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,,Sztuka zdobnicza” paznokci w salonie  ,,Saphona” 
przy ul. Łaskarza.   Str. 24

Gaszenie płonącej sadzy w kominie budynku przy ul. Mścibora  
w Antoninku. Było więcej takich zimowych interwencji strażaków.

Oddanie przygotowanego terenu przy ul. bpa W. Dymka 
w Kobylepolu pod budowę bloków komunalnych na 96 mieszkań.

Zmodernizowany pawilon handlowy "Społem" na Rynku 
Wschodnim na Głównej wygląda teraz lepiej niż jego otoczenie.

Przy ul Zawady 38 rozpoczęto budowę Centrum Obsługi 
Samochodów Używanych firmy Ukleja. Zakończenie: koniec br.
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ocalić wielki spadek
Z wielkim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o nagłej śmierci wie-
loletniego radnego, społecznika, 
sąsiada. Pan Zbyszek słynął z 
wielkiej życzliwości i otwartoś›ci, 
obdarzał ludzi uśmiechem i do-
brym łagodnym słowem. Miesz-
kaniec osiedla Pomet, były pracow-
nik Zakładów Metalurgicznych 
Pomet, wieloletni ceniony działacz 
społeczny Rady Osiedla Pomet SM 
Osiedle Młodych. Od 2001r.działał 
w Radzie Komandoria -Pomet, następnie radny Osiedla War-
szawskie - Pomet - Maltańskie. Na sesjach rady zawsze obecny, 
pomocny i dyspozycyjny. 

Brał czynny udział w komisjach problemowych Rady Osiedla 
Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej: komisji gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi (przewodniczący), komisji "Najładniej 
ukwiecony balkon", organizacji festynów dla mieszkańców osie-
dla z okazji Dnia Dziecka i Święta Sąsiada. Brał również udział w 
komisjach wyborczych w wyborach samorządowych, sejmu, se-
natu, prezydenckich na terenie Nowego Miasta. Aktywny współ-
organizator konkursu Zielony Poznań etapu pierwszego, włączał 
się w zakup i pakowanie nagród oraz przygotowanie zakończenia 
z rozdaniem dyplomów. Odejście Pana Zbigniewa to duża strata 
dla Rodziny, społeczności sąsiedzkiej, rady i Poznania. 

Od siebie chciałam dodać, że mimo różnicy wieku darzyliśmy 
się z Panem Zbyszkiem dużą sympatią. Ostatni raz widzieliśmy 
się w połowie grudnia: wszedł do mojego zakładu optycznego, 
podał mi cukierka i życzył "miłej pracy"... 

Za Zmarłego zostanie odprawiona Msza święta w parafii Chry-
stusa Odkupiciela przy ulicy Czerniejewskiej 21 lutego o godz.18 
- intencja od Rady Osiedla W - P - M.          Karina Kozanecka

Pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Skrzypczaka

 Z lewej: dwa z wielu obrazów Zuzanny Gosławskiej 
prezentowanych w Galerii "El Arte" przy ul. Włada 7

Najszczersza przyjaciółka zwierząt w kraju śp. Alina Kasprowicz 
zostawia po sobie ogromny spadek. Ten materialny jest niemały, bo 
obejmuje chyba dwie kamienice oraz inne nieruchomości. Powiedz-
my jasno, że odziedziczyła to po przodkach i wykorzystywała jako 
bazę swojej szlachetnej działalności. Współpracując pewien czas 
z Panią Aliną przy wydawaniu czasopisma „Zwierzęta i my” wi-
działem jak troszczy się o ten majątek, mówiąc nieraz żartobliwie, 
że to jest przecież „dojna krowa” utrzymująca jej zwierzęta. Ten 
spadek wyrażalny w pieniądzach został z pewnością odpowiednio 
zabezpieczony i przez Właścicielkę, również w interesie Jej czworo-
nożnych podopiecznych.

Tu jednak chodzi o ocalenie spuścizny bez porównania cenniej-
szej, niż dobra materialne. Jest nią nie tylko sama „Fundacja Zwie-
rzęta i my”, ale również, a może przede wszystkim, idea mądrego, 
skutecznego działania na różnych polach w interesie zwierząt. Pani 
Alina to świetlany wzór najcenniejszej, chlubnej cechy Poznania-
ków, polegającej na niezwłocznym zabieraniu się do pracy, gdy za-
chodzi taka potrzeba, gdy należy odpowiedzieć na wyzwanie chwi-
li. Można byłoby w tym miejscu przypomnieć niezliczoną liczbę 
najróżniejszych akcji podejmowanych przez śp. Alinę Kasprowicz 
natychmiast, gdy należało czemuś się przeciwstawić, coś forsować, 
kogoś wesprzeć... Niektóre, jak sterylizacja zwierząt, były długo-
trwałe, prowadzone z rozmachem i miały wielki zasięg.

Szeroki krąg wychowanków, sympatyków i przyjaciół Pani Aliny 
zapewne postara się kontynuować Jej pracę i nie zapomni o doko-
naniach. Władze naszego miasta nigdy specjalnie nie rozpieszcza-
ły twórczyni poznańskiego Schroniska dla Zwierząt oraz „Fundacji 
Zwierzęta i my”, bo w intersie zwierząt była bezkompromisowa. 
Teraz nie chciałaby dla siebie pomnika. Będzie w niebie szczęśliwa 
jeśli Poznań tak szczerze zadba o zwierzęta jak Ona. Pokazała jak 
to należy robić.                                                      Marcin dymczyk

Jedna z rzeźb w wypalanej glinie, wykonana przez śp. Alinę 
Kasprowicz. Dedykacja: Red. Marcin dymczyk piórem 

pomaga stworzeniom, za co dziękuje Fund. "Zwierzęta i my". 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2017 r. in-
formuję, iż śledztwo w sprawie m. in. nieprawidłowości 
dotyczących odmulania Stawu Browarnego w dalszym 
ciągu pozostaje w toku. W trakcie postępowania zabez-
pieczono całokształt dokumentacji dotyczącej wszyst-
kich inwestycji objętych śledztwem i na obecnym etapie 
trwają przesłuchania świadków. Zarówno zakres świad-
ków, którzy są lub będą w sprawie przesłuchiwani jak  
i przedmiot przesłuchań w sposób oczywisty stanowi ta-
jemnicę postępowania przygotowawczego i na obecnym 
jego etapie, dla jego dobra, nie może być ujawniany. 

                                 Zastępca Prokuratora Rejonowego 
                                                         Poznań – Stare Miasto 
                                                                   Marek Marszałek

prokurator informuje:
śledztwo w toku
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Alina Kasprowicz latach 50-tych uczestniczyła w re-
aktywacji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przez 
30 lat była  inspektorem TOZ ds. schronisk dla zwierząt. 
Była pierwszym  kierownikiem poznańskiego schroni-
ska. Wcześniej opiekowała się psami po likwidacji sta-
nowiska miejskiego hycla. 

W 1989 roku powołała do życia Fundację  „Zwierzę-
ta i my”, której była cały czas prezesem. Fundacja ma 
wielkie zasługi m. in. w organizowaniu i popularyzacji 
sterylizacji bezpańskich suczek i kotek.

zwierzęta i opiekuńcza dusza aliny kasprowicz

Oddane do użytku w 1964 r.  schronisko dla zwierząt przy ul. 
Bukowskiej i jego kierownik Alina Kasprowicz.

Symboliczny pomnik wielu kochanych psów Aliny Kasprowicz, 
na jej posesji przy ul. Dąbrowskiego 25 w Poznaniu.

Szczęśliwa Pani Alina w Chybach, gdzie na własnej działce 
urządziła przez siebie finansowane schronisko dla zwierząt.

dobro na tym świecie i w Poznaniu bardzo zubożało  
w niedzielę 22 stycznia br., ponieważ tego dnia odeszła stąd na 
zawsze śp. Alina Kasprowicz. Ludzie stracili wiele, bo jedną  
 rzadkich osób przynoszących prawdziwą chlubę człowiecze-
mu gatunkowi. dla zwierząt ta strata jest powodem do wiel-
kiego żalu i smutku po szczerym, niezawodnym, wypróbowa-
nym, nieugiętym i do samego końca pomocnym przyjacielu. 

O zwierzętach - ich psychice, charakterach, potrzebach, pra-
wach, wychowaniu itd. - śp. Alina Kasprowicz potrafiła mówić 
zawsze pięknie, mądrze, z pasją, ze znajomością tematu... Od 
wielu innych wymownych przyjaciół zwierząt różniło Ją jednak 
niestrudzone konkretne i skuteczne działanie dla dobra owych 
braci mniejszych. Kierowała Nią przy tym czysta jak kryształ 
bezinteresowność, bez najmniejszego śladu egoizmu czy widze-
nia własnych korzyści. 

Na tych zasadach była zawsze gotowa współpracować każdym, 
nie licząc wkładu własnych sił, czasu i...pieniędzy. Śp. Pani Alina 
wycofywała się jednak natychmiast z takich działań i organizacji, 
w których dostrzegała prywatę, gry personalne, osobiste ambicje 
czy jakąkolwiek nieszczerość intencji. Z takimi ludźmi nawet nie 
starała się specjalnie spierać. Po prostu odchodziła i dalej robiła 
swoje, wierząc niezłomnie w wielki sens niesienia pomocy zwie-
rzętom. Swoje wielkie dzieło realizowała więc z konieczności  
w pewnej izolacji od tzw. czynników oficjalnych. 

Pani Alina Kasprowicz sama stała się prawdziwą w istocie 
instytucją, o zasięgu nie tylko lokalnym i krajowym, ale i mię-
dzynarodowym. Dzięki biegłej znajomości języków utrzymy-
wała liczne zagraniczne kontakty ze środowiskami obrony praw 
zwierząt, bywała na zjazdach, konferencjach itp. Z radością  

i otwartym sercem zawsze otaczała się pokrewnymi duszami. Jej 
kamienica przy ul. Dąbrowskiego 25 w Poznaniu bywała często 
z konieczności pełna psów, kotów i innych stworzeń. Ten adres 
stanowił też przystań dla wielu ludzi z życiowymi powikłaniami, 
bo potrzebującym nigdy nie odmówiła pomocy. 

Wywodziła się z zamożnego rodu o arystokratycznych konek-
sjach, ale pozostała skromna i naturalna. Obdarzona nieprze-
ciętną inteligencją, wieloma talentami, majątkiem po rodzicach 
zdobyła wyższe wykształcenie, miała wyjątkowe predyspozycje 
do pracy naukowej, ale poświęciła się służbie zwierzętom po-
trzebującym ludzkiej pomocy. Płaciła za to wysoką cenę w życiu 
osobistym, z którego w istocie musiała zrezygnować w obliczu 
mnóstwa obowiązków wobec braci mniejszych. 

W następnych wydaniach „MY” opublikujemy niektóre 
wspomnienia śp. Aliny Kasprowicz, aby bardziej przybliżyć tą 
wyjątkową postać.                                             Marcin dymczyk                                                      
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raczej śmieszą niż straszą

wspólne działania

 „Denatem w palacza” to tytuł  felietonu 
sprzed ponad 5 laty na łamach MY. I dopie-
ro teraz zaczyna się realizacja unijnej sugestii 
(bo nakazu nie było), aby na opakowaniach 
papierosów umieszczano nie tylko ostrzeżenia 
o niszczącym wpływie nikotynizmu (te są już 
od dawna) na organizm palacza i jego otocze-
nie, ale również odpowiednie obrazki. Owe 
,,ilustracje” są tak banalne, niejednoznaczne, 
mało przekonywujące, że pewnie nałogowca nikotynowego nie 
zniechęcą do palenia. Taka jest też opinia socjologów, a sprzedaż 
nie maleje. Bo cóż my tu mamy? 

Zniszczone zęby i dziąsła. Znajoma dentystka twierdzi, że taki 
sam efekt daje paradontoza. Widok nagiego mężczyzny wśród roz-
rzuconej pościeli wskazuje, że mamy do czynienia z impotentem-
palaczem papierosów. Jeśli chodzi o zniszczone nikotyną, substan-
cjami smolistymi itd. płuca, wersje są różne. Kobieta, która wyka-
słała właśnie strużki krwi albo kawał czerwonokrwisto-czarnego 
,,mięsa” z dopiskiem ,,operacja płuc” i ,,palenie powoduje 90 % 
przypadków raka płuc”. 

Są ilustracje sugerujące zbliżający się marny koniec uzależnio-
nego od palenia (różne wersje ze szpitalnego łóżka). A foto dziecka, 

które w smoczku ma papierosa rozśmieszyło mnie solidnie. Nie są-
dzę, aby ten brzdąc-zawadiaka kogokolwiek przestraszył. Zresztą 
mądrzy rodzice już dawno wprowadzili zakaz palenia w pobliżu 
dzieci. Mnie od zapalenia papierosa skutecznie odstraszają wszel-
kie ,,kąciki palacza” (są takie na MTP, również w naszym DPS), bo 
strasznie tam śmierdzi nikotyną. No, taka jestem wrażliwa na ten 
papierosiany smrodek! A dodatkowo na MTP owe ,,kąciki” - prze-
szklone niewielkie klatki powodują, że czuję się jak jakiś okaz do 
oglądania, a uczucie to nie jest miłe. Więc rezygnuję z ,,dymka”. 

A'propos owego tytułowego denata. Nie wiem czy nasi spece od 
realizacji unijnych postanowień posuną się tak daleko jak koledzy 
w krajach zachodnich, którzy rzeczywiście biją po oczach palacza... 
trupem. Może już z pomysłu się wycofali, bo przekręt z tym dena-
tami był okrutny. Zdarzało się, że foto było zupełnie przypadkowe 
i albo domniemany papierosiany umarlak – jednak żyw na ciele 
i umyśle – wniósł sprawę do sądu o wielkie odszkodowanie, albo 
uczyniła to rodzina zmarłego (bez względu na powód zejścia), któ-
rej nikt o pozwolenie zamieszczenia zdjęcia nie poprosił.

Wracając do papierosianego nałogu. Można, naturalnie, z nim 
walczyć (jak z każdym innym uzależnieniem), stosując rozma-
ite terapie albo zażywając antynikotynowe substancje lub paląc 
e-papierosa. Tyle tylko, że od tych terapii... można się uzależnić.  
A zresztą  – jak mawiał mój śp. dziadek: -jakaś przyczyna do śmier-
ci musi być...                                                           Ewa Kłodzińska

Miło pracować, gdy otaczają nas lu-
dzie, którzy rozumieją sens tego,co 
zamierzamy. Taki właśnie wniosek na-
suwa się po prawie moim dwuletnim 
okresie pracy społecznej w Radzie Osie-
dla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. 
Zainicjowane dwa lata temu wspólne 
występy dzieci oraz dorosłych, czyli ,,Ja-
sełka”wraz z kwartetem smyczkowym, 
przyciągają coraz większe rzesze widzów. 
Młodzi artyści z roku na rok podnoszą swój poziom. Talent po-
party pracą to sukces gwarantowany. ,,Wieczornice” także stały 
się już tradycją i wzbogacają życie kulturalne osiedla.

