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Zarząd Lasów Poznańskich z rozmachem modernizuje szlaki 
rekreacyjno-turystyczne m.in. w Leśnictwie Antoninek na Olszaku.

Powstają tu ścieżki pieszo-rowerowe i towarzyszace im atrakcyjne 
obiekty, jak altany, miejsca wypoczynku, stojaki, ławeczki  itd.

Świąteczna bombka przy Rynku Wschodnim sfinansowana przez 
Radę Osiedla Główna jako prezent dla lokalnej społeczności.STOWARZYSZENIE 

RODZIN POLSKICH OFIAR 
OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH 

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Wszystkich, 
którym wspomnienia o cierpieniach swoich Bliskich z okresu II wojny 
światowej są nadal bolesne i niezapomniane. W ramach naszej sta-
tutowej działalności, rodziny Polskich Ofiar niemieckich obozów 
koncentracyjnych w kraju i za granicą mają możliwość: 

-osiągnąć status Osoby Pokrzywdzonej,
-walczyć o zadośćuczynienie poprzez składanie 
uzasadnionych roszczeń (w porozumieniu 
ze współpracującą z nami Kancelarią Adwokacką), 
-odszukać dokumenty potwierdzające historię wojenną Bliskich, 
-uczestniczyć w wyjazdach do Miejsc Pamięci w kraju, np. KL Au-

schwitz oraz za granicą, np. Kl Dachau (Niemcy), KL Mauthausen 
(Austria) itp, 

-brać aktywny udział w uroczystościach regionalnych, 
np. „ Zapal Znicz Pamięci" i innych. 
Zainteresowanych odsyłamy do naszych danych adresowych: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin 
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
e-mail: srpook@interia.eu
tel.:+48 660 182 563 godz. 18-20         +48 601 535 979 godz. 16-18

Projekt pomnika Wypędzonych Wielkopolan 
wg Jarosława Mączki. Materiał: szary granit 

strzegomski, rzeźba kuta w sjenicie, 
liternictwo – brąz.

Wszystkie grochodrzewy akacjowe (zwane potocznie akacjami), 
wycięte podczas rewitalizacji parku w Antoninku, okazały się  

bardzo schorowane. Dały miejsce nowym, rodzimym gatunkom.
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szanowni państwo!
szkoła dobrych ludzi

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

Eryk Piasecki jest uczniem III 
klasy Gimnazjum nr 22 w ZSP 
nr 7 w Poznaniu. Niestety, po raz 
czwarty zmaga się z chłoniakiem 
limfoblastycznym. Jest przygo-
towywany do kolejnego prze-
szczepu szpiku. Z tego powodu 
potrzebne mu są częste transfu-
zje krwi i preparatów krwiopo-
chodnych, ale w bankach krwi 
ciągle brakuje.

Każdy może pomóc Erykowi 
oddając krew ze wskazaniem: 
Eryk Piasecki, Oddział Onkologiczny Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera w Poznaniu. Eryk ma grupę krwi A Rh. 
Jednak liczy się każda grupa krwi!

Oprócz krwi Eryk potrzebuje również leku BLINATUMO-
MAB, którego zadaniem jest zlikwidowanie wszystkich komó-
rek rakowych w organizmie. Zgodnie z wcześniejszą informacją 
uzyskaną od lekarzy koszt leczenia miał wynieść 2 mln zł. Na ten 
moment Eryk potrzebuje „tylko” 650 tys. zł, ale i tak jest to duża 
kwota, którą rodzice mają uzbierać do końca stycznia 2018 r.

