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SKLEP
OGÓLNOSPOŻYWCZY ADAD

Poznań, ul. Konarskiego 12/14
Z NAMI UGOTUJESZ, UPIECZESZ I...
POSPRZĄTASZ!
NASZA OFERTA:
produkty do przygotowania Wigilii
i Świąt, rozmaitość ryb, wędlin, szeroki
asortyment napojów, wyśmienite
świąteczne wypieki, chemiagosp. itd
NASZYM KLIENTOM ŻYCZYMY
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Rocznicowe spotkanie przy ul. Bałtyckiej obok głazu ku pamięci
więźniów niemieckiego Lager Glowna i brutalnych wypędzeń.
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Urzędnik udawał Miasto Poznań zdradzani wyborcy

sąd oddalił zły pozew komu służą radni?

Nie mając zaufania do rzetelności podległych Panu Prezydentowi osób, które wywałały sprawę, muszę osobiście poinformować,
że złożony przez Miasto Poznań pozew o sprostowanie w Czasopiśmie Mieszkańców MY opublikowanych artykułów został wyrokiem Sądu Okręgowego oddalony.
W uzasadnieniu wyroku pani sędzia Anna Łosik stwierdziła, że
nasze artykuły o niebezpiecznych odpadach przy ul. św. Michała
dotyczyły działań urzędników Wydziału Ochrony Środowiska, który nie uosabia Miasta Poznania. Jego majestat został jednak wykorzystany w interesie prywatnym przez wniesionego pozew radcę
prawnego Artura Mysłka w porozumieniu z dyrektorem Leszkiem
Kurkiem. Osoby te tym samym nadużyli posiadanych pełnomocnictw i stanowisk. Urzędnicy WOŚ z jego dyrektorem mieli prawo
prywatnie dochodzić w sądzie sprostowań naszych publikacji, ale
z tego prawa nie skorzystali. Wyręczający ich miejski radca A. Mysłek dowiódł albo swych niekompetencji, albo celowego nadużycia
pełnomocnictw uzyskanych od Prezydenta Poznania.
Pan Prezydent zapewne się zgodzi, że Poznań nie miał żadnego powodu wnosić pozew w związku z opublikowanymi w „MY”
artykułami, ponieważ z treści i ducha były one jednoznacznie w
interesie Miasta. Ich wymowa miała m.in. mobilizować urzędników do dbałości o środowisko, publiczne pieniądze, przejrzystość
działań, dobrą komunikację z mieszkańcami... Jestem przekonany,
że Prezydent Poznania nie wyraziłby świadomie zgody na skierowanie sądowego pozwu przeciwko nam. Z pewnością nie uznałby
za godzące w Miasto publikacje, które wykorzystano jako pretekst
bezprawnych kroków urzędników WOŚ.
Nawiązując do powyższego, usilnie proszę Pana Prezydenta o
spowodowanie podania do publicznej wiadomości wszystkich istotnych informacji, dotyczących usunięcia niebezpiecznych odpadów
z magazynu przy ul. św. Michała w Poznaniu. Operacja ta kosztowała miasto aż około 9 mln zł, a nasze publikacje ją poprzedzające wywołały odwet urzędników. Wraz z Czytelnikami oczekujemy
ujawnienia istotnych faktów wspomnianej operacji.
Nadszedł już czas, abyśmy wszyscy dowiedzieli się, ile w rzeczywistości było wspomnianych odpadów, bo dotąd podawano tylko
wątpliwe dane szacunkowe. Opinia publiczna powinna też zostać poinformowana, w jakim stopniu poniesiony publiczny wydatek w kwocie około 9 mln zł jest uzasadniony rzeczywistym
kosztem usunięcia odpadów. Tych i innych stosownych informacji nie uzyskaliśmy dotąd od Prokuratury Okręgowej, która
zajmuje się sprawą niebezpiecznych odpadów przy ul. św. Michała.
Marcin Dymczyk

NASZ
SUPERZABYTEK
Naszym życzeniom świątecznym na zewnętrznej okładce to-

warzyszy fragment tryptyku z nawy głównej kościoła św. Jana
Jerozolimskiego na Komandorii. Nosi nazwę ,,Santa Conversazione”, czyli Święta Rozmowa. Tu z lewej pokazujemy całość
środkowej części bezcennego zabytku. Przedstawia Matkę
Bożą z Dzieciątkiem na ręce. Towarzyszą Jej św. Jan Chrzciciel
(z lewej) – patron kościoła i św. Stanisław biskup – patron fundatora wielce zasłużonego dla świątyni komandora Stanisława Dłuskiego (pocz. XV w.). Tryptyk powstał ok. 1515 r. i jest
jedynym tego typu ołtarzem w Poznaniu.
Malowany na drewnianym podłożu tryptyk poddany został
gruntownej konserwacji w latach 1990-1994 przez Ewę Marxen-Wolską i Jerzego Wolskiego. Renowacja pokazała piękno i wiele szczegółów superzabytku. (E.K.) Fot. Waldemar Malicki

Nie byłoby skandalicznych działań przeciwko mieszkańcom, gdyby wybrani przez nich radni po prostu zawsze robili
to, do czego przecież zostali powołani i zobowiązani. Niestety, nasi wybrani przedstawiciele zbyt często nas zdradzają dla
urzędników i biznesu.
Olbrzymie obiekty fabryki trucizn owadobójczych firmy Bros
stanęły w otulinie Puszczy Zielonki w Janikowie pod Poznaniem (fot. niżej), chociaż stanąć tam nigdy nie powinny, gdyby urzędnicy i samorządowcy pilnowali publicznego interesu.
Taki pomysł powinien od razu zostać jednoznacznie odrzucony.
Urzędnicy i radni Swarzędza tak byli jednak przychylni wspomnianej firmie, że zapomnieli czyjego dobra mają obowiązek
bronić przede wszystkim.
Oczywiście powinni służyć mieszkańcom. Rozsądek nakazywałby jednoznacznie wskazać, że Puszcza Zielonka nie może w
ogóle wchodzić w rachubę jako miejsce lokalizacji tak niebezpiecznej inwestycji i nie byłoby problemu. Radni wszakże tak
nie postąpili. Daltego zdradzeni i oszukani mieszkańcy musieli
sami zewrzeć szeregi i przeciwstawić się niebezpieczeństwu. Było
to na tyle skuteczne, że jak dotąd nie zezwolono na rozpoczęcie
produkcji w już istniejących halach w Janikowie. Lokalna spo-

łeczność nie może jednak już ogłosić ostatecznej wygranej.
Firma Bros bowiem nie rezygnuje, a jest znana z wyjątkowej
arogancji, nieprzebierania w środkach i forsowania własnych
biznesowych celów. Zachowuje się tak, jakby w Polsce wszystko jej było wolno, a władze i urzędnicy jakby byli bezsilni. Teraz
Bros grozi żądaniem 100 mln zł odszkodowania od gminy Swarzędz, jeśli ta nie umożliwi jej rozpoczęcia produkcji preparatów
w stojących w Janikowie halach. Swarzędzcy radni i urzędnicy
chcą spełnić oczekiwania Bros, niby aby uratować gminę przed
płaceniem rujnującego odszkodowania.
Dlatego swarzędzcy urzędnicy i radni spróbowali wyłączyć 50
ha z obszaru otuliny Puszczy Zielonki. To umożliwiło by podjecie produkcji preparatów w obiektach Bros. Mieszkańcy będą
jednak uparcie żądać definitywnego zakazu produkowania trucizn w swoim otoczeniu. Nie pozwolą zbudować w takim miejscu obiekt tu absolutnie niedopuszczalny. Cała wina spoczywa
wyłącznie na gminnej władzy, która zdradziła lokalną społeczność. Grożeniem 100 mln odszkodowania mieszkańcy bynajmniej nie powinni się przejmować. WS
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Koniec roku to czas podsumowania
tego, co udało się zrobić i przedstawienia zamierzeń na przyszłość. Z zaplanowanych inwestycji na naszym osiedlu za
sukces (nie tylko własny) uważam kilka
powstałych obiektów rekreacyjno-sportowych. Natomiast za osobisty - ,,Kulturalne Lato A-Z-K'' i owocną współpracę
z coraz to liczniejszymi ,,partnerami” naKrzysztof Bartosiak
szego osiedla!
Cieszy gdy płyną słowa pochwały, smuci natomiast niekiedy
obojętność, z jaką mieszkańcy traktują inicjatywy wypływające z
Rady Osiedla. Cóż, jesteśmy tylko ludźmi i nie wszystko musi się
nam podobać. Powróćmy jednak do głównego wątku...

dla. Potańcówki, kino letnie, koncerty, parady orkiestr dętych oraz dwa
duże festyny -w sumie 13 letnich sobót. Nie przypadkiem nazwaliśmy
ten cykl ,,Kulturalnym latem A-Z-K''. Imprezy te cieszyły się dużym zainteresowaniem i mamy zapewnienie z Urzędu Miasta, iż w przyszły
roku również otrzymamy środki na jego realizację! Za przygotowanie
w/w należą się słowa uznania dla Agencji Artystycznej Larte oraz Fundacji Flow Art. Dziękuję!
Mamy kolejnego ,,wspierającego”, jest nim Piekarnia-Cukiernia Liczbańscy. Pragnę podziękować kierownictwu za ,,słodkie”, które mieliśmy
okazję pałaszować w trakcie dwóch dużych festynów. Rozwija się też
współpraca ze Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne oraz z ,,Monarem”, powiew integracji tworzy też ,,Fundacja Restart”, organizując liczne zajęcia z mieszkańcami w Kobylepolu. Huta Szkła i VW Poznań też
nie pozostają bierni. Doskonale też układa się współpraca z placówkami
oświatowymi oraz parafiami z naszego terenu. Zawsze kolektywne działanie przynosi pozytywne efekty i służy rozwojowi. Szkoda, że tego prostego wniosku nie potrafią zrozumieć nasi politycy, zyskali by wiele!

Nowy kompleks sportowy przy ul. Szpaków, obok SP nr 55.

Ekologiczny parking przy Polanie Mycielskich w Kobylepolu.

Słowo CUD i jego pragnienie jest znane
wszystkim: wierzący domagają się go od Sił
Wyższych, niewierzący od Losu. Wszyscy, może
poza zatwardziałymi realistami, chcemy cudu
z.. fajerwerkami, takich jakich dokonywał św.
Antoni z Padwy ,,śmierć (…), utrapienie, czart
i trąd znika, chorzy biorą uzdrowienie, okowy
spadają, zguby się odnajdują, członki odrastają” (cyt. Reponsorium z Nowenny i Koronki do
św. Antoniego z Padwy, 1949 r.). A gdy już jaki
cud się wydarzy to go nie dostrzegamy. I w tym momencie przypomina mi się żart z czasów makabrycznej powodzi we Wrocławiu: Siedzi na dachu zatopionego domu jegomość, woda się coraz
bardziej podnosi, jegomość prosi Boga o cud ratunku. Tymczasem
podpływa amfibia, jest jeszcze jedno wolne miejsce, ale mężczyzna
odmawia i nadal modli się o cud. Nadlatuje ratowniczy helikopter, ale tonący odmawia skorzystania z pomocy. I dalej prosi o cud.
Wreszcie niebiosa się otwierają, wychyla się z nich Pan Bóg i się
złości: - Słuchaj człowieku, ile ja mam jeszcze tych cudów uczynić,
abyś wreszcie w nie uwierzył!
My chcemy cudu ,,biblijnego”, najlepiej takiego jak w Kanie Galilejskiej – niech woda w wino (albo piwo) się zmienia, najlepiej
codziennie... 2 tysiące lat temu też był Cud. I nie chodzi wcale o
Narodzenie Pańskie, a raczej o to pospolite ruszenie w stronę Betlejem. Nie trzeba było pasterzy skrzykiwać na facebookach, portalach społecznościowych, sms-ami i e-maile'ami informować.
Nie trzeba było dudniących wiadomość tam-tamów. Wystarczyła

gwiazda gorejąca w nocy, anioł, który może przyśnił się pasterzom
– zostawili swoje stada i poszli do stajenki/żłóbka. A później nie
trzeba było not dyplomatycznych i zaproszeń, aby trzej królowie
pospieszyli do Betlejem, bo tam cud!
A my współcześni zafrasowani, zapędzeni, zatroskani cudów nie
widzimy. A te pewnie zdarzają się każdego dnia, tylko my niezwykłe wydarzenia tłumaczymy jakoś tak realnie, nie widząc w nich
niczego nadzwyczajnego. Czasem tylko mówimy o szczęśliwym
zbiegu okoliczności. Bywa, że to cudowne zrządzenie losu dostrzegamy po latach. Tak ja dopiero w dorosłości przypomniałam sobie, jak koleżanka mnie cudem(?) sprzed rozpędzonej ciężarówki z
jezdni na chodnik ściągnęła. Aż mi włosy od pędu ciężkiego samochodu rozwiało. Wtedy tego jako cud nie potraktowałam... A w klinice Budzik po latach budzą się ze śpiączki ludzie. No, gdyby zaraz
zaczęli chodzić i mówić – to może i byłby cud.
A ja co roku mam swoje ,,osobiste” cuda. Co roku – na wiosnę
z niedowierzaniem patrzę jak zmienia się szaro-bury krajobraz z,
wydawałoby się, umarłymi drzewami i krzewami. I w tym pejzażu
każdego dnia (bez fajerwerków) zachodzą delikatne zmiany: czerń
gałęzi brązowieje, pojawia się mgiełka zieleni coraz bardziej intensywnej, a później z ledwo widocznych pączków strzelają bezgłośnie
pąki kwiatów. Mam swoje ,,cuda” gdy czytam o węgorzach, które
co sezon mozolnie podążają na tarliska, zawsze te same od pokoleń, gdy bociany klekotem oznajmiają powrót do polskich gniazd.
Trafiają bezbłędnie bez nawigacji i kompasów. Przecież to Cud!
(tak, tak znam naukowe wyjaśnienia, ale...).
I w chwilach pesymistycznego zwątpienia myślę sobie: CUDA
SIĘ ZDARZAJĄ! Każdego dnia. Trzeba je tylko dostrzec... Zatem
życzmy sobie Cudownych Świąt i pełnego (dostrzeżonych!) cudów
2018 roku!
Ewa Kłodzińska