Imprezy sportowe nie tylko podnoszą tężyznę fizyczną, lecz 
przede wszystkim służą wzajemnemu poznaniu. Można zatem 
śmiało stwierdzić, że się po prostu - integrujemy!!!

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby zabrakło ...życzliwości 
i ofiarności wielu ludzi. Nasze placówki oświatowe posiadają 
wspaniałą kadrę pedagogiczną. Kreatywność nauczycieli działa 
niczym ,,zapalnik” na młodzież, przynosząc same pozytywy. Za-
kładaliśmy w Radzie Osiedla liczne działania ze szkołami, lecz 
efekty tych zabiegów przerosły nasze wyobrażenia. Dziękuję 

Krzysztof Bartosiak

wam zatem, w imieniu własnym oraz RO, za pracę i serce, które 
wkładacie co dzień, by zaszczepić kolejnemu pokoleniu ,,pozy-
tywne myślenie”.

W tym miejscu  jako przewodniczący tutejszego samorządu 
lokalnego, pragnę podziękować, pani Agnieszce Mądrzak - byłej 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 87 w Antoninku - za sumienne 
pełnienie swej funkcji oraz wyremontowanie placówki. Budynek 
ten pełni obecnie funkcję Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr7. 
Korzystając z okazji pragnę złożyć serdeczne gratulacje,życzyć 
owocnej pracy pani dyrektor Violetcie Nowak, która objęła wyżej 
wymienioną placówkę w drodze konkursu.

Trwa obecnie konkurs fotograficzny (udział może wziąć każdy 
mieszkaniec osiedla), a zwycięskie fotografie ozdobią kalendarz 
osiedlowy. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Gim-
nazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego. W kwietniu uka-
że się kolejny numer ,,Echa Osiedla” - bezpłatnego kwartalnika. 
Powstaje on na kanwie ,,Warsztatów dziennikarskich” prowa-
dzonych w Szkole Podstawowej nr 55 w Kobylepolu. Planujemy 
jeszcze przeprowadzenie kilka wspólnych działań z placówkami 
oświatowymi, lecz obecnie są one w fazie projektowej, a więc 
przyjdzie jeszcze czas, by je zaprezentować. ,,...to przecież mło-
dzież jest naszą przyszłością, wiec pomóżmy jej się rozwijać”!

                                                                     Krzysztof Bartosiak
            Przew. Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
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z udziałem harcerzy

można i w poznaniu! 

27 grudnia 2016r. uroczyście obchodzono kolejną roczni-
cę Powstania Wlkp. Obsługę zapewnili harcerze – Kompania 
Honorowa Wielkopolskiej Chorągwi ZHP im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919. Złożono kwiaty na mogile genera-
ła Stanisława Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. 
Główne uroczystości przy Pomniku Powstańców Wlkp. odbyły 
się z udziałem m. in. marszałka Województwa Wielkopolskiego 
pana Marka Woźniaka, prezydenta Poznania pana Jacka Jaśko-
wiaka, przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supeł oraz komen-
danta Chorągwi Wlkp. ZHP hm. Tomasza Kujaczyńskiego. 

Msza św. w intencji Powstańców odbyła się w Poznańskiej 
Farze, po czym w Hotelu Royal nastąpiło podpisanie umowy o 

„To nasze kolędowanie niech poleci w świat –
Życzymy Wam kochani szczęścia długich lat.
Niech człowiek człowiekowi zawsze będzie bratem,
A dobro z miłowaniem żądzą całym światem!”
Tymi słowami – po powitaniu gości i członków Kręgu Starszyzny 

Harcerskiej OWAR przez komendanta Kręgu hm. Walentego Kupczyka 
i jego zastępcę hm. Urszulę Kocikowską, rozpoczęło się 5 stycznia 2017r 
tradycyjne spotkanie harcerskich seniorów os. Warszawskiego. Gośćmi 
Kręgu byli – wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania pan Michał 
Grześ, redaktor naczelny czasopisma „MY” pan Stanisław Marcin Dym-
czyk, pani Bogumiła Gromadzińska – wdowa po zmarłym w grudniu 
byłym Komendancie bratniego Kręgu Seniorów WIARUSY w Poznaniu, 
przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i 
Seniorów (WRKSHiS) – hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Komi-
sji Stopni Instruktorskich przy Chorągwi Wlkp. ZHP – hm. Włodzi-
mierz Michalak oraz członek WRKSHiS, przedstawiciel Kręgu Senio-
rów „DAMY RADĘ” z Wągrowca – hm. Marek Urbanowicz.

Po uczczeniu chwilą ciszy zmarłych w ubiegłych roku druhów z Krę-
gu OWAR – pwd. jana Kapitańczyka, józefa Artmana oraz druha 
Stanisława Gromadzińskiego, zapaleniu świec ku ich czci, odczytaniu 
pięknego wiersza ks. Jana Twardowskiego przez hm. Wł. Michalaka – 
zaśpiewana została wzruszająca „Kolęda dla nieobecnych”. Niektórzy z 

98 Rocznica Powstania Wielkopolskiego współpracy Chorągwi Wlkp. ZHP z Towarzystwem Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego. Przy Pomniku Harcerzy na Polanie 
Harcerskiej nad jeziorem Maltańskim, mimo porywistego 
wiatru, stawili się młodsi i starsi harcerze wraz z przewodni-
czącym ZHP, Komendantem Chorągwi Wlkp., byłym Naczel-
nikiem ZHP – hm. Ryszardem Wosińskim oraz przewodni-
czącym Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów – hm. Pawłem Napieralskim. 

W obecności Kompanii Honorowej Wielkopolskiej Chorągwi 
ZHP oraz 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców 
Wlkp. i pozostałych uczestników uroczystości odczytany został 
Apel Pamięci. Na Placu Wolności jak co roku rozgościł się obóz 
powstańczy, odbył się Bieg Powstańczy, a następnego dnia dele-
gacja harcerska wyjechała do Warszawy, aby na Powązkach przy 
Pomniku Powstańców Wielkopolskich też uczcić pamięć tego 
zwycięskiego zrywu Wielkopolan. Hm.     Urszula Kocikowska

nasze kolędowanie druhów otrzymali od pani Gromadzińskiej wydawnictwo „20 lat Wspól-
noty Seniorów ZHP w Skulsku” – dzieło śp. Druha Gromadzińskiego. 
Następnie hm. P. Napieralski odznaczył red. S. M. Dymczyka - przy-
znaną przez Komendanta Chorągwi Wlkp. na wniosek Kręgu OWAR 
- Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 

Phm. Barbara Król poinformowała uczestników spotkania, że Rada 
Kręgu zgłosiła Krąg do zrealizowania propozycji programowej Głów-
nej Kwatery ZHP „Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło” 
związanej z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zadania wyko-
nane przez Krąg  zostały pozytywnie ocenione, na dowód czego Krąg 
OWAR otrzymał dyplom, a dziesięciu członów Kręgu otrzymało odzna-
ki „Chrzest 966”. 

Po serdecznym dzieleniu się opłatkiem nastąpiło śpiewanie kolęd 
przy akompaniamencie niezawodnych druhów Haliny i Jana Mrozów. 
Toczyły się rozmowy przy kawie i herbacie oraz pysznych ciastach do-
starczonych przez druhny. Niespodzianka był przyjazd Pani Gwiaz-
dorowej (hm. Urszula Kocikowska) z torbami prezentów na zaprzęgu 
ciągniętym przez renifera (phm. Piotr Pers). Pani Gwiazdorowa mówiła 
poznańską gwarą, a zastąpiła męża ”z zazdrości”, gdyż chciała zobaczyć, 
do jakich do „meli” on co rok wyrusza z darami. Wręczyła też koronę 
druhnie Król, gdyż następnego dnia było Święto Trzech Króli, w zamian 
zobowiązując ją do wręczenia wszystkim przywiezionych prezentów. 

Wspólne śpiewanie kolęd, słuchanie nieznanych świątecznych piose-
nek wykonywanych przez druhów Mrozów oraz harcerski Krąg poże-
gnalny zakończyły spotkanie noworoczne KSH OWAR. 

                                                                                   phm. Barbara Król
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Teatr Scena na Piętrze

indolencja zarządu (4)

tyle już lat!!!

ROD "Kwitnąca Dolina"

Chcąc dostać się na roczne walne zebranie sprawozdawcze do 
budynku szkolnego w Swarzędzu na Os. Mielżyńskiego 3, dział-
kowcy „Kwitnącej Doliny”musieli najpierw być „zidentyfikowa-
ni”. Przed wejściem przy stoliku siedział cerber – groźny, uważ-
ny. Podkładał listę gościowi w celu złożenia podpisu, wskazywał 
rubrykę. Ale nie do wiary! Przecież to były prezes, malwersant 
działkowy na szeroką skalę J. K., z wyrokiem sądowym, zakazem 
zatrudniania przez zarząd „Kwitnącej Doliny” i wykonywania 
jakichkolwiek prac. A mimo to prezes J. Drzazga przyjął go z 
otwartymi rękami.

Obecnie bez jakiejkolwiek kontroli J.K. wykonuje wiele prac po-
rządkowych, maluje furtki, które nie wymagają odnowy, uczest-
niczy w doprowadzeniu działkowcom wody bez dokumentacji, 
odczytuje ze skrzynek rozdzielczych stan liczników działkowców 
za zużytą energię elektryczną nie posiadając do tego uprawnień! 
Jedyną osobą na działkach posiadającą licencję Energetyki Po-
znańskiej jest Jan Hałas. Ale dla R. Drzazgi on nie pasuje do jego 
orkiestry.

Były prezes J. K. był oskarżony o przestępstwo z kilku art. kk. 
i na ich podstawie otrzymał zasłużony wyrok. Dlatego w „Kwit-

nącej Dolinie” nie ma prawa być zatrudniony do jakichkolwiek 
prac i pobierania jakichkolwiek pieniędzy. Niżej opiszemy po-
krótce ku przestrodze, jak nieuczciwy zarząd może oszukiwać 
działkowców. 

Przez 5 lat, od 2000 r. do 2005 r. Zofia R., pełniąc funkcję 
skarbnika w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kwitnąca Do-
lina”, działając wspólnie i w porozumieniu z prezesem J. K., za-
wyżyła aż 80 użytkownikom działek należności z tytułu opłat za 
energię elektryczną. Działo się to w ten sposób, iż skarbniczka w 
dowodach wpłaty KP wpisywała wyższe należności, następnie 
sporządzała kopię dowodów wpłaty wpisując niższą kwotę i do-
kument taki przekazywała do księgowości. Doprowadziła w ten 
sposób do zagarnięcia na szkodę działkowców ponad 10 tys. zł . 
Za to przestępstwo była skarbniczka i były prezes zostali skazani 
na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata.

Niestety, niebagatelna zagrabiona kwota do dzisiaj działkow-
com nie została zwrócona. Straty poszczególnych działkowców 
sięgają kilkuset złotych. Termin naprawienia szkody dawno 
minął. Kasjerka zrejterowała z Poznania, uprzednio sprzedając 
zagospodarowaną działkę, ale i tak sprawiedliwość ją dosięgnie. 
Tymczasem były prezes obecnie ma dwa wyjścia: albo sprzeda 
swoją działkę i spłaci poszkodowanym przywłaszczoną kwotę, 
albo otrzyma ponowny wyrok, już nie na trzy lata w zawiesze-
niu. Przyszły zarząd jest w stanie zwrócić poszkodowanym za-
wyżone wpłaty sprzedając działkę byłego prezesa J.K. 

                                                                Henryk Rozwadowski

Jego życiorys jest tak różnorodny i barwny, że starczyłby za kil-
ka. Jeden jest mianownik – zafascynowanie teatrem od najmłod-
szych lat, gdy mama zaprowadziła synka do Opery pod pegazem. 
I nie arie zapamiętał, a o ogrom budynku, scenę wielką z kurtyną 
i inne elementy dzisiejszego Teatru Wielkiego. Już wtedy... był 
sobą, więc zorganizował teatr podwórkowy. A wiele lat później 
teatr stał się Jego sposobem na życie – romantyczno-pragmatycz-
nym. Animator kultury, reżyser. Poeta/prozaik, gawędziarz, bon 
vivant. Mężczyzna pełen wzruszeń, uroczy w kapeluszu i bez, w 
szaliku artystycznym i jako poważny prezes Fundacji Sceny na 
Piętrze Tespis. Tworzy atmosferę, witając u progu widzów. 

ROMUALd GRZĄŚLEWICZ, co miesiąc goszczący na ła-
mach naszego czasopisma MY, stał się 16 stycznia br. bohate-
rem wieczoru, bohaterem Benefisu, który przygotowało grono 
jego przyjaciół. A okazja była: dopiero co minione 75. urodzi-
ny i 25-lecie pracy dla Sceny. 

I tu powtórzę: program był tak różnorodny i barwny jak jego 
Bohater. Inna rzecz – odczuć się dało, że gospodarzowi setek wie-
czorów w Scenie trudno było z tego ,,gospodarzenia” zrezygno-
wać! Aż się wydawało, że za chwilę sam poprowadzi swój benefis. 
Może i dobrze by się stało... Plejada (trochę zapomnianych) po-
znańskich gwiazd, świetne piosenki i wiersze.

Świadomie nie wymieniam ani twórców, ani wykonawców, 
bo najważniejszy był Romuald Grząślewicz, co to ,,z facebo-
oka nie korzysta, w klawiaturę nie stuka...” a przyjaciół ma 
moc.

,,Amazing Grace” (,,Zdumiewająca łaska”) - ta pieśń była do-
skonałym ukoronowaniem wieczoru wzruszeń, śmiechu, za-
bawnych epizodów. Przy ogromnym aplauzie widzów bez bie-
siadnych ,,Sto lat” i ,,Gwiazdki pomyślności” się nie obyło.

GRATULUjEMY I ŻYCZYMY PANU ROMUALdOWI 
GRZĄŚLEWICZOWI POMYŚLNOŚCI ORAZ POMYSŁÓW 
NA KOLEjNE SEZONY SCENY NA PIĘTRZE. 

Życzenia już się spełniają: 14 lutego będzie walentynkowa Ur-
szula Ludwin, a 8 marca – Agnieszka Chrzanowska z ,,Walką 
płci”.                        Ewa Kłodzińska Fot. Krzysztof Styszyński
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tajemnica
równiny dzbanów

Objuczony jak wielbłąd zjawiłem się na olbrzymim dworcu autobu-
sowym w Bangkoku dobre półtorej godziny przed odjazdem autokaru. 
Odjeżdżał do Nong Khai, miasta na północy Tajlandii, pierwszego celu 
mojej podróży. Pojazd robił przyzwoite wrażenie – dwupokładowy au-
tokar o zachodnim standardzie, z klimatyzacją i siedzeniami rozkłada-
nymi do pozycji leżącej. Na siedzeniu obok usiadł współtowarzysz po-
dróży – rasowy backpacker. Ma na imię Miguel, pochodzi z Urugwaju 
i od paru miesięcy objeżdża Azję. No i wszystko byłoby OK, gdyby nie 
fakt, że koleś śmierdział tak, jakby od tych paru miesięcy nie widział 
wody ani mydła. 

