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W Kobylepolu trwa rewitalizacja starego i zabytkowego budynku 
przy Browarnej/Majakowskiego. Powstają m.in. lokale handlowe.

Źle wykonany garb-spowalniacz na ul. Bolesławy w Antoninku jest 
nieskuteczny, bo prawie nieodczuwalny dla kierowców. Mieszkańcy 
chcą jego przebudowy, aby zniechęcał do szybkiej jazdy na tej ulicy, 
bardzo ruchliwej po wprowadzeniu jednego kierunku na ul. Pustej. 

Szybko powstaje z gotowych elementów supermarket Lidl obok stacji 
Orlen przy ul. Warszawskiej w Antoninku. 

Pomnik żołnierzy radzieckich przy ul. Majakowskiego w Kobylepolu 
z prawie nieczytelnymi już napisami na tablicy.

ZAPROSZENIE
na uroczystość złożenia kwiatów 

i zapalenia zniczy
W 78. ROCZNICĘ 

PIERWSZYCH UWIĘZIEŃ
w niemieckim obozie przesiedleńczym 

Poznań – Główna 
6 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 11

przy głazie z tablicą ul. Bałtycka 7
Serdecznie  zaprasza 

Zarząd Stowarzyszenia Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
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życie ze śmiercią
urzędnicza  hojność 

Wydatki na oczyszczanie jeziora

Aerator do oczyszczania wody ma działać siłą wiatru, 
a został zainstalowany na Jeziorze Strzeszyńskim, 

gdzie wiatry w zasadzie nigdy nie wieją

Niedawna rozmowa z zastępcą dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska UMP Piotrem Szczepanowskim w Radiu Poznań 
Merkury przyniosła tylko to, co o zanieczyszczeniu Jeziora 
Strzeszyńskiego z tego źródła już słyszeliśmy. Wydział Ochro-
ny Środowiska UMP nadal nie ma sobie nic do zarzucenia,  
a badania wody prawdopodobnie będą wykonane w przyszłym 
roku. Jak zwykle brak odpowiedzi na pytanie: dlaczego przez 
6 lat takich badań nie było?! 

Prowadzącemu rozmowę dziennikarzowi udało się "wycisnąć" 
od dyrektora (przez zęby), że ścieki do jeziora popłynęły z Suche-
go Lasu!!! I że WOŚ-owi nie udało się zainteresować tą sprawą 
ani Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), 
ani Regionalnej Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). To 
ostatnie oświadczenie jest niezgodne z prawdą, bowiem WOŚ 
nigdy nie zgłosił faktu zanieczyszczenia jeziora do WIOŚ i 
RDOŚ. Dlatego miasto Poznań zupełnie niepotrzebnie płaci 
za próby rekultywacji jeziora, bo koszty te powinna ponosić 
gmina Suchy Las, jako sprawca zanieczyszczeń. 

WOŚ nie zgłosił do Prokuratury faktu zanieczyszczenia Jezio-
ra, chociaż wiedział, że to ścieki wylewają się na powierzchnie 
w Suchym Lesie i spływają do Jeziora (2012 rok). WOŚ sam w 
2013 roku zlecił badanie wody w Rowie Złotnickim, które wyka-
zało spływ bakterii kałowych i fosforanów. Czy więc dyrektorzy 
WOŚ otrzymali "wskazówki", by sprawy "nie drążyć" i dali sobie 
spokój, a władze Poznania płacą za cudze grzechy? Tak wygląda 
historycznie "zamiatanie pod dywan" zanieczyszczenia jeziora.

Osobną sprawą jest fakt zainstalowania do napowietrzania 
wody aeratora napędzanego wiatrem na jeziorze, na którym 
nie ma wiatru. Otoczone lesistymi pagórkami jezioro leży w 
bezwietrznej kotlinie. Dlatego nigdy nie pływały tam żaglówki 
i nigdy nie było windsurfingowców, bo na tym jeziorze nie ma 
wiatru!! Aerator, by móc się kręcić, potrzebuje właśnie wiatru! 
To jest szczyt abstrakcji i  absurdu!! Ale za to jak kosztowne-
go!! Miasto Poznań wydało już ponad MILION złotych! 

Ani w chwili zainstalowania aeratora, ani w kolejnych już sze-
ściu latach nie przeprowadzono badań stanu jeziora, profilu tle-
nowego, potencjału redox, nie mówiąc o innych parametrach. Do 
dzisiaj nie ma monitoringu efektów prowadzonej, kosztownej re-
kultywacji! Badanie natlenienia wód jeziora, wykonane przez 
specjalistów z IMiGW (11.08.2017) na zlecenie Polskiego Klu-
bu Ekologicznego za pieniądze ze składek członkowskich, wy-
kazało brak jakiejkolwiek poprawy natlenienia jeziora przez 
aerator! Jak takie postępowanie WOŚ UMP należy nazwać? 
Jak to było możliwe?                                           Jerzy Juszczyński 

Polski Klub Ekologiczny i Stowarzyszenie My-Poznaniacy. 
Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. 
Członek Stałej Komisji ds. Udziału społeczeństwa 
przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe zmarł śmiercią męczeńską 
w bunkrze głodowym w Oświęcimiu, poświęcając swoje życie 
dla uratowania innego współwięźnia. Po latach został kano-
nizowany. Tę historię zna pewnie każdy Polak. Teraz cząstka 
tamtej historii, jako relikwia II stopnia, trafiła do kościoła św. 
Jana Jerozolimskiego na Komandorii. 

Cząstka w dosłownym znaczeniu, bo to dziesięć koralików z 
różańca, który św. Maksymilian Maria Kolbe rozdzielił w obozie 
śmierci jako wsparcie między najbardziej załamanych duchowo 
współwięźniów. między najbardziej zrezygnowanych duchowo 
współwięźniów. Wśród nich był Paweł Wilk. Pobyt w obozie 
przetrwał, z otrzymaną cząstką różańca się nie rozstawał. Do-
piero na łożu śmierci (1971 r.) w ośrodku pomocy w Wieleniu 
nad Notecią opowiedział całą historię: przede wszystkim o cu-
downym wspomożeniu jakiego doznał dzięki modlitwie na czą-
stce różańca od o. Kolbe.  Opowieść p. Wilka została spisana, 
potwierdzona jako prawdziwa przez osoby, które jej wysłuchały. 

Później 10 koralików różańca św. o. Kolbe przechodziły z rąk 
do rąk. Trafiły wreszcie do ks. prałata Czesława Majorka z para-
fii św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii, a od niego do rąk 
siostry prałata Barbary Majorek-Kweiser. Jakiś czas temu pań-
stwo Barbara i Henryk Kweiserowie przekazali pamiątkę księdzu 
proboszczowi Pawłowi Deskurowi. Dziś – po zatwierdzeniu i za 
zgodą Kurii – cząstka różańca św. Maksymiliana Kolbe stanowi 
relikwię II stopnia. Pięknie oprawione w pozłacany relikwiarz 
ma nieść – za wstawiennictwem Świętego – taką samą pociechę 
jak w czasach obozowych cierpień.

                                     Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki

relikwia św. ojca kolbe

Na tych łamach, w zasadzie w każdym wydaniu, znajdziemy  
publikacje mówiące o przeszłości, o ludziach, miejscach, zdarze-
niach z minionego czasu. Lubimy te tematy i chętnie je podejmu-
jemy, inspirowani bezpośrednimi zachętami i zainteresowaniem ze 
strony czytelników. Nie ma już niestety wśród żyjących wielu osób, 
które pisały tu pięknie i z uczuciem o minionym, bliskim  świecie. 
Nie jesteśmy w stanie przywołać ich w tym krótkim tekście. Można 
jednak uzmysłowić sobie to, nad czym raczej nie lubimy się dłużej 
i głębiej zastanawiać. Tą banalną, oczywistą prawdę, że na tym 
świecie jesteśmy tylko gośćmi, zaproszonymi tu na krótką wizytę. 
Dlaczego? W jakim celu? 

Odpowiedzi na te pytania my ludzie niby szukamy od swoich 
początków, lecz te fundamentalne dociekania zawsze pozostają na 
wąskim marginesie codziennego życia, jeśli w ogóle jest tam dla 
nich jakieś miejsce. Pytania o sens ludzkiej egzystencji traktowane 
są tylko jakoś mimochodem, przelotnie, bez poświęcania tej naj-
ważniejszej tajemnicy więcej uwagi i czasu. Nawet zawodowi filo-
zofowie mówią, że nie warto zajmować się czymś, czego nie można 
pojąć ludzkim umysłem. W naszej szkolnej edukacji to zagadnie-
nie nie istnieje. 

Nie mamy zachęt, aby zajmować się sensem życia, nieskończo-
nością, nieuchronną śmiercią. Ta śmierć zrównuje bezlitośnie i nie-
odwołalnie nas ludzi z wszystkimi pozostałymi żyjącymi istotami, 
niezależnie od ich zaawansowania w rozwoju, wielkością. Ludzie 
są niestety nadal bardzo skłonni uważać swój gatunek za nad-
zwyczajny, wyjątkowy, posiadający nieograniczone możliwości. 
Naukowcy w swojej zarozumiałości i pysze łudzą nas możliwością 
rozwiązania wszystkich ludzkich problemów. Życie temu zaprze-
cza, nieustannie dowodzi, że te problemy narastają lawinowo i są 
coraz groźniejsze. Przytłacza nas przy tym smutna pewność o na-
szej bezsilności, niezależnie jak buńczucznie by mówili politycy. 

                                                                           Marcin Dymczyk 
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nasze pieniądze na dobry cel

kogo tu naśladować?
Dwa nowe przystanki z platformami i zadaszeniami na ul. 

Kobylepole były bardzo oczekiwane, też przez osób na wózkach 

Dzieciaki i nastolatki mają swoją marzenia, 
bo to taki wiek, w którym nierealne wydaje się 
być możliwym. Ja chciałam kiedyś być gwiazdą 
filmową, podkreślam – g w i a z d ą. Ach, ten 
czerwony dywan w Cannes lub Los Angeles – i 
ja na nim. Ja z Oscarem albo jakim Globem, 
choćby z Lwem albo, ostatecznie, Złotą Kacz-
ką. Ale koleżanki skręciłoby z zazdrości...

Dorośli też marzą: o awansach, lepszych sa-
mochodach i domach-rezydencjach, ładniej-
szych/młodszych żonach. Marzenia marzeniami, ale rzeczywistość 
zazwyczaj pozostaje niezmienna i swoją pospolitością skrzeczy. 
No, czasem panowie realizują pragnienia i zamieniają małżonkę 
na młodszy model, zupełnie jak auto. Z tym, że auto... droższe.

Małe marzenia dorośli (zwłaszcza kobiety) próbują realizować 
u chirurgów plastycznych: wygładzenie zmarszczek, korekta nosa 
czy policzków, powiększenie ust i biustu, ,,spłaszczenie” brzucha 
albo uwypuklenie pośladków. I to można zrealizować. 

Czytam w ,,Angorze” artykuł o marzeniach i... chirurgii plastycz-
nej na Zachodzie. Otóż nasze ,,fanaberie” to rzecz nawet niewar-
ta wzmianki w porównaniu z plastycznymi realizacjami chirur-
gicznymi w tamtym świecie. Tam ludzie chcą się upodobnić i to w 
,,skali 1:1” do celebrytów, ikon świata filmowego albo wirtualnego! 
Ponoć najbardziej modna jest Kim Kardashian. Zasięgam – jak to 
się mówi – języka w internecie – któż to? To niewielka, bo zaled-
wie 159-cm. celebrytka, znana przede  wszystkim z reality show. 
Trochę aktorka, trochę projektantka, twórczyni... samoopalacza i 
nowego zapachu perfum. 

Bije rekordy powodzenia swoim wyglądem a jej zdjęcia na Insta-
gramie śledzi ponad milion internautów! Czarnowłosa, o bardzo  

wydatnych kształtach. Kobiety chcą wyglądać jak Kim. I wydaje 
się tym nieszczęsnym istotom, że jak wizualnie upodobnią się do 
uwielbianej ikony, to i na nie spłynie jakiś splendor. Modna jest 
też seria zabiegów o nazwie ,,Melania makeover”, autorski pomysł 
pewnego chirurga z Houston, który oferuje kompleksowe upodob-
nienie się do pierwszej damy USA. Najpierw trzeba jednak mieć 
minimum 40 tys. euro. Po co kobiety to robią? Bo chcą być tak silne 
i wpływowe jak Melanie.

O ile można ewentualnie zrozumieć takie potrzeby, to zupełnie 
dziwaczna jest moda na Barbie i Kena. Tak, te miniaturowe lalecz-
ki stały się ikonami wyglądu. Czytam informację, że upodobnienie 
się do Kena to 15 lat, 58 operacji i rachunek wynoszący ponad 300 
tys. funtów. Znacznie droższe było przemodelowanie się na Mi-
chaela Jacksona – 40 mln. dolarów, ale ów sobowtór wystąpił w 
jednym z filmów o piosenkarzu. Nie jest znana cena upodobnienia 
się do Supermana, może dlatego, że mężczyznę czeka jeszcze wy-
dłużanie kończyn!