Mini siłownie zewnętrzne, jakie powstały w tym roku (Kobylepole przy Stawie Olszak oraz Zieliniec na polanie) posłużą mieszkańcom.
Większe obiekty, tj.,,Kompleks sportowy'' przy ul. Majakowskiego oraz
Szpaków (boiska, Street Workout, plac zabaw oraz siłownia) powinny służyć także wyczynowi i stanowić punkty integracji mieszkańców.
Jest szansa, by w przyszły roku ruszyła Liga Szkolna, wyasygnowaliśmy
środki finansowe na zakup strojów piłkarskich dla placówek oświatowych z osiedla, a więc jest w czym grać i na czym (powstałe boiska).
Niewątpliwie największym wydarzeniem, jakie odbyło się tego
lata, był cykl imprez obejmujących swym zasięgiem każdą cześć osie-

cud każdego dnia

Czeka nas jeszcze w tym roku spotkanie z seniorami oraz na
początku przyszłego ,,Jasełka”. Na obie imprezy już dziś serdecznie zapraszam. Więcej informacji wyczytacie na stronie RO:
www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl, na facebooku oraz gablotach informacyjnych rozmieszczonych na terenie osiedla.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Korzystając zatem z okazji pragnę życzyć Pąństwu: ...By życzliwość,
jaka towarzyszy nam w tych dniach, nie trwała tylko przez
chwilę, a dobroć i miłość stały się naszym ,,chlebem” na całe życie!
Krzysztof Bartosiak
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Jak z kuchni mamy

restauracja z marzeń

Za oknem restauracji GRACZYK w Antoninku widać jadące ulicą Światopełka samochody. Wystarczy jednak odwrócić
wzrok, aby znaleźć się w... galerii sztuki. Ściany urządzonego
ze smakiem lokalu pokrywają impresje autorstwa mieszkającego w sąsiedztwie artysty plastyka Jerzego Wojciechowskiego. A z okazałego portretu wyczarowanego przez malarkę Ewę
Kasprzyk-Wojciechowską spogląda twórca restauracji Włodzimierz Graczyk i na wszystko ma baczenie (fot niżej).
- Portret został namalowany wkrótce po śmierci
męża – wyjaśnia pani Maria
Graczyk, właścicielka lokalu. Państwo Wojciechowscy
są prawdziwymi przyjaciółmi restauracji i rodziny.
Czekając na czerninę
(bardzo się za nią stęskniłam, bo w domu nie ma już
komu jej ugotować) przyglądam się obrazom. Na
kawę wpada pan Jerzy i
opowiada, że to, co widzę,
to pejzaże przetworzone
przez wrażliwość, myśl artysty, co daje inny wymiar
odbioru. Pewnie i ciekawszy – myślę – niż malowane z precyzją...
aparatu fotograficznego. Są jeszcze reliefy, pięknie wyrzeźbione
anielskie(?) skrzydła. Z panem Jerzym umawiamy się na dłuższą rozmowę na łamach MY. Jest czernina. Bardzo bogato wypełniona kluseczkami, podrobami, suszonymi owocami, co w sumie
daje niepowtarzalny smak. -Prawie jak u babci – komentuję.
- W mojej restauracji nie ma miejsca na eksperymenty – mówi
pani Maria Graczyk. - tu ma być tak jak w kuchni mamy. Pani
Leokadia – mama pani Marii - gotować potrafiła. Umiejętność
wyniosła z własnego rodzinnego domu. Wiedzę przekazała córce, na to nałożyły się zapamiętane przez Marię aromaty, konsystencja zup, struktura smażonych czy duszonych mięs. Dodajmy
umiejętności doskonałego szefa kuchni pana Daniela Wyrwy
(co 2 – 3 tygodnie poleca inne specjały) i kucharza pana Dawida Płotkowiaka, a otrzymamy kulinaria, dla których przyjeżdżają
goście nawet z odległych miejsc.
Odwiedzają tę restaurację, aby przypomnieć sobie ową czerninę czy rosół, aby odświeżyć smakową pamięć smażonym na
smalcu kotlecie schabowym z kością z dodatkiem odrobiny masła, spróbować udka z królika w sosie śmietanowym, drób, choć-

Zasłuchani uczestnicy jednego z muzycznych wieczorów
w restauracji GRACZYK

by kaczkę duszoną z jabłkami, pieczoną gęś po staropolsku z
pyzami i modrą kapustą. A dla zwolenników ryb – doskonałe jesiotr czy sandacz po polsku. Karta dań jest długa, ale trzeba napisać o pierogach z różnym nadzieniem w wykonaniu pani Marii
Śmiłowskiej. Zwolenników światowych kulinariów restauracja
GRACZYK zaprasza na steki z urugwajskiej wołowiny z grilla
albo befsztyk po amerykańsku.

Pytam panią Marię Graczyk (na zdjęciu wyżej), czy jest smakoszem. -Oczywiście! Sporo podróżowałam, byłam w Azji i w
Afryce, i wszędzie tam próbowałam miejscowych specjałów. W
Izraelu poznałam kuchnię żydowską. Błędem jednak jest zaszczepianie obcych kulinariów na naszym gruncie, bo kuchnię
tworzy lokalny klimat. Uważam, że trzeba jeść to, co lokalne, regionalne. Musi być ta swoista atmosfera, temperatura otoczenia
itd. -Nie wzoruję się też na przepisach z rozmaitych kulinarnych
programów, choć je oglądam. Mam po prostu własną kuchnię i
jestem jej wierna.
Restauracja w Antoninku jest spełnieniem marzeń pani Marii. - Po pierwsze to restauracja rodzinna. Pomaga mi syn Jarosław
– właśnie rozwozi catering (dodajmy: można zamówić wszelaką
garmażerkę, ale i kaczkę w całości czy udziec wieprzowy), który też potrafi gotować, ale kucharzem nie jest. Na sali pomaga mi
wnuczka Madzia (na co dzień studentka architektury wnętrz), a
jej mama czyli moja córka Ewa nie odmawia pomocy, gdy każda
para rąk się liczy. A zdarza się to często, bo organizujemy rozmaite
imprezy rodzinne, pracownicze (teraz ,,opłatki”) itp. Rodzinę uzupełniają też, związani od lat z moja restauracją, kucharze, pani
Maria ,,od pierogów” i kelnerka Ania.
Zawsze chciałam, aby restauracja nie była tylko miejscem zjedzenia posiłku. Stąd te artystyczne wnętrza, ale i organizowane
od czasu do czasu koncerty. Wystąpili Żenia Urih z własnymi tekstami i muzyką, śpiewał i grał Włodzimierz Sypniewski, pięknie
śpiewała piosenki Anny German – Marta Grabowska. Wystąpi ponownie w karnawale, może zaśpiewa na walentynki.
Kończę ciekawą wizytę w restauracji GRACZYK. W jej niepowtarzalnej atmosferze można zapomnieć o szarej rzeczywistości.
Ewa Kłodzińska
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Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

chcą zabudować zieleń?

W połowie listopada nieoczekiwanie odbyło się zebranie,
dotyczące bardzo niepokojącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy leżącej na Doliną
Szklarki ulicy Dobromiły w Antoninku (fot .
Przyszło niestety bardzo niewielu mieszkańców, ale zapewne
dlatego, że informacja o konsultacjach nie była skuteczna. Dowiedzieliśmy się, że zielony w istocie teren przy ulicy Dobromi-

ły ma być przeznaczony „pod zabudowę mieszkalną”. Nazwiska
właściciela działek nam nie podano, ale jest to podobno deweloper z Krakowa! Nie wykluczone, że to ta sama osoba, która chciała nas parę lat temu uszczęśliwić zabudową doliny Szklarki.
W obowiązującym planie zagospodarowania tereny przy ul.
Dobromiły przeznaczone były na tereny zielone! I takie powinny pozostać! Nie pozwólmy na zmianę ich przeznaczenia! Piszmy protesty do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej! Bezczynność
źle się skończy! Im więcej głosów przeciw tym lepiej!
Adres strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.mpu.pl
Adres emailowy, na który można do 13grudnia br. wysyłać
uwagi, protesty czy głosy sprzeciw: mpu@poznan.mpu.pl: (BK)

Teren obramowany przerywaną linią jest objęty przygotowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

zagadkowy „presbyter”

I kolejna niespodzianka! W ramach prac konserwatorskich na
ścianie południowej nawy głównej w kościele św. Jana Jerozolimskiego, po zdemontowaniu ścianki zza ambony (tzw. zaplecka) i zdjęciu kolejnych warstw najświeższych farb i tynków, ku
zaskoczeniu konserwatorów zaczął wyłaniać się napis. Odczytano „presbyter”, co dziś można przetłumaczyć jako ,,ksiądz, kapłan mający prawo do odprawiania mszy świętych”. To fragment
inskrypcji łacińskiej, pochodzącej prawdopodobnie z XV-XVI
wieku. Czy napis jest dłuższy? Ten jeden wyraz stał się bodźcem
do dalszych badań tej części ściany. Konserwatorzy pracują da-

lej...
Na swoje miejsce wróciły dzwony: wielki, średni i mały. Ich,
jak i sygnaturki wiszącej na wieżyczce kościelnej, historia sięga
prawdopodobnie XVII wieku. Te zabytkowe dzwony, niestety,
nie przetrwały wojennej zawieruchy. Nowe podarowali po wojnie pracownicy ,,Centry”). Dziś odnowione dzwony znowu biją
z kościelnej wieży. Wiszą na nowych stalowych jarzmach, założono nową aparaturę wprawiającą je w ruch. Miejsce zmieniła
natomiast sygnaturka: wisiała w attyce – ściance przysłaniającej
dach, teraz jest w wieżyczce. Nie ma już liny, której pociągnięcia
niegdyś wprawiały w ruch cały dzwoneczek. Dziś czasza jest nieruchowa, a kolejne godziny dnia wybija młoteczek, poruszany
elektronicznie.
Nowym ,,tematem” będą prace w otoczeniu kościoła św. Jana
Jerozolimskiego, w tym wytyczenie drogi procesyjnej.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Teatr Scena na Piętrze

7

galowo jubileuszowo

Swoje
ćwierćwiecze Fundacja Sceny na
Piętrze Tespis uczciła
3-godzinnym(!) galowym
koncertem. Gratulacje w
imieniu Prezydenta Miasta złożył wiceprezydent
Jędrzej Stolarski. Obiecał, że - po rewitalizacji
siedziby przy ul. Masztalarskiej - Scena stanie się
wizytówka Poznania. Na
Galę, niestety, nie przybyli: A. Seweryn, G. Barszczewska, M. Zawadzka.
Gratulacje złożyli, chociaż na odległość.
Przyjechał
natomiast

25 lat Fundacji Tespis

uratowała scenę na piętrze

Tespis to starogrecki aktor i poeta, najstarszy tragik attycki,
żył w VI w. pne. To on zreformował elementy dramatu greckiego. Od 25 lat patronuje Fundacji Sceny na Piętrze. Fundacja Tespis powstała... z konieczności: finansowej i artystycznej.

