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Zdecydowanie na korzyść zmieniło się przejście od ronda do 
Śródki. Ułożono szeroki chodnik z kostki, usunięto szpetne budy, 

przygotowano miejsca pod zieleń i to jeszcze nie koniec.

Właściciel zabytkowego galeriowca przy ul. Małachowskiego pan 
Roman Nowak poddał budynek gruntownej rewitalizacji.

PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE NR 26 

prowadzone przez 
ZGROMADZENIE SIÓSTR 

WSPÓLNEJ PRACY 
OD NIEPOKALANEJ MARYI 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
DZIECI W WIEKU OD 2.5 DO 6 LAT 

ZAPISY ROZPOCZNĄ
1 MARCA 

ul Tomickiego 3 Poznań 
tel 61 877 17 36   www.przedszkole.zsnm.pl

Nikt już nie mieszka w kontenerach przy ul. Średzkiej, a wkrótce 
powinny zniknąć i blaszane klatki - "dzieło" b. dyr. ZKZL J. Pucka.

Ulica Kamieńska w Zielińcu była przez ZDM niedawno 
"utwardzana" asfaltem pofrezowym. Tak topi się w błocie pieniądze

Dzięki nowym chodnikom bardzo zyskała na urodzie 
reprezentacyjna ulica Łomżynska na Osiedlu Warszawskim.
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o jednego za dużo

zamach na pomnik wypędzonych

Pożegnaliśmy dh. Stanisława Gromadzińskiego
wielka strataWojewoda z marszałkiem nie tylko nie cierpią się nawzajem, 

ale obaj dygnitarze z wielką ochotą dają temu publicznie wyraz 
przy wszelkich nadarzających się okazjach. Ostatnio była to kolej-
na rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którą wojewoda 
czcił w Lesznie, a marszałek w Poznaniu. Podano jakiś powód tej 
demonstrowanej publicznie separacji, ale nie powinniśmy dać się 
zwieść. Następnym razem znajdzie się inna, równie pozorna przy-
czyna sporu, bo wspomnianymi urzędnikami kierują w gruncie 
rzeczy tylko animozje partyjne. W innym kraju taki nieodpowie-
dzialny brak współpracy między prominentnymi funkcjonariusza-
mi byłby ich absolutną dyskwalifikacją, ale nie w Polsce. 

U nas nikomu za takie warcholstwo nic się nie stanie, bo zarze-
wie niezgody i konfliktów zostało wręcz wpisane w nasze prawo. 
Konkretnie jest to ustawa o reformie administracyjnej z 1999 roku, 
gdy z motywów politycznych w województwach powołano urzędy 
marszałkowskie. Od tego czasu mamy na tym poziomie dualizm 
władzy, bardzo źle służący państwu i obywatelom. Tak zwany 
wojewódzki samorząd w osobie marszałka ciągnie sukno w swoją 
stronę, a wojewoda reprezentujący rząd w swoją. Samorządową 
reprezentację społeczeństwa w województwie nazwano sejmikiem, 
chociaż sejmikowanie historycznie kojarzy się jak najgorzej. 

Urzędy marszałkowskie nie bardzo miały co robić, ale trafił się 
im wielki los na loterii po przystąpieniu Polski do UE 2004 roku. Do 
urzędu marszałka trafiły bowiem ogromne unijne dotacje, rozdzie-
lane dalej i naprawdę pchające kraj do przodu. To dystrybuowanie 
wielkimi europejskim pieniędzmi dało marszałkom z ich dworami 
nieoczekiwanie rację bytu oraz – niestety - nieuzasadnione poczu-
cie ważności i siły, często też pychy i buty. A przecież unijna pomoc 
i tak byłaby zagospodarowana bez marszałkowskich urzędów, jak 
to się dzieje w wielu innych krajach, w których nikomu nie przy-
szło nawet do głowy dublować władzę regionach. U nas marszałek 
kłóci się z wojewodą kto jest ważniejszy, a mieszkańcy gmin często 
nawet nie rozróżniają tych dwóch wysokich stołków. Do reprezen-
tacji wystarczyłby im jeden.                            Marcin Dymczyk

W dniu 27 grudnia 2016 roku 
odszedł na wieczną wartę 

dh. pwd. STANISŁAW GROMADZIŃSKI
wieloletni komendant 

Kręgu Seniorów Harcerskich Wiarusy 
2. Poznańskiej Drużyny Harcerzy 

wspaniały organizator życia harcerskiego, 
propagator idei wspólnoty 

seniorów harcerskich w Skulsku, 
organizator oprawy mszy harcerskich

i XXIV Zlotu seniorów harcerskich 
w Poznaniu w 2015 roku. 

  
                                        Prezydium Wielkopolskiej Rady 
                     Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

Wielkość śp. Stanisława Groma-
dzińskiego polegała przede wszyst-
kim na tym, że jego myśli i dzia-
łania zawsze przepełnione były 
troską o innych. Był z powołania 
i zawodu pedagogiem, który wie-
dział co jest dobre dla podopiecz-
nych i był za to przez nich kocha-
ny. Stworzył od podstaw program 
i szkołę dla hospitalizowanych 
dzieci, a placówka ta istnieje na-
dal jako Zespół Szkół Specjalnych nr 110 przy ul. Szpitalnej.  
W ostatnim słowie pożegnalnym nad mogiłą przedstawicielka 
tej szkoły mówiła, że pierwszy dyrektor jest ciągle tam pamię-
tany, bo wszyscy zawdzięczają Mu wiele doznanego dobra. 

Śp. Stanisław Gromadziński obdarzony był wieloma talen-
tami i wykorzystywał je nadal w społecznej pracy na emerytu-
rze. Cały czas pozostał wierny polskiemu i poznańskiemu har-
cerstwu, którego jest i będzie świetlanym wzorem. Ideę har-
cerskiego ruchu propagował i upamiętniał słowem, piórem i 
czynem. Wiele jego pięknych wspomnień, relacji i innych 
opracowań publikowaliśmy w kilkunastu ostatnich latach na 
łamach „MY”.Wielki duchem, charakterem i dokonaniami 
śp. Stanisław Gromadziński pozostawał zawsze skromnym 
człowiekiem o godnej naśladowania osobistej kulturze bycia. 
Cześć jego pamięci. Do Rodziny kierujemy słowa szczerego 
współczucia i zapewniamy o naszym oddaniu. 

                                Redakcja „Czasopisma Mieszkańców MY”

Śp. Stanisława Gromadzińskiego żegnało 30 grudnia 2016 
roku na Miłostowie kilkaset osób, w tym wielu byłych uczniów 

i serdecznych przyjaciół, także w harcerskich mundurach.  

Pomnik Wielkopolan Wypędzonych przez niemieckich okupantów 
podczas II wojny światowej mógłby niebawem stanąć w wybranym już 
dla niego miejscu naszego miasta, ale prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak nieoczekiwanie to zablokował. Otóż ignorując zupełnie długo-
trwałe i trudne starania Społecznego Komitetu, kierowanego przez ofia-
rę wypędzeń Henryka Walendowskiego, J. Jaśkowiak wystąpił do woje-
wody i marszałka województwa wielkopolskiego ze skandaliczną ofertą 
wspólnych działań na rzecz postawienia wspomnianego monumentu w 
stolicy regionu. Skandaliczną dlatego, że pomija w niej bezdyskusyjne 
dokonania i zasługi wspomnianego Komitetu, który kilka lat temu zgło-
sił ideę budowy pomnika oraz konsekwentnie ją realizował. 

Henryk Walendowski z nieliczną grupą wsparcia doprowadził do 
wyznaczenia miejsca na pomnik w Poznaniu i do akceptacji projektu 
pomnika przez uprawnioną komisję w Urzędzie Miasta. Prezydent J. 
Jaśkowiak zupełnie nie wspomina o tych niezaprzeczalnych wielkich 
dokonaniach, lecz przedstawia rzecz tak, jakby była jego pomysłem. Nie 
można oprzeć się wrażeniu, że jest to próba zawłaszczenia cudzych za-
sług, która w dodatku zaowocuje takim opóźnieniem realizacji pomni-
ka, że tej chwili już nie doczekają ofiary wysiedleń.                            md
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Świat na talerzu 

krótkie podsumowanie

Przerobiliśmy na polskim talerzu świat już 
niemal cały. Najpierw (kilka dekad wstecz) 
zachwyciła nas pizza. Pizzerie zaczęły powsta-
wać, gdy w sklepach panowałajeszcze bieda 
kryzysu. Co prawda takie na miarę tego nie-
dostatku produktów. Z byle jaką kiełbaską na 
wierzchu. W Poznaniu pierwszy był pan Prze-
mek z lokalikiem na brzegu Półwiejskiej. Po-
tem zachwyciła nas chińszczyzna... po polsku. 
Ryż był, kurczaki, warzywa i przecier pomidorowy też, więc wa-
rzyło się risotta, które Chińczyków zadziwiały i śmieszyły. Później 
jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać amerykańskie fast foody. 
Co prawda kotlet mielony znaliśmy, bułki – też, ale jakoś lepiej to 
wszystko smakowało z dodatkiem... frytek. 

A wszystko to było tchnieniem wielkiego świata, do którego do-
stępu (przynajmniej masowego) jeszcze nie mieliśmy, a za którym 
tęskniliśmy. I tylko ówczesne starsze pokolenie tęskniło za schabo-
wym z kapustą, co wydawało się (i nadal jesteśmy o tym prze-
świadczeni) naszym daniem narodowym. O cielęcinie mogliśmy 
tylko pomarzyć, a staropolska dziczyzna uległa z konieczności 
zapomnieniu, bo nasze dziki i sarenki tudzież jelenie na zachód 
wędrowały. 

Próbowano na nasz rynek wprowadzić koninę (b. smaczna!), ale 
jakoś przekonania nie mieliśmy... Za to – właśnie kosmopolitycz-
nie – zaakceptowaliśmy wszelakie skorupiaki niepolskie, o których 
– my, naród przecież poliglotami stojący, z niejakim uwielbieniem 
mówimy frutti di mare. I już jesteśmy kulinarnymi światowcami. 
Warto jednak wiedzieć, że nie było to na początku żadne arysto-

kratyczne jadło, a jedzenie biedoty nadmorskich miasteczek i wsi. 
Szkoda, że zapomnieliśmy o raku naszym polskim i jego delikat-
nym mięsie. Tyle tylko, że biedaka wyparł w akwenach duży i żar-
łoczny rak amerykański. Skąd się wziął – nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że sam nie przypełzł...

