięcie nie przyniesie ocze-
kiwanego wyniku i trzeba będzie rozpisać nowy konkurs (jak to 
miało miejsce w przypadku pomnika I.J. Paderewskiego).

Przedłożony projekt autorstwa znanego rzeźbiarza artysty Ja-
rosława Mączki uważamy za najlepszy z wielu, których projekty 
zostały nam przedstawione. Projekt z centralną postacią przera-
żonej dziewczynki uważamy za piękny, spełniający wymogi prze-
słania ideowego i stosownego wpisania się w przestrzeń miejską. 
Postać dziewczynki (daliśmy jej imię Marysia) ma przypomnieć 
okrucieństwo niemieckich okupantów także wobec dzieci, zgod-
nie z ich hasłem „OHNE MITLEID” (bez miłosierdzia).

Rezygnacja z rozpisania konkursu (ów), o co prosimy Pana 
Prezydenta, wpłynie bardzo na przyśpieszenie realizacji pro-
jektu i nie obciąży dodatkowo miasta.   Henryk Walendowski

W konkursie „Zielony Poznań” na Osiedlu Warszawskie 
Pomet Maltańskie wzięło udział 56 obiektów (Warszawskie 31 
ogrodów, Pomet 18 balkonów i 5 ogrodów, Maltańskie 2 ogrody). 
Trzy obiekty weszły do drugiego etapu (oceniała Miejska Komi-
sja Konkursowa): dwa przepiękne ogrody z Warszawskiego (pani 
Czesławy Majki z ul. Warszawskiej oraz pana Stanisława Micha-
łowskiego z ul. Czekalskie), z Pometu kwitnący wielobarwnymi 
kwiatami balkon pani Janiny Jurdzińskiej (odnosiła już sukcesy 
w tej konkurencji). Osiedlowa Komisja ds. lustracji i oceny zwró-
ciła również uwagę na trzy zadbane i ciekawe ogrody: państwa 
Iwony i Piotra Tuzel z ulicy Mińskiej, pani Heleny Kluwak z Wit-
kowskiej i pana Radosława Olszewskiego z Czerniejewskiej.

Ocena obiektów odbywała się na podstawie kryteriów: ogól-
ne wrażenie (w skali 0-5 punktów) oraz układ kompozycyjny, 
uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian. Podczas 
uroczystego spotkania 10 października br. w świetlicy na Osie-
dlu Maltańskim była obecna większość uczestników (fot. z le-
wej). Przy kawie i pączkach rozmawiano o zieleni i wymieniano 
doświadczenia. Dla wszystkich były dyplomy, nagrody i gratula-
cje od Rady Osiedla. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału 
w kolejnej edycji konkursu. Skład komisji: przewodniczący Jerzy 
Majchrzak, członkowie, Julian Dworzecki, Tadeusz Klinger, Ka-
rina Kozanecka, Jarosław Kur, Edmund Lauba, Zbigniew Skrzyp-
czak i Rafał Zabel.                                               Karina Kozanecka

piękno kochają i tworzą

Znów przychodzi pisać o personalnych roszadach w magistracie, 
bo ten temat - sam w sobie nudny, a nawet odpychający - mówi też 
o tym, komu oddaliśmy rządy w Poznaniu. Dygnitarze obdarowa-
ni wysokimi stanowiskami przez wyborców powinni traktować ich 
choćby w miarę poważnie, jak ludzi myślących, a jest wręcz prze-
ciwnie. Jeśli prezydent Poznania akceptuje wymuszone zarzutami 
odejście ze stanowiska swojego bliskiego współpracownika Krzysz-
tofa K. to daje dowód, że nie potrafi go obronić, że z tymi zarzuta-
mi się godzi. Gdyby bowiem uważał, że jego współpracownik jest 
niewinny, to by zatrzymał go przy sobie i nie pozwolił skrzywdzić 
wymuszoną z zewnątrz dymisją. Taka lojalnośc jest moralnym i 
służbowym obowiązkiem każdego szefa wobec podwładnego. Pre-
zydent swojego urzędnika nie obronił, zaakceptował jego dymisję, 
a więc potwierdził, że zarzuty były słuszne. Na tym kariera urzęd-
nicza pana K. powinna się zakończyć. 

Zwolniony K. został jednak natychmiast zatrudniony w podle-
gającej prezydentowi spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM). 
To znaczy, że prezydent zgodził się na zatrudnienie w publicznej 
jednostce osoby zwolnionej w istocie dyscyplinarnie, bo odejście 
niby „na własną prośbę” jest tylko cynicznym mydleniem oczu 
obywatelom. Jeśli pan K. był winien stawianych mu zarzutów,  
a taki wniosek wynika z zachowania prezydenta, to pracy powi-
nien sobie szukać już nie w miejskich strukturach. A jednak tam go 
zatrudniono i to na bardzo dobrym, samodzielnym, specjalnie dla 
niego stworzonym stanowisku. Gdzie tu elementarny szacunek dla 
najprostszego poczucia sprawiedliwości wyborców? 

Po raz kolejny z góry, od władzy do obywateli, poszedł sygnał, 
że prawo i zasady są po to, aby ich nie szanować, nie przestrzegać. 
Tak samo niedawno zakpiono sobie z prawa i wyborców zatrud-
niając w miejskiej spółce obciążonego zarzutami natury finanso-
wej zastępcę prezydenta Poznania Jakuba J. Stosowanie ulgowej 
taryfy dla swoich, pozorowanie rozliczania ich z nagannego postę-
powania staje się normą w magistracie pod nowymi rządami. Jest 
więc tak, jak było za rządów poprzednich, a wyborcy zmienili je, 
żeby było inaczej. Nowe wybory za 3 lata.         Marcin Dymczyk
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cienie rewitalizacji

integracja na 1o2!

Krzysztof Bartosiak

Masowy udział młodzieży i dzieci w zawodach sportowych 
przynosi zaszczyt organizatorom festynu oraz szkołom.  
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Modelką była Jadwiga Jakubczak 

100 lat BamBerki
Już dawno chciałam się podzielić tą niezwykłą historią o 

skromnej dziewczynie, która stała się symbolem Poznania. 
Mój Dziadek często opowiadał mi, że nasza sąsiadka z ulicy 
Modlińskiej na Os. Warszawskim, pani Jadwiga Gadziemska, 
pozowała artyście rzeźbiarzowi do postaci słynnej poznań-
skiej Bamberki. Opowieść była dla mnie tym ciekawsza, że 
znałam prawnuczkę i prawnuków tej pani: Justynę, Przemka, 
Krzysia, Roberta. W Justynie dopatrywałam się podobieństw 
z figurą i nawet je znajdowałam.

Gdy zaczęłam interesować się 
historią Poznania, spotykałam 
informacje o Bamberce, jednak 
za każdym razem nazwisko jej 
pierwowzoru było przekręcone z 
Gadziemska na Gadymska. Błąd 
był powielany w kolejnych wyda-
niach podręczników, informato-
rów i książek. Nie dawało mi to 
spokoju. Moi Dziadkowie obcho-
dzili Diamentowe Gody, czyli 75-
lecie swych zaślubin i szczęśliwego 
życia. Przyjechała dziennikarka z 
Głosu Wielkopolskiego, by napisać 
artykuł o losach Jubilatów. Przy tej 
okazji nie omieszkaliśmy z dziad-
kiem wspomnieć o Bamberce i jej 
błędnie podawanym nazwisku. 
Obiecała przysłać odpowiednią 
osobę i dotrzymała słowa.

Spotkaliśmy się z rodziną wnuka 
Jadwigi Gadziemskiej, która udo-
stępniła nam pamiątki, stare foto-
grafie rodzinne oraz potwierdziła 

związek babci z figurą Bamberki. Z inicjatywy Henryka Koza-
neckiego, przy udziale Bożeny, Bogdana i Krzysztofa Dymnych 
oraz Zdzisława Kozaneckiego powstał piękny artykuł autorstwa 
Magdaleny Gorlas, opublikowany 3 grudnia 2004 roku w Gło-
sie Wielkopolskim. Czułam wtedy dumę i satysfakcję, że nasze 
działania okazały się sku-
teczne.

W tym roku mija set-
na rocznica odsłonięcia 
pomnika, a Bamberka 
nie traci ani na urodzie, 
ani na sławie. Kazimiera 
Iłłakowiczówna napisała 
o niej wiersz... Pan Paweł 
Cieliczko poświęcił jej ob-
szerny materiał w swoim 
spacerowniku “Fontanny 
Poznania”, który w przy-
szłym roku trafi na pół-
ki księgarń. Przy Bamber-
ce fotografują się turyści, 
mówią o niej przewodnicy 
oprowadzający wycieczki, 
w sierpniu każdego roku 
stroją ją kwiatami Bam-
brzy fetujący swoje święto. 

Młoda Jadwiga Jakubczak 
(później Gadziemska) w 
stroju ludowym, ale nie 

bamberskim.  

Jadwiga Jakubczak (z prawej) z 
koleżankami kelnerkami winiarni 

Golderinka na Starym Rynku.  

Jadwiga Jakubczak pozująca na beczce jako Bamberka. Zdjęcie  
posłużyło berlińskiemu rzeźbiarzowi Josephowi Wackerle do 

stworzenia postaci Bamberki umieszczonej na fontannie. 
A ja patrzę na tę na zawsze młodą dziewczynę z konwiami i mam 
w sercu nadzieję, że gdyby mogła mówić, to może szepnęłaby mi 
miłe słówko za przywróconą tożsamość. 