Rozmowa z prezesem Fundacji,
dyrektorem Sceny na Piętrze
panem Romualdem Grząślewiczem

- Dlaczego i jak doszło do powstania Fundacji?
- W krótkim okresie od kwietnia do czerwca 1991 r. w Scenie na Piętrze miałem aż cztery premiery: ,,Sammy” z Romanem
Wilhelmim, ,,Ostatnie taśmy Krappa” z Tadeuszem Łomnickim,
,,Katarzynę II” z Markiem Walczewskim i Małgorzatą Niemirską
oraz przeniesiony z Teatru Kochanowskiego w Opolu ,,Kochanek” Pintera z Markiem Kondratem i Anną Majcherówną. Owszem, publiczność zaczęła przychodzić, ale to było za mało pod
względem finansowym. Nie było pieniędzy na afisze, rejestracje
tych wydarzeń itd.
Były kolejne spektakle, ale pieniędzy nie przybywało - i trzeba
było coś wymyślić, aby zabezpieczyć środki finansowe albo... zrezygnować. Zacząłem kolędować w sprawie utworzenia fundacji i
jej wsparcia. Udałem się do Andrzeja Wituskiego, który był wówczas dyrektorem poznańskiego oddziału PBK w Lublinie. Odbyły
się kolejne rozmowy, opracowano statut i 20 listopada 1992 roku
Fundacja Sceny na Piętrze Tespis została ustanowiona.
- Fundacja to nie tylko pozyskiwanie pieniędzy.
- Naturalnie, trzeba było otoczyć się sympatykami, zdobyć
przychylność mediów. Wpadłem na pomysł stworzenia salonu
teatralno-towarzyskiego. I to był ,,Ring z...”. Realizowaliśmy te

Emilian Kamiński, pokazał doskonałą klasę aktorską i wniósł
wiele humoru do tego koncertu, który w znacznej swojej części
był może zbyt bardzo poważny. Radosne jubileusze zawsze kojarzyły mi się z uśmiechem, dobrą energią. A tutaj takie zaskoczenie...
Na galowe wyróżnienie zasługują duet Artur Gotz i Agnieszka
Chrzanowska, poznanianka Dorota Żmijewska, bawiły liczne
szmoncesy (Michał Grudziński). Gospodarzem wieczoru/nocy
był, wspomagany przez Katarzynę Grocholę, prezes Fundacji
Romuald Grząślewicz. Dołączamy się do serdecznych życzeń
następnych 25 lat wielkich sukcesów i kompletów na wszystkich
spektaklach!
(E.K.) Fot. Krzysztof Styszyński

programy z radiem Merkury, Telewizją Poznańską, Winogradzką Telewizją Kablową oraz prasą poznańską. W pierwszej edycji
Ringów wystąpili Walczewski, Englert, Kondrat, zmagając się z
różnymi zabawnymi zadaniami. Oczywiście, w rękawicach pięściarskich. Ileż było śmiechu, gdy artysta musiał nawlec igłę!
- Była też loża dziennikarska, strzelająca nie zawsze miłymi pytaniami. Pamiętam, bo zasiadłam w takiej przy okazji
Ringu z Markiem Kondratem. Mam wrażenie, że te występy
były dla artystów bardzo stresujące. Widziałam jak Kondratowi puchną i czerwienią się uszy... Co było dalej?
- W sumie było 50 Ringów i wiele innych programów, dzięki
którym Fundacja zaistniała w świadomości widzów, sponsorów,
na rynku teatralnym i estradowym. Zaczęliśmy być rozpoznawalni i łatwiej było nawiązywać współpracę z innymi teatrami
czy instytucjami.
- Tespis prowadził też akcje modernizujące Scenę.
- Była akcja Klima dla Sceny, akcja Fotele. Dzięki Fundacji,
dzięki przychylności sponsorów i darczyńców na skwerku nieopodal Sceny stoi popiersie Romana Wilhelmiego autorstwa artysty rzeźbiarza Romana Kosmali.
- To ćwierćwiecze Fundacji obfitowało też w konkursy literackie, teatralne.
- Dzięki którym odkrywaliśmy talenty i zdobywaliśmy przyjaciół, takich jak Katarzyna Grochola czy Hanna Kowalewska. Jednak środków jest nadal za mało. Stąd hasło ,,Ziarnko do ziarnka”
i akcja trwająca już dwa lata. Zgromadziliśmy 18 tysięcy złotych. Trzeba spowodować, aby darczyńcy, donatorzy, sponsorzy
i mecenasi najpierw przyszli do Sceny, poczuli atmosferę, ową
życzliwość i wzajemny
szacunek, wypili w Galerii lampkę wina z artystą po spektaklu. To
potem owocuje.
- MY życzy wielu
smacznych ,,owoców”
w każdym kolejnym
sezonie. I wspólnie
zapraszamy na wieczór charytatywny 18
grudnia. Dziękuję za
rozmowę.
(Rozmowa nieautoryzowana)

Ewa Kłodzińska
Fot. K. Styszyński
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zespół Szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku

Szkolne Koło Wolontariatu

pomagam

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomagam” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 7 działa od 2015 r. Nasi wolontariusze to
uczniowie klas II – VI. Starsi zaprawieni są już w wolontariackiej pracy, a młodsi uczą się przy nich, otwierają swoje serca
i wzruszają czystą, piękną miłością. Nad wszystkimi czuwają
Anioły z naszego logo, a największą nagrodą dla wolontariuszy jest uśmiech obdarowanych.
Włączyliśmy się w realizację projektu „Integracja międzypokoleniowa”. Odwiedzając Dom Pomocy Społecznej doświadczaliśmy wielkiej radości mogąc wspólnie pracować, cieszyć się,
pomagać, a nawet biesiadować, tańczyć i śpiewać z podopiecznymi. Wielu z nas nie wiedziało, że takie miejsca istnieją, że „nowe”
babcie i dziadkowie nauczą się naszych imion, że będą na nas
czekali, że można ozdabiać wielkanocne jaja na cztery ręce starsze trzymają jajo na patyku, a młodsze ozdabia je dokładnie według udzielanych wskazówek. Nie wiedzieliśmy, że można
tańczyć z balkonikiem lub na wózku, że długie warkocze Tosi
będą powodem wzruszeń i buziaków. W tym roku przygotowaliśmy dla pensjonariuszy kolejne niespodzianki.
Dla rówieśników mieszkających z dala od rodzin w Domu
Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze zbieraliśmy już skarpetki, rękawiczki i czapki, ale przed ubiegło-

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

w sp 87 na bogato!

Październik obfitował w imprezy związane z książką. Przez
cały miesiąc głosowaliśmy na najpoczytniejszą książkę roku
2017, realizowaliśmy projekt „Książki z poznańskiego fyrtla”
oraz wymienialiśmy się książkami w ramach akcji Bookcrossing.
Zdaniem naszych czytelników najpoczytniejszą książką roku
2017 jest w naszej szkole seria książek Martina Widmarka – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Wśród wszystkich głosów - a
było ich 102 - wylosowano jeden, którego autor otrzymał nagrodę – niespodziankę. Szczęśliwcem wylosowanym przez przedszkolaki okazał się uczeń klasy VII A Jakub Sierzputowski.
W projekcie „Książki z poznańskiego fyrtla” uczestniczyły
wszystkie klasy. Klasy I zapoznały się z twórczością Lecha Konopińskiego i rysowały ilustracje do jego wierszy. Klasy II słuchały wierszy Włodzimierza Scisłowskiego, a zadaniem dzieci
było zilustrowanie wybranego wiersza. Klasy III poznały postać
Emilii Waśniowskiej oraz jej twórczość, a następnie wykonywały
„imienne” zakładki do książek. Klasy IV przypominały sobie losy
bohaterów Andrzeja Maleszki i tworzyły plakaty reklamujące serię książek „Magiczne drzewo”. Klasy V projektowały okładki do
książek Mariana Orłonia – „Odmieniec” i „Próba odwagi”. Klasy VI zajęły się biografią i twórczością Małgorzaty Musierowicz
i tworzyły prezentacje multimedialne n/t autorki i jej twórczości. Zadaniem Klas VII było poznanie wierszy Stanisława Ma-

rocznymi świętami odbyła się poufna narada i w prezencie
przekazaliśmy ponad 800 torebek kisieli, budyni i galaretek. Nasi
uczniowie byli bardzo hojni, zbiórka nie trwała długo, ale pakowanie to niemałe wyzwanie - sortowaliśmy wszystko asortymentowo i smakowo. Wiemy już, że na nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia poprosimy nasze szkolne koleżanki i kolegów
o słodycze, które przekażemy do Domu Dziecka w Górze.
Wspieramy też regularnie fundację „Redemptoris Missio”
zbierającą dary dla mieszkańców Afryki. Wolontariusze uczestniczący w projekcie zebrali kilka kartonów past, szczoteczek do
zębów, bandaży, plastrów i jednorazowych rękawiczek.
W roku 2016/17 udało nam się też zorganizować dwa kiermasze świąteczne: bożonarodzeniowy i wielkanocny. Dzięki
nim Rada Rodziców mogła zorganizować balik karnawałowy dla
klas I-III, walentynkową dyskotekę z profesjonalnym D-J dla klas
IV- VI oraz zakupić nagrody w szkolnych konkursach. Dyżurowaliśmy w oddziale przedszkolnym i w młodszej grupie świetlicowej – czytając bajki i bawiąc się. Nie mogło nas zabraknąć
w ogólnopolskiej akcji „Dzień Głośnego Czytania”. Służyliśmy
pomocą podczas uroczystości szkolnych, np. „Otwartych Drzwi”,
rysowaliśmy plakaty, wykonywaliśmy dekoracje i pomagaliśmy
nosić i ustawiać krzesła.
W tym roku szkolnym będziemy wytrwale kontynuować
naszą pracę i służyć pomocą tym, którzy są daleko i tym, z
którymi spotykamy się na co dzień. Dlatego w październiku wsparliśmy akcję Fundacji „Redemptoris Missio” Kup Pan
Szczotkę, w której zebraliśmy kilkaset szczoteczek i past do zę-

chowiaka i wykonanie gier planszowych z wykorzystaniem treści
zawartej w wierszach.
W klasach I-III postanowiono wyróżnić i nagrodzić najlepsze
prace. Ich autorami są: Norbert Bober z klasy Ia i Laura Siejińska z klasy Ib, Aleksander Śliwiński z klasy IIa i Julia Neumann
z klasy Iib, Weronika Urbańska z klasy IIIa, Amelia Szulc z klasy
IIIb i Julian Augustyn z klasy IIIc
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ich prace można podziwiać na korytarzu szkoły. Dziękujemy wychowawcom i rodzicom
za zaangażowanie i pomoc.
Bibliotekarze
Katarzyna Grund–Bendlaid i Wanda Mielcarek
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Czy są potrzebne prawdziwe centra osiedlowe?
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Trzeba odnotować i wyrazić zadowolenie, że został dostrzeżony fakt braku na naszych peryferyjnych osiedlach jakiejkolwiek publicznej, celowo stworzonej placówki kulturalnej.
Regionalne Obserwatorium Kultury Centrum Badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania, realizuje obecnie projekt badawczy,
diagnozujący potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców
wybranych obszarów leżących poza centrum miasta. Badaniami objęto m.in. Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
W Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków w Kobylepolu
odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk społecznych, opiniotwórczych i kulturotwórczych

wspomnianego osiedla. Uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i poglądami związanymi m.in. z organizacją
wydarzeń kulturalnych na osiedlu, z aktywizacją społeczności
lokalnej.
Zastanawiali się wspólnie, czy powstanie prawdziwej placówki kulturalnej na osiedlu jest w ogóle potrzebne. Nie uważali, że
jest ona zbędna. Były głosy, iż wszelkie zajęcia i wydarzenia można organizować przecież np. w szkołach, że nie jest potrzebny do
tego odrębny budynek.
Wobec tego nasuwa się pytanie: to dlaczego prawie każde osiedle bloków w Poznaniu ma swój Osiedlowy Dom Kultury? Takiego ośrodka naszym mieszkańcom na pewno brakuje. To wielkie
dobrodziejstwo niestety nie jest na razie nam dostępne, ale starać
się o nie należy. Sytuacja do tego jest bardziej korzystna, niż kiedykolwiek dotąd. MG

Panelowa dyskusja o problemach i perspektywach rozwoju
kulturalnej aktywności na peryferyjnych osiedlach Poznania.

Czy ten Dom Kultury mógłby być wzorcem tworzenia
podobnych obiektów dla mieszkańców naszych osiedli?.

o kulturze na peryferiach

czy będą nowe
ogrody w miastach?

Polskie ogrodnictwo działkowe, obchodzące w tym roku Jubileusz 120-lecia,
cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
Przez kilka ostatnich lat było nękane
ciągłą niepewnością o przyszłość ogrodów działkowych, które w dużej części
miały albo nieuregulowany stan prawny, albo nie widniały w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Ostatnie lata zmieniły sytuację na
lepszą. Nowa ustawa spowodowała wyDr Zdzisław Śliwa
danie przez samorządy miast szeregu decyzji stwierdzających nabycie przez ogrody działkowe praw do
zajmowanego gruntu.
Istnieją dziś już nieliczne zagrożenia dla bytu ogrodów działkowych. Samorządy miast Wielkopolski w zdecydowanej większości patrzą na ruch ogrodnictwa działkowego z dużą życzliwością.
Zrozumiano bowiem, jak ważną funkcję spełniają one w życiu
wielu mieszkańców.
Są też częściowe likwidacje ogrodów powodowane budową
dróg, linii kolejowych czy innych przedsięwzięć inwestycyjnych.
W efekcie zmniejszają się powierzchnie ogrodów działkowych i
ubywa działek uprawowych. Czy nie spowoduje to powolnego
zanikania terenów działkowych ze szkodą dla mieszkańców?
Z perspektywy większych miast naszego regionu można
stwierdzić, że w ogrodach działkowych nie ma wolnych działek.
Corocznie zmienia się część użytkowników, ale często działka
pozostaje w rękach rodziny, przechodząc z rodziców na dzieci
lub wnuki. Zapotrzebowanie na działki nie zmniejsza się. Niech
tu posłuży przykład nowego ogrodu działkowego „Czarnuszka”
w poznańskich Naramowicach. Ogród został zbudowany jako
zastępczy dla działkowców ze zlikwidowanych ogrodów pod inwestycje miejskie.

