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Leśniczy pan Ireneusz Kamiński już 25 lat troszczy się o nasze lasy, 
a w tym roku  choinki z jego plantacji trafią do wielu z nas.       s. 5

Bożego Narodzenia 
mistycznego i radosnego 
jak na obrazie A. Botticelliego
z polską pachnącą choinką
w rodzinnym gronie
Szanownym Mieszkańcom
serdecznie życzy
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W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli m.in. kierownicy 
osiedlowych domów kultury i przedstawiciele lokalnego samorządu.

Prowadzącej od 15 lat "Cybinkę"pani Inie Szczepaniak (z lewej) 
dziękował i gratulował m.in. prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Osiedle Młodych" pan Tadeusz Stachowski.

Wypełniona mnóstwem informacji gablota ogłoszeniowa dobitnie 
świadczy o wartkim życiu i bogatej ofercie Klubu "Cybinka".
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prośba o pomoc dla orestka  

 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 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

wiceprezydent dał odpór

wzór godny naśladowania
15 chlubnych lat Klubu "Cybinka"

Przyjście na świat Oresta to był najszczęśliwszy moment na-
szego życia, ale trwał niestety krótko. Nasz synek ma wrodzoną 
wadę serca. Odbyła się pierwsza operacja ratująca życie naszego 
synka. Pragniemy pokazać Orestkowi cały piękny świat i poda-
rować beztroskie, normalne dzieciństwo. druga operacja zapla-
nowana jest na styczeń 2017 roku w Klinice Uniwersyteckiej w 
Munster. Koszt oszacowano na 35.500 euro. Sami nie jesteśmy 
w stanie zebrać tak dużej kwoty. Z całych sił prosimy wszystkich 
ludzi o pomoc dla naszego synka, w którym tak bardzo chce bić 
jego małe, kochane serduszko. Prosimy o wpłaty i 1%:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 

z dopiskiem: „Orest Rudzki”

Mianowany niedawno wiceprezydent Poznania Tomasz Lewan-
dowski na łamach codziennej gazety zabronił powiatowemu leka-
rzowi weterynarii wyrażania opinii o działaniu poznańskiego zoo 
i poczynaniach jego pani dyrektor. „Wyrazić może to organ pro-
wadzący ogrody zoologiczne w Poznaniu, czyli ja” – napisał 
bardzo groźnie i niemądrze wspomniany wysoki „organ” władzy. 
Jakby nie chodziło o publiczną jednostkę, lecz dajmy na to o pry-
watną sypialnię pana wiceprezydenta. 

Odmówienie szefowi poznańskiej służby weterynaryjnej prawa 
do wypowiadania się o życiu zwierząt w zoo jest szczytem urzęd-
niczej arogancji, buty i niekompetencji, co powinno spowodować 
niezwłoczną dymisję autora takiej wypowiedzi. Powiatowy we-
terynarz ma bowiem nie tylko prawo, ale i ustawowy obowiązek 
zajmowania się wszelkimi zwierzętami i reagowania, gdy pojawia 
się choćby cień jakiegoś zagrożenia. Takie prawo ma zresztą każdy 
obywatel, ale ten raczej marnie by wyszedł w konfrontacji z wice-
prezydentem o wybujałym ego. 

To niesłychane, ale „organ prowadzący ogrody zoologiczne w Po-
znaniu”, czyli wiceprezydent T. Lewandowski, we wspomnianym 
artykule posądza lekarza weterynarii o jakieś niecne knowania. 
Twierdzi, że weterynarii nie chodzi o przestrzeganie prawa, a o coś 
więcej. Nie wiadomo co ma na myśli, ale pogróżka jest jednoznacz-
na. „jeżeli skutkiem tego będzie naruszenie interesu prawnego 
zoo lub naruszy jego dobre imię, to będzie się on musiał liczyć 
ze skutkami prawnymi. Nie pozwolę opluwać nasz ogród ani 
dewaluować pracę jego pracowników”.

Darujmy słownictwo, styl i gramatykę przytoczonych zdań. Za-
stępca prezydenta Poznania mógł przecież napisać, że partia po-
wierzyła mu ten odcinek i on da skuteczny odpór warcholstwu.

                                                                          Marcin dymczyk

Klub „Cybinka” przy ul. Warszawskiej na Osiedlu Pomet jest 
placówką skromną w porównaniu z innymi lokalnymi ośrod-
kami społecznej aktywności w Poznaniu, ale gra wielką rolę 
dla całej okolicy. Reaktywowana 15 lat temu, cały czas działa 
nieprzerwanie i bardzo aktywnie, prowadzona de facto d począt-
ku przez mieszkankę wspomnianego osiedla panią Inę Szczepa-
niak. Można powiedzieć, że „Cybinka” miała szczęście trafiając 
pod opiekę osoby o pięknej artystycznej duszy, obdarzonej wie-
loma talentami, a przy tym bardzo skromnej i nie oczekującej 
wiele za swoją pracę. Pani Ina jest dobrym duchem tej placówki, 
robi tu to, co lubi i potrafi. Bez pani Iny nie byłoby tej sympatycz-
nej „Cybinki”, jaką znamy. 

Inną szczęśliwą dla niej i tutejszej społeczności okoliczno-
ścią jest niezmiennie przyjazny, życzliwy klimat stworzony 
przez kierownictwo potężnej, największej w województwie, a 
może i kraju, Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”. 
Jej długoletni prezes pan Tadeusz Stachowski powiedział wprost, 
że samo niewielkie osiedle Pomet nie byłoby w stanie utrzymać 
„Cybinki” z własnego tylko funduszu na działalność kulturalną. 
Niezbędnej pomocy finansowej udziela SM „Osiedle Młodych”, 
bo jej zarząd prowadzi taką politykę solidarnego wsparcia słab-
szych finansowo osiedli. 

Podczas skromnej, ale sympatycznej i potrzebnej jubileuszo-
wej uroczystości padło wiele zasłużonych słów uznania dla 
klubu oraz jego prowadzącej. Można być pewnym, że życzliwa 
atmosfera dla „Cybinki” nadal pozostanie, a pani Ina poprowadzi 
ją śpiewająco jak dotąd. Dosłownie, bo podczas jubileuszu sama 
zaśpiewała kilka piosenek, obok Marty Grabowskiej i Leopolda 
Twardowskiego. „Cybince” i pani Inie życzymy wielu sukcesów, 
bo na nich korzystają mieszkańcy.                                             md
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dobro i piękno 

Podczas patriotycznej wieczornicy w kościele w Antoninku 
pięknie spisali się uczniowie Gimnzjum 22, SP55 i SP87 w 
scenach Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Im oraz 
nauczycielom serdecznie dziękuje Rada Osiedla A-Z-K  

być osiedlowym radnym...

Pod koniec XIX wieku w Manchesterze od-
była się wielka wystawa malarstwa w ramach 
akcji ukulturalniania rejonów, w których prze-
mysł zdominował wszystkie inne dziedziny ży-
cia. Dzieła wypożyczano od prywatnych kolek-
cjonerów, ekspozycję swoim patronatem objął 
książę Albert, mąż królowej Wiktorii. Najwię-
cej kłopotów sprawiło wypożyczenie niewiel-
kiego dzieła florenckiego malarza Alessandro 
di Mariano Filipepi (1445 – 1510), który do 
historii przeszedł pod swoim pseudonimem-przezwiskiem Sandro 
Botticelli (po włosku ,,botticelli” to mała beczka). Obraz Botticel-
liego ,,Mistyczne Boże Narodzenie” to niewielka tempera na płót-
nie (108x75 cm), jedno z jego ostatnich dzieł (fot. na okładce). 

I właśnie ten obraz (oryginał w National Gallery w Londynie) 
wzbudził szalony zachwyt, który trwa do dziś. Bo też i jakże ina-
czej przedstawiono na nim owe cudowne narodziny! Niby w staj-
ni i w grocie, ale anioły nie śpiewają „Gloria, gloria...” nobliwie 
złożywszy ręce, one... tańczą! Tańczą na dachu, przed kolebką z 
Maleństwem. Są wszędzie w... barwnych sukniach. 

Ten obraz cały jest roztańczony, Cudowne Niemowlę nie kwili z 
zimna, ale radośnie macha nóżkami, Matka Boska gnie się w ja-
kiejś ekstazie. Na tym obrazie Niebo jest tuż nad Ziemią, wszystko 

się splata. Znękane diabły ukryły się w szczelinach groty, jeden z 
aniołów trzyma w rękach głowę pasterze-gamonia i każe mu spo-
glądać na ten cud w stajence. Już nadciągają trzej królowie...

Gdy pokazano ,,Mistyczne Boże Narodzenie” w Manchesterze, 
widzowie osłupieli. Marks pisał do Engelsa, że koniecznie musi 
wystawę i obraz zobaczyć, przez hale przemknęła królowa Wik-
toria... Obraz stał się inspiracją dla innych twórców, współcześni 
artyści próbują ożywić tę scenę w trójwymiarze, aby anioły rzeczy-
wiście zatańczyły! Do dziś ten niezwykły malunek jest analizowa-
ny, a nowe elementy ciągle wzbudzają zdumienie. 

Staniemy w naszych zimnych kościołach przed żłóbkami, za-
śpiewamy tkliwe kolędy. Nie wiedzieć czemu kościelni organiści nie 
sięgają po kolędowy repertuar pełen marszowego zrywu i radości, 
tylko każą nam biadolić nad płaczącym z zimna Jezusikiem. I tak 
zamiast radości mamy smętek jakiś. Na dodatek postna kolacja.

,,Świat nie zaczął się od zła, lecz od Dobra i Piękna i prawdo-
podobnie tak się zakończy” - taki był współczesny komentarz jed-
nego z księży anglikańskich wypowiedziany na marginesie obrazu 
,,Mistyczne Boże Narodzenie”. Niech więc to kolejne nasze Boże 
Narodzenie będzie Dobre i Piękne. Jeśli jeszcze jest czas to chociaż 
niech nasze choinki będą barwne bombkami jak tęcza, choć moda 
teraz na jeden kolor i jeden rozmiar kulek. Niech będą roztańczone 
i kolorowe jak anioły sprzed 500 lat na obrazie Botticelli'ego. 

Dobra i Piękna życzmy sobie, łamiąc się staropolskim opłatkiem!                                                                                                                                       
                                                                                Ewa Kłodzińska  

Minęło już prawie półtora roku, gdy swój 
wolny czas oddałem na rzecz mieszkańców 
mojego osiedla. Opowiem na czym to zajęcie 
polega i może podważę kilka stereotypowych 
mitów, obiegowych opinii o pracy rad siedli. 
jednostki te powstały, by mieszkańcy mieli 
możliwość sami, poprzez swoich przedstawi-
cieli, choć częściowo decydować o istotnych 
dla nich sprawach. Wyrażają opinie o inwe-
stycjach bądź zamierzeniach poszczególnych 
jednostek miejskich – ZdM, ZTM, ZZM, 
WGN, POSiR....i pozostałych. Należy podkreślić, że nasze uchwały 
nie są wiążące dla Rady Miasta i często nie są uwzględniane.

Druga kwestia to aktywność osiedlowych radnych. Nie wystarczy za-
głosować na sesji RO, konieczne są wizyty, spotkania i ,,walka” o kon-
kretne tematy....! Radni osiedlowi najczęściej też pracują zawodowo. 
Ktoś może powiedzieć, że radni otrzymują diety! I tu obalam jeden z 
mitów. Tak zwane ,,diety” stanowią zwrot kosztów najczęściej za paliwo 
i telefony. Na nasz samorząd lokalny przypada 14 tys. zł na 15 osób w 
roku kalendarzowym !Widać więc, że nie dla ,,kasy”pracujemy...

Do pomocy radom osiedli powołano Wydział Wspierania Jednostek 
Pomocniczych. Pracownicy pomagają w ustaleniu terminów spotkań, 
prowadzeniu korespondencji oraz protokółowaniu zebrań (dwa zarządy 
w miesiącu oraz jedna sesja lub dwie). Wiele zależy od operatywności 
naszego urzędnika. Normą jest, że nie ,,prowadzi”on tylko jednego osie-

Krzysztof Bartosiak

dla (zazwyczaj dwa, trzy).Więc raczej na rękę jest, by dana RO nie była 
zbyt aktywna i energiczna. Choć na ,,naszego” nie narzekam, to nieraz 
konieczna jest interwencja osobista w danej jednostce.

W ,,odwiedziny” do jednostek udawał się przewodniczący RO, Zarzą-
du lub wytypowany osiedlowy radny. Teraz obowiązkowo udajemy się 
we dwójkę lub trójkę i wtedy mozolnie ,,dopasowujemy” nasze grafiki 
pracy. Jak ważne są to wizyty przekonujemy się niejednokrotnie. Brak 
takich ,,widzeń” powoduje nie tylko opieszałość, lecz również inne ,,nie-
porozumienia” (vide ZDM). Sprawne działanie RO wymaga wzajem-
nego zaufania oraz umiejętności i wiedzy osiedlowych radnych. U 
nas każdy ma ,,swoją” działkę za którą odpowiada i tak pracujemy.