Od kilku lat triumfy święci sushi, wypierając naszego – też suro-
wego – śledzika z cebulką. No, są jeszcze kulinarni patrioci, których 
dreszcz obrzydzenia wstrząsa na myśl o surowej rybie z kwaskowa-
tym ryżem. W stolicy jest pewnie już z trzysta lokali z japońskim 
jedzeniem (w Poznaniu też ich sporo) i pod tym względem jesteśmy 
rekordzistami może nawet na skalę światową. Tak nas jedzenie ja-
pońskie zachwyciło, że w Warszawie powstały japońskie delikatesy, 
w których zakupy robią gwiazdy i gwiazdeczki. A wielbiciele sushi 
i innych jeżozwierzy to nawet na swoich portalach wymieniają się 
doświadczeniami z degustacji tych dziwactw kulinarnych (to moje 
zupełnie prywatne zdanie), zachwalając ze znawstwem lub kryty-
kując.

I nie ma co się dziwić, że gdzieś na świecie jedzą larwy i robaki, 
a upieczona szarańcza jest ponoć smaczna niczym chipsy (nawia-
sem mówiąc owa przekąska zrobiona z polskich jabłek nie może się 
przebić). Jakiś czas temu Robert Makłowicz pochwalił się, że jadł 
świnki morskie i bardzo mu smakowały. Inna rzecz, że my się dzi-
wimy z pewnym obrzydzeniem jak ,,coś” takiego można zjeść (nie 
wspomnę o potrawce z psa), a ,,świat” bywający w Polsce zadziwia 
nasze upodobanie do... zepsutych produktów, w tym ukwaszonej 
kapusty i ogórków czy kwaśnej śmietany. A bigos nasz staropolski 
to dla niektórych ohyda...  

Przed nami jeszcze wiele kulinarnych doznań. Mamy na to ko-
lejnych 365 dni nowego roku. Życzę więc smacznego 2017 roku! 

                                                                              Ewa Kłodzińska

Kończy się rok obfitujący w szereg 
wydarzeń ważnych nie tylko dla osie-
dla, lecz również naszego kraju. 1050. 
rocznica Chrztu Polski, 60. rocznica 
Powstania Poznańskiego Czerwca - to 
te szczególne wydarzenia. Nie powin-
niśmy nigdy zapominać o naszych po-
winnościach wobec historii. Na osie-
dlu A-Z-K też staraliśmy się z naszymi 
mieszkańcami młodszymi (malowanie 
przystanków, Wieczornica) oraz starszymi (wyjazdy na Led-
nicę, festyn średniowieczny) podtrzymywać wzorce przekaza-
ne nam przez przodków.

Mijający rok to również czas przygotowania nowych inwestycji. Plany 
budowy dróg - praktycznie na całym osiedlu od Zielińca do Kobylepola 
- też wymagały dużo zabiegów. Kilka ulic udało się przykryć dywani-
kiem asfaltowym (mi. in. ul. Szpaków, Piwną, Warpińską ,Wandy i kilka 
krótszych.) Mamy zapewnienia, iż w 2017 ruszy wreszcie budowa ul. 
Folwarcznej, a i w Zielińcu będzie się wiele działo...!

Krzysztof Bartosiak

Postawiliśmy też na sport i rekreację. Powstały dwie siłownie, a ko-
lejne obiekty tego typu powstaną w przyszłym roku (Darniowa, Olszak 
oraz planowany Darzybór). Przy ul. Majakowskiego na wniosek miesz-
kańców, za silnym wsparciem Rady Miasta, od marca rozpocznie się 
budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego. Równolegle przy ul. 
Szpaków boisko piłkarskie odzyska swoją pierwotną funkcję, a opodal 
powstanie street workout. Inwestorem w tym przypadku jest POSiR.

Na niwie integracyjnej będą trzy festyny, każdy w innej części naszego 
osiedla. Nie zabraknie też wyjazdów dla seniorów i młodzieży. Nie mie-
libyśmy pewnie tak rozbudowanego programu, gdyby nie ścisła współ-
praca ze sponsorami, a jest ich już coraz więcej. Volkswagen, Huta Szkła, 
a ostatnio ,,Dom Medialny św. Wojciecha”- to cenni partnerzy. Z innymi 
zamierzamy rozmawiać po Nowym Roku...

Pogotowie Społeczne ,Monar” czy Fundacja ReStart z przekazanych 
środków wzbogaca nasze działania. Nie mogę pominąć harmonijnej 
współpracy z placówkami oświatowymi czy parafiami. Wspólnie po-
trafimy przeprowadzić nie tylko ,,Jasełka”, lecz bardziej widowiskowe 
inscenizacje, chociażby Wieczornice.

W grudniu ukazał się pierwszy numer ,,Echa Osiedla” - bezpłatnego 
kwartalnika. Czasopismo, to jest wynikiem ,,Warsztatów dziennikar-
skich” w SP 55. Działania każdej z placówek szkolnych pokazane są na 
ich stronach. Prezentujemy też prace RO. „Talenty trzeba mnożyć, a nie 
trzymać głęboko ukryte”.... Życzę wszystkim w Nowym Roku ...pomno-
żenia swych talentów!!!                                            Krzysztof Bartosiak
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Za oczyszczenie Malty miasto zapłaci 652 tys. zł, a za 
"odmulenie" kawałka Stawu Browarnego zapłacono 1 mln zł .

Czyszczenie poznańskich zbiorników
szacunki i cuda

Pierwsze wigilijne spotkanie z seniorami odbyliśmy w Szkole 
Podstawowej nr 87 w Antoninku. Pani dyrektor Wioletta Nowak 
powitała gości, a przewodniczący dorzucił kilka ciepłych słów 
od Rady Osiedla. Pochwały należą się Radzie Rodziców, która 
z uczniami przygotowała na tę okazję kiermasz świąteczny. Do-
chód przeznaczono na fundusz szkoły. Kolejną atrakcją były 
,,JASEŁKA '' Odziału Przedszkolnyego Był czas na rozmowy oraz 
wspólne kolędowanie. Tu wspomagali nas Trio wokalne studen-
tek Akademii Muzycznej i ksiądz Mieczysław. 

Dzień później spotkaliśmy się z seniorami w Kobylepolu. Jak 
poprzednio spotkanie poprzedzał program artystyczny,tak tym 
razem był to ,,Wieczór Pieśni Patriotycznych”. Młodzież przed-
stawiła szereg znanych i z rzadka śpiewanych (niestety) pieśni. 
Występ był naprawdę poruszający, śpiewaliśmy prawie wszyscy 
;,,Rotę'' ,,,Jasieńka” czy ,,Ułanów”... Podziękowania należą się 
uczniom i nauczycielom przygotowującym ten program. W czę-
ści towarzyskiej było śpiewanie kolęd. Wspomagali nas zapro-
szeni księża Dominik oraz Zbigniew i za to im dziękujemy. 

Miedzy kolędowaniem przedstawialiśmy mieszkańcom nasze 
plany, mówiliśmy o inwestycjach oraz odpowiadaliśmy na pyta-

nia. Należy zaznaczyć, że seniorzy są bardzo zainteresowani tym, 
co dzieje się na naszym osiedlu, usłyszeliśmy od nich kilka pod-
powiedzi. Na zakończenie obu spotkań obdarowaliśmy obecnych 
skromnymi upominkami i życzyliśmy sobie przede wszystkim 
zdrowia, aby móc spotkać się znów za rok.

Jeszcze raz przekonaliśmy się, że w Stowarzyszeniu Pogotowie 
Społeczne mamy naprawdę solidnego partnera, a w placówkach 
szkolnych ogromny potencjał nie tylko wiedzy, lecz również 
inwencji twórczej i artystycznej. Za to wszystko Kochani Wam 
dziękujemy!!!

Zapraszamy na ,,jasełka” 15 stycznia godz.15.00 
do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Kobylepolu oraz 22 stycznia na godz.12.30 do 
kościoła pw. Ducha Świętego do Antonika. 

Wystąpi młodzież i odbędzie się koncert Kwartetu 
Smyczkowego ,,Clasicc Qwartet.

W Nowym Roku zapraszamy do udziału w konkursie foto-
graficznym - szczegóły na plakacie oraz stronach Rady Osiedla i 
Gimnazjum nr 22.                      Radna Magdalena Ziółkowska

Trwające prace związane z czyszczeniem i remontem 67-
hektarowego jeziora Maltańskiego nadzorują Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Ta miejska jednostka udzieliła 
nam informacji, które są bardzo interesujące i skłaniają do 
refleksji nad urzędniczą praktyką. Przetarg na całość prac na 
Malcie wygrała firma Budimex i ma ona m.in. usunąć z ko-
ryta Cybiny namuły, których ilość określono szacunkowo, ale 
dokładnie na 3912 metrów sześciennych. Poza tym do wyko-
nania są jeszcze inne zadania związane z remontem i moder-
nizacją zbiornika. Za wszystko wykonawca otrzyma ryczałtem 
652 tys. zł brutto, niezależnie od tego, ile namułów w rzeczy-
wistości wywiezie. To po co szacowano ich ilość? - nasuwa się 
pytanie.

Taki zagadkowy i skomplikowany sposób rozliczenia prac i 
kosztów przyjęli miejscy specjaliści, ale z pewnością nie przyszło 
by to do głowy żadnemu prywatnemu inwestorowi. On bez wąt-
pienia chciałby płacić za faktyczną ilość usuniętych ze zbiornika 
osadów, a dokładne określenie tej ilości byłoby dziecinnie łatwe. 
Wystarczyłoby rejestrować każdą wyjeżdżającą, napełnioną na-
mułami wywrotkę i wszystko byłoby jasne. Urzędnicy wolą jed-
nak jakieś niedokładne geodezyjne obmiary przedwykonawcze i 
powykonawcze, mierzenie rzędnych dna przed i po, aby w końcu 
i tak nie wiedzieć ile osadów się pozbyli. A przecież usunięcie ze 
zbiornika namułów jest tu głównym kosztem i celem, dla niego 
raz na cztery lata spuszcza się wodę z Malty. 

Nie dojdziemy teraz przyczyn komplikowania problemu. 
Trzeba jednak przyznać, że podany koszt 652tys. zł wydaje 

się zdumiewająco niski w porównaniu z kosztem bardzo po-
dobnych prac, wykonywanych przed ponad rokiem na małej 
części Stawu Browarnego w Kobylepolu. Ich zleceniodawcą był 
Wydział Ochrony Środowiska UM. Cały Staw ma powierzchnię 
7 hektarów, czyli jest dziesięciokrotnie mniejszy od Malty. Tylko 
ze skrawka Stawu usuwano namuły, ale ich ilość określono aż na 
blisko 7 tys. m. szećc., płacąc wykonawcy prawie 1 milion zł. 

W tym przypadku jednak – inaczej niż na Malcie - umówiono 
się, że zapłata nie będzie ryczałtowa, lecz za faktycznie wywiezio-
ną ilość namułów. Tę ilość miał kontrolować wynajęty zewnętrz-
ny inspektor nadzoru, co w istocie było zupełną fikcją. Firma 
wykonująca otrzymała jednak całe pieniądze co do grosza, bo 
cudownym trafem „wywiozła” dokładnie - co do kubika - tyle 
namułów, ile określono w szacunkach. W świecie urzędników o 
cuda jak widać bardzo łatwo.                             Marcin Dymczyk
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Teatr Scena na Piętrze

można i w poznaniu! 

indolencja zarządu (3)

wiecznie
młodym być!