Część uprawnionych do otrzymania działki zastępczej zrezygnowała z jej przyjęcia i w ten sposób pojawiła się szansa oddania
działek mieszkańcom pobliskiego, nowego osiedla mieszkaniowego. Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na działki przekracza możliwości zaspokojenia potrzeb. W miastach Wielkopolski
ciągle rozwija się budownictwo mieszkaniowe, powstaje więc zapotrzebowanie na własne kąciki zieleni.
Ten problem dostrzega największe polskie stowarzyszenie
ogrodowe Polski Związek Działkowców. Związek rozpoczął badania - także przy pomocy Facebooka - środowisk dużych miast,
w których zapotrzebowanie na działki jest największe. Zapytano
też prezydentów i burmistrzów miast o szanse pozyskania przez
nasz Związek nowych terenów pod ogrody działkowe.
Odpowiedzi z wielu miast Wielkopolski są satysfakcjonujące. Rodzi się szansa wydzielenia nowych terenów pod działki
głównie przez powiększanie istniejących ogrodów działkowych,
a także przez przyznanie większych powierzchni pod ogrody
w procesie odtwarzania likwidowanych ogrodów działkowych.
Trzeba wykorzystać każdą szansę na powstanie nowych terenów
dla rodzin poszukujących działki, bo moda na działki nie przemija. A impuls do działania w tej słusznej sprawie popłynie z całą
pewnością z obrad grudniowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD. dr Zdzisław Śliwa prezes OZ PZD w Poznaniu
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za ojczyznę i poległych

Dzień 11 listopada 2018r to 99. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123 latach zaborów.
Dnia tego, jak tradycyjnie od wielu już lat, na mszy świętej
w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu na Osiedlu
Warszawskim zjawili się harcerze ZHP oraz – jak zauważył ks.
proboszcz Tomasz Buliński - „nieliczna garstka tych mieszkańców osiedla, którzy zechcieli pomodlić się za Ojczyznę oraz
poległych Jej obrońców”. Poczty sztandarowe wystawiła 46. Poznańska Drużyna Harcerska „Koło Dziejów” oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej „OWAR”, obecni byli harcerze i seniorzy z
tych jednostek oraz zuchy z 4. Nowomiejskiej Gromady Zuchowej „Rozbrykane Koziołki”.
Po mszy św., na której pełne historycznych wspomnień kazanie
wygłosił ks. proboszcz, przemaszerowano pod tablicę pamiątkową umieszczoną na starszym kościele przy ul. Toruńskiej. Tam
hm. Włodzimierz Michalak (drużynowy harcerzy i organizator
uroczystości) odczytał apel, wymieniając w nim między innymi
wszystkich zmarłych członków Kręgu „OWAR”. Pod przewodnictwem ks. Tomasza Bulińskiego odmówiono dziesiątkę różańca, a następnie w Sali Portretowej przy nowym kościele ogrzano
się przy kawie, herbacie i jeszcze ciepłych tradycyjnych rogalach

ignacego Matuszczaka
twórczość o mundurach

Informacje o polskich mundurach wojskowych z ilustracji
zamieszczonej na okładce. Od lewej: żołnierz piechoty 1740r.,
oficer artylerii 1794r., kawalerzysta 1830r., grenadier 1808r.,
ułan 1939r., powstaniec wielkopolski 1918/1919r., żołnierz
Legionów 1914/1916r., żołnierz piechoty 1939r.
Ilustracja pochodzi z nowej wystawy rysunków Ignacego Matuszczaka w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na Starym
Rynku w Poznaniu. Munduroznawstwo było największą pasją
Ignacego Matuszczaka (1901–1981), uczestnika Powstania Wiel-
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marcińskich. Popłynęły pieśni i piosenki patriotyczne oraz lżejsze, których słowa znalazły się w rozdanych śpiewnikach, przygotowanych przez harcerskich seniorów.
Przybyły niespodziewanie przewodniczący Wielkopolskiej
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów hm. Paweł Napieralski wykonał kilka zdjęć oraz „wywołany” przez hm. Michalaka powiedział kilka słów na temat historii niniejszego święta
oraz sposobów jego świętowania. Mamy nadzieję, że za rok zarówno na mszy św., jak i na „śpiewankach” spotkamy się w
liczniejszym gronie.
Barbara Król phm.

kopolskiego, żołnierza zawodowego Wojska Polskiego II RP i
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Gromadzenie wszelkiego rodzaju materiałów, przede wszystkim ikonograficznych, było jego celem przez całe dorosłe życie.
Umiejętność rysowania i malowania pozwalała mu na rejestrowanie znanych z autopsji sylwetek i szczegółów mundurowych.
Wystawa jest prezentacją spuścizny po wybitnym znawcy broni, mundurów, oporządzenia wojskowego i znaków wojskowych,
której część została ofiarowana do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego przez syna Stanisława.
Na wystawie znajdują się oryginalne prace artystyczne, plansze
mundurowe, zgromadzona dokumentacja, w tym odręczne szkice. Ekspozycja obejmuje także różnego rodzaju publikacje do ba-
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Kiedy zbliża się koniec października, dni robią się coraz
krótsze, a pogoda – delikatnie mówiąc – nie rozpieszcza, na
lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku zaczynają lądować samoloty pełne turystów z całego świata, którzy pragną skrócić
sobie polską, rosyjską czy skandynawską zimę na rajskich plażach. Kiedy my bowiem powoli zaczynamy się przygotowywać
do Świąt Bożego Narodzenia, w Tajlandii zaczyna się sezon
turystyczny. Trwa pora chłodna, co oznacza, że temperatura
CZASAMI spada poniżej 30 stopni, nie pada i w ogóle są doskonałe warunki do wypoczynku.

nie – o godzinie 8 rano i o 18 wieczorem we wszystkich miejscach publicznych w Tajlandii rozlegają się dźwięki tajskiego
hymnu narodowego. Bez względu na okoliczności należy wówczas przystanąć, wysłuchać melodii do końca, po czym lekko
skinąć głową. Tajowie bardzo lubią „farangów”, którzy szanują
ich obyczaje.
Rodzina królewska jest otoczona w Tajlandii nie tylko wielkim szacunkiem, ale i chroniona prawem. Każda negatywna
bądź kąśliwa uwaga na temat członka rodziny królewskiej może
nam napytać dużych problemów. Najlepiej więc po prostu na ten
temat z Tajami nie rozmawiać. Rok temu zmarł uwielbiany przez
nich Król Bhumibol Adulyadej, człowiek niezwykle skromny,
który całe swoje życie poświęcił najbiedniejszym poddanym.
Jest w Tajlandii uważany niemal za boga – jego portrety znajdziemy dosłownie na każdym kroku. Jego syn i następca tronu
Maha Vajiralongkorn cieszy się o wiele mniejszym szacunkiem,
niż ojciec. Tajowie jednak nie mogą o tym rozmawiać, ponieważ
obraza króla to dla nich wyrok długoletniego więzienia. A więc
pamiętajmy – nie rozmawiamy o rodzinie królewskiej!
Tematów politycznych również lepiej unikać. Tajlandią rządzi junta wojskowa bardzo przeczulona na punkcie swojego wi-

Pomyślałem sobie, że warto by napisać trochę o tajskich
obyczajach. Mam nadzieję, Drodzy Czytelnicy, że przydadzą się
Wam podczas pobytu w Krainie Uśmiechu. Zacznijmy od powitania. Tajowie nie podają sobie rąk, jak my to mamy we zwyczaju, ale wykonują ukłon „wai”. Wygląda on następująco. Składamy
dłonie jak do pacierza i przykładamy je do twarzy wykonując
jednocześnie mały ukłon. „Wai” stosujemy jak najczęściej i przy
każdej okazji – zaskarbi nam to sympatię Tajów.
Tajowie są ludźmi niezwykle spokojnymi i uśmiechniętymi.
W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej należy pamiętać,
by ZA WSZELKĄ CENĘ nie podnosić głosu, nie krzyczeć i nie
awanturować się. Przyniesie to bowiem odwrotny skutek. Uzewnętrznianie negatywnych uczuć jest w Tajlandii bardzo niemile
widziane. Tajowie po prostu ignorują wrzeszczącego raptusa.
Wkurzyć Taja jest bardzo trudno, ale jeśli już się uda, to…
lepiej być gdzie indziej! Tajowie mają bardzo rozwinięte poczucie honoru nazywanego tutaj Twarzą – „San”. Jeśli Taj poczuje, że
został publicznie upokorzony wobec swoich ziomków, wtedy nie
ma przebacz. W obronie swojej Twarzy chwyci za nóż albo pistolet. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.
Tym niemniej trzeba jednak pamiętać, by „nie przeginać”.
Tajowie są narodem bardzo patriotycznym. Dwa razy dzien-

zerunku, a dwie główne partie polityczne – Czerwone Koszule i
Żółte Koszule nienawidzą się nawzajem. Z tego właśnie powodu
w centrum Bangkoku nie znajdziemy koszy na śmieci. Partyjni
aktywiści zwykli bowiem podkładać w nich bomby w dzielnicach zamieszkałych przez zwolenników konkurencyjnej partii. A
więc żadnych dyskusji politycznych!
Głowa Taja to siedlisko myśli i uczuć. Nie należy jej dotykać pod żadnym pozorem! Najbrudniejszą zaś częścią ciała jest
stopa, która ma kontakt z ziemią. A więc pamiętajmy – nie wyciągamy stóp w niczyim kierunku, a już broń Boże w kierunku posągów Buddy! Jeśli o Buddę chodzi – uliczni sprzedawcy
w Bangkoku oferują turystom niezliczone figurki Oświeconego.
Powstrzymajcie się proszę przed ich kupowaniem, ponieważ możecie mieć kłopoty na lotnisku! Tajowie doskonale wiedzą, że my
używamy ich w charakterze dekoracji, a dla nich to rzecz święta.
Ogromne billboardy ustawione przed lotniskiem Suvarnabhumi
ostrzegają o zakazie wywozu wizerunków Buddy.
Postraszyłem Was trochę? Nie bójcie się! Tajowie to naprawdę wspaniali i uśmiechnięci ludzie! Uśmiechajcie się więc do
nich także i cieszcie się wakacjami! W końcu jesteście w Krainie
Uśmiechu!
Mateusz Biskup
Na zdjęciu wyżej: targ wodny w Bangkoku

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

Na Głównej w ostatnich kilku
latach pojawiło się wiele nowych
bloków, które zdają się już współgrać z tą zabytkową przestrzenią.
Obok króluje zieleń z wartko płynącą rzeką Głowienką, tworząc
tym samym niezwykły mikroklimat dzielnicy. Jest to rejon naznaczony nietuzinkową historią,
niestety mało znaną przeciętnemu poznaniakowi.
Wystarczy sięgnąć do Kronik Poznania, wydanych przez
Wydawnictwo Miejskie w 2002 roku, aby dowiedzieć się o wielu historycznych zdarzeniach w tym rejonie. Tutaj znajdowała
się pierwsza rezydencja biskupów poznańskich, o czym informacje pochodzą aż z 1260 roku. Tu firma Cegielski w 1913 roku
otworzyła swoją fabrykę, która jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce korzystała wtedy z prądu elektrycznego. Właśnie tutaj
w latach 1939 – 1940 znajdował się niemiecki obóz przesiedleńczy dla ludności polskiej.

Najstarszy budynek Głównej przy ul. Średniej, gruntownie
zrewitalizowany przez tutejszą firmę rodzinną GAL.
Przechadzając się po ulicach Głównej można obcować z niecodzienną historią. Pan Marcin Witkowski, pasjonat dziejów
Poznania, co rusz odnajduje ciekawe historie i wspomnienia dotyczące tego osiedla. Odkrywa skarby dzielnicy. Podczas spotkania pan Marcin opowiada o zaginionym świecie, po którym już
tylko pozostały nieliczne pamiątki, zdjęcia oraz wspomnienia.
Od ponad trzech miesięcy pracuję w rejonie ulicy Głównej
jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia
Nowe Miasto na stanowisku Organizatora Społeczności Lokalnej. Każdego dnia, przemierzając dzielnicę, odkrywam jej
niebywałe uroki. Spotykam się z osobami, mieszkańcami związanymi z dzielnicą. Poznaję miejscowych działaczy, którzy podejmują wysiłki na rzecz aktywizacji oraz budowania społeczności
lokalnej. Jest to ciekawy konglomerat ludzkich pomysłów i idei.
W społeczności Głównej daje się odkryć silną tożsamość lokalną mieszkańców oraz duże związanie z miejscem osób, które tam mieszkają. Jedna z mieszkanek Nadolnika w rozmowie
mówi: "Tu bardzo się zmieniło, jest lepiej, ludzie są bardziej mili
dla siebie, tu się dobrze żyje". Inny mieszkaniec dzielnicy opowia-

da z wielkim zaangażowaniem o tym, jak przez pięćdziesiąt lat
okolica ulicy Głównej zmieniała się z niebezpiecznej, owianej złą
sławą dzielnicy, na taką, w której ludzie chcą żyć z wyboru.
Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna, musi pobudzać,
aktywizować samych zainteresowanych oraz zachęcać ich do
tego, by nie bali się brać sprawy w swoje ręce, a także aby dostrzegali, że są podmiotem w wielkiej machinie państwa, a nie
tylko przedmiotem. Praca Organizatorów Społeczności Lokalnej skierowana jest nie tylko do instytucji pomocy społecznej,
ale do wszystkich instytucji i organizacji, mieszkańców, pasjonatów, którzy działają na rzecz swoich lokalnych społeczności. W
ogromnej mierze chodzi o budowanie świadomości potrzeb oraz
sposobów ich rozwiązania w sposób samodzielny i trwały.

Plac zabaw dla dzieci w Parku Nadolnik, który znów służy
mieszkańcom, także pobliskiego dużego osiedla
Pierwszy etap mojej pracy polega na zapoznaniu się ze
środowiskiem, historią miejsca, historią mieszkańców oraz
sposobami komunikacji. To również rozpoznanie zasobów,
mocnych stron organizacji oraz ludzi działających na rzecz
danej społeczności. Osoby chcące porozmawiać, mające pomysły bądź spostrzeżenia, serdecznie zapraszam do kontaktu:
agnieszka_liberacka@mopr.poznan.pl
Agnieszka Liberacka, zdjęcia Iwona Kręglewska

Działania organizowane są w zakresie projektu "Feniks", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Tworząc artykuł korzystałam z książki „Kronika Miasta Poznania. Zawady
i Główna”, wydane przez Wydawnictwo Miejskie, 2002 r.

Zabytkowa kamienica przy ul. Gdyńskiej/Gnieźnieńskiej powinna pozostać na Głównej (Fot. Iwona Kręglewska).
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"Polonia" po jesiennej rundzie

na pierwszych miejscach!