Z uśmiechem (i niejakim rozrzewnieniem) wspominam moje – 
sprzed lat, naturalnie – nękanie zaprzyjaźnionego fryzjera, aby 
przyciął mi grzywkę a'la grzywka Rodowicz: z ząbkiem między 
brwiami. Fryzjer mnie ofuknął, że wyglądałabym idiotycznie. I na 
tym skończyły się moje fanaberie. Rodowicz była moją idolką (ale 
chodziło o wyśpiewane przez nią przeboje, a nie wygląd), ale na 
spódnicę-bananówkę kasy mama też nie wyłożyła...

Pytam jeszcze poznańskiego znanego chirurga plastycznego, czy 
słyszał lub sam robił jakieś operacje upodabniające do... No, wła-
śnie do kogo można by się upodobnić u nas? Do pań Dudy czy 
Szydło? Do Chylińskiej czy Kożuchowskiej? Ów pan doktor mówi, 
że takimi głupotami to on się nie zajmuje. Ma dosyć odsysania 
tłuszczu, korekt odstających uszu, krzywych nosów, podnoszenia 
biustów, likwidacji blizn powypadkowych. Czy to oznacza, że nie 
mamy marzeń albo/i pieniędzy na zmianę wyglądu? Czy raczej nie 
ma do kogo się upodobnić?                                   Ewa Kłodzińska 

Osiedli posiada budżet, który Rada 
dzieli zgodnie z potrzebami mieszkań-
ców. Jednostki miejskie następnie wyko-
nują zaplanowane zadania. Inwestycje są 
realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich 
(ZDM) lub Poznańskie Inwestycje Miejskie 
(PIM). Część zlecamy także Zarządowi Ko-
munalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL). 
Festyny, imprezy integracyjne - Wydziało-
wi Kultury, sportowe - Wydziałowi Zdro-
wia. Wydział Oświaty przyjmuje zadania inwestycyjneplacówek 
oświatowych i zadań integracyjnych. Na koniec pozostawiłem 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Środki uprzednio prze-
kazane przez RO, z tego wydziału przekazywane są Pogotowiu 
Społecznemu. Organizuje ono wspólnie z podopiecznymi tej 
placówki wyjazdy jednodniowe, półkolonie oraz Wigilie senio-
rów. I tak to wygląda od początku kadencji naszej Rady Osiedla.

W tym roku postanowiliśmy wspomóc stowarzyszenie Po-

gotowie Społeczne kwotą 40 tys. zł na zakup samochodu dla 
tej placówki i rozpoczął się galimatias prawny. Stowarzyszenie 
to działa na naszym osiedlu bardzo prężnie. Zawsze są gotowi 
do pomocy Radzie Osiedla i mieszkańcom. Ich działalność to 
między innymi dowóz ciepłych posiłków na dworzec przez okres 
zimowy. Wykorzystują swoje stare, pamiętające poprzednią epo-
kę auto do transportu różnych towarów czy dowozu chorych do 
placówek medycznych. Auto nie nadaję się praktycznie już do 
dalszej eksploatacji. Nie otrzymują też wielu dotacji na utrzyma-
nie placówki - radzą sobie jednak!

Rady Osiedli przekazują pewne kwoty policji czy straży miej-
skiej na zakup radiowozu. Teraz postanowiliśmy wesprzeć po-
trzeby uboższych. Przeszkodą jednak jest ,,mur biurokracji”, 
nie zezwalający na dysponowanie własnymi niby środkami! Jak 
wytłumaczyć to mieszkańcom?! Nie składamy broni i zrobimy 
wszystko, by bezdomni na dworcu zjedli również tej zimy cie-
pły posiłek. Starym autem był corocznie tam dostarczany!

Kiedyś sądziłem, że gdy komuś powinie się noga, to powinien 
leżeć, lecz przyszedł taki czas, gdy zrozumiałem, że należy podać 
rękę, by pomóc wstać. Moim pragnieniem jest, by coraz większa 
część społeczeństwa pomyślała podobnie!   Krzysztof Bartosiak 

Krzysztof Bartosiak

Mieszkańcy zapraszani na plenerowe imprezy integracyjne  
chętnie z nich korzystają i doceniają te dzialania Rady Osiedla
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Główna aleja rewitalizowanego parku przy ul. Browarnej w 
Antoninku uzyskała estetyczną i ekologiczną nawierzchnię.

Ścieżka ma 4 metry szerokości i już zachęca do spaceru.

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

Za oknami już jesień, liście zdecydowanie się zażółciły, a 
nam jeszcze zielono po spotkaniu 20 października br. z laure-
atami konkursu Zielony Poznań. W Szkole Podstawowej nr 55 
stoły nakryte białymi obrusami zastawiono pysznościami, przy-
gotowanymi przez przedstawicielki Rady Osiedla. Dwie godziny 
upłynęły jak okamgnienie w przyjemnej atmosferze przy kawie i 
aromatycznych wypiekach. Osiedlowi “ogrodnicy” chętnie dzie-
lili się praktycznymi poradami oraz wrażeniami z tegorocznych 
zmagań. Rozmawiali z przedstawicielami Rady Osiedla o najbliż-
szych planowanych działań, pytali o nurtujące ich sprawy. Padły 
też pierwsze deklaracje uczestnictwa w przyszłorocznej, jubile-
uszowej edycji konkursu Zielony Poznań. 

Problemem, który nurtuje nas od pewnego czasu jest nie-
bezpieczne skrzyżowanie ulic Jaromira i Mścibora. Poruszając 
się po osiedlu zauważyliśmy, że często dochodzi tam do kolizji. 
Również od mieszkańców dostaliśmy wiele zgłoszeń i próśb o 
poprawę bezbieczeństwa u zbiegu tych ulic. Wysłaliśmy pismo 
do Miejskiego Inżyniera Ruchu z sugestią kilku możliwych roz-
wiązań i zapytaniem, które z nich, zdaniem ekspertów, będzie 
najlepsze dla tego miejsca. Pod koniec września otrzymaliśmy 
odpowiedź, iż preferowanym rozwiązaniem byłoby ustanowie-
nie tych dróg jako równorzędnych. Niebawem prawdopodobnie 
nastąpi taka zmiana organizacji ruchu, musimy jednak uzyskać 
pozytywną opinię Zarządu Dróg Miejskich. 

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie fotogra-
ficznym – to ostatnia taka okazja. Interesujące zdjęcia można 
przesyłać mailem na adres podany na naszej stronie internetowej 
lub dostarczyć na nośniku do siedziby Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 7 na ulicy Leszka. Co miesiąc komisja wybiera pięć 
najciekawszych zdjęć, które są umieszczane na stronie interneto-
wej Rady Osiedla, a mieskańcy mogą głosować. Zwycięska foto-
grafia ukaże się w osiedlowym kalendarzu na rok 2018. 

Na koniec, jak co roku, pragnę zaprosić Państwa na Wieczer-
nicę patriotyczną, która odbędzie się w czwartek 23 listopada 
w Kościele pw. Ducha Świętego w Antoninku. Temat spotkania 
„Patriotyzm łączy pokolenia” będzie preludium do setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obiecujemy moc 
atrakcji i wzruszeń, które zapewni ciekawe podejście do motywu 
przewodniego.      Magdalena Ziółkowska Rada Osiedla A-Z-K

osiedlowe aktualności

Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować starania, aby nasza 
okolica była coraz ładniejsza, a przystosowane do tego miejsca 
spotkań służyły ogólowi mieszkańców. Piszę o tym, ponieważ 
niedawno doszło do poważnych dewastacji sprzętów na placu 
zabaw u zbiegu ulic Wandy i Sabiny. Zauważyliśmy, iż wyłama-
ne są deski przy stole pod jedną z altan i podjęliśmy starania o 
ich wymianę. Nie zdążono jeszcze tego dokonać, a zniknęła cała 
metalowa konstrukcja ławy. W tym samym czasie uszkodzone 
zostało jedno z urządzeń w pobliskiej siłowni zewnętrznej. Ktoś 
w tak bardzo negatywny sposób chce zaznaczyć swoją obecność 
na osiedlu. 

W jednej z korzystanej przez mieszkańców altance na placu 
zabaw przy ul. Sabiny jacyś sprawcy wyłamali i zabrali 

umieszczony w środku trwały, zamocowany stół.

Na terenie paru przy ul. Browarnej oglądane są jeszcze 
niestety takie widoki, które z pewnością powinny zniknąć.
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25-lecie Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR

zawsze wierni lilijce
Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier włóż, 
w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz…
- to właśnie uczynili ponownie 25 lat temu harcerze tworząc 

Krąg Starszyzny Harcerskiej „OWAR” na os. Warszawskim 
(stąd nazwa Kręgu). Pochodzili z byłych drużyn działających 
na osiedlu – 26 Męskiej PDH powstałej w 1932r. i 13 Żeńskiej 
PDH powstałej pięć lat później. Potem do Kręgu wstępowali 
również członkowie innych dawnych drużyn, jak i „cywile”, 
składając przyrzeczenie harcerskie.

Na „srebrne gody” Kręgu OWAR 23 września br. zaprosiliśmy 
do restauracji „Miła” dostojnych gości -  przyjaciół Kręgu. Uro-
czystość zaszczycili między innymi pan Tadeusz Badowski – dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 46, hm. Gabriela Jaskulska – czło-
nek Rady Naczelnej ZHP, hm. Tomasz Kujaczyński - Komendant 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hm. Paweł Kujawa – były Kapelan 
Chorągwi Wlkp. ZHP, hm. Paweł Napieralski – przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, 
hm. Włodzimierz Michalak – przewodniczący Chorągwianej 
Komisji Stopni Instruktorskich, członek prezydium WRKSHiS 
– hm. Aleksander Sekulski oraz Komendanci bratnich Kręgów 
Seniorów – pwd. Bogdan Kramer (KSH „Wiarusy” – Poznań), 
hm. Kazimierz Łukaszewicz (IKS „Dziewiątacy” – Poznań) i hm. 
Marian Ogórkiewicz (KSH w Janowcu Wlkp.).

Uroczystą zbiórkę prowadziła phm. Barbara Król (sekre-
tarz/kronikarz Kręgu). Po wprowadzeniu sztandaru OWARu 
i odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego – Komendant Kręgu hm. 
Walenty Kupczyk złożył raport Komendantowi Chorągwi 
Wlkp. hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu. Hm. Paweł Napie-
ralski odczytał wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP o przyznaniu 
hm. Urszuli Kocikowskiej „Złotego Krzyża za Zasługi dla ZHP”. 
Podziękowania Komendanta Chorągwi Wlkp. za dotychczasową 
harcerską pracę wręczono druhowi Stanisławowi Hundertowi, 
hm. Urszuli Kocikowskiej, druhnie Krystynie Kupczyk, hm. Wa-
lentemu Kupczykowi, druhnie Halinie Mróz, pwd. Marii Rosiń-
skiej, pwd. Jolancie Sienickiej i phm. Barbarze Król. 

Symboliczne ognisko zapalił najstarszy członek Kręgu 
OWAR – druh Stanisław Hundert. Krótki rys historii Kręgu 
odczytała hm. Urszula Kocikowska wspominając między in-
nymi zmarłych komendantów Kręgu, których portrety znaj-
dowały się na sali. Wspomnienie o nich uczczono chwilą ciszy 
i zainicjowaną przez księdza hm. Pawła Kujawę modlitwą. 
Goście chętnie zabierali głos gratulując członkom Kręgu dotych-
czasowej działalności i życząc dalszej satysfakcji z bycia w ZHP. 

Krąg otrzymał wiele dyplomów i pamiątek, w tym misterne 
symboliczne ognisko od społeczności Szkoły Podstawowej nr 46, 
które towarzyszyć odtąd będzie nam na zbiórkach. Krąg OWAR 
przygotował dla wszystkich gości i członków Kręgu upominki.

Po wspólnej fotografii, przy śpiewach, pogaduchach, oglądaniu 
kronik i księgi zmarłych członków Kręgu oraz przy kosztowaniu 
pysznych tartinek szybko mijał czas. Wraz z księdzem hm. Paw-
łem Kujawą wspominaliśmy dawne biwaki i spotkania, omawia-
liśmy minione i przyszłe imprezy i wyjazdy, śpiewaliśmy harcer-
skie piosenki. Zobaczymy, co będzie za pięć lat... 

                                                                              Barbara Król phm.
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rośnie zainteresowanie

Teatr Scena na Piętrze
artystka z rodziną

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Jej głos wibruje od liryzmu do dramatyzmu, od delikatno-
ści do pełnej ekspresji... Śpiewa refleksyjnie, nastrojowo, ale i 
brawurowo. Publiczność a to zastyga w zasłuchaniu, a to wybi-
ja oklaskami rytm piosenek, Taka jest Jagoda Kram, taka jest 
muzyka żydowska, a wszystkiego doświadczyliśmy podczas Je-
siennego Salonu Muzycznego w Scenie na Piętrze w paździer-
nikowy wieczór. Wielce udany wieczór! Jadwiga Kram przed 
laty związana była z Estradą Poznańską (tu debiutowała), śpie-
wała piosenki poznańskich twórców, także w duecie z Piotrem 
Żurowskim ze Sceny na Piętrze.