Pieniądze możecie Państwo wpłacać na konto: Fundacja Po-
mocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, 
PKO S.A. IV Oddział Poznań 72 1240 3220 1111 0000 3528 
6598 HASŁO: „ERYK PIASECKI” lub poprzez portal siepo-
maga.pl/ocalic-eryka

1% podatku również możecie Państwo wpłacać na podane 
wyżej konto: Organizacja Pożytku Publicznego Numer KRS 
0000023852 HASŁO: „ERYK PIASECKI”

W imieniu Eryka i jego rodziców serdecznie dziękujemy!
                                   Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym
                                    i uczniami ZSP nr 7 w Poznaniu

Możemy pomóc Erykowi

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Pozna-
niu, po 11-letnich staraniach, chce uczcić 100-lecie Niepodległo-
ści Polski wzniesieniem spóźnionego od dziesięcioleci pomnika 
Wypędzonych Wielkopolan wg zatwierdzonego projektu arty-
sty-rzeźbiarza Jarosława Mączki. (…) 

Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta Miasta Poznania o objęcie 
patronatem końcowych działań jako inwestora w tym uzyskanie 
pozwolenia na budowę i wzniesienia pomnika. Terenem dysponu-
jemy już od lipca 2014 r. Na niezbędne wstępne prace Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych wydał już ok. 120 tys. 
zł.

Tylko projekt Jarosława Mączki spełnia oczekiwania członków 
inicjatorów budowy, głównie za lapidarne, czytelne i stonowane 
przesłanie z centralną postacią dziecka (dziewczynki). Właśnie 
bezmiar krzywd wyrządzonych wypędzonym, wśród których było 
aż 31% dzieci – został zawarty w projekcie pomnika. Czytelny na-
pis z piastowskim (wielkopolskim) orłem głosi: Wielkopolanom, 
wypędzonym, ograbionym, uwięzionym, deportowanym przez 
Niemców w latach 1939-1945. Pęknięte pylony symbolizują dra-
mat wypędzonej ludności.

Około 9 tys. osób (wówczas byli dziećmi) – jeszcze żyjących w 
Wielkopolsce ofiar wypędzeń czeka na trwały znak pamięci ich 
dramatów. Dla nich czas biegnie szybko i nieubłaganie. Wówczas 
uwięzieni i wypędzeni dorośli to pokolenie walczących o Niepodle-
głą w Powstaniu Wielkopolskim. Później tę Niepodległą budowali.

                 Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
                 Wypędzonych w Poznaniu: Marianna Dąbkowska, 
                  Marian Łuczak, Henryk Walendowski

list otwarty do władz
poznania i wielkopolski

Nazywam się Czasopismo Mieszkańców MY i właśnie wkro-
czyłem w wiek, który dla ludzi oznacza ustawowo tzw. pełnolet-
ność, czyli pełnię praw obywatelskich. Trudno w to uwierzyć, ale 
jest faktem, że w tym roku do swoich pierwszych wyborów przystą-
pią młodzi Polacy, urodzeni równocześnie z powstaniem  „MY”. 
Temu młodzieńczemu pokoleniu rodaków będzie towarzyszyć nie-
zachwiana i z natury przysługująca im pewność, że zdecydowanie 
zmienią otaczający świat na lepszy. To przekonanie jest dla wszyst-
kich bezcenne, bo młodym daje pęd do działania, a staremu po-
koleniu dostarcza choć trochę optymizmu i odrobinę nadziei, bez 
których nie można żyć. 

Osiemnastoletni Polacy stanowią szczególne zainteresowanie po-
lityków i partii politycznych, bo są podatnym gruntem dla wszel-
kich ideologii, w tym również szkodliwych społecznie, narodowo i 
państwowo. Z wielu stron czyhają na młodych obywateli przynęty, 
pułapki, sidła, wilcze doły i inne podstępne zagrożenia. Świeżo peł-
noletni człowiek jest światu cynicznej polityki w istocie obojętny, 
znaczy dla niego „mniej niż zero”, ale posiada jedną bardzo cenną 
i pożądaną wartość: kartkę wyborczą. 

Wychowanie w szkole, rodzinie i środowisku nie dostarcza mło-
dym duszom dość wiedzy, jaki użytek należy zrobić z prawem wy-
borczym. Złą podpowiedzią są płynące zewsząd zachęty, aby to 
prawo oddać jednej z walczących stron. To jest manipulacja, mło-
dzi powinni ją dostrzec i odrzucić, a iść swoją drogą.