Seniorki oraz seniorzy Polonii Poznań zakończyli rundę jesienną na swoich szczeblach rozgrywkowych. Przerwa zimowa
to czas na zasłużony odpoczynek i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć. Jednak to również okazja do bilansu organizacji i funkcjonowania klubu.
Zawodnicy i zawodniczki naszego zespołu rozegrali wszystkie spotkania pierwszej części sezonu i aktualnie zajmują 1.
miejsca w tabelach. Taki rezultat powoduje, że piłkarze i piłkarki
Polonii przerwę między rozgrywkami mogą spędzić w spokoju.
Jednak nie tylko na ligowych boiskach sporo się działo. Również
w strukturach klubu doszło do kilku ważnych zmian.
Dzięki współpracy z firmą Orlico, klub zakupił sprzęt firmy
Lunavi - hiszpańskiego eksportera odzieży sportowej. Tym samym zespoły Polonii Poznań od tego sezonu trenują w nowych
koszulkach. Dodatkowo od października klub we współpracy
z przedstawicielem marki Erima prowadzi dystrybucję sprzętu
sportowego zarówno dla samych zawodników jak i kibiców.

Do grona naszych sponsorów dołączyli kolejni partnerzy, między innymi: Pizzeria Presto (lokal znajduje się przy ulicy Głównej 40) oraz uznana na rynku medycznym - Specjalistyczna
Przychodnia Medyczna Ortoidea.
Przypomnieć oczywiście należy znanych lokalnych sponsorów: GAL (firma farmaceutyczna) oraz Mirox (producent okien,
drzwi oraz rolet), które od dawna wspierają Polonię. Aktualna
współpraca z tymi sponsorami jest ważnym elementem w działaniach marketingowych zarządu, ale również kluczowym czynnikiem budowania naszego klubu na solidnych fundamentach.
Powodem do dumy jest również kampania „Live Your Goal”
(inicjatywa zapoczątkowana podczas FIFA Women’s World Cup
Germany 2011), mająca na celu promowanie piłki kobiecej i
wspieranie rozwoju futbolu dziewcząt w ich kraju. Polonia Poznań oraz Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu we współpracy
z Wielkopolskim Związkiem Piłki nożnej mają wyjątkową okazję
być organizatorem pierwszego turnieju dziewcząt do lat 10.
Od nowego roku Zarząd Polonii Poznań rozpocznie współpracę z Organizacją Pożytku Publicznego – Fundacją Studencką Młodzi Młodym. Przedmiotem porozumienia jest możliwość
pozyskania 1% podatku dla klubu.
Klaudia Berda

Niedopuszczalne działania

przeszkody dla pomnika

Rażącym bezprawiem i bolesną krzywdą trzeba nazwać to,
co w imieniu Urzędu Miasta Poznania spotkało grupę ludzi
od 11 lat walczących o postawienie pomnika Poznaniaków
wypędzonych przez niemieckich okupantów. Trudno uwierzyć, ale nieoczekiwanie wstrzymano wspaniałe patriotyczne
dzieło, czyli bliskie zbudowanie monumentu, który w stolicy
Wielkopolski już dawno powinien powstać.
Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika Wypędzonych powstała w 2006 roku w składzie: Henryk Walendowski, Stanisław Jankowiak, Aleksandra Bendkowska. Wymaga pokreślenia fakt, że
wszyscy ci założyciele byli w latach 1939-40 uwięzieni ze swymi rodzinami w obozie przejściowym Poznań – Główna, a następnie wydaleni do Generalnego Gubernatorstwa. Wspomnieni
inicjatorzy powołali potem działające dotąd Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych, zyskując stopniowo coraz więcej członków.
W czasie minionych 11 lat te i inne osoby wykonały społecznie gigantyczną pracę patriotyczną, zasługującą na najwyższe uznanie i szacunek. Wszystko zmierzało do tego, że Pomnik
Wypędzonych stanie w Poznaniu wkrótce, kończąc dziesięciolecia karygodnej bezczynności i obojętności wobec obowiązku
pamiętania o cierpieniach wypędzonych rodaków. Uporczywe
wieloletnie starania przyniosły przyznanie działki, zezwolenie na
budowę, zatwierdzony projekt architektoniczny i patronaty honorowe budowy Pomnika.
Bez istotnego powodu, z zaskoczenia i arogancko w końcu
minionego roku, podlegający Prezydentowi Poznania Zespół
do Spraw Wznoszenia Pomników nagle uchwalił rozpisanie
konkursu na projekt Pomnika, chociaż wcześniej już zaakceptował projekt istniejący. Głosowanie to zmierza do unicestwienia wieloletniej pracy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Wypędzonych i jest działaniem niezgodnym z polską racją stanu. Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników, głosujący zresztą
we własnym hermetycznym gronie, nie wyraził ani minimalnego
podziękowania za wieloletnią pracę Społecznego Komitetu, ani
nie uchwalił zwrotu kosztów poniesionych przez Komitet, który wykonał wiele bardzo zaawansowanych prac koncepcyjnych,
dokumentacyjnych i projektowych. W oczach Zarządu Stowarzyszenia Zespół się skompromitował, stał się niewiarygodny..

Podczas patriotycznej uroczystości upamiętniającej rocznicę pierwszych uwięzień w obozie Lager Glowna obok pamiątkowego głazu przy ul. Bałtyckiej. Padły tu też gorzkie słowa o
przeszkadzaniu budowy Pomnika Wypędzonyc Wielkopolan.
Gdyby nie jego brutalna ingerencja, pomnik już byłby gotowy
lub w budowie.
Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników wyrządził krzywdę zwłaszcza tym, którzy odeszli lub odejdą do wieczności nie
doczekawszy nawet budowy pomnika. Z tym moralnym obciążeniem muszą się zmierzyć członkowie Zespołu: Joanna Bielawska-Pałczyńska, Łukasz Mikuła, Rafał Ratajczak, Jacek Maleszka,
Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Piotr Marciniak, a także Prezydent
Miasta Poznania. Zespół ugiął się przed trzema osobami ze stowarzyszenia znanego z bezczynności i krytykowania tego, co
zrobili inni. Błąd decydentów to przyjęcie za reprezentantów
połowy środowiska zaledwie trzech osób tylko z jednego trwającego od lat w bezczynności stowarzyszenia, podczas gdy stowarzyszeń kombatanckich w Wielkopolsce jest kilkadziesiąt!
To jeszcze nie wszystko. Zarząd Głosowanie Zespołu do Spraw
Wznoszenia pomników w dniu 4.10.2016 r. ma wadę prawną –
proceduralną, ponieważ łamie przepisy. W związku z powyższym głosowanie Zespołu jest nieważne z mocy prawa. Proszę
o pilne potwierdzenie powyższego, gdyż bez zwłoki chcemy
przystąpić do dalszych prac współpracując z Urzędem Miasta
Poznania. Z wyrazami szacunku.
W imieniu Zarządu Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Wypędzonych Henryk Walendowski, prezes
(Skrót redakcyjny obszerniejszego pisma)
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
PASOWANIE PIERWSZAKÓW

Pierwszoklasiści zostali pasowani na ucznia SP nr 45 przez
panią dyrektor Dorotę Urbanowicz oraz dowódcę okrętu ORP
„Poznań” komandora podporucznika Mariusza Piosia. Na uroczystość, oprócz delegacji marynarzy z ORP „Poznań”, przybyli n.in. zastępca prezydenta Poznania pan Mariusz Wiśniewski,
pani Iwona Urban z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich, ksiądz kanonik Jan Bartkowiak, pani Maria Łbik
– matka chrzestna okrętu ORP „Poznań”, przewodniczący Rady
Osiedla Główna pan Ludwik Troiński.

CAL „BALLADYNA”

Uczniowie klas VII uczestniczyli w musicalu „Balladyna” w
Teatrze Muzycznym. Przez półtorej godziny aktorzy zawładnęli
uczniowską widownią i wciągnęli ją w niecodzienną opowieść o
okrutnej drodze Balladyny do władzy. Kolejny wyjazd siódmoklasistów do teatru już wkrótce, tym razem do Teatru Polskiego.

U PANI MARII ŁBIK

Uczniowie klasy 7b gościli u Matki Chrzestnej ORP „Poznań”
pani Marii Łbik, która przyjęła gości bardzo ciepło i radośnie,
po czym pokazała swoją bogatą ekspozycję malarską i rękodzielnicze eksponaty z różnych etapów swojej artystycznej twórczości. Prace pani Marii wypełniają dosłownie każdy zakamarek jej
pięknego domu. Jest również kącik poświęcony ORP „Poznań” z
ciekawymi pamiątkami o naszym patronie. Rozmawiano o technikach malarskich i niezbędnych akcesoriach. Uczniowie pod
okiem pani Marii Łbik będą w szkole samodzielnie malowali obrazy. Dzielenie się umiejętnościami to kolejny projekt pani Marii,
w którym artystka bezinteresownie poświęca swój czas i zaangażowanie uczniom naszej szkoły. Jako społeczność szkolna jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie pani Marii Łbik dziękujemy!

78. ROCZNICA UWIĘZIEŃ

Reprezentacja szkoły uczestniczyła w obchodach 78. rocznicy pierwszych uwięzień i przesiedleń Wielkopolan. Uroczystość
miała miejsce przy pamiątkowym głazie przy ulicy Bałtyckiej.
Oddaliśmy hołd ofiarom, które w latach 1939-1940 były więzione i wysyłane do Generalnej Guberni przez Niemców. Uczestnicy ówczesnych wydarzeń podkreślali jak ważne jest, aby młodzi
ludzie znali historię i w przyszłości byli strażnikami Jej pamięci.

KONFERENCJA MATEMATYCZNA

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się
Uczniowska Konferencja Matematyczna, w której wzięło udział
pięcioro uczniów z klas VI i VII. Celem spotkania była popularyzacja matematyki wśród uczniów i doskonalenie nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez
uczniów, warsztatach z konkursem i wykładzie.

ŚWIĘTO Z PIEŚNIAMI

W listopadzie czcimy jedno z największych wydarzeń w naszej
historii - odzyskanie niepodległości w 1918 r. To radosna data,
więc chcemy ją świętować radośnie. Kiedy młodzi żołnierze szli
na bój, towarzyszyły im pieśni i piosenki powstające w okopach,
na froncie i w marszu. Dziś chcemy, żeby te pieśni ciągle żyły poprzez śpiew o wojence, szarej piechocie, komendancie.... Uczniowie klas IV- VII zaprezentowali swój repertuar w czasie apelu.

GRA SZKOLNA

ZIMOWE POEZJOBRANIE

W Mikołajki odbędzie się IX edycja konkursu recytatorskiego
pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta
Miasta Poznania „Zimowe poezjobranie”. Tematem tegorocznej
edycji są wiersze pani Agnieszki Frączek, która będzie jednocześnie honorowym gościem i przewodniczącą jury. W naszej
szkole odbyły się eliminacje szkolne. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkim upominkiem. Do finału zakwalifikowali
się Aleksandra Ś. z klasy 1b, Zuzanna B. z klasy 3c i Maksymilian
W. z klasy 3a. Finalistom życzymy powodzenia.

Uczniowie klas IV- VII zostali zaproszeni do gry związanej z
Dniem Niepodległości. Szukanie ukrytych kopert z zadaniami
przyniosło sporo emocji. Rywalizacja w rozwiązaniu krzyżówek
i schematów podniosła
temperaturę zmagań.
Uczestnicy gry zaprezentowali swoją wiedzę
na temat symboli narodowych i historii wolnej, niepodległej Polski.

MUSI-
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Co lubią moje oczy

Dobranie oprawy
do kształtu twarzy

W ostatnim numerze wyjaśniłam, jakie rodzaj szkieł okularowych jest odpowiedni dla Państwa oczu. W dzisiejszym
artykule poradzę Państwu, jaki kształt opraw jest dedykowany do danego kształtu twarzy. Możemy wyróżnić następujące
kształty twarzy: owalna, okrągła, kwadratowa i trójkątna.
Pierwsza z nich, owalna, to twarz z podbródkiem delikatnie
węższym niż czoło. Oprawy w kształcie kwadratu i prostokąta
dodadzą kontrastu zaokrąglonej twarzy. Oprawki powinny być
minimalnie szersze lub mieć taką samą szerokość jak twarz.
Następnym kształtem jest twarz okrągła. Charakteryzuje się
zbliżoną proporcją między szerokością i długością, zaokrągloną
brodą i uwydatnionymi policzkami. Osoby o okrągłym kształcie
twarzy znakomicie prezentują się w typowo kanciastych oprawkach lub w których krawędź unosi się do góry w kierunku skroni.
Należy unikać wąskich oraz filigranowych modeli opraw.
Twarz kwadratowa charakteryzuje się szerokim czołem, mocno zarysowaną i szeroką szczęką. Idealnym rozwiązaniem dla
osób posiadających kwadratową twarz są okulary optycznie wydłużające i zaokrąglające twarz. Najlepsze będą więc oprawki
lekko zaokrąglone, których górna część ułoży się na linii brwi.