Nic więc dziwnego, że to właśnie na scenie przy Masztalarskiej 
Jagoda Kram zaprezentowała premierowo swoją płytę ,,Klezmer-
ska po polsku”, na której zgromadziła piosenki żydowskie we 
własnym tłumaczeniu na język polski. Wokalistka w wywiadach 

podkreśla, że najważniejsze są dla niej śpiewanie i rodzina. Teraz 
połączyła te dwie miłości przedstawiając najnowszy repertuar i... 
swoją rodzinę. Wraz z Jagodą Kram wystąpili: mąż (akordeon), 
trzy córki (partie fletowe i vocal), zięć (vocal), wnuk Piotr Scholz 
(gitarzysta, kompozytor, dyrygent), robiący z powodzeniem 
własną karierę muzyczną w brzmieniach jazzowych. Na płycie 
można usłyszeć też 8-letnią wnuczkę!

Jagodzie Kram i jej rodzinie dziękujemy za muzyczne dozna-
nia, a dyr. Romualdowi Grząślewiczowi za poetyckie strofy, któ-
re dodatkowo urozmaiciły wieczór...

A teraz przypominamy: 20 listopada w Scenie na Piętrze od-
będzie się Galowy Wieczór  ,,25 lat peregrynacji z Tespisem”. 
Pojawią się wybitni artyści scen polskich, małego i dużego 
ekranu: m.in. Andrzej Seweryn, Grażyna Barszczewska, Jo-
anna Bercik, Michał Grudziński i wielu innych. Natomiast 18 
grudnia tradycyjnie – Scena na Pietrze zaprasza na koncert 
charytatywny. Szczegóły podamy w następnym numerze MY.

                               Ewa Kłodzińska Fot. Krzysztof Styszyński

Coraz więcej osób zainteresowanych jest  nie tylko historią 
remontowanego kościoła św. Jana Jerozolimskiego na Koman-
dorii, ale i ludźmi z dalekiej przeszłości, związanych z tą świą-
tynią. Otóż niedawno odezwał się mieszkaniec... Łodzi, twier-
dząc, że jego rodzina i on sam są dalekimi potomkami koman-
dora maltańskiego (osoba świecka) Andrzeja Marcina Miaskow-

skiego (1781-1832). 
Był on kawalerem 
orderu św. Stani-
sława. Za jego cza-
sów nie udało się 
władzom pruskim 
odebrać dóbr ko-
mandorskich. A.M. 
Miaskowski zmarł 
we wsi komandor-
skiej Chrostowo 
pod Obornikami, 
ale został pocho-
wany w krypcie 
kaplicy św. Krzyża 
w kościele św. Jana 
Jerozolimskiego (o 
czym już wspomi-
naliśmy). Z kolei 
jedna z przewodni-
czek turystycznych 

zainteresowana jest proboszczem kościoła Ignacym Migdalskim 
(1862-1872) – to w jego czasach działało (założone wcześniej) 
bractwo Matki Boskiej Bolesnej, a jednym z jego obowiązków 
było opiekowanie się ołtarzem – do dziś znajduje się on w bocz-
nej nawie kościoła...

Tymczasem zamilkły kościelne dzwony. Są poddawane reno-
wacji, o czym napiszemy w następnym numerze MY. Zniknęły 
też ,,schodki” (dodane po II wojnie światowej) ze ściany od stro-
ny groty – szczyt został wygładzony. Co ma jednak zwieńczyć 
pozostały ,,kominek”? Być może będzie to krzyż patriarchalny 
(odkryty podczas prac konserwatorskich), którym posługiwali 
się też kawalerowie maltańscy.

Z kolei artyści-plastycy dyskutują nad kształtem nowego ołta-
rza. Wykonany zostanie z piaskowca i prawdopodobnie otrzyma 
kształt sześcianu, a dekoracja będzie nawiązywać do zdobień go-
tyckiej chrzcielnicy z 1522 r. 

                               Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki
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Kiedyś ,,Kwitnąca Dolina”, a dziś dolina rozpaczy! Obudźcie 
się działkowcy!

Już rok minął odkąd w imieniu działkowców w felietonach 
,,Indolencja Zarządu” ujawniam fatalne zaniedbania w ,,Kwit-
nącej Dolinie” na niebywałą skalę. Każdy najmniejszy problem 
zarządowi, w domyśle prezesowi D., umyka z pola widzenia. 
Od sześciu lat działkowiec czeka na wycięcie leszczyn z działki 
sąsiada, bo zacieniają jego plony, więc prezes dla pozoru tylko 
podciął kilka gałęzi. Nie tylko problem leszczyn umknął pre-
zesowi i zarządowi z pola widzenia. Wskażę na kilka...

Gigantyczne śmietnisko na dwóch parkingach, trzy tysiące 
metrów alejek, tyleż metrów ogrodzenia pełnych dziur, od lat 
przeciek wody z podziemnej rury na jednej z alejek czyni ba-
joro, nieuporządkowane złomowisko po dawnej hydroforni i 
inne wielkie zbiorniki zdewastowane czekające na wywiezienie z 
ogrodu, hodowla psów i ten odór i szczekanie na każdego prze-
chodzącego, porzucone, zachwaszczone i zadrzewione działki 
(10), skrzynki rozdzielcze prądu zżarte przez rdzę, aż 40 działek 
pozbawionych numerów na altanie lub furtce, nawet 13 zbudo-
wanych willi-altan i wielu na stałe działkowców zarząd nie do-
strzegł, bo umknęło mu z pola widzenia.

Z tego powodu i ze znanych matactw aż czterokrotnie dział-
kowcy występowali o niezwłoczne usunięcie tego nieudolnego 

oczach ogród popadał w ruinę, a pan prezes Śliwa 27 września 
2017 r. w piśmie do mnie pisze, że by usunąć zarząd ROD, to 
,,wymaga wykazania zaniechań”.

Wreszcie piąty raz nadarzyła się okazja do pozbawienia tego 
wyrafinowanego zarządu z D. na czele. Otrzymałem informację 
od pana prezesa Śliwy o mającej się 20 października odbyć na 
terenie ogrodu komisji rewizyjnej. Spotkanie z przedstawiciela-
mi działkowców wyznaczono na godz. 14.15 w baraku, zwanym 
świetlicą. Delegacja już się zbliża, a z tego pomieszczenia wy-
chodzi prezes, nie wita się, śpiesznie wchodzi do auta i odjeżdża. 
Delegacja podchodzi do drzwi – zamknięte, czeka pół godziny 
po czasie, a nikt z komisji się nie zjawia. Zrozpaczeni delegaci, w 
tym budowniczowie tego ogrodu, wyciągali wnioski z sytuacji: 
,,Tu się jakiś wyrafinowany podstęp kryje”. ,,Nie ma co się dzi-
wić, D. jest chory na władzę i pieniądze, więc do komisji nas nie 
dopuści, a gdzie ją znaleźć na 9-hektarowym obszarze?”. O godz. 
16 ośmiu działkowców opuściło to miejsce. Zastanawiano się, po 
co przyjechał D. do tzw. świetlicy o godz. 1.14, a więc po to, by 
zaobserwować czy delegacja czeka na komisję. Teraz sam będzie 
mógł się chwalić swoimi ,,osiągnięciami”, oprowadzając komisję 
inną drogą.

Dlatego uczestnicy niedoszłego spotkania z komisją rewizyj-
ną składają SKARGĘ NA D. z powodu, że 18 października 2017 
r. dokonał manipulacji w ten sposób, że z działkowcami się nie 
przywitała ani nie pożegnał, zlekceważył ich. Dokonał afrontu, a 
więc uznano to za obelgę. Nadto uniemożliwił delegacji spotka-
nie się z komisją.

Udając się do domu, przy furtce spotkałem komisję rewizyj-
ną w towarzystwie... D. Poproszono mnie, bym jej towarzyszył 
i wskazal zaniedbania. A gdy wskazałem na porzuconą od lat 
działkę, D. stwierdził, że jest już nowy użytkownik. Gdy stanął 
przed gęstwiną leszczyn stwierdził, że to ja na działce sąsiada je 
posadziłem przed 30 latami po to, abym mógł zbierać orzechy. 
Gdy komisji wskazałem od 4 miesięcy w gablocie pod kluczem 
wiszący napisany przez D. na mnie paszkwil, powiedział, że moje 
doniesienia na niego do prokuratury nie mają znaczenia, bo i tak 
wygra.

Oto tupet, arogancja, która sięgnęła ostatniego kręgu bezczel-
ności. Tylko z tym zarządzaniem ogrodem coś nie tak, bo dzisiaj 
jest już ,,Dolina Rozpaczy”. Henryk Rozwadowski  

indolencja zarządu (12)

ROD "Kwitnąca Dolina"

zarządu. Okazuje się czuwa nad nim anioł stróż z Zarządu Okrę-
gu PZD pan dr Zdzisław Śliwa. My wysuwamy argumenty swoje, 
a góra dla przedłużenia wegetacji pana D. zapewnia, że nie zanie-
chała działania mającego uzdrowić sytuację w ROD ,,Kwitnąca 
Dolina”, ale to ,,wymaga wykazania zaniechań i nie wykonywania 
swoich obowiązków przez zarząd”.

Najpierw ogarnął działkowców śmiech pusty, a potem litość 
i trwoga. Przez osiem lat, ale i przez dwóch poprzedników, na 

Odmieniona ulica Kamieńska w Zielińcu kończy wieloletnie 
zmaganie się z tym nieustannie wyboistym torem przeszkód.

Ulica Sośnicka jest gruntownie przebudowywana, jako 
niebawem główny kontakt osiedla ze światem.
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byłe mauzoleum mielochów
Zabytek bardzo zagrożony

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
pomysły z pyrami

Od 9 do 12 października uczniowie naszej szkoły po raz dru-
gi wzięli udział w projekcie nazwanym Dzień Pyry. Dzieci wy-
konywały plakaty na temat zastosowania ziemniaka – nie tylko 
w kuchni. Tworzyły zwierzaki – cudaki, pisały wiersze i bawiły 
się poznańską gwarą, czyli przez zabawę – nauka! Klasy wzięły 
także udział w konkursie wiedzy o tej popularnej roślinie. Efek-
tem pracy uczniów jest wystawa wszystkich prac na korytarzach 
naszej szkoły. Pomysłom nie było końca. Największą fantazją i 
kreatywnością popisywano się podczas tworzenia zwierzaków. 
Obok ziemniaczanych lalek i jeży, pojawiły się prawdziwe cu-
daczne stwory prosto z kosmosu. Wśród uczniów ujawniły się 
także prawdziwe literackie talenty. Trudno było wyłonić zwy-
cięzców. Wszystkim gratulujemy odwagi, dobrego humoru i buj-
nej wyobraźni.            Katarzyna Nowacka, 

                                    Maria Borkowska, Dorota Drążkowska

Widoczna tu budowla powstała w 1934 roku z inicjatywy 
Wandy Kiszczenko z domu Mieloch. Było to mauzoleum, w 
którym spoczął Andrzej Mieloch, słynny i bardzo zamożny 
poznański ogrodnik na Białej Górze, brat Wandy. Potem 
złożono tu także jego córkę oraz syna, Jerzego Mielocha. W 
latach 70. XX wieku teren Białej Góry przeszedł na własność 
państwa, trumny z ciałami zostały przeniesione na cmentarz 
junikowski.  Obecnie teren jest własnością prywatną. 

Andrzej Mieloch był jednym z najlepszych ogrodników w ca-
łej Polsce. W jego zbiorach znajdowały się najróżniejsze gatunki 

kwiatów z całego świata. Sprowadzał się z samej Holandii i pielę-
gnował w swoich ogrodach. Ciekawostką jest, że po owych ogro-
dach chadzał nawet lew, który później został zabity przez Armię 
Czerwoną.

Marzeniem Andrzeja Mielocha było wyhodowanie czarnej 
róży. Pracował nad tym całe życie. Pod koniec życia Andrzejowi 
udało się spełnić swoje marzenie i na białej Górze wyhodował 
czarną różę. Niezupełnie, bo rozwinięta miała inny kolor, ale gdy 
płatki się zwijały, to z zewnątrz wyglądały jak czarne.

Już ponad 10 lat temu na łamach "MY" pisaliśmy niejednok-
rotnie o opłakanym stanie byłego mauzoleum Mielochów, o 
grożącej tej budowli zagładzie. W końcu staraniem władz miasta 
i właścicieli zabytku doszło do jego częściowego zabezpiecze-
nia, głównie przez remont dachu. Obecnie obiekt znów wymaga 
pilnie interwencji, jeśli ma przetrwać. md

Obiekt nieogrodzony, w ustronnym miejscu zachęca 
nieproszonych gości do skladania tu dewastujących wizyt.