Następnego ranka, po kilkunastu godzinach podróży, niewyspany i 
pogięty jak chińskie osiem, wygramoliłem się z autobusu w Nong Khai, 
wziąłem plecak i udałem się w kierunku postoju taksówek. Po drodze 
kierowca tuk-tuka (motorikszy, które są powszechnym widokiem w 
miastach południowo-wschodniej Azji) zaoferował podwiezienie do 
granicy za 100 bahtów. Udało mi się zbić cenę o połowę, wrzuciłem ple-
cak do wehikułu, który wkrótce ziejąc chmurami spalin potoczył się w 
kierunku granicy tajsko-laotańskiej.

Tajski pogranicznik przekartkował mój paszport i spojrzał na wizę. 
- Not tourist? – spytał łamanym angielskim. - Mai. Ajarn passa en-grit 
(Nauczyciel języka angielskiego) – odpowiedziałem równie łamanym 
tajskim. Spojrzał na mnie przyjaźniej. Nauczyciel to bowiem jedna z 
najbardziej szanowanych profesji w Tajlandii. Większym szacunkiem 
cieszą się tylko buddyjscy mnisi. Wsiadłem do wahadłowego autobusu i 
przejechałem przez most do Laosu. Tam po wypełnieniu krótkiego for-
mularza, zapłaceniu 30 dolarów za wizę i wymianie bahtów na laotań-
skie kipy zacząłem się rozglądać za transportem do Vientiane – stolicy 
kraju odległej o jakieś 20 kilometrów. Dogadałem się z dwiema Wiet-
namkami, razem wynajęliśmy vana, który za 20 tysięcy kipów od łebka 
zawiózł nas do miasta.

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 kanał na Youtube 

Następnego dnia rano pojechałem taksówką na dworzec autobusowy 
i wsiadłem do busa jadącego do Phonsavan w centralnym Laosie. Nie-
wielki pojazd zaczął się toczyć raźno na północ. Oprócz mnie pasaże-
rami była jakaś laotańska rodzina z nieprawdopodobną ilością bagaży 
oraz trojgiem dzieci, które wyraźnie zaciekawione widokiem „faranga” 
(czyli białego, czyli mojej skromnej osoby) szeptały coś między sobą po-
kazując na mnie palcami i od czasu do czasu wybuchając śmiechem.

Spytałem kierowcy, czy 
mógłbym zająć miejsce koło 
niego. Phonsavan dzieli od 
Vientiane 360 kilometrów, jed-
nak wąska i kręta droga wiedzie 
przez wioski i góry. Chciałem 
zobaczyć jak najwięcej. Kierow-
ca – młody chłopak - zgodził 
się. Na widok mojego canona 
wyszczerzył zęby w uśmiechu. 
- National Geographic? – spy-
tał ze śmiechem. - Nie, Gaze-
ta Poznańska – odparłem po 
polsku, również ze śmiechem. 
I wcale go nie okłamałem! W 
latach 2000-2005 byłem bo-
wiem dziennikarzem naszego 
nieistniejącego już poznańskie-
go dziennika.

Wąska, dziurawa i miejscami 
remontowana droga wymuszała na busie poruszanie się z prędkością co 
najwyżej 40 km/h, jednak młody kierowca ochoczo kontestował rzeczy-
wistość i wciskał gaz do dechy na nieco prostych (jak mu się wydawało) 
odcinkach drogi. Wskutek tego moja łysa głowa wielokrotnie zawarła 
bliższą znajomość z podsufitką. Po przejechaniu przez niezliczone la-
otańskie wioski, zobaczeniu skutków koszmarnego wypadku (olbrzymi 
tir dachował w rowie) i jednym dłuższym postoju wjechaliśmy w Góry 
Annamskie. To pasmo górskie ciągnie się przez terytorium Wietnamu, 
Kambodży i Laosu, a jego najwyższy szczyt Xai Lai Leng jest wyższy, niż 
nasze Rysy – ma 2711 metrów n.p.m.

Kierowca rzadko zdejmował nogę z gazu, nawet wtedy, gdy z jed-
nej strony wąskiej drogi wznosiła się pionowa skała, zaś z drugiej ziała 
ogromna przepaść. Żeby nie dostać zawału serca zająłem się podzi-
wianiem scenerii. A ta radykalnie się zmieniła. Wioski i pola ryżowe 
ustąpiły miejsca dżungli, zaś widok z góry na ciągnące się po horyzont 
równiny zapierał dech w piersiach.

Zmierzchało już, kiedy dotarliśmy do Phonsavan. Pożegnałem się 
z kierowcą i pasażerami, wziąłem plecak i….. zadrżałem. Z zimna! W 
Phonsavan, górskim miasteczku, było 10 stopni powyżej zera. A ja mia-
łem ze sobą tylko jeden sweter… Znalazłem tuk-tuka, wynegocjowałem 
cenę i pojechałem do mojego hotelu. Hotelowy pokoik nie powalał luk-
susem, ale przecież go nie oczekiwałem. Problem stanowił tylko brak 
jakiegokolwiek ogrzewania…

Poszedłem do recepcji omówić sprawę wycieczki. Recepcjonista za-
śpiewał jednak cenę zdecydowanie nie na moją belferską kieszeń. Mimo 
późnej pory ruszyłem w poszukiwaniu bardziej rozsądnej oferty. Długo 
nie szukałem. Dosłownie dziesięć metrów dalej znalazłem agencję tury-
styczną, w której kupiłem wycieczkę na następny dzień za 18 dolarów.

W siedzibie agencji moje zainteresowanie wzbudziła ogromna sza-
fa wypełniona po brzegi powojennym żelastwem (fot. niżej). Pociski 
moździerzowe i artyleryjskie, zardzewiałe pistolety maszynowe, ładunki 
bomb kasetowych, granaty – to wyglądało jak spełnienie marzeń milita-
rysty-kolekcjonera.

- Skąd pan to 
ma? – spytałem 
właściciela. - A z 
okolicznych pól. 
Nazbierałem sobie 
– padła odpowiedź. 
- Rozbroił pan te 
pociski? – zapyta-
łem wskazując gło-
wą kilka zardzewia-
łych niewybuchów, 

Vientiane nie jest tak zatłoczone ani brudne jak Bangkok czy Sajgon. 
Pojechałem tuk-tukiem na dworzec autobusowy, gdzie kupiłem bilet 
do Phonsavan na następny dzień. Potem ten sam tuk-tuk zawiózł mnie 
do hotelu. Zostawiłem tam bety i tylko z małym plecakiem i aparatem 
fotograficznym ruszyłem w miasto. W mieście znajduje się mnóstwo 
restauracji serwujących kuchnię francuską – pozostałość po erze kolo-
nialnej. Jak wygłodniały wilk rzuciłem się na croissanty i wszelkiego ro-
dzaju pieczywo, które jest niedostępne w Tajlandii. No i na piwo Beerlao, 
szczerze – jedno z najlepszych piw, jakie piłem w życiu! Laos jest krajem 
socjalistycznym. Na każdym kroku widać tu czerwone flagi z gwiazdą 
lub sierpem i młotem (fot. wyzej). Jak w epoce wczesnego PRL.

          Laotanka z dzieckiem
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które wyglądały na podejrzanie całe. - A po co? Przecież nie wrzucam 
ich do ognia – wzruszył ramionami.

Laos jest najbardziej zbombardowanym krajem w historii ludzkości. 
W latach 1964-1973 Amerykanie zrzucili tam ponad dwa miliony ton 
bomb – to więcej, niż zostało użyte podczas całej drugiej wojny świato-
wej. Przez Laos bowiem przebiegała znaczna część tzw. Szlaku Ho Chi 
Minha – systemu ścieżek wydeptanych w dżungli, którymi Wietnam 
Północny dostarczał zaopatrzenie dla Wietkongu – komunistycznej 
partyzantki działającej w Wietnamie Południowym. Amerykanie do-
słownie zasypali ten teren bombami, z których wiele nie eksplodowało i 
do dzisiaj stanowi zagrożenie. 

Phonsavan robi wrażenie mieściny z amerykańskiego Dzikiego Za-
chodu. Mieszkańcy żyją niemal wyłącznie z obsługi ruchu turystyczne-
go, podobnie jak mieszkańcy mieścin na Dzikim Zachodzie żyli wyłącz-
nie dzięki pobliskim złożom złota. Na każdym kroku widać pozostałości 
konfliktu z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Mieszkańcy używają 
korpusów amerykańskich bomb jako kolumienek lub wręcz… popiel-
niczek. Na ścianach restauracji jako dekoracje wiszą skorupy granatów, 
pocisków moździerzowych, taśmy nabojowe, a nawet zardzewiałe ba-
zooki.

Do tych trzech stanowisk, oddalonych od siebie o kilka kilometrów, 
wiodą wąskie ścieżki. Pod żadnym pozorem nie wolno schodzić z tych 
ścieżek – poza nimi śmierć czai się na każdym kroku.

Po nocy spędzonej głównie na szczękaniu zębami, o godzinie 9:00 sta-
wiłem się w agencji, gdzie wkrótce podjechał mały busik z grupą tury-
stów wybierających się na Równinę Dzbanów. To rozległy płaskowyż w 
centralnym Laosie usiany tysiącami ogromnych, kamiennych dzbanów, 
których pochodzenie, przeznaczenie i tożsamość twórców pozostają 
nieznane do dziś (fot. niżej). Są jak posągi na Wyspie Wielkanocnej – nie 
wiadomo kto, kiedy, jak i po co je stworzył i jakiej technologii do tego 
używał. W latach 30-tych ubiegłego wieku badania w Laosie prowadziła 
francuska archeolożka Madeleine Colani. Jedna z jej hipotez mówi, że 
dzbany były miejscami grzebalnymi. Inna hipoteza twierdzi, że dzbany 
służyły do przechowywania żywności. Według innej dzbany służyły po 
prostu do zbierania wody.

Jak było naprawdę – nie wiadomo. Nieznani pozostają twórcy tych 
gigantycznych naczyń, mimo, że ich wiek ustalono z grubsza na 2500 lat. 
Na niektórych dzbanach odkryto ślady rzeźb Tajemnica Równiny Dzba-
nów cały czas czeka na rozwiązanie. Ogółem znajduje się tu około 2000 
kamiennych naczyń. Do zwiedzania dostępnych jest jednak tylko kilka-
set zgrupowanych w trzech osobnych stanowiskach archeologicznych. 
Reszta znajduje się bowiem na terenie nafaszerowanym niewybuchami. 

Dzbany rozrzucone wśród drzew zrobiły na mnie ogromne wrażenie. 
Nie przypuszczałem, że są aż tak wielkie. Wiele dzbanów jest potrza-
skanych od amerykańskich bomb. Po drodze – rozbity radziecki czołg. 
Szybko zidentyfikowałem go jako PT-76 – lekki czołg pływający. Ro-
sjanie dostarczali czołgi tego typu Wietnamczykom i Laotańczykom. 
Niewiele z niego zostało – odstrzelona wieżyczka spoczywa kilkanaście 
metrów od zardzewiałego kadłuba. Musiał niewąsko oberwać… 

Po drodze na stanowisko kolejny przystanek – wioska, w której wa-
rzą lao-lao – laotańską „whisky”. Lao-lao to po prostu zwykły bimber 
pędzony z ryżu. Pod ścianami rozwalającej się szopy stoją ogromne ka-
dzie, w których fermentują ryżowe ziarna, przetwarzane następnie za 
pomocą prymitywnej aparatury na oleistą ciecz o zawartości ok. 40% 
alkoholu. Litr tego (nie)szlachetnego trunku nabyłem za nieco ponad 
dolara. Jeszcze nie oślepłem. Niedaleko znajduje się także największy z 
dzbanów o wadze około sześć ton. W pobliżu znajduje się także jaskinia, 
w której znaleziono nadpalone kości ludzkie (fot. nizej).

Zatrzymaliśmy się na posiłek w przydrożnej restauracji. Przewodnik, 
który z  obdarzył mnie szczególną sympatią (może jako Polaka?) odcią-
gnął mnie na bok i zaprowadził na tył restauracji, której właścicielem 
był jego dobry przyjaciel. Rozsiedliśmy się na wygodnych krzesłach w 
ogrodzie i piliśmy lao-lao przyniesione przez właściciela restauracji, za-
cieśniając więzy przyjaźni polsko-laotańskiej.

Ostatni przystanek to Spoon Village, czyli Wioska Łyżek. Jej historia 
rozpoczęła się w latach 80-tych, kiedy starszyzna wioski postanowiła, 
by resztki bomb przetopić na łyżki, bo tych akurat brakowało. Nabyłem 
trzy takie łyżki za 15 tysięcy kipów dając się naciągnąć jak dziecko – tego 
samego dnia na targu w Phonsavan kupiłem 10 identycznych łyżek za 
10 tysięcy kipów… Pozostałe kilka dni w Phonsavan spędziłem głów-
nie na konsumpcji lokalnego, znakomitego piwa i szwendaniu się po 
okolicy. Na każdym podwórku piętrzyły się stosy wojskowego żelastwa, 
jednak na propozycję zakupu Laotańczycy odpowiadali: nie i koniec! 
Po długich targach udało mi się kupić fragment bomby kasetowej za 5 
dolarów…

Sylwestra spędziłem z międzynarodową ekipą we włoskiej knajpie 
prowadzonej przez Hiszpana. Spotkałem Toma – Amerykanina. Zwró-
cił uwagę na sweter z logo mojej amerykańskiej uczelni. Okazało się, że 
sam uczęszczał do niej przez kilka semestrów na początku lat 70-tych! 
Znaczy się – ziomal! Przegadaliśmy kilka godzin. Okazało się, że Tom 
też uczy angielskiego w Tajlandii. Jeden z jego synów służy w US Army i 
właśnie przygotowuje się do wyjazdu ze swoją brygadą do… Polski.

Następnego dnia wieczorem miałem autobus powrotny do Vientiane. 
Jako że podróż miała trwać całą noc wykupiłem sobie miejsce w autoka-
rze sypialnym. Okazało się jednak, że prycze są PODWÓJNE, a moim 
współspaczem był wyjątkowo otyły Chińczyk.              Mateusz Biskup
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Wojna i poznańska rodzina
wysiedleni (5)
    W jAGOdOWYM 
    KRÓLESTWIE (II)
Po opuszczeniu Ostrowi Mazowieckiej 

w obawie przed frontem, w lipcu 1944 
roku zamieszkaliśmy w oddalonej 5 km 
Publicznej Szkole Powszechnej w Dudach. 
Wybudowana została przed wojną w la-
tach wielkiego światowego kryzysu gospo-
darczego i jest dowodem na to, że nawet 
w tak trudnym okresie coś się w naszej 
odrodzonej Polsce mądrego i pożytecz-
nego robiło. Jak widać, na tych terenach 
byli znakomici fachowcy, którzy potrafili zaprojektować i zbu-
dować, z tradycyjnego tutejszego puszczańskiego budulca, jakim 
było od wieków drewno, tak okazały, piękny architektonicznie i 
funkcjonalny budynek szkolny. Na parterze znajdowały się trzy 
izby lekcyjne i szkolna kuchnia, a na piętrze mieszkania dla na-
uczycieli. Przylegający do lasu piaszczysty dziedziniec szkolny 
był nieogrodzony, znajdowała się na nim cembrowana studnia z 
kołowrotem, a na przeciwnym krańcu – szalety.