Zasady dobrego wychowania

kultura osobista w cenie

Dobre maniery stają się coraz cenniejsze. Jak grzyby po
deszczu powstają szkoły bon tonu, organizowane są kursy dobrego zachowania czy serwisy porad jak się zachować w danej sytuacji, czego oczekiwać po człowieku kulturalnym. I nie
ma w tym nic dziwnego, bo nawet w złej osobistej sytuacji, a
jednak kulturalnie potraktowani przez np. urzędnika, łatwiej
zniesiemy odmowę (np. otrzymania prolongaty w opłacie czy
podzielenia zadłużenia na raty).
Są jeszcze niestety instytucje, gdzie klient traktowany jest niegrzecznie, bez empatii, tylko zgodnie z literą prawa itd., a w ogóle
- niechętnie Do takich zaliczyłabym (ale nie wolno tego, oczywiście, generalizować) poradnie zdrowia ,,na ubezpieczenie” (ten
sam lekarz opłacony prywatnie jest ,,do rany przyłóż), instytucje
opieki społecznej, urzędy różnej kategorii.
Nie pójdę już do restauracji czy sklepu, gdzie obsługuje obcesowy kelner czy ekspedientka. Nie pójdę do salonu kosmetycznego z nieuprzejmą kosmetyczką/fryzjerką. Nadal z uprzejmością i

Osobom o twarzy w kształcie kwadratowym doskonale będą pasować okulary bez oprawek.
Ostatnim kształtem twarzy jest twarz trójkątna. Szerokie czoło, które zwęża się w kierunku bardzo wąskiego podbródka to
charakterystyczna cecha tego kształtu twarzy. Polecane kształty
oprawek do tego typu twarzy to oprawki o zaokrąglonych kształtach , szczególnie w dolnych krawędziach. Owalne oraz okrągłe
oprawki nadadzą trójkątnej twarzy harmonii i łagodności.
Wybierając zatem oprawy okularowe musimy pamiętać, że
modne nie zawsze jest dobre dla mojej twarzy. Okulary to bardzo
ważny dodatek i dobrze dobrane oprawy dodadzą nam uroku
oraz mogą wyrazić naszą osobowość.
mgr Rozalia Molenda
Optometrysta w
Wiceprzewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki
kulturą wiele osób z obsługi ma problemy. Oto dzwonię do pewnej instytucji – służbowo, przedstawiam się itd. proszę o kontakt
z szefem. I zostaję poddana ,,śledztwu”: w jakiej sprawie, po co
itp. Tymczasem nie wiem z kim rozmawiam! Zapytany o nazwisko i funkcję mojego rozmówcy, ten burczy coś niezrozumiale i
przerywa połączenie. Idę ze starszą panią po chorobie do fryzjerki, aby ta zrobiła ją ,,na bóstwo”. I zbulwersowana słyszę, że jak
się już jest starym, to lepiej się z tym wiekiem pogodzić. Na całe
szczęście w innym salonie - udało się odjąć owej seniorce kilkanaście lat dzięki starannym zabiegom. I w jakże miłej atmosferze!
Jestem w restauracji, czytam menu i... niewiele z niego rozumiem. Dopytuję zatem kelnera, z czego ta czy inna potrawa jest
zrobiona. I słyszę, że... on nie jest informacją, on tylko podaje
talerze. Inna rzecz, że nam konsumentom też przydałby się często szybki kurs dobrego zachowania. Idąc do sklepu (zwłaszcza z
obsługą) klient winien być do zakupów przygotowany, a idąc do
urzędu mieć z sobą niezbędne dokumenty. W restauracji swoim
donośnym głosem czy śmiechem nie zakłócać innym konwersacji, spożywając posiłek nie budzić mlaskaniem, siorbaniem,
zgrzytaniem sztućcami po talerzu obrzydzenia u innych. (E.K.)

szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
WYCIECZKA DO SKANSENU

W Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu dzieci z
oddziałów przedszkolnych zapoznały się z historią bartnictwa i
pszczelarstwa. Obejrzały zabytkowe ule. Podczas lekcji muzealnej poznały życie pszczół. Wykonały świecę woskową. Na zakończenie wizyty w muzeum skosztowały pysznego miodu.

BICIE REKORDU

Co roku przybywa nam chętnych uczniów do udziału w konkursie ze skakanką. Wystartowało ponad 30 uczniów z klas I-III.
Rekord z zeszłego roku został pobity. III miejsce zajęła Julia F. z
klasy 2b - 285 skoków, II miejsce Daniel D. z klasy 3a - 323 skoki,
I miejsce Justyna S. z klasy 2b - 364 skoki. Dziękujemy wszystkim
za udział w zabawie.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
KONKURS CZYTANIA

Biblioteka szkolna zorganizowała Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania klas III. W tym roku tematem przewodnim były baśnie.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie wyłonieni podczas eliminacji klasowych. Mieli za zadanie przeczytać tekst przygotowany przez organizatora konkursu. Słuchaliśmy bajek angielskich,
łotewskich, rosyjskich, rumuńskich, indyjskich. Oceniane były
m. in. technika czytania, wyrazistość oraz interpretacja tekstu.
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż mistrzynią pięknego
czytania została Martyna Frydrych z klasy IIIb, miejsce drugie
zajęła Wiktoria Kubacha z klasy IIIc, a miejsce III zdobył Michał
Bażega z klasy IIIb. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Lisiecka z
kl. IIIc.
Hanna Madońska

ANDRZEJKOWA ZABAWA

Andrzejkowe zwyczaje związane z tym dniem co roku są chętnie powtarzane. Dyskoteka andrzejkowa była kolejną okazją do
świetnej zabawy oraz integracji klas. Był wyścig butów przebiegający przez cały hol, serce i szpilki oraz coś dla zjadaczy pączków,
światła, dymy i super muzyka. Tatiana Mura-Waraczewska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Odbył się uroczysty apel poświęcony 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczennice klasy VII przybliżyły
ważne wydarzenia i postacie, które doprowadziły do odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przypomniano polskie
pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów wszystkich klas
szkoły przy akompaniamencie pana Krzysztofa Szygulskiego.

Iga Urbańska oraz Karol Musieliński z opiekunem wybrali się
do Szkoły Podstawowej nr 20, aby wziąć udział w konkursie wiedzy ogólnej pt. ”Jeden z dziesięciu”. Była to pierwsza edycja kon-

kursu - dla nas bardzo udana. Iga dostała się do półfinału, a Karol
do finału. W rezultacie Karol zajął I miejsce. W rundzie finałowej
pokonał swoich rywali. Wszyscy świetnie się bawili i udowodnili, że posiadają ogromną wiedzę. Aldona Stam

Kolejny etap wzbogacania infrastruktury technicznej
Antoninka to budowa sieci ciepłowniczej..

Trwają prace zmierzajace rewitalizacji parku przy ul.
Browarnej. Takie chore drzewa musza być usuwane.
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z kroniki policyjnej

Ul. Nieszawska. Bogdan R. zawiadomił, że Natalia Ch. przywłaszczyła pozostawiony w szafce telefon komórkowy LG K10
wartość strat 690 złotych.
Ul. Gnieźnieńska. Poszukiwany przez KP w Luboniu Krzysztof R. został zatrzymany przez f-szy WZM KMP w Poznaniu
podczas kontroli drogowej.
Ul. Małachowskiego. Nieznany sprawca poprzez wyrwanie z
ręki dokonał kradzieży tel. komórkowego marki HUAWEI. Wartość strat 600 złotych. Prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Główna. Nieznany sprawca w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie sklepu spożywczego dokonał kradzieży tel.
komórkowego koloru białego. Wartość strat 1000 złotych. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul.Konarskiego. Krzysztof B. w mieszkaniu posiadał susz roślinny. Zatrzynany przez f-szy WK KP NOWE MIASTO.
Ul. Warszawska. Krzysztof O. oraz Tadeusz K. poprzez złączenie przewodów dopływowych instalacji odbiorczej lokalu mieszkalnego dokonywali nielegalnego poboru energii elektrycznej na
szkodę Enea. Zatrzymani na goracym uczynku przez dzielnicowych. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Bałtycka. Janusz P. Zawiadomił iż nieznany sprawca z szafki ubraniowej w zakładzie BRIDGESTONE dokonał kradzieży
portfela z zawartością dow. osobistego, prawa jazdy, pieniędzy.
Wartość strat 100 złotych. Postępowanie prowadzi KP Poznań
Nowe Miasto
Ul. Sucha. Poprzez wybicie szyby włamano się do pojazdu VW,
a następnie dokonano kradzieży 2 szlifierek kątowych MAKITA.
Wartość strat 1700 złotych. Prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Nieszawska. Maria Ch. zgłosiła, że na terenie ROD Pomet
Mariusz S. groził jej podpaleniem domku letniskowego. Groźby
te wzbudziły w zgłaszającej realną obawę ich spełnienia. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Podziemne
skarby kresów
„Uratowane skarby podziemnego Lwowa” to nowa, niezwy-

pamiętać o działkach!

Lato za nami, na działkach pojawia się coraz mniej użytkowników, ale przybywa czyhających na łatwy łup złodziei.
Uważajmy na nich!!!
Niestety, nasze wypieszczone zielone oazy dla niektórych są
łatwym łupem i przechowalnią na chłodniejsze noce. Jesienią i
zimą problem włamań i kradzieży na działkach bardzo się nasila.
Bezdomni, złomiarze czy inni amatorzy cudzej własności ruszają się obłowić na działkach. Niestety, nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich takich przypadków, ale należy dążyć do ich
ograniczania.
Mimo zniechęcającej pogody, ważne jest, aby działki nie były
całkowicie opuszczone. Warto przynajmniej raz w tygodniu
odwiedzić ogród, a przy okazji wizyty na swojej działce rzucić
okiem, czy nic niepokojącego nie dzieje się u sąsiadów, poprosić
ich o to samo. Należy zadbać o to, żeby na widoku nie pozostawały żadne przedmioty, które da się sprzedać na złom, jak wiadomo okazja czyni złodzieja.
Ponadto w okresie jesienno-zimowym należy zwracać
szczególną uwagę na miejsca nieocieplone (ogródki, altany,
pustostany, garaże), gdzie mogą szukać schronienia osoby
bezdomne. Spadki temperatur mogą stanowić zagrożenie dla ich
życia i zdrowia. Nie bądźmy obojętni na los tych ludzi.
PoUl. Sucha. Czterech nieznanych mężczyzn poprzez uderzenie
pięścią w twarz, a następnie kopanie doprowadzili Kkrzysztofa B.
do stanu bezbronności ,a następnie dokonali kradzieży na jego
szkodę tel. komórkowego marki HUAWEI. Pokrzywdzony doznał ogólnych potłuczeń ciała. Wartość strat 500 złotych. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Majakowskiego. Nieznany sprawca w autobusie, wykorzystując nieuwagę, dokonał kradzieży portfela z zawartościa pieniędzy, dowodu osobistego, legitymacji szkolnej. Wartośc strat
90 zł. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto

kle interesująca ekspozycja prawie 500 zabytków archeologicznych z Kresów Wschodnich, pokazanych na dziedzińcu
Pałacu Górków do 15 marca 2018 r. Początek owej wędrówki
stanowić będą czasy jeszcze przed założeniem książęcego miasta
(1300-1100 lat temu), by ostatecznie zaprowadzić widza aż do
dekad współczesnych. Prezentowane 500 artefaktów to rzadkie
i unikatowe znaleziska, np. taca cynowa z najstarszym godłem
Lwowa, staroruskie enkolpiony, brązowa gotycka figurka błazna,
kości do gry i wiele innych przedmiotów.Najstarsze pokazane
znaleziska pochodzą jeszcze z czasów słowiańskich, tzn. z VII IX w., a najnowsze należą do przełomu XIX i XX w.

„MY” -

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl tel. 61 876 84 88
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu
BUJNA WYOBRAŹNIA

Z okazji 120-lecia Spółki Święty Wojciech Dom Medialny,
klasa 4a z SP 55 wzięła udział w warsztatach polonistycznych:
„Zostań twórcą. Zaprojektuj własną okładkę książki dla dzieci”.
Rozpoczęło się od zwiedzania redakcji. Redaktor naczelna Małego Przewodnika Katolickiego zaprezentowała nową grudniową
okładkę tego miesięcznika. Rozmawialiśmy także o książkach,
które bardzo lubimy czytać, proponowaliśmy również tematy do
tego czasopisma, układaliśmy receptę na dobrą okładkę książkę dla dzieci, a później staliśmy się twórcami własnej okładki.
Wszystkie nasze prace plastyczne można podziwiać na szkolnej
wystawie.
L. Szklarska, Z. Mroszyńska

DLA NIEPODLEGŁOŚCI

Apel z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowali uczniowie klasy VIa. Do śpiewanych pieśni patriotycznych włączali się uczniowie innych klas. Piękne solowe
prezentacje „I Kadrowej”, „Wojenko, wojenko” czy „Piechoty”
skupiały uwagę wszystkich. Uczniowie przedstawili postać Józefa
Piłsudskiego jako symbol nieugiętej walki o niepodległość. Przypomnieli, że rok 2017 został ustanowiony przez Sejm rokiem
Józefa Piłsudskiego z okazji 150 rocznicy jego urodzin. Pieśnią
„Żeby Polska była Polską” podsumowali młodzi artyści z kl. VI
swój program.
Małgorzata Pietrzak, wychowawca kl. VIa

NAGRODZONA MARYSIA!

Uczniowie z SP 55 wzięli udział w IV konkursie „Sacratissimo
Cordi Polonia Restituta (Najświętszemu Sercu Polska Odrodzona) Razem odbudujmy w Poznaniu Pomnik Wdzięczności”. Na
konkurs wpłynęły 343 prace z 19 szkół z całej Wielkopolski. Cieszymy się, że z klas 1 – 3 trzecie miejsce zajęła nasza uczennica
Marysia Melewska z klasy 2a. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 11 listopada 2017 roku podczas uroczystego
Koncertu Niepodległościowego w Auli UAM w Poznaniu. Marysiu, serdecznie gratulujemy!
(zpm)

CZEGO UCZĄ NAS ŚWIĘCI?