POD "Kwitnąca Dolina"

Radosna i dowcipna była to sztuka, niefrasobliwie nas ba-
wiąca, choć traktująca o ważnych sprawach: miłości i zaufaniu, 
ale przede wszystkim o sposobach zachowania atrakcyjności 
dla męża/żony. 

,,Wiecznie młodzi” to sceniczne zaledwie godzinne dziełko, 
bardzo skondensowane w dowcipnych dialogach i słówkach, ko-
micznych pomyłkach, będące też ,,przeglądem” sposobów na za-
chowanie dobrego wyglądu w wieku już dojrzałym. Mamy więc 
i śniadania wegańskie (a mężowi marzy się jajecznica na szynce, 
i to z tłuszczykiem), i chirurgiczną korektę ust. Marszobiegi, od-
sysanie tłuszczu, ćwiczenia jogi, masaże w salonie ,,Czuły dotyk” 
etc., etc.

Autorka: Marzanna Graff gra żonę, Aleksander Mikołajczak 
– jej męża. Prywatnie ta aktorska para, która świetnie zaist-
niała w Scenie na Piętrze, to też małżeństwo. I można się tylko 
domyślać, że cośkolwiek z prywatnych doświadczeń w sztuce 
znalazło swoje opisanie.  Umiejętne, zresztą!

30 stycznia Izabella Bukowska z zespołem zaprasza do Sceny 
na karnawał -retro. 

                              Ewa Kłodzińska, foto: Krzysztof Styszyński 

już blisko, coraz bliżej do ostatecznego rozliczenia się za-
rządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kwitnąca Dolina” 
z ośmioletniej działalności, pełnej przekrętów finansowych, 
skandali, nieudacznictwa w zarządzaniu i wszelkiego matac-
twa. Na początku maja 2017 r. definitywnie odsuwamy tych 
„zapracowanych”, którym zgłoszony w moim liście sprzed kil-
ku lat „problem wycięcia leszczyny umknął zarządowi z pola 
widzenia” !? 

Kogokolwiek z działkowców spytać, co sądzi o tych zarządcach 
ogrodu, odpowie: pora wyrwać chwasty z korzeniami! Tymcza-

sem problem istnieje: zrujnowane alejki, koleiny, błoto, bała-
gan... A to dlatego, że - chociaż istnieją dwa ogrodzone parkingi 
- wielu dzierżawców i ich goście bezkarnie swymi wspaniałymi 
karetami znajdują przystań przy swej „posesji”. Niekiedy kilka 
razy uruchamiają swe wspaniałe maszyny, a bo to zabrakło piwa, 
sznapsa czy zagrychy. Ogród nasz to już nie enklawa spokoju, ale 
istne osiedle mieszkaniowe. Dalej, bez nadzoru, na dziko, dział-
kowcy doprowadzają miejską wodę, uszkadzając przy tym rury 
wodociągowe wody głębinowej, rujnując alejki, jeszcze większe 
czyniąc błocisko.

A teraz ciąg dalszy rozważań nad beztroskim ignorowaniem 
prawa przez byłego prezesa „Kwitnącej Doliny” Ireneusza J. Rze-
komo wykonał projekt techniczny i kosztorys budowy miejskiej 
sieci wodociągowej za 4,7 tys zł, wykonał przecisk pod torami. 
Otrzymał 2,3 tys zł za rzekomy „obmiar działek i wykonanie 

mapy numerycznej. Przypomnę, że ja, jako peł-
nomocnik budowy ogrodu, otrzymałem z biura 
projektów pełną dokumentację, w tym szczegóło-
wy plan działek i ich metraż. Plan ten przekazałem 
Ireneuszowi J. gdy został prezesem. A więc jego 
„pomiar działek” był fikcją. Lekką ręką wydawał 
pieniądze również i na inne cele! 

Choć minęło kilka lat, to musi się rozliczyć, 
również z samowoli budowlanej, bo tak orzekła 
Inspekcja Nadzoru Budowlanego (fot. z lewej). 
Podobne stanowisko zajął Wojewódzki i Naczelny 
Sąd Administracyjny. Ireneusz J. musi opuścić i 
rozebrać dom, który nielegalnie wybudował na te-
renie ogrodu. W przeciwnym razie organa egzeku-
cyjne przystąpią do rozbiórki na jego koszt. Będzie 
to ostrzeżeniem dla innych, bo taki sam los czeka 
40 działkowców. Nowy Zarząd, który na początku 
maja 2017 r. przejmie ogród we władanie, będzie 
musiał uporać się z wielkimi tego typu problema-
mi.             Ciąg dalszy w następnym numerze

                                            Czasopisma „MY”.
  Henryk Rozwadowski, fot. Sławomir Seidler



7

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

terapia i przyjemnoŚci
Z życia Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Konarskiego na Komandorii

Pan Witek z precyzją, skrupulatnie okleja karton. Pięćdzie-
sięciolatek jest jednym z najmłodszych spośród 15. członków 
Oddziału Dziennego Pobytu w DPS. -Spacery z pieskiem to za 
mało, a tu zawsze coś się dzieje – mówi nie przerywając swojej 
pracy. Najstarsza podopieczna w czerwcu będzie obchodzić... 
100 lat.

ODDZIAŁ DZIENNEGO POBYTU ZAPRASZA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8. Do dyspozycji jest her-
bata, kawa, kruche ciasteczka. Można zjeść przyniesione z domu 
śniadanie, a przy posiłku porozmawiać. A potem włączyć się do 
zajęć proponowanych przez opiekunkę, panią Hannę Szymko-
wiak – instruktorkę terapii zajęciowej. 

- Rzeczywiście wachlarz propozycji jest szeroki i urozmaicony – 
mówi pani H. Szymkowiak – dopasowany do możliwości i umie-
jętności naszych podopiecznych. Naturalnie, nikt do niczego nie jest 
u nas zmuszany, bo zajęcia mają sprawiać radość i przyjemność. A 
przy okazji ich wykonywania być terapią. Jest jeszcze inny aspekt 
uczestnictwa – to  spotkania i rozmowy, to zagospodarowanie nie-

kiedy samotnych godzin w domu a 
i... odrobina oszczędności, bo na czas 
wyjścia można zmniejszyć ogrzewa-
nie w mieszkaniu. Zajęcia plastyczne 
zajmują głowę i ręce, pozwalają na 
parę godzin zapomnieć o osobistych 
utrapieniach... A niektóre wykonane 
tu przedmioty można zabrać z sobą. 
Wiele takich świątecznych gadżetów  
mieliśmy na gwiazdkę. Były nawet 
pokazane na wystawie w Urzędzie 
Wojewódzkim. Warto podkreślić, że 
ODP i DPS to jeden organizm, stąd 
wspólne przedsięwzięcia, np. wyko-
nywanie dekoracji okolicznościo-
wych, wyjazdy do innych DPS-ów 
czy korzystanie z wejściówek do np. 
kina (wieczorne wyjścia dla członków ODP są samodzielne, bez 
opiekuna).Wspólna też była wigilia.

Lista zajęć na ODP jest długa. Od tych najprostszych jak gry 
planszowe, poprzez skorzystanie z siłowni (pod opieką spe-

cjalisty). Pory roku też dyktują zajęcia i... przyjemności. To 
spacery, to wespół z podopiecznymi DPS-u np. grille. Teraz 
w okresie karnawału będą zabawy. Wspólne były już m.in. an-
drzejki. Kabaret ,,Wesołe Pierniki” to też grupa ,,mieszana”, 
składająca się z mieszkańców DPS i członków ODP. 

O godz. 14 jest wartościowy i bardzo smaczny obiad. Później 
– ciąg dalszy zajęć – do godz. 16. Naturalnie, można na zajęcia 
przyjść później, wyjść wcześniej. W tej chwili jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc na ODP.

Bliższe informacje o Oddziale Dziennego Pobytu w DPS 
można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, tel. 
61 824 35 89 i 61 824 23 85.

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Karnawałowy murzynek
Składniki: 0,5 kg mąki, 3/4 szklanki cukru, 

4 jajka, 1 kostka ,,Palmy”, 6 łyżek ,,Inki”, trochę 
kakao (dla koloru), 3 łyżeczki sody oczyszczo-
nej, 1 słoik dżemu, bakalie.

Wykonanie: Cukier, ,,Inkę”, kakao i ,,Palmę” 
utrzeć razem, dodać dżem. Następnie mąkę 
wymieszaną z sodą dodawać porcjami, plus 

po jednym jaju – do wyczerpania produktów. Utrzeć na gładką 
masę. Wyłożyć na blachę, wstawić do piekarnika, piec 50 minut 
w temperaturze 180 st. C. Po upieczeniu pokryć lukrem lub po-
lewą czekoladową i posypać wiórkami kokosowymi. 

KOLĘDY I jASEŁKA
Najpierw było chóralne śpiewanie kolęd pod ,,batutą” pani 

Hani Szymkowiak, potem szybkie przeorganizowanie świetlicy-
kaplicy i już przybyli mali goście: 6-latki z SP nr 85, a właściwie: 
i ,,święta rodzina”, i pasterze, i anioły. Te kilka dni przed wigi-
lią Bożego Narodzenia szczególnie zabrzmiała piosenka ,,Gdy 
pierwsza gwiazda zjawi się...”. I tak za sprawą gości obok żłóbka 
dps-owskiego pojawiła się ciekawie skonstruowana stajenka. To 
był bardzo sympatyczny i wzruszający występ małych artystów, 
czego nie kryli nawet pracownicy DPS.A na zakończenie wizyty 
- wiele miłych upominków. (e)
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Ulice Władymira, Dobrochny i Świętochny pominięto przy 
modernizacji ulic w Antoninku Dolnym sprzed 10 lat.  

o swoje trzeba walczyć
Pusta, Władymira, Dobrochny, Świętochny

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

Wystawa w Muzeum Archeologicznym
znaleziska

na starym rynku

U góry: rycerski diadem turniejowy, od lewej: fragment spustu kuszy, grosz praski, żeton - tzw. liczman, krzyżyk

Niezwykłe odkrycia przez stulecia schowane pod brukiem po-
znańskiego Starego Rynku można zobaczyć podziemiach Pała-
cu Górków. Wśród znalezionych skarbów zwiedzający zobaczą 
numizmatyczne rewelacje w postaci beznapisowych denarów 
Władysława Łokietka. Interesujące są relikty dawnych gier to-
warzyskich, kostki do gry, pionki i żetony. Jest plakietka piel-

grzymia z XIII wieku. Do zabytków o szczególnej randze na-
leży unikatowy w skali europejskiej diadem turniejowy będący 
przejawem elitarnej kultury rycerskiej z końca XIII lub początku 
XIV wieku. 