Zamieszkaliśmy w klasie, ławki szkolne zestawione zostały pod 
ścianę. Jedna część naszej klasy to była sypialnia – sienniki uło-
żone na podłodze – a druga pełniła funkcję pokoju dziennego. 
Dwie pozostałe klasy były też zajęte. Mieszkała tam czteroosobo-
wa rodzina profesora Wacława Krauzego, przedwojennego na-
uczyciela matematyki i opiekuna drużyny harcerskiej w ostrow-
skim gimnazjum, oraz ppięcioosobowa rodzina Kopczyńskich. 
Na piętrze mieszkał pan Ryszard Wargocki, który był kierowni-
kiem szkoły i chyba jedynym w niej nauczycielem.

Stanowiliśmy piętnastoosobową grupę letników, złożoną z 
sześciorga dorosłych i dziewięciorga dzieci. Chłopców – ja-
godowych królewiczów – było pięciu. Oprócz naszej trójki, był 
dwunastolatek, rówieśnik Jasia, nad wiek poważny Wiesio Krau-
ze i dziewięciolatek, rówieśnik Andrzeja, złośliwy rudy Sewer 
Kopczyński. Dziewczynki – panny borówczanki – były cztery. 
Dwie Kopczyńskie - już prawie panienki - starsza niesympatycz-
na Krysia i młodsza miła Basia, moja rówieśnica siedmioletnia 
Lala Krauzówna i nasza siostra czteroletnia Małgosia.

Znaleźliśmy się w puszczy. Chociaż byliśmy tylko kilka ki-
lometrów od Ostrowi Mazowieckiej to wszystko było tu dla 
nas zupełnie nowe – nadzwyczajnie ciekawe. Wolnego czasu 
mieliśmy bardzo dużo. Lato było piękne, słoneczne. Poznawa-
liśmy ten nieznany nam świat borowy, który na każdym kroku 
zadziwiał nas cudami przyrody. Zachwycało nas piękne i pełne 
poezji życie lasu i leżącej w środku puszczy wsi. Zbieraliśmy ja-
gody i poziomki, których w najbliższym otoczeniu było bez liku. 
Odkrywaliśmy coraz to nowe ciekawe miejsca. Leśne malinia-
ki, pełne aromatycznych malin. Na osłoniętych, nasłonecznio-
nych pochyłościach cierniste „jeżyniaki” z granatowymi trochę 
cierpkimi, ale smacznymi owocami. Na leśnym bagnie płożące 
się krzewinki żurawiny z czerwonymi, soczystymi, kwaśnymi ja-
godami. Zastanawialiśmy się czy jeża nazywa się jeżem dlatego, 
że ma kolce jak jeżyna, czy też może jeżynę nazywa się jeżyną, 
bo ma kolce jak jeż? Czy żurawina jest żurawiną, dlatego że jest 
przysmakiem żurawi?

Pan Wargocki przekazywał nam swoją wiedzę o grzybach. 
Uczył nas jak odróżniać osobniki jadalne od trujących, gdzie 
rosną poszczególne gatunki grzybów. Tłumaczył, że każdy 
grzyb odgrywa w leśnym systemie jakąś rolę, dlatego nie wolno 
kopać i niszczyć nawet osobników niejadalnych lub trujących. 
– Nie niszczcie niczego, bo wszystko w przyrodzie jest potrzebne, 
zwróćcie uwagę jaką ozdobą boru jest zwykły czerwony muchomor  
–  mówił. 

Stanisław Kostka  
SZYMAŃSKI

Sprawdzaliśmy tę wiedzę w praktyce, przestrzegaliśmy tych 
mądrych rad i zaleceń, ale lato było suche, a grzybów niewiele. 
Tylko w zagajnikach sosnowych było trochę maślaków i czasem 
można się było natknąć na przysadzistego prawdziwka lub na 
przycupnięte we mchu stadko złotych kurek. Pod brzozami i osi-
kami wypatrzyć wyprężonego na baczność kozaka, a na porębie, 
sto, na smukłej nodze, rozłożony szeroko parasol – sowę, jeden z 
najsmaczniejszych grzybów, którego tutaj nie zbierano. Obawia-
no się pomylenia go z muchomorem sromotnikowym – śmier-
telnie trującym grzybem.

Nasze chłopięce zajęcia i zabawy nie ograniczały się do wę-
drówek po lesie i zbierania owoców runa. Czuliśmy się jak 
skauci na letnim obozie. Stawialiśmy szałasy, robiliśmy leszczy-
nowe łuki i urządzaliśmy konkursy łucznicze. Wymyślaliśmy co-
raz to nowe konkurencje i nadawaliśmy, sami sobie, stopnie har-
cerskich sprawności: zbieracz, grzybiarz, zielarz, bartnik, obser-
wator, szperacz, tropiciel, łucznik, myśliwy, drwal. Janek wpadł 
na pomysł, aby obozowym zwyczajem, przed wejściem do szkoły 
ułożyć na ziemi polskie godło. Profesor Krauze, człowiek nie-
zwykle nerwowy, stale się czegoś obawiający, był tym pomysłem 
przerażony. Pozwolono nam jednak na zrobienie herbu Ostrowi. 
Tarczę herbową wykonaliśmy z zielonego mchu, najważniejszy 
element – ostrowę z sosnowej gałęzi, a sierp księżyca i gwiazdę, 
ze złotych szyszek świerkowych.

Oprócz zabaw mieliśmy też obowiązki. do nas należało za-
opatrywanie kuchni w wodę i opał. Nosiliśmy wodę ze stud-
ni, zbieraliśmy chrust i łamaliśmy go na nadające się do pa-
lenia kawałki. Ojciec dalej pracował we młynie na Małkińskiej 
i jeździł codziennie rowerem do Ostrowi. Wracał pod wieczór. 
Przywoził wszystko co było nam potrzebne do życia. Tylko mle-
ko i jajka kupowaliśmy u najbliższego gospodarza. Chodziliśmy 
codziennie na wieś. Spotykaliśmy tam naszych rówieśników, ale 
oni nie przychodzili do nas na szkolną polanę, bo wszyscy na 
wsi, włączając w to dzieci, zajęci byli swoimi codziennymi obo-
wiązkami.

Nadszedł sierpień. Zaczęły się żniwa. Pogoda sprzyjała żni-
wiarzom. Pracowano, jak zwykle w czas żniw, od rana do wie-
czora. Mimo tej całodniowej ciężkiej pracy, kiedy zaszło słońce, 
o wieczornym chłodzie, dobiegały ze wsi śmiechy, słychać było 
harmonię i śpiewy. My też po zachodzie słońca siadaliśmy na 
schodach, przed szkołą. Wsłuchiwaliśmy się w wieczorne, tajem-
nicze odgłosy ciemnego lasu, patrzyliśmy w niebo, na którym 
zapalały się miliardy gwiazd i po którym, nad czarnym borem, 
odbywał swój spacer niebiański wędrowiec – księżyc. Zapomi-
naliśmy o niebezpieczeństwach, o troskach i o tym, że na tym 
pięknym świecie trwa straszna wojna. Dorośli prowadzili długie 
rozmowy. Ojciec grał na harmonijce ustnej. Śpiewaliśmy, a bór 
wtórował nam cicho szumem drzew. 

Drużynowy – profesor Krauze – był wśród nas, opowiadano 
starodawne dzieje, wskrzeszano bohaterskie czasy, szumiały knie-
je, ale niestety ognisko nie płonęło. Niemcy obawiali się nocnych 
nalotów i wiedzieli o zrzutach zaopatrzenia przeznaczonego dla 
polskiego ruchu oporu – Armii Krajowej. W ciemnościach nocy 
nadlatywały alianckie samoloty transportowe i akowcy ustawiali 
świetlne znaki, najczęściej były to rozpalone ogniska, aby piloci 
orientowali się gdzie mają dokonać zrzutu. 

Władze okupacyjne, chcąc temu przeciwdziałać, zarządziły 
całkowite zaciemnienie. Po zmroku poza domem nie wolno 
było zapalać żadnego światła. W domu przed użyciem jakie-
gokolwiek oświetlenia, trzeba było najpierw zasłonić szczelnie 
okna. Często przeprowadzano kontrole zaciemnienia i z całą wo-
jenną bezwzględnością karano nawet za drobne niedociągnięcia. 
Dudy, jak prawie wszystkie wioski w Polsce, nie miały elektrycz-
ności, więc zarządzenie o zaciemnieniu nie sprawiało nikomu 
wielkiego kłopotu. A latem dni były długie i problem ten w ogóle 
nie istniał. Ale za rozpalenie po zmroku ogniska groziło zesłanie 
do obozu koncentracyjnego, a nawet śmierć. O ognisku mogli-
śmy tylko pomarzyć, pogadać i ... pośpiewać. cdn

                                                     Stanisław Kostka SZYMAŃSKI



11

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

plan wydatków na 2017 rok (zł)
Remont pomieszczeń w SP 85                    8 000
Remont pomieszczeń w Przedszkolu 82                          7 000
Dzień Dziecka w SP85 (nagrody w konkursach)   3 000
Wypoczynek letni dla dzieci z Osiedla w SP85   9 000
Koncerty w  Szkole Muzycznej I stopnia                   4 000
Wynajem sali gimnastycznej mieszkańców                    3 000
Festyn Osiedlowy w SP85                            5 500
Zakup materiałów dla Straży Miejskiej    1 400

Pół roku minęło od wniosku  do ZDM o wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego na ul. Pustej. Dla ZDM to za mało?.

W interesie każdego z nas leży, aby najbliższa okolica była 
bezpieczna i przyjazna, a nasze życie jak najbardziej beztro-
skie i komfortowe. Zwłaszcza mieszkając na peryferiach duże-
go miasta chcemy, aby otoczenie naszego miejsca zamieszka-
nia było spokojne i odizolowane od wielkomiejskiego zgiełku, 
chcąc jednocześnie, aby nie było pozbawione wszelkich wy-
gód, z których od dawna korzystają mieszkańcy Centrum.

Radni Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, pewnie nie 
jedyni w mieście, odbierają liczne sygnały o mieszkańcach nieza-
dowolonych ze zbyt dużego ruchu samochodowego pod oknami, 
prowadzonej w sąsiedztwie uciążliwej działalności gospodarczej, 
nieremontowanej od lat nawierzchni ulicy czy niesprawnego 
oświetlenia drogowego. Sygnały te często docierają do radnych 
okrężną drogą – dowiadujemy się o nich nie od samych miesz-
kańców, a od różnych instytucji podległych Urzędowi Miasta 
Poznania lub mediów, które stają się adresatem licznych listów, 
podpisywanych przez osoby zainteresowane sprawami najbliż-
szej okolicy. 

dobrze, że tak wielu osobom zależy na polepszeniu życia na 
naszym osiedlu, zachęcamy jednak do bezpośredniego kon-
taktu z Radą Osiedla. Nie wymaga to formalnych pism – można 
po prostu zadzwonić lub napisać, albo umówić się na spotkanie 
z przedstawicielem rady. Wsłuchując się w głosy mieszkańców 
Rada jako oficjalna Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania 
przedstawi je właściwej jednostce miejskiej na drodze formalnej, 
co pozwala na szybsze i skuteczniejsze załatwienie sprawy niż 
zasypywanie urzędników dziesiątkami różnych pism w tej samej 
sprawie.

Sygnały mieszkańców są przez Radę Osiedla traktowane z 
e zrozumieniem i powagą. Ubiegłoroczne lipcowe spotkanie 
mieszkańców Antoninka zaowocowało uchwaleniem oficjalnego 
stanowiska ws. potencjalnej rozbudowy przychodni przy ul. Ha-

liny (zgodnie z wolą mieszkańców opinia jest negatywna) oraz 
uspokojenia ruchu na ul. Pustej (fot. niżej). Na tej ostatniej lada 
dzień zostanie – zgodnie z głosem zainteresowanych – wprowa-
dzony ruch jednokierunkowy od Ludmiły do Bożeny. 

Reakcją na sygnały mieszkańców jest także sfinansowanie 
ze środków Rady Osiedla projektu budowy ulic dobrochny, 
Świętochny i Władymira oraz dążenie do tego, aby budowa 
tych ulic odbyła się w jak najbliższym czasie. Trwają starania o 
doprowadzenie do poprawy stanu kolejnych ulic na terenie osie-
dla – w ostatnich miesiącach dywaniki asfaltowe pojawiły się na 
wielu drogach w Zielińcu. W tym roku i następnych będą podej-
mowane kolejne działania, nie tylko dotyczące osiedlowych ulic.

Aby realizować Państwa postulaty musimy najpierw je po-
znać, dlatego zachęcamy do wszelkich form kontaktu z Radą 
Osiedla. Jako Państwa sąsiedzi, mieszkańcy tych samych okolic, 
często jesteśmy w stanie lepiej poznać zgłaszane sprawy, niż mogą 
zrobić to miejscy urzędnicy. Prosimy o tym nie zapominać!

                                                                                    Roch Burandt
                   Rada Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole

rada daje radę
Atoninek-Zieliniec-Kobylepole

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Opłata za siedzibę Rady Osiedla                  11 000
Biuletyn osiedlowy - promocja SPS105 i Osiedla   6 000
Integracja mieszkańców DPS z mieszkańcami   3 000
Odrestaurowanie zabytkowej wieży                              10 000
Odrestaurowanie figur Świętych w Katedrze               10 000
Doposażenie siłowni zewnętrznej  MOS   7 000
Bieżące remonty osiedlowych dróg i chodników        72 017
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji             2 400
Utrzymanie boiska i placów zabaw                        6 000
Modernizacja placu przy SP85                                      70 000
Dziety Rady i Zarządu                                                       8 393
Ogółem                                                                               253 710

Tzw. Park Jednego Drzewa na Śródce bardzo zmienił się na ko-
rzyść, ale wymaga jeszcze sporo pracy, aby wyglądem by godny 

tej wyjątkowej części miasta. 

Odtworzony parkan i nowa brama Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy ul. Bydgoskiej powstały przy wsparciu Rady 

Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady- Komandoria.
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ulica aleksandra studniarskiego?

nowa ul. gdyńska całkiem inna

zagadkowe działania urzędników woś

Zastępca prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski zapewnił 
podczas spotkania z Radą Osiedla Główna, że zrujnowany od 

lat szpetny barak przy ul. Krańcowej zostanie w tym roku roze-
brany.  Na tym miejscu może powstać wielorodzinny komunal-

ny budynek mieszkalny.