                              Jak powstała Bamberka
Na początku XX wieku z inicjatywy władz miasta zaczęto 

upiększać Poznań, powstało wówczas wiele reprezentacyjnych 
budynków, parków, pomników, fontann. Fundusze pochodziły 
ze źródeł publicznych, ale również od instytucji i osób prywat-
nych. Wśród ofiarodawców znalazła się znana poznańska rodzi-
na kupców i winiarzy Goldenringów, przekazując na szczytny 
cel dwanaście tysięcy marek. Magistrat zdecydował o powstaniu 
studzienki, która stanowiłaby poidło dla koni, bydła i psów, a po-
nadto z tyłu znajdować się miał kran, z którego wodę mogliby pić 
ludzie. Użytkowy obiekt miał ułatwiać życie kupcom i gospoda-
rzom handlującym na rynku.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej postanowiono, że stu-
dzienkę zwieńczy  figura Bamberki - kobiety w ludowym stroju 
bamberskim z dwiema konwiami zawieszonymi na nosidłach 
(szuńdach po poznańsku). Poznański architekt miejski Adolf 
Stahl wykonał projekt cokołu, a odlany z brązu posąg zaprojekto-
wał berliński rzeźbiarz Joseph Wackerle. Pomnik oprócz funkcji 
użytkowej miał stanowić reklamę firmy Leopolda Goldenringa. 
Jadwiga Gadziemska (w 1914r. była panną i nazywała się Jakub-
czak) była jedną z pracownic winiarni. Dziadek mówił mi, że 
była ładną i pracowitą panną i dlatego szef wyróżnił ją spośród 
swoich kelnerek, mimo iż z przybyszami z bawarskiej Frankonii 
nie miała nic wspólnego. (dok. nastąpi)        Karina Kozanecka

Fontanna z Bamberką na Starym Rynku w latach I wojny 
światowej. Restauracja „Warta” reklamuje piwo z Kobylepola.  
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G I M N A Z J A D A

nie zapominamy...
Cmentarze to nasza historia

Tradycją stało się już, że z okazji Wszystkich Świętych ucznio-
wie Gimnazjum nr 22 w Antoninku odwiedzają zapomniany 
cmentarz przy ulicy Leśnej w Zielińcu. W piękny październiko-
wy dzień już po raz kolejny  uczniowie klasy 3a porządkowali 
groby, zapalali znicze i w zadumie pochylali się nad grobami, 
m.in. pierwszych mieszkańców Antoninka.       Anna Śliwińska

Piętnastą już edycją Gimnazjady w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego 
Chłapowskiego uczciliśmy rocznicę  odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zespoły uczniów  reprezentujące wszystkie klasy zmierzyły się   
w licznych konkursach. Zadaniem drużyn było wykazanie się wiedzą na 
temat „Mazurka Dąbrowskiego”, znajomością obrazów o tematyce hi-
storycznej i umiejętnością wskazania i narysowania wybitnych postaci 
z dziejów Polski. 

Dla uczczenia 11 Listopada Podczas uroczystości nie zabrakło akcentu poznańskiego. Uczniowie 
obejrzeli prezentację o św. Marcinie i obchodach Święta Niepodległo-
ści w Poznaniu, a następnie odpowiadali na pytania związane z tym 
ważnym dla miasta świętym. Kulminacyjnym punktem Gimnazjady 
była prezentacja wykonanych przez uczniów kostiumów św. Marcina.  
Podczas uroczystości wystąpił także chór szkolny, który zaprezentował 
polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie. 

Pierwsze miejsce w tegorocznej Gimnazjadzie zdobyła klasa III b. Jej 
przedstawiciele wykazali  się nie tylko wiedzą i talentami plastycznymi, 
ale wyróżniali się także stosownym do okoliczności strojem.

                               Elżbieta Witkiewicz nauczyciel Gimnazjum nr 22



7

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Teatr Scena na Piętrze
aktorski popis

Fot. Mirosława Łukaszek 

„Miej serce i patrzaj w serce”

nasza pani michalak

U
l. Światopełka

Ul. Leszka

U
l. Jarom

ira

Zaznaczona część Antoninka jest objęta opracowywanym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Miejska Pracownia Urbanistyczna poinformowała o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Rejon ulic Zbyłowita i Leszka” w Antoninku. Jeśli teren nie jest 
objęty takim planem to można występować do Urzędu Miasta o wy-
danie warunków zabudowy dla obiektów innych niż domy mieszkalne 
jednorodzinne, np. produkcyjnych, usługowych czy handlowych. Taki 
wniosek pewnego inwestora wpłynął przed dwoma laty‚ ale spotkał się 
ze sprzeciwem licznych mieszkańców. 

Aby się zabezpieczyć na przyszłość, przeszło rok temu wystąpili oni 
z wnioskiem do prezydenta Poznania o sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Uchwalenie takie-
go dokumentu przez Radę Miasta określi ściśle przeznaczenie terenu  
i uniemożliwi zabudowę inną niż mieszkalną. Proces przygotowania pla-
nu został uruchomiony, a pierwsze zebranie w tej sprawie odbyło się w 
Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Leszka 9 listopada br.  Po zebraniu 
wniosków (termin do 1 grudnia br.) MPU będzie realizować dalsze 
etapy opracowania.  

miejscowy plan w antoninku
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odkrywcy
fascynujących dziejów

Dwoje archeologów ogromnie zasłużonych w odkrywaniu 
dziejów Śródki, państwo Ewa i Paweł Pawlakowie (fot. wyżej) 
spotkali się z grupą pasjonatów historii miejsca o nadzwyczaj-
nym znaczeniu w dziejach Poznania i Polski. Sympatyczne 
małżeństwo badaczy naszej przeszłości uraczyło obecnych fa-
scynującą opowieścią o swojej już 20-letniej pracy przy śród-
eckich wykopaliskach i dokonanych tu doniosłych odkryciach. 
W ich świetle Śródka okazuje się dalece bardziej wyjątkowa 
niż do niedawna sądzono.  

Wydarzeniem to-
warzyszącym wspo-
mnianemu spotkaniu 
w lokalu „Hyćka” pana 
Marcina Sadowskie-
go przy ul. Bydgoskiej 
była prezentacja re-
welacyjnej książki pt. 
„Serce miasta jest po 
prawej stronie” (fot. 
z prawej). Właśnie 
państwo Pawlakowie 
są autorami tego cen-
nego i arcyciekawego 
opracowania, którego 
pomysł wyszedł od  
nieocenionego pana Gerarda Cofty. Dodał on jeszcze jedną za-
sługę do posiadanych już bardzo wielu w przywracaniu Śródce 
należnego jej miejsca. Rada Osiedla, której przewodniczy, sfi-
nansowała wydanie książki i jest to bardzo dobre spożytkowanie 
publicznych pieniędzy.

Pan Gerard Cofta (z lewej) zaprosił do „Hyćki” pasjonatów 
historii Śródki, jej  życia, rewitalizacji i przyszłości.  

Brązowe i srebrne kabłączki skroniowe oraz paciorki z różnych 
grobów cmentarza odkrytego przy ul. Śródka 7.  

Tytuł „Serce miasta jest po prawej stronie” nawiązuje do po-
łożenia Śródki na prawym brzegu Warty i do kluczowej roli jaką 
Śródka odgrywała w narodzinach i życiu Poznania. Opis fascy-
nujących czy wręcz sensacyjnych odkryć archeologicznych za-
warto na 130 stronach i jest to – jak podkreśla współautor Paweł 
Pawlak – skondensowana synteza najważniejszych informacji na 

ten temat. Wielkim walorem wydawnictwa są liczne kolorowe 
zdjęcia znalezisk i prowadzonych prac wykopaliskowych.

Prowadzone od ponad dwudziestu lat badania archeologiczne 
- czytamy -  przywracają pamięci wspaniałą historię osad powsta-
łych przy piastowskim grodzie na prawym brzegu Warty, najstar-
szego poznańskiego mostu wzniesionego przez pierwszego pol-
skiego władcę i najstarszego wielkopolskiego miasta lokacyjnego. 
Dzisiejsza Śródka, nieco. Odkrywane mozolnie kolejne zabytki i 
nawarstwienia, nazywane często źródłami niemymi, „opowiadaja 
zupełnie nowe, nieznane historie. 

Bogaty pochówek młodej kobiety w okutej, dębowej skrzyni 
zabezpieczonej kłódką. W grobie znaleziono m.in. srebrny 

łańcuch, dwa srebne pierścionki, dwa zdobione skronowie  ka-
błączki. Zmarła w X wieku była  znaczącą, zamożną osobą.   
Tak piszą autorzy książki – archeolodzy, którzy odkryli m.in., 

że dawna Cybina oddzielała położony na wysepce Ostrówek od 
Śródki. Opowiadają o nie istniejącej już 20-metrowej ongiś ta-
jemniczej, może poświęconej bóstwom i ważnej w krajobrazie 
Górze Kawalerskiej, zniwelowanej częściowo przez Prusaków 
przy budowie twierdzy i w latach trzydziestych XX wieku przy 
tworzeniu ul. Podwale. Być może – piszą autorzy - rozległa wy-
spa na Warcie i sakralny charakter Góry Kawalerskiej przesądzi-
ły o powstaniu w tym miejscu głównego grodu piastowskiego. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni i zdecydowani, że ta cieka-
wa, cenna książka powinna zostać wydana ponownie w takim 
nakładzie, aby można ją było oferować wszystkim chętnym, w 
tym oczywiście turystom odwiedzającym Śródkę. Tu też ma się 
znaleźć odpowiednie miejsce dla lokalnego muzeum – zdradził 
pan Gerard Cofta - na wyeksponowanie znalezisk dokonanych 
podczas wykopalisk.                                                                    MD

Powyżej: srebrny łańcuch  
i kłódka, poniżej: jedno z okuć 
skrzyni, kabłączki, pierścionek

Archeolodzy państwo Ewa i Paweł Pawlakowie są przekonani 
o konieczności kontynuowania wykopalisk na Śródce.  
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tydzień węgierski

che-

  59. rocznica Powstania Węgierskiego 1956

wolontariat „pomagam”  

Pod tablicami Pétera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego 
na  Jeżycach odbyły się 23 października obchody 59. rocznicy 
wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 (fot z prawej). W uro-
czystości uczestniczyli uczniowie poznańskich szkół, członko-
wie Szkolnego Klubu Krótkofalowców. 

Trzon tej delegacji stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 87 im. 
Stefana Żeromskiego w Poznaniu, którzy uczestniczą w cotygodnio-
wych zajęciach dodatkowych pn.: „Klub Młodego Elektronika i Krót-
kofalowca” dofinansowanych przez Urząd Miasta Poznania. Tegoroczna 
akcja objęta była patronatem Prezydenta Poznania, ambasadora Węgier 
w Warszawie oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich. 

 Akcja „AWARD 1956” jest częścią realizowanego jesienią 2015 roku 
w SP nr 87 szerszego projektu pod tytułem: „Tydzień Węgierski”.

W Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu 
od września 2015 roku działa Szkolne Koło Wolontariatu. W nazwie 
naszego koła ujęliśmy  słowo „Pomagam’’, gdyż idea pomagania innym 
jest nam bardzo bliska. Znaleźli się sponsorzy, dzięki którym na naszych 
koszulkach widnieje logo i nazwa koła. Spotykamy się co dwa tygodnie, 
aby omówić ważne sprawy. Byliśmy już na pierwszym szkoleniu, które 
przygotowało nas do realizacji dalszych działań. 