Żmudnie gromadzona wiedza z każdym miesiącem dostarcza 
kolejnych rewelacji, a wielomiesięczne prace konserwatorskie 
prowadzone w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przywra-
cają blask przedmiotom spoczywającym przez wieki w ziemi. 
Archeologów czeka jeszcze wiele tygodni pracy przy ponad ty-
siącu znalezionych zabytków gwarantuje wiele godzin analiz. 
Zabytki nie powinny jednak tkwić cały czas w magazynach. 
Dlatego zapraszamy serdecznie na wystawę „234 metry kwa-
dratowe Poznania” do końca sierpnia 2017r. w Muzeum Ar-
cheologicznym w Poznaniu. 

Toczyliśmy wielomiesięczną walkę przeciw deweloperowi 
z Krakowa, który upatrzył sobie naszą Dolinę Szklarki, by tu 
zbudować „35 domków jednorodzinnych wraz z garażami”. 
„MY” umieszczało systematycznie historię zmagań z urzędni-
kami, w celu wymuszenia odstąpienia od tych niecnych pomy-
słów. Na nic stały się próby przekupstwa, znajomosci, wpływy, 
naciski. już na początku protestu powiedzieliśmy dewelopero-
wi: „Ani teraz, ani nigdy pan nie będzie tu budował!” Aktywni 
mieszkańcy i niżej podpisany, który według mecenasów dwe-
lopera „nie zna na prawie”, jednak ostatecznie zwyciężyli.

A co by z kolei było, gdyby garstka zaangażowanych miesz-
kańców Antoninka nie utrąciła niecnych zamiarów prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który mamiąc nas, pragnął 
zbudować wielopiętrowy hotel przy ul. Mścibora, na miejscu 
obecnego parkingu? Byłby zmorą osiedla. 

Przykłady te zostały tu przedstawione, aby dodać ducha 
mieszkańcom ulic Pustej, Władymira, Dobrochny i Świętoch-
ny. Pusta walczy z ogromnym i niepotrzebnym ruchem samo-
chodów skracających sobie drogę. Trzy dalsze z wymienionych 
ulic nie mogą doczekać się ich utwardzenia, chodników i oświe-
tlenia, jak to się stało w pozostałej części osiedla. Przed laty przy 

ul. Władymira powstał – niedokończony do dziś - wielki, szpetny 
architektonicznie budynek z przeznaczeniem na szkołę. W 2016 
roku zbudowano obok blok przeznaczony na wynajem. 

Przed budową tych obiektów nie zadbano o utwardzoną drogę 
i chodniki. Jak na to pozwolili liczni miejscy urzędnicy? Trzeba 
ich kontrolować, trzeba od nich wymagać przestrzegania przepi-
sów i pilnowania interesu społecznego. W tym celu mieszkańcy 
muszą podjąć inicjatywę, zorganizować się i działać, jak pokaza-
liśmy w naszych przykładach.                    Henryk Rozwadowski
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Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego TS „Polonia” w sali gimnastycznej SP nr 45 przy ul. Harcerskiej.

ts „polonia” ma nowy zarząd

Nowy zarząd „Polonii” - siedzą od lewej: Justyna Czudzińska, 
Piotr Łukaszewski, Maciej Wąsikiewicz, Konrad Kowalski, 

Anna Karpińska, Dominik Ciesiółka. Stoi prowadzący zebra-
nie Eugeniusz Dziabas. 

Ponad pół setki osób zjawiło się 8 grudnia 2016 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej 
na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu Towarzystwa Spor-
towego „Polonia”. Wiadomo było, że po ośmiu latach kierowa-
nia klubem prezes zarządu pan Andrzej Powstański rezygnuje 
z ponownego ubiegania się  o tą funkcję. Nie przedstawił on 
jednak sprawozdania, tłumacząc to brakiem niezbędnych ma-
teriałów od księgowej. W związku z tym zapadła uchwała o nie 
udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium. Zobowią-
zano nowy zarząd do uzyskania sprawozdania i wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących działania poprzednich władz. 

Nowym prezesem Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań 
został pan Maciej Wąsikiewicz. W skład 6-osobowego zarządu 
weszli ponadto: Konrad Kowalski (pierwszy wiceprezes), Piotr 
Łukaszewski (drugi wiceprezes) Anna Karpińska (skarbnik), 
justyna Czudzińska (sekretarz) i Dominik Ciesiółka. Pod szyl-
dem TS „Polonia” grają obecnie piłkarze seniorzy w A-klasie, a 
chlubą są piłkarki grające w I lidze kobiet z ambicjami do ekstra-
klasy. Poza tym Polonia ma kilka drużyn młodzieżowych. 

- Kiedy osiem lat temu przejmowałem „Polonię” była ona w sta-
nie całkowitej ruiny – mówi wyraźnie rozgoryczony A. Powstań-
ski. -Tego klubu już dawno by nie było, gdybym mu nie poświęcił 
tak wiele pracy, a także własnych pieniędzy, gdy ich brakowało na 
pilne bieżące potrzeby. Cały czas borykałem się z brakiem środków, 
ale nikt nie zaprzeczy, że za mojej kadencji „Polonia” bardzo zmie-
niła się na korzyść. Wspomnę tylko o nowym boisku, ogrodzeniu, 

szatniach czy trybunach. Stawiane mi zarzuty to są bzdury i kłam-
stwa, które nie znajdują pokrycia w faktach.

- Mamy przed sobą 4 lata dobrej, uczciwej gry dla klubu – po-
wiedział w krótkim wystąpieniu na gorąco M. Wąsikiewicz. 
-Musimy wykorzystać potencjał wielkiej życzliwości, jaką Polonia 
cieszy się w miejscowym środowisku. To jest nasz ogromny atut. Z 
pewnością bardzo mocno postawimy na pracę z uczniami i mło-
dzieżą. 

Za 5 lat TS „Polonia” będzie obchodzić 100-lecie istnienia, 
jako jeden z najstarszych klubów sportowych Poznania. Wraz 
z mieszkańcami Głównej życzymy sukcesów na miarę tak 
wspaniałego jubileuszu.                                                               md

kto weźmie 9 milionów? Nie wiadomo nie tylko jakie niebezpieczne substancje zgroma-
dzono w magazynie przy ul. św. Michała, ale również ile ich tam 
jest. Mijają lata, a poznańscy urzędnicy z ekspertami ciągle to 
ustalają. Szczęście, że ta bomba jednak wolno tyka, bo już byliby-
śmy po katastrofie. Jedno jest pewne: nieustannie rośnie w budże-
cie miasta kwota rezerwowana na likwidację niebezpieczeństwa. 
Na początku mówiono o potrzebnym milionie, potem o pięciu, 
a ostatnio przyznano już 9 milionów złotych. Jak to wyliczono, 
skoro nie jest znana ilość i rodzaj odpadów – pozostaje sekretem 
urzędników Wydziału Ochrony Środowiska. Teraz szukają oni 
po całej Polsce „odpowiedniej” firmy do utylizacji chemikaliów. 
Oczywiście, mając takie pieniądze nie wybiera się pierwszego 
lepszego partnera.                                                                        md
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka
          jEST TAKI DZIEŃ…
Co roku o tej porze nasi uczniowie przygotowują święta. W taki dzień, 

jedyny w roku, kółko teatralne przygotowuje Jasełka dla. Młodzi artyści 
uczestniczą w tworzeniu scenariusza i strojów, pomagają przy scenogra-
fii, zapewniają obsługę techniczną. Grupa teatralna to uczniowie klas 
wszystkich roczników, różne charaktery i często barwne osobowości, a 
jednak potrafią znaleźć porozumienie i wspólną radość. 

Prosty śpiew kolęd przy akompaniamencie mistrzowskiego fletu Zosi 
okazał się piękny. Historia dziewczynki z zapałkami raz jeszcze wzru-
szyła i pokazała, że dla każdego jest miejsce przy stole w dniu  narodze-
nia Pana. Doskonale zagrała Kaja, pięknie śpiewały i tańczyły aniołki: 
Martyna, Magdalena, Karolina, Weronika, Julia, Wiktoria. Dagmara i 
Kamil szukali miejsca w domach i ludzkich sercach, opowiadali Kamil i 
Natalia. Występował także Piotr, a nad muzyczną oprawą czuwali Kac-
per i Radek. Dziękujemy paniom Barbarze Krzyśków i Agnieszce Raj-
niger – Łatkowskiej za współpracę i wsparcie, uczniom za ich wysiłek, 
gratulujemy wspaniałego występu. 

                                                Beata Kucharska, Magdalena Żukowska

    KIERMASZ  ŚWIĄTECZY
Na początku grudnia w naszej szkole odbył się Kiermasz Świątecz-

ny. Dzięki wsparciu, jakiego udzieliła bibliotece szkolnej zaprzyjaźniona 
księgarnia, mogliśmy zaoferować uczniom i pracownikom szkoły cieka-
wą ofertę wydawniczą, a także dekoracje świąteczne i artykuły szkolne. 
Dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele charyta-
tywne, m.in. na szkolną akcję ,,Paczka dla bohatera”.

                                                               Agnieszka Rajniger - Łatkowska

    PACZKA DLA BOHATERA
Postanowiliśmy włączyć się do wspanialej ogólnopolskiej akcji ,,Pacz-

ka dla bohatera”. Ma ona na celu wsparcie kombatantów, którzy walczy-
li za naszą ojczyznę. Dziś wielu z nich żyje bardzo skromnie, czasami 
na granicy ubóstwa. Takie wsparcie daje im możliwość przygotowania 
godnych Świąt Bożego Narodzenia. Od 1 do 14 grudnia zbieraliśmy w 
szkole artykuły żywnościowe o długim terminie przydatności do spoży-
cia oraz środki higieny i chemię gospodarczą. Uczniowie przygotowali 
również kartki z życzeniami i drobne upominki, m.in. książki, ramki do 
zdjęć i dekoracje świąteczne. W ten sposób pragniemy wyrazić swoją 
wdzięczność bohaterom. Wiemy już, że od tego roku akcja stanie się 
tradycją naszej szkoły na stałe.              Agnieszka Rajniger-Łatkowska

           DAR Z ZABAWEK
Po zbiórce zabawek w Gimnazjum nr 20, uczennice Jasmina, Ola i 

Wiktoria przekazały pluszaki dzieciom z przedszkola przy SP 45. Rado-
ści było co niemiara.                                                  Małgorzata Woźniak

REKOLEKCjE ADWENTOWE
To się nazywa mocne wejście, bo jak inaczej nazwać rekolekcje ad-

wentowe prowadzone w Gimnazjum nr 20 przez ks. Krystiana Frącko-
wiaka. Potrafił on poprzez śmiech, trafiające do serca przykłady, uzmy-
słowić nam jak ważne jest przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. 
Wspólnie w nauczycielami robiliśmy anioły oraz ozdoby choinkowe, 
braliśmy udział w Quizie Bożonarodzeniowym. 