Całkiem niedawno, bo w grudniu minionego roku, dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania 
Leszek Kurek oświadczył, że ma do dyspozycji 9 mln zł na 
usunięcie niebezpiecznych odpadów, nielegalnie zmagazy-
nowanych kilka lat temu przy ul. św. Michała (fot. z prawej) 
. Zdumiewa podanie  do publicznej wiadomości kwoty do 
wydania na ten cel, bo chyba to uczestnicy przetargu powinni 
proponować swoje ceny! 

Szef WOŚ mówił też dziwne rzeczy o zamierzeniach „...rozpo-
znania rynku podmiotów dysponujących instalacjami do przetwa-
rzania odpadów niebezpiecznych i posiadających możliwości ich 
zagospodarowania, które mogłyby wziąć udział w przetargu”. Do-
wiedzieliśmy się, że urzędnicy WOŚ korespondowali szeroko z 
urzędami marszałkowskimi w całej Polsce poszukując firm, któ-
re mogłyby się zająć usunięciem „toksycznej bomby” tykającej 
przy poznańskiej ulicy. 

Tu narzuca się pytanie, po co u licha miejski urzędnik, or-
ganizujący przetarg na usunięcie odpadów z miasta, jest tak 
nadgorliwy, że „rozpoznaje rynek”w całym kraju i martwi się 
o możliwości utylizacyjne ewentualnych uczestników przetar-
gu. To tylko wydłuża i tak już kompromitująco długi czas ocze-
kiwania na likwidację zagrożenia. Przecież wszystkie warunki 
zawarte muszą być koniecznie w specyfikacji przetargowej, a 
komisja może dokładnie sprawdzić załączone przez uczestników 
dokumenty, uprawnienia, koncesje itd. Dyrektor L. Kurek musi 
wiedzieć o tym doskonale, ale dla mas opowiada banialuki, uda-
jąc wielce zatroskanego, bardzo odpowiedzialnego bojownika o 
czyste środowisko w skali co najmniej kraju. Po co to robi? - oto 
jest pytanie.

Nie na tym koniec wątpliwości co do przejrzystości działa-
nia WOŚ i wiarygodności zatrudnionych tam na wysokich sta-

nowiskach urzędników. Otóż pod koniec stycznia br. dyrektor 
Leszek Kurek znów informował publicznie o działaniach podle-
głej mu jednostki, zmierzających do likwidacji toksycznego ma-
gazynu przy ul. św. Michała. 

Tym razem najpierw martwi się ewentualnymi kłopotami 
ewentualnych zagranicznych uczestników przetargowego postę-
powania, a potem oświadcza jakby nigdy nic, że w tegorocznym 
budżecie miasta przeznaczono na ten cel 4,463 mln zł (tak do-
kładnie, co do złotówki!). To jest więc niespełna połowa kwoty 
podanej przed miesiącem jako już „zabezpieczonej” przez Radę 
Miasta na likwidację „bomby”. dyrektor L. Kurek nie wyjaśnia 
tej rażącej rozbieżności, ale ostrzega, że jeśli wspomniana 
kwota nie wystarczy, to nie wszystkie odpady zostaną usunię-
te. Czy po trzech latach usilnych działań urzędniczych problem 
nadal pozostanie? Czekamy na zakończenie przetargu. 

                                                                           Marcin dymczyk

obietnica rozbiórki baraku

Między budynkami nowego osiedla „Kwadrans”, od ul. Wiej-
skiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 45, pobiegnie nowa 

ulica. Samorząd zaproponował, aby nazwa upamiętniała mło-
dego mieszkanca Głównej Aleksandra Studniarskiego - ofiary 

powojennych represji komunistycznych. 
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

Przez kilka miesięcy uczniowie Gimnazjum nr 20 realizowa-
li projekt Duchy Mickiewicza. Bo przecież duchy to podstawa 
romantyzmu i są one obecne w całej twórczości Adama Mickie-
wicza. Mieliśmy nadzieję, że naszą twórczość będzie wspierał 
duch samego wieszcza. Działania miały na celu udowodnienie, 
że wieszcz romantyczny i jego przesłanie nie przeminęły.

Uczniowie tworzyli bloga, uczestniczyli w wycieczkach, lekcji 
muzealnej, warsztatach teatralnych i przygotowali przedstawie-
nie „Dziady cz II”, oparte na dramacie A. Mickiewicza. Wszystko 
to przybliżało sylwetkę naszego poety i jego twórczość.

Rzecz rozpoczęła się 
wycieczką do Muzeum 
Adama Mickiewicza 
w Śmiełowie na Ziemi 
Kaliskiej. Tam ucznio-
wie przekonali się, jak 
wiele pamiątek pozo-
stało po pobycie poety 
w Wielkopolsce. Pani 
przewodnik zapoznała 
młodzież nie tylko z 
oficjalnymi faktami z 
życiorysu Mickiewicza, 
ale także przekonała 
nas, że byl to młody, 
przystojny mężczyzna, 
który miał powodzenie 

u kobiet. Nagle postać szkolnego, obecnego w podręcznikach 
twórcy przestała nudzić, wręcz wzbudziła coś na kształt podzi-
wu, a już na pewno autentycznego zaciekawienia. 

Mickiewicz zszedł z piedestału, stał się człowiekiem, jakiego 
warto poznać. A to był dopiero początek. Kolejną częścią wy-
jazdu była lekcja muzealna i ballada „Świteź”. Opowiadająca o 
cudownym ocaleniu wioski młoda dziewczyna okazuje się zjawą, 
a kwiaty na jeziorze magiczna karą dla oprawców. Joanna pięk-
nie przeczytała fragment tekstu, a nastrój pogłębiały przepiękne 
sale muzealne. Obejrzeliśmy film oparty na tekście ballady, który 
wzbudził wielkie zainteresowanie w całej Europie. Okazało się, 
że duch poety nadal jest obecny w naszej kulturze. 

duchy mickiewicza 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy pokazali, że technika XXI 
wieku jest wręcz niezbędna, by wystawić „Dziady”, by przesłanie 
duchów występujących w dramacie było aktualne. Był lekki dym, 
obowiązkowe światło świec, zasłonięte okna, mrok, niepokojące 
odgłosy burzy, łańcuchów, wyjących duchów. Uczniowie klasy 
IA zamienili się w duchy Aniołków, Sowy i Kruka, było też Wid-
mo Złego Pana i Zosi. 

Guślarze wypowiadali zaklęcia, a tłum wieśniaków powtarzał: 
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie....Co to będzie, co to będzie”. 
Liczyło się nie tylko samo przedstawienie, lecz godziny prób, 
powtarzanie tekstu, a przede wszystkim fakt, że młodzi aktorzy 
musieli zrozumieć przesłanie: „Kto nie był ni razu człowiekiem, 
temu i człowiek nic nie pomoże”. I w ten sposób kolejne pokolenie 
poniesie dalej naukę naszego wieszcza narodowego.

Uczestniczyliśmy w przedstawieniu teatralnym w formie prze-
pięknego monologu, opartego na twórczości A. Mickiewicza. 
Fragmenty tekstów przeplatały się z refleksją i faktami z życia 
wieszcza. Później odbyły się warsztaty, na których Radek, Joasia 
z IIIB i Kaja z IA mieli okazję przekonać się, jak trema potrafi 
zdziałać cuda i jak trudno jest występować na scenie przed nie-
znaną publicznością. I po raz kolejny XIX-wieczne teksty ożyły, 
nabrały mocy – duch Mickiewicza znów był z nami.

Na blogu Martyny i Kamila z II A, pojawiła się ucharakteryzo-
wana Zosia – tragiczny duch, nieszczęśliwy i trochę przerażający, 
ale nadal lekki, piękny. Były też opracowane na modulatorze gło-
su fragmenty „Dziadów” wygłaszane przez duchy, czytane przez 
Roksanę z IIIA, Piotra z IIIB, Kaję, Karolinę, Weronikę, Julię z 
IA. W prace włączyli się informatycy z IIIB Radek i Kacper. Oka-
zało się, że Adam Mickiewicz i możliwości współczesnego opro-
gramowania komputerowego bardzo do siebie pasują.

Projekt wiele nas nauczył. Uczniowie poznali twórczość Adama 
Mickiewicza z innej strony, uczestnicząc w procesie tworzenia. 
Mamy tylko nadzieję, że i duch Mickiewicza jest zadowolony. 

                                  Beata Kucharska, Magdalena Żukowska

Lekcja wychowania fizycznego na lodowisku Malta Poznań. “Wyścigi rzędów” z klasą 3A. Małgorzata Woźniak
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
     ZEBRALIŚMY 26 343 ZŁ!
Radośnie i energicznie zagrała 15 stycznia br. przy Harcerskiej 3 

najgłośniejsza orkiestra świata. To już trzynasty raz w SP 45 został 
założony Sztab WOŚP, który tym razem zagrał dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej seniorom. 

Tradycyjnie wiernymi wolontariuszami byli uczniowie i absolwenci 
SP 45 oraz ich opiekunowie. Do akcji włączyli się gościnnie występują-
cy: zapaśnicy Klubu Sportowego Sobieski, wokalistka Ania Polowczyk, 
skrzypaczka Kaja Warczyńska, członkowie Ogólnopolskiej Szkółki Tań-
ca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz. Swoje talenty zaprezentowali 
również młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły. Podziękowaniem dla 
kwestujących i hojnych darczyńców był słodki poczęstunek w kawiaren-
ce oraz serduszkowa dyskoteka, a na koniec - światełko do nieba.

Kiedy w szkolnej auli trwała zabawa, komisja skrupulatnie przeliczała 
zebrane przez wolontariuszy pieniądze. Ofiarność poznaniaków okazała 
się imponująca. Najbardziej wartościowa puszka zawierała ponad 2 tys. 
zł. W tym roku SP 45 wzbogaciła konto WOŚP o 26 343 zł. To wspania-
ła suma. Niech pomoże dzieciom i seniorom!

Z przyjemnością informujemy, że w trzynastu Finałach WOŚP (czyli 
od 2005 roku) nasz Sztab zebrał 231 000 zł. Mamy nadzieję, iż za rok 
zagramy ponownie, a będzie to granie o wysoką stawkę, gdyż wtedy się-
gniemy do przekroczenia ćwierć miliona zł! 

                      Z gorącymi podziękowaniami Sztab WOŚP przy SP 4

    ŻYWA LEKCjA HISTORII
Spotkania z historią to nie tylko lekcje. Dziś uczniowie mogli zde-

rzyć się z przekazaną przez aktorów wizją średniowiecznego świata ry-
cerskiego. Pasowaniu na rycerza, ślubowaniu i przebieraniu w stroje z 
epoki towarzyszyły niemałe emocje. Obserwacja, zabawa i śmiech to 
niekiedy najlepsi nauczyciele.

PAN KULECZKA I PRZYjACIELE
„Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka to krótkie opowiadania dla dzie-

ci. Pana Kuleczkę lubią wszyscy, ponieważ jest tolerancyjny, towarzyszy 
zabawie, zapewnia bezpieczeństwo, uczy poszanowania reguł. Jego pod-
opieczni: spokojny pies Pypeć, rozbrykana kaczka Katastrofa i bzyczą-
ca mucha Bzyk-Bzyk nigdy się z nim nie nudzą, a gdy nabroją, zawsze 
mogą liczyć na wybaczający uśmiech Pana Kuleczki. Tak też było na 
spotkaniu dzieci z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych z boha-
terem tej książki.

Z LECH FOOTBALL ACAdEMY
Najmłodsze piłkarki z SP 45 rozegrały mecz towarzyski z drużyną 

dziewczynek z Lech Poznań Football Academy. Było to bardzo miłe spo-
tkanie, w którym absolutnie nie chodziło o wynik, a o dobrą zabawę we 
wspólnym gronie być może przyszłych następczyń Ewy Pajor. Kto wie?

     BABCIE LUBIĄ CZYTAĆ
W tym roku dzieci z SP 45 sprawdzają, czy dorośli lubią czytać. Dziś 

przyszła kolej na babcie. Zaprosiliśmy babunię Basi i Zosi, która prze-
czytała fragment powieści pt. „Babcia na jabłoni” napisanej przez au-
striacką pisarkę– Mirę Lobe. Okazało się, że zaproszony gość bardzo 
lubi czytać i to nie tylko swoim wnuczkom, ale także wszystkim dzie-
ciom z oddziałów przedszkolnych i klas I –III.  Przeczytany fragment 
opowiadał o Andim, który nie miał swojej babci i był z tego powodu 
bardzo smutny. Jak to się stało, że chłopiec zyskał dwie babcie dowiedzą 
się dzieci czytając dalsze losy bohatera. Pani Ola pokazała nam również 
jak się robi czapki na drutach.  Bardzo dziękujemy!!!

Z „PANEM TWARdOWSKIM”
Uczniowie klas VI obejrzeli spek-

takl teatralny „Pan Twardowski” w 
wykonaniu aktorów Narodowego 
Teatru Edukacji z Wrocławia. Twar-
dowski to znana postać z baśni i z 
legend, która zaprzedała duszę diabłu 
w zamian za mądrość i znajomość 
magii. Losy tego legendarnego bo-
hatera inspirowały wielu twórców, a 
zaprezentowany spektakl opierał się 
przede wszystkim na powieści J. I. 
Kraszewskiego „Mistrz Twardowski”. 
Gra aktorów, niezwykła scenografia, 
ciekawa charakteryzacja i kostiumy 
stworzyły naprawdę piękne przedsta-
wienie. Szóstoklasiści dostrzegli rów-
nież, że historia o Panu Twardowskim 
oraz poruszane problemy są wciąż 
aktualne. Bo czy warto, tak jak Twardowski, osiągnąć cel w zamian za 
potępienie? Każdy ma prawo do swojej odpowiedzi.
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zasady dobrego wychowania
nakrycia z głów!

z kroniki policyjnej

Ciągle nurtuje mnie myśl skąd czerpać owe zasady dobrego 
wychowania? Podstawy kultury osobistej wynosi się z domu. 
A jeśli w jakiejś rodzinie nie zwracano na owe zasady uwagi? 
Trzeba uczyć się samemu od innych. Czasem może w szkole 
jakiś nauczyciel (albo i woźna) rzuci uczniowi uwagę: wytrzyj 
buty! zdejmij czapkę!

No, i ja właśnie o tych czapkach tudzież innych nakryciach 
głowy męskiej, chcę nieco napisać. Zaskoczył mnie na małym 
ekranie pewien utytułowany ekspert, który mądrze prawił. Nie-
dawno to było, więc zimową porą, choć śnieg nie sypał, wiatr nie 
wiał, a ten przed kamerami o wypowiedź poproszony w kapelu-
szu został. A powinien z gołą głową. Nie wiedział, że to element 
bon tonu? Chciał łysinę ukryć? Włosy miał przetłuszczone? Nie 
wiem. Po chwili w aurze nieco gorszej, bo śnieg padał, pani się 
wypowiadała. Nie zważając na pogodę, stała z odkrytą głową o 
fryzurę się nie martwiąc. A tak na marginesie: czemu reporterzy 
nie mogą na tę chwilę swojej pracy zdjąć tych kilometrów szali, 

którymi są okutani jak na jakiejś Syberii. Ja wiem – taka moda, 
ale zapatrzy się kto młody i na lekcji/wykładach też będzie tak to 
gardło chronić....