Dobrą, szlachetną szkołą wychowania prawdziwie dla inne-
go człowieka oraz ojczyzny jest harcerstwo, skauting, sokolstwo i 
wszelkie odmiany organizacji dzieci i młodzieży spod wspólnego, 
uniwersalnego hasła „Ojczyzna Nauka Cnota”. Takie działania, 
nie skażone trucizną egoistycznych partyjnych ideologii i wpływów, 
udowodniły w naszej historii, że kształtują najlepsze cechy, szero-
kie horyzonty, odporność na zło i deprawacje. Z punktu widzenia 
interesu tzw. „klasy politycznej”, harcerstwo i ruchy pokrewne nie 
były i nie są godne popierania, bo rodzą postawy silne, niezależne, 
prawe, niesprzedajne, a takie cechy w partyjniactwie są zwalczane. 
Niech więc żyje harcerstwo!                            Marcin Dymczyk

Od dwóch lat nikt już nie odmula Stawu Browarnego na Cy-
binie w Kobylepolu i nic nie słychać, aby zamierzano to robić. 
W latach 2012-2015 namułów wywieziono stąd wprawdzie tyle 
co nic, ale kilka publicznych milionów złotych trafiło do do rąk 
prywatnych. „Odmulanie” w Poznaniu nadal świetnie kwitnie, 
a ostatnio miało miejsce na znanym stawie w Parku Sołackim. 
Stało się o tym głośno, bo okoliczni mieszkańcy zaprotestowali 
przeciwko bałaganowi, jaki wokół pozostawiła firma wykonująca 
tam wspomniane prace. 

Z tej okazji wypowiedziała się urzędniczka Danuta Mruk-
Kuczyńska z Wydziału Ochrony Środowiska UMP, który zlecił 
„odmulenie”. -Niestety, przy takiej technologii odmulania stawu 
nie może się obyć bez uszczerbku dla środowiska i dróg – stwier-
dziła specjalistka, poznana nam w czasie, gdy zajmowała się Sta-
wem Browarnym. Tam wówczas  żadnego bałaganu wykonawca 
nie pozostawił. Czy tej samej technologii nie należało zastoso-
wać w Parku Sołackim? Czy tam ktoś liczył wywożone wywrotki  
z namulem?                                                                                      MD

inne „odmulanie”? 
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wspólnie w nowym roku!

ocalimy  ich pamięć

Krzysztof Bartosiak

Przypominam sobie tamten dzień jak kosz-
marny sen. Niezwykle mroźne a bezśnieżne 
grudniowe południe z przenikliwym wiatrem, 
który wdzierał się do samego ciała. A Oni sta-
li w karnym, nielicznym dwuszeregu – wypro-
stowani jak struny, w dawnych powstańczych 
mundurach. Niewzruszeni jak postacie oficera 
z szablą i szeregowca z karabinem z pomnika 
upamiętniającego niezwykły zryw Poznańczy-
ków i Wielkopolan w 1918/1919. Powstanie 
Wielkopolskie, jedyne zwycięskie, pozwoliło przyłączyć nasz region 
do niepodległego Państwa Polskiego. Po niektórych twarzach tych 
90-latków spływały łzy. Wzruszenia? Wyciśnięte przez wiatr?

Chowałam się przed wiatrem za bryłę pomnika, niewiele sły-
szałam. Dość szybko plac uroczystości opustoszał. Na nieco dłu-
żej zatrzymał się jedyny przedstawiciel z Warszawy na tamtych 
obchodach, ówczesny poseł Leszek Moczulski, historyk z zawodu. 
Udało mi się go o komentarz dotyczący Powstania zapytać. I bar-
dzo się zdziwiłam, że tak niezwykle pozytywnie o znaczeniu tego 
w i e l k o p o l s k i e g o  zrywu   opowiedział. 