                   ROZGRYWKI 
W Gimnazjum nr 20 trwają klasowe rozgrywki w zespołowych grach 
sportowych. Mecze rozgrywane są w dwóch grupach A i B. Grupę A 
tworzą reprezentacje klas 1A i 1B, natomiast grupę B klasy: 2A, 3A, 3B.
Do tej pory klasy zmierzyły się w następujących grach: unihokej, piłka  
siatkowa  oraz koszykowa. W grupie A prowadzi klasa 1B (6 pkt.), 
natomiast w grupie B- klasa 2A (12 pkt). Serdecznie gratuluję.
                                                                                     Małgorzata Woźniak

 WYCIECZKA DO POCZDAMU
Uczniowie z opiekunami wybrali się na wycieczkę do stolicy Bran-

denburgii Poczdamu. Zwiedziliśmy Pałac Cecilienhof, zbudowany dla 
księcia Wilhelma Pruskiego i jego małżonki Cecylii. Posiadłość w stylu 
angielskiego dworu wiejskiego, położona nad malowniczym jeziorem 
Jungfersnee, znana jest z obrad koalicji antyhitlerowskiej w 1945 roku. 
Odbyliśmy lekcję historyczną na temat przebiegu Konferencji Pocz-
damskiej, która ustaliła powojenne zmiany polityczne i terytorialne 
w Europie. Następnie udaliśmy się kompleksu pałacowo-ogrodowego 
Sanssouci, podziwialiśmy niezwykłą architekturę obiektu, a także od-
wiedziliśmy grób Fryderyka Wielkiego, króla Prus, gdzie zaskoczyły nas 
leżące ziemniaki... Na Jarmarku Bożonarodzeniowym skosztowaliśmy 
lokalnych specjałów. Zwieńczeniem wyjazdu były zakupy świątecznych 
upominków i nie tylko.                                           Beata Kierzkowska

    GWIAZDORY I HERODY
Uczniowie z kl. Ia i z IIa z nauczycielami udali się do Muzeum Archi-

diecezjalnego, gdzie brali udział w warsztatach poświęconych staropol-
skim zwyczajom Bożonarodzeniowym. Pani Kustosz pokazała jak in-
terpretować obrazy związane z Bożym Narodzeniem, kto najczęściej na 
nich występuje. Była możliwość przebrania się za kolędników, najwięcej 
jednak radości sprawiły warsztaty związane z wytwarzaniem ozdób cho-
inkowych i gwiazd betlejemskich.                            Ks. Andrzej Muńko
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
  WIGILIA ŚRODOWISKOWA
W klimat ciepła Świąt Bożego Narodzenia wprowadziło nas spotkanie 

opłatkowe dla mieszkańców osiedla Główna. Obecnych powitała pani 
dyrektor Dorota Urbanowicz, składając wszystkim świąteczne życze-
nia. Wśród gości byli: matka chrzestna ORP „Poznań” pani Maria Łbik, 
przewodniczący Rady Osiedla pan Ludwik Troiński, ks. proboszcz Jan 
Bartkowiak, przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży oraz mieszkańcy naszej dzielnicy. 

Nauczyliśmy dzieci otwierać serca dla innych ludzi, dawać im radość 
i miłość, razem budować dobro i nasze wspólne „Betlejem”. Wolonta-
riusze ze Szkolnego Klubu Wielkoducha sami pięknie nakryli stoły i 
wykonali dla każdego małe niespodzianki – aniołki. Ciepłą świąteczną 
atmosferę wzbogaciło wspólne kolędowanie. Zwieńczeniem uroczysto-
ści było przedstawienie biblijnej historii narodzenia Jezusa. 

  AKCjA WIELKODUCHÓW
Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wielkoducha podczas kilku 

spotkań stworzyli 13 uroczych pluszaków na aukcje charytatywne. Do-
chód zostanie przeznaczony na zakup materiałów i narzędzi dydaktycz-
nych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Nie-
widomych w Owińskach. Imię maskotki zostanie wpisane na specjalnym 
„akcie urodzenia” i opatrzone stosownym hologramem. Zachęcamy do 
licytowania: http://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=39119427

    MIKOŁAj LUBI CZYTAĆ
Okazało się, że Mikołaj bardzo lubi czytać. Przed Mikołajowym Świę-

tem zawitał do biblioteki w SP 45, by przeczytać dzieciom z oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III, opowiadanie pt. "Elf Bazyli i Święta Bożego 
Narodzenia". Dzieci uważnie wysłuchały historii o dziewczynce, która 
nigdy nie miała lalki i chętnie odpowiadały na pytania Mikołaja. 

               MAGIA ŚWIĄT
Przed Świętami klasy pierwsze, drugie i trzecie wybrały się do Skan-

senu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Na warsztatach edukacyj-
nych poznaliśmy bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje. Malowaliśmy 
bombki, śpiewaliśmy kolędy, ozdabialiśmy gwiazdę. Z dużym zaintere-
sowaniem wysłuchaliśmy świątecznych opowiadań Gwiazdora, który 
nas powitał i poczęstował słodkim upominkiem. Obejrzeliśmy pokaz 
robienia świec o miodowym zapachu. Na pamiątkę zabraliśmy samo-
dzielnie pomalowaną bombkę. 

              KONKURS SKO
Troje reprezentantów klasy 3a - Nadia Barańska, Laura Kliszkowiak 

oraz Rafał Brzeziński (fot. z prawej u góry) - wzięło udział w Mikołajko-
wym Konkursie Ekonomicznym SKO. Grupa pojechała pociągiem do 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Konkurencje były 
bardzo ciekawe, pytania dotyczyły ekonomii i oszczędzania a wszystkie-
mu towarzyszył mikołajkowy nastrój. Każda szkoła otrzymała dyplom 
i upominki od dyrektora PKO Bank Polski-Odział 1 w Poznaniu oraz 
świnkę skarbonkę z rąk samej Żyrafki Lokatki.

  W AKADEMII MUZYCZNEj
Byliśmy w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego - uczelni pani 

Magdaleny Walkowiak, która na lekcjach muzyki wprowadza nas w 
świat dźwięku. Rozmawialiśmy ze studentami i oglądaliśmy instrumen-
ty, na których uczą się grać. Sami też graliśmy na ukulele, czyli małej, 
czterostrunowej gitarze. Na koniec zaśpiewaliśmy kolędę „Przybieżeli 
do Betlejem”.
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"Zielony Poznań" na Os. WPM 
uwieńczony sukcesem

zasady dobrego wychowania
robótki

ręczno-słowne
Myślę, że kartki z życzeniami świątecznymi to już jeden z ostatnich 

,,bastionów” słowa pisanego długopisem/piórem na papierze. To już 
jedna z ostatnich możliwości wykazania się pomysłem na kreację sło-
wa. Lecz i to zostało ograniczone, bo na rewersie takiej ,,życzenio-
wej” przesyłki jest już wszystko gotowe, wydrukowane... ,,Zdrowia, 
szczęścia, pomyślności z okazji...”, albo ,,radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia/Wielkanocnych”. Wystarczy więc tylko się podpisać i 
wpisać adres. 

Niektórzy producenci zostawili chociaż trochę miejsca, aby nadaw-
cy dodali coś od siebie, od serca. Gdy czytałam minione  świąteczne 
życzenia z owym własnym nadawcy słowem, miałam miłą świado-
mość, że te kilka minut poświęcił tylko mi... I o to chodzi!

Wisława Szymborska, poetka-noblistka znana była nie tylko ze swojej 
twórczości lirycznej, ale i z unikatowych własnoręcznie wykonywanych 
kartek-kolaży, wysyłanych do przyjaciół, dobrych znajomych. Jednym z 
najprostszych pomysłów (skopiowanych z Szymborskiej), który każdy 
z nas według własnego upodobania może powielić to napis ,,Najlepsze 
myśli na Nowy Rok ślą (tu wpisać komu)”  i doklejone, wycięte z róż-
nych gazet (co daje urozmaicenie czcionki i koloru) nazwiska (np. sław-
nych aktorów albo polityków). U Szymborskiej był i Hamlet, i Skazaniec 
No 437, i Demarczyk i wielu innych.

Pocztówki z różami na imieniny/urodziny, a to ze stajenką na minio-
ne święta, a to z zajączkami/pisankami i barankiem na Wielkanoc, nie 
zachwycają mnie. Próbuję więc niekiedy wymyślać coś swojego. Jakiś 
czas po wysłaniu na imieniny do krewnej-równolatki zabawnej i cza-
sochłonnej wycinanki-wyklejanki z obrazkami i  wersami zabawnych 
wierszyków, dotarł do mnie jej komentarz: -To co, ona już tak zbiednia-
ła, że nie stać jej na porządną pocztówkę tylko musi wycinać z gazet?! 
Grzecznie więc składam ,,najlepsze życzenia noworoczne” czytelni-
kom tej rubryki...                                                                                   (E.K.)

Zalety mieszkania w zielonym otoczeniu doceniają nasi miesz-
kańcy starając się upiększać swoje ogrody i balkony. W 2016 r. aż 66 
obiektów ocenioniały komisje konkursowe w składzie: Osiedle War-
szawskie - Monika Połczyńska, Karina Kozanecka, julian Dworzecki, 
Tadeusz Klinger, Pomet - jerzy Majchrzak, Zbigniew Skrzypczak, Ed-
mund Lauba oraz Maltańskie - Maria Rak i Rafał Zabel.

Z 29 ogrodów Os. Warszawskiego wytypowano jako najlepszy ogród 
pani Bożeny Gubieni. Pan Tomasz Mosicki miał zdaniem komisji naj-
ładniejszy ogród na Maltańskim, spośród zgłoszonych tam 14 przydo-
mowych ogrodów. Rejon Pomet odniósł największy sukces. Spośród 18 
balkonów i 5 ogrodów wytypowano balkon pani Janiny Jurdzińskiej do 
etapu konkursu miejskiego. Balkon ten zajął pierwsze miejsce w Pozna-

niu! Pani Janina bywała już laureatką konkursu, tym razem otrzymała 
pierwszą nagrodę na gali kończącej konkurs z rąk wiceprezydenta Po-
znania Jędrzeja Solarskiego oraz prezesa MTP Mieczysława Trawy.

Na uroczystym spotkaniu 18 listopada 2016r. obecny był także wielo-
letni i zasłużony przewodniczący komisji "Zielony Poznań" I etapu pan 
Jerzy Majchrzak oraz pan Tadeusz Klinger. Odebrali dyplom uznania za 
dużą liczbę zgłoszeń i sprawną organizację. 

Miesiąc wcześniej (15 października) odbyło się spotkanie wszystkich 
uczestników konkursu naszego rejonu w świetlicy osiedla Maltańskie-
go. Liczny udział zaskoczył i ogromnie ucieszył organizatorów. Przybyło 
około 60 osób, przygotowano skromny poczęstunek, każdy otrzymał 
dyplom, nawozy, album kwiatów oraz album z fotografiami naszej oko-
licy, wykonano pamiątkowe zdjęcia. Rada Osiedla Warszawskie Pomet 
Maltańskie bardzo dziękuje za liczny i ochoczy udział mieszkańców w 
konkursie. Karina Kozanecka

z kroniki policyjnej
Ul. Główna. Nieznany sprawca z klatki schodowej dokonał 

kradzieży roweru górskiego m-ki B-Twin. Straty 799 zł. Brak 
monitoringu. Rower nie był znakowany przez policję. 