Wracając do męskiego okrycia głowy. Panowie! Czasem wy-
pada choćby uchylić kapelusza, kiedy tylko kiwnięciem głowy 
dajemy znać owo powitanie na odległość. Nie ma natomiast 
żadnego usprawiedliwienia w sytuacji, gdy mężczyzna wita się 
z kobietą: czapki z głów! A przede wszystkim te nakrycia, któ-
re mają rondo czy daszek, za które łatwo chwycić. 

Czemu takim, wydawałoby się, drobiazgiem się zajmuję? Bo 
to w kulturze osobistej wcale żaden drobiazg nie jest. Obnażenie 
głowy to wyraz szacunku dla osoby (dla widzów), dla instytucji, 
do której się wchodzi (dom rodzinny, urząd, kościół – przedsta-
wiciele starszego pokolenia uchylają kapelusz itp. przechodząc 
koło świątyni – takiego szacunku ich nauczono!). Naturalnie, 
gdy spotka się dwóch znajomków, to można w tej czapce po-
zostać (no, chyba że jeden przed powitanie, już głowę odkrywa 
to i temu drugiemu też tak wypada. A zwłaszcza wówczas, gdy 
młodszy wita się ze starszym...).

A wracając do wstępu i mojego dylematu skąd czerpać wzo-
ry dobrego zachowania – sama sobie odpowiadam: zewsząd, 
byle nie z telewizji!                                                                   (E.K.)

Ul. Sławomira. Nieznany sprawca wybijając szybę w 
oknie piwnicznym włamał się do domu jednorodzinnego i 
dokonał kradzieży pieniędzy w różnych walutach, aparatu 
fotograficznego Sony, zegarka Tissot, perfum Victor Rolf 
oraz kasetki z biżuterią. Brak monitoringu. Zdarzenie w 
dniu 31.12.2016r./01.01.2017r., godz. 19:20-3:00. Zgłosze-
nie godz. 10:00.

Ul. Swantibora. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie 
okna dokonał włamania do domu jednorodzinnego, a na-
stępnie kradzieży biżuterii złotej, monet kolekcjonerskich 
oraz pieniędzy. Straty zostaną podane w terminie później-
szym. Zdarzenie w dniu 06.01.2017r. godz. 19:30/19:40. 

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez wyważenie 
drzwi włamał się do sklepu mięsnego „Mielczarek” i do-
konał kradzieży artykułów spożywczych. Straty na szkodę 
sklepu zostaną podane w terminie późniejszym. Zdarzenie 
w dniu 16/17.01.2017r. 

Ul. Krańcowa. Nieznany sprawca podważając drzwi wej-
ściowe włamał do sklepu Delikatesy Centrum, a następnie 
dokonał kradzieży papierosów oraz alkoholu. Zdarzenie w 
dniu 14.01.2017r.

 Rondo Śródka. Nieznany sprawca przywłaszczył pozostawio-
ny na stacji benzynowej telefon komórkowy wartości 1400zł na 
szkodę Damiana K. Miejsce zdarzenia monitorowane. 

Ul. Warszawska. Barbara M. zawiadomiła, że Dawid M. przy-
uczający się do pracy kasjera, wykorzystując nieuwagę pracow-
nika stacji Łukoil, dokonał kradzieży pieniędzy i odzieży służbo-
wej. Straty 1140zł na szkodę zgłaszającej.

Ul. Komandoria. Albert lat 25 kierował samochodem bmw w 
stanie nietrzeźwości. Zatrzymany przez WZM KMP P-ń/POI KP 
Nowe Miasto.

Ul. Główna. Nieznany sprawca dokonał kradzieży katalizatora 
z samochodu Fiat Doblo. Brak monitoringu. Zdarzenie w dniach 
13/16.01.2017r.

Ul. jana Pawła II. Monika K. lat 36 wolontariuszka 
WOŚP (notowana za kradzieże i włamanie) wraz z dru-
gim sprawcą, poprzez rozcięcie plomb dokonali wła-
mania do dwóch puszek WOŚP, a następnie dokonali 
kradzieży pieniędzy w nieustalonej kwocie na szkodę 
WOŚP. Zdarzenie w dniu 15.01.2017r. W dniu 16.01.2017r. 
zatrzymano drugiego sprawcę Dariusza G. lat 37. Zatrzy-
mani przez WK i Dzielnicowych KP Poznań N. Miasto.

Ul. św. Michała. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie zamka 
drzwi do klatki schodowej dokonał kradzieży wózka dziecięcego. 
Teren nie objęty monitoringiem miejskim. Straty 800zł. 

Rondo Śródka. Kierujący autobusem komunikacji publicznej 
Solaris wjeżdżając na dworzec autobusowy na przejściu dla pie-
szych potrącił pieszego. Pieszy Marek l.58 w wyniku wypadku 
doznał ciężkiego uszczerbku ciała (w tym zmiażdżenia lewego 
uda). Uczestnicy trzeźwi. 

Ul. Smolna. Nieznany sprawca po złamaniu hasła zabezpie-
czającego włamał się na konto pocztowe Adriana M. 

Ul. Termalna. Łukasz Z. wyłudził dobę hotelową. Straty 282 zł 
na szkodę Novotel Poznań.

Ul. Rynek Śródecki. Nieznany sprawca pod pretekstem po-
mocy przy wniesieniu zakupów wykorzystał nieuwagę Stefanii 
l.86 i z torby dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu 
osobistego, karty emeryta i rencisty oraz gotówki w kwocie 850zł. 
Zdarzenie w dniu 10.01.2017r. ,godz. 13:20. Brak monitoringu.

Ul. Bałtycka. Łukasz l.28 kierował samochodem Renault Me-
gane będąc w stanie nietrzeźwości. 

uwaga włamania!
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radosne wydarzenia
Z życia Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
W dni lutowe mroźne (może takie się zda-

rzą) nie ma nic lepszego niż treściwa roz-
grzewająca zupa. 

BARSZCZ UKRAIŃSKI
Składniki na 5 – 6 porcji; szklanka fasoli, 

ziemniaki, marchew, ćwiartka małej kapusty, 
buraki, seler, pietruszka, listek laurowy, zie-
le angielskie, 1/3 kg żeberek, do smaku: sól, 

pieprz, ocet lub cytryna, cukier.
Fasolę namoczyć na noc, rano wstawić wraz z mięsem. Na-

stępnie dodać warzywa pokrojone w kostkę. Gotować do mięk-
kości, dodać przyprawy. Przyprawić według smaku.  Przed po-
daniem na każdym talerzu zrobić kleks z kwaśnej śmietany. 
dla smaku i ozdoby. Smacznego!   

Ledwo pożegnaliśmy stary rok i powitaliśmy nowy 2017, a 
już pełno wrażeń, wizyt i rewizyt. Co tydzień w środę przy na-
szym żłobku w kaplicy śpiewaliśmy kolędy – wspólnie, ale były 
też występy solowe. A dla nas i mieszkańców DPS na Ugorach, 
którym złożyliśmy wizytę, zaśpiewały Poznańskie Słowiki! Z ko-
lei nas odwiedzili seniorzy z Koziegłów – z jasełkami, kolędami i 
ciastem. Miło było się spotkać!

W jednym z czasopism ukazał się artykuł sugerujący, że 
niemieccy seniorzy starają się o zamieszkanie w ośrodkach 
pomocowych w Polsce. Nie odpowiada im odgórnie ustalony 
czas na toaletę, czesanie itd. Twierdzą, że w polskich ośrod-
kach jest lepsza atmosfera, nikt nikogo nie popędza. Czy w 
poznańskich dps-ach mogą zamieszkać obcokrajowcy?

Dyrektor DPS przy Konarskiego, p. jerzy dłuźak wyklucza 
taką możliwość. Sugeruje, że artykuł prawdopodobnie dotyczy 
pensjonatów prywatnych, komercyjnych. Do DPS mieszkańcy 
kierowani są na podstawie decyzji MOPR, po przeprowadzeniu 
m.in. wywiadu środowiskowego. To domy dla osób od 18 roku 
życia, a nie tylko dla seniorów, dla osób przewlekle somatycznie 
chorych. A poza tym – jeśli brakuje takich miejsc dla poznania-
ków to trudno mówić o przyjmowaniu obcokrajowców. 

tu czas płynie spokojnie

Często nasz DPS przy Konarskiego odwiedzają przedszkolaki 
i uczniowie. Przyjechały maluchy z Przedszkola nr 68 i nr 45, 
odwiedzili też uczniowie z pobliskiej SP nr 85. A wszyscy z wła-
snymi przedstawieniami jasełkowymi.

W styczniu niektórzy mieszkańcy DPS rozpoczęli naukę ję-
zyka angielskiego. Bo na naukę nigdy nie jest za późno a i czas 
interesująco mija.

Oczywiście, nie zapomniano że wielu z mieszkańców DPS to 
babcie i dziadkowie. A wnuki czasem zapominają... I znowu było 
bardzo sympatycznie!

W dPS-ach rzeczywiście czas płynie spokojnie, nie ma 
norm czasowych na zabiegi np. pielęgnacyjne, każdemu po-
święca się tyle czasu ile potrzebuje. Przy okazji naszej krótkiej 
rozmowy, pytam dyr. J. Dłużaka czy nie marzy mu się np. wy-
budowanie basenu dla mieszkańców. Wydawało się, że miejsca 
wokół budynku jest sporo. Tymczasem jest on posadowiony na 
fragmentach starych fortyfikacji (są one widoczne od strony pie-
szojezdni, wiodącej np. do Biedronki), więc warunki techniczne 
nie pozwalają na jakiekolwiek działania ,,budownicze”.

Natomiast to co można było zrobić – zrobiono: np. zainsta-
lowano windy, są przy pokojach łazienki. I teraz trzeba tylko 
dołożyć wszelkich starań, aby wszystko utrzymać w należytym 
stanie technicznym.                                             Ewa Kłodzińska
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

dobry sąsiad - łatwiejsze życie
jest bardzo przykro, gdy traci się zasiedziałego od wielu lat 

sąsiada i przyjaciela z sąsiedztwa. Tak właśnie i mnie się przy-
darzyło. Najpierw zszedł z tego świata mieszkający obok do-
bry kolega z pracy, za nim z żalu wkrótce podążyła jego żona 
i niebawem pusty został cały dom. Smutni wypatrywaliśmy z 
rodziną czy i kiedy pojawi się nowy sąsiad. 

Czekamy kilka miesię-
cy, aż tu nagle z mieszka-
nia najpierw piękny pies 
wyskakuje, merda ogo-
nem, potem dziewczynka 
nieśmiało się wychyla, za 
nią na balkon wychodzi 
młodzieniec wysmukły 
jak świeca się, za nimi 
Pani i Pan nowi sąsiedzi. 
Wszyscy skierowali wzrok 
na piękny widok doliny 
naszej Szklarki. Pomyśla-
łem wtedy, czy sprawdzi się powiedzenie: „Dobre sąsiedztwo – 
łatwiejsze życie”, czy może inne: „Dobry sąsiad, to sąsiad za wy-
sokim płotem”?

Wszelkie obawy jednak prysnęły. Od razu poczuliśmy do sie-
bie sympatię, a radości z tego spotkania nie było końca. Podczas 
pierwszej wizyty nowych sąsiadów w naszym domu dowiedzieli-
śmy się, że małżonkowie Jolanta i Piotr Szyc są rodziną zastępczą 
dla wspomnianych dzieci. Wszyscy poznali się w miejscowości 
Karlino koło Koszalina. Tu w 2005 roku została zorganizowana 

SOS Wioska Dziecięca. 
Ale nie ma to nic wspól-
nego z Domem Dziecka. 
Jest to organizacja zało-
żona przez Austriaków 
w 1949 roku, pierwotnie 
dla dzieci osieroconych 
podczas II wojny świa-
towej. Obecnie, zgodnie 
z ideą założyciela, opie-
ka nad dziećmi prowa-
dzona jest w 135 krajach 
świata. 

Państwo Szycowie z 
konieczności podjęli de-
cyzję o zamieszkaniu w 
Poznaniu, a dzieci pragnęły oczywiście wyruszyć z nimi w nowy 
świat. Ich poznańska przygoda trwa już dwa i pół roku. Młodzi 
sąsiedzi są moimi przyjaciółmi. W naszej wspólnocie  jest miej-
sce na moje świadectwo historyczne, rozmowy o lekturach, na 
wspólną pracę w ogródku, na snucie planów wakacyjnych i ży-
ciowych. W ich towarzystwie zatracają się moje dane z metry-
ki. Cieszę się kiedy widzę ich u furtki. Gdy nadchodzą wiem, że 
przychodzi wspólna radosna chwila. 

Mogę powiedzieć, że podziwiam pracę wychowawczą moich 
sąsiadów, która trwa już pięć lat i daje piękne owoce. Nietrudno 
dostrzec, że zastępczy rodzice są dla dzieci troskliwi, opiekuńczy, 
dbający o zdrowie i ich rozwój intelektualny. Dzisiaj jest to już 
dorastająca młodzież, uczęszczająca do poznańskich gimnazjów. 
Jak to dobrze, że mamy takich sąsiadów. Bo dobre sąsiedztwo – 
łatwiejsze życie.                                         Henryk Rozwadowski

          KOLOROWY BALIK
Odbył się we wtorek 24 stycznia, a został poprowadzony przez anima-

torów Centrum Kultury i Tańca HAJDASZ . Dzieci wystąpiły w niezwy-
kle efektownych i pomysłowych strojach. Wszyscy bawili się wyśmieni-
cie!                                                                 Tatiana Mura-Waraczewska

     dLA BABCI I dZIAdKA
Na spotkanie do SP8  przybyli 25 stycznia br.  szczególni goście bo-

wiem świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z zerówki przygo-
towały program artystyczny, zaprosiły Dziadków do wspólnej zabawy 
przy muzyce i wręczyły samodzielne przygotowane laurki i upominki. 
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Dzieci wyraziły babciom 
i dziadkom jak bardzo ich  kochają. 