Naszym największym dotąd osiągnięciem jest zbiórka mydła i opa-
trunków dla fundacji „REDEMPTORIS MISSIO”. Podczas Światowe-
go Dnia Uśmiechu udało nam się dać innym dużo radości. Często o 
poranku czytamy bajki naszym młodszym kolegom i koleżankom, 
współpracujemy też z Samorządem Uczniowskim w organizacji imprez 
szkolnych. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Szkolny Tydzień życz-
liwości, tolerancji i pozdrowień”, a przed nami akcja „I Ty możesz zostać 
Św. Mikołajem”. Wolontariat jest fajny kolego, więc pomagaj z nami na 
całego.                                      Uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Na uroczystość podsumowującą „Tydzień Węgierski” 6 listopada br. 
do SP nr 87 zawitali: kpt. Jerzy Grabus - weteran i uczestnik Powstania 
Poznańskiego Czerwca 1956, płk Jacenty Góral - prezes Okręgu Wielko-
polskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, dr Paweł Kornatowski i mgr Daniel Pap z Zakładu Filologii Ugro-
fińskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Uczennice przybliżyły treść 
wykonanych plakatów o historii, kulturze, osobliwościach, atrakcjach 
turystycznych i dniu dzisiejszym Węgier. Popłynęła węgierska pieśń „Ha 
én rózsa volnék”, do której uczniowie klasy drugiej przygotowani przez 
wychowawczynię Barbarę Zonkó wykonali taniec ze wstążkami w kolo-
rach flagi narodowej Węgier: czerwonym, białym i zielonym. 

Koordynator projektu Jacek Behrendt, pomysłodawca polsko-węgier-
skiej akcji „AWARD 1956” i opiekun młodych krótkofalowców, omówił 
przebieg tegorocznej akcji, podczas której nawiązano tylko w części po-
święconej Powstaniu Węgierskiemu 1956 roku ponad 420 dwustronnych 
łączności z przedstawicielami 25 krajów. Obecni zobaczyli na ekranie 
wideo pracę swoich kolegów w charakterze operatorów klubowej stacji 
radiowej. Trzech uczniów zostało za to przez Panią dyrektor uhonoro-

                 Uroczystośc podsumowująca wanych pięknymi dyplomami. Na zakończenie uczniowie klasy drugiej 
zaśpiewali po węgiersku piosenkę „Józsi Bácsi a tanyán”, czym wzbudzili 
podziw u wszystkich obecnych na sali, a w szczególności u znających 
język węgierski.                                                                    Jacek Behrendt

Śniadanie daje moc to program promujący zasady zdrowego odżywia-
nia i zwiększający świadomość roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. 
W ramach piątej edycji tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, uczniowie 
SP 87 wspólnie z rodzicami i nauczycielami przygotowali i spożyli w 
swoich klasach smaczne, zdrowe i kolorowe śniadania. Omawiali także, 
w jaki sposób taki posiłek powinien być skomponowany, a także jakie 
korzyści płyną ze zdrowego odżywiania.

Dzieci z przyniesionych przez siebie produktów przygotowały pyszne 
i zdrowe śniadanko. Nie brakowało rożnych wymyślnych stworów wy-
konanych z warzyw i owoców, a także ciekawych kanapeczek i surówek 
ze zdrowych produktów. Na koniec wszyscy degustowali przygotowany 
przez siebie posiłek. Mniam, mniam! Po tak nietypowej, niezwykle in-
teresującej i ekscytującej lekcji o zdrowym żywieniu, wszyscy na pewno 
zapamiętają, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia - pozwala do-
brze rozpocząć dzień oraz dostarcza energii do nauki i zabawy. Wycho-
wawcy klas I-III

śniadanie daje moc
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koBylepole w przeszłości (9)

Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

Rozładunek kamieni, przywiezionych ze Strzelc Wielkich  
w powiecie Gostyń, na budowę kościoła w Kobylepolu.  

        Budowa kościoła
Aby transport materiałów na budowę ko-

ścioła mógł przebiegać sprawnie, z inicjatywy 
ks. St. Kałka w biurze zawiadowcy stacji Ko-
bylepole Wąskotorowe odbyło się spotkanie 
osób związanych zawodowo z przewozami 
kolejowymi. Obecni byli: zawiadowca stacji 
Poznań-Starołęka pan Henryk Boruta, za-
wiadowca stacji Kobylepole Wąskotorowe 
pan Stanisław Rogacki oraz pan Jan Kwa-
śnik - pracownik stacji PKP Poznań-Franowo. 
Celem spotkania było opracowanie takiego 
sposobu dostawy, aby wagony z kamieniem trafiały jak najbliżej pla-
cu budowy. Wtedy pan Henryk Boruta, odpowiedzialny za sprawną i 
bezpieczną obsługę bocznic kolejowych od Starołęki poprzez Maltę do 
Kobylepola, w tym także bocznicy Browaru Kobylepole, zdecydował, 
że wagony do rozładunku będą podstawiane na torze dojazdowym do 
bocznicy Browaru - naprzeciw probostwa. 

Był przy tym konieczny sprawny, szybki i bezpieczny rozładunek 
wagonów. Bardzo ważną cześć tej pracy wykonywali kolejarze zatrud-
nieni bezpośrednio przy podstawianiu wagonów. To na nich spoczywał 
obowiązek takiego zabezpieczenia wagonów, by nie doszło do wypadku. 
Byli to ustawiacze: Henryk Świątek, Jan Świderski i Kazimierz Woźniak 
oraz manewrowi: Władysław Czubała i Edward Jauer. Wszyscy wymie-
nieni kolejarze byli w owym czasie: mieszkańcami Kobylepola.

Maria Boruta

Rozbiórkę stodoły i załadunek kamienia na wagony dokonywali 
również mieszkańcy Kobylepola, czasowo zakwaterowani w Strzelcach 
Wielkich. Byli to: Andrzej Barłóg, Romuald Barłóg, Alojzy Dotka, Józef 
Kaczmarek, Franciszek Przepióra, Sylwester Regulski, Franciszek Sza-
frański i inni. Najbliższą stacją załadunkową była Stacją PKP Piaski koło 
Gostynia. Transport do Kobylepola odbywał się poprzez stację PKP Po-
znań-Starołęka.

W Kobylepołu pracowały inne ekipy mieszkańców przy rozładunku 
wagonów i transporcie kamienia małymi wagonikami (rolkami) na plac 
budowy. Byli to: Andrzej Borzych, Marian Ciesielski, Edmund Cybal 
z żoną i synami, Marek Dopierała, Seweryn Ewiak z rodziną, Jan Fi-
szbach, Stanisław Galantowicz, bracia Leszek i Roman Gryka, Ryszard 
Haremza, Kazimierz Hojan, Wiesław Kąkol, Zbigniew Krych, Włady-
sława Krzyśko z rodziną, Feliks Krzyśko, Damazy Kuberka, Krzysztof 
Makowski, Marian Michalski, Henryk Orczykowski, Zbigniew Połow-
czyk, Eugeniusz Potrawiak z rodziną, Edmund Szafrański, Henryk Szy-
moniak z rodziną i inni. Oczywiście ludzi - parafian pracujących przy 
dostarczaniu kamienia na miejsce i później pracujących społecznie, po 
pracy zawodowej, przy tejże budowie było znacznie więcej. Nie sposób 
wymienić wszystkich. Gdyby nie ogromne zaangażowanie lwiej części 
parafian, nie udało by się tego dokonać w tak krótkim czasie i przy sto-
sunkowo niskich nakładach finansowych.

Był to w Poznaniu pierwszy budowany od podstaw kościół, na któ-
rego budowę władze PRL wydały zgodę. Był to także pierwszy nowo 
budowany kościół po Soborze Watykańskim II, już zgodnie z nowymi 
wymogami. Wnętrze kościoła rozświetla kolorowymi przebłyskami wi-
traż, który ma ciekawą historie. Przedstawia on pochód sztandarów, a 

otrzymał go ks. abp Antoni Baraniak od rodziny amerykańskiej (USA), 
wystawiającej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Od arcybi-
skupa witraż otrzymał w darze ks. prob. St. Kałek.

W tym bardzo  pracowitym dla ks. proboszcza czasie bardzo dużą 
pomocą w pracy duszpasterskiej na terenie parafii kobylepolskiej słu-
żyli: ks. kan. Stefan Tomaszkiewicz, dyr. Muzeum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu, przyjaciel ks. St. Kałka, ks. Marian Przykucki - późniejszy 
arcybiskup archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej oraz ks. Stanisław 
Napierała, później biskup kaliski, obecnie senior. 

Budowę kościoła rozpoczęto w 1972r. i trwała dwa lata (1972-1974). 
Poświecenia fundamentów oraz wmurowania kamienia węgielnego do-
konał ks. abp Antoni Baraniak - Metropolita Poznański podczas para-
fialnego odpustu 5 sierpnia 1972r. (fot. wyżej).

Poświęcenie kamienia węgielnego w 1972 r. Podpisywanie aktu 
erekcyjnego, od lewej: Jan Kwaśnik (ul.  Żelazna), Teofil Kupi-

dura (Darzybór), Aniela Modzelewska (ul. Folwarczna).  
Ryt inicjacji budowy świątyni ma w sobie coś bardzo uroczystego, 

a jednocześnie pierwotnego. Jest wyrazem przymierza człowieka ze 
Stwórcą. Sięga swymi korzeniami do starotestamentowej  tradycji, gdy 
król Salomon, spełniając obietnicę swego ojca Dawida, kładł przed trze-
ma tysiącami lat na wzgórzu Syjonu kamień pod budowę świątyni dla 
Boga Jedynego. W ciszę ciepłego, letniego wieczoru padały proste słowa, 
niosące w sobie poczucie bezpieczeństwa i ufności: „Z wiarą w Jezusa 
Chrystusa kładziemy ten kamień węgielny w te fundamenty w imię Ojca  
i Syna i Ducha Świętego. Niech na tym miejscu wzrasta wiara, bojaźń 
Boża i miłość braterska. Niech będzie ono przeznaczone wyłącznie do mo-
dlitwy, czuwania i chwalenia Pana naszego”.  Następnie ks. arcybiskup 
odprawił koncelebrowaną Mszę św. w miejscu przyszłego ołtarza. (cdn)

                                                                                                  Maria Boruta

Kolejna wizytacja placu budowy przez proboszcza 
ks. S. Kałka, jego przyjaciół księży i budowniczych kościoła.  
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sesja rady osiedla

Fale zycia unosza nasz ludzki los. 
Życie się zmienia, ale się nie kończy.