Sklepienie kopuły zdobione sztukaterią na trzcinowym (!!!) 
zbrojeniu uległo ostatnio znacznemu, groźnemu  uszkodzeniu
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nowy rok harcerzy
Na zaproszenie Komendanta Kręgu Seniorów ZHP „Damy 

Radę” w Wągrowcu im. Feliksa Tylmana wzięliśmy udział w 
inauguracji roku harcerskiego 2017-2018. Uroczystość roz-
poczęła się apelem w Lesie Durowskim przy grobowcu Ke-
glów – dla upamiętnienia 78-tej rocznicy powstania Szarych 
Szeregów i Podziemnego Państwa Polskiego. W tym miejscu 
bowiem odbyła się pierwsza zbiórka wągrowieckich harcerzy 
Szarych Szeregów. Prelekcję historyczną wygłosił prof. UAM 
dr hab. druh pwd. Marek Mikołajczyk. 

Druga część zbiórki odbyła się na pobliskiej strzelnicy sporto-
wej w Kobylcu. Siedząc tu w kręgu przy gorącej herbacie wysłu-
chaliśmy wystąpień gości i gawędy druha pwd. Wawrzyńca Wie-
rzejewskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wlkpl. Towarzystwa 

Morska bryza to było to! Seniorzy z wielkopolskich Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej – z Wągrowca oraz z Poznania – Dzie-
wiątacy z Wildy, Szóstacy z Jeżyc, a także OWAR i 10 PDH z 
Nowego Miasta wraz z przyjaciółmi (razem około 60 osób), 
postanowiło Ustroniu Morskim i okolicach pożegnać lato. 
Organizatorem wyjazdu był hm. Marek Urbanowicz z wągro-
wieckiego Kręgu, a nad seniorami harcerskimi komendę obję-
ła druhna Bożena Wiśniewska (KSH OWAR) z zastępcami

Po powitaniu słońca na plaży, zorganizowano wycieczkę do 
Kołobrzegu, gdzie zwiedzano Muzeum Oręża Polskiego, Ratusz 
i Bazylikę Konkatedralną. Członkowie KSH OWAR z przyjaciół-
mi zapalili też znicze pod pomnikiem Sanitariuszki - pomnik w 
hołdzie kobietom w szeregach Wojska Polskiego. Przemaszero-
waliśmy do Pomnika Zaślubin Polski z Morzem i odbudowanej 
po wojnie latarni morskiej. 

W niedzielę w Ustroniu Morskim odbyła się msza święta, w 
czasie której wspominano zmarłego niedawno dh Jana Mroza. 
Podczas pięknego kazania niejednemu z uczestników zakręci-
ła się łezka w oku. Lekcję czytał dh Jarosław Gendera, a ksiądz 
celebrant wystąpił w przywiezionej przez seniorów narzutce na 
ornat z wyhaftowanym symbolem harcerstwa seniorów (lilijka 
na liściu dębu). Za zaśpiewanie Modlitwy harcerskiej seniorzy 
nagrodzeni zostali oklaskami. Nadal dopisywała słoneczna aura i 
niektórzy wybrali się do Ogrodów Tematycznych HORTULUS w 
Dobrzycy, aby nacieszyć się pięknem różnorodnych roślin. 

W poniedziałek wycieczkowicze przyjęli bardzo miłych gości – 
członków HKS „JANTAR” z Kołobrzegu. Spotkanie rozpoczęło 
się od odśpiewania hymnów Chorągwi Wlkp. (znaczenie uży-
tych w nim określeń „pasieka, „rój” objaśnił pwd. Wawrzyniec 
Wierzejewski) oraz Chorągwi Zachodniopomorskiej. Seniorzy 
kosztowali też smażonej rybki, czasem jedząc ją wspólnie nawet 
w osiem osób… „Ale nam się podobało, ale tego było mało…”.  
Wzruszeniom przy wyjeździe nie było końca. 

Dh Bożena Wiśniewska, phm. Barbara Król – KSH „OWAR”

Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 o udziale skau-
tów w tym powstaniu. Hm. Jerzy Mianowski – Komendant Kręgu 
„Damy Radę” przeprowadził apel rozpoczęty hymnem Chorągwi 
Wlkp. „Już lipa roztula…”. Kilka osób udekorowano „Odznaką 
Honorową Wierni Tradycji za Zasługi w Upowszechnianiu Wie-
dzy i Pamięci o Powstaniu Wlkp. 1918-1919”. W nowym roku 
harcerskim czekają nas obchody 100. rocznicy tego powstania 
oraz o program Szarych Szeregów „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Po 
apelu był obiad „z garnka druha Marka” i pyszna jak zwykle 
grochówka, a później turniej strzelecki. Nagrody wręczył prezes 
Bractwa Strzeleckiego pan Bogdan Gajewski. Uroczystość odbyła 
się przy pięknej, słonecznej pogodzie, a zakończył ją tradycyjny 
harcerski krąg.   Urszula Kocikowska hm. KSH „OWAR”,

                          foto: hm. Walenty Kupczyk, druh Andrzej Lik

Harcerzy seniorzy z Kręgu „OWAR” uczestniczyli w Gali Ope-
retkowej „Usta milczą, dusza śpiewa” zorganizowanej w Teatrze 
Wielkim. Dzień 2 października br. dzięki druhnie Bożence bar-
dzo miło spędziliśmy wieczór. Spektakl wzruszał i bawił, bo też 
wykonawcy światowego repertuaru to nie byle kto – Grażyna 
Brodzińska (sopran), Adam Szerszeń (baryton), Adam Zduni-
kowski (tenor), Orkiestra Krakowska „Młoda Filharmonia” pod 

dyrekcją Rafała Kaczmarczyka oraz para taneczna Halina i Mi-
chał Kolano. Muzyka, śpiew i taniec w wykonaniu tych artystów 
to balsam dla duszy widzów. Nie obyło się bez bisów, a kto chciał 
– mógł jeszcze kupić płyty z nagraniami Grażyny Brodzińskiej i 
zdobyć jej dedykację. Śpiewaczka urzeka przepiękną barwą gło-
su, urodą, wdziękiem i wspaniałymi strojami. Po wyjściu z opery 
wszyscy uśmiechali się, nucili i nikomu nie przeszkadzał padają-
cy deszcz. Raz jeszcze dziękujemy druhnie Bożenie za zachęce-
nie nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu – uczcie dla uszu i 
oczu.                            Urszula Kocikowska hm. – KSH „OWAR”

radosna gala operetkowa

z miejsca na miejsce z wiatrem...
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węże, robaki 
i inne  przysmaki

Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

     Skorpiony są moim zdaniem za suche i bez smaku.

Kuchnia tajska uznawana jest za jedną z najlepszych na 
świecie. Zgodzę się z tym…. Ale tylko częściowo. Owszem, 
są w kuchni tajskiej dania, za którymi przepadam, ale są też 
i takie, które powodują u mnie odruchy wymiotne. Bangkok 
od iluś lat z rzędu zwycięża w organizowanym przez telewizję 
CNN rankingu miast z najlepszym „street food”, czyli miast z 
najlepszym ulicznym jedzeniem. Trudno się dziwić. Na każ-
dej, nawet najmniejszej uliczce, znajdziemy kilka garkuchni 
serwujących miejscowe przysmaki. Idąc większą ulicą muszę 
się przeciskać między straganami z jedzeniem, ustawionymi 
jeden obok drugiego. Tak bogatego ulicznego zaplecza gastro-
nomicznego nie ma chyba żadne inne miasto na świecie.

Tajskie dania są niezwykle ostre. Niemal do wszystkich doda-
wane są absurdalne ilości chili, które powodują, że po skoszto-
waniu ich człowiek zamienia się na moment w smoka wawel-
skiego. Na szczęście wielu tajskich kuchmistrzów wie, że żołądki 
„farangów”, to nie to, co żołądki Tajów, więc litościwie serwu-
ją im mniej ostre dania. Ogromna ilość chili w każdym daniu 
ma jednak swoje logiczne uzasadnienie. Tajlandia jest jednym z 
najgorętszych krajów świata, a zawarta w papryczkach chili kap-
saicyna pozwala łatwiej regulować temperaturę organizmu. Za-
uważcie, Drodzy Czytelnicy, że praktycznie każdy kraj z gorącym 
klimatem (np. Meksyk, Indie) ma kuchnię, w której aż roi się od 
pikantnych przypraw.

Podczas swoich podróży zawsze wyznaję zasadę „Jedz jak lo-
kals”, czyli mieszkając w Tajlandii staram się żywić jak przeciętny 
Taj. Tuż obok mojego apartamentowca mieści się niewielka lo-
kalna garkuchnia prowadzona przez parę sympatycznych Tajów 
– Pana Topa oraz Panią Urrai. Bywam tam codziennie i chyba 
mogę powiedzieć, że są oni moją „tajską rodziną”. Jest to miejsce, 
w którym każdy inspektor Sanepidu natychmiast doznałby szoku 
nerwowego albo zszedł na zawał. Zamiast podłogi jest klepisko, 
kuchnia pozbawiona jest bieżącej wody, wieczorami harcują gro-
mady szczurów (dopóki nie wyjadają mi z talerza nie mam z tym 
problemu), a na dodatek podczas pory deszczowej garkuchnia 

jest regularnie zalewana wodą do poziomu kolan. 
I co? I nic! Stołuję się tam codziennie od półtora roku i ni-

gdy nie miałem najmniejszych problemów z żołądkiem! Mało 
tego – uważam, że Pani Urrai serwuje najlepszą tajską kuchnię w 
Bangkoku! Jej zupa Tom Yum nie ma sobie równych, a sałatka z 
zielonej papai, zwana tutaj Som Tam (sztandarowe danie kuchni 
tajskiej), jest po prostu poezją smaku. Od czasu do czasu gar-
kuchnia serwuje także… węże. Pan Top jest naszym lokalnym 
wężołapem i od czasu do czasu chwyta jakiegoś pytona lub kobrę 
i oddaje Pani Urrai. A ona od razu pakuje gada do gara… Trudno 
mi powiedzieć jak smakują, ponieważ Pani Urrai dodaje do nich 
ogromne ilości przypraw.

W szkole jedzenie mam za darmo. Problem w tym, że szkol-
na kuchnia serwuje potrawy, które często trudno przełknąć. Np. 
zupy z ogromnymi grudami zakrzepniętej krwi lub potrawki z 
kurzych łapek. To ostatnie danie szczerze mnie dziwi, ponieważ w 
tajskiej kulturze stopa uważana jest za najbardziej plugawą część 
ciała, ponieważ ma kontakt z ziemią. Amatorzy nieco bardziej 
ekstremalnych doznań kulinarnych również znajdą w Bangko-
ku coś dla siebie. W centrum można bez trudu znaleźć stragany 
oferujące pieczone skorpiony, pająki, karaluchy, skolopendry lub 
pasikoniki. Osobiście najbardziej lubię te ostatnie. Smakują jak 
frytki, tylko trzeba im oderwać niejadalne nóżki. Skorpiony są 
moim zdaniem za suche i bez smaku.

Najważniejszym składnikiem tajskiej kuchni jest ryż. Trudno 
się dziwić – Tajlandia jest największym jego producentem na 
świecie. Ryżu więc dodaje się do wszystkiego. Kuchnia tajska bez 
niego nie istnieje. Powoduje to, że od czasu do czasu muszę ode-
rwać się od „tajskiego trybu życia” i zawitać do przybytku typu 
McDonald’s, KFC, czy Burger King. W końcu nie samym ryżem 
człowiek żyje.                                                            Mateusz Biskup

Sałatka z zielonej papai, zwana tutaj Som Tam (sztandarowe 
danie kuchni tajskiej), jest po prostu poezją smaku. .

Zupa Tom Yum Pani Urrai nie ma sobie równych. .
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aktualne obrazki - znaki czasu na osiedlu 

Przy ul. Zawady dobiega końca budowa dużego obiektu na 
kilkuhektarowym terenie. Powstanie tu wkrótce nowoczesny 

salon sprzedaży samochodów używanych firmy Ukleja. 
Znajdzie w tym miejscu zatrudnienie znaczna liczba osób, 

zapewne również okolicznych mieszkańcow

TS „Polonia” podejmuje istotne działania na polu organizacyj-
nym. W minionym miesiącu udało się pozyskać kilku sponsorów 
oraz darczyńców. Sport obecnie jest ściśle powiązany z marketin-
giem i doskonale to rozumie Zarząd Stowarzyszenia. W ostatnim 
czasie pojawiła się strona internetowa www.tspolonia.pl oraz do-
brze funkcjonujący fanpage na Facebooku-u.                          KB

Wznosi się pierwszy budynek kompleksu mieszkaniowego 
firmy Compact Apartments na terenie wokół zabytkowego 

młyna przy ul. Nadolnik. 