W październiku i listopadzie nieraz słyszymy, że jakiegoś zadania 
dana miejska jednostka na osiedlu nie wykona. Najczęściej dlatego, że 
nie zostało wpisane do budżetu miasta. Powody bywają różne, np. ocze-
kiwanie na opinie, brak środków finansowych (bo kosztorys okazał się 
wyższy niż zakładano), nie zdążono ogłosić przetargu. Zwołuje się sesje 
specjalne i zapadają uchwały o ,,ratowaniu” środków, by nie powróciły 
do miasta. Beneficjentami pozostają więc najczęściej placówki oświa-
towe, gdyż uzyskiwanie opinii od Wydziału Oświaty trwa stosunkowo 
krótko. Dzięki temu nasze szkoły i przedszkola uzyskują od nas dodat-
kowe wsparcie finansowe.

Bywa jednak często tak, że RO dowiadują się zbyt późno, by zrobić 
cokolwiek i ….pieniądze wracają do miasta niewykorzystane. Może 
urzędnicy wtedy wykazują się wobec przełożonych i otrzymują premie 
za ,,oszczędności”? Pracując na rzecz osiedla w RO trzeba być naprawdę 
rzutkim i operatywnym, bo inaczej w tej ,,grze” niewiele się osiągnie. 
Rolą przewodniczącego jest przede wszystkim reprezentowanie Rady na 
zewnątrz. Średnio 2-3 razy w tygodniu uczestniczę w różnego rodzaju 
spotkaniach, komisjach czy też udzielam się medialnie. Czasami są to 
przyjemne chwile, czasami niezbyt, lecz aby coś zdziałać trzeba to robić. 
Niedziela tez bywa zajęta, gdy odbywają się liczne uroczystości. Tu dzię-
kuje moje rodzinie za cierpliwość i wyrozumiałość. Lubię ludzi i pracę 
z nimi, choć czasami potrafią ,,dopiec”, to są moimi bliźnimi, a bliźnim 
trzeba pomagać. Tak mniej więcej wygląda praca społecznika - radnego 
osiedlowego 

„...i wykonuj swą pracę z sercem jakkolwiek byłaby skromna, jest ona 
trwałą wartością w zmiennych kolejach losu”. (Dezyderata) 

                                                                                  Krzysztof Bartosiak 

Życzmy sobie, aby atmosfera nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 

2017 rok. Niech serdeczna współpraca buduje naszą 
małą ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, 

pokoju ducha i optymizmu. Niech zbliżający się rok 
2017 będzie dla Państwa czasem realizacji wielu 

śmiałych zamierzeń.
                                                                   Rada Osiedla 
                               Antoninek – Zieliniec - Kobylepole
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

nasze lasy
pod dobrą opieką

Pięcioletnie świerki w tym roku jako choinki trafią do wielu 
poznańskich mieszkań ku radości domowników.

25 lat w Leśnictwie Zieliniec

W ostatnich miesiącach było wiele wydarzeń kulturalnych na 
naszym Osiedlu, ale i w innych sferach wiele się działo. Remon-
towano ulice, rozbudowywano place zabaw, wycinano samosiej-
ki… Dolny Antoninek doczekał się w końcu przy placu zabaw 
siłowni zewnętrznej (fot. niżej). Było to poprzedzone wieloma 
interwencjami Radnych w celu przyspieszenie wykonania inwe-
stycji. Już teraz znaleźli się śmiałkowie, których nie odstraszyła 
pogoda i którzy wypróbowali funkcjonalność urządzeń. Na wio-
snę zapewne wszystkie sprzęty będą wykorzystywane nie tylko 
przez fanów fitness, ale także przez rodziców i dziadków, pilnu-
jących dzieci na placu zabaw.

Miejskiego o ustawienie ławek na przystankach usytuowanych 
przy ulicach Sobiesława oraz Ziemowita. ZTM przekazał naszą 
petycję do MPK i czekamy na realizację.

W związku z licznymi skargami na wzmożony hałas przy linii 
kolejowej wzdłuż ulicy Świętowidzkiej w Zielińcu, pragniemy 
poinformować, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. planują na 
drugą połowę 2017 roku remont jednego z torów na odcinku Sta-
ry Młyn – Zieliniec. Zostaną wymienione podkłady oraz szyny, 
co niewątpliwie wpłynie na obniżenie hałasu.

Nie mogę nie wspomnieć o rozstrzygnięciu miejskiego etapu 
konkursu Zielony Poznań. Komisja Osiedlowa w składzie: prze-
wodnicząca Radna Hanna Grobelna ,przewodniczący Zarządu 
Osiedla Dionizy Radojewski oraz Radna Katarzyna Czarnec-
ka,wytypowali bardzo trafnie kandydatów do fazy miejskiej. 
Nasi mieszkańcy zdobyli drugie miejsca w trzech kategoriach 
konkursowych: zieleniec, ogród przydomowy oraz balkon. Poza 
tym komisja została wyróżniona za wyjątkowo sprawny przebieg 
konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dzięki pracy, nie-
raz kilku pokoleń, teren Antoninka, Zielińca oraz Kobylegopola 
jest zielony nie tylko przez występujące tu lasy, ale też zadbany i 
ukwiecony przez naszych mieszkańców. 

                          Radna Osiedla A-Z-K Magdalena Ziółkowska 

Jedną z istotniejszych prac wykonanych niedawno było poło-
żenie dywanika asfaltowego na drodze prowadzącej do Przed-
szkola nr 68 w Kobylepolu (fot. z prawej u góry). Dzięki temu 
przedszkolaki i ich opiekunowie mogą dotrzeć do placówki 
nie brodząc w kałużach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, przekazaliśmy wniosek do Zarządu Transportu 

Leśniczy pan Ireneusz Kamiński osobiście nadzorował 
zakładanie plantacji choinek w październiku 2011 roku.

Pięć lat temu byliśmy naocznymi świadkami, jak leśniczy z 
Zielińca pan Ireneusz Kamiński zakładał obok swojej osady 
przy ul. darniowej plantację choinek (fot. niżej). dziś świer-
ki są już tak duże, że można je kupować na miejscu, nawet 
wybierając samemu jeszcze rosnące drzewka, których rośnie 
na plantacji ponad 3 tys. dla wielu jest to niezwykle rzadka, 
atrakcyjna okazja z gwarancją, że kupiona choinka będzie 
świeża, zdrowa i pachnąca.

W tym roku minęło równo 25 lat od objęcia miejskiego Le-
śnictwa Zieliniec w Poznaniu przez pana Ireneusza Kamińskie-

go. -Trudno mi nawet uwierzyć, że tyle czasu już tu mieszkam – 
mówi nieco zaskoczony jubilat. -Może trzeba pomyśleć o jakimś 
uczczeniu tej srebrnej rocznicy? - zastanawia się głośno, ale jakby 
z przymrużeniem oka. Ma pod swoją fachową pieczą około 700 
ha poznańskich lasów, których główną funkcją nie jest jednak 
produkcja drewna, lecz zachowanie i umacnianie walorów przy-
rodniczych. One są najważniejsze dla mieszkańców poznańskiej 
aglomeracji, tu szukających wytchnienia, bliskości natury, do-
znań estetycznych i wzruszeń. 

Niezbędną wiedzę zdobył Wielkopolanin Ireneusz Kamiński 
podczas pięcioletniej nauki w renomowanym wówczas i obecnie 
Technikum Leśnym w odległej Białowieży. Po kilku latach pracy 
w lasach państwowych został gospodarzem części lasów poznań-
skich jako leśniczy w Zielińcu. Życzymy panu Ireneuszowi suk-
cesów zawodowych i pomyślności osobistej.                        md
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można i w poznaniu! 

wykopki
"Poznańskie pyry - to my"

Na imprezie nazwanej „Wykopki” podsumowaliśmy szkolny 
projekt ”Poznańskie pyry - to my”. Projekt realizowaliśmy od 
10 do 27 października br. jako innowację pedagogiczną. Brali 
w nim udział uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 87 
im. Stefana Żeromskiego przy ul. Leszka w Antoninku. Cela-
mi, które postawiliśmy osiągnąć, były między innymi: pro-
mowanie gwary poznańskiej, promocja naszej małej ojczyzny 
Wielkopolski, integrowanie dzieci w czasie pracy i zabawy, 
rozwijanie zainteresowań i wyszukiwanie talentów, zdrowa 
rywalizacja między klasami oraz wciągnięcie do wspólnej za-
bawy dzieci nieśmiałych. 

Rezultaty pracy uczniów przerosły nasze oczekiwania. Już ty-
dzień przed podsumowującymi „Wykopkami” podziwialiśmy na 
wystawach korytarzowych setki przepięknych ziemniaczanych 
stworków, portrety gzubów, ilustrowane słowniczki gwary po-
znańskiej i pisane gwarą pozdrowienia z Poznania. „Wykopki” 
okazały się źródłem zabawy i radości. Uczniowie dopingowali 
klasowych reprezentantów, którzy recytowali gwarowe teksty li-
terackie, obierali ziemniaki w konkursie na najdłuższą obierzynę, 
brali udział w konkursie wiedzy, prezentowali „zawołania gwaro-
we” promujące naszą szkołę i miasto, rzucali pyrą do wymborka. 
Projekt zakończyliśmy wspólnym zaśpiewaniem piosenki Sen o 
Poznaniu. 

Dziękujemy dzieciom, wychowawcom i rodzicom za wspoma-
ganie nas w pracy i zabawie. Gwarą jeszcze pogodamy, bo wiemy, 
że  „Pyry to jest dobry fras, Jedz je często – będziesz nasz”. 

                             Wanda Mielcarek, Urszula Szostak-Szeska

Uroczystość pod tą nazwą odbyła się w Gimnazjum nr 22 im. 
D. Chłapowskiego w Antoninku już po raz szesnasty. Hasło prze-
wodnie tegorocznej Gimnazjady brzmiało: ZOSTAŃ MŁODYM 
POZNAWCĄ!, czyli znawcą miasta Poznania. Uczniowie uczest-
nicząc w rozmaitych konkursach poznawali Poznań - miasto o 
barwnej historii, bogate w wiele wspaniałych budowli i pomni-
ków, w którym żyło i działało wiele wybitnych postaci, a także 
miejsce pełne legend i wartych zapamiętania ciekawostek. 

Na uczestników gimnazjady czekały pytania dotyczące histo-
rii, architektury i symboli  miasta. Wśród konkursów znalazł 
się także plastyczny, w którym uczniowie zilustrowali poznań-
skie legendy oraz konkurs „Żywe pomniki”, w którym zadaniem 
uczniów było wcielenie się w wybrane poznańskie rzeźby. Na 
szkolnej scenie pojawili się: św. Jan Nepomucen, Stary Marych, 
Bamberka, poznańskie koziołki, Adam Mickiewicz, latarnik 

gimnazjada na 11 listopada

Zyga, Higieja oraz kat z poznańskiego pręgierza. W zmaganiach 
najlepsza okazała się w tym roku klasa II b. Zwycięzcom gratulu-
jemy! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. 

                   NauczycielGimnazjum nr 22 Elżbieta Witkiewicz 
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Teatr Scena na Piętrze

indolencja zarządu (2)

jesienny salon
muzyczny

POD "Kwitnąca Dolina"

To był wielce udany i zajmujący uwagę widzów jesienny Sa-
lon Muzyczny w Scenie na Piętrze. Śpiewający artyści dorota 
Żmijewska i Grzegorz Tomczak swoje występy urozmaicali 
słowem. Ona opowiadała jak rodziły się pomysły piosenek (nie 
zostawiając ani krzty tajemnicy, jakby nie wierząc w... inteli-
gencję widzów), on okraszał piosenki poezją. Śpiewającym 
wykonawcom towarzyszyli utalentowani muzycy: akordeoni-
sta jarosław Buczkowski, pianista dawid Troczewski i skrzy-
pek dominik Żmijewski. 

Gospodarzem wieczoru w Salonie był, jak zawsze elegancki 
i elokwentny, dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz. Ukoro-
nowanie wieczoru 14 listopada stanowiło wzruszające i pełne 
ekspresji ,,Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” Grze-
gorza Tomczaka. No, cóż, powtarzając słowa piosenki, można 
by rzec – my, widzowie Sceny ,,to mieliśmy szczęście” spędza-
jąc ten wieczór w towarzystwie wytrawnych artystów...

Tymczasem dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz zaprasza za 
naszym pośrednictwem na wydarzenia teatralne w grudniu.

12 grudnia można obejrzeć komedię ,,Wiecznie młodzi” w 
reżyserii Karola Stępkowskiego z Marzanną Graff i Aleksan-
drem Mikołajczakiem w roli małżonków, którzy za wszelką 
cenę chcą – no, właśnie, być wiecznie młodzi. Podejmują więc 
wiele prób, aby zatrzymać czas i... zmarszczki. jaki będzie 
efekt? Zobaczymy. Następnego dnia zostanie wystawiony (nie-
mieckojęzyczny) monodram (na podstawie tekstów noblistki El-
fride Jelinek i Ingeborg Bachman) ,,Istnieje tylko w lustrzanym 
odbiciu” z austriacką aktorką Maxi Blaha i muzykiem Simonem 
Raabem. To muzyczno-teatralna opowieść o pisarce i jej pozy-
cji outsidera. Zapraszają: Austriackie Forum Kultury, Austriacki 
Ośrodek Kultury UAM i Fundacja sceny na piętrze Tespis.

18 grudnia w Scenie odbędzie się wieczór charytatywny 
,,Muzyko, podaj mi skrzydła”. W różnych tonacjach i nastro-
jach (również przedświątecznym) śpiewać będą Magdalena 
Nowacka (sopran) i Szymon Tritt (tenor), na fagocie zagra 
Mateusz Nowicki, za fortepianem usiądzie Maciej Pabich, a 
poezję wyrecytuje Mariusz Knoppek. Gospodarzem wieczoru 
będzie Romuald Grząślewicz. Zebrane pieniądze wesprą le-
czenie niepełnosprawnego chłopca. Współorganizatorem jest 
Stowarzyszenie Wiedza Kultura Pomoc.