Przypomniałam sobie te wydarzenia teraz, w grudniowy 
dzień, gdy już zaczął się w całym kraju Rok Pamięci o Powsta-
niu Wielkopolskim. Tak postanowił Sejm RP przez aklamację, 
ponad wszelkimi podziałami! Inicjatywa wyszła jeszcze we wrze-
śniu od poznańskich radnych (chwała Im za to!). W stosownej 
uchwale Sejmu mówi się nie tylko o wpływie Powstania Wielko-
polskiego na  przyszłe granice Państwa Polskiego, ale o przykładzie 

danym Ślązakom, o świetnie wyposażonej i wyszkolonej Armii 
Wielkopolskiej, która zaangażowała się w obronę kraju podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Padają nazwiska przywód-
ców powstańczych: Taczaka, Dowbor-Muśnickiego a i Poznańczy-
ków, symbolizujących pracę organiczną w czasie pruskiego zaboru 
(bo z czegoś ten udany zryw 1918 r. się wziął!): Chłapowskiego, 
Marcinkowskiego, Cegielskiego, Sczanieckiej. 

Mieszkańcy Poznania i Wielkopolski w tamte miesiące roku 1918 
i 1919 zachowywali się niezwykle: gdy trzeba było Prusaków wy-
gnać – za broń chwytali. Potem ją odkładali i dalej zajmowali się 
swoją codzienną pracą. 

Już w pierwszych dniach grudnia 2017 roku zaczęły. jeździć ,,po-
wstańcze” tramwaje, pasażerów dekorowano powstańczymi bia-
ło-czerwonymi rozetkami (nośmy je z dumą!), a kilka pociągów 
ochrzczono nazwami przywołującymi wspomnienie Powstania. 
W Buku powstał mural, nawiązujący do lokalnych walk powstań-
czych... Do Poznania znowu przybył Paderewski. 

Nie mogę odmówić sobie w tym miejscu przyjemności i nie wspo-
mnieć,  jak to przed laty w postać kontrowersyjnej żony wirtuoza 
i polityka, Heleny, wcielała się elegancko i z wielkim zaangażowa-
niem pani Irena Litwińska, mieszkanka Komandorii (teraz wraz z 
mężem powróciła do rodzinnego Kamienia Pomorskiego). 

Główne uroczystości znowu odbyły się przed Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich. Już bez Powstańców: ostatni z Nich por. 
Jan Rzepa z okolic Wronek zmarł w marcu 2005 roku, w wieku 106 
lat. Jeszcze świętował dziarsko 86 rocznicę Powstania, wspomina-
jąc swój udział w walkach w okolicach Wolsztyna i Rakoniewic. 
Teraz są już tylko grupy rekonstrukcyjne...

I co dalej? O Powstaniu przypomnimy sobie gdy rok 2018 – 
rok pamięci o Nim będzie dobiegał końca?       Ewa Kłodzińska

Nie brakuje nam zapału i pomysłów na 
dalszy rozwój naszej Małej Ojczyzny. Wiele 
inwestycji udało się już zrealizować, więcej 
oczekuje na realizację. Ktoś, kto jakiś czas 
nie odwiedzał tego rejonu, pewnie łatwo za-
uważy jego rozwój, a i sami mieszkańcy to z 
pewnością dostrzegają. Naocznych faktów 
nie da się przecież nie zauważyć.

Rada Osiedla nie wszystko może i nie za 
wszystko odpowiada. Jesteśmy.,,ciałem'' 
społecznym, a nie urzędniczym, nie decydujemy, lecz tylko opi-
niujemy i rzadziej nadzorujemy. Nasze starania i zaangażowanie 
są często ignorowane, a za grzechy urzędników często obarcza się 
właśnie nas! Często słyszę co Rada Osiedla powinna, a dlaczego 
tego nie robi itp. Prawda jest natomiast taka, że odpowiedzialni 
za to urzędnicy dostali ,,zatwardzenia” i decyzję utkwiły. 