Przy ulicy Suchej trwa budowa nowego bloku mieszkaniowego 
poznańskiej firmy Urbano. Po drugie stronie ulicy dobiega 

końca budowanie dużej inwestycji mieszkalnej Bartnicza. Ten 
zaniedbany fragment osiedla zmienia się radykalnie. 

Powstały trzy lata temu jeden blok mieszkalny przy ul. Wiej-
skiej dał początek dużemu osiedlu mieszkaniowemu Kwa-

drans. Znów przybędzie kilkuset mieszkańców, jednocześnie 
uczestników nieustannych korków przed przejazdem kolejo-

wym na ulicy Krańcowej

Ta wieżyczka na spalonym młynie ma stanowić charaktery-
styczny akcent budowanego zespołu mieszkalno-rekreacyjnego. 
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„polonia” znaczy lider!

Piłkarskie zespoły seniorek (na zdjęciu) i seniorów „Polonii” 
odniosły ostatnio znakomite sukcesy, dostarczając 
wiele radości swoim coraz liczniejszym kibicom. 

  Z KWIATAMI ZA PAN BRAT
Klasy 2a, 3a, 4a, 4b uczestniczyły w XV warsztatach prowadzo-

nych przez Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą. Program  „Z 
kwiatami za pan brat” obejmuje cztery spotkania tematyczne pór 
roku. Pierwsze odbyło się pod hasłem „Złote kwiaty jesieni”. Na-
stępne „Magia zimowych kwiatów” odbędą się w grudniu. Pro-
gram ma na celu rozwój edukacyjny najmłodszych i rozwijanie 
wrażliwości na piękno przyrody. 

    BIJEMY REKORD Z WOŚP
Podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca 

uczniowie nasze szkoły, jak od wielu już lat, przyłączyli się do 
akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przy 
wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycieli ponad 100 osób z wielką 
energią, punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęło wdechy i uci-
śnięcia klatki piersiowej na fantomach. Pół godziny później, po 
zakończeniu tej wspaniałej akcji, wszyscy mogli z dumą powie-
dzieć, że wiedzą jak uratować życie człowieka. Jesteśmy dumni z 
umiejętności naszych uczniów.

         BIBLIOTECZNA NOC
Jak każdego roku w październiku członkinie kółka bibliotecz-

nego „Mole książkowe” spędziły wyjątkową NOC W SZKOLE. 
Tematem przewodnim była seria książek „Biuro detektywistycz-
ne Lassego i Mai”. Obowiązywały stroje bohaterów opowiadań 
oraz projekty okładek wybranych tytułów. Przez całą noc na 
uczestników czkało mnóstwo atrakcji. Były konkursy, podcho-
dy i popisy kulinarne. Miłośnicy nocnych seansów filmowych 
obejrzeli najnowszą ekranizację przygód młodych detektywów. 
„Mole książkowe” po raz kolejny pokazali swoje zamiłowania 
czytelnicze. Tylko nielicznym udało się na chwilę zmrużyć oko.

     KREMÓWKI PAPIESKIE
16 października przypada rocznica wyboru kardynała Karola 

Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Tego dnia od 2001 roku ob-
chodzony jest Dzień Papieski. Tegoroczny przebiega pod hasłem 
„Idźmy do przodu z nadzieją” i ma docierać do głębi nauczania 
papieża Polaka. Włączyliśmy się w to święto wdzięczności i łącz-
ności duchowej z Ojcem Świętym - Janem Pawłem II. Tradycyj-
nie zajadaliśmy się Jego ulubionymi ciastkami – kremówkami.

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

Zespoły seniorek oraz seniorów Polonii Poznań kilka tygo-
dni temu rozpoczęły sezon ligowy. Za nami wiele, nie tylko 
emocjonujących, ale też pełnych walki spotkań, których wy-
niki przekładają się na zamierzone rezultaty - wszystkie trzy 
zespoły zajmują obecnie pozycję lidera w swoich grupach. 

W meczu 7. kolejki I ligi kobiet, na stadionie przy ulicy Har-
cerskiej 5, piłkarki Polonii Poznań pokonały UKS SMS Łódź 
1:0. Od pierwszego gwizdka wiadomo było, że obydwie drużyny 
będą walczyć o pełną pulę. Polonistki nie zaczęły tego spotkania 
zbyt obiecująco, w szeregi zespołu wkradł się chaos i niemra-
wość. Jednak z biegiem czasu gra Polonii zaczęła nabierać tempa 
– uderzenia z dystansu, stałe fragmenty gry, akcje przeprowa-
dzane skrzydłami. Do przerwy wynik się nie zmienił, jednak po 
zmianie stron to piłkarki Polonii ruszyły do ataku. Wysiłek wło-
żony w grę nie poszedł na marne, bowiem w 61. minucie Paulina 
Liczbińska efektownym strzałem piętą zdobyła, jak się okazało, 
jedyną bramkę w tym spotkaniu. Po tym meczu podopieczne 
Michała Waraczyńskiego z dorobkiem 14. punktów zajmują 1. 
miejsce w tabeli. 

Zespół seniorów Polonii Poznań, po rozegraniu 9. kolejek, 
może pochwalić się imponującym bilansem bramkowym – 
44:2. Podopieczni Andrzeja Ostańskiego z dorobkiem 24. 
punktów zajmują samodzielną pozycję lidera. Jednak pomimo 
idealnej sytuacji w ligowej tabeli, zespół seniorów Polonii po raz 
drugi w tym sezonie spotkał się z niefrasobliwością przeciwnika. 
Sobotni rywal poznaniaków – Arka Kiekrz – nie dotarł na mecz. 
Drużyna gości nie poinformowała o nieobecności, co wiązało się 

z tym, iż zawodnicy, trener jak i kibice męskiej sekcji poznań-
skiego zespołu poświęcili swój czas, aby pojawić się na meczu, 
który nie doszedł do skutku. 

II zespół seniorek Polonii Poznań nie odstaje od reszty, pod-
opieczne Jarosława Soboniaka z dorobkiem 18. punktów rów-
nież pozostają samodzielnym liderem III ligi kobiet. W meczu 
6. kolejki polonistki pokonały zespół Sokół Pniewy 7:1. Pomimo 
wysokiej wygranej, pierwsza połowa w wykonaniu zawodniczek 
Polonii nie należała do najlepszych. Gra II zespołu seniorek była 
pełna nerwów i niedokładnych podań. Do przerwy wynik 1:1 
nie uległ zmianie. Prawdziwa „strzelanina” nastąpiła w drugiej 
odsłonie spotkania. Na listę strzelców wpisały się: Julia Witczak 
(x2), Nadia Cieślak (x2), Wiktoria Dembińska, Kaja Dziergas 
oraz Martyna Korzeniewska. 

                                       Klaudia Berda, fot. Elżbieta Skowron
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
DZIEŃ O. MARIAN ŻELAZKA
W oddziałach gimnazjalnych obchodziliśmy 13 października 

br. Dzień Patrona – o. Mariana Żelazka. Rozpoczęliśmy Mszą 
Świętą, a następnie nasz gość - pani Anna Tomiak opowiadała 
o podróży do Rwandy, gdzie koordynowała budowę szkoły dla 
dzieci. Wspaniały przekaz, piękna akcja i charyzma pani Anny 
sprawiły, że słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem.

Uczniowie malowali indyjskie mandale oraz pokazali prezenta-
cję multimedialną (Indie, o. Marian Żelazek, misjonarze Werbi-
ści). Przygotowano danie indyjskie, rysowano portret o. Mariana 
Żelazka, próbowano tradycyjnego tańca indyjskiego. Na zakoń-
czenie uczestniczyliśmy w wieczorze filmowym, którego tema-
tem był Bollywood. W przerwach próbowano tostów i gofrów. 
Towarzyszyły nam słowa o. Mariana Żelazka: ,,Nie jest trudno 
być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

   MŁODSI SPRAWDZAJĄ...
29 września odbył się VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Wcześniej uczniowie pisali kartkówki oraz rozwiązywali łami-
główki z mnożenia i dzielenia. Najlepsi zostali egzaminatorami 
tabliczki mnożenia. Sprawdzali jej znajomość wśród uczniów, 
nauczycieli i pracowników. Wyszli też poza mury szkoły, na ulicę 
Główną, do sklepów oraz na pocztę. Na tego, kto zdał egzamin, 
czekała słodka nagroda i tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNO-
ŻENIA. Do egzaminu przystąpiło 566 uczniów i dorosłych, a ty-
tuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA zdobyło 443.

Starsi uczniowie z tej okazji napisali dowcipne wierszyki. Karo-
lina R. z drugiej klasy oddziałów gimnazjalnych napisała m.in.: 
Tabliczka mnożenia nie jest dla lenia/ wystarczy włączyć tryb my-
ślenia.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. 

Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo 
i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 
roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Poraziń-
skiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W tym dniu pani 
Maria Łbik - matka chrzestna okrętu ORP „Poznań” - przeczyta-
ła dzieciom z klas 1-3 bajkę „Kozucha-Kłamczucha” oraz wiersze 
Janiny Porazińskiej (fot u góry z prawej).

            NASZA "ZEMSTA"
Uczniowie oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w spektaklu 

teatralnym. Przedstawienie miało miejsce w Multikinie 51, a wy-
stępowali aktorzy z Teatru Edukacji Narodowej we Wrocławiu. 
Sztuka, którą mieli przyjemność obejrzeć nasi uczniowie, to "Ze-
msta" Aleksandra Fredry. Utwór ten od lat pozostaje w kanonie 
lektur szkolnych. Wizyta w teatrze pomoże młodzieży w pełniej-
szym zrozumieniu treści dramatu. 

    CO NAM W DUSZY GRA!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki zebraliśmy się w 

auli szkoły, żeby wspólnie uczcić ten wyjątkowo muzyczny dzień. 
Słuchaliśmy pięknej muzyki Chopina i Mozarta, graliśmy na in-
strumentach, wspólnie śpiewaliśmy i podziwialiśmy grę aktorską 
naszych uczniów. Mama jednego z uczniów uświetniła to wyda-
rzenie grą na pianinie. Na dużej przerwie natomiast uczniowie 
spędzili czas przy dźwiękach swojej ulubionej muzyki.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W Dzień Edukacji Narodowej uczniowie składali nauczycie-

lom życzenia w podziękowaniu za codzienną naukę, cierpliwość 
i troskę. Przedstawiciele braci uczniowskiej wręczyli kwiaty dy-
rektorkom oraz laurki wszystkim nauczycielom. Dzieci z 3b za-
śpiewały piosenkę, a z klasy 5b przedstawiły krótki skecz, który w 
zabawny sposób pokazywał różne typy nauczycieli i uczniów. 

OPISYWALI DZIEŁO SZTUKI...
Uczniowie 7b w Muzeum Narodowym interpretowali wybrany 

obraz. Sztuka to niełatwa! Dzięki warsztatom na temat kompo-
zycji, kolorystyki, faktury czy światłocienia, zrealizowano zamie-
rzony cel. Opis dotyczył arcydzieła kobiety-malarki, Sofonisby 
Anguissoli „Gra w szachy”. Z dumą dodajmy, że znajduje się w 
Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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zasady dobrego wychowania
zawsze z zapowiedzią!

Początkowo miały to być zasady-retro, zabawne z dzisiej-
szego punktu widzenia, jako że przeczytałam fragment wspo-
mnień Jerzego Waldorffa dotyczących kultury ziemiaństwa 
poznańskiego lat międzywojennych. J. Waldorff (zm.1999 r.) 
był wówczas  młodzieńcem, pisał o sprawach znanych z autop-
sji. Jeśli jednak przyjrzeć się baczniej, to wiele kwestii pozo-
stało bez zmian! Naśmiewa się więc Waldorff z blichtru ówcze-
snych dworów, ,,mających ambicje pałacowe”, a w nich ,,halle z 
fontannami, galerie portretów, salony, buduary, gabinety myśliw-
skie, oranżerie, pokoje bilardowe”, naśmiewał się z biblioteczek, a 
w nich ledwo klasyka pięknie wydana tyle, że nie czytana.

Dziś pewnie Waldorff też by obśmiał nasze wielkopańskie ma-
rzenia. Ledwo jakieś mieszkanko 2-3-pokojowe w byle jakiej ka-
mienicy, a już po wyzbyciu się ścian dzielących pokoje – staje 
się czymś na wzór modnego apartamentu. A jeśli już domek z 
miniogródkiem to w nim i fontanna tryska (kiedyś pod nią stał 
krasnal, ale obśmiany, poszedł w zapomnienie), pną się rośliny 
wszelakie, im bardziej egzotyczne tym lepsze. Czasem do ,,bliź-
niaka” dobudowana jest oranżeria, a jeśli miejsca jest więcej to 
jakiś ministawek ze złotymi rybkami. Zatem z pokoików nie 
czyńmy salonów. Może być i skromnie, i elegancko zarazem, a 

mieszkanie powinno oddawać upodobania, pasje mieszkańców 
– bez odwzorowania z modnych czasopism wnętrzarskich.