Ul. jana Pawła II. Na stacji paliw LOTOS Mateusz P. l. 23 
wykorzystując nieuwagę właściciela dokonał kradzieży pojazdu 
m-ki opel omega. Prowadząc skradziony pojazd na terenie zabu-
dowanym zjechał na torowisko, stracił panowanie nad pojazdem 
i doprowadził do kilkukrotnego dachowania. W wyniku obra-
żeń, kierujący pojazdem Mateusz P. poniósł śmierć na miejscu. 
Zdarzenie w dniu 18.12.2016r. godz. 0:15.

Ul. Zamenhofa. Dariusz l.37 kierował samochodem będąc w 
stanie nietrzeźwości. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy 
WRD KMP.

Ul. Główna. Witold l.43 poprzez przemetkowanie towaru do-
prowadził sklep Lidl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
na kwotę 10zł. Sprawca zatrzymany przez WZM KMP Poznań. 

Ul. Gnieźnieńska. Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia 
ocieplonej elewacji budynku mieszkalnego. Straty 2000zł. 

Ul. Warszawska. Wiesław S. l.54 pomimo zakazu kierował po-
jazdem po drodze publicznej. Zatrzymany na gorącym uczynku. 

Ul. Św. Michała. Nieznany sprawca oszukał zgłaszającą na 
kwotę 650 zł oferując do sprzedaży kanapę, która okazała się nie-
zgodna z opisem zakupionego towaru. 

Ul. Tomickiego. Nieznany sprawca w nieustalony sposób do-
konał włamania do pojazdu m-ki citroen C4, a następnie uszka-
dzając kostkę komputera usiłował dokonać kradzieży pojazdu. 
Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zadziałanie zabezpie-
czeń. Brak monitoringu.

Ul. Św. Michała. Paweł l.33 kierował samochodem m-ki mer-
cedes pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Zatrzyma-
ny na gorącym uczynku przez WRD KMP i OPP KWP. 

Ul. Krańcowa. Łukasz l. 28 podejrzany o dokonanie w dniu 
14.10.2016r. Rozboju wspólnie z innymi ustalonymi osobami. 
Zatrzymany przez WK KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Pleszewska. Bartosz l.15, Alan l. 16, Tomasz l. 16 poprzez 
dosypanie cukierków do wcześniej już zważonych dokonali 
oszustwa. Straty 44,79zł na szkodę Carrefour.

Ul. Pleszewska. Marek S. dokonał przywłaszczenia drabiny 
Krone. Straty 3368zł na szkodę firmy Kiloutou Polska sp.z o.o. 
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

W Nowym Tomyślu odbył się Finał Województwa Wielkopolskie-
go unihokeja chłopców w ramach XVIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W zawodach wzięło udział 8 reprezentacji szkół z województwa. SP85 
zajęła szóste miejsce. Opiekunami podczas dwudniowego turnieju byli 
pani Anna Gref oraz pan Filip Fedejko.                               Filip Fedejko 

 MISTRZOWIE POZNANIA! 
W Arenie odbył się Finał Mistrzostw Poznania unihokeja chłopców z 

udziałem czterech najlepszych szkół podstawowych z naszego miasta. 
Zawodnicy SP nr 85 im. Kawalerów Maltańskich zajęli pierwsze miej-
sce zdobywając mistrzostwo Poznania. SP 85 reprezentowali: Maksy-
milian Owsianowski – bramkarz, Wiktor Majewski, Kacper Gref, Eli-
giusz Sobczyk, Jakub Ziemlinski, Kacper Walkowiak, Eryk Zadłużny, 
Jan Jeliński, Patryk Ilkiw, Krzysztof Kupczyk, Eryk Białczak i Igor 
Witkowiak. Gratulujemy wielkiego sukcesu wywalczonego przez ho-
keistów z SP 85 !!!                                                            

         WICEMISTRZYNIE 
Odbył się Finał Mistrzostw Poznania unihokeja dziewcząt. Wicemi-

strzostwo zdobyły zawodniczki SP85. Otrzymały srebrne medale, pu-
char oraz koszulki. SP 85 reprezentowały: Pola Palczewska – bramkarz, 
Zuzanna Schmidt, Klaudia Denes, Maria Drozda, Nadia Gąsior, Alek-
sandra Wiza, Iga Urbańska i Kornelia Grala. Gratulujemy wywalczone-
go sukcesu!                                                                                   Filip Fedejko 

               KALEjDOSKOP
W naszej szkole gościł pan Stanisław Sielicki z widowiskiem KALEJ-

DOSKOP. Tym razem zaprosił uczniów do wspólnej zabawy, której ha-
słem przewodnim były zwyczaje i obyczaje narodów świata. Uczestnicy 
zabawy poznali różne sposoby witania się, tajniki obrzędów weselnych 
oraz żydowskiego święta Chanuka. Wielu uczniów miało okazję wziąć 
udział w konkursach. Chętni wcielali się w mieszkańców Hawajów, mło-
dą parę, Piasta i Rzepichę. Sala gimnastyczna wypełniona było śmie-
chem i gorącym dopingiem. Uczniowie gimnastykowali też umysły, roz-
wiązując zagadki i rebusy. Widowisko pokazało zgromadzonym, że róż-
nice kulturowe, językowe czy obyczajowe nie są problemem. Wiedza o 
mieszkańcach innych części świata jest kluczem do zrozumienia innych, 
nauczenia się tolerancji, czyli poszanowania cudzych uczuć, poglądów, 
wierzeń i postępowania. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolej-
ny występ pana Sielickiego.                                         Hanna Madońska

  KONKURS RECYTATORSKI
Na Mikołajki czekają najmłodsi uczniowie naszej szkoły nie tylko ze 

względu na słodkie prezenty, ale także na finał corocznego Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego. Finaliści zostali wybrani w ramach klaso-
wych eliminacji. W tym roku dzieci recytowały wiersze naszych po-
znańskich poetów. 

Laureatką została Kasia Bocian z klasy 3b, która z ogromnym zaanga-
żowaniem recytowała wiersz Lecha Konopińskiego „W Banialuce”. Dru-
gie miejsce zajęła Blanka Marszałek z klasy 3b, a trzecie - Mateusz Bryś 
z klasy 2 b. Na zakończenie Mikołaj obdarował wszystkie dzieci łakocia-
mi.                                                                   Tatiana Mura-Waraczewska

           PUSS IN BOOTS...
W poniedziałkowe przerwy w bibliotece szkolnej rozbrzmiewał język 

angielski. A to za sprawą uczniów klas 4 i 6, którzy czytali  głośno bajki 
w języku angielskim. Posłuchać można było Little Red Riding Hood, 
Hansel and Gretel, Puss in Booots i Sleeping Beauty. Zainteresowanie 
słuchaniem bajek było naprawdę duże. Głośne czytanie przygotowanych 
przez uczniów tekstów to nie tylko dobry sposób na spędzenie przerwy, 
ale jednocześnie oswajanie z książką.                        Hanna Madońska

          PIĘKNE CZYTANIE
Odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania klas 

III. Po eliminacjach klasowych wyłoniono reprezentantów klas. Wszy-
scy uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniem konkursowym 
polegającym na czytaniu przygotowanego wcześniej tekstu z kanonu 
literatury dziecięcej jak i tekstu nowego. A były to fragmenty legend po-
znańskich. Ocenianiu podlegały m.in. staranna wymowa, odpowiedni 
ton i barwa głosu, uwzględnianie znaków interpunkcyjnych, płynność. 
Uczniowie klas III, którzy wzięli udział w konkursie, mogliby stanowić 
wzór do naśladowania dla uczniów klas IV-VI. Laureatami konkursu 
zostali: Blanka Marszałek, Tomek Górniak oraz Aleksandra Kuklińska, 
wyróżnienie zdobył Wiktor Drozda. Otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!  Hanna Madońska
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu

 BOMBKOWE WARSZTATY
W grudniu ub r. klasy 2a i 2b pojechały na wycieczkę do Fa-

bryki Szklanych Ozdób Choinkowych do Gniezna. Dzieci przy-
glądały się procesom wytwarzania szklanych „cudeniek” oraz 
podziwiały ręcznie malowane i ozdabiane bombki. Najważniej-
szym punktem naszej wyprawy były warsztaty. Uczniowie z 
wielkim zapałem własnoręcznie malowali i dekorowali cztery 
bombki. Na pamiątkę tej wyprawy otrzymały jeszcze dodatko-
wą bombkę ze swoim imieniem.

                         J. Wysocka, A. Płóciennik, Z. Mroszyńska

      MŁODZI CZELADNICY
W listopadzie 2016 roku uczniowie z Oddziału Przedszkolnego 

i klasy 1a udali się na wycieczkę do Rogalowego Muzeum Pozna-
nia. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o św. Marcinie 
i tradycji wypieku rogala oraz zapoznały się z gwarą poznańską. 
Następnie z wielkim zapałem przystąpiły do wyrabiania ciasta 
drożdżowego i formowania smakołyka z nadzieniem z białego 
maku. Na zakończenie warsztatów wszyscy zostali poczęstowani 
regionalnym rogalem, który był pyszny. Uczestnicy warsztatów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Później udaliśmy się na Stary 
Rynek na spotkanie z poznańskimi koziołkami. 

                       M. Andrzejewska, L. Bojarska, Z. Mroszyńska  

          MOC ŚNIADANIA
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego SP 55 wzięły udział w finale 

programu „ŚNIADANIE DAJE MOC”. Pod opieką nauczycieli 
szykowały posiłek z przyniesionych produktów spożywczych. 
Uczniowie wykonali kanapki i sałatki owocowe, desery z natu-
ralnych jogurtów z owocami oraz naturalny sok wieloowocowy 
oraz owocowo-warzywny. Dzieci poczęstowały smacznym posił-
kiem panią dyrektor oraz swoje koleżanki i kolegów ze świetlicy.

Przypomnieliśmy 12 zasad promujących zdrowe odżywianie 
i zdrowy tryb życia, wszystkie przygody kosmicznych agentów 
Toli i Maksa oraz Wszystkojadka. W holu umieściliśmy wysta-
wę z poznanymi przez nas 12 zasadami, aby cała społeczność 
uczniowska oraz rodzice mogli zobaczyć nasze dokonania. 

Podsumowaniem projektu „ŚNIADANIE DAJE MOC” było 
rozdanie kart Kosmicznego Agenta oraz dyplomu za udział i za-
angażowanie w całym przedsięwzięciu. Dzięki temu projektowi 
uczniowie z Oddziału Przedszkolnego wiedzą, jak należy prawi-
dłowo się odżywiać oraz dbać o własne zdrowie. Należy podkre-
ślić dobrą współpracę z rodzicami. 