Podkreślam, że większość z nas pracuje zawodowo, utrzymuje 
rodziny, uczymy się. Bierzemy często urlopy lub zmieniamy swe 
grafiki pracy, by dostosować je do godzin pracy urzędów bądź 

instytucji. Kwota zwrotu kosztów oscyluje u nas od 100-300 zło-
tych, wypłacanych tylko aktywnym radnym. Z pracy w Radzie 
Osiedla nikt się nie dorabia! Tak gospodarujemy społecznymi 
środkami, by każda złotówka była wydana racjonalnie. 

Proszę o bezpośredni kontakt z nami. Niech będzie on telefo-
niczny bądź e-mailowy. Numery telefonów umieszczono w ga-
blotach ulokowanych na osiedlu. Nie wprowadzaliśmy dyżurów, 
bo brak było zainteresowania mieszkańców tą formą kontaktu. 

Zapraszamy na sesje (każdy drugi czwartek miesiąca) lub ze-
brania zarządu (pierwszy czwartek miesiąca). Sprawa, z którą 
się pojawicie, zostania przedstawiona całej radzie i natychmiast 
przedyskutowana oraz zgłoszona odpowiednim instytucjom 
lub urzędom. Zapraszam zatem do Szkoły Podstawowej nr 55 
przy ul. Szpaków 1 w Kobylepolu. Pragnę zaznaczyć, iż zgłasza-
nie spraw innym podmiotom (np. stowarzyszeniom) nie zawsze 
efektywne. Sprawa i tak powraca do Rady Osiedla celem zaopi-
niowania, a wydłuża to okres wydania decyzji. 

Chciałbym zapewnić, iż plany inwestycyjne realizujemy na 
bieżąco. Pozostała nam sprawa budowy siłowni na Darzyborze. 
Obecnie ,,utknęliśmy”w punkcie przekazania gruntu odpowied-
nim jednostkom miejskim. Pozostaje więc czekać na wydanie 
odpowiednich decyzji.                                   Krzysztof Bartosiak  

99 lat temu Powstańcy Wielkopolscy wywalczyli nam wolność
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Artyści elitarnego rzemiosła

Autentyczny obraz z budowy  drogowej inwestycji w Zielińcu. 
Takich i podobnych widoków jest pełno. I chociaż ktoś może je 

uznać jako wybrane tendecyjnie, to dobrze ilustrują ogólnie 
niekorzystne wrażenie z obserwacji tego przedsięwzięcia.

dwa  pokolenia  zegarmistrzów

Renomowana firma drogowa Strabag na zlecenie Volkswa-
gena modernizuje od roku osiedlowe ulice w Zielińcu, ale robi 
to jak niedoświadczony, nieudolny nowicjusz. Można było 
oczekiwać, że tak ważna inwestycja, od lat zapowiadana przez 
fabrykę VW, zostanie zrealizowana sprawnie, bez zbędnej 
uciążliwości dla mieszkańców. 

Volkswagen finansuje istotną przebudowę osiedlowego syste-
mu komunikacyjnego osiedla w rekompensacie za zamknięcie 
wkrótce dla ruchu publicznego ulicę Smołdzinowską – główną 
trasę łączącą dotąd Zieliniec ze światem. Większość miejscowej 
społeczność w referendum zaakceptowała proponowane zmiany, 
ale teraz wielu ludziom brakuje już cierpliwości i odporności na 
trudy i bałagan. 

W sygnałach kierujących do naszej redakcji zirytowani 
mieszkańcy Zielińca powtarzają opinię o wszechobecnym cha-
osie na budowie dróg, o nieoczekiwanych przerwach w pra-
cach, o niezrozumiałym systemie wykonywaniu chodników i 
jezdni dziwnymi fragmentami, o długich zastojów na całych 
odcinkach robót itp. Odnosi się ogólnie wrażanie, że brakuje 
właściwej koordynacji, stałego fachowego nadzoru i skutecznego 
informowania na bieżąco mieszkańców o tym, co się wokół dzie-
je. Pretensje adresowane są nie tylko do Volkswagena i Straba-
ga, ale i do Zarządu Dróg Miejskich, który to wszystko powinien 
chyba jakoś nadzorować. Nie widać, aby to robił.