PAMIĘTAMY

Uczniowie z klasy 7b sprzątali groby żołnierzy polskich. Od
kilku już lat SP 55 opiekuje się tą kwaterą z mogiłami żołnierskimi. Tym działaniem włączyliśmy się w edukację patriotyczną,
czcząc pamięć tych, którzy złożyli swoje życie służąc Polsce. Dla
nich hasła Bóg Honor Ojczyzna były najważniejsze.
(zpm)

W nawiązaniu do liturgicznego wspomnienia o Świętym Janie
Pawle II oraz zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych,
odbyła się w SP 55 PARADA ŚWIĘTYCH. Korowód Świętych
prowadził mały aniołek. Uczniowie przebrani w szaty z odpowiednimi rekwizytami przedstawiali wybrane przez siebie postaci świętych. Celem tej krótkiej prezentacji było przypomnienie,
że święci uczą nas wiary, prawdy, odwagi, miłości. Jeżeli nawet w
naszym życiu okazujemy słabość, możemy się z niej podnieść i
okazać męstwo. Każdy z nas może w sobie znaleźć siłę i odwagę.
Pamiętajmy, że o naszym człowieczeństwie świadczą nie nasze
błędy, lecz zdolność podniesienia się z upadku.
(zpm)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

wigilia pełna symboli

Uświęcone pradawnymi zwyczajami i nowożytną tradycją, wszystkie produkty w wigilijnym menu mają swoje znaczenie, nie są przypadkowe. Można rzec, że dzisiejsza postna
kolacja, poprzedzająca dzień Bożego Narodzenia, to wręcz historia obrzędów religijnych i ludowych różnych kręgów kulturowych. Nasza wigilia była niegdyś stypą zaduszną. To dla dusz
zmarłych urządzano biesiadę. Dziś zostawiamy wolne miejsce
przy stole – mówimy o przybyszu, który powinien być przy tym
stole ugoszczony. Czy to podróżny z tego czy ,,tamtego” świata –
to już inna kwestia.
Wracając do wigilijnej biesiady (choć postna, to wcale nie
taka uboga... w kalorie) – na stole winno znaleźć się to, co natura dała, a człowiek oporządził, to plony pól, ogrodów, lasów, dary jezior. Chcemy symbolicznie zapewnić sobie dostatek,
aby przez cały rok tych produktów nie zabrakło w domu. Stąd też
dawny zwyczaj spróbowania każdej potrawy. Ale... Ciągle wracamy do symboliki snu, śmierci. Robimy makiełki, pieczemy makowce. Mak, mak, mak... W obrzędowości pogrzebowej Słowian
makówki wkładano do trumny, sypano mak na drodze konduk-

KOMANDORIA BEZ BANKU

Po kilku latach działalności z mapy usług na Komandorii zniknęła agencja bankowa przy ul. Małachowskiego. Prowadząca ją
urzędniczka, informując o likwidacji, równocześnie miło podziękowała swoim klientom. Sympatyczny gest! Tym samym w
niewielkim ,,ryneczku” przybył jeszcze jeden wolny lokal. Drugi
(w którym na początku mieściła się się ajencja PKO, potem ciucholand, sklep mięsny, kwiaciarnia) nie może znaleźć chętnego
od wielu lat... (e)

Czytajmy!

naprawdę niechciane?

Spieszcie między regały, szukając wartościowych książek na
półkach, drodzy Czytelnicy biblioteki przy Tomickiego. Dlaczego? Ano dlatego, że w związku z nawałnicą nowości wydawniczych (nie zawsze najwyższych literackich lotów), Pani
Kierownik jest zmuszona robić dla nich miejsce. Do magazynów trafią więc książki nieczytane od lat czy też z jednym czytelnikiem na lat kilka. Tymczasem na tych półkach jest tyle
interesujących książek, że aż ich czytelniczo żal. Pani Kierownik
też jest ich żal, ale w pomieszczeniach Filii nr 6 nie ma możliwości ustawienia kolejnego choćby najmniejszego regału. Może być
też i tak, że nagle pojawi się zainteresowanie jakimś tytułem czy
autorem, a książki już nie będzie... I to spędza pani Beacie Lewandowskiej – kierownik Filii nr 6 sen z powiek.
Jak wynika z karty wypożyczeń dopiero po... sześciu latach jestem kolejną czytelniczką świetnego thrillera-retro autorstwa
Franka Tallisa ,,Wiedeńska krew” z trylogii ,,Zapiski Liebermanna” (Pierwszą ,,Śmiertelna intryga” też przeczytałam, trzeciej części, niestety, nie ma). To Wiedeń roku 1902, spowity mgłą
(nieco londyńską), dymem cygar, zawładnięty tajemniczymi
stowarzyszeniami (z masonerią na czele), rozdyskutowany nad
psychoanalizą i tłumaczeniem snów wg Freuda (pojawia się na
stronicach), z wielbicielami wywoływania duchów, wśród ciężkich mebli. To Wiedeń rodzącego się nacjonalizmu – a wszystko dzieje się w mieście wspaniałych zabytków, zapachu kawy i
świetnych ciast, domowych koncercików i śpiewów.
To czasy eksperymentów w kryminalistyce i medycynie. I w takiej scenerii i atmosferze dochodzi do morderstw, rozwikłaniem
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tu, posypywano makiem izbę – był to jeden z ówczesnych ,,środków” zapobiegających powrotowi duszy zmarłego na ziemię. Do
tej grupy produktów trzeba zaliczyć też grzyby.
Na drugim biegunie symboliki jest ryba: to początek, nieśmiertelność, zwycięstwo, wiara, płodność, zdrowie, tajemniczość, milczenie. Przypomnijmy, że Chrystusa i apostołów
przedstawiano jako rybaków łowiących ludzi. Jemy pieczone
ryby, a to znowu symbol cierpiącego Chrystusa. Ryba generalnie to symbol chrześcijan, atrybut niektórych świętych, a i Matki Boskiej.
Wszelkie rośliny (buraki, kapusta, kasza, groch, fasola) to i
realnie, i w przenośni symbolicznej – po prostu zdrowie. Podobnie owoce, szczególnie – jabłko, które nie tylko w naszym
kręgu kulturowym, jest symbolem zdrowia, wieczności, młodości, miłości.
W potrawach wigilijnych wiele jest miodu, który symbolizuje obfitość, dobrobyt, bogactwo, mądrość. Orzechy (migdały)
to też nośnik symbolicznych znaczeń. W literaturze chrześcijańskiej niejednokrotnie wspominane są jako symbol człowieka
(powłoka to ciało, twarda skorupa odpowiada kościom, a słodkie jądro to symbol duszy. Goryczka w skórce otulającej miąższ
to ciało Chrystusa, które przeszło gorzką mękę, skorupa to symbol drzewa Krzyża, a smaczne jądro to symbol boskiej natury
Chrystusa.
Ważne miejsce w symbolice produktów używanych do przygotowania ,,pośnika” (postnej wieczerzy) odgrywają wszelkie
susze: groch, fasola, owoce (do przygotowania kompotu). Pod
wpływem namaczania, gotowania, przetwarzania ,,ożywają” - to
nie tylko symbol ożywania przyrody, ale i niezmiennego cyklu
śmierci i życia, śmierci i zmartwychwstania. Coraz mniej w nas
wiedzy o tradycji, o symbolach z tą tradycją związanych. Warto
to wszystko jednak ocalić od zapomnienia... Ewa Kłodzińska
których trudzą się policjant Oskar Rheinhard oraz jego przyjaciel
psychoanalityk Max Liebermann. Czyta się z wypiekami na twarzy, z wielką atencją dla autora, który przy okazji stworzył wręcz
przewodnik turystyczno-obyczajowy po Wiedniu początków XX
wieku, podpierając się niezliczonym konsultacjami ze znawcami
takiego czy innego tematu oraz fachową literaturą. I takie książki mają trafić do magazynu? Zgłaszam czytelniczy protest. Może
ktoś jeszcze mnie poprze...
Opowiadanie ,,Panna Samotne Serce” Sebastiena Ortiza też
tkwiło na półce od 2011 roku. To jakby dopowiedzenie do słynnego filmu Alfreda Hitchcocka ,,Okno na podwórze” z Gregorym Peckiem w roli kalekiego detektywa, któremu pomaga (w
sumie 7 minut na ekranie) samotna panna Lonely Hearts. Ortiz
postanowił poświęcić jej niewielką książeczkę, niejako dopowiedzieć jej losy. Ciekawy zabieg literacki, rzecz warta przeczytania
przez miłośników wartościowej literatury!
Być może byłam też jedną z ostatnich czytelniczek ,,Dzienników Carrie” (prawie 6 lat bez czytelnika!) Candace Bushnell.
To zapiski późniejszej głównej bohaterki serialu ,,Seks w wielkim
mieście” - tutaj jest nastolatką tuż przed maturą i wyruszeniem w
wielki świat, marzącą o miłości i zostaniu pisarką. No, może jeszcze jakaś równolatka Carrie po tę książkę sięgnie...
Zastanawiam się czy jako ,,druk zbędny” do magazynów trafią
też fantastycznie napisane (z humorem, autodystansem i znawstwem egzotycznej fauny) autobiograficzno- podróżnicze a i
przygodowe powieści Geralda Durrella, łowcy zwierząt na wymarciu, założyciela placówki naukowo-zoologicznej na wyspie
Jersey? To książki o działaniu... antydepresyjnym, dobre na zimowe bezsłoneczne chłody. Czy zniknie z półek cudna wielotomowa opowieść Jane Karon o pięknym miasteczku Mitford,
pełnym ciekawych ludzi? Niech żałują ci, którzy nie zdążą tego
przeczytać!
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

dawnych wigilii czar

Dawne wigilie spominają panie
Bożena Kujawa (DPS) i Ewa Kłodzińska (MY)

E.K. - Pani Bożenko, co składa się na pani wigilię?
B.K. - Najpierw musi być łamanie się opłatkiem i składanie
sobie życzeń. Pierwsze danie to zupa z leśnych grzybów własnoręcznie zebranych, potem ryby i ziemniaki w mundurkach. Na
stole nie może zabraknąć chleba.
E.K. - U mnie w rodzinnym domu, tu, na Komandorii, była
zupa rybna, dodatkowo delikatny barszczyk. Śledź był, ale raczej do ziemniaczków na mały obiadek, a na wigilię przede
wszystkim smażony karp i to w dużych ilościach, bo wszyscy
go bardzo lubiliśmy. Czasem gotowany, gdy ktoś chorował.
Nigdy nie podawało się ziemniaków, tylko chleb. Suchy.
B.K. - Co dom to inny zwyczaj. W moim rodzinnym domu
w Zasutowie, w latach 40. i 50-tych, bo te wspominam, na stole
królował śledź – w śmietanie albo zielony w panierce. Potem kapusta z fasolą z własnego ogrodu. Były pierogi z grzybami i kapustą oraz sosem grzybowym. Później zaczynała się słodka część
wigilii: kluski, czyli taki grubszy makaron własnej roboty z makiem, ciężkim od miodu i bakalii: orzechów, rodzynek.
E.K. - Byłam wielbicielką tzw. makiełek, najlepiej tylko z minimalną ilością makaronu. Babcia Janina, która wszystko gotowała i pitrasiła, raz zrobiła mak z bułką moczoną w mleku.
Bardzo byłam zawiedziona, nie smakowało mi. Makiełek było
tak dużo, że ostatnią porcję, trochę już zeschniętą, zjadałam w
okolicach... Sylwestra. Ten słodki mak, w pocie czoła kręcony
czy wielokrotnie mielony, przestał być atrakcją gdy pojawiła
się w sprzedaży gotowa masa makowa. Kiedyś makiełki zrobiłam... latem. I wie Pani? W ogóle mi nie smakowały.
B.K. - Po prostu zabrakło tej niepowtarzalnej zimowej świątecznej atmosfery! Wróćmy do wigilii. Musiał być kompot z suszu z polskich owoców. U mnie do kompotu dodawano każdemu
dorosłemu mały kieliszek rumu. Powstawał napitek a'la poncz.
E.K. - Czasem ciasto do pieczenia zanosiło się na Śródkę
do piekarni Borowiaka (teraz jest tam lokal ,,Hyćka”). Kiedyś
mama, która do kuchni talentu i chęci raczej nie miała, chciała
zabłysnąć makowcem z topionego w wodzie ciasta. Kulę zarobionego ciasta Basia zatopiła, posadziła swojego ojca Franka
na straży, sama poszła spać. Ciasto wypłynęło po wielu godzinach, gdzieś ok. 2 nad ranem! Wszyscy spaliśmy, a mama dopiero zaczynała piec ciasto z makiem.

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
ŚLEDŹ W OLIWIE

0,5 kg śledzi wymoczyć, 1 cebulę i 1 jabłko pokroić w kostkę. Śledzie pokroić w
kawałki. W słoiku układać warstwami: śledzie, cebulę i jabłko, posypać pieprzem,
skropić cytryną. Po wypełnieniu warstwami słoika całość zalać oliwą z oliwek. Zamknąć słoik. Odstawić na 10 – 12 godzin.