Wraz ze Sceną zapraszamy!  
                             Ewa Kłodzińska, foto Krzysztof Styszyński

Po kolejnym moim monicie zarząd ROD „Kwitnąca Dolina” 
przekazał mi ostatnio „wyczerpującą” odpowiedź na mój wnio-
sek sprzed kilku lat o wycięcie leszczyny na działce D. W. Uzasad-
nienie zwłoki: „W ostatnich latach Zarząd zajęty był dziesiątkami 
spraw sądowych i walką toczoną o być albo nie być PZD. W tej sy-
tuacji problem leszczyny umknął nam z pola widzenia”. Skutkiem 
mojego pisma jest zaproszenie pana D.W. na grudniowe spotka-
nie, na którym będzie ten problem omawiany.

Komentarz: Będzie to wielkie wydarzenie, gdyż po raz pierw-
szy od wielu lat zbiera się w grudniu Zarząd, który podejmie waż-
ne decyzje dotyczące wyrugowania leszczyny. Problem leszczyny 
dowodzi braku możliwości skutecznego działania prezesa z po-
wodu jego nieporadności.

Od kilku lat, co roku, tuż przed zebraniem sprawozdawczym 
Zarządu „Kwitnącej Doliny”, na terenie ogrodu pojawiają się pla-
katy piętnujące skandaliczne działania R. D. i E. N. Niestety, są 
to anonimy. Czytamy w nich: „Nie dajcie się działkowcy oszukać i 
omamić szczytnymi hasłami. Bzdurne inwestycje lub tylko pozorne 
służą wyciąganiu pieniędzy działkowców od wielu lat”. Czytamy 
na plakatach: „Koniec malwersacjom, oszustwom, brakoróbstwu, 
zastraszaniu działkowców, kłamstwom i pomówieniom. Nasz 
Ogród to nie prywatny folwark R. D.!!!”.

Komentarz: Stwierdzić należy, iż anonimy nie są skuteczną 
bronią, choćby piętnowały faktyczne przekręty naszego Zarządu. 

Ale dzieją się jeszcze inne niepokojące rzeczy. Plakaty już tego 
samego dnia są zrywane. Co za wiele mówiąca czujność!!!

Już w czasach starożytnych obowiązywała zasada: „Rzym 
orzekł, prawo obowiązuje”. Ale na „Kwitnącej Dolinie” beztroska 
ignorancja prawa ma się dobrze. Sprawa Ireneusza j. ciągnie 
się już kilka lat. Zaczęło się od obiektu, który nielegalnie wy-
budował na swojej działce i zamieszkał w nim z całą rodziną 
(fot. niżejj). PZD szybko zareagował na tak rażące bezprawie i 
pozbawił Ireneusza J. prawa do działki oraz członkostwa w swo-
ich strukturach. PZD wielokrotnie apelował o dostosowanie zaj-
mowanego obiektu do wymogów prawa. Wszystkie upomnienia 
Ireneusz J. jednak  ignorował. Ciąg dalszy w następnym nume-
rze naszego czasopisma „MY”.              Henryk Rozwadowski
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być kapelanem
Z życia Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
                       Śledzik do słoika
1 kg filetów śledziowych wymoczyć przez 2 

godziny (jeśli matjasy z zalewy – moczyć nieco 
krócej). Pokroić w dzwonka. 2 średnie cebule i 
1 duże jabłko pokroić w kostkę. Sok z 2 cytryn. 
Składniki ułożyć warstwami w słoiku, posypać 
pieprzem (najlepiej białym), skropić cytryną. 
Całość zalać oliwą. Zamknąć słoik i wstawić na 

dzień do lodówki. Doskonałe danie na wigilijny (postny) stół.
                                           Karp z porami
Usmażone w panierce (wystarczy tylko oprószyć mąką!) 

dzwonka karpia przełożyć do rondla na rozgrzany tłuszcz (oliwa 

lub klarowane masło). Pokrojonymi w talarki białymi częściami 
pora zasypać kawałki karpia, zalać słodką śmietaną i dusić pod 
przykryciem na małym ogniu (1-1,5 godz.). Pod koniec posolić.

                                         Kompot z dyni
jeśli ktoś nie lubi kompotu z suszu owocowego, który jest 

jednym z tradycyjnych elementów menu wigilijnego, propo-
nuję zastąpić kompotem z dyni – na ostro. Dynię obrać, usu-
nąć pestki, pokroić w kostkę, ułożyć warstwami przesypanymi 
cukrem, dodać kilka goździków i cynamon w rurce. Zostawić na 
noc. Dynia puści sok. Gotować i gdy zacznie wrzeć (ukaże się 
piana), zalać zwykłym octem i odstawić do ostygnięcia. Przeło-
żyć do słoika (można go zakręcić) lub kamionkowego garnka (na 
później). Jeśli jest za kwaśny dosłodzić według uznania.

 Co sobotę, ale także w dni szczególnie świąteczne lub w wi-
gilie tych świąt, kaplica dPS przy ul. Konarskiego zapełnia się 
mieszkańcami domu, czasem w towarzystwie swoich gości, a 
także mieszkańcami pobliskiego osiedla. Pani Bożenka into-
nuje śpiew na wejście kapelana. Rozpoczyna się msza święta, 
najczęściej poprzedzona wspólnym odmówieniem różańca 
św. (w maju jest do tzw. litania loretańska), w listopadzie tra-
dycyjnymi ,,wymieniankami” za zmarłych. Wcześniej można 
skorzystać z sakramentu pokuty... W ten sposób realizowany 
jest zapis Konkordatu z 1993 r., przewidujący posługę kapelana 
np. w szpitalach czy właśnie domach pomocy społecznej.

O istocie ,,bycia kapelanem”, zadaniach i obowiązkach roz-
mawiam z księdzem prałatem Pawłem deskurem, probosz-
czem parafii św. jana jerozolimskiego i kapelanem w dPS 
przy Konarskiego.

- Czy zawsze proboszcz 
parafialny zostaje ka-
pelanem szczególnej 
placówki, takiej jak np. 
,,nasz” dPS?

Nie zawsze. Przypomnę, 
że, choć kapelanem był 
mój poprzednik ksiądz 
Kazimierz Królak, to po 
jego śmierci funkcję tę 
pełnili ,,obcy” księża. Dwa 
lata temu funkcja ta zosta-
ła mi powierzona. Wyja-
śnię przy okazji, że mam 
dwóch ,,szefów” - biskupa 
diecezjalnego i dyrektora 
DPS, gdzie jestem zatrud-
niony na cząstce etatu. Na 
pełnym etacie są zatrud-
niani np. kapelani w szpi-
talach czy więzieniach, 
ale też mają znacznie więcej i to codziennych obowiązków, więc 
trudno byłoby to pogodzić z pracą parafialną.

- Każde środowisko, w którym pracuje kapelan, jest szcze-
gólne. Czy zatem są jakieś ,,szkolenia”?

Podstawowe i ogólne przygotowanie każdy kapłan wynosi z 
seminarium. Oczywiście, np. kapelan wojskowy powinien ćwi-
czyć na  strzelnicy czy odbywać zaprawę fizyczną. Ja miałem na 
początku szkolenie z zakresu BHP...

- No, a w sferze ducha?

Byłem już kapelanem w szpitalu w Kościanie. Tam spotkałem 
się z wieloma nieszczęściami. Tu w DPS duszpasterz towarzyszy 
w chorobie i samotności. Spotykam tu często ludzi zranionych 
przez rodziny – czasem wręcz porzuconych. Bywa i tak, że ro-
dzina oddaje kogoś do DPS, bo nie może zapewnić opieki. Ta-
kiej osobie nie zawsze łatwo to zrozumieć. Wiele też zależy od 
religijnej postawy: jedni w swojej chorobie, samotności godzą się 
z wolą Bożą, inni się buntują. Wtedy trzeba z nimi na te tematy 
dużo rozmawiać.

Jako duszpasterza boli mnie, że gdy chodzę korytarzami z ko-
munią św. wiele pokoi jest przede mną zamkniętych. Problemem 
- którego ze względu na obowiązujące przepisy nie da się rozwią-
zać – jest także obecność alkoholu w niektórych pokojach. Cie-
szy mnie natomiast, że coraz większa liczba mieszkańców DPS 
za moją namową i na moje zaproszenie wychodzi przed Dom 
w uroczystość Bożego Ciała, gdy procesja przystaje przy trze-
cim ołtarzu ustawionym 
w pobliżu. Cieszy mnie, 
że czują związek z parafią. 
Staram się go podtrzymać 
także przez to, że czytam 
ogłoszenia parafialne, 
rozdaję opłatki, kalenda-
rze, wymienianki itp. Do-
dam, że widzę swoją funk-
cję także w odniesieniu 
do pracowników Domu, 
którzy przecież korzysta-
ją z sakramentów św. czy 
polecają swoje intencje we 
mszy św.

- Księże Proboszczu 
dziękuję za rozmowę. 
Ewa Kłodzińska
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Warsztaty językowe w Londynie

niezwykłe i owocne
Uczniowie Gimnazjum nr 22 oraz piąto- i szóstoklasiści Szkół 

Podstawowych nr 87 i 3 wybrali się w dniach 24-29 października br. 
wspólnie na warsztaty językowe do Londynu. Grupą opiekowały się 
anglistki panie Iwona jachnik i Ewelina Ryszkowska oraz nauczyciel-
ki panie Magdalena Kubica i Katarzyna Prendka-Tuczyńska. Uczen-
nice klasy 2a Gimnazjum nr 22 - julia Szambelan, Zofia Bilińska i 
Magdalena Matecka dzielą się swoimi wspomnieniami.

Nastąpiło spotkanie z rodzinami brytyjskimi, u których nocowaliśmy. 
Wszyscy byli niebywale sympatyczni i opiekuńczy, a do tego bardzo roz-
mowni, na czym oczywiście zależało nam najbardziej. Po to właśnie wzię-
liśmy udział w tych warsztatach, aby jak najwięcej rozmawiać z Brytyj-
czykami.

Następnego dnia zobaczyliśmy opactwa Westminster, gmachy parla-
mentu oraz Big Bena. Przez St. James's Park udaliśmy się przed Buckin-
gham Palace, gdzie zobaczyliśmy zmianę królewskiej warty. Królowa Elż-
bieta II była w pałacu, bo flaga królewska (Royal Standard) widniała na 
maszcie. Na Trafalgar Square widzieliśmy National Gallery oraz kolumnę 
Nelsona. Tam czekało na nas kolejne zadanie. Pytaliśmy przechodniów o 
ich wrażenia z National Gallery. Większość z nas nagrała swoje wywiady, 
a filmy będą dla nas niezapomnianą pamiątką.

W Natural History Museum i Science Museum widzieliśmy wiele in-
teresujących eksponatów. Następnego dnia (w czwartek) dotarliśmy do 
Baker Street, gdzie przywitaliśmy się z Sherlockiem Holmesem. Weszli-
śmy również do Madame Tussauds Museum. Figury woskowe wyglądały 
naprawdę niesamowicie i realistycznie. Odwiedziliśmy British Museum 
- jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej. 

W poniedziałek wyjechaliśmy autokarem z Polski do Calais, skąd pro-
mem przepłynęliśmy do Dover i dalej autokarem dojechaliśmy do Lon-
dynu. We wtorek poszliśmy do Tower of London, gdzie doznaliśmy wspa-
niałych wrażeń zwiedzając niesamowite zabytki i rzeźby. Czekało na nas 
pierwsze zadanie - wywiad z pracownikami the Tower. Pomimo obaw 
daliśmy radę! Przełamaliśmy swoje lęki i bariery językowe! 

Następnie przez Doki Św. Katarzyny dotarliśmy do Tower Bridge, gdzie 
czekały na nas wspaniałe widoki. Zobaczyliśmy wiele innych ciekawych 
budowli z góry i rzekę Tamizę, która zaskoczyła nas swoimi rozmiarami. 
Dotarliśmy do galerii sztuki współczesnej Tate Modern, przeszliśmy przez 
Millennium Bridge do St. Paul's Cathedral. Zobaczyliśmy robiące wraże-
nie wnętrze tej katedry i niesamowitą panoramę Londynu z samej góry. 

Zobaczyliśmy życie w dzielnicach Soho i China Town, które przeniosły 
nas w azjatyckie klimaty. Dotarliśmy do Piccadilly Circus z kolorową at-
mosferą w blasku neonów. Ostatniego dnia przyjechaliśmy kolejką z Rid-
dlesdown, gdzie mieszkaliśmy, ponownie do dzielnicy Westminster, aby z  
samego rana wejść na London Eye, młyńskie koło znajdujące się w dziel-
nicy Lambeth. Kolejka była długa, ale warto było czekać! Widok na samej 
górze był niezapomniany! Następnie przepłynęliśmy statkiem po Tamizie 
do Greenwich. Zobaczyliśmy tam uniwersytet i skrawek planu filmowego 
do filmu wojennego kręconego akurat w tym miejscu. Były ostatnie chwile 
na zakupy w Woolwich, a potem powrót do domu. 