Być może tego rodzaju negatywne opinie i przejawy znie-
cierpliwienia ze strony mieszkańców wywołały skierowanie 
do nich ostatnio listu ze strony VW. W piśmie wymienia się 
bardzo szczegółowo, co już wykonano na poszczególnych uli-
cach i uspokaja, że Strabag wykona wszystko w planowanym 
terminie. Nie ma tam nawet wzmianki o dostrzeganym gołym 
okiem bałaganie i chaosie. Jakby tego wszystkiego nie było. Ad-
resaci takich „wyjaśnień” bynajmniej więc nie poczuli się usatys-
fakcjonowani.

Fala niezadowolenia ze sposobu realizowania prac w Zieliń-
cu dotarła w końcu do władz miasta i zastępca prezydenta Po-
znania Maciej Wudarski udał się w płowie grudnia ub. roku 
na wizję lokalną budowy. Obecni byli też przedstawiciele ZDM, 
Rady Osiedla i mieszkańców. Szef RO Krzysztof Bartosiak po-
wiedział nam, że pretensje ludzi uznano za uzasadnione. -Widać 
gołym okiem, że prowadzone z rozmachem prace są niesystema-
tyczne i nie kończone, brakuje części jezdni i chodników, właści-
wych wjazdów na niektóre posesje itd. Zobowiązujemy inwestora 
do przedstawienia harmonogramu prac z terminami odbioru tech-
nicznego poszczególnych odcinków. 

We wspomnianym piśmie do mieszkańców VW jednoznacz-
nie zapewnił, że budowa wszystkich ulic w Zielińcu zostanie 
zakończona do końca maja 2018 roku. Oby tak się stało! Ta świa-
domość powinna wszystkim narzekającym dostarczyć dość cier-
pliwości na jeszcze kilka miesięcy utrudnień.                            md

Drogowa inwestycja w Zielińcu
chaos, bałagan, nerwy...

Firma zegarmistrzowska przy ul. Goplańskiej 9 na Osiedlu 
Warszawskim działa w tym miejscu nieprzerwanie od 53 lat 
i znana jest szeroko w okolicy. Założyciel pan Jan Gugnacki 
podjął tą działalność będąc zatrudniony jednocześnie w pań-
stwowej fabryce. Obecnie w tej rodzinnej firmie pracuje także 
syn założyciela – pan Wojciech. 

Obaj świetni rzemieślnicy posiadają dyplomy mistrzowskie, 
wielkie zawodowe doświadczenie i zasłużenie najlepszą opinię. 
Tu żadnego klienta nie może nigdy spotkać zawód ani przykre 

traktowanie. Naprawy wszelkich zegarków ręcznych, kieszonko-
wych, zegarów ściennych, szafkowych i innych stanowią głów-
ną domenę zakładu. Nie mają tu tajemnic ani stare mechanizmy 
sprzed wieków, ani nowoczesne produkcje z urządzeniami elek-
tronicznymi. Ludzie przynoszą do naprawy zegary stare, będące 
rodzinnymi pamiątkami, ale też kupione właśnie na starociach i 
odmawiające pracy. 

Z zegarmistrzowskiej precyzji mistrzów przy ul. Goplańskiej 
korzystają też nader często osoby chcące naprawić uszkodzenia 
osobistej biżuterii, różnych drobnych urządzeń i narzędzi, wy-
mienić nietypowe baterie, np. w samochodowych kluczykach itp. 
U mistrzów Jana i Wojciecha Gugnackich każdy kłopot klienta 
zostanie wysłuchany i z reguły skutecznie usunięty.               md
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Najbardziej pewnie są zawiedzione dzieci. Jak to? Nie ma p r a 
w d z i w e g o  żłóbka, tylko... narysowany? Rzeczywiście, w tym 
roku nie ma w kościele św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii 
tradycyjnego żłóbka. A to za sprawą remontu świątyni. 