Warszawskie Pomet Maltańskie

moja duchowa rozmowa

     Wacław Duda

Rozładunek kamieni, przywiezionych ze Strzelc Wielkich  
w powiecie Gostyń, na budowę kościoła w Kobylepolu.  

MIEJSCOWY PLAN DLA ŚRÓDKI 
Od 26 października do 24 listopada 2015 r. w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródka”. 
Z dniem 8 grudnia br. upływa ostateczny termin składania na piśmie 
wniosków do prezydenta Poznania w MPU przy ul. Prusa 3. 

Opracowywany od 2007 roku projekt planu budzi dużo emocji, obaw, 
wątpliwości... Autorzy projektu zapewniają, że starali się jak najlepiej 
pogodzić różne oczekiwania i wnioski. Opracowanie w maksymalnie 
możliwym stopniu zmierza do zachowania wyjątkowych walorów Śród-
ki i stworzenia warunków jej rewitalizacji. Przyjęto takie rozwiązania, 
które dają szansę nawet odtworzenia w przyszłości zniszczonego Rynku 
Śródeckiego, części jego zabudowy, historycznych obiektów itd. 

Projekt przewiduje docelowo zbudowanie mostu i trasy komunika-
cyjnej na północnych rubieżach osiedla, mniej więcej wzdłuż istnieją-
cych torów kolejowych. Duży sprzeciw budzi stworzona w projekcie 
możliwość zabudowy części placu na wprost wyjścia z kościoła św. Mał-
gorzaty. Planowany tam budynek  ( na prywatnym terenie) zmieniłby 
charakter miejsca i byłby kresem istnienia sławnego już szeroko murala 
na ścianie kamienicy. 
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zatruta rzeka 
Po dwóch tygodniach bezskutecznego poszukiwania spraw-

ców wielkiego zatrucia Warty, w niedzielę 8 listopada br. za-
uważono gruby kożuch  piany i martwe ryby na rzece Głów-
nej. Policja, straż pożarna i wędkarze zareagowali działaniami 
mającymi niwelować zagrożenie, a urzędnicy znów mieli oka-
zję do publicznego prezentowania swoich osób i udzielania 
nic nie mówiących wypowiedzi mediom.

  - W Warcie nie ma w tej chwili żadnych śniętych ryb. Na Głów-
nej było kilka, ale zostały już wyłowione i przekazane do Powia-
towego Lekarza Weterynarii w celu przebadania. Tym co zaniepo-
koiło strażaków jest piana na powierzchni rzeki – to na pewno jest 
substancja powierzchniowo czynna, jaka - będę mogła powiedzieć 
dopiero po przebadaniu wody - mówiła nic nie powiedziawszy 
Hanna Kończal,  nie byle kto, bo zastępca Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wiceprezes fabryki alkoholi Wyborowa SA  Andrzej Szumow-
ski dobrowolnie oświadczył, że w jego zakładzie przy ul. Jani-
kowskiej samoczynnie uruchomiła się instalacja przeciwpożaro-
wa wytwarzając duże ilości gaśniczej piany. Pan Szumowski nie 
był pewien, czy to jego piana płynęła Główną, jakby samoczynne 
uruchomienia zakładowych systemów przeciwpożarowych były 
czymś w tej okolicy powszednim. 

Następnego dnia znów po swojemu „wyjaśniała” pani Kończal 
twierdząc, że od razu wiązała pianę na rzece z Wyborową. -Cały 

czas zajmujemy się tą sprawą. Gdy tylko poznamy sprawców ska-
żenia, poinformujemy o tym – uspokajała opinię publiczną. 

Opinia jednak wcale nie jest spokojna i łatwowierna, o czym 
świadczą internetowe komentarze. Kilka przytaczamy. 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie ujawnił kto 
odpowiada za zatrucie Warty. “Mądre głowy”  kombinują teraz 
jak ukręcić łeb sprawie. Najlepiej za grubą kopertę... 

- To jest kolejna sprawa związana z pianą na rzece Główna. W 
ciągu ostatniego miesiąca straż wzywana była już kilka razy. Wy-
borowa ma co chwilę awarię?  Brudasy, od dzisiaj będziemy bacz-
nie się wam przyglądać aż do skutku!!! 

- Mieliście dzisiaj oficjalnie powiedzieć kto zniszczył Wartę i 
ekosystem wokoło! Nie zamydlicie nam oczu pianą! 

- Przypomnijmy! Cybina zatruta - nie wiadomo kto, Warta za-
truta - nie wiadomo kto, Główna zatruta - też nie wiadomo kto.... 
To co jeszcze pozostało? Czy te ciołki z WIOŚ zdają sobie sprawę, 
że ich indolencja jest jak zaproszenie do trucia? Urzędasy do dymi-
sji, bo kasę nadaremno biorą z podatków naszych. 

- Chyba czas wziąć się za urzędasów. Skażono Wartę w piątek 
i nikt nie miał czasu pobrać próbek, ponoć nie pracowali. Wylano 
syf do Głównej, znowu nie wiadomo co się stało. Jak są tak nie-
udolni to po co za nich płacimy. 

- Jeżeli Wyborowa SA z Janikowa zatruwa to po jakiego kija stra-
żacy ustawiają zaporę kilka kilometrów od miejsca zatrucia, koło 
starego młyna przy ul. Nadolnik.

- Co to znaczy, że „ktoś zanieczyścił Główną”? W dobie takiego 
oprzyrządowania nie można ustalić winowajcy? Chyba, że się nie 
chce albo kasa i po sprawie! To psu na budę takie służby. so

To nie jest lód ani śnieg, lecz gruby kożuch piany
na rzece Głównej 8 listopada 2015 r..

To nie jest lód ani śnieg, lecz gruby kożuch piany
na rzece Głównej 8 listopada 2015 r..

Zastępczyni szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu Hanna Kończal oświadczyła, że nie 
ukarze firmy Pernod Ricard Wyborowa SA za spowodowanie 
trującego zanieczyszczenia wielkimi ilościami piany gaśniczej 
rzeki Głównej i Warty. Wysokiej rangi „policjantka ekologicz-
na”, zatrudniona i opłacana po to, aby czuwać nad bezpieczeń-
stwem przyrody, tłumaczy odstąpienie od wymierzenia kary 
tym, że „wypadek może się zdarzyć każdemu”. 

Ta zdumiewająca pobłażliwość państwowego urzędnika wobec 
niewątliwego sprawcy groźnego dla natury zdarzenia może obu-
rzać i budzić sprzeciw milionów obywateli karanych nieustannie 
mandatami za dużo mniejsze wykroczenia mimo woli. Wybo-

rowa powinna zostać ukarana, bo jest przecież winna nie zasto-
sowania u siebie rozwiązań uniemożliwiających zanieczyszcze-
nie wód Głównej i Warty nawet w takich nagłych zdarzenia, jak 
awaryjny wypływ piany gaśniczej. Nie stworzono w tym zakła-
dzie skutecznych zabezpieczeń, które z pewnością są technicznie 
możliwe, choć zapewne i kosztowne. 

Pani Hanna Kończal ma służbowy obowiązek nakładać opłaty, 
kary, mandaty i wszelkie podobne sankcje finansowe na wszyst-
kich powodujących straty i szkody w przyrodzie. Tych opłat po-
winno wystarczyć na wynagrodzenie pani Kończal i jeszcze zo-
stać na regenerowanie i zabezpieczanie środowiska naturalnego. 
A może urzędniczka WIOŚ przejdzie na etat do Wyborowej?

Wielu poznaniaków interesujących się stanem środowiska 
ma już dość słuchania pani Kończal. Może naprawdę coś powie 
wreszcie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?         md

niecodzienna wyrozumiałość
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76. rocznica pierwszych uwięzień w oBozie lager glowna

gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

Organizatorzy kolejnych uroczystości rocznicowych, tj. Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, 
mieli nieco utrudnione zadanie. Okolice głazu upamiętniają-
cego niemiecki obóz przesiedleńczy są obecnie placem budo-
wy w związku z poszerzaniem północnej jezdni ulicy Bałtyc-
kiej. Bezpieczne przejście uczestników przez ruchliwą jezdnię 
południową dnia 5 listopada br. zapewnili pracownicy Budi-
mexu z kierownikiem budowy panem inż. M. Golasińskim. 

Na uroczystości byli obecni żyjący byli więźniowie obozu z ro-
dzinami oraz przedstawiciele władz Poznania, Urzędu Marszał-
kowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Sejmu RP w osobach 
posłów Tadeusza Dziuby i Marka Niedbały, Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Rady Osie-
dla Główna, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, po-
znańskiego Oddziału Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia 
Kombatantów Południowej Wielkopolski z Pleszewa (ze sztan-
darem), Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Karola Libelta z 
ul. Warzywnej, Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP „Poznań”  z 
ul. Harcerskiej (ze sztandarem). Był obecny także były wojewoda 
Wielkopolski Maciej Musiał.

Poproszony na uroczystość proboszcz parafii Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanie Poczętej z Głównej ks. Jan Bartkowiak 
odmówił modlitwę za zmarłych więźniów obozu i poświęcił 

pamiątkowy kamień z tablicą, ustawiony w roku 1962.Zebrani 
wysłuchali wystąpień dr Agnieszki Łuczak z Biura Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Henryka Walendowskie-
go, byłego więźnia obozu i prezesa SKBPW, majora w stanie spo-
czynku Mariana Kowerskiego oraz byłego więźnia obozu Bogda-
na Rusinka. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odśpiewano 
hymn narodowy.                                         Henryk Walendowski

WIECZORNICA Z NASTROJEM
Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono w naszej 

szkole nietypowo – wieczornicą patriotyczną. Przygotowali ją wspólnie 
uczniowie Gimnazjum nr 20 oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
pod kierunkiem ks. Andrzeja Muńko. Licznym gościom wręczono biało 
– czerwone wstążeczki, a na pięknie przystrojonych stołach czekały na 
nich śpiewniki. Wspólnie odśpiewano hymn oraz Rotę. Wiersze prze-
platały się z pieśniami i krótkimi opisami wydarzeń z 1918 roku. 