W trakcie całego pobytu wykonywaliśmy ćwiczenia, podsumowane w 
ostatnim dniu. Uczniami, którzy najpilniej wykonywali zadania, okazali 
się Julia Szambelan (G22) i Filip Szumski (G22) oraz Pola Mielczyńska 
(SP87) i Oliwia Czaińska (SP3). Teraz możemy wspominać wycieczkę 
przeglądając zeszyty ćwiczeń, oglądając przepiękne zdjęcia i pamiątki. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności nauczycielom. 
Było naprawdę niesamowicie! 

                      julia Szambelan, Zofia Bilińska, Magdalena Matecka
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pamięć o bratankach

jak kończyło się lato
na osiedlu maltańskim

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 87 w Antoninku spotkali 
się m. in. ze świadkami historii, którzy zawieźli pomoc walczą-
cym Węgrom podczas Rewolucji Węgierskiej w 1956 r. Projekt 
opracowany przez Barbarę Zonkó obejmował wszystkie kla-
sy od I – VI. Klasa 6b z panią Eweliną Ryszkowską przygo-
towała prezentację historii stosunków polsko – węgierskich. 
Uczniowie klasy 6a pod kierunkiem pani Marii Borkowskiej 
przygotowali bogaty materiał na temat państwa węgierskiego 
i ciekawostek o premierze Węgier Wiktorze Orbanie. 

Pani Beata Gruszecka z klasą 5a przedstawiła okoliczności po-
wstania znanej powieści węgierskiego pisarza Ferenca Molnara 
„Chłopcy z Placu Broni”. Od klasy 5b dowiedzieliśmy się o hun-
garyzmach w języku polskim. Materiał uczniowie przygotowali 
pod kierunkiem pani Marty Kruszony-Wiśniewskiej. O Rubiku 
i jego kostce opowiedziała klasa 4a z pomocą pani Marzeny Du-
dy–Hyżorek. 

Uczniowie klasy 4b z panią Joanną Zgórecką opowiedzieli, że 
Zbigniew Herbert ma swój pomnik w Budapeszcie. Odsłonięto 
go w tym roku z okazji 60 rocznicy Rewolucji Węgierskiej 1956 r., 

o której w wierszu „Węgrom” mówi poeta. Prezentację o patronie 
Węgier i narodowym sanktuarium z ikoną Płaczącej Madonny w 
Mariapocs zostali przedstawili uczniowie z klasy 3c pod kierun-
kiem pani Kornelii Krajewskiej. W świat muzyki i tańca węgier-
skiego wprowadziła nas klasa 3a wraz z panią Ewą Przybył. Pani 
Barbara Zonkó nauczyła uczniów klasy 3b piosenki „Panie Janie” 
w obu językach. Tę melodię uczniowie zagrali też na cymbałkach 
i flażolecie. Przedstawiciele klas pierwszych i drugich zdradzili 
jak powstał ludowy motyw haftu węgierskiego.

Laureatom konkursu pani dyrektor wręczyła dyplomy i prak-
tyczny upominek – mapę Węgier z przewodnikiem. Pierwsze 
miejsce zajęła Gabrysia Kosmala z klasy IIc, drugie - Julian Au-
gustyn z klasy II c, a trzecie - Zosia Jeziorkowska z kasy II b. Na 
zakończenie uczniowie z Koła Teatralnego pod kierunkiem pani 
Barbary Zonkó przygotowali inscenizację słowno – muzyczną 
mówiącą o najmłodszych bohaterach masowego antykomu-
nistycznego wystąpienia w 1956 r. w Polsce i na Węgrzech, 13 
– letnim Romku Strzałkowskim i 18 – letnim Peterze Mansfel-
dzie. Stroną techniczną przedsięwzięcia oraz prezentacją multi-
medialną zajął się pan Jacek Behrendt, a wystrojem sali - panie 
Kornelia Krajewska i Barbara Zonkó. Wszystkie osoby zasługują 
na ciepłe słowa uznania, gdyż zaangażowanie ich było ogromne, 
pełne pasji, twórczych pomysłów, inspirujących ilustracji i opo-
wieści   Barbara Zonkó, jacek Behrendt, Kornelia Krajewska

Szkoła Podstawowa nr 87

Impreza „jeszcze trochę lata na Maltańskim” zgromadzi-
ła duże grono mieszkańców tego osiedla, ale mieliśmy także 
wielu gości. Pogoda dopisała, więc rzeczywiście panował letni, 
wakacyjny nastrój.

Festyn był jednocześnie okazją, by zaprezentować przybyłym 
kulturę Wielkopolski. Rozgrywki zręcznościowe dla dzieci po-
wiązane były z miejscowościami, które związane są z jakimiś 
charakterystycznymi przejawami folkloru. Dlatego w symbolicz-
nej Gołańczy dzieci układały puzzle z chatą pałucką, a w Krobi, 
czyli na uporządkowanej Biskupiźnie, gdzie tańczy się wymaga-
jącego równowagi wiwata, pokonywały slalom z miotłą. Na sta-
nowiskach plastycznych można było zapoznać się z ludowymi 
strojami z Wielkopolski, a także zrobić sobie własny instrument. 
W trakcie festynu pojawili się przedstawiciele Towarzystwa 
Bambrów Poznańskich w pięknych tradycyjnych strojach i opo-
wiadali o swojej ciekawej historii. Kapela dudziarzy z pobliskich 
Szamotuł i poznański zespół Przodki umilały imprezę muzyką 
ludową do tańca. 

Dzieci miały wiele rozgrywek, korzystały z zamku dmucha-
nego, doił sztuczną krowę, bawiły się z klaunem ogromnymi 
bańkami mydlanymi, jadły watę cukrową i fantazyjnie malowały 
twarze. Pokaz gołębi pocztowych zorganizowało koło gołębiarzy 
z naszego osiedla. Pokazali oni swoje piękne ptaki, opowiedzieli 
o nich, a także wypuścili, dając tym zarówno dzieciom jak doro-
słym wiele radości. Częstowano pysznym bigosem przygotowa-
nym przez mieszkańców. Na koniec odbył się koncert zespołu 
„Niesamowita Sprawa”, na którym wszyscy świetnie się bawili, 
nie zabrakło pląsów i wspólnych tańców. Uczestnicy wcale nie 
chcieli się rozejść do domów.

Festyn zorganizowała Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Mal-
tańskie. Imprezę wspierał i odwiedził także Proboszcz Parafii 
Jana Jerozolimskiego za Murami ksiądz Paweł Deskur. Wielką 
pomoc okazali mieszkańcy Rejonu Maltańskie oraz Koło Gołę-
biarzy z naszego osiedla. Wszystkim bardzo dziękujemy! 

  Radny Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie Rafał Zabel
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„MY” -   łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
 Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji     sd@roletim.pl    tel. 61 876 84 88

Narodowe Święto Niepodległości

pamiętamy i naszych
poprzednikach i przyjaciołach

harcerze z mieszkańcami
jak co roku od lat, 11 listopada br. z inicjatywy młodszych i 

starszych harcerzy Osiedla Warszawskiego odprawiona zosta-
ła w tutejszym kościele msza św. w intencji upamiętnienia od-
zyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. oraz za wszyst-
kich mieszkańców osiedla poległych w obronie Ojczyzny.

 Uczestniczyli: zuchy „Rozbrykane Koziołki”, harcerze 46 PDH 
„Koło Dziejów” im. rotmistrza Witolda Pileckiego, członkowie 
Kręgu Starszyzny Harcerskiej „OWAR” z komendantem phm. 
Walentym Kupczykiem oraz mieszkańcy osiedla, a wśród nich 
pan Michał Grześ – wiceprzewodniczący Rady Miasta Pozna-
nia z małżonką. Homilię na temat okazywania szacunku godłu 
i sztandarowi Polski wygłosił proboszcz tutejszej parafii ks. kan. 
Wojciech Ławniczak.

Po mszy św. udaliśmy się za pocztami sztandarowymi pod 
tablicę upamiętniającą poległych podczas II wojny światowej 
mieszkańców osiedla, gdzie przy świetle pochodni hm. Włodzi-
mierz Michalak – drużynowy 46 PDH „Koło Dziejów” im. rot-
mistrza Witolda Pileckiego - odczytał Apel Pamięci, w którym 
też wymieniono wszystkich zmarłych członków Kręgu „OWAR”. 
Uroczyste spotkanie podsumowaliśmy piosenką „Idzie noc” i 
błogosławieństwem ks. Proboszcza. 

Druh Michalak dziękując za udział w uroczystości zaprosił 
wszystkich zebranych do salki przykościelnej, gdzie przy mar-
cińskich rogalach, kawie i herbacie, wspólnym śpiewie pieśni 
patriotycznych i nie tylko takich, przy akompaniamencie gitary 
i mandoliny druhów Haliny i Jana Mrozów oraz przy słuchaniu 
wierszy (między innymi „Śmierć pułkownika”) w wykonaniu 
druhny Zuzanny Sancewicz z 46 PDH bardzo szybko minęły 
dwie godziny spotkania. Krąg harcerski zawiązany przez wszyst-
kich obecnych zakończył uroczystość.

                                         Phm. Barbara Król – KSH „OWAR”

Już od połowy października br. seniorzy z Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej OWAR w Poznaniu odwiedzali i porządkowali mo-
giły zmarłych członków Kręgu oraz byłych harcerzy. W Dzień 
Zmarłych na mogiłach tych, na cmentarzach Poznań- Miłosto-
wo, Poznań - Górczyn oraz w Luboniu umieszczone zostały ża-
łobne chorągiewki. Przedstawiciele Kręgu z Komendantem phm. 
Walentym Kupczykiem odwiedzili też Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie koło Poznania, gdzie na terenie byłego obozu zapa-
lili znicze pod tablicą upamiętniającą harcerzy, którzy tu zginęli. 
W Dzień Zaduszny harcerze wszystkich pokoleń z Hufca Poznań 
Nowe Miasto spotkali się na Polanie Harcerskiej nad Maltą, gdzie 
przy pomniku poległych harcerzy odbył się Apel Pamięci. Wśród 
harcerzy, którzy pod pomnikiem zapalili znicze, byli również 
członkowie Kręgu OWAR.                     Phm. Walenty Kupczyk 
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„polonia” na zakręcie

nowa ul. gdyńska całkiem inna

Prace prowadzone w obrębie naszego sklepu IWA przy ul. 
Głównej 35 mają na celu unowocześnienie budynku, polepszenie 
jego wyglądu oraz podniesienie komfortu zakupów. W zakresie 
prowadzonych prac znajduje się między innymi: ocieplenie bu-
dynku, położenie nowego tynku i pokrycia dachowego. 

Aby ułatwić dostawy towaru wymieniona zostanie rampa to-
warowa. Chodniki przylegające do budynku sklepu zostaną czę-
ściowo wymienione i naprawione. Harmonogram prac przewi-
duje ich zakończenie jeszcze w bieżącym roku. Mamy nadzieję, 
że przeprowadzony remont oraz nowy wizerunek sklepu Iwa bę-
dzie pozytywnie odebrany przez okolicznych mieszkańców.

                                                  Natalia Rogowska, „Społem” PSS

nowe oblicze „iwY”

jeszcze nie wiemy, czy w ramach Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego boisko „Polonii” przy ul. Harcerskiej na Głównej otrzyma 
nawierzchnię ze sztuczną trawą, potrzebną infrastrukturę i oświe-
tlenie. Projekt taki złożył Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wyniki 
głosowania nad projektami znane będą na początku grudnia br. Gdyby 
wspomniana propozycja wygrała, to około półtora miliona złotych mia-
sto da na modernizację stadionu „Polonii”. Nikt nie wie obecnie, jakie 
dalsze następstwa miałoby to dla zasłużonego, ale dotąd mocno zbied-
niałego klubu. 

Na początku grudnia br. zostaną wybrane nowe władze „Polonii” 
na kolejną kadencję. Nie zamierzają kandydować obecny prezes An-
drzej Powstański i zastępca Stefan Reszela. Tak czy inaczej sportowy 
klub z Głównej chyba wchodzi w historyczny zakręt.                        md

uczcili wysiedlenia
Jak zwykle od kilku lat o tej porze, 5 listopada przy głazie z 

tablicą informacyjną o niemieckim obozie przesiedleńczym przy 
ul. Bałtyckiej 7, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i za-
palenia zniczy. Organizatorem był Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. Jak zawsze poczty sztanda-
rowe przysłały Gimnazjum 20 i SP45. Obecne były m. in osoby 
ze świata polityki, administracji i organizacji deklarując poparcie 
działań na rzecz budowy projektu pomnika. Taka pomoc jest tym 
bardziej potrzebna w obecnej sytuacji tworzonych przeszkód i 
zaistniałej groźby odwlekania w czasie realizacji projektu.

Dwupasmowy wiadukt nad torami umożliwia wygodne , bez-
pieczne poruszanie się pojazdów, rowerzystów i pieszych.

Prezes TS „Polonia” Andrzej Powstański na nowo zasianej 
trawie boiska w 2010 roku. Czy zastąpi ją sztuczna trawa?