Kaplica św. Krzyża (Maltańska) jest niedostępna, a to w niej 
zazwyczaj ustawione były figury Świętej Rodziny, pasterzy, zwie-
rząt a później – trzech królów. Dodajmy, że kościół ma... dwa 
,,zestawy” żłóbkowych figur: stary (i nieco zdewastowany przez 
czas) i młodszy. Stąd dwie Maryje (jedna... stara, druga młoda – 
żartuje ksiądz proboszcz Paweł Deskur), dwóch Józefów (widać 
jak się zmieniło   postrzeganie tej postaci: już nie ,,Józef stary”, 
ale po prostu ,,Józef święty” - podobnie jak w kolędzie), aż pięciu 
królów i wiele, wiele zwierząt.  

W tym roku zamiast tych wszystkich figur ustawiono w ołtarzu 
głównym stosowny baner a jedyną figurą jest Dzieciątko Jezus, 
przywiezione z Betlejem. Dodajmy, że na czas świąt Bożego Na-
rodzenia remont świątyni przerwano, zniknęły rusztowania. W 
planach – ciąg dalszy prac konserwatorskich a także m.in. likwi-
dacja stopnia w wejściu od strony ulicy Warszawskiej. 

                                                                   (E.K.) Fot. W. Malicki

Szkoła Podstawowa nr 46 na Osiedlu Warszawskim święto-
wała 24 listopada 2017r. nietypową, bo 81-tą rocznicę swojego 
istnienia. Uroczystość rozpoczęto w tutejszym kościele mszą 
św. koncelebrowaną przez dwóch księży proboszczów - po-
przedniego i obecnego. Następnie przemaszerowano przed 
budynek Szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste ponowne jego po-
święcenie pod tablicą ku czci twórców Osiedla, a potem odby-
ła się piękna akademia.

tak wiele wspomnień!

tym razem inny żłóbek
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

81 lat Szkoły Podstawowej nr 46 

 Uczestniczyli m.in. księża proboszczowie, nauczyciele senio-
rzy oraz wnuki jednego z założycieli osiedla – pana Wojciecha 
Sobczaka. Poczty sztandarowe wystawiły: SP nr 46, młodzi har-
cerze oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej OWAR. 

Witając poczet sztandarowy OWAR-u, dyr. Szkoły przestawił 
harcerskich seniorów – hm. Urszulę Kocikowską (wieloletnią na-
uczycielkę, szczepową ZHP w tej szkole) oraz dawnych uczniów 
SP46 - hm. Walentego Kupczyka (Komendanta Kręgu), dh. Hali-
nę Mróz oraz Barbarę Król (wnuczkę pana W. Sobczaka). 

Po występach dzieci zwiedzano szkołę i wystawy ilustrujące jej 
historię – była również wystawa harcerska. Zwiedzający przypo-
minali sobie minione lata, wymieniali się wspomnieniami o na-
uczycielach i kolegach. Odpocząć można było przy smacznym 
poczęstunku w sali audiowizualnej.  Hm. Urszula Kocikowska
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charytatywny grudzień
    i komediowy styczeń
Kubuś ma 6 lat i jest ciężko chory (mózgowe porażenie dzie-

cięce, problemy ze wzrokiem). Jego dziecięcą kondycję może 
polepszyć operacja w Niemczech (u nas takich się nie wykonu-

je), ale na to trzeba 1,5 mln złotych. Każda złotówka jest cen-
na, więc Stowarzyszenie Wiedza Kultura Pomoc, Fundacja 
Sceny na Piętrze Tespis oraz Fundacja Zdążyć z Pomocą wraz 
z gronem zacnych artystów zorganizowali w grudniu koncert 
charytatywny ,,Mamy nadzieję”. Uzbierano 9,5 tys. zł.

Tymczasem – już styczeń i na afiszu kolejna komedia z parą 
aktorską Marzanna Graf i Aleksander Mikołajczak, których Sce-
na na Piętrze gościć będzie po raz trzeci. Jak to jest, gdy sąsiedzi 
mają zupełnie odmienne charaktery? Czy pani Jola i pan Stefan 
dojdą do porozumienia? Odpowiedź - podczas spektaklu ,,Po-
moc sąsiedzka” 15 stycznia o godz. 19. 