„Obyczaj kazał, aby nawet do bliskich krewnych nie zajeżdżać 
bez zapowiedzi” - pisze Waldorff. I wyjaśnia, że panią domu moż-
na było zastać byle jak ubraną wśród drobiu, a na obiad dostać co 
najwyżej kaszkę z mlekiem i bukiet warzyw. A dziś – zapowiadać 
się czy nie? Zapowiadać! Pojechawszy bez zapowiedzi z rodzinką 
do krewnych na wsi (bo oni przecież zawsze w domu) zastaliśmy 
panią domu sadzącą pomidory w tunelu, która o jedzeniu nawet 
nie pomyślała (,,weźcie sobie coś z lodówki”),a o goszczeniu i 
konwersacji tym bardziej. I była usprawiedliwiona, obrażać nie 
było się o co – ona po prostu była w pracy. 

Inna rzecz, że i w mieście można znaleźć się w sytuacji niezręcz-
nej, przyjechawszy bez zapowiedzi. I niekiedy zamiast gościem 
stać się ,,gosposią”, co to musi zakupy zrobić i dla... gospodarzy 
obiad ugotować, gdy wreszcie z pracy w godzinach wieczornych 
do domu wrócą.

,,Za to w dniach oficjalnych przyjęć nie było granic parady. Na 
stół wjeżdżały rodzinne srebra i porcelany(..) zewsząd błyszczała 
zamożność, panowała gościnność, wylewność uczuć”. Niby to ,,re-
tro”, a jednak... Na co dzień kawa w olbrzymim kubku (potworna 
moda, aby czarny napój pić z grubego porcelitu! I to od razu w 
półlitrowej dawce!), od święta w delikatnej filiżance. Minęła już 
chyba moda na szkło typu duralex – zupa jednak znacznie lepiej 
smakuje choćby i ze skromnej porcelanowej bulionówki. (E.K.)

powłoka
powłoce nierówna
Kolejnym zagadnieniem, które dziś Państwu przybliżę, są po-

włoki uszlachetniające w okularach. Zacznijmy od wyjaśnienia 
pierwszego, najpowszechniejszego uszlachetnienia, czyli powło-
ki antyrefleksyjnej. Większość z nas takie uszlachetnienie wy-
biera kupując okulary. Najprościej jest to powłoka eliminująca 
kłopotliwe odblaski, wpływa to na polepszenie czystości obrazu. 
Często optyk proponuje wybór ulepszonego antyrefleksu. Jest to 
antyrefleks wzbogacony o dodatkowe powierzchnie, zapewniają-
ce łatwiejsze czyszczenie okularów, poprzez idealnie gładką po-
wierzchnię, która zapobiega przyleganiu brudu, tłuszczu i wody 
oraz cechuje się odpornością na zarysowania. 

Następnym uszlachetnieniem, dedykowanym szczególnie 
osobom pracującym przy urządzeniach emitujących światło 
niebieskie, jest powłoka Bluecare. Światło niebieskie bardzo in-
tensywnie oddziałuje na nasze oczy. Emituje je wiele źródeł, jak 
słońce, energooszczędne żarówki, monitory komputerów, table-

ty, smartfony, telewizory. Wpływ światła niebieskiego widzimy u 
siebie każdego dnia, jest to zmęczenie i pieczenie oczu, a nawet 
bezsenność. Aby zabezpieczyć oczy pracując przy sztucznym 
oświetleniu zalecam wybór powłoki Bluecare. 

A jakie rozwiązanie poleci Państwu optyk do długotrwałej 
jazdy samochodem? Jednym z ostatnich nowości jest soczew-
ka okularowa dedykowana dla kierowców, czyli DriveCare. To 
nowatorska soczewka zaprojektowana w celu poprawy widzenia 
podczas prowadzenia pojazdów. Ułatwia ona jazdę nocą, po-
przez zdecydowaną redukcję oślepiających odblasków oraz po-
lepszenie kontrastu.

Na koniec wyjaśnię Państwu, co oznacza fotochrom, bar-
dzo często mylony z antyrefleksem. Najprościej, fotochrom to 
uszlachetnienie, dzięki któremu okulary po wyjściu na słońce 
zmieniają się w przeciwsłoneczne. Zaciemnienie następuje pod 
wpływem światła UV, po wejściu do pomieszczenia takie okula-
ry wracają do swojej pierwotnej wersji, czyli po kilku minutach 
stają się transparentne. 

     mgr Rozalia Molenda Optometrysta w  
                            Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
                                                                        Optometrii i Optyki 

Co lubią moje oczy
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
 FILHARMONIA POMYSŁÓW
We wrześniu naszą szkołę po raz pierwszy odwiedziła Filhar-

monia Pomysłów z przedstawieniem muzycznym pt „Trąbisław 
Trututański”. Trąbisław to mieszkaniec Muzycznej kamienicy a 
zarazem dziennikarz lubiący rozgłos. Wraz z aktorami i muzy-
kami uczestniczyliśmy w prowadzonym przez niego Teleturnie-
ju muzycznym pt „Problemy na pięciolinii”. Instrumenty, jakie 
brały w nim udział, to: trąbka, puzon i tuba. Przedstawienie było 
niezwykle ciekawe i porywające. Była to duża dawka muzyki, hu-
moru, ale także wiedzy o instrumentach dętych przekazanej w 
ciekawej formie.                                              Katarzyna Gałęska

              JESIEŃ NA WSI
Jesień to bardzo pracowita pora roku na wsi. Doskonałą oka-

zją pokazania tego uczniom klas 2a i 3a była wizyta w Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie. Pokazy pt. „Jesień na wsi” przybliżyły 
niektóre prace, jak młócenie cepami, młocarniami ręcznymi i 
mechanicznymi, tradycyjne metody czyszczenia ziarna. Dzieci 
obserwowały przemiał ziarna na żarnach i śrutownikach, wy-
rób sit, smażenie powideł, suszenie owoców, warzyw i grzybów, 
parowanie soków i wyrób kompotów, a także kiszenie ogórków 
i kapusty. Widzieliśmy też prace wołów w kieracie w otoczeniu 
zabytkowych zabudowań folwarcznych z XIX w. Na zakończenie 
czekała nas niespodzianka: przejażdżka wozem zaprzężonym w 
konie. Takie pokazy na pewno na długo pozostaną w pamięci. 

PEŁNOPRAWNI UCZNIOWIE
W tym roku szkolnym tylko jedna klasa pierwsza złożyła ślu-

bowanie i została pasowana na ucznia. Dzieci pokazały tańcem 
i piosenką czego nauczyły się w szkole przez pierwszy miesiąc 
nauki. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom dyplomy, 
legitymacje szkolne oraz teczki na świadectwa.  Na uroczystość 
licznie przybyli rodzice dzieci i zaproszeni goście. Dorota Pich

  KRZYŻÓWKOWY ZAWRÓT 
Rozwiązywanie krzyżówek to wspaniały sposób na relaks, a 

także kształcenie. W czwartkowe przerwy biblioteka szkolna za-
oferowała swoim czytelnikom całą gamę krzyżówek do rozwią-
zywania - od ortograficznych, poprzez matematyczne i przyrod-
nicze, aż po sportowe. Jednym słowem: dla każdego coś fajnego. 
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki były upominki.

     RAJD Z RADĄ OSIEDLA
Jesienny festyn z Radą Osiedla w tym roku przebiegł inaczej 

niż zwykle. Tradycyjną PYRĘ zastąpił Rajd na Dziewiczą Górę 
zakończony w licznym gronie biesiadą. Na miejsce dotarliśmy 
autokarami. Przepiękna jesienna aura zapewniła doskonałą wi-
doczność z wieży widokowej. Bardzo duża grupa dzieci z rodzi-
cami, dziadkami oraz nauczycielami schodziła pieszo do Mariny 
w Czerwonaku. Piękna pogoda pozwoliła na długą biesiadę na 
łonie natury, wspólne śpiewy przy ognisku, pieczenie kiełbasek, 
konkursy plastyczne. Kolejny Rajd już za rok! 

                                                       Tatiana Mura - Waraczewska

         DZIEŃ TABLICZKI
O tym każdy uczeń i nauczyciel mógł się przekonać 29 wrze-

śnia, gdy obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Komisje, w skład których wchodzili uczniowie klas 4, 5, 6, na-
gradzały cukierkami te osoby, które prawidłowo odpowiadały z 
tabliczki mnożenia. Większość zdała egzamin śpiewająco. 

               Dorota Dykta, Dorota Zarzycka, Joanna Kołodziej

           TYDZIEŃ GRECKI
W świetlicy odbył się tydzień grecki, podczas którego dzieci 

zdobywały wiedzę o kraju, który stanowi kolebkę całej cywiliza-
cji zachodniej. Uczniowie poznawali alfabet grecki i zapisywa-
li swoje imiona po grecku. Poznali tradycyjne greckie potrawy, 
m.in. sałatkę grecką, uczestniczyły w konkursie plastycznym. 
Mało kto wie, że w skład Grecji wchodzi aż 2500 wysp, w tym 165 
jest zamieszkałych. Na zakończenie odbyła się Olimpiada Grecka 
na wzór starożytnych Igrzysk Olimpijskich, podczas której ściga-
ły się rydwany, a przebrani Grecy rzucali ”kamieniami do celu”. 
Cały tydzień przyniósł nam wiele wrażeń i wiadomości. 

                                                                           Katarzyna Gałęska

               TU JEST SUPER!
Minął dopiero miesiąc nauki w klasie 1, a tyle się wydarzyło!!! 

Dużo się już nauczyliśmy i przeżyliśmy wiele atrakcji. Oto one: 
wyjście do Teatru Wielkiego na „Alicję w Krainie Czarów, wyj-
ście do pizzerii, dwa koncerty „Filharmonii pomysłów”, przejazd 
„bimbą” po Poznaniu, zwiedzanie Muzeum Rogalowego, bajko-
czytanie w bibliotece u pani Hani Madońskiej, piknik szkolno 
– osiedlowy, Dzień Chłopaka, wybory samorządu klasowego, 
robiliśmy koktajl truskawkowy, uczestniczyliśmy w otwarciu su-
per boiska szkolnego, uroczystość pasowania na ucznia. Uff... A 
przed nami jeszcze dziewięć miesięcy do wakacji. Ciekawe, co się 
w tym czasie ciekawego wydarzy?                              Dorota Pich
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z kroniki policyjnej
Ul.Warszawska. Nieznany sprawca wybił szybę w sklepie "Żab-

ka", straty 1200zł.
Ul. Zieleńska. Nieznany sprawca włamał się do budynku go-

spodarczego przez okno i ukradł spawarkę, straty 800zł.
Ul. Krańcowa. Piotr S. kierował pojazdem Mercedes będąc w 

stanie nietrzeźwości i pomimo zakazu wydanego przez Sąd. Po-
nadto okazał się poszukiwanym przez sąd celem doprowadzenia 
do aresztu śledczego.

Ul. Termalna. Z pojazdu volvo skradziono wkłady lusterek, 
straty 2000zł.

Ul. Krańcowa. Sebastian K. lat 16 posiadał susz roślinny w po-
staci marihuany, zatrzymany przez policję.

Ul. Główna. Marcin B. lat 30, dokonał kradzieży energii po-
przez podłączenie instalacji odbiorczej mieszkania do instalacji 
zasilającej inny lokal. Sprawca zatrzymany.

Ul. Perkoza. Nieznany sprawca dokonal włamania do altany 
poprzez wypchniecie okna i dokonał kradzieży sprzetu wędkar-
skiego, alkoholu, odzieży oraz narzędzi. Straty 1600zł.

Ul.Bałtycka. Nieznany sprawca dokonał włamania do bara-
ku socjalnego i kradzieży wkrętarki i miernika elektronicznego. 
Straty 9000zł.

Ul. Mścibora. Kradzież pojazdu Skoda Octavia koloru niebie-
skiego, straty 6000zł.

Ul. Łomżyńska. Nieznany sprawca dokonał włamania do 
skrzynki zdawczo odbiorczej RUCH, a nastepnie kradzieży nie-
ustalonej ilosci prasy kolorowej.

Ul. Bałtycka. Obywatel Mołdawii kierował pojazdem w stanie 
nietrzeźwości (0,76mg/l) pojazdem Daewoo Koleos.

Ul. Dobromiły. Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia okien 
domu jednorodzinnego, uszkodzenia na kwotę 2500zł.