Wzruszające występy, dekoracje w barwach narodowych i blask świec 
stworzyły podniosły nastrój. Dalsza część, już mniej oficjalna, upłynęła 
na rozmowach i wspomnieniach przy kawie i ciastach, przygotowanych 
przez uczniów i rodziców. Tego wieczoru wszyscy mieliśmy „biało – 
czerwone serce”.                                    Agnieszka Rajniger - Łatkowska

              OPIEKUNOWIE
      ŻOŁNIERSKICH MOGIŁ
Przed Świętem Zmarłych uczniowie Gimnazjum nr 20 od-

wiedzili nekropolię miłostowską. Tam czekał na nich kierownik 
cmentarza i wskazał wymagające uporządkowania kwatery żoł-
nierzy polskich i radzieckich. Zwieńczeniem pracy było zapale-
nie przyniesionych przez uczniów zniczy i chwila refleksji przy 
pomniku poległych żołnierzy. Była to żywa lekcja historii. Odtąd 
odwiedzanie cmentarza na Miłostowie oraz opieka nad miejsca-
mi spoczynku żołnierzy będzie na stałe wpisana w kalendarium 
wydarzeń szkolnych.                   Agnieszka Rajniger-Łatkowska

     „MAXIMUSY” I WIATR
Trzej uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum - Daniel Miklasiewicz, 

Piotr Mikołajewski i Bartosz Łakomy - tworzą zgrany zespół „Maximu-
sy”. 21 listopada br. wzięli po raz pierwszy udział w eliminacjach do IV 
Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych. Wiatrak samodzielnie 
przez nich zaprojektowany i skonstruowany został poddany profesjo-
nalnym testom (obroty, moc i moment obrotowy). Jako opiekun druży-
ny jestem z nich dumna, a debiut uważam za całkiem udany. Patronat 
sprawują PGE oraz Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna. Wzięło udział 
40 drużyn nie tylko z Wielkopolski.                           Joanna Wilmańska
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
W jesiennej aurze też można wiele...

 OŁÓWKIEM I KORDZIKIEM
Tradycyjnego pasowania pierwszoklasistów dokonała czarodziejskim 

ołówkiem pani dyrektor Dorota Urbanowicz, a dowódca ORP “Poznań” 
Mariusz Pioś kordzikiem zmienił uczniów w rycerzy naszej szkoły. Pa-
sowani zaprezentowali swoją wiedzę, recytowali wiersze i śpiewali pio-
senki. Były wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek.    

    DUCHY, CZAROWNICE …
Szkołę opanowały duchy, wiedźmy i inne straszydła. Podczas spo-

tkania klas IV-VI odbyły się dwa konkursy: na  najbardziej pomysłową 
dynię  (wygrała Zosia Bartoszewska z klasy 4b)  oraz  na najlepsze prze-
branie „Halloween Costume” (trzy pierwsze miejsca zajęli   Kuba Sobik 
z kl. 4b, Mateusz Pospieszny i Igor Łagoda z 6b. Wszystkim uczniom 
gratulujemy kreatywności i wyobraźni. Na zakończenie spotkania od-
była się krótka zabawa.

   BYŚMY NIE ZAPOMNIELI...
W czwartek 5 listopada 2015r. przedstawiciele naszej szkoły uczestni-

czyli w uroczystości 76. Rocznicy Pierwszych Uwięzień w Niemieckim 
Obozie Przesiedleńczym LAGER GLOWNA, które odbyły się przed pa-
miątkowym głazem z tablicą informacyjną przy ul. Bałtyckiej. Uczest-
nicy tamtych tragicznych wydarzeń.  Prosili nas, także byśmy nie zapo-
mnieli o cierpieniu i grozie tamtych lat.

   BAJKOWI BOHATEROWIE
Piosenką „Gdy dobry humor masz” rozpoczęliśmy Światowy Dzień 

Postaci z Bajek. Pojawiły się m.in. królewny, wróżki, czarownice i różne 
bajkowe zwierzęta. Były tańce, zagadki i inne zabawy. Ulubieni bohate-
rowie są nieodzownym elementem dzieciństwa Czasem stanowią wzór, 
a czasem pomagają rozpoznać zło. Rozstrzygnięto konkursy: plastyczny 
„Opiekuję się zwierzątkiem” oraz SKO na plakat zachęcający do oszczę-
dzania. Gratulujemy nagrodzonym.

ZAPAŚNICY W WARSZAWIE
12-osobowa drużyna z SP 45 wzięła udział w II finale ogólnopolskie-

go turnieju “Zapasy sportem wszystkich dzieci” w Warszawie. Konku-
rencje: przeciąganie liny, walka o piłkę, mini sumo, bieg z piłką lekar-
ską, wyścigi z przewrotami czy walka o szarfę. Atrakcją były wspólne 

zajęcia z legendami polskich zapasów: Andrzejem Wrońskim, Józefem 
Traczem, Jackiem Fafińskim, Markiem Garmulewiczem, Andrzejem 
Supronem. Kolejną porcją atrakcji było zwiedzanie Muzeum Sportu i 
Turystyki w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

     ŚNIADANIE DAJE MOC
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Już od pięciu lat w  listopa-

dzie obchodzimy ze szkołami z całej Polski dzień pt. „Śniadanie Daje 
Moc”. Uczniowie z  klas I-III wspólnie przygotowywali  i spożywa-
li zdrowe śniadania. Natomiast klasy IV-VI brały udział w „Tygodniu 
zdrowego śniadania”. Np. poniedziałek był dniem żółtym – królowały  
banany, żółte papryki i jabłka. Podczas godzin wychowawczych ucznio-
wie robili pyszne zdrowe kanapki, soki, sałatki owocowe i warzywne. 
Nawet największe niejadki chętnie zjadały te potrawy.

   APEL NIEPODLEGŁOŚCI
Tuż przed rocznicą zakończenia I wojny światowej uczniowie klas 

IVb i VIb zaprosili kolegów oraz nauczycieli na krótką lekcję historii, 
podczas której przywołali niezwykły moment pojawienia się Polski na 
mapie Europy. W trakcie  uroczystego apelu uczniowie z dumą odśpie-
wali pieśni patriotyczne, wspominając bohaterów walk o odzyskanie 
niepodległości naszego kraju.

    WIELKODUCHY W DPS
Wolontariusze ze Szkolnego Klubu „Wielkoduchy” po raz kolejny 

spotkali się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Ugory”. Bardzo 
ucieszyli się, że czekali na nich pani Ela i Ania, pan Józek…. Tym razem 
spotkanie było niezwykle smakowite, z główną bohaterką poznańską 
„PYRĄ”. Przedstawiono historię ziemniaka, jego przeróżne nazwy, śpie-
wano „ziemniaczaną” piosenkę. Były też wierszyki i zagadki z gwarą po-
znańską. Wspólnie przyrządzono jarzynową sałatkę, oczywiście z ziem-
niakami. Cudownie było obserwować jak między młodymi a starszymi 
rodzi się szczególna więź. Już w grudniu znowu się spotkamy!

HISTORIA W MIEŚCIE
Historię można poznać nie tylko z podręczników. Członkowie Koła 

Poznańczyków i Młodych Przyrodników z opiekunami udali się na 
Górę Przemysła. W podziemiach klasztoru oo. Franciszkanów obejrze-
li szczegółową makietę dawnego Poznania z ciekawym komentarzem 
historycznym i efektami dźwiękowo-wizualnymi. Po pięknym pokazie 
uczniowie wędrowali ulicami Poznania, odkrywając wiele ważnych śla-
dów z przeszłości miasta.      
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WIĘCEJ DO CZYTANIA
Dzięki funduszom Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”, 

biblioteka szkolna zakupiła, na życzenia czytelników,  22 tytuły z serii 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Aby zachęcić do czytania tego 
cyklu, odbyły się warsztaty czytelnicze, które poprowadził pan Marcin 
Głowiński z wydawnictwa Zakamarki (fot. niżej). Uczniowie obejrzeli 
pokaz multimedialny połączony z interaktywnym czytaniem fragmen-
tów książki  „Tajemnica diamentów”.  Wspólnie rozwiązywali zagadki 
detektywistyczne. Dzieci wykazywały takie zainteresowanie  tą tematy-
ką, że na tej półce nie ma obecnie żadnego tytułu. 

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

           PODARUJ MYDŁO
Zawodnicy z klasy IIIB Gimnazjum nr 20 rozegrali mecz charytatyw-

ny „Podaruj mydło”. Zebrane mydełka zostaną przekazane fundacji Re-
demptoris Mssio.                                                      Małgorzata Woźniak

                WF Z KLASĄ
W ramach programu „WF z klasą”, w Gimnazjum nr 20 zorganizo-

wano szkolny okrągły stół (SOS). Celem był wybór zadań służących 
zdrowiu do realizacji w I i II semestrze nauki. Dużym zainteresowaniem 
uczniów Gimnazjum nr 20 cieszyły się zagadnienia dotyczące lekcji WF 
w plenerze oraz aktywne przerwy.                          Małgorzata Woźniak

gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

            POEZJOBRANIE
Za nami szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Zimowe Po-

ezjobranie” pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezy-
denta Poznania. Recytowano wiersze pani profesor Joanny Papuzińskiej 
Do eliminacji międzyszkolnych zakwalifikowali się: Agata Lis z klasy 
IIIB, Antonina Ługawiak z klasy IIB i Maksymilian Walkowiak z kla-
sy IA (fot. niżej). Spotkają się tam z gościem honorowym, panią prof. J. 
Papuzińską, która będzie też przewodniczyć jury. 

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu serdeczne zapra-
sza na wystawę pokonkursową „Żłóbek Wielkopolski 
2015”. Od 17 już lat konkurs i wystawa dla zwiedzają-
cych w grudniu i styczniu jest okazją, by ulec niezwykło-
ści wesołej aury wszystkich pokazywanych prac.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1998 roku  z inicjatywy 
dyrektora Gimnazjum w Robakowie pana Błażeja Chwalińskiego. 
Kolejne lata przyniosły rozwój konkursu (200 – 250 prac), wzrost 
zainteresowania mediów oraz widowni. Prace ukazują dziecięcą 
fantazję i radość, stając się znakomitym, wielobarwnym elemen-
tem stymulującym atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Jednym z warunków konkursu jest odwołanie się w szopkach 
do elementów wielkopolskich w postaci fragmentów architektu-
ry, legend i symboli. Ważnym akcentem są figurki traktowane 
jako postacie z szopkowego teatrzyku. Konkurs ma charakter 
otwarty - od przedszkolaków po dorosłych, nie ma ograniczeń co 

do formy, rodzaju materiałów, wielkości itd. Obowiązkowa jest 
święta scena z rodziną cieszącą się maleństwem, natomiast reszta 
to sprawa wyobraźni oraz talentu szopkarza. Witold Przewoźny

żłóbek wielkopolski 2015

Szopka „Poznań Główny”, nagrodzona 2014 roku.