Rozwiązania konstrukcyjne tuneli, pochylni i innych nowych 
ułatwień robią duże wrażenie i chyba okażą się trafione. 
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

     III WIECZÓR FILMOWY
Stanisław Lem, sławny polski pisarz powieści science fiction, powie-

dział kiedyś: „[...] świat [...] to przecież zbiorowisko najfantastyczniej-
szych dziwności, których powszechność niczego nie tłumaczy”. I nasza 
szkołą chciała, aby gimnazjaliści zobaczyli ten dziwny, ale jakże wspa-
niały świat. Dlatego Gimnazjum nr 20 zorganizowało już III Wieczór 
Filmowy, który podejmował tematykę świata fantastycznego, ale jakże 
nam bliskiego. Uczniowie poznawali starożytne wierzenia greckie po-
przez filmy „Starcie tytanów” oraz historię małej dziewczynki, która tra-
fia do dziwnego labiryntu oglądając film „Labirynt fauna”. Gimnazjaliści 
przyjęli niezwykle entuzjastycznie oba filmy, a prawdziwą furorę zrobi-
ły specjały kulinarne przygotowane przez nauczycieli. Rok filmowy w 
Dwudziestce dopiero się rozkręca. Andrzej Muńko

CHARYTATYWNY LISTOPAd
Idea wolontariatu jest ważnym elementem programu wychowawcze-

go naszego Gimnazjum. Dlatego każdego roku podejmujemy rozmaite 
inicjatywy wspierające działalność dobroczynną. W listopadzie były to 
akcje na rzecz potrzebujących: „Serce dla Lwowa” oraz „Chata medyka 
im. dr Wandy Błeńskiej”. Pierwsza polegała na zbiórce artykułów spo-
żywczych, papierniczych, zabawek i książek dla Polaków zamieszkują-
cych dawne polskie województwa lwowskie i tarnopolskie na Ukrainie. 
Tę akcję Samorząd Uczniowskie wspiera już od kilku lat. Druga jest no-
wym przedsięwzięciem fundacji Redemptoris Missio - zbiórką funduszy 
na budowę szpitala w jednej z wiosek na Madagaskarze. W ramach tej 
akcji uczniowie klasy 3b wraz z wychowawcą prowadzili przez cały listo-
pad kawiarenkę charytatywną z ciepłymi napojami i domowym ciastem 
upieczonym przez rodziców. Zebraliśmy prawie 300 złotych, które prze-
każemy fundacji.                                                          Beata Kierzkowska

              PAMIĘTAMY…
W sobotę 5 listopada 2016 dyrektor naszej szkoły pani Mariola Głusz-

czak uczestniczyła wraz z pocztem  sztandarowym w uroczystościach 
złożenia kwiatów i zniczy przy głazie z tablicą informacyjną o niemiec-
kim obozie przesiedleńczym przy ulicy Bałtyckiej 7.       Ewelina Miga 

       ŚWIĘTO BIBLIOTEK
Z okazji Międzynarodowego 

Święta Bibliotek Szkolnych w na-
szej szkole odbył się turniej klas. W 
październiku na lekcjach wycho-
wawczych uczniowie wykonywali: 
plakat promujący czytelnictwo z 
hasłem, prezentację multimedialną 
pt. ,,Motyw książki w malarstwie”, 
trzy zakładki do książki oraz por-
tret bohatera literackiego - zdjęcie 
ucznia przebranego za postać lite-
racką.

Prace zaskakiwały pomysło-
wością i starannością wykonania. 
Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIB, 
która w nagrodę otrzymała dyplom 
i słodką niespodziankę. Celem na-
szej akcji było m.in. przypomnienie 
uczniom o znaczącej roli biblioteki 
w życiu szkoły. Ich zaangażowanie w projekt wskazuje, iż założenia zo-
stały osiągnięte.                                    Agnieszka Rajniger – Łatkowska

  ŚWIĘTO NIEPOdLEGŁOŚCI
Cała społeczność szkolna zgromadziła się 10 listopada w Sali Lustrza-

nej, by uczcić Święto Niepodległości. Patriotyczne wiersze przeplatały 
się z krótkimi opisami wydarzeń z 1918 roku oraz utworami o wolności 
współczesnych artystów. Wzruszające występy naszej uzdolnionej mło-
dzieży i piękne dekoracje w barwach narodowych wprowadziły wszyst-
kich w podniosły nastrój. Stały się również pretekstem do tego, by przy-
pomnieć sobie trudną drogę Polski do wolności. 

                                                               Agnieszka Rajniger-Łatkowska

         KUP PAN SZCZOTKĘ
Klasa 2A przeprowadziła akcję sprzedaży orzechów włoskich (z ogro-

du pani Małgorzaty Woźniak). Tego dnia można było „zapłacić” za orze-
chy monetami albo szczoteczką wcześniej kupioną. Za zebrane fundusze 
wolontariusze zakupili szczoteczki, które przekazane zostaną Fundacji 
Redemptoris Missio. W ten sposób włączamy się do akcji miejskiej 
„Kup Pan Szczotkę”. „Nie trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”. 
Serdecznie zapraszam do udziału w akcji.              Małgorzata Woźniak



14

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
     jESTEŚMY PATRIOTAMI
Reprezentacja SP nr 45 brała udział w uroczystości upamiętniającej 

77. rocznicę pierwszych uwięzień i przesiedleń Wielkopolan przy 
pamiątkowym głazie obok byłego obozu Lager Glowna przy ulicy 
Bałtyckiej. Tam naziści w latach 1939-1940 więzili mieszkańców Wielko-
polski przed zsyłką do Generalnej Guberni.

Nasi uczniowie z pocztem sztandarowym uczestniczyli także w ob-
chodach Święta Niepodległości. Na placu Wolności przemawiał wojew-
oda wielkopolski, roczystości uświetnił koncert orkiestry wojskowej. 
Można było podziwiać też historyczny oręż i mundury Grupy Re-
konstrukcyjnej Warta. Z tej okazji odbył się również Poznański Bieg 
Niepodległości, w którym uczestniczył nasz nauczyciel pan Damian 
Grabowski.  Gratulujemy świetnego wyniku!

         PIERWSZE MIEjSCE
Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się kolejna edy-

cja Międzyszkolnych Warsztatów Matematycznych ,,12” z drużynowym 
meczem matematycznym. Objęte zostały Honorowym Patronatem 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielko-
polskiego oraz UAM. Uczniowie wysłuchali prezentacji na temat: "Od 
pola trójkąta do pola dowolnego wielokąta", przygotowanej przez uc-
znia Gimnazjum nr 12. Następnie został rozegrany mecz matematyczny. 
Nasza drużyna w składzie: Sandra Łopata, Martyna Nowak i Tomasz 
Wejner bardzo dobrze poradziła sobie z trudnymi zadaniami i zdobyła I 
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

      BAjKOWE SPOTKANIE
Uczniowie klas drugich i trzecich świętowali Dzień Postaci z Bajek. 

Dzieci spotkały się w auli i rozwiązywały zagadki, układały puzzle, 
uczestniczyły w zabawach ruchowych. Nie zabrakło w tym dniu kol-
orowych przebrań, książek i pluszaków przedstawiających bajkowych 
bohaterów.

          NIEZWYKŁY GOŚĆ
Aleksander Doba to polski podróżnik, który jako pierwszy człowiek 

w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z Afryki do 
Ameryki Południowej. Miał wyłącznie kajakowe wiosło, bez żagla i bez 
pomocy z zewnątrz. Nasi uczniowie mieli zaszczyt poznać tego nietuz-
inkowego człowieka, który opowiedział o początkach swojej kajakarskiej 
przygody aż po swoje najważniejsze kilkumiesięczne, samotne wyprawy 
po Oceanie Atlantyckim. Zobaczyliśmy zdjęcia i filmy z tych niesa-
mowitych podróży. Pytano co jadł nasz podróżnik w trakcie rejsu, jak 
spał, mył się i jak ustrzegł się przed rekinami. Zrobiliśmy pamiątkową 
fotografię, uzyskaliśmy autografy. Pan Aleksander wkrótce wybiera się 
w  kolejną podróż. Życzymy jak najmniej sztormów i bardzo dziękujemy 
za spotkanie, które odbyło się dzięki Antkowi i jego mamie.

     ZAREKLAMUj KSIĄŻKĘ
Biblioteka zaprasza wszystkich 

chętnych do udziału w projekcie ZARE-
KLAMUJ KSIĄŻKĘ! Należy przygotować 
krótką recenzję wybranej książki i 
przesłać mailem na adres  rjackows-
ka@wp.pl lub dostarczyć do biblioteki 
Wszystko umieścimy w osobnym linku 
To warto przeczytać! na stronie interne-
towej szkoły www.szp45.pl

Prezentujemy pierwszą zamieszczoną 
recenzję „Piaskowy Wilk” przygotowaną 
przez Tosię z klasy IIIB.

Chciałabym polecić moim koleżankom 
i kolegom książkę pt. „Piaskowy Wilk i 
prawdziwe wymysły” Asa Lind. Opowiada 
ona o przygodach Karusi i jej przyjaciela 
Piaskowego Wilka. Tytułowy bohater jest 
bardzo mądry, więc odpowiada na wszyst-
kie pytania: np. czy da się zatrzymać czas?, 
co jest w ziarenku piasku? i wiele, wiele 
innych. Ten uroczy przyjaciel Karusi zna różne magiczne miejsca oraz 
ciekawe historie. Mi najbardziej podobała się nocna przygoda na statku. 
A Tobie? 

  TRENING Z MEdALISTAMI
Szkolni zapaśnicy mieli zaszczyt trenować pod okiem brązowej med-

alistki Mistrzostw Olimpijskich w Rio 2016 Moniki Michalik oraz jej 
brata Tadeusza Michalika - brązowego medalisty Mistrzostw Europy 
2016. Bardzo dziękujemy za ten niezwykły trening, wspaniałą atmosferę 
i cenne wskazówki !
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Urodzie trzeba pomóc
idziemy na bal!!!

zasady dobrego wychowania
wizyty, rewizyty,

spotkania...
Zwyczajowo wigilię Bożego Narodzenia spędza się w ścisłym 

gronie rodzinnym, choć, zwłaszcza w tym katolickim Roku 
Miłosierdzia, nie zawadzi zaprosić do stołu samotnej ciotki/
wujka/sąsiada itp. już w wigilię należy założyć strój wizytowy, 
aczkolwiek można sobie pozwolić na odrobinę luzu, aby na-
prawdę dobrze się poczuć – świątecznie i domowo zarazem. I 
nie zapomnijmy ubrać odświętnie nasze dzieci, a nastolatkom 
podpowiedzieć jak mogą swoje np. ulubione bojówki skompo-
nować z wizytową koszulą.

A potem czas na spotkania towarzyskie, wizyty i rewizyty.
Przypominamy: nie wypada gości witać w domowych kap-

ciach, ale i smoking nie będzie odpowiedni. Nie wypada też na-
kłaniać gości do zdejmowania butów (no, chyba, że przemokły, 
gdy aura dokuczy śnieżycą czy deszczem). Tutaj mały wtręt o ko-
szuli męskiej (np. danej w prezencie). Przyjmuje się, że mankiet 
powinien zakrywać nadgarstek, między kołnierzykiem a szyją 
powinny zmieścić się dwa palce. I drugi wtręt dotyczący męskich 
skarpet. Powinny być tak długie, aby mężczyzna zakładając nogę 

na nogę nie świecił nagą łydką. Oczywiście, wszelkie skarpety 
frotte i inne ,,grubasy” zostawmy na spacery...

Przy gustownie zastawionym stole (wszelkie stroiki, bukie-
ty kwiatów nie mogą przysłaniać wzajemnie gości i utrudniać 
rozmowy) poruszajmy takie tematy, które nie poróżnią zapro-
szonych. dopuśćmy wszystkich do głosu, ale... nie równocze-
śnie! To nie... debata telewizyjna, w której zazwyczaj mówią 
równocześnie, przekrzykując się nawzajem. Zły to i niekultu-
ralny obyczaj! A jeśli już o telewizji mowa – niech nawet naj-
lepsza ,,plazma” zamilknie, lepsza będzie cicha muzyka (może 
kolędy, a wtedy jest szansa na śpiewające spotkanie!). Nie za-
skakujmy gości jakimiś egzotycznymi potrawami, bo nie każ-
dy jest wielbicielem np. sushi.  Alkohol jest dla ludzi, ale nie 
zmuszajmy do jego picia.

Jeśli jest to spotkanie z darowaniem prezentów to należy je 
obejrzeć zaraz, wyrazić zadowolenie, podziękować. Człowiek 
kulturalny nie krytykuje podarunku!Zapraszając gości nie zmu-
szajmy ich, aby, z konieczności, stali się fanami naszego uko-
chanego pieska czy kotka. No, chyba, że wszyscy znają naszego 
czworonoga i sympatia jest obustronna.

Gospodarze muszą podporządkować się gościom, nawet je-
śli sen już morzy. Goście nie powinni nadużywać cierpliwości 
gospodarzy. Oczywiście, nie ma zasady dotyczącej czasu prze-
znaczonego na spotkania. Od kultury biesiadników zależy czy 
taka wizyta będzie mile wspominana.                               (E.K.) 

Tuż, tuż sylwestrowe szaleństwo, a zaraz potem karnawa-
łowy parkiet z podkoziołkiem. Każda z pań chce wyglądać 
perfekcyjnie i olśniewająco w taką noc. Własnej urodzie trze-
ba jednak pomóc, bo zmęczona jesiennymi chłodami, włos 
– zmatowiały pod czapką. do zrobienia jest wiele – mówią 
fryzjerki i kosmetyczki z salonu Saphona przy ul. Łaskarza. 
Wspólnie staramy się więc ustalić harmonogram wszystkich 
regenerujących i upiększających zabiegów. 

Już miesiąc przed balem trzeba pomyśleć o oczyszczeniu cery. 
Niestety, prawdopodobnie trzeba będzie... zrezygnować z wszel-
kich inwazyjnych zabiegów na twarz. O pozbyciu się zmarszczek, 
przebarwień itp. trzeba było pomyśleć... zaraz na progu jesieni 
(np. mezoterapia mikroigłowa to minimum 6 zabiegów – co dwa 
tygodnie). Jest jednak rada - ,,na ostatnią chwilę” można zafun-
dować sobie zabieg napinający skórę. Efekt utrzyma się przez ok. 
20 godzin...