Ul. Rzeczna. Mateusz D. dokonał uszkodzenia umywalki, do-
niczki ceramicznej oraz spłuczki w toalecie w  Mc Donald.
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
     dzień  szczególny

uroczyste pasowania

 „Bo nauczyciel jest kapitanem,
 co na okręcie dookoła świata
 płynie wraz z nami przez szkolne lata”.
Dzień Edukacji Narodowej, to dzień szczególny, to doskona-

ła okazja, aby podziękować wszystkim nauczycielom za ich trud 
wychowania i kształcenia. Pięknie zrobili to uczniowie klasy 4a 
i 5b, którzy pod kierunkiem pani Anny Mikos i pani Katarzyny 
Budzińskiej przygoto-
wali część artystyczną 
obchodów. Piosenki za-
wdzięczamy pani Małgo-
rzacie Pietrzak. Ucznio-
wie recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, poka-
zali czym różni się „ciało 
pedagogiczne” od „ciała 
niepedagogicznego”, 
gdyby ktoś przypadkiem 
miał jakiś problem z od-
różnieniem tych dwóch 
jednostek. Przedstawili 
także w sposób humo-
rystyczny różne postawy 
uczniowskie. 

Akademia zaczęła się właśnie tak: „Szczególny dziś dzień - 
święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, pracowników obsługi i 
tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym dniu mamy okazję 
złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przeka-
zywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i 

umysłów. Pragniemy również powiedzieć słowo przepraszam, bo 
nie zawsze ułatwialiśmy Wam, nasi kochani nauczyciele, pracę”. 
Akademię ukoronowały gorące i szczere życzenia oraz laurki w 
postaci czterolistnych koniczynek, które uczniowie wręczyli na-
uczycielom oraz pracownikom szkoły.

Rozdano również nagrody za dwa wcześniejsze konkursy. Li-
teracki polegał na napisaniu wiersza o nauczycielu i wygrała go 
uczennica klasy 4b, Matylda Juskowiak. W sposób humorystycz-
ny i przyjemny o nauczycielach napisał uczeń klasy 7a, Michał 

Berus, którego wiersz 
zajął drugie miejsce 
w konkursie. W szko-
le ogłoszono jeszcze 
jeden konkurs pod 
tytułem „Who is who 
– czyli znajdź swojego 
nauczyciela”. Na gazet-
ce szkolnej wywieszono 
zdjęcia nauczycieli, ale 
nie takie zwykłe! Były 
to zdjęcia malutkich 
dzieci. Uczniowie mu-
sieli dopasować zdjęcie 
do nazwiska nauczy-
ciela – zabawy i śmie-

chu było co nie miara. Każdy uczeń SP nr 55 na własne oczy 
mógł zobaczyć, że jego nauczyciel też kiedyś był dzieckiem. Cała 
szkoła udekorowana była plakatami i portretami, które wykonali 
uczniowie klas 4-7 na lekcjach plastyki. Tym razem to nauczycie-
le musieli się na nich rozpoznać. 

       Anna Mikos, Katarzyna Budzińska SP nr 55 w Poznaniu

Podczas uroczystego Pasowania na Ucznia i Świetlika, uczniów 
klas pierwszych powitały starsze dzieci i złożyły im życzenia. Na-
stępnie pierwszoklasiści – bohaterowie uroczystości - zaprezen-
towali przedstawienie przygotowane na tę okazję, wzięli udział w 
sprawdzianie gotowości świetlicowej oraz złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Pani dyrektor Jolanta Pszczółkowska dokonała pasowa-
nia oraz pogratulowała dzieciom. Wychowawczynie i uczniowie 
klas starszych wręczyli swoim młodszym kolegom pamiątkowe 
dyplomy i upominki. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny, 
cudownie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców na-
szych pierwszoklasistów. Serdecznie dziękujemy za miłą atmos-
ferę i współpracę.                                  Wychowawczyni klasy 1a 

                   Lucyna Bojarska oraz wychowawczynie świetlicy

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole nie tylko 
ustawiła nowe gabloty informacyjne, ale wzorowo dba 

 ich wykorzystanie i aktualizowanie. 

Gablota informacyjna poprzedniej generacji przy ul. Sabiny 
w Antoninku jest chętnie wykorzystywana przez mieszkańców 

dla zamieszczania prywatnych ogłoszeń. 
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plac marzeń natalki

Czytajmy!
emocje i edukacja

Z lewej: wizualizacja znacznej części projektu placu zabaw, z prawej: plac w trakcie budowy, w końcu października 2017r.

Ta powieść zaczyna się makabrycznie – od zapieczonej w tor-
cie weselnym...  głowy cukiernika. Potem jest jeszcze gorzej i... 
straszniej, no, ale mamy do czynienia z powieścią Grahama Ma-
stertona (a ten wie jak podsycać ciekawość czytelnika) ,,Uznani 
za zmarłych” - czwarta powieść z Katie Maguin. Porwania drob-
nych bankrutujących przedsiębiorców, żądania wysokich oku-
pów. To wszystko okazuje się być wierzchołkiem góry lodowej 
finansowych manipulacji. 

Kto oglądał świetny, wzruszający, chwilami zabawny i bardzo 
mądry film biograficzny ,,Nietykalni” (sparaliżowany, niezwykle 
bogaty Philippe wymaga całodobowej całkowitej opieki, a opie-
kunem zostaje – z przypadku – niewykształcony obibok. Obaj 
mężczyźni uczą się wiele od siebie nawzajem), ten z ciekawością 
i niejako przyjemnością przeczyta książkę ,,Odmieniłeś moje 
życie” - ta sama sytuacja widziana, odczuwana i opowiedziana z 
absolutną szczerością przez owego opiekuna Abdela Sellou'a. 

,,Coraz dalej od siebie” Luise Deana (ang. pisarka, to jej na-
grodzony debiut z 1970 r.) jest po prostu dobrą powieścią oby-
czajową. Oto dwa małżeństwa o długim stażu przyjeżdżają na 
luksusowy wypoczynek na karaibskiej wyspie. Jan – chory na 
nowotwór teoretycznie kończy swoje życie, jego małżonka, któ-
ra, wydaje się, powinna go wspierać, jest kobietą żądną przygód 
erotycznych (obojętnie z kim) – wakacje są wspaniałą okazją, aby 
poszaleć. Dorothy coraz bardziej pogrąża się w starczej demencji, 
jej mąż jest coraz bardziej zmęczony pilnowaniem żony. Właśnie 
podczas tych wakacji uświadamia sobie, że jej już nie pomoże, 

ale sam może jeszcze pożyć inaczej. Małżeństwa rozsypują się, 
ale każdy, nawet coraz bardziej otępiała Dorothy czy schorowany 
Jan, zdaje sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec.

William Blake (1757-1827, Londyn) to poeta, pisarz, rytownik, 
malarz, mistyk, prekursor romantyzmu zwany ,,szalonym Bla-
ke”, zaliczany w swoich czasach do poetów wyklętych. Artysta-
geniusz rozdarty między sztuką a rzemiosłem – jako drukarz i 
rytownik. Pochowany w nieoznaczonym grobie dopiero niedaw-
no doczekał się swojego nagrobka. Tymczasem współcześnie zo-
stał odkryty ponownie, do jego wizji plastycznych, do tekstów 
wierszy odwołują się filmowcy, wspomnijmy thriller ,,Czerwony 
smok”, 4 Oscary dla ,,Rydwanów ognia” - tytuł z wiersza Blake, 
słowa pieśni ,,Jerusalem” zostały wykorzystane w filmie ,,Samot-
ność długodystansowca”. Zespoły muzyczne, piosenkarze korzy-
stają z jego tekstów (Iron Malden, Bob Dylan). 

Cytaty z utworów Blake stają się również tytułami książek. Tak 
jak ,,Płonął ogień twoich oczu” Tracy Chevalier z akcją w Lon-
dynie końca XVIII w., w którym toczą się groźne spory między 
zwolennikami rewolucji francuskiej a zwolennikami utrzyma-
nia monarchii. W taką rzeczywistość wielkiego miasta rzucona 
zostaje rodzina Thomasa Kellevay, wytwórcy krzeseł. Jego żona 
wyrabia guziki, dzieci poznają realia miasta i sąsiada Williama 
Blake. Jestem pełna podziwu dla ogromu pracy autorki powieści. 
Przytoczona jest obszerna bibliografia, przez którą przebrnęła, 
aby dać nam powieść obyczajowo-historyczną z wręcz namalo-
wanymi słowami detalami życia tamtego czasu. No, i któż by z 
nas przeczytał pracę naukową o wyrobie guzików, ich odmianach 
itp., kto by zainteresował się pracą i życiem robotników fabryki 
musztardy w końcu XVIII w. w Londynie. Powieść fascynująca, 
którą się wręcz pochłania!                                  Ewa Kłodzińska 

W zeszłym roku moja córka Natalka złożyła swój pierwszy 
projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim - "Dzieci dzie-
ciom. Park Tysiąclecia, parkiem 1000 zabaw”. Projekt spodo-
bał się i wygrał. Budowa idzie pełną parą! Już wkrótce spotka-
my się na nowym placu zabaw, gdzie będą się mogły bawić i 
ćwiczyć wszystkie dzieci: te małe, które jeszcze nie chodzą do 
przedszkola, przedszkolaki oraz dzieci starsze, które chodzą 
już do szkoły. Raz jeszcze dziękujemy, bo na projekt zagłoso-
wało 945 osób.                                                       Beata Urbańska

Uzasadnienie projektu Natalki. Przy Malcie od strony ulicy 
Warszawskiej jest Park Tysiąclecia. Park jest zadbany, a rodzice 
z dziećmi lubią tu spacerować. Niestety, istniejący w Parku plac 
zabaw jest mały, zniszczony i stary. Chciałabym, żeby w tym miej-
scu powstał nowy i duży plac zabaw - miejsce intensywnej zabawy 
oraz ćwiczeń. Na nowym placu będzie mnóstwo ciekawych urzą-
dzeń. Będą podwójne huśtawki, bocianie gniazdo, ważki, bujaki na 
sprężynie, zjeżdżalnia i karuzela. Ale to nie wszystko. Dla malusz-
ków powstanie labirynt. Przedszkolaki będą szaleć na ogromnym 
zestawie zabawowym z trzema różnymi zjeżdżalniami. Poza tym 
będą urządzenia do wspinaczki, drabinki i ściana wspinaczkowa. 

Starsze dzieci i młodzież będą mogły poćwiczyć na prawdzi-

wym torze przeszkód. Na 
pewno każde dziecko po-
dejmie wyzwanie, by go 
pokonać. Do tego drabin-
ki, równoważnie, ścian-
ki wspinaczkowe z lina-
mi, tunele, które trzeba 
przejść. A co zimą? Przy 
placu zabaw jest „górka”, 
gdzie dzieci zjeżdżają na 
sankach. „Górkę” chcia-
łabym powiększyć, żeby 
wszyscy mogli z niej zjeż-
dżać i nie było dużej ko-
lejki.

Nasz Park kończy w tym 
roku 50 lat. Nowy plac za-

baw to najlepszy prezent na pięćdziesiąte urodziny. W poprzednich 
latach powstała w Parku siłownia dla seniorów oraz odtworzono 
„miasteczko rowerowe”. Duży kompleks zabawowo-sportowy do-
pełni inwestycję i sprawi, że będzie to przestrzeń przyjazna miesz-
kańcom we wszystkich grupach wiekowych. Park, w którym pro-
mujemy aktywność ruchową odpowiednią do wieku i sprawności 
fizycznej, doskonale komponuje się z klimatem sportowej Malty.
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii
eleganckie spotkanie

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Na listopadowe chłody i smutki polecam 

coś na rozgrzanie...  
ZUPA-KREM Z PAPRYKI
SKŁADNIKI: litr wywaru warzywnego 

(średnia marchew i korzeń pietruszki, ka-
wałek selera), 2 czerwone papryki, mała 
cebula, łyżka masła, łyżka słodkiej papryki, 
łyżeczka przecieru pomidorowego, ząbek 

czosnku, 2-3 łyżki śmietany, sól, pieprz, świeża bazylia do de-
koracji.

SPORZĄDZENIE: Ugotować litr wywaru warzywnego. Pa-
pryki umyć, usunąć nasiona, pokroić w kostkę lub w paski. Ce-
bulę obrać, posiekać. W garnku roztopić masło, dodać cebulę, 
papryki. Chwile podsmażyć, doprawić, dodać przecier i trzymać 
na małym ogniu jeszcze kilka minut. Wlać wywar, wrzucić po-
siekany czosnek i gotować 20 minut. Dodać śmietanę (słodką lub 
kwaśną). Zmiksować. Dosmaczyć wg gustu. Ozdobić bazylią.

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
20 października Europejski Dzień Seniora, miesiąc później – 
Ogólnopolski Dzień Seniora... W tym czasie szczególnie ho-
łubi się osoby ,,w wieku poprodukcyjnym”. Właściwie nie wia-
domo do końca jaki to wiek, bowiem wiele osób w jesieni życia 
jest aktywnych (również zawodowo), spragnionych wrażeń. 

W każdym razie właśnie w październiku mieszkańcy DPS 
uczestniczyli w kilku wydarzeniach o różnym klimacie, w różnej 
atmosferze (o niektórych piszemy osobno). Powodzeniem cie-
szą  się zazwyczaj wyjazdowe formy, ale tu wyłania się problem 
z przejazdem osób na wózkach. Fakt – zajmują więcej miejsca, 
potrzebują więcej opieki, ale – jak to sami mówią – nie mogą być 
odseparowani od takich spotkań ,,w terenie” tylko dlatego, że są 
niepełnosprawni ruchowo.