                 Wychowawczynie: Magdalena Kierubińska. Iwona Mańka
           Z KOZIOŁKAMI
W ramach projektu „ Poznań - moje miasto” zaprosiliśmy Teatr "Pro-

myk" Grzegorza Ociepki z piękną historią o dwóch koziołkach. Barwni, 
profesjonalni aktorzy, dowcipne dialogi, wesołe piosenki, żywe tempo 
akcji, bezpośredni kontakt z publicznością zagwarantowały wielkie za-
interesowanie.                                                                Iwona Mańka

                NASZA WOŚP
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Pieniądze zebrane 11-13 stycznia br. umoliwią ratowa-
nie życia i zdrowia dzieci oraz seniorów. W czasie 3 dniowej zbiórki w 
naszej szkole, przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego zebrały do 
puszki 263,40 zł. Wszystkim  serdecznie dziękujemy. Dziewczyny z kla-
sy 6a były w tym roku wolontariuszkami WOŚP na ulicach Poznania. 
Do zobaczenia za rok! Sie ma!                                            Aldona Stam

            ZIMOWY HOKEj
Gąsawie odbył się 21 stycznia br. I turniej międzywojewódzkiej ligi 

hokeja halowego młodziczek z udziałem 7 zespołów. Nasze dziewczęta 
wystąpiły pod nazwą AZS Politechnika Poznańska – SP 85 Poznań w 
składzie: Pola Palczewska – bramkarz, Zuzanna Schmidt, Maria Drozda, 
Nadia Gąsior, Klaudia Denes, Iga Urbańska, Aleksandra Wiza, Kornelia 
Grala, Wiktoria Grześkowiak i Nikola Frankowska. Wywalczyliśmy II 
miejsce! Kolejny turniej odbędzie się 18 marca br. w Poznaniu. Dzięku-
jemy Klubowi Sportowemu AZS Politechnika Poznańska, który zapew-
nił transport  naszego zespołu do Gąsawy.                          Filip Fedejko

                  KONCERT
Uczniowie zaprosili swoich najdroższych Dziadków na koncert no-

woroczny 18 stycznia br.. Program artystyczny wypełniono wierszami, 
piosenkami, tańcem, występem iluzjonisty z klasy drugiej, muzyką klas 
szóstych i przedstawieniem „Dziewczynka z zapałkami’’. Wzruszająca 
impreza i życzenia wycisnęły z oczu niejedną łzę szczęścia!

                                                                      Tatiana Mura-Waraczewska
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z „dziadkiem do orzechów”
z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu

Wybraliśmy się z całą klasą na przedstawienie „dziadek do 
orzechów” do kina Apollo. Bilety otrzymaliśmy od Rady Osie-
dla. Były z nami nasza wychowawczyni pani Hanna Walko-
wiak oraz nauczycielka polskiego pani Katarzyna Budzińska. 
Wszyscy byli mile zaskoczeni,  że mamy miejsca w pierwszym 
rzędzie. Stąd oczywiście wszystko bardzo dobrze widać. 

Na scenę wchodzi pan, który krótko opowiada nam o Czaj-
kowskim. W końcu pojawiają się aktorzy. Spektakl rozpoczyna 
się. Artyści tańczą do muzyki Czajkowskiego. Widzowie są za-
chwyceni. Spektakl opowiada o dziewczynce imieniem Klara, 
która pod choinkę dostaje lalkę – dziadka do orzechów. Jest nią 
zachwycona. Pewnej nocy śni jej się, że napadają na nią dwa 
szczury, a dziadek do orzechów ją ratuje. Gdy lalka zamienia się 
w przystojnego księcia, Klara zakochuje się w nim i zmienia się 
w księżniczkę. Widzowie są oczarowani tańcem księżniczki na 
zwisającej szarfie. 

Przedstawienie kończy się. Publiczność nagradza aktorów 
brawami. Korzystając z tego, że jesteśmy w centrum Poznania, 
idziemy na Plac Wolności i na Stary Rynek, gdzie robimy sobie 
pamiątkowe zdjęcia.                       Natalia Loewenau, klasa VIa

COROCZNE SPOTKANIE
W Katedrze Poznańskiej odbyło się 14 stycznia br. już XXI 

spotkanie miłośników gry na flażolecie. Wszyscy przybyli 
uczestnicy otrzymali śpiewniki ze słowami kolęd oraz odpo-
wiednimi chwytami. do katedry licznie przybyli flażoleciści w 
każdym wieku – zarówno ci bardziej, jak i mniej doświadcze-
ni. Ten, kto nie miał instrumentu, używał swoich strun głoso-
wych, aby dopełnić każdy utwór śpiewem. 

Na spotkania do katedry przybywa zawsze bardzo wielu fla-
żolecistów. W tym roku wspólnie zabrzmiało ok. 1600 piszcza-
łek. Spotkaniu przewodniczył bp. Grzegorz Balcerek, który cie-
pło przywitał wszystkich uczestników, poprowadził modlitwę i 
wygłosił krótką homilię. W tak ciepłej atmosferze muzycy mieli 
przyjemność zagrać i zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i 
pastorałki. 

Nasza SP55 uczestniczyła w tym niezwykłym flażoletowaniu 
już po raz jedenasty. Cieszymy się, że od tylu lat nie brakuje 
dzieci, które z wielką pasją uczą się grać na tym prostym i pięk-
nie brzmiącym instrumencie. Za rok będziemy obchodzić 1050 
-lecie naszej Katedry. Już dzisiaj zapraszamy tych, którzy chcą 
uczcić ten dzień razem z nami na kolejne spotkanie, które będzie 
13 stycznia 2018 roku. My tam będziemy! 

                          Magdalena Andrzejewska, Mariola Bandosz

Nawiązaniem do minionego Roku Miłosierdzia Bożego 
było przedstawienie przygotowane przez uczniów SP 55. Wy-
stawiano je dwukrotnie – najpierw w szkole, potem dla miesz-
kańców osiedla. Główny bohater, zainspirowany opowieścią 
babci, zapragnął pojechać do Betlejem, aby tam przywitać 
nowo narodzonego Zbawiciela. jednak w drodze na dworzec 
spotkał wielu potrzebujących ludzi i rozdał im wszystko to, co 
zabrał ze sobą na tę daleką wyprawę. 

Zawiedziony wrócił do domu. Był przekonany o tym, że za-
wiódł Boga, bo nie przywitał go w betlejemskiej szopce. Zmę-
czony zasnął, a gdy się obudził, ujrzał przy sobie Maryję, Józefa 
i Jezusa. Wokół niego stali też wszyscy ludzie, którym tego dnia 
pomógł. Dowiedział się wtedy, że to w nim narodził się Chry-
stus. Piękna scenografia, gra aktorska uczniów, śpiew kolęd oraz 
taniec podkreślały radosny nastrój, a jednocześnie zmuszały do 
refleksji nad tym, co w całym ludzkim życiu jest najważniejsze.

Przesłanie było proste: Boże Narodzenie jest wtedy, kie-
dy bezinteresownie dzielimy się z potrzebującymi. Niech to 
przesłanie zagości w naszych sercach na zawsze. Tego od nas 

właśnie oczekuje Chrystus. Dziękujemy aktorom i gościom.                                                                                                                                         
              Katarzyna Kozłowska, Emilia Berus, Agata Waliszka, 

           Zofia Mroszyńska, Monika Baszczyńska
o miłosierdziu
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Zimowe Planty na Osiedlu Warszawskim

       z  dokonanń  władzy

Czytajmy!
niania, trupy i podróże

Warszawskie-Pomet-Maltańskie
plan wydatków na 2017 rok ( zł)

Pamiętacie ,,Nianię w Nowym jorku” (był też film) Emmy 
McLaughlin i Nicoli Kraus? Minęło parę lat od przygód Nan i 
jej niesfornych podopiecznych i jeszcze bardziej nieznośnych, 
wręcz toksycznych rodziców, dla których własna kariera, cały 
ten blichtr są ważniejsze niż dzieci, stanowiące element robie-
nia dobrego wrażenia. I niania powraca (,,Powrót niani”)! Bo-
haterka jest teraz zamężną 33-latką, ma duży dom do remontu, 
chce rozkręcić swój biznes i zapomnieć o latach ,,niańczenia” cu-
dzych dzieci. Nic z tego, bo na drodze znowu staje rodzina X, jej 
były wychowanek jest nastolatkiem i ma 5-letniego brata. Rodzi-
ce się nie zmienili i Nan znowu jest w akcji. Warto przeczytać...

Owszem, lubię kryminały. Czytając jeden z trylogii o komi-
sarzu Verhoevenie (,,Koronkowa robota” francuskiego pisarza 
Pierre Lemaitre) niekiedy musiałam jednak pominąć fragmen-
ty. Doszłam bowiem do wniosku, że czytanie ma mi przynieść 
przyjemność, a nie udrękę! Tymczasem w ,,Koronkowej robo-
cie” są tak drastyczne sceny tortur, strach ofiar wręcz emanuje 
ze stron powieści, a jej stronice ociekają krwią, że nie dawałam 
rady tego... przeczytać! Kto jest czytelniczym masochistą – niech 
przeczyta. Inna rzecz, że intryga jest tak ciekawie skonstruowana, 
że, pomijając opisy męczarni ofiar i wyglądu miejsc już po kaźni, 
brnęłam dalej... Zdecydowanie przyjemniej czytało mi się rzecz 
o innym psychopacie, z pozoru sympatycznym, inteligentnym i 

przystojnym Simonie - ,,Łowcy uczuć” josephine Bell (lekarka 
i powieściopisarka brytyjska, 1897 - 1987) – który dla swojej 
chorej przyjemności rozkochuje panie i panienki, mąci w przy-
jacielskich związkach, zakłóca atmosferę rodzin i małżeństw. To 
powieść już archaiczna w swojej warstwie narracyjnej (bo napi-
sana w latach 60. ub. wieku) i prowadzonym śledztwie, bez ,,ga-
dżetów”, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale pełna uroku. 
Połączenie romansu z kryminałem jest wyborne, choć niektó-
rym czytelnikom może to wszystko wydać się nieco... nudne. 
Kryminałem i powieścią o miłości są też ,,Kamienie śmierci” 
(był serial, I. odcinek emitowany w Polsce w 2006 r. miał 6,5 
mln widzów!) Nicole jamet i Marie-Anne Le Pezennec. Miesz-
kańcy małej wysepki u wybrzeży Bretanii głęboko wierzą w 
dawne mity celtyckie, a krwawiące menhiry (tajemnicze głazy z 
wyrytymi symbolami) i kolejne morderstwa podsycają atmosfe-
rę wzajemnej wrogości, z którą musi walczyć młoda policjantka, 
dawna mieszkanka owej wysepki, które ma tu wziąć ślub. Wydaje 
się, że to ona sprowadziła nieszczęścia. Tymczasem antagonizmy 
wyrosły z nieszczęśliwych wydarzeń sprzed kilku dekad. To in-
trygująca powieść...

,,Pirania na kolację” Magdy Bogusz to opis 1405 dni w po-
dróży dookoła świata, która dla autorki i jej męża zaczęła się w 
Warszawie, później były Stany Zjednoczone, Meksyk, kilka kra-
jów Ameryki Południowej, Ocean Spokojny, Australia i Azja. 
Cztery kontynenty, 27 krajów, różne środki transportu, mnóstwo 
przygód, wiele nauki o ludziach i samych sobie. Bogusz zapo-
wiada kolejne podróże wraz z małym synkiem, który na świat 
przyszedł w styczniu ub. roku.                           Ewa Kłodzińska 

Remonty chodników ulic Płockiej i OItwockiej.         125 000
Progi spowalniające ruch w ulicach osiedlowych.           71 887
Wymiana kan. deszcz. ul. Nowogrodzkiej            15 000
Budowa parkingu przy ul. Łowickiej.                              15 000
Organizacja Mistrzostw Osiedla.                                2 000
Organizacja festynu szkolno-osiedlowego             4 000
Zakup namiotu festynowego.                                                   2 800
Turnieju szachowy piłki ręcznej                                          1 000
Organizacja jubileuszu Szkoły                          1 000
Zakup projektora                                          3 500
Zakup agregatu prądotwórczego                          2 000
Naprawa i rozbudowa siłowni  przy ul. Łowickiej             12 762
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych         2 000
Zakup nagród w konkursie „Zielony Poznań”         3 000
Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska).         3 000
Zakup biletów                                                        12 042
Aktywizacja fizyczna seniorów i bilety do kina                 15 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Warszawskiej              141 146

Organizacja Dnia Dziecka                          2 000
Uporządkowanieotoczenia Os. Maltańskiego                      5 000
Organizacja festynu                                       13 605
Diety                                                                                           9 332
Ogółem wydatki                                                                     462 074

Ofiara służb specjalnych. Zdaniem funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Leszek Wojtasiak z Urzę-
du Marszałkowskiego ze współpracownikiem spowodowali, że 
województwo wielkopolskie straciło prawie 11,5 mln zł na pro-
jekt „e-zdrowie”, który po prostu nie został zrealizowany. Płace-
nie za nie wykonane zlecenia bywa ostatnio w urzędach bardzo 
teraz częste. -Komunikat CBA jest kolejna nagonką ze strony służb 
specjalnych i atakiem politycznym na moją osobę – odpowiada 
Leszek Wojtasiak, jeden z rządzących województwem wielkopol-
skim. Już w przeszłości stawiano mu kompromitujace zarzuty i 
musiał nawet na jakis czas usunąc się w cień. Teraz nie zamierza 
tego swojego błędu powtórzyć, licząc na poparcie 

Urzędnik wie lepiej. Obdarzeni fantazją i optymizmem 
dwaj młodzi mieszkańcy Poznania Adam Kurasz i Adam Stani-
szewski zdobyli w ubiegłym roku pół miliona złotych z Budżetu 
Obywatelskiego na Winnice Poznania na południowych zbo-
czach Ostrowa Tumskiego. Urzędnicy miejscy odmówili jednak 
realizacji projektu twierdząc, że na Zagórzu winorośl nie urośnie, 
a opierają się przy tym na zamówionej przez miasto ekspertyzie. 
Opinia doświadczonego praktyka jest zgoła przeciwna, popiera 
ideę młodych poznaniaków z wyobraźnią. Ten winnicowy pro-
jekt wygrał w obywatelskim głosowaniu i urzędnicy są tylko 
od tego, aby pomóc go realizować. Niech pilnują publicznych 
pieniędzy tam, gdzie one są rzeczywiście marnotrawione, a nie 
zajmują się niszczeniem romantycznych wizji, których tak mało 
mamy w Poznaniu. 
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obowiązki i rozrywka

szewska pasja
Muzeum Archeologiczne zaprasza

Na nowej - czynnej do 7 maja br. - wystawie w Muzeum Ar-
cheologicznym można zobaczyć blisko siedemdziesiąt sztuk 
obuwia historycznego, zrekonstruowanego wyłącznie z orygi-
nalnych fragmentów! Wystawa „Każdy krok zostawia ślad” prezen-
tuje eksponaty pochodzące z wykopalisk prowadzonych od wielu 
lat na terenie Gdańska. Dzięki specyficznym, wilgotnym warun-

kom zabytki doskonale się zachowały. Powstała unikatowa w 
skali Europy i największa w Polsce kolekcja najstarszych butów. 

Niektóre z butów są niezwykle efektowne i bogato dekorowa-
ne, choć dla właściciela musiały być niepraktyczne, jak np. po-
ulaine z monstrualnie wydłużonym noskiem czy mule z dwoma 
rogami. Zwiedzający zobaczą też zestaw oryginalnych narzędzi 
służących do wyrobu butów oraz rekonstrukcję warsztatu szew-
skiego. Wystawie towarzyszy częściowo animowany film poka-
zujący drogę zabytkowego buta od momentu depozycji, poprzez 
odkrycie przez archeologów, dokumentację, zabiegi konserwa-
torskie i rekonstruktorskie aż do muzealnej ekspozycji.