Strzyżenie i farbowanie włosów – tydzień przed balem. -Oby 
zmiany nie były radykalne – ostrzegają fryzjerki - bo można so-
bie (lub partnerowi!) popsuć... nastrój.

Kilka dni przed imprezą można zająć się paznokciami u rąk 
i stóp. Gama zabiegów jest bogata – m.in. manicure hybrydowy, 
utwardzane w lampie UV lakierożele, tipsy z żelem, który pełni 
role utwardzającą (klientka może sama w domu go pomalować 
lakierem), tipsy z kolorowym żelem. No, i pięknie wymodelowa-
ne oraz pomalowane paznokcie u stóp – zwłaszcza wskazane do 
pantofli typu sandałki. 3 dni przed imprezą należy poddać się 

masażowi liftingującemu twarzy. To też odpowiedni moment, 
aby skorzystać z masażu połączonego z nałożeniem serum i ma-
ski na twarz, szyję i dekolt. Należałoby też w tym czasie pomyśleć  
o masażu relaksacyjnym na całe ciało (uwalniający od napięć – 
dla dobrego samopoczucia). Do kreacji z odsłoniętymi plecami 
przyda się masaż czekoladowy, który odżywi, poprawi i wyrówna 
koloryt skóry. Można też zafundować sobie masaż kosmetyczny 
na całe ciało – z oliwką i wyciągiem z alg. Poczujemy się jako 
nowo narodzone!

Na 2 dni przed balem – przedłużenie rzęs.
W dzień Wielkiego Wyjścia – wracamy do fryzjerki i kosme-

tyczki – to czas na ułożenie fryzury oraz zrobienie ,,wyjściowe-
go” makijażu.

Tymczasem światowe domy modowe ujawniły obowiązkowe 
trendy w makijażach i fryzurach. Zatem dominujące usta, a na 
nich bogata paleta czerwieni od karminu począwszy (oko tylko 
lekko podkreślone tuszem). Inni dyktatorzy proponują makijaż 
gotycki: czarne... usta, wówczas oczy muszą być wręcz bezbarw-
ne, ale fluid nie może być zbyt jasny. Makijaż gotycki wymaga 
perfekcyjnego wyglądu cery, bez najmniejszej skazy. ,,Mocnym” 
akcentem makijażu mogą być oczy – to tzw. dramatic look, czyli 
wręcz teatralny ,,malunek” powiek z rysunkiem sięgającym aż 
skroni. Modne są makijaże z brokatem. Natomiast we fryzurach 
– rozmaite zmiany. Przede wszystkim przedziałek po środku 
głowy. Powracają delikatne fale albo ułożenia a'la lata 20-/30-te. 
Jeśli do kreacji pasuje kok – to niski na karku. Można sobie też 
pozwolić na rozwichrzona fryzurę z ,,niedbałymi” kosmykami 
na czole.

Rzecz w tym, aby wszystkie elementy kreacji, makijażu, fry-
zury oraz... wieku i rodzaju Wielkiego Wyjścia z sobą współ-
grały!                                                                         Ewa Kłodzińska

                               (Tekst promocyjny, reklama na okładce) 
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sukcesy w konkursie 
XXiii „zielony poznań”

tropem pewnego witraża 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

We wrześniowym „MY” z br. w artykule 
pt. „Barwy mojej kolekcji” obiecałem opo-
wiedzieć o historii witraża z Herbem Pozna-
nia autorstwa wybitnego witrażysty pana 
Andrzeja Kruszony. Niedawno odwiedzi-
łem artystę w jego warsztacie w Szamotu-
łach i było to niezwykle ciekawe spotkanie.

Pan Andrzej Kruszona jest żonaty (żona 
Emilia, fot. z prawej), w tym roku obcho-
dzić będzie 70-lecie urodzin. Z tej okazji złożyłem panu An-
drzejowi najserdeczniejsze życzenia długiego 
życia i wielu sukcesów w pracy zawodowej ). 
Jest absolwentem Liceum im. I.J. Paderew-
skiego w Poznaniu. Zawodu uczył się w latach 
1962 – 1967 pod troskliwym okiem wybitne-
go mistrza witraży pana Józefa Elsnera. Edu-
kację ukończył uzyskaniem tytułu mistrza w 
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Od 1968 r. 
prowadzi własną pracownię, gdzie z powo-
dzeniem tworzy do dnia dzisiejszego. W pra-
cy pomagają mu synowie Romuald i Paweł,  
z którymi wiąże duże nadzieje na dalsze funk-
cjonowanie rodzinnego warsztatu. W ostat-
nich latach artysta zajęty jest wykonywaniem  
witraży do jednego z kościołów w Choszcznie 
w województwie zachodniopomorskim.

Kolegą pana Andrzeja jest pracownik na-
ukowy Politechniki Poznańskiej pan profe-
sor Grzegorz Sypniewski. Podczas jakiegoś 
spotkania wyszedł on z pomysłem stworze-
nia Herbu Poznania w oknie nad wejściem 
do rektoratu Politechniki Poznańskiej przy 
Pl. Marii Skłodowskiej – Curie. Pomysł tra-

fił na podatny grunt 
i w bardzo szybkim 
tempie został opraco-
wany, przygotowany  
i wykonany w warsz-
tacie pana Andrzeja w 
Szamotułach. W 1980 
r. artysta przekazał w 
darze swoje szklane 
dzieło Politechnice Po-
znańskiej Historia niby 
banalna, ale jaka wspa-
niała. Czego nie robi się 

dla przyjaciół!
W trakcie przygotowywania się do spotkania 

z panem Andrzejem długo nurtowało mnie 
pytanie, gdzie wcześniej spotkałem się z na-
zwiskiem Kruszona? Okazało się - po zajrzeniu 
do genealogii rodziny Knasieckich - że jeste-
śmy prawdopodobnie spokrewnieni, a to przez 
moją Prababcię ze strony Ojca, która również 
wywodziła się z rodziny Kruszona. Krewny – 
genealog rodzinny będzie miał trochę pracy, 
aby to sprawdzić i udokumentować - śmiał się 
pan Andrzej. Widocznie wspólne geny spowo-
dowały, że obaj mamy artystyczne dusze i one 
doprowadziły do naszego spotkania. Żywię na-
dzieję, tak jak i Pan Andrzej, że nasza znajo-
mość będzie trwać. Obaj mamy wiele pasji. Bę-
dzie o czym jeszcze rozmawiać i o tym napisać.                                                                                                                                         
                                                  Marek Knasiecki 

   Marek Knasiecki Mistrz witrażowej sztuki 
pan Andrzej Kruszona z żoną Emilią.

Za oknem ostatnie promienie jesiennego słońca, zbliża się 
zima. Wracamy często do zdjęć z naszych osiedlowych zieleń-
ców i do rozmów z osobami, które swoją pracą przyczyniają 
się do upiększania wizerunku naszego osiedla i miasta. Twór-
cy tych żywych, roślinnych arcydzieł, wyróżnieni w miejskiej 
edycji konkursu, zostali zaproszeni przez prezydenta Pozna-
nia na galę finałową. Odbyła się ona na Targach Poznańskich 
18 listopada 2016 r.

Werdykt miejskiego jury był dla nas wszystkich wielkim za-
skoczeniem, gdyż wcześniej nikt nie udzielał informacji o nagro-
dzonych. Wszyscy, wytypowani przez nas, reprezentanci naszego 
osiedla zostali nagrodzeni w miejskim konkursie. Okazało się, 
że oceniono ich na szóstkę! W trzech kategoriach tej rywali-
zacji otrzymali drugie nagrody. Ośrodek "Monar" WCPB z ul. 
Borówki otrzymał drugą nagrodę w kategorii zieleniec. Pani 
Anna Nowacka, mieszkanka Zielińca, zdobyła drugie miejsce 
w kategorii ogród przydomowy, a pani Grażyna Błońska z Fol-
warcznej również drugą nagrodę w kategorii balkon. 

Nagrody wręczali wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski i 
prezes MTP Mieczysław Trawa, a wzruszeniom uczestników i 
naszym nie było końca. Wspólnie z nimi omawialiśmy już plan 
działania na rok następny. Najważniejsza jest ilość zgłoszeń do 

konkursu, bo ona przekłada się na liczbę obiektów dopuszczo-
nych do etapu miejskiego (1 na 25 zgłoszeń). Nasza osiedlowa 
komisja konkursowa również została wyróżniona za swoją pół-
roczną pracę. Otrzymaliśmy nagrodę za dużą liczbę zgłoszeń 
i sprawną organizację "Zielonego Poznania 2016". Dzięki 63 
uczestnikom konkursu osiedlowego i ich pracy przy swojej ziele-
ni mogliśmy tak miło zakończyć tegoroczną edycję. Pozdrawia-
my wszystkich serdecznie! Przewodnicząca osiedlowej komisji 
"Konkursu Zielony Poznań 2016"                     Hanna Grobelna
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

MIĘdZYSZKOLNY PLASTYCZNY
Wychowawcy świetlicy zorganizowali konkurs plastyczny dla dzieci 

ze świetlic szkolnych Poznania pod hasłem: „Szacunek, przyjaźń, rodzi-
na - wartości bliskie mi na co dzień”. Nadesłane prace były wykonane 
różnymi technikami, w różnych formatach. Ostatecznie wyróżniono 
pięć prac. Oto ich twórcy: 1.Dzieci ze świetlicy szkolnej SP 88, 2.Karo-
lina Jaśkowiak SP 71, 3.Ola i Nina Undrych SP 54, 4.Mikołaj Rydzew-
ski SP 45, 5.Dzieci ze świetlicy szkolnej SP 7. W holu można  zobaczyć 
wystawę wszystkich prac. Uczestnikom bardzo dziękujemy, zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy i wszystkich zapraszamy do czynnego udziału.                                                                                                                                         
                                                                Wychowawcy świetlicy SP nr 85

    CZWARTE W POZNANIU!
W SP 50 odbył się 17 listopada br. 

Finał Mistrzostw Poznania w teni-
sie stołowym dziewcząt z udziałem: 
SP 14, SP 61, SP 7 oraz SP 85. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice z 
klasy 6a Maria Drozda i Iga Urbań-
ska. Końcowa klasyfikacja turnieju: 
SP 14, SP 61, SP 7, SP 85. Gratulu-
jemy naszym zawodniczkom. Jeste-
śmy czwartą drużyną w Poznaniu 
w tenisie stołowym dziewcząt!!!                                                                                                                                     
                                     Filip Fedejko 

      W FINALE UNIHOKEjA!
W hali Arena odbył się 18 listopada br. II etap unihokeja dziewcząt 

szkół podstawowych z udziałem: SP 19, SP 3, SP 25 i SP 85.  Nasze ho-
keistki wygrały wszystkie mecze i zajęły pierwsze miejsce w turnieju. 
To już ósmy rok z rzędu wywalczyliśmy awans do finału mistrzostw 
Poznania w unihokeju dziewcząt szkół podstawowych, który odbędzie 
się 25 listopada 2016r. SP 85 reprezentowały: Pola Palczewska, Zuzanna 
Schmidt, Nadia Gąsior, Aleksandra Wiza, Iga Urbańska, Kornelia Grala, 
Klaudia Denes i Maria Drozda.                                              Filip Fedejko

     KSIĄŻKA TO POCZĄTEK
Już od 17 lat na całym świecie w październiku obchodzony jest Mię-

dzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku oficjalne ha-
sło święta brzmiało: „Książka to dopiero początek…”. Nasza szkolna 
biblioteka przygotowała konkursy: na okładkę do ulubionej książki 
i „Kto czyta, nie błądzi”. Uczniowie klas 5 i 6 przygotowali gazetkę 
propagującą czytanie. Wszyscy uczniowie mogli zapisać na kolorowych 
karteczkach tytuły swoich ulubionych książek i przywiesić je na specjal-
nej tablicy. Książka to początek przygody z czytaniem, a czytanie to źró-
dło przyjemności, radości poznawania i odkrywania. Czytając przeży-
wamy przygody wraz z bohaterami, wyobrażamy sobie świat, w którym 
żyją, staramy się rozwikłać zagadki. Przygoda podczas czytania wciąga, 
zaskakuje oraz nakłania do myślenia. Czytanie książek jest rozrywką dla 
każdego, w końcu czytanie to świetna zabawa!         Hanna Madońska

  KONCERTOWO I BAjKOWO
Koncert „ Muzyka w bajkach Walta Disneya”. Wspaniała muzyka z fil-

mów Walta Disneya na stałe wpisała się w kanon dziecięcych utworów. 
Piosenki z filmów znane są dzieciom na całym świecie. Uczniowie na-
szej szkoły podczas cyklicznego koncertu bez najmniejszego problemu 
rozpoznawali bajki Disneya oraz wspólnie śpiewali przeboje z filmów 
takich jak : Kraina Lodu, Król Lew czy Pocahontas. Nagrodą za rozwią-
zane zagadki były bajkowe puzzle. Wszyscy dobrze się bawili śpiewa-
jąc wspólnie dziecięce przeboje i wspominając zabawnych bohaterów 
przedstawianych bajek.                                               Katarzyna Gałęska