Tym razem miejsce się znalazło również dla dwóch pań na 
wózkach i grupa osób  z DPS i oddziału dziennego pobytu przy 
ul. Konarskiego mogło wziąć udział w nader udanym spotkaniu 
towarzyskim na zaproszenie pp. Katarzyny i Jerzego Gumnych – 
właścicieli ekskluzywnej restauracji „Oaza” w Strzeszynku, którzy 
podjęli gości eleganckim obiadem. Obiad z lampką wina w finale 
bardzo smakował, a recital Marzeny Kurpisz przypadł do gustu – 
okazuje się, że moc piosenek Anny German nadal działa!

Inicjatorem spotkania mieszkańców DPS-ów i klubów seniora 
w Oazie była - obchodząca w tym roku swoje 10-lecie – Miej-
ska Rada Seniorów, a patronem – Urząd Miasta, reprezentowany 
przez zastępcę prezydenta Jędrzeja Solarskiego. Takie spotkania 
są bardzo ważnym urozmaiceniem codzienności w DPS-ach. 
Starsze osoby stanowią 143 tys. mieszkańców Poznania.

Dla seniorów w poznańskiej Katedrze odbyła się specjalna 
msza święta. Uczestniczyła w niej grupa mieszkańców DPS przy 
Konarskiego.                                                          Ewa Kłodzińska

W WOJSKOWEJ ATMOSFERZE
DPS Ugory zaprosił m.in. mieszkańców DPS z Konarskiego 

do wzięcia udziału w Pikniku Wojskowym. W spotkaniu udział 
wzięli żołnierze z Golęcina, którzy opowiadali o swojej służbie. 
Można było obejrzeć mundury, także historyczne, bo z Powsta-
nia Wielkopolskiego. Atrakcji było mnóstwo, bo i śpiewanie pio-
senek żołnierskich, i strzelanie do tarczy, i wspólne zdjęcia. A 
wojskowa grochówka była uwieńczeniem imprezy. 

Skoncentrowany pan Boguś strzela z broni z tłumikiem .

GRZYBOBRANIE W PLESZEWIE
4 października w sali widowiskowej DPS w Pleszewie odbył się 

IX Przegląd Zespołów Teatralno-Kabaretowych. Udział wzięło 
ok. 160 osób z m.in. dps-ów, ośrodków opiekuńczych i warsz-
tatów terapeutycznych. Nie zabrakło naszych ,,Wesołych Pierni-
ków”. Zespół przedstawił 10-minutowy program pt. ,,Grzybobra-
nie” i wrócił z dyplomem, a Przegląd wygrał zespół gospodarzy.

    SPOTKANIE I KWIATEK
Jedno ze spotkań z okazji Dnia Seniora odbyło się w lokalu 

,,Chłopskie Jadło” przy ul. Fredry. Inicjatorem i gospodarzem 
było, bardzo przez nas lubiane, Stowarzyszenie mali bracia Ubo-
gich. Standardowo złożono nam serdeczne życzenia, potem po-
dano kawę i ciastka. Na koniec każdy z uczestników został obda-
rowany kwiatkiem. To był bardzo miły akcent! Szkoda tylko, że 
z naszego DPS tak mało osób skorzystało z zaproszenia, a możli-
wości przejazdu, nawet dla wózkowiczów były! Bożena Kujawa
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anioł śmierci

 IMIENNIK  LISTOPADOWY

H O R O S K O P NA LISTOPAD

KLEMENS (23 listopada) ma duszę rycerza, który broni wdo-
wy i sieroty. Bierze chętnie udział w wiecach, protestach itp. wy-
darzeniach, aby wyrazić swoje oburzenie (płynące z autentyczne-
go przekonania) na niesprawiedliwość, zwłaszcza społeczną.

A potem Klemens lubi rozmyślać na tym łez padołem. Kle-
mens jest też wybuchowy (aż nadto!), gderliwy, płaczliwy i żąda, 
aby wszyscy go kochali. W miłości – marzyciel, szuka idealnej 
kobiety!

WIRGILIUSZ (27 listopada) to mężczyzna, którego totemem 
zwierzęcym jest koń i to nieokiełznany! To jedno z najbardziej 
dynamicznych imion a noszący je panowie są aktywni, ruchliwi, 
muszą uczestniczyć w wielu sprawach, aby doradzać,  zmieniać, 
wybierać. Gdy nic się nie dzieje, Wirgiliusz jest smutny, czuje 
się niepotrzebny. W przyjaźni nietrwały, w miłości zaborczy. To 
mężczyzna kłopotliwy (również w życiu rodzinnym), despotycz-
ny i inteligentny.

BARAN - „Myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem". Wbrew 
pozorom nie jest to wcale najłatwiejsza recepta, zwłaszcza w Twoim 
przypadku. Od pewnego czasu brakuje Ci bowiem wiary i przekonania 
w to, co robisz. Nie zapominaj jednak, że lata chude kończą się i przy-
chodzi po nich czas obfitości. Nadchodzący okres powinien Cię więc 
uskrzydlić. Wydarzy się wiele i to w korzystnym dla Ciebie kontekście.

BYK - Stefan Batory tak się miał wyrazić o cechach Polaków: "Fan-
tazji u nich dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im 
brak". Wypisz, wymaluj ten opis - od pewnego czasu - pasuje do Ciebie. 
Sama(sam) zastanawiasz się skąd u Ciebie ten zanik energii i wszech-
ogarniający marazm. Przed Tobą ciekawe wydarzenia i doskonała per-
spektywa.

BLIŹNIĘTA - "Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozumu. 
Zwykli ludzie - zgodnie z nakazami uczciwości" - Winston Churchill. 
Nawet jeśli rozum tak jak ostatnio w Twoim przypadku - mówi nie. Jest 
to tylko pozór wynikający po części z braku znajomości wielu realiów. 
Pospekuluj trochę, pofantazjuj nawet, a przekonasz się, że fakty pokażą 
się w zupełnie nowym świetle. Nie bój się ryzyka.

RAK - Montaigne: "Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się 
zawsze na własnym siedzeniu". Nie podrzucaj więc własnych błędów i 
omyłek - jak kukułczych jaj - innym. Wyciągnij z nich po prostu wnio-
ski. Zwłaszcza, że przed Tobą kolejna okazja i szansa. Włącz do akcji 
swoją wyobraźnię, intuicję i inteligencję. I nie szukaj lepszych sojuszni-
ków. Najlepszym okaże się Twoja osobowość.

LEW - "Tygrys ratuje las, a las ratuje tygrysa". W Twoim przypadku 
też działa takie szczególne sprzężenie zwrotne. Musisz wreszcie przyjąć 
ten fakt do wiadomości. Inaczej możesz ponieść poważne straty I nie 
zmuszaj drugiej strony do podejmowania "ostatecznych decyzji". Lepiej, 
aby pewne sprawy zostały jakby zawieszone w próżni, masz bowiem w 
takiej sytuacji kilka wariantów do wyboru. 

PANNA - Albert Einstein zauważył, że "wyobraźnia jest ważniejsza 
od wiedzy". Ale w Twoim przypadku - i nie zapominaj o tym - ważna 
jest także wiedza. Dopiero dysponując tymi dwoma elementami możesz 
mieć prawdziwy obraz sytuacji. Nie masz co liczyć na innych, każdy bę-
dzie grał pod siebie. Tylko taka filozofia może zapewnić Ci sukces, który 
- nawiasem mówiąc - będzie łatwiejszy do osiągnięcia niż myślisz.

WAGA - Bardzo nie lubisz, gdy Ci się sprzeciwiają, uznając że pota-
kujący są z Tobą. Nic błędniejszego. To właśnie potakiwacze są niebez-
pieczni. Wciąż się dajesz nabierać - pomimo tylu gorzkich doświadczeń. 
Wypływa to z Twojej dobrej cechy - wiary w uczciwość innych. Ale czas 
chyba nabrać rozumu i dmuchać na zimne. Zwłaszcza, że w Twoim oto-
czeniu pojawi się nowy potakiwacz. Nie zapominaj, że "pochwały nie 
zmienią osła w wielbłąda".

SKORPION - "Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady z 
zapinaniem" - Goethe. Ważne więc w Twojej sytuacji, aby nie zacząć 
od błędu. Będzie można, co prawda, naprawić go, ale po co tracić czas 
i marnować wysiłek. Słuchaj więc uważnie rad, broń Boże podszeptów. 
Twój spokój to tylko pozory, potrafisz gwałtownie wybuchnąć i zare-
agować emocjonalnie. A wówczas nie trudno o fałszywą ocenę i także 
krok.

STRZELEC - Nie staraj się działać na urra. Ta Twoja zasada jest, co 
prawda, dobra - co zrobione, to z głowy, ale ważne jest także to, jak zo-
stało zrobione. Strzeż się bylejakości, opanuj niecierpliwość. Przecież 
można działać spokojnie, a więc nieporównywalnie skuteczniej. Zwłasz-
cza, że nie można było wymarzyć sobie lepszego rozwoju wydarzeń. I 
nie zapominaj, że druga strona lubi posługiwać się fortelami.

KOZIOROŻEC - Antoni Uniechowski: "Demokracja, to jest najlepszy 
ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak ży-
czy sobie tego jego żona". Tak jak byś zapomniała(ał), że każdy ma jakąś 
tam żonę i że ta demokracja wcale nie jest taka demokratyczna. Zamiast 
więc szarpać się niepotrzebnie i przeżywać, zinterpretuj wydarzenia z 
korzystnej dla Ciebie strony. A wówczas okaże się, że wcale nie są one 
tak jednostronnie negatywne.

WODNIK - Bądź wreszcie jak ta skarpetka, która jest apolityczna - nie 
jest ani lewa, ani prawa. Czy zawsze musisz się deklarować? Zwłaszcza, 
iż często okazuje się, że deklaracja złożona została niewłaściwej stronie. 
Należy nieco przystopować wrodzoną otwartość. Po co ułatwiać życie 
przeciwnikom? Żeby chociaż raz udało się założyć skórę liska. Uważaj, 
druga strona koloryzuje.

RYBY - "Człowiek broni błędów, które kocha" - Seneka. Ty postępu-
jesz podobnie. W swoim zacietrzewieniu nie zwracasz uwagi na inne, 
bardzo intratne szanse. Znalazłaś(eś) się w nowej sytuacji, dlatego szcze-
gólnie potrzebne Ci są rozwaga i rozsądek. Nie dasz się chyba zwieść 
pozorom. Tu pieszczoty nie zastąpią miłości, nie masz chyba co do tego 
wątpliwości. A jeśli tak, rozwiej je w sobie jak najszybciej.

Czasami jest długo oczekiwana ze strachem i cierpieniem. In-
nym razem zjawia się nagle, zabiera w nieoczekiwanej chwili. 
Przychodzi pod różnymi postaciami. Jako starucha z kosą - we-
dług ludowych wierzeń - albo też jako anioł - jak twierdzi Cze-
sław Miłosz w wierszu pt." Anioł śmierci".

Anioł śmierci powabny 
Z niebieskimi oczami 
Z włosem kasztanowym 
Nadbiega tańcząc. 
I dotknął mnie 
I pocałował mnie 
I powróciłem 
Do mego początku. 

Wiersz ten obala stereotyp 
śmierci. Tutaj śmierć to piękny anioł - młody i powabny. Kontakt 
z nim ma wymiar nie tylko transcendentny, ale także zmysłowy. 
Anioł śmierci jest paradoksalnie pełen życia i nadziei. Daje roz-
kosz i światło. Daje oświecenie. Śmierć tu jest bramą do praw-

dziwego bytu, do początku, gdzie nie ma cierpienia i nikt niko-
mu nie zadaje bólu. Miłosz tęskni do materialnego nieistnienia. 
Śmierć przynosi oczyszczenie - katharsis. Daje spokój i ciszę. Jest 
bramą do innego, lepszego wymiaru. Miłosz w tym wierszu oba-
lił powszechnie panujący stereotyp śmierci - złej i mrocznej. Jego 
anioł śmierci jest kochankiem i przyjacielem; jest częścią nasze-
go życia.                                                             Weronika Zielona 

Jego usta, radość 
Język w jego uszach, rozkosz, 
Jego spojrzenie, światło 
Pełnej wiosny. 
Nie być, nie cierpieć 
Nie zadawać bólu. 
Odwołać całe 
Jedno istnienie. (...) 
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   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

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 Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACJA

 taka reklama
kosztuje 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   E-meil: sd@roletim.pl





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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↓

My172.indd   26 2015-03-18   11:44:17

149,-    

Smutna, ale konieczna czynność usunięcia starego drzewa 
przy ul. Warszawskiej/św. Michala na Komandorii. Będzie nowe?