16

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

osiedle dawniej i dziś (8) 

    Marek Knasiecki

Foto 2

                                   Foto 1
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ależ,  proszę  Bardzo!
szepty i wrzaski

z kroniki policyjnej

Uczymy dzieci, że w obecności innych osób nie szepcze się 
komuś na ucho, bo to niegrzeczne, niekulturalne itp. Tymcza-
sem 11 listopada w Dzień Niepodległości prezydent RP Andrzej 
Duda, będąc w otoczeniu oficjeli i wielu kamer, szeptał na ucho 
pani premier Ewie Kopacz. I czynił to dość długo. Pani premier 
twarzy pokerowej nie zachowała i wybałuszyła ze zdumienia(?) 
oczy. Posypały się żarty o treści tego szeptanego przekazu. Prezy-
dent Duda zachował się niekulturalnie i niedyplomatycznie!

Szeptanie na ucho jest dopuszczalne przy konfesjonale i pod-
czas zabawy(!) w głuchy telefon. Tu jednak potrzeba kręgu osób i 
tylko pierwsza z nich zna pierwotną treść szeptanego przekazu – 
z ucha do ucha biorących udział w zabawie. Ostatnia osoba mówi 
głośno jaka wersja tej szeptanki do niej dotarła. Oj, śmiechu cza-
sem jest co niemiara, bo końcowa wersja najczęściej ma niewiele 
wspólnego z treścią ,,nadaną”. Czy premier Kopacz przekazała 
usłyszane informacje dalej – nie wiem, ale blamaż pozostał.

Równie niekulturalne jak owo szeptanie jest... przekrzykiwanie 
– np. przy stole biesiadnym – do osoby siedzącej z drugiej jego 
strony. Rozmawiamy tylko z osobami siedzącymi po prawej i le-
wej stronie oraz – jeśli stół nie jest zbyt szeroki – ewentualnie z 
osobą z naprzeciwka. Jaka jest kultura rozmów w większym gro-
nie widać i słychać w rozmaitych debatach. A wydawałoby się, że 
zapraszane do studia osoby to ludzie kulturalni...

A jeśli już o kulturze mówienia mowa... Od jakiegoś czasu w 
zwyczaju jest ,,zatwierdzanie” wypowiadanych treści potaknię-
ciem samemu sobie przysłówkiem ,,tak” (ze znakiem zapytania, 
co już w ogóle jest bez sensu) na końcu zdania albo – zgadzając 
się z zawartym w pytaniu twierdzeniem – zamiast prostego ,,tak” 
pada entuzjastyczne w artykulacji słowo ,,dokładnie!”. 

Już ponad 150 lat temu Ignacy Piotr Legatowicz (,,magister 
filozofii, radca kolegialny, kawaler Orderu św. Stanisława 3 kla-
sy”) w ,,Dawnej przodków naszych obyczajności” pisał: ,,Nie 
usiłuj kogoś przegadać i przekrzyczeć. -Zaczętej komuś mowy 
nie przerywaj. -Nie zatwierdzaj swej mowy wyrazami: na honor, 
na poczciwość(...). W towarzystwie będąc nie szeptaj komuś na 
ucha zwłaszcza poglądając na kogoś drugiego.”                 (E.K.)
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wyróżnienie zuzi!
z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Nasza uczennica Zuzanna Melewska brała udział w konkursie pla-
stycznym „Mój ulubiony zabytek”, zorganizowanym przez Wojewódz-
kiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Zuzia pięknie nama-
lowała poznańską operę, a jej praca zyskała uznanie profesjonalnego 
jury i została nagrodzona wyróżnieniem. Uroczyste rozdanie nagród 
miało miejsce 6 listopada w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Do 20 listopada można tam było oglądać wystawę 
zwycięskich prac. Wśród nich jest rysunek naszej Zuzi!  Emilia Berus

    W DAWNYCH CZASACH...
Szkoła ma olbrzymi wpływ na to w jaki sposób najmłodsi Polacy będą 

postrzegali siebie jako członków wspólnoty narodowej. W celu lepszego 
przyswajania przez moich uczniów historii i tradycji, zorganizowałam 
wystawę zatytułowaną  „W dawnych czasach, w dawnych wiekach”. Po-
czątkowo miała to być niewielka prezentacja klasowa, ale szybko okaza-
ło się, że przedmiotów, które udało mi się  zgromadzić, jest bardzo dużo, 
tak więc hol szkolny okazał się najlepszym miejscem na ekspozycję. 

Stare zdjęcia, książki, czasopisma, przedmioty użytkowe służące na-
szym przodkom z przełomu XIX i XX wieku wzbudziły olbrzymie zain-
teresowanie nie tylko moich „zerówkowiczów”, ale i całej społeczności 
szkolnej oraz rodziców i gości odwiedzających naszą szkołę. Udział w 
tworzeniu tej ekspozycji miało bardzo wiele osób i za to ich zaangażo-
wanie chcę serdecznie podziękować. Sądzę, że bez tej pomocy wystawa 
ta nie byłaby tak interesująca. 

Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Zapo-
znawanie  dzieci z przeszłością i historią, to powinność każdego nauczy-

    NIECODZIENNA LEKCJA
Z okazji 97. rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości klasa 6a 

przygotowała  niecodzienną lekcję historii. Na scenie pojawiły się ławki, 
krzesła, mapa rozbiorów Polski, tablica, plakaty z informacjami o wyda-
rzeniach z 1918 roku. W takiej scenerii rozpoczęło się przedstawienie, 
dzięki któremu wszyscy mogli poznać lub przypomnieć sobie historię 
związaną z Świętem Niepodległości. Występ, choć poruszał poważne 
tematy, był lekki i przyjemny. Młodzi aktorzy zadbali także o to, by wi-
downia przyłączyła się do ich występu. Wyświetlana była prezentacja, 
dotycząca walk o odzyskanie niepodległości, a Jakub Nowakowski, gra-
jący nauczyciela historii, zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. „Rotę”, „Pierwszą Brygadę” i „Wojenko, wojenko” 
pięknie odśpiewała cała szkoła. Taka lekcja historii na pewno na długo 
zostanie wszystkim w pamięci.      Wychowawczyni kl.6a Emilia Berus

    ŚWIĘCI  UŚMIECHNIĘCI
   W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, w SP 55 od-

była się „III Parada Świętych”. Uczniowie z klas szóstych przygoto-
wali okolicznościowy apel, na którym przedstawili postaci swoich 
świętych Patronów. W ten sposób przybliżyli nam żywoty tych, dla 
których służba Bogu i ludziom była najważniejsza. Na zakończe-
nie wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę: „Taki duży, taki mały może 
świętym być” i poczęstowaliśmy się jabłkami wspominając patrona 
ekologów – świętego Franciszka. Apel zachęcił nas do poznania 
własnych Patronów i życia według ich przykładu.                                       
                                       Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska

       TRENER OSIEDLOWY
Ideą programu „Trener osiedlowy” jest organizowanie bezpłatnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodych ludzi w czasie wolnym od 
nauki na przyszkolnych boiskach, turniejów, rozgrywek w różnych 
dyscyplinach, wyjść na pływalnię, spacerów i innych atrakcji.

Projekt realizujemy na 30 lokalizacjach, m.in. w SP nr 55 przy ulicy 
Szpaków 1. Wspólne treningi rozpoczęliśmy 4 maja br. i od początku 
cieszyły się dobrą frekwencją, zwłaszcza rozgrywki piłkarskie i mniej 
gra w palanta. Młodsze dzieci bawiły się w berki czy uwielbianego ,,mu-
rarza”. Sporą część upalnych wakacji spędziliśmy na basenie przy ul. 
Chwiałkowskiego.

Dzięki pięknemu położeniu szkoły wśród zieleni była też przednia 
zabawa w podchody. Nie mogło zabraknąć obozu sportowego, na które 
wybrało się kilka osób z naszego boiska. Miał miejsce również turniej 
tenisa stołowego, po którym rozdaliśmy medale i nagrody. Atrakcji było 
tyle, że mógłbym jeszcze długo wymieniać, m.in. bowling, mecz Lecha, 
park linowy, Termy, kino itd.

     UCZYMY SIĘ 
       POMAGAĆ
Fundacja Redemptoris Missio organizuje 

akcję „Podaj mydło”. Społeczność uczniowska 
SP 55 z wielkim zaangażowaniem do niej się 
włączyła. Pomagając ubogim mieszkańcom 
Kamerunu realizujemy ewangeliczną naukę – 
„Wiara bez uczynków jest martwa”. Cieszymy 
się, że wśród 9 ton mydeł jest również nasza 
20 kilogramowa „cegiełka”. Dziękujemy  ofia-
rodawcom!      

Katarzyna Kozłowska, Zofia Mroszyńska

ciela, by uchronić od zapomnienia to, co stanowi naszą kulturę narodo-
wą. Nie będzie prawdziwej Polski bez Polaków znających jej przeszłość, 
kulturę i tradycję.                                        Maria Cierpińska-Makowska

Jako trener uważam, że projekt jest świetny i wszystkich rodziców 
oraz dzieci zachęcam do zapoznania się z godzinami zajęć. W tym 
roku potrwają one jeszcze tylko do 18 grudnia! Zapraszam! Ze spor-
towym pozdrowieniem,                 Dariusz Walasek- trener osiedlowy 
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Czytajmy!
ciekawe różności

Spotkania z psychologiem 
trudny czas żałoBy(2) 

W naszej bibliotece przy Tomickiego warto wejść między regały, 
pomyszkować trochę po półkach, aby urozmaicić sobie lektury.

Dorota Głuska ,,Burza depcze mi po piętach” Autorka robi 
5-miesięczną przerwę w pracy i z olbrzymim 17-kg. plecakiem rusza w 
samotniczą podróż po krajach Ameryki Południowej. Lubię takie książki 
z barwnymi zdjęciami i takimi opisami zmagań z własnymi słabościami, 
aurą, szukaniem noclegów itp. Foto – wielkiej urody. I sporo informacji 
co gdzie ile kosztuje. Podobne walory ma opowieść Marty Owczarek i 
Bartka Skowrońskiego ,,Byle dalej” czyli w 888 dni dookoła świata.