  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie dzień przed datą kalendarzową obchodziliśmy w naszej 

szkole Święto Niepodległości. Społeczność szkolna spotkała się na uro-
czystym apelu, przygotowanym dla uczniów w dwóch przedziałach wie-
kowych: dla klas III-VI i dla klas młodszych. Ubrani w odświętne stroje 
wysłuchaliśmy krótkiej lekcji historii naszej Ojczyzny, a uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych odśpiewali patriotyczne pieśni, budząc 
wśród zgromadzonych radość i wzruszenie. Uroczystości towarzyszył 
poczet sztandarowy naszej szkoły, podkreślając wymowę tego wydarze-
nia.                                                                                 Monika Bobrowska

                 W STOLICY
Uczniowie klas piątych z nauczycielami oraz grupą dzieci z innych 

klas wyjechali 27 października na wycieczkę autokarową do Warsza-
wy. Rano zwiedzili Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Krakowskie 
Przedmieście, gdzie znajdują się pomniki wybitnych Polaków i Pałac 
Prezydencki. Następnie przeszli na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie zobaczyli Grób Nieznanego Żołnierza i Ogród Saski z imponującą 
XIX-wieczną fontanną. Po pysznym obiedzie w stołówce Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego, wycieczkowicze odwiedzili Centrum Nauki 
Kopernik. Poznawali tam prawa nauki poprzez samodzielne przepro-
wadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. W „Koperniku” 
nie ma wyznaczonych ścieżek zwiedzania ani przewodników. Są za to 
animatorzy, którzy dzielą się ze zwiedzającymi swoim doświadczeniem i 
wiedzą na temat eksponatów. Uczniowie odkrywali nowe zainteresowa-
nia, poszukiwali odpowiedzi na pytania. Na koniec w Łazienkach Kró-
lewskich podziwiali Pałac na Wodzie. Wrócili do domów zadowoleni i 
pełni wrażeń po tak niezapomnianej lekcji.                   Alina Foluszna

       W MUZEUM ROGALA
W ramach projektu „Poznań nasze miasto” przybliżamy uczniom hi-

storię, zabytki, gwarę oraz tradycje związane z Poznaniem. Odbyła się 
wycieczka do Muzeum Rogalowego tuż przy Starym Rynku. Uczniowie  
poznawali gwarę poznańską, obejrzeli krótką historię Poznania, wysłu-
chali legendy o Rogalach Świętomarcińskich oraz samodzielnie przygo-
towywali rogale do wypieku. Później odbyła się degustacja tych najsłyn-
niejszych poznańskich smakołyków. Na zakończenie wszyscy otrzymali 
dyplom Rogalowego Czeladnika.                               Katarzyna Gałęska
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobYlepolu

MIEjSCA PAMIĘCI
Uczniowie klasy Va SP 55 zwiedzili Wzgórze św. Wojciecha, 

ważne miejsce w historii naszego miasta. Mieszczą się tam 
m.in. kościół św. Wojciecha z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan, 
czyli tzw. Skałką Poznańską, zabytkowy Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan i pomnik Armii Poznań. Uczniowie byli bardzo po-
ruszeni, że mogli pochylić się nad prochami bohaterów narodo-
wych: J. Wybickiego, gen. J.H. Dąbrowskiego czy A. Kłosińskiego 
i wybitnych kompozytorów polskich: F. Nowowiejskiego, twór-
cy Roty, T. Szeligowskiego i innych znamienitych Wielkopolan. 
Nie mniejsze wrażenie zrobił na uczniach spacer po Cmentarzu, 
najstarszej nekropolii Poznania, gdzie zatrzymywali się i z po-
dziwem przyglądali się wiekowym, omszałym nagrobkom i nie-
powtarzalnym pomnikom. Wycieczka zakończyła się na innym 
wzniesieniu Poznania, a mianowicie na Wzgórzu Przemysła, 
gdzie z zapartym tchem wszyscy podziwiali nasze miasto z tarasu 
widokowego Zamku Przemysła. Wychowawca kl. Va 

                                                                      Małgorzata Pietrzak 

MÓj ŚWIĘTY PATRON
Przed uroczystością Wszystkich Świętych w Szkole Podsta-

wowej nr 55 wędrował korowód świętych. Dzieci przebrane w 
postacie swoich Świętych Patronów lub wybranych i ukochanych 
Świętych przeszły po wszystkich klasach. Każde dziecko przy-
gotowało również ciekawą informację o przedstawionej postaci. 
Korowód poprowadził Michał Archanioł, a zakończył najmłod-
szy uczestnik przedstawiając św. Jana Pawła II. Wszyscy ucznio-
wie poczęstowali się cukierkami, by już teraz zakosztować odro-
binę „słodyczy nieba”. Uczestnikom i Rodzicom dziękujemy za 
zaangażowanie i podzielenie się radością tej uroczystości. 

                                                                   Katarzyna Kozłowska

ŚWIĘTO NIEPOdLEGŁOŚCI
Klasa VIA zaprosiła swoich młodszych kolegów na apel z 

okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótki rys hi-
storyczny miał na celu zwrócenie uwagi na fakt, że to co dziś jest 
dla wszystkich codziennością, przed laty było wielkim marze-
niem. Całość przeplatana była piosenkami patriotycznymi, które 
wprowadziły w podniosły nastrój i zwróciły uwagę na potrzebę 
ducha jedności w narodzie.                             Hanna Walkowiak

WIZYTA U POLICjANTÓW
W ramach warsztatów historyczno-krajoznawczych prowa-

dzonych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, 
grupa uczniów naszej szkoły zwiedziła Komendę Miejską Po-
licji przy ul. Szylinga. Najatrakcyjniejszym miejscem okazał się 
pokój techników. Policjanci zdradzili tajniki swojej pracy i po-
kazali w jaki sposób zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia. 
Każdy z uczestników, dzięki uprzejmości techników policyjnych, 
mógł „zabrać” swoje linie papilarne do domu. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się również pokój monitoringu, będący punktem 
obserwacyjnym naszego miasta.                   Hanna Walkowiak

list z kamienia
Witamy serdecznie Redakcję i Czytelników. Już minął rok i 

dwa miesiące jak mieszkamy w Kamieniu Pomorskim. Miesz-
ka i żyje nam się tu bardzo dobrze, czas przeleciał tak szybko. 
Podczas wakacji nie nudziliśmy się, odwiedziło nas dużo osób 
z Poznania. Jedni specjalnie przyjechali do nas, inni wstąpili w 
drodze na wczasy lub wracając z wczasów. Jak już pisałam, mamy 
też działkę rekreacyjno-warzywną, zebraliśmy dużo owoców i 
warzyw, wszystko zostało przerobione na zapasy zimowe  To daje 
nam radość, gdy otwieramy słoik z kompotem czy ogórkami. 

W Kamieniu też dużo się dzieje, przez całe wakacje trwa-
ją koncerty organowe w Katedrze. Uroczyście był obchodzony 
11 listopada - Dzień Niepodległości. Niedawno była zabawa na 
Dzień  Seniora, już Andrzejki, a w wolnych chwilach idziemy 
na rowery lub poćwiczyc na placu dla seniorów nad Zalewem. 
Już przyzwyczailiśmy się do nowego miejsca, nie żałujemy na-
szej decyzji, choć tęsknimy bardzo za Parafią oraz mieszkańcami 
Komandorii. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, życzymy 
zdrowych spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodze-
nia.                                                    Irena i Mieczysław Litwińscy
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Czytajmy!
kości, podróże

i dziecko - małpa

sklep z historią (2)

Jestem pełna podziwu dla Kathy Reichs, antropologa klinicz-
nego, która potrafi swoje i kolegów po fachu doświadczenia za-
wodowe przełożyć na język pasjonujących fabuł powieści sen-
sacyjnych z główną bohaterką Temperance Brennan. A ta jest, 
naturalnie, antropologiem klinicznym, wzywanym tam gdzie 
istnieje podejrzenie dokonania morderstwa i ostatecznie tylko 
kości denata mogą dać odpowiedź na pytanie jak dokonano za-
bójstwa. Mimo specjalistycznego, wydawałoby się hermetyczne-
go języka, czyta się wybornie. Autorka umiejętnie i naturalnie 
trudne kwestie ,,przekłada” na język zrozumiały dla laika. Po-
wieści z Brennan i kościami w roli głównej Reichs napisała już 
kilkanaście, wiele z nich dostępnych jest na półce w bibliotece 
przy Tomickiego. Był też serial telewizyjny na motywach powie-
ści Reichs. 

dwa tomy ,,Turyści Polservisu” jerzego Z. Sobolewskiego 
należy potraktować raczej jako książki-dokumenty o polskiej 

rzeczywistości polityczno-ekonomicznej  lat 80. XX w. niż stric-
te powieści podróżnicze. Wyjazdy w tamtych latach na rozmaite 
placówki (Tunezja, Algieria) to też już historia i pewien rodzaj... 
egzotyki. Sobolewski – inżynier, profesor nzw. Politechniki War-
szawskiej - nie jest pisarzem, stąd język narracji jest chropawy, 
niekiedy banalny w przytaczaniu zwłaszcza dialogów. To rodzaj 
wspomnień z tamtych czasów, jako że Sobolewski też był takim 
,,turystą”, pracując w egzotycznych krajach.

Marika miała ok. 4 lata gdy została porwana z domu rodzinne-
go, a potem porzucona w kolumbijskim lesie. Dziecko przeżyło 
dzięki intuicyjnemu podpatrywaniu stada kapucynek, które stały 
się jej ,,rodziną”. Po kilku latach trafiła między ludzi, ale tu wy-
cierpiała znacznie więcej niż wśród zwierząt. Dziś Marika Chap-
man ma 63 lata, mieszka z własną rodziną w Yorkshire. W 2013 
roku ukazała się jej autobiografia – napisana na podstawie tego 
co opowiedziała córce, zweryfikowane i ,,dopowiedziane” przez 
ekspertów z National Geographic (powstał film dokumentalny). 
Książka ,,dziewczynka bez imienia”, obejmująca lata od po-
rwania do ,,wyzwolenia” jej z rąk mafii przez jedną z organizacji 
zajmujących się porzuconymi dziećmi, stała się bestsellerem. Z 
zapowiedzi wydawniczej wynika, że dalsze losy Mariki zostały 
opisane w kolejnej książce. Oby znalazła się na półce naszej bi-
blioteki.                                                                    Ewa Kłodzińska 

W poprzednim numerze MY pani Hanna Tyl opowiadała nam o 
kierowaniu sklepem spożywczym przy ul Konarskiego 12-14 w la-
tach 80-tych ub. stulecia. Dzisiaj ciąg dalszy historii tej popularnej 
na Komandorii placówki handlowej.

Mówi p. Zbigniew Kozłowski, właściciel (fot. obok).
- Na przetarg w sali ,,Centry” trafiłem zupełnie przypadkowo. 

Z kolegą postanowiliśmy zajrzeć, bo szukałem jakiegoś sklepu, 
placówki handlowej. Po prostu – sposobu na życie w nowej rze-
czywistości. Wcześniej mieliśmy rodzinną firmę gastronomicz-
ną, prowadziłem firmę budowlaną...  Na tym przetargu spośród 
propozycji jedynie ta na Komandorii, przy ulicy Konarskiego 12-
14 pasowała do mojej... kieszeni. Przyznaję – lokalizacji zupeł-
nie nie znałem, bo ja jestem ,,chłopak” z Grunwaldu. Poprzedni 
właściciel, czyli ,,Społem”, zostawił mi tylko... telefon. Musiałem 
zacząć od remontu i zmiany aranżacji...

-... oraz wyrzucenia ekspedientek na bruk. Tak się w okolicy 
plotkowało!

- Nikogo nigdzie nie wyrzucałem. ,,Społem” zabrało załogę i 
umieściło w swoich placówkach. A co mówiono, to wiem. Klien-
tom na pewno trudno było się przyzwyczaić do ,,nowego”. To były 
czasy, jak się mówiło, ,,prywaciarzy”, ,,badylarzy”. Społeczeństwo 
przyjmowało ich podejrzliwie. Wróżono mi plajtę. Tymczasem 
dla takiego ,,prywaciarza” jak ja to był trudny czas. Musiałem 
sam zająć się zaopatrzeniem, nikt niczego mi nie przywiózł, tzw. 
przedstawicieli handlowych jeszcze nie było. To wszystko dopie-
ro powstawało, budowało się. Przedstawiciele różnych firm za-
częli przyjeżdżać dopiero po kilku latach budowania tego wolne-
go rynku. Więc sam  przywoziłem nawet podstawowe produkty 
spożywcze – dzień w dzień. Sklep nazwałem ADAD. To babiloń-
ski bóg dobrobytu, płodności, urodzaju. 

- Ten Adad panu pomógł, bo niedawno minęło 25 lat gdy 
pan się pojawił tu, na Komandorii.

- Nie tyle Adad mi pomógł, ile moi rodzice – Telesfora i Ta-
deusz. Mama prowadziła mi księgowość, a tata m. in. jeździł ze 
mną po towar.

- dla nas klientów nowością w tamtych czasach, było wydłu-
żanie pracy sklepu. 

- Tak trzeba było zrobić, wymogła to konkurencja. 
- A'propos konkurencji. Szokiem było chyba powstanie dys-

kontu w pobliżu, a w mieście coraz więcej rozmaitych galerii 
handlowych. Bał się pan bankructwa?