W gościnnej auli SP 84 w Poznaniu, 7 stycznia 2017r. spotkali 
się przedstawiciele Ogólnopolskiego Ruchu Programowo – Meto-
dycznego Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdań-
skiego w Skulsku na zbiórce sprawozdawczo – wyborczej. Celem 
Wspólnoty jest realizacja zadań wychowania duchowego, więź har-
cerskich pokoleń, przywoływanie pamięci harcerzy, którzy odeszli na 
wieczną wartę, a swoimi czynami w czasie harcerskiej służby zasłuży-
li na pamięć, umacnianie seniorów w przekonaniu o potrzebie dalszej 
służby, utrzymywanie więzi koleżeńskich i rozwój życia towarzyskiego 
seniorów.

W zbiórce uczestniczyło około 90 osób z trzydziestu Kręgów Senio-
rów. Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – hm. Tomasz Kuja-
czyński wręczył zasłużonym dla Wspólnoty (21 osób) listy pochwalne. 
Komendant Chorągwi ciepło wspomniał śp. druha pwd. Stanisława 
Gromadzińskiego, który w grudniu 2016r odszedł na wieczną wartę 
– autora nowo wydanej pozycji „20 lat Wspólnoty Seniorów ZHP” 

Wybrano przewodniczącego obrad – hm. Jerzego Mianowskiego 
(Krąg Seniorów „Damy Radę” z Wągrowca). Wysłuchano sprawozdań 
Komendanta Wspólnoty, Kapituły Wspólnoty i Komisji Rewizyjnej. Po 
smacznym obiedzie pełni sił seniorzy przeprowadzili żywiołową dys-
kusję. Ponownie wybrano dotychczasową Komendantkę oraz przewod-
niczącego Kapituły – hm. Pawła Napieralskiego. W skład Wspólnoty 
przyjęto Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów z Czerwonaka. Spo-
tkanie zakończono harcerskim kręgiem. 

Wojciech Kuryłło oraz burmistrz Wschowy pani Danuta Patalas. Prze-
wodniczący WRKSHiS – hm. Paweł Napieralski udekorował druhnę 
phm. Barbarę Klemens z Kręgu „Płomienie” z Czerwonaka Honorową 
Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce” oraz wręczył kilku osobom 
listy pochwalne.

Spotkania seniorów harcerskich

Autokar i prywatne samochody dowiozły 14 stycznia 2017r. do 
Wschowy 60 harcerskich seniorów na zbiórkę Wielkopolskiej Rady 
Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów (WRKSHiS). W kawiar-
ni Centrum Kultury i Rekreacji gości powitały Komendantka Hufca 
phm. Hanna Romanowicz oraz Komendantka Kręgu Seniorów „Azy-
mut” – phm. Jadwiga Tarka. Przybyli goście – wicestarosta powiatu pan 

Na trasie zwiedzania było pięknie wyremontowane Kolegium Je-
zuickie na Placu Farnym, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi 
Wschowskiej, z wystawą harcerstwa wschowskiego. Po krótkim apelu 
i złożeniu zniczy przy kamieniu wdzięczności za współtworzenie pięk-
nej historii regionu w Zakątku Harcerskim, przejechaliśmy do nieda-
lekiej Dębowej Łęki. Po sutym obiedzie przewodniczący Rady – hm. 
Paweł Napieralski przedstawił propozycje pracy Rady na bieżący rok 
i zawnioskował o zwiększenie  ilości członków prezydium Rady do 
liczby nieparzystej – 7 osób oraz o wybór do prezydium dotychczas z 
nim współpracującej hm. Urszuli Kocikowskiej (KSH „OWAR”). Oba 
wnioski przeszły przez aklamację. Gratulujemy druhnie Uli! Gratulacje 
otrzymali też druhowie, którzy ostatnio zdobyli stopnie instruktorskie 
– i to druhna Elżbieta Żymałkowska-Lik (KSH 10 PDH Poznań) sto-
pień przewodnika, a druhowie Franciszek Spychała (KSH im. Hubali 
– Leszno) i Walenty Kupczyk (KSH „OWAR” Poznań) – stopnie harc-
mistrza. Hm. Paweł Napieralski zaapelował do ogółu, aby opisywać 
swoją służbę harcerską, o co już kilkakrotnie prosił seniorów Komen-
dant Chorągwi – hm. Tomasz Kujaczyński.

Po części oficjalnej 
zbiórki rozpoczęły się 
karnawałowe tańce przy 
muzyce i śpiewie wspa-
niałej kapeli regionalnej 
pod nazwą „I to jest wła-
śnie to…” Upływający 
czas zmusił nas po pew-
nym czasie do zakończe-
nia kręgiem tak miłego, 
radosnego spotkania. 
Serdecznie dziękujemy 
organizatorom wschow-
skiej zbiórki! 

Phm. Barbara Król - z-ca Przew. WRKSHiS, członek KSH OWAR 
Zdjęcia 7.01. – hm. Władysław Szymański – KSH Słupca, 14.01 – hm. 
Walenty Kupczyk – KSH OWAR Poznań
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 Z historii pielęgnacji i upiększania  paznokci

H O R O S K O P na luty

         IMIENNIK  LUTOWY

BARAN - Podejdź do rzeczy z większym dystansem, bardziej filozo-
ficznie, mając na uwadze powiedzenie St.J. Leca: "Najlepiej podstawiają 
nogę karły, to ich strefa". A wówczas przestaniesz całą sprawę przeżywać 
i zwrócisz wreszcie uwagę na wydarzenia, które rozgrywają się wokół 
Ciebie, a które warte są zainteresowania. Szkoda, że niedawne plany idą 
w kąt i odstępujesz od ich realizowania. Nie dostrzegasz szansy?

BYK - Pamiętaj o mądrej myśli A. Czechowa: "Kobiety bez towarzy-
stwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet - głupieją". Przeżywasz 
okres, w którym potrzebne Ci jest towarzystwo i nie łudź się, że sama-
(sam) poradzisz sobie ze swoimi problemami. Otwórz się więc trochę 
dla życzliwej Ci duszy, która już od dawna czeka na zachęcający gest. 
A najważniejsze - nie zniechęcaj się. Pomimo przeszkód dobrniesz do 
celu. A gdy go już osiągniesz - możesz doznać... rozczarowania.

BLIŹNIĘTA - Upór jest największym wrogiem wyobraźni. Uwa-
żaj, jesteś na najlepszej drodze do popełnienia błędu. "Ogromne błę-
dy usprawiedliwia się bardzo uczenie" - G.Ch. Lichtenberg. Trzeba się 
przestawić na inny tok myślenia, a w ślad za tym - postępowania. Ważne 
jest nie tylko to, co Ty myślisz, ale także to, co myślą inni Bierz to pod 
uwagę, inaczej będziesz w permanentnym konflikcie z otoczeniem. Do-
ceń gest ze strony swojego niedawnego przeciwnika.

RAK - Głowa do góry, skończyło się wreszcie trudne wzniesienie, te-
raz masz prostą drogę. Ale u Ciebie zwykle tak bywa, że nawet na takiej 
drodze trafisz na rosnące przy niej jedyne drzewo, rozbijając na nim nie 
tylko siebie, co swoje nadzieje. Ale to, jak pokierujesz dalszą sprawą, 
zależy już wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj przy tym o aforyźmie M. Twa-
ina: "Nie ma żałośniejszego widoku niż młody pesymista: z wyjątkiem 
starego optymisty".

LEW - B. Pascal: "Mówienie prawdy jest korzystne dla tego, komu ją 
się mówi, ale niekorzystne dla tych, którzy ją mówią". Daruj więc sobie 
drobne satysfakcje, jakie płyną z tzw. wyrąbania w oczy nagiej prawdy. 
Adresat nigdy Ci tego nie zapomni i masz już wroga na całe życie. Za-
stanów się i to możliwie szybko, co robić dalej. I tak się dziwnie składa, 
że niedowiarki są najłatwowierniejsi, dlatego przemyśl to, co wkrótce 
usłyszysz.

PANNA - I. Irzykowski: "Wtykanie kija w mrowisko, a drażnienie 
niedźwiedzia kijem w nos - to nie to samo". Miej to na uwadze w swo-
ich działaniach. Ostatnio wyraźnie prowokujesz los. Swoim postępowa-
niem deprymujesz życzliwe sobie osoby. Spodziewaj się podwyżki, która 

wreszcie, chociaż na pewien czas, wyzwoli Cię z dokuczliwych kłopotów 
finansowych. W to co mówią uwierz dopiero po sprawdzeniu.

WAGA - Wciąż jest dla Ciebie objawieniem i odkryciem powiedzenie 
K. Krausa: "Prędzej wybaczy Ci ktoś podłość, której się wobec Ciebie 
dopuścił, niż dobrodziejstwo, którego od Ciebie doznał". Ludzie albo 
nie chcą, albo nie potrafią być wdzięczni i prawdę tę wbij sobie wreszcie 
do głowy, a unikniesz wielu przykrych rozczarowań. Obecną sytuację 
przemyśl. Nie jest zła. Jeszcze trochę cierpliwości, a wyjdziesz na swoje.

SKORPION - M. Twain: "To dziwne, bardzo dziwne, że odwaga woj-
skowa jest tak pospolita, a cywilna tak rzadka". Ot i masz wytłumacze-
nia i nie szukaj żadnego innego. Po prostu osoba, na której tak polega-
łaś(eś), nie sprostała zadaniu, bo w imię czego miała się narażać? Mimo 
pewnego niepokoju, jaki przeżywasz, rzecz cała zakończy się nadspo-
dziewanie pomyślnie.

STRZELEC - Uśmiechaj się. Często i szeroko. Twoja marsowa twarz 
wiecznie niezadowolona mina odstraszają od Ciebie ludzi. Pamiętaj 
o zabawnym powiedzeniu: F. Nietzsche: "Zadowolenie chroni nawet 
przed przeziębieniem. Przeziębiła się kiedy kobieta, która wie, że jest 
ładnie ubrana? Przyjmuję tylko wypadek, że jest ledwo ubrana". Jako 
maksymalistę i perfekcjonalistę trudno Cię zadowolić - nawet gdybyś 
został ministrem, oglądałbyś się zaraz za fotelem premiera.

KOZIOROŻEC - "Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość jest lepsza" - 
ta złota myśl Th. Fontaina niech będzie mottem Twojego działania. A 
właśnie wytrwałości i cierpliwości potrzeba Ci najbardziej, zwłaszcza, 
że cechy te są Ci raczej obce. Zawsze lubisz działać szybko, a często i bez 
zastanowienia, aby sprawę mieć z głowy. I wiadomo z jakim skutkiem. 
Nie udawaj obrażonej(nego). Wychodzisz z założenia, że i tak inni nic 
nie pomogą. Nieprawda, mogą.

WOdNIK - Roboty sporo, satysfakcji mało więc i humor taki sobie. 
Poprawisz go pewnym spektakularnym sukcesem, nie zaćmi on jed-
nak całkowicie smaku kilku porażek, które zresztą sama(sam) sobie 
zawdzięczasz. Miej na uwadze stwierdzenie H. Manckena: "Człowiek 
tępy jest zawsze pewny siebie. A człowiek pewny siebie jest zawsze tępy". 
Najważniejsze jednak to wierzyć we własną gwiazdę. Ale trzeba wreszcie 
odróżniać plewy od ziarna.

RYBY - Trzeba więcej wyrozumiałości dla słabości innych. Twoje 
oceny są zbyt surowe, tak jakbyś zapomniała(niał) o maksymie F. Heb-
bela: "Nasze cnoty są najczęściej bękartami naszych grzechów". Pozwól 
więc i innym na owe bękarty. Nie spodziewaj się trzęsienia ziemi, wią-
żesz z nimi zbyt duże nadzieje. Najlepiej i stan obecny, który uważasz za 
tymczasowy, uważać za stały i starać się do niego przystosować.

SZYMON 18 LUTEGO) to tajemniczy mężczyzna o wielkiej 
mocy przekonywania innych do swoich racji i idei. Może wpływ 
ma na to powaga z jaką podchodzi do życia, może świetne zorga-
nizowanie i cierpliwość. To człowiek bardzo inteligentny. Trzeba 
jednak z Szymonem postępować ostrożnie i pamiętać, że on ni-
gdy nie zapomina doznanego afrontu a do wyznawanych prze 
siebie idei podchodzi wręcz fanatycznie. Pełną samorealizację 
Szymon znajduje w intensywnym działaniu. 

TEOFIL (28 LUTEGO) zachowuje się niekiedy tak jakby po-
chodził z... innego świata. Jego totem zwierzęcy to ibis – ptak o 
tajemnej mocy. Działa dynamicznie w swojej sferze życia zawo-
dowego czy społecznego a w miłości – z namiętnością wielką. 
Uwielbia przygody, jest na nie gotowy nawet będąc starszym już 
panem. Teofil potrafi obdarzyć bliźniego wielka przyjaźnią, nie 
żądając nic w zamian! Jest opanowany, ale w pewnych tylko gra-
nicach. Potem może użyć... pięści! 

        doktor i zawał
Przyszła baba do doktora rodzinnego po recepty i trochę po-

użalać się nad swoim zdrowiem. Doktor kartotekę przejrzał, 
żeby sobie babę i jej zdrowie przypomnieć.  -Ja to nawet babie 
zazdroszczę – orzekł ku zdumieniu pacjentki. - Bo baba ma już 
zawał serca za sobą i wie jak to naprawdę jest, jak boli. A ja ciągle 
przed... I się boję! (e) 

Zaczął się Rok Koguta
Według kalendarza księżycowego, 28 stycznia zaczął się 

chiński Rok Koguta. I to Ognistego! Potrwa do 15 lutego 2018 
roku. Czego po nim oczekiwać? jak działać? Przede wszyst-
kim nie w pojedynkę, a zbiorowo. Warto w tym czasie pod-
trzymywać wszelkie dobre więzi. dzięki temu zabezpieczymy 
w naszym życiu harmonię. Rok Koguta pozwoli na bezbłędne 
wykonywanie naszych obowiązków. To czas, w którym liczy 
się jakość, a nie ilość. Kogut w kulturze chińskiej kojarzony 
jest z precyzja i wyrazistością. działajmy zatem precyzyjnie, 
stawiajmy sobie jasne cele! (e)

Paznokcie i manicure mają swoją historię. W starożytnej Babilonii 
paznokcie malowali tylko mężczyźni, a przed bitwą pokrywali je zie-
lonym i czarnym proszkiem antymonowym. Aztekowie przyozdabiali 
je motywami bitewnymi. Bogaci Chińczycy zapuszczali paznokcie, by 
podkreślić swój status bogatego nie pracującego człowieka. W 1870 r. we 
Francji wyprodukowano pierwsze pilniczki do paznokci. 8 lat później 
Mary Cobb otworzyła w Ameryce pierwszy salon kosmetyczny oferu-
jący manicure. Amerykanie w 1917 r. stworzyli pierwszy lakier nitro-
celulozowy, a w 1957 r. wprowadzili na rynek akrylowe długie paznok-
cie, modne do dziś. Na 2 stronie okładki prezentujemy ,,sztukę 
zdobniczą” paznokci w salonie  ,,Saphona” przy ul. Łaskarza. 
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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

 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

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
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ŚW. KAMILA
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