                                Zofia Polus-Mroszyńska, 
                               Aleksandra Wendzińska, Lucyna Bojarska

           WIECZÓR PIEŚNI
W grudniu ub. r. odbyło się, tradycyjnie, wspólne patriotyczne 

śpiewanie, na które zaproszeni byli uczniowie, rodzice i wszyscy 
zainteresowani. Dzieci  przedstawiły montaż poetycko-muzycz-
ny podczas przedświątecznego spotkania Seniorów Kobylepole. 
Tym sposobem śpiewanie patriotycznych pieśni połączyło trzy 
pokolenia. Podniosłość całej imprezie, już na początku, nadała 
najstarsza polska pieśń „Bogurodzica”, kiedy ks. Dominik Kużaj, 
wstając, włączył się do wspólnego śpiewania. 

Słowa pieśni i wzruszających wierszy przywołały wspomnie-
nie ważnych historycznych dziejów naszej ojczyzny. Wszyscy, po 
otrzymaniu tekstów, chętnie włączali się do śpiewania „Roty”, „I 
Brygady”, „O mój rozmarynie”, „Ej, dziewczyno”, „O partyzancie” 
i innych znanych i mniej popularnych pieśni. Na zakończenie 
młodzi artyści otrzymali słodkie upominki, które wręczył im p. 
Krzysztof Bartosiak, przewodniczący Rady Osiedla. 

                                                                     Małgorzata Pietrzak
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Śluby odnowione

Czytajmy!
fiedler w afryce,
kot i czubaszek

Zgromadzenie Sióstr na Komandorii 

Przez miniony miesiąc nasza biblioteka przy ul. Tomickiego 
na Komandorii (filia Biblioteki Raczyńskich) była nieczynna. 
Za pieniądze Rady Osiedla remontowano w tym czasie małą 
toaletę dla personelu placówki. (Nawiasem mówiąc chodzą 
słuchy, że wkrótce cały blok będzie remontowany i być może 
modernizacja toalety była przedwczesna). W każdym razie z 
biblioteki można już korzystać

Starsi czytelnicy zapewne pamiętają emocje towarzyszące lek-
turze powieści podróżniczych poznaniaka Arkadego Fiedlera 
(1894-1985): ,,Ryby śpiewają w Ukajali”, ,,Kanada pachnąca 
żywicą” i wielu, wielu innych. Wraz z podróżnikiem odkrywa-
liśmy plemiona, do których jeszcze biały człowiek nie dotarł, 
zakątki geograficzne nie zaznaczone na żadnej mapie. Zdjęcia 
czarno-białe, ale – czytało się! Dzieło kontynuują potomkowie 
Fiedlera: teraz jego wnuk Arkady Paweł Fiedler. 

Dziś podróżników co niemiara, wędrują pieszo, przemierzają 
kilometry na rowerze albo, tak jak młody Fiedler - ,,Maluchem 
przez Afrykę” (z Egiptu do RPA, 16 tys. km), aby, takie mam 
wrażenie, przyciągnąć uwagę czytelnika. Tyle tylko, że tajemnic 
jest coraz mniej. Jest jeden wielki plus nowych opowieści po-
dróżniczych – wspaniałe zdjęcia! I, być może, one są największą 
zaletą tych nowych książek podróżniczych...

Martin Pistorius był przez wiele lat odcięty od kontaktowania 
się ze światem. On ten świat widział, rozumiał, nawet pozyskiwał 
wiedzę, ale dziwna, nie zdiagnozowania do końca choroba (za-
częło się w wieku 12 lat od bólu gardła) spowodowała, że stał się 
,,człowiekiem-warzywkiem”. Tak przynajmniej wszyscy myśleli. 
Wreszcie ta bariera została przełamana. Dziś Martin ma ponad 
30 lat, jest cenionym wykładowcą, choć posługuje się syntezato-
rem mowy. Książka warta przeczytania, bo daje tak wiele otuchy 
i nadziei! Tytuł tej wciągającej autobiografii: ,,Człowiek duch”. 

W tym samym klimacie utrzymana jest powieść (też autobio-
graficzna) Anny Lyndsey ,,Dziewczyna z ciemności”. Lyndsey 
jest dorosłą, dobrze prosperującą kobietą. Pewnego razu, pra-
cując przy komputerze, zaczyna odczuwać palenie twarzy. W 
krótkim czasie okazuje się, że jest boleśnie uczulona na każdy, 
nawet odległy promień światła – sztucznego czy słonecznego. 
,,Zabawny, ostry i wstrząsający pamiętnik” - tak napisano w jed-
nej z recenzji. Dodajmy, że to też wspaniała książka o miłości i 
przyjaźni. A tak na marginesie: żadne to dla nas pocieszenie, ale 
służbie zdrowia na Zachodzie też można wiele zarzucić!

Akif Pirincci (ur. w Stambule, pisarz niemiecki) pisze krymi-
nały niezwykłe, bo tylko z… kociej perspektywy, a Frances jest 
najsłynniejszym kocim detektywem. Przy okazji – sporo wiedzy 
o kotach, ich naturze i obyczajach. Zdaje się, że jednak to powie-
ści dla kocich wielbicieli.

Maria Czubaszek ,,Nienachalna z urody” - o sobie i innych, 
bardzo szczera bez obaw o ocenę jakąkolwiek i kogokolwiek. 
Autorka zmarła w maju 2016 roku. Prawdopodobnie to ostatnia 
książka powstała przed jej śmiercią.                   Ewa Kłodzińska

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Ma-
ryi jest przy Tomickiego na Komandorii od 1937 roku. Od 
samego początku prowadzimy misję wychowawczą dzieci w 
przedszkolu i w szkole. 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony 8 
grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. A my, każdego roku, 
właśnie 8 grudnia – w uroczystość patronalną odnawiamy swoje 
śluby, aby umocnić nasz wybór powołania zakonnego. Tak też 
było 8 grudnia ubiegłego roku podczas Eucharystii w naszej 

domowej kaplicy. To była kameralna uroczystość wczesnym 
porankiem z udziałem wszystkich 14 sióstr naszej Wspólno-
ty. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. prałat Paweł 
Deskur, współkoncelebrowali księża chrystusowcy: ks. rektor 
Andrzej Łysy, który wygłosił stosowną homilię, oraz ks. An-
drzej Orczykowski-sekretarz generalny i ks. Zbigniew Kutnik-
ekonom generalny.

Wielką radością dla całej naszej Wspólnoty była całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Odmówiłyśmy wspólny ró-
żaniec, część sióstr wzięła udział w procesji światła. 

A po święcie – dzień codzienny, w którym staramy się, wzo-
rując się na naszej Patronce, żyć zasadą ,,ora et labora”, czyli 
,,módl się i pracuj”.                                 s. Oliwia Solarek ZSNM 
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bangkok zniewala
Mateusz Biskup („Biszop”) pochodzi 

z Osiedla Antoninek,  chodził do Szkoły 
Podstawowej nr 86 przy ul. Mińskiej. Po 
ukończeniu studiów w USA mieszkał 10 
lat w Szkocji, pracując w przemyśle nafto-
wym. Obecnie mieszka w Bangkoku, gdzie 
pracuje jako nauczyciel języka angielskie-
go.      Prowadzi b. ciekawy kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”. 

Wenecja Wschodu, Miasto Aniołów... Bangkok – stolica Tajlan-
dii ma wiele przydomków i twarzy. W tej 14-milionowej metropolii 
świat wschodu i zachodu zderzają się tworząc buzujący tygiel. W cie-
niu supernowoczesnych biurowców tłoczą się nędzne chatki z desek, 
obok luksusowych apartamentowców stoją świątynki buddyjskie. 
Na wiecznie zakorkowanych ulicach tuż obok najnowszego modelu 
Lamborghini przejeżdża skrzypiąc niemiłosiernie rowerowa riksza 
albo uliczny sprzedawca owoców pcha swój wózek.

ju trzeciego świata w regionalną potęgę gospodarczą. Bhumibol był wzo-
rem dobrego władcy – niemal cały czas spędzał wśród swoich poddanych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych regionach kraju, gdzie zainicjował ponad 
4000 projektów infrastrukturalnych i wiele z nich sfinansował z własnej 
kieszeni. Zdobył serca ludzi swoją skromnością, życiem pozbawionym 
ekstrawagancji oraz olbrzymią pracowitością. Tajowie darzyli go niemal 
boską czcią. Jakakolwiek obraza króla lub jego rodziny jest w Tajlandii 
surowo karana!

Bangkok wciąga i zniewala, podobnie jak wiecznie panujący tu upał 
wysysa z człowieka każdą cząstkę wody. Jest to najgorętsze miasto świa-
ta. Temperatury w najgorętszym kwietniu przekraczają tu 50 stopni. 
Najchłodniejszy jest styczeń, temperatura spada do plus dwudziestu 
stopni iTajowie narzekają wtedy na zimno – naprawdę!

Bangkok nie posiada centrum. Serce tego miasta to słynna ulica Khao 
San Road – stolica backpackerów, czyli podróżników przemierzających 
świat z plecakiem na grzbiecie i paroma dolarami w kieszeni. Khao San 
zaczyna żyć dopiero wieczorem. Wtedy ulica zamienia się w największą 

imprezownię świata, z tłumem ludzi ze wszystkich stron globu, z ogłu-
szającą muzyką z niezliczonych knajp, z handlarzami próbującymi wci-
snąć turystom wszystko – od tanich koszulek poprzez smażone robale, 
tandetne zabawki aż po podrobione dokumenty. Chcecie prawo jazdy z 
Kalifornii? A może legitymację prasową Associated Press? Albo dyplom 
doktorski z Harvardu? Nie ma sprawy! Cena – od 2 tysięcy bahtów.

W odległości 20 minut spacerem od Khao San Road znajduje się ol-
brzymi kompleks pałacowy Grand Palace – siedziba królów Tajlandii i 
miejsce, gdzie obecnie spoczywa ciało zmarłego w październiku 2016 
roku umiłowanego przez Tajów króla Ramy IX – Bhumibola Aduly-
adeya.

Król Bhumibol był najdłużej panującym władcą współczesnego świata. 
Podczas jego ponad 70-letnich rządów Tajlandia przeistoczyła się z kra-

Na terenie kompleksu pałacowego znajdziemy świątynię Wat Phra 
Kaew z posągiem Szmaragdowego Buddy z jadeitu. Trzy razy w roku 
ktoś z rodziny królewskiej ubiera posąg w szczerozłoty strój właściwy 
dla każdej z trzech pór roku. W Tajlandii mamy bowiem tylko trzy pory 
roku – gorącą, deszczową i chłodną.

Wejście na teren Wielkiego Pałacu kosztuje 500 bahtów (około 60 zł), 
ale jest to wydatek, który warto ponieść. Kompleks pałacowy poraża 
swoim pięknem, warto zarezerwować cały dzień i – co ważne – skrom-
nie się ubrać. Krótkie spodenki i sukienki są tu niedopuszczalne. Na 
miejscu działa wypożyczalnia strojów, gdzie za 200 bahtów można wy-
pożyczyć właściwy ubiór.