- Była taka realna możliwość. Owszem, zauważalny był spadek 
obrotów, bo klienci na początku zachwycili się nowymi możli-
wościami tańszych zakupów. Nawiasem mówiąc często z pozoru, 
bo mało kto patrzy np. na gramaturę – liczy się cena. Oczywiście, 
my, właściciele małych placówek osiedlowych, nie możemy kon-
kurować z kolosami. Mamy jednak wiernych klientów, którzy ce-
nią to, że nie są anonimowi, znamy ich przyzwyczajenia.

- Od kilku lat sklep jest zamknięty w święta. Co Pan sądzi o 
pomyśle zamknięcia placówek handlowych w niedzielę?

- Jestem ,,za”, ale niech to będzie powszechnie obowiązujące 
wszystkie sklepy.

- Przez te 25 lat zmieniły się sklepowe obyczaje, zmienili się 
klienci, ale i asortyment.

-Musiałem dostosować się do potrzeb klientów. Tu, na Koman-
dorii, sporo jest teraz młodych ludzi, którzy wynajmują mieszka-
nia. Stąd od kilku lat w sprzedaży są np. rozmaite kanapki, sałat-
ki, sprzedajemy dużo więcej drożdżówek, a więc wszystko to, co 
można szybko zjeść bez konieczności gotowania, odgrzewania. 
Przez półki sklepu ADAD przewija się 7800 rozmaitych produk-
tów. Wśród nich ,,okresowe”, świąteczne.

- Kiedy, tak pracując (od przedświtu do późnych godzin 
nocnych), miał Pan prawdziwy urlop? 

- Nie miałem. Nawet po zabiegu chirurgicznym, ledwo trzy-
mając się na nogach, przyszedłem rano do sklepu. 

- Życzymy zatem kolejnych 25 lat na Komandorii! 
   (tekst promocyjny, reklama na okładce)      Ewa Kłodzińska
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Dno jeziora pokryte jest mułem, który ma zostać usunięty. 
Trzeba teć usunąć wszystkie wrzucone śmieci i przedmioty. 

Były prezydent RP Lech Wałęsa w towarzystwie autora 
na promie na Ostrów Lednicki.  

malta sięgnęła dna
Zakończyło się spuszczanie wody z jeziora Maltańskiego – 

operacja powtarzana co 4 lata (od 1980 r.), w tym roku rozpo-
częta 3 listopada. Z Malty ,,uszło” ok. 2 mln sześc. wody.

Celem jest utrzymanie czystości akwenu, wywiezienie namułu, 
który powoduje uwalnianie biogenów, powodujących niepożą-
dany rozwój sinic, bo są niebezpieczne dla ludzi. Dno zostanie 
oczyszczone z wszystkiego, czego tam być nie powinno, (czasem 
zdarzają się niespodzianki większego gabarytu jak np. toi-toi czy 
części samochodu) i wyrównane, czego wymagają organizatorzy 
rozmaitych zawodów wodnych. Spuszczenie wody pozwala tak-
że na przegląd i ewentualną naprawę urządzeń torowych, jazu, 
umocnienie brzegów itp. Podczas operacji zostały wyłowione 
ryby – część przeznaczono na sprzedaż, część wpuszczono do 
innych zbiorników.

Przypomnijmy, że nasza Malta jest jeziorem sztucznym o 
powierzchni ok. 70 ha. Prace nad zbiornikiem zaczęli Niemcy, 
korzystając z pracy więźniów podpoznańskich obozów zagła-
dy. Zmierzano do połączenia istniejących tutaj już wcześniej 
stawów rybnych. jezioro ostatecznie powstało w 1954 roku 
przez spiętrzenie Cybiny, która swoje źródła ma pod Neklą. 
Rzeka ma 35 km długości, przepływa przez jezioro Swarzędz-
kie, wije się doliną przez Wschodni Klin Zieleni. W przeszło-
ści z jej mocy korzystało kilka młynów. dalsze dzieje Malty 
były różne – nawet z biegiem lat zapomniano o tym zbiorni-

ku, co spowodowało zarastanie i ruinę akwenu. Impulsem do 
odnowienia, rewitalizacji stała się możliwość organizacji Mi-
strzostw Świata w Kajakarstwie (1990 r.). Inicjatorem odbu-
dowy jeziora Maltańskiego i powstania światowej klasy toru 
regatowego był prezydent Poznania Andrzej Wituski, a obiek-
ty sportowe projektował Klemens Mikuła. Tyle historii..

Ponowne napełnianie Malty zacznie się na przełomie lutego 
i marca 2017 r. Tymczasem 11 grudnia po dnie Jeziora Maltań-
skiego... pobiegną uczestnicy Mudnessrun. Zapowiadają się nie 
lada przeżycia, bo trudno przewidzieć czy biegacze będą nurzać 
się w błocie, czy... śliskać po zamarzniętym gruncie.        (E.K.)   

Na Ostrowie Lednickim
mój weekend z wałęsą

W życiu człowieka różne przydarzają się sytuacje, zdarzenia 
czy spotkania. Niekiedy bywają niespodziewane, a nawet nie-
wiarygodne, które nigdy nie ulegają zapomnieniu i nie starze-
ją się. W każdym czasie można o nich nie tylko powspominać, 
ale również opowiadać je innym. O takim niewiarygodnym 
a prawdziwym niedawnym spotkaniu pragnę się podzielić z 
Czytelnikami naszego czasopisma „MY”.

W piękny czwartkowy wrześniowy poranek 2016r. u brzegu Je-
ziora Lednickiego (niedaleko Gniezna) zatrzymują się trzy auta. 
Przyjezdni pospiesznie wysiadają, wśród tych osób dostrze-
gam byłego prezydenta Lecha Wałęsę z jego ochroną. Zmie-
rzają w kierunku promu, by przeprawić się na Ostrów Lednicki 
w celu obejrzenia tamtejszych bezcennych i licznych skarbów 
archeologicznych naszej historii: śladów osadnictwa epoki ka-
miennej, osadę prapolską z VII w., gródek z IX/X w., pozostało-
ści kościoła i palatium (pałacu) przedromańskich z połowy X w., 
nowy gród z XI w., a także cmentarzysko z X-XIV w.

jak to się stało, że były prezydent Lech Wałęsa ze swoją 
ochroną to szczególne historyczne miejsce odwiedził, a ja mu 
towarzyszyłem? Pan Lech Wałęsa przybył na ziemię Wielkopol-
ski z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, a miejscem najbardziej 
z tym związanym jest właśnie Ostrów Lednicki. Utrzymuję wie-
loletnie kontakty z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i 
Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym, znam tematykę, więc 
wytypowano mnie na to spotkanie jako przewodnika. 

Od momentu wejścia na prom w celu przeprawy na Ostrów 
Lednicki cały czas towarzyszyłem Znakomitemu Gościowi, aż 
do końca jego pobytu na wyspie. Był bardzo zainteresowany i 
oczarowany tym niezwykłym dla historii Polski miejscem. Wy-
raził przekonanie, że chrzest Polski musiał się odbyć właśnie tu, 
chociaż na wyspie nie ma na to ostatecznych dowodów. Rozma-
wiałem z panem Lechem Wałęsą o urokliwej naszej Ojczyźnie, o 
młodzieży pięknej, zdolnej i ambitnej, o jej wychowaniu... Gdy 
spytał mnie o moją drogę życiową skwitowałem pytanie krót-
ko: odpowiedź znajdzie Pan Prezydent w wydanej przeze mnie 
książce „Moje dole i niedole”. Zainteresował się nią, obiecałem 
mu ją wysłać i tak się stało.                         Henryk Rozwadowski

                                            Foto: Andrzej Zakrzewski (Gdańsk)

Palatium Mieszka I i inne zabytki na Ostrowie Lednickim 
Lech Wałęsa zwiedzał z niewielką grupą osób.  
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H O R O S K O P 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 dotarła i do Ciebie. Inaczej wciąż się będziesz frustrować 
tym co ludzie pamiętają, a nie tym co pamiętać powinni. Twoje działa-
nia musi cechować wiara w ich słuszność. Na tym świecie niewiele jest 
rzeczy stałych, pewnych i niewzruszonych, ale jednak są.

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

BLIŹNIĘTA - Zachowałaś (eś) się tak, jak pewien gość weselny w 
swoim toaście: "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 ko-
chają, tych którym jesteśmy obojętni, i tych którzy nas nienawidzą" - 
Chamfort. Przez swój niewyparzony język wydatnie powiększasz grupę 
tych ostatnich. Sporo zamieszania 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" - Pli-
niusz. Zależy Ci przecież na wyniku końcowym, czas jego osiągnięcia to 
kwestia drugorzędna. Dostosuj więc swoje działania do tego wymogu i 
przestań wreszcie popełniać różne głupstwa. Okoliczności będą Ci ra-
czej sprzyjać i warto wykorzystać tę dobrą passę w realizacji najbliższych 
planów.

PANNA - "Zarozumialcy widzą garby tylko u wielbłądów". Czy nie 
pora przejechać ręką po plecach? To bardzo zdrowo mieć takie samopo-
czucie jak Ty ostatnio, ale także bardzo niebezpiecznie. Gdyż pewnego 
ranka możesz obudzić się z niemiłym uczuciem przegranej. Nie zapo-
minaj również, że najbliższe wydarzenia będą pewnego rodzaju próbą 

Twoich doświadczeń i możliwości, i dobrze byłoby przejść tę próbę w 
jak najlepszym stylu.

WAGA - "Myśl o każdym jak najgorzej, a pomyślisz prawdę". Gorzka 
to prawda, ale prawda, zwłaszcza w Twojej sytuacji. Na przekór wszyst-
kim nie pozostaje Ci nic innego jak zdobycie najwięcej przyjaciół swo-
jego otoczenia. 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 zoba-
czysz 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. Wyko-
rzystaj ten fakt. Jest to okres, w którym wiele się będzie decydować.

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

KOZIOROŻEC - Przełam się jednak, będziesz miała (miał) potem 
chwalić się czym do końca życia. Najlepiej mieć tę sprawę jak najszyb-
ciej z głowy, mając jako motto swojego działania 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 złudzenia? Jeśli tak, należy się ich pozbyć i wziąć ster we 
własne ręce. Nie bój się ostrych prądów, walka uszlachetnia i daje więk-
szą satysfakcję niż takie bezczynne wyczekiwanie. Sprawy potoczą się 
nieco odmiennym sposobem niż sobie założyłaś(eś). Wcale nie znaczy, 
że niekorzystnym.

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

BARBARA (4 grudnia) jest pobudliwa i uczuciowa, wrażliwa 
na uroki życia, lubi luksus. Ma wrodzony zmysł poezji, piękna 
i elegancji.  To cieplarniany kwiat jak orchidea – jej totem ro-
ślinny. Woli przyjaźnić się z mężczyznami (zwłaszcza bogatymi i 
hojnymi) niż kobietami. Uwaga - Barbara z trudem wybacza, to 
kobieta pamiętająca zdrady nawet z dzieciństwa. Jest kobietą in-
teligentną choć w szczegóły wiedzy nie wnika. Uwielbia podróże, 
ale ekskluzywne.

CELINA ( 15 grudnia) cierpi na dorosłe... ADHD – musi być 
ciągle w ruchu, przy  tym jest drażliwa i nerwowa. Stałość i rów-
nowaga to nie dla niej, jej Celina jest pewna siebie, silna, cza-
sem nawet może stać się tyranem. Momentami pełna gniewu, 
aby dodać sobie odwagi, wywrzeć presję na otoczeniu. Życie z 
Celina przypomina balans, bo nigdy nie wiadomo kiedy jej ra-
dość zamieni się w przygnębienie. Walczy o swoją rodzinę jest 
domatorką), o swoją pozycję zawodową.

SALON 
FRYZJeRSKO-KOSMeTYCZNY

Małgorzata Czajka zaprasza
  tel. 61 653 74 73  ul. Tomickiego 27a
wt.-pt. 9-18, sob. 8-13 pon.-nieczynny

Najemcy mieszkań komunalnych ogrzewanych piecami 
węglowymi oraz wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, 
czyli popularne junkersy, mogą odbierać kupione przez ZKZL 
czujniki czadu. Czujnik sygnalizuje nawet bardzo niskie stę-
żenie tlenku węgla, umożliwiając wczesne wykrycie niebez-
pieczeństwa. 

By otrzymać bezpłatnie czujnik czadu należy zgłosić się do 
Punktu Obsługi Klienta przy ul. Matejki 57 w Poznaniu. Po po-

twierdzeniu zamieszkania w danym miejskim lokalu i pokwito-
waniu odbioru pozostaje już tylko montaż urządzenia. Każdego 
roku z powodu zatrucia czadem ginie w naszym kraju kilkadzie-
siąt osób. W zeszłym sezonie grzewczym w Wielkopolsce śmier-
telnie zatruło się tlenkiem węgla 6 osób. 

Tlenek węgla jest bardzo groźny, bo nie posiada sma-
ku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gar-
dle”. W zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie 
pod sufitem, przenika przez ściany i stropy. Zamontowane 
niewielki, zasilany baterią czujnik ostrzeże przed zagroże-
niem i pozwoli uniknąć bardzo poważnych konsekwencji.                                                                                                                                    
                                                                       Magdalena Gościńska 

czujniki gazu za darmo
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 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

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2016kołobrzeg
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

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 501 009 833

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





      
      

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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                        ZAKUPY NA ŚWIĘTA!!! 
I NA CO DZIEŃ

Wigilijne specjały
wszystko w przystępnych cenach

WYPIEKI MISTRZÓW CUKIERNIKÓW                                         
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD 

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

24.XII Wigilia 5.30-16
Klientom życzymy pogodnych Świąt!

            