Wojciech Chmielarz to od trzech lat nowe nazwisko na wydawniczo
-księgarskim polu. Dziennikarz, publicysta i autor teraz już trzeciego 
kryminału z komisarzem Mordką w roli głównej. W naszej bibliotece 
można wypożyczyć ,,Przejęcie”: młodzi naiwni Polacy, zamiast występu 
w reklamie, zostają uwikłani w przemyt narkotyków z Kolumbii...

Eric-Emmanuel Schmitt to współczesny pisarz francuski, w 2010 r. 
nagrodzony ,,Goncourtem”, niezwykle cenną nagrodą literacką, takim 
francuskim Noblem. W bibliotece przy Tomickiego są jego zbiory opo-
wiadań (m.in. ,,Trucicielka”), Nie lubię opowiadań (jak i nowel), ale u 
Schmitta frapujący problem czy wydarzenie nakazuje czytać do końca 
każde opowiadanie.

Eduardo Mendoza to pisarz hiszpański, sporo jego powieści w naszej 
wypożyczalni. Ostatnio czytałam ,,Prześwietny raport kapitana Dosa” i 

ubawiłam się nieokiełzaną wyobraźnią pisarza, niepospolitym językiem 
(zapewne też zasługa tłumacza): jakiś międzyplanetarny rejs dziwnego 
statku kosmicznego, w którym znajduje się m.in. sektor Nieprzewidzial-
nych Staruszków czy Upadłych Kobiet.  Krytycy literaccy dopatrują się 
w prozie Mendozy kpiny z np. współczesnych realiów politycznych. 

Anna Maria Nowakowska kontynuuje swoją opowieść o losach 
Dziuni -,,Dziunia na uniwersytetach”. Wiele tutaj wątków pobocznych 
(które są zakamuflowanym opisem jak żyło nam się w latach 70. czy 
80. XX w.). Autorka, zdaje się, ,,przedziuniowała”, a może to mi zmienił 
się czytelniczy książkopogląd? Jednocześnie informuję, że będzie trzecia 
część perypetii Dziuni.

Brigitte Kolloch, Elizabeth Zoller: ,,Dziennik bulimiczki”. Do-
prawdy rzecz przerażająca o tym jak można utracić kontrolę nad ciałem 
i życiem. Bulimia to ,,żarłoczność psychiczna”, czyli zaburzenie łaknie-
nia spowodowane problemami życiowymi. A takie ma nastolatka Iza-
bella, zdominowana przez swoją piękną siostrę, niezrozumiana przez 
perfekcyjnych, nadopiekuńczych rodziców, nastawionych na sukces i 
idealność. Grube dziecko nie pasuje do tego wzorca, więc Izabella cierpi 
na brak akceptacji w rodzinie i wśród rówieśników. Chce być tak pięk-
na, a zwłaszcza szczupła, jak jej siostra, jak modelki z gazet. Głodówki i 
niekontrolowane obżarstwo, wywoływanie torsji. Błędne koło. Leczenie 
bulimii jest długie i trudne, obejmuje też terapię rodziny  bulimicznej. 
Owszem, można liczyć na sukces, ale grozi też nawrót choroby.

S.J. Watson ,,Zanim zasnę”. Zdumiewają mnie takie dojrzałe pisar-
sko debiuty...  Amnezja, zniewolenie przez psychopatę. Mocny thriller 
psychologiczny. Aż strach po nim zasnąć, więc lepiej tej lektury nie brać 
do łóżka!  Ewa Kłodzińska

Poniżej fragmenty wypowiedzi dr 
Teresy Świrydowicz, psychoterapeuty  
z Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh 
przy ul. Konarskiego 6/4 

Strata kogoś bliskiego i przeżywanie ża-
łoby, jak każdy długo utrzymujący się stres, 
może prowadzić do zaburzeń psychicznych 
i chorób somatycznych, zwiększenia ryzyka 
śmierci, nasilenia dotychczasowych chorób, zachowań zagrażają-
cych życiu (palenie, picie alkoholu,  nadużywanie leków). Śmierć 
bliskiej osoby zmienia sposób widzenia świata, zagraża poczuciu 
tożsamości – „kim ja teraz jestem?”, niszczy pewne wzorce za-
chowania (np. sposób spędzania wolnego czasu), może spowo-
dować kryzys wiary („dlaczego Bóg na to pozwolił?”) i prowa-
dzić do kwestionowania sensu życia. Przygnębienie przeradza się 
w depresję utrudniającą, a czasami uniemożliwiającą codzienne 
funkcjonowanie,

W żałobie przebiegającej normalnie większość osób nie potrzebuje 
pomocy specjalistycznej, ani też takiej pomocy nie szuka. To nie znaczy, 
że nie potrzebuje wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół. Ktoś dobrze 
sobie radzi z bolesnymi uczuciami i godzi się ze śmiercią bliskiego, na-
tomiast trudniej radzi sobie z jakąś zmianą czy zmianami pojawiającymi 
się w nowej sytuacji. Wystarczającą pomocą udzielaną w okresie żałoby 
może być życzliwa obecność bliskiej osoby, cierpliwe słuchanie, kiedy 
ktoś chce rozmawiać o swoim cierpieniu czy zmarłym, okazanie, że to, 
czego doznaje osoba w żałobie, jest dla nas ważne, pozwolenie na ujaw-
nianie (ekspresję) bolesnych przeżyć. Nie należy się obwiać, że taka roz-
mowa może przygnębić czy zdenerwować osobę w żałobie. 

Pomocą będzie powstrzymywanie osoby w żałobie przed po-
dejmowaniem ważkich decyzji życiowych. Gdy żałoba przedłuża 
się lub pojawiają się niepokojące zachowania należy zachęcić do 
skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Poma-
ganie osobom w okresie żałoby nie wymaga jakichś specjalnych 
umiejętności. Wymaga obecności, czyjegoś czasu, zdrowego roz-
sądku, bycia do dyspozycji. Nie należy czekać na poproszenie  
o pomoc i nie należy się obawiać tego, że się być może narzu-

camy. Należy postępować tak, aby osoba w żałobie nie czuła się 
porzucona, pozostawiona samej sobie. 

Osobami, w sposób naturalny zobowiązanymi do wsparcia, 
niesienia pomocy są członkowie rodziny. Nie zawsze jednak tak 
się jest: rodzina może być słabo zintegrowana, o słabych wię-
zach albo osoby przeżywające żałobę unikają otwartej rozmowy. 
Zmowa milczenia wokół śmierci zmusza do samotnego zmaga-
nia się ze swoim problemem. W takich okolicznościach dobrym 
rozwiązaniem wydaje się korzystanie z profesjonalnej pomocy 
psychologa albo udział w grupach wsparcia.

W pomaganiu osobom osieroconym ważne jest, aby pro-
cesu żałoby nie przyspieszać, nie przerywać, nie wymuszać 
formy, towarzyszyć osobie przeżywającej żałobę zamiast „ją 
leczyć”. Osobami wymagającymi szczególnej uwagi są dzieci, 
często w okresie żałoby pozbawiane dostatecznego wsparcia, 
zauważenia ich problemów, właściwej opieki. Reakcje dzieci na 
śmierć kogoś bliskiego (rodzica, rodzeństwa), takie jak: smutek, 
złość („jak ona mogła mnie zostawić”, panika („kto się teraz mną 
zajmie”), poczucie winy („gdybym była grzeczniejsza, to moja 
mama by nie umarła”), strach („co teraz z nami będzie”) mogą 
znacząco wpłynąć i negatywnie zmienić dotychczasowy sposób 
funkcjonowania dziecka w domu, w szkole, wśród przyjaciół. 

Bliscy, chcąc niekiedy ochronić dziecko przed grozą śmierci, 
uciekają się do wyjaśnień, które nie tylko dziecku nie pomagają, 
ale rodzą nowe wątpliwości, np. „twoja matka wyjechała w długą 
podróż”, „twój dziadek tylko zasnął”, „taka była wola Pana Boga, 
zabrał twojego braciszka do siebie, bo on był taki dobry”.  Pomoc 
dziecku powinna się sprowadzać do udzielania prostych, jasnych 
odpowiedzi na jego pytania, uważnego słuchania, poświęcania 
dziecku czasu i uwagi, dzielenia się własnymi uczuciami, nie 
ukrywania przed dzieckiem smutku, łez. Należy okazywać dziec-
ku czułość, cierpliwość, zapewnić mu równowagę i stabilizację. 
Należy pozwolić dziecku na podjęcie decyzji odnośnie uczest-
nictwa w pogrzebie, odwiedzania grobu 

Dziecko zawsze wymaga wyjaśnienia stosownego do jego 
wieku i możliwości pojmowania, ale nigdy oszukiwania. 

                                                                    (opr. Ewa Kłodzińska)
        Dr Teresa Świrydowicz jest psychologiem klinicznym, 
        pracownikiem Instytutu Psychologii UAM.
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Jesienna wyprawa

harcerze seniorzy o pracy

dni wielkich wrażeń
Po co chcecie w listopadzie jechać do Zakopanego? – pyta-

no gdy komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej „OWAR” 
w Poznaniu phm. Walenty Kupczyk informował, iż seniorzy 
z czterech Kręgów – „Damy Radę” z Wągrowca, „OWAR”, 
„Dziewiątacy” i „Wiarusy” z Poznania wraz z kilkoma zaprzy-
jaźnionymi „cywilami” – razem 23 osoby w dniach 11-15 li-
stopada wybierają się do tej miejscowości.

Jeszcze przed świtem w Święto Niepodległości wyruszyliśmy 
w drogę. W Krakowie podczas przerwy w podróży, zwiedziliśmy 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Po dotarciu do Zakopanego 
zakwaterowani zostaliśmy przez przemiłych gospodarzy w pen-
sjonacie przy ulicy Stromej – jak się rano okazało - z widokiem 
na Giewont. Następnego dnia przy pięknym słońcu odwiedzili-
śmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach i 
zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzysku. Druh Walenty Kup-
czyk zadecydował, aby kolejnym punktem była Gubałówka, co 
uczestnicy przyjęli z aplauzem.

Wieczorem gościliśmy Naczelnego Kapelana ZHP – ks. hm. 
Wojciecha Jurkowskiego, byłego duszpasterza Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Ksiądz Kapelan poświę-
cił nam nakładkę na ornat z symbolem seniorów harcerskich – 
lilijką na liściu dębu, wykonaną przez druhnę z Wągrowca. 