Wśród budynków na terenie kompleksu, zbudowanych w stylu taj-
skim, wyróżnia się główny pałac z salą tronową. Do złudzenia przypo-
mina on… pałac Buckingham w Londynie. I nie jest to przypadkowe 
podobieństwo. Król Rama V, panujący w latach 1868-1910 był, jak 
zresztą wszyscy królowie Syjamu (dawna nazwa Tajlandii), człowiekiem 
bardzo światowym i wykształconym. Odwiedził Londyn, gdzie zachwy-
cił się wiktoriańską architekturą. Sprowadził do Tajlandii angielskich ar-
chitektów, by przebudowali mu pałac. W 1900 roku sprowadził do Taj-
landii pierwszy samochód z Wielkiej Brytanii i dlatego panuje tu ruch 
lewostronny.

Obok Wielkiego Pałacu znajduje się świątynia Wat Pho ze słynnym 
posągiem Leżącego Buddy zwanym też Odpoczywającym Buddą. Figu-
ra ma 15 m wysokości i aż 46 m długości.

Ze świątyni Wat Pho warto udać się nad rzekę Chao Phraya. To tajski 
odpowiednik egipskiego Nilu. Olbrzymia rzeka tworząca rozległą del-
tę użyźnia okoliczne tereny, służy jako ważna arteria komunikacyjna. 
Oprócz luksusowych statków wycieczkowych kursują po niej ogromne 
towarowe barki, promy na drugi brzeg, niewielkie stateczki stylizowane 
na dżonki do przewozu gości hotelowych i bardzo charakterystyczne 
dla Tajlandii long tail boat-y, czyli „łodzie długoogonowe”. Lubię przyjść 
sobie czasem nad rzekę, by popatrzeć na toczące się na niej życie. Bo-
wiem, jak napisałem na początku – Bangkok wsysa i zniewala. Mnie już 
zniewolił kompletnie.               Wuj Matt z podróży - Mateusz Biskup
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Wyremontowano stary, stylowy parkan i zamontowano rogatki 
przy wjeździe na teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy 

ul. Bydgoskiej 4 na Śródce. Pozostaje jeszcze modernizacja 
drogi wewnętrznej i rewitalizacja zaniedbanego parku. 

H O R O S K O P na styczeń

      IMIENNIK STYCZNIOWY

SaLOn 
FRYZJERSKO-KOSMETYCZnY

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

BARAN - Jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, któremu trudne 
nawet rzeczy przychodzą z dziecinną łatwością, zżymasz się i denerwu-
jesz obserwując otoczenie. I nie pominiesz żadnej okazji, aby wykazać 
innym, że przy Tobie są zwykłymi "pętelkami". Nie bądź taką(takim) 
perfekcjonalistką(stą) albo nie dawaj tego do zrozumienia w tak cere-
monialny sposób. Nie przysparza Ci to sympatii otoczenia. A tak w ogó-
le, to za dużo mówisz.

BYK - Cechujący Cię spokój może zostać poddany ogniowej próbie. 
Będziesz tak zaskoczona(ny) rozwojem wypadków i zachowaniem się 
niektórych ludzi, że stracisz swoje zwykłe opanowanie. Na szczęście 
szybko przyjdzie refleksja, co nie pozwoli Ci na zrobienie fałszywego 
kroku. W sprawie, na której tak Ci zależy, nie opuszczaj rąk, nie rezy-
gnuj. Jeszcze trochę uporu i cierpliwości, a osiągniesz swoje.

BLIŹNIĘTA - Z małej chmury - duży deszcz. Nie trzeba było lekce-
ważyć pewnych symptomów. Teraz napracujesz się sporo, zanim rzecz 
całą wyprostujesz. Ale nie ma rady, lepsze to niż bierne czekanie na to, 
co wymyślą inni. A wymyślą - co do tego nie masz chyba wątpliwości 
- rozwiązanie trudne do zaakceptowania. Dlatego lepiej wyprzedzić in-
nych i samemu nadać kierunek wydarzeniom. Wynajdziesz dobre stro-
ny obecnej swojej sytuacji. A jest ich sporo i zupełnie nie ma powodu 
do załamywania rąk.

RAK - Powodzenie towarzyszyło Ci niezmiennie w dotychczaso-
wych poczynaniach, nic dziwnego, że przyzwyczaiłaś(eś) się niejako do 
ciągłych sukcesów. Dlatego też każda najmniejsza chmurka na pogod-
nym niebie uważana jest przez Ciebie za cyklon. Więcej odporności, a 
mniej przesady. Lubisz demonizować przeciwności. Przestań traktować 
wszystko tak prestiżowo. Pomyśl o taktyce na przyszłość, aby uniknąć 
podobnych sytuacji.

LEW - Trudno powiedzieć, że rzucisz przeciwników na kolana, ale 
jednak w sumie ich pognębisz. Nie zapominaj, że każda akcja wywo-
łuje kontrakcję, nie przysparzaj więc sobie niepotrzebnych kłopotów. 
W sprawach osobistych sytuacja wciąż napięta. Obie strony czekają na 
pojednawcze kroki i nikt nie chce ich zrobić pierwszy. Spore osiągnięcia 
w kręgu spraw zawodowych.

PANNA - Jako człowiek odważny, wspaniałomyślny, nie pamiętający 
urazów jesteś tak często przegrana(y). Inni wykorzystują Cię bowiem 
aż do nieprzyzwoitości. Czas pomyśleć o własnych interesach. Plany re-
alizujesz z dużym rozmachem i konsekwencją, ale nie wykluczone, że 

niezbędna okaże się pewna korekta. Wobec zaistniałych faktów trudno 
Ci bowiem będzie upierać się przy swoim. Skłócone otoczenie pozostaw 
na uboczu swoich zainteresowań, niech się „wykrwawią”.

WAGA - Czy nie za dużo bierzesz na swoje barki? Ciągle w ruchu, 
ciągle coś do powiedzenia, wiecznie czymś zajęta(ty). Zastanów się co 
dalej, gdyż trudno na dłuższą metę żyć w takim napięciu. Twoja cie-
kawość zostanie wreszcie zaspokojona. Poczujesz się rozczarowana(ny). 
Za dużo oczekiwałaś(eś), rzeczywistość okazała się po prostu prozaicz-
na. Przyda się Twój refleks, sytuacja wymagać będzie szybkiej decyzji.

SKORPION - Łatwo zdobywasz sympatię otoczenia, ale równie łatwo 
ją tracisz. Rozmowa dość bulwersująca, okaże się, że chciano wprowa-
dzić Cię w błąd. Nietrudno to zrobić, skoro podejmujesz decyzje pod 
wpływem emocji, nie mając rozeznania i znajomości kulis. Wydarzenie 
dość nietypowe. Nie przywiązuj do niego wagi, nie ma żadnego znacze-
nia, zbieżność jest przypadkowa. Tam gdzie chodzi o pieniądze nie ma 
dżentelmenów, nie wtrącaj się więc do sporu.

STRZELEC - Perspektywa jest kusząca, ale i dość niepewna. Wszyst-
ko będzie zależało od wielu czynników, trudno więc obecnie przewi-
dzieć jak się sprawa zakończy. Lubisz co prawda ryzyko, warto się jednak 
zastanowić, co dalej. Nawet Twoja pracowitość może zostać wystawiona 
na ciężką próbę. Wiadomość przyjmiesz z niedowierzaniem, ucierpi 
Twoje poczucie odpowiedzialności i solidności. Zbyt bezkrytycznie bo-
wiem przyjmujesz wszystko, co inni próbują Ci mówić.

KOZIOROŻEC - Dosyć tej nieśmiałości. Zdobądź się na odwagę, 
jak długo można udawać, że się nie dostrzega pewnych rzeczy? Twoja 
subtelność i wrażliwość w sumie wychodzą Ci bokiem. Dla psychicznej 
higieny uderz czasami pięścią w stół. Rozwój sytuacji będzie Ci sprzyjać, 
poczujesz się znowu w swoim żywiole. W rodzinie nieciekawy rozwój 
sytuacji, ale ten fakt już chyba przebolałaś(eś) i nie wracaj do sprawy.

WODNIK - Wciąż jesteś w rozterce, wciąż nie wiesz jak postąpić i 
jak się zachować? Czyżby zmęczył Cię spokój? Po co pchasz się w nie-
pewne sytuacje? Twoja skłonność do ryzyka - jak się okazuje - wcale nie 
osłabła. Za to pamięć masz jakby gorszą, gdyż nie pamiętasz już, ile ta 
"skłonność" - nie tak dawno przecież - namieszała Ci w życiu. Lubisz 
rządzić i być widoczna(ny), ale tym razem oddaj prowadzenie innym. 
Chociaż na pewien czas.

RYBY - Rok zaczął się wcale dobrze, a i rozwój sytuacji rokuje jak 
najlepsze możliwości. Wreszcie otrząśniesz się z dotychczasowego 
marazmu, zapomnisz o przykrych przeżyciach. Lubisz grać pierwsze 
skrzypce i będziesz mieć sporo okazji, aby pokazać swoją wirtuozerię. 
Oby znowu tylko nie zgubiła Cię nadmierna ambicja. Może pozostać 
przy tym, co już osiągnęłaś(eś)? A jest przecież tego niemało.

LUCjAN (7 stycznia) jest tak wytrzymały jak wielbłąd – jego 
totem zwierzęcy. Cierpliwy w wysiłku, pokonuje wszelkie za-
kręty swojego życia. Waha się jednak gdy ma się zaangażować 
w przyjaźń, zwłaszcza z kobietą, co można tłumaczyć nieśmia-
łością. To mężczyzna obiektywny, taktowny, inteligentny. Swoją 
opinię wyraża dopiero po analizie sprawy czy wydarzenia. I w 
tych momentach wydaje się być mało męski. Lucjan to na pewno 
nie mężczyzna typu macho!

CEZARY (25 stycznia) jest zrównoważony, opanowany. Za-
wsze panuje nad sytuacją. Jest inteligentny i ma wielką umiejęt-
ność rozwiązywania problemów dzięki analitycznemu podejściu 
do nich. To mężczyzna o dużej sile przebicia. Kontakty z Ceza-
rym – czy to w pracy czy na niwie prywatnej są wielką przy-
jemnością! Jego spontaniczność i żywotność ma dobry wpływ na 
otoczenie. Jako przyjaciel, kolega czy mąż zachowa wierność, bo 
jego moralność jest... rygorystyczna. 
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 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

 2017kołobrzeg
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

      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





      
      

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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 ELEKTROwniE  PRZYdOMOwE 
FOTOWOLTAICZNE, WIATROWE

Projekt * Sprzedaż * Montaż
Raty 1% * Dofinansowanie 30%

Firma SOLZEN - ENERGY
Tel.: 604 812 275