B.K. - A u nas były jeszcze pierniki. Moja mama Teresa w
pierwszą niedzielę adwentu zarabiała ciasto na pierniki, owijała
w szmatkę i zostawiała w spiżarni. Pierniki piekła tydzień przed
świętami. Były, oczywiście, makowce, drożdżowy placek.
E.K. - Z potraw wigilijnych, które dla pani najważniejsze?
B.K. - Myślę, że kluski z makiem.
E.K. - A dla mnie symbolem wigilii była zupa rybna. Tak wyśmienitą potrafiła gotować tylko moja babcia: na wywarze warzywnym, z rybich łbów i kawałków, które potem odcedzała,
zaciągała śmietaną z odrobiną cytryny. Nigdy po śmierci babci już takiej zupy nie jadłam. Tęsknię za nią... Pani Bożenko,
jaki obrazek kojarzy się pani z rodzinnymi świętami?
B.K. - Gdy trzeba było czas wigilii dopasować do czasu pracy
na kolei ojca Józefa. Widzę go jak po wigilijnej kolacji się żegna i
idzie na służbę. Był robotnikiem stacyjnym, przetokowym. No, i
jeszcze mój brat jako Gwiazdor.
E.K. - Prawdziwy wielkopolski Gwiazdor nie miał nic wspólnego ze współczesnym, ubranym w czapkę i czerwony płaszcz.
To było jakieś straszne indywiduum, w kożuchu. Dzieciaki
miały się kogo bać! W każdym domu, w dawnych czasach, musiała być prawdziwa pachnąca choinka. Pamiętam prawdziwe
maleńkie jabłuszka, cukierki-sopelki, papierowy łańcuch sklejany z papierowych ogniw. I prezenty. U pani też tak było?
B.K. - Oczywiście. Choinkę mieliśmy z lasu. Tym zajmował się
brat Marian. Oficjalnie u leśniczego kupował jedną choinkę, no,
a że wracając do domu wycinał następne – to już inna sprawa.
Nasza choinka była pięknie przybrana, bo zachowało się sprzed
wojny trochę bombek w kształcie jabłek i 12-metrowy łańcuch z
postrzępionego staniolu. Tych szklanych ozdób byłoby pewnie
więcej gdyby nie pewna przygoda z czasów wojny. Otóż ktoś rozpuścił plotkę, że Niemcy szukają w polskich domach choinek.
Mama tak się przeraziła, że wiele nie myśląc, udekorowaną choinkę prędko schowała pod łóżko. Niemcy nie przyszli, ale, niestety, bombki się potłukły! A prezenty, głównie dla dzieci, a było
nas siedmioro, to były szyte przez mamę, z zawodu krawcową,
sukieneczki, robione na drutach skarpetki itp. drobiazgi. Dostawaliśmy cukierki, orzechy. I wspólnie śpiewaliśmy kolędy. A o
północy szliśmy na pasterkę.
E.K. - Jak miło powspominać. I myślę, że wspominamy nie
tylko wigilie z dawnych czasów, ale nasze rodziny, których już
nie ma... Wszystkiego najlepszego na święta, pani Bożenko!
B.K. - I tego pani życzę! Ewa Kłodzińska, Bożena Kujawa

Savoir-vivre w DPS

puk, puk! Proszę!

Każde miejsce pobytu, każde miejsce pracy ma swoje specyficzne zasady savoir-vivre. Inne są w biurze, inne w teatrze,
a zupełnie inne problemy w ośrodkach takich jak DPS. Pukać
czy nie pukać do drzwi pokoi w DPS? Pukać! I czekać na zaproszenie do wejścia!
Ten pokój to przecież jak mieszkanie. Czy wchodzimy do cudzego mieszkania (nawet bardzo zaprzyjaźnionego sąsiada) bez
sygnału domofonem, dzwonkiem? Naturalnie, specyfika tego
miejsca (np. ludzie ciężko chorzy, bez kontaktu) powoduje odstępstwa od tej zasady.
Generalna zasada (i to wszędzie) – pukać! Owe: puk, puk! I
- co najistotniejsze - odczekanie na zaproszenie do wejścia, jest
małym symbolem okazania szacunku dla tych co za drzwiami
mieszkają (DPS), pracują (np. biuro), to zrozumienie (przez pukającego), że ktoś może wykonywać czynność nie dla oczu osoby postronnej.
Inna rzecz, że np. w DPS podczas rozwożenia posiłków do pokoi można by drzwi pozostawić uchylone jako znak: -Tak, jestem
i czekam na swój obiad/kolację. (e)
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czujniki czadu za darmo

Najemcy mieszkań komunalnych ogrzewanych piecami węglowymi oraz wyposażonych w gazowe ogrzewacze
wody, czyli popularne junkersy, mogą odbierać z Zarządu
Komunalnych Zasobów Lokalowych czujniki czadu. Należy zgłosić się przy ul. Matejki 57 do Punktu Obsługi Klienta. Czujnik - choć niewielki – może uratować nam życie.
Zachęcamy do zadbania o bezpieczeństwo oraz spokojny
sen rodziny.
Każdego roku z powodu zatrucia czadem ginie w naszym
kraju kilkadziesiąt osób. Wielkopolscy strażacy odnotowują
w sezonie grzewczym kilkaset zdarzeń, których skutkiem jest
wielu poszkodowanych, czyli osób podtrutych czadem. Tlenek węgla nazywany jest cichym zabójcą. Jest bardzo groźny,
bo nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i
nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powo-

HOROSKOP na grudzień
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duje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez ściany i stropy.
Zamontowany niewielki, zasilany baterią czujnik ostrzeże przed zagrożeniem i pozwoli uniknąć bardzo poważnych
konsekwencji. Stąd nasza akcja bezpłatnego przekazywania
najemcom mieszkań komunalnych urządzeń, które powinny
być zamontowane wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zatrucia czadem.
Magdalena Gościńska
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o.

BARAN - Zapomniałaś(eś) o powiedzeniu Szekspira? - "Złe obyczaje
człowieka wykuwa się w brązie, cnoty - zapisuje się na wodzie" Warto,
aby prawda ta dotarła i do Ciebie. Inaczej wciąż się będziesz frustrować
tym co ludzie pamiętają, a nie tym co pamiętać powinni. Nie pozwalaj
więc opaść rękom. Twoje działania musi cechować wiara w ich słuszność. Na tym świecie niewiele jest rzeczy stałych, pewnych i niewzruszonych, ale jednak są.
BYK - J. Conrad - Korzeniowski: "Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej
spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich". Jesteś wręcz klinicznym przykładem słuszności tego stwierdzenia. Za absurdy uważasz
wszystko co jest sprzeczne z Twoimi przekonaniami. Koniec roku i początek nowego jest dobrą porą na zrobienie rachunku sumienia. Zbilansuj wszystko za i przeciw i wyciągnij wnioski.
BLIŹNIĘTA - Zachowałaś (eś) się tak, jak pewien gość weselny w
swoim toaście: "Zdrowie pana młodego! I żeby takich dni jak dzisiejszy
przeżył jeszcze wiele". I na dodatek dziwisz się jeszcze reakcji drugiej
strony, uznając, że zupełnie pozbawiona jest poczucia humoru. Spróbuj
więc naprawić niezręczność, inaczej urazy zaczną narastać. Nie masz już
chyba wątpliwości, że nie możesz liczyć na rozsądek drugiej strony.
RAK - "W życiu mamy trzy rodzaje przyjaciół: tych, którzy nas kochają, tych którym jesteśmy obojętni, i tych którzy nas nienawidzą" Chamfort. Przez swój niewyparzony język wydatnie powiększasz grupę
tych ostatnich. Sporo zamieszania w kręgu spraw zawodowych, niech
nie poniosą Cię nerwy. Pomimo wszystko perspektywy dość pomyślne,
nie wybrzydzaj więc.
LEW - "Prędzej upadnie ten, kto biegnie, niż ten kto się czołga" - Pliniusz. Zależy Ci przecież na wyniku końcowym, czas jego osiągnięcia
to kwestia drugorzędna. Dostosuj więc swoje działania do tego wymogu i przestań wreszcie popełniać różne głupstwa. Okoliczności będą Ci
raczej sprzyjać i warto wykorzystać tę dobrą passę w realizacji najbliższych planów.
PANNA - "Zarozumialcy widzą garby tylko u wielbłądów". Czy nie
pora przejechać ręką po plecach? To bardzo zdrowo mieć takie samopoczucie jak Ty ostatnio, ale także bardzo niebezpiecznie. Gdyż pewnego
ranka możesz obudzić się z niemiłym uczuciem przegranej. Nie zapominaj również, że najbliższe wydarzenia będą pewnego rodzaju próbą

Twoich doświadczeń i możliwości, i dobrze byłoby przejść tę próbę w
jak najlepszym stylu.
WAGA - "Myśl o każdym jak najgorzej, a pomyślisz prawdę". Gorzka
to prawda, zwłaszcza w Twojej sytuacji. Na przekór wszystkim nie pozostaje Ci nic innego jak zdobycie najwięcej przyjaciół swojego otoczenia.
A niewykluczone, że znajdą się wśród nich jednak i prawdziwi przyjaciele. Osiągnęłaś(eś) już wiele - filozoficzny dystans do ludzkich zachowań, ale przekonasz się, że miłe rozczarowania też się zdarzają.
SKORPION - "Gdy otworzysz oczy, wydaje Ci się już, że widzisz" Goethe. Warto oczy otworzyć jeszcze szerzej. A może wówczas zobaczysz rzeczy, których właśnie starasz się nie widzieć. Trudności najlepiej
pokonywać, a nie udawać, że ich się nie przestrzega. W porównaniu z
niedawnymi jeszcze rokowaniami sytuacja dużo korzystniejsza. Wykorzystaj ten fakt w swoich działaniach. Jest to okres, w którym wiele się
będzie decydować.
STRZELEC - "Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać" - Seneka. Posłuchaj tej rady. Nie narobisz wówczas głupstw, których szybko
będziesz żałować. Druga strona też się opamięta, a Twoje zachowanie
na pewno jej w tym pomoże. Sprawy wymagać będą maksimum uwagi.
Warto mieć na nie wpływ. Nie stój więc z boku, czekając co los przyniesie, spróbuj nim posterować.
KOZIOROŻEC - Przełam się jednak, będziesz miała (miał) potem
chwalić się czym do końca życia. Najlepiej mieć tę sprawę jak najszybciej z głowy, mając jako motto swojego działania powiedzenie Samerseta Maughama, że "Tylko ludzie mali utrzymują się na swoim poziomie".
Co do przeciwnika poczekaj jeszcze, przysłowie arabskie mówi bowiem,
że "Komu Allach odbiera urząd, temu przywraca rozum".
WODNIK - "Każdy człowiek powinien być Krzysztofem Kolumbem
samego siebie". A wówczas najszybciej dochodzi do celu. Masz jeszcze
co do tego złudzenia? Jeśli tak, należy się ich pozbyć i wziąć ster we własne ręce. Nie bój się ostrych prądów, walka uszlachetnia i daje większą
satysfakcję niż takie bezczynne wyczekiwanie. Sprawy potoczą się nieco odmiennym sposobem niż sobie założyłaś(eś). Wcale nie znaczy, że
niekorzystnym.
RYBY - "Gdybym żył jeszcze raz, popełniłbym te same głupstwa i
błędy, ale postarałbym się popełnić je wcześniej" - Bertrand Russel. Ty
też chcesz żałować? Uśmiechnij się, zrób jakieś głupstwo, nie bądź tak
śmiertelnie poważna(ny). A przekonasz się, że nawet wielkie problemy
są łatwiejsze do zniesienia i rozwiązania. Sprawa nieoczekiwanie zacznie
zmierzać do szybkiego i dobrego zakończenia.

NATALIA (1 grudnia) nie ma łatwego charakteru, bywa kolczasta tak jak totem zwierzęcy – jeż. Gdy coś nie idzie po jej myśli
– wystawia (złośliwe) kolce. Jest wrażliwa na niepowodzenia. To
materialistka, intrygantka, kobieta lubiąca zaszczyty. Natalia jest
inteligentna i pewna siebie, stąd łatwość prowadzenia np. własnej
firmy. Jest kobieta pełną wdzięku, w miłości – zaborcza. Z klasą
prowadzi dom, umie podjąć gości, poprowadzić rozmowę.

LEOKADIA (9 grudnia) ma choleryczny charakter, jest kobietą dynamiczną, aktywną. Jej wadą jest zmienność nastrojów –
od entuzjazmu do głębokiego smutku. Najbliższemu otoczeniu
trudno to wytrzymać! Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że Leokadia jest przesądna, co też wpływa na jej zachowanie. To kobieta
moralna, ale często... pozornie, więc przytrafiają się jej burzliwe
przygody, również miłosne. Lubi zmieniać adresy i przyjaciół.
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RESTAURACJA
Szanownym
Pacjentom
życzymy serdecznie
Radosnych Świąt
i pomyślności
w Nowym Roku

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

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 501 009 833

SKLEP RTV-AGD

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

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

2017

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

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

tel. 6187925 48 kom. 507 047 067

taka reklama
kosztuje 29 zł

www.kamieniarz.org.pl

61 876 84 88, 506 972 404
E-meil: sd@roletim.pl

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

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

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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choinki
FIRMA
Z KAPITAŁEM NIEMIECKIM
zajmująca się przetwórstwem
tworzyw sztucznych
poszukuje osób na stanowisko:

Pakowaczka- Montażystka
Firma oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie
i umowę o pracę
Miejsce pracy: Poznań
Oferty prosimy składać na adres:
GERDES MS Sp.z o.o.
ul. Nieszawska 15a
61-021 Poznań

ZAKŁAD
LASÓW POZNAŃSKICH
oferuje do sprzedaży

świerkowe choinki świąteczne
cięte prosto z gruntu przed zakupem
Punkt sprzedaży: Leśniczówka Zieliniec
Poznań ul. Darniowa 52
Sprzedaż w godz. 10-15
w dniach 11-16 i 18-23 grudnia br.
Do wyboru choinki różnej wielkości, pakowane
po ścięciu w rękaw, odbiór we własnym zakresie.
Płatność gotówką.
Dodatkowe informacje można uzyskać
od pn.-pt. w godz. 10-15 tel.512 387 207

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

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

CO

AŃ

KR

WITKOWSKA

APTEKA
TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

149,-

TRZEMESZE

WA

POWIDZKA

WARSZAWSKA
Godziny
otwarcia apteki:

pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30
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