W piątek zwiedziliśmy Muzeum Tatrzańskie, a następnie „zdo-
byliśmy” Kasprowy Wierch. Świeciło piękne słońce, spędziliśmy 
tam niezapomniane chwile na podziwianiu wspaniałego krajo-

Około 70 osób 6-8 listopada br. w Radomiu podsumowało 
rok pracy Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP oraz 
realizację projektu „Senior organizatorem społeczności lo-
kalnej”. Z Wielkopolski było nas pięcioro: komendant KSH 
„WIARUSY” hm. Anna Paluszak z Wrześni, komendant KSH 
„BEZIMIENNI” hm. Aleksander Sekulski z Gniezna, komen-
dant Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów hm. Paweł Na-
pieralski, komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR 
phm. Walenty Kupczyk i sekretarka powyższego Kręgu pwd. 
Barbara Król. Radomski Krąg Seniorów „Korzenie” zorgani-
zował nam pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, w którym warunki były dobre, a jedzenie 
bardzo smaczne.

W trakcie konferencji odbył się warsztat „Jak napisać projekt 
o dofinansowanie działań Kręgu Seniorów do samorządów lo-
kalnych”. Poszczególne Kręgi Seniorów podzieliły się swoimi do-
świadczeniami. Hm. Teresa Tarkowska–Dudek - nowo wybrana 
przewodnicząca subregionu Europy Środkowej ISGF Międzyna-
rodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek - mówiła o współ-
pracy ZHP z tą organizacją i zapowiedziała, że w 2018r konfe-
rencja subregionu odbędzie się w Poznaniu.

Uczestnicy radomskiego spotkania wspominali także tego-
roczny XXIV Ogólnopolskiego Złazu Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów w Poznaniu, wystawiając mu bardzo dobre oceny.
Oglądaliśmy piękną wspomnieniową prezentację Złazu przy-
gotowaną przez druhnę hm. Danutę Parys-Siodelską oraz dwie 
kroniki złazowe – dzieło kronikarza Wydziału Seniorów Głów-
nej Kwatery ZHP hm. Stanisława Dąbrowskiego, a także kroni-
kę Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów – organizatora Złazu 
(wykonanie -pwd. Barbara Król). 

brazu. Po powrocie ze szczytu ogrzaliśmy się obiadem i udaliśmy 
się na nowy zakopiański cmentarz. Zapaliliśmy wielki znicz z 
harcerską lilijką przy grobie twórców polskiego harcerstwa Olgi i 
Andrzeja Małkowskich. 

W sobotę, wciąż przy pięknej słonecznej pogodzie, udaliśmy 
się pod Wielką Krokiew, a potem podjechaliśmy do Harendy – 
willi Jana Kasprowicza. Wielkie wrażenie zrobiła na nas kolejna 
zwiedzana willa – Atma, w której mieszkał i tworzył kompozytor 
m.in. baletu „Harnasie” Karol Szymanowski. 

Wieczorem, ku radości wszystkich, druh Walenty Kupczyk 
wręczył wszystkim Popularną Górską Odznakę Turystyczną 
PTTK wraz z odpowiednią legitymacją, a ponadto tomiki „Wier-
szy tatrzańskich” Jana Tadeusza Krupskiego. Czekamy na następ-
ną taką wyprawę. (Redakcyjny skrót obszerniejszej relacji) 

                                pwd. Barbara Król – KSH OWAR Poznań

Krąg „Korzenie” zorganizował nam wycieczkę po Radomiu. 
Zwiedziliśmy Izbę Historii w siedzibie Hufca, przeszliśmy się 
ulicą Żeromskiego - główną i reprezentacyjną ulicą miasta, po-
dziwialiśmy najcenniejszy zabytek późnego średniowiecznego 
Radomia - kościół pw. Świętej Katarzyny i klasztor oo. Bernar-
dynów wybudowany na przełomie XIV i XV wieku w stylu póź-
nogotyckim. 

Zapaliliśmy znicz przy Grobie Nieznanego Żołnierza przed 
kościołem garnizonowym, zobaczyliśmy pomnik pary prezydenc-
kiej - Lecha i Marii Kaczyńskich. Przy pomniku Jana Kochanow-
skiego, przy którym stoi jego córka Urszulka, robiliśmy wspólne 
pamiątkowe zdjęcia. Pełne wrażeń dni kończyły się kominkami z 
harcerskimi gawędami i śpiewaniem wielu piosenek. 

(Redakcyjny skrót obszerniejszej relacji)
                                 pwd.Barbara Król – KSH OWAR Poznań
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HOROSKOP na grudzień

  IMIENNIK GRUDNIOWY

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

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

BLIŹNIĘTA - Zachowałaś (eś) się tak, jak pewien gość weselny w swoim to-
aście: “Zdrowie pana młodego! I żeby takich dni jak dzisiejszy przeżył jeszcze 
wiele”. I na dodatek dziwisz się jeszcze reakcji drugiej strony, uznając, że zupełnie 
pozbawiona jest poczucia humoru. Spróbuj więc naprawić niezręczność, inaczej 
urazy zaczną narastać. Nie masz już chyba wątpliwości, że nie możesz liczyć na 
rozsądek drugiej strony.

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

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

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

WAGA - “Myśl o każdym jak najgorzej, a pomyślisz prawdę”. Gorzka to praw-
da, ale prawda, zwłaszcza w Twojej sytuacji. Na przekór wszystkim nie pozostaje 
Ci nic innego jak zdobycie najwięcej przyjaciół swojego otoczenia. A niewyklu-

czone, że znajdą się wśród nich jednak i prawdziwi przyjaciele. Osiągnęłaś(eś) 
już wiele - filozoficzny dystans do ludzkich zachowań, ale przekonasz się, że miłe 
rozczarowania też się zdarzają.

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

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

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

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

RYBY - “Gdybym żył jeszcze raz, popełniłbym te same głupstwa i błędy, ale  
wcześniej” - Bertrand Russel. Ty też chcesz żałować? Uśmiechnij się, zrób jakieś 
głupstwo, nie bądź tak śmiertelnie poważna(ny). A przekonasz się, że nawet wiel-
kie problemy są łatwiejsze do zniesienia i rozwiązania. Sprawa nieoczekiwanie 
zacznie zmierzać do szybkiego i dobrego zakończenia.

AMBROŻY (7 grudnia) lubi wygody, woli zatrudniać innych 
niż samemu podjąć pracę czy obowiązki. Jego pragnienie: przejść 
przez życie omijając wszelkie niedogodności. On ma swój własny 
świat, ze sobą mu najlepiej, choć , owszem, lubi otaczać się ludź-
mi, byle tylko nic od niego nie chcieli. Nie uczestniczy w życiu 
społecznym. Rodzina ma mu dać poczucie bezpieczeństwa. Robi 
jednak tak sympatyczne wrażenie, że... ma powodzenie.

HONORATA (22 grudnia) to tajemnicza, zagadkowa kobieta 
tak jak... nietoperz – jej totem zwierzęcy. Małomówna, reaguje 
po dogłębnym przemyśleniu sprawy, sytuacji czy problemu. Jest 
rozdarta między pragnieniem dominowania a obawą czy spro-
sta zadaniu. Źle znosi porażki. Jest sumienna, pracowita, silna, 
obiektywna i niepewna siebie. Bardzo chciałaby być wampem (i 
ma sporo skrywanego ognia), ale robi wrażenie szarej myszki. 

odszedł na wieczną wartę
dh hm stefan rosiński

Dnia 17 listopada 2015 roku w wieku 85 lat odszedł na 
wieczną wartę śp. dh harcmistrz STEFAN ROSIŃSKI. 

Wieloletni instruktor Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto, czło-
nek ZHP od roku 1936, zastępowy, przyboczny, instruktor kwa-
termistrzostwa Hufca, budowniczy bazy harcerskiej w Imioł-
kach, aktywny członek Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
„OWAR”. wyróżniony Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP, 
Srebrną i Złotą Odznaką za zasługi dla poznańskiej chorągwi 
ZHP oraz Odznaką Harcerską Służba Wielkopolsce. Starszyzna 
harcerska zna smak jego wyśmienitego smalcu. 

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się w dniu 20 listo-
pada br. Mszą Świętą o godz. 
12.45 w kościele na Osiedlu 
Warszawskim, a pogrzeb  
o godz. 14.15 na cmentarzu 
komunalnym MIŁOSTOWO 
od ul. Gnieźnieńskiej. 

RODZINIE ZMAR-
ŁEGO śp. S T E F A N A 
składamy serdeczne kon-
dolencje. 

        Kierownictwo Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny 
        Harcerskiej i Seniorów, Komenda Kręgu SHiS OWAR

Pani 45 lat, niepaląca,
zaopiekuje się dzieckiem 

lub osobą starszą. 
doświadczenie,  referencje. 

tel 698 817 595

BiurO KSiĘgOWe
Pełen zakres usług 

Czynne pon. - czw.  10 - 17  
61-007 Poznań główna 46/1  

tel 601 75 74 46 
biuro@biurostorno.pl



22

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  B

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977
 ul. warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

kołoBrzeg
AtrAkcyjne

niekrępujące
b. tanie pokoje 
i apartamenty

w dzielnicy sAnatoryjnej

  waclaww@neostrada.pl
        tel. 94 351 72 34
  505 155 276, 697 144 395

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

Szanownym Klientom
życzymy serdecznie
Radosnych Świąt
i pomyślności
w Nowym Roku

    BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

Ul. Jana Pawła II 26, 
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17





      
      

Św. Kamila
aPteKa 

          godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 Adres:
 ul. Toruńska 23
 61-045 Poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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                        RESTAURACJA
                         MALTAŃSKA

                                 ORGANIZUJE   
                                PRZYJĘCIA  

                                      OKOLICZNOŚCIOWE
Chrzciny Komunie Wesela Jubileusze Stypy

 WIECZORKI TANECZNE
przy muzyce na żywo!

Bogata karta dań, profesjonalna obsługa
ZAPRASZAMY

ul. Warszawska 25 tel. 61 877 03 04, 
501 098 752, 503 089 175

                        ZAKUPY NA ŚWIĘTA!!! 
UPOMINKI 

kosmetyki 
kalendarze 

słodycze
WYPIEKI MISTRZÓW CUKIERNIKÓW                                         

WIGILIJNE ZUPY PIEROGI RYBY
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD 

ZAPRASZA ul.Konarskiego12/14
pon.-sob. 5.30–22  niedziela10– 20

24.XII Wigilia 5.30-15