                                                 (E.K.) Fot. Krzysztof Styszyński

Miałam w życiu i dobre, i złe chwile. Byłam szczęśliwa, ale 
spotykały mnie też różne nieszczęścia. Zawsze jednak mogłam 
liczyć na Przyjaciół, takich prawdziwych – na dobre i na złe. 
Znalazłam Ich i w harcerstwie, i w pracy zawodowej, a przede 
wszystkim w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocław-
skiej. na Os. Warszawskim. 

Niedawno, po pięćdziesięciu latach harcerskiej służby, w czasie 
obchodów 25-lecia Kręgu Seniorów ZHP OWAR, ku mojemu zdu-
mieniu zostałam odznaczona „Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP”. 
To zaszczytne wyróżnienie bardzo mnie cieszy, ale i zobowiązuje 
do dalszej służby harcerskiej. Nie przypuszczałam jednak, że ucie-
szy ono również moich przyjaciół z SP nr 46. Przyjaciele ci, na cze-
le z dyrektorem Tadeuszem Badowskim, też poczuli się wyróżnieni 
tym, że ktoś z ich grona został tak doceniony. Dali temu wyraz w 
czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, składając mi serdecz-
ne gratulacje na złotej laurce wraz z pięknym prezentem, który już 

zawsze będzie mi przypominał o moim szczęściu – szczęściu po-
siadania prawdziwych przyjaciół. Dziękuję Przyjaciele, jeste-
ście dla mnie bezcennym darem! Życzę Wam szczęścia i spełnienie 
wszelkich marzeń.                                          Urszula Kocikowska 

  dziękuJę  przyJaciele!

 ul. krańcowa 3: był zruJnowany barak, Jest pusty plac

Od wielu lat pusty i będący ostatnio zupełną ruiną, miejski ba-
rak przy ul. Krańcowej 3 na Głównej w grudniu ub. r. zburzo-
no, gruz usunięto, pozostawiając pusty plac do wzięcia. Będąca w 
dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, dział-
ka o powierzchni 0,42 ha jest w miejscowym planie przeznaczo-
na głównie pod zabudowę. Zapewne bez trudu znajdzie nabywcę 
jeśli miasto wystawi ja na sprzedaż, co pewnie się stanie, bo loka-
lizacja jest atrakcyjna. 

Z krajobrazu osiedla Główna zniknął kolejny relikt przeszło-
ści, od ponad półwiecza wykorzystywany głównie w celach pu-
blicznych. Mieścił m.in. świetlicę, filię Biblioteki Raczyńskich, 
siedzibę Rady Osiedla. Pozostając pusty był obiektem zainte-
resowania bezdomnych i zbieraczy złomu. W ostatnich latach 
przedstawiał już tylko rozpaczliwy, szpecący obraz, kompro-
mitując właściciela. Usunięcie rudery stanowi spełnienie żądań  
mieszkańców i osiedlowego samorządu. md

Teatr Scena na Piętrze
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szlachetna paczka

eurowek - szkoła liderów

zespół szkolno-przedszkolny nr 7 w antoninku  

Na niezwykłym obozie w Polanicy Zdrój

Szlachetna Paczka 2017 zakończona! W piątek 8 grudnia za-
wieźliśmy 17 dużych paczek do magazynu Szlachetnej Paczki 
przy ul. Stolarskiej w Poznaniu. Dzięki hojności darczyńców mo-
gliśmy przekazać wszystkie potrzebne rzeczy i produkty wybra-
nej przez nas rodzinie. A rodzice i trzej synowie wśród potrzeb 

wymieniali m.in. buty, poduszki, koc, jedzenie i środki czysto-
ści. Dziękujemy przedszkolakom, uczniom szkoły podstawowej i 
gimnazjum za przyniesione dobra, a rodzicom i dziadkom za ich 
zakup.                                                                        Ewa Adamska

W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 
przystąpił do programu EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW. 
Jest rozwijanym od ponad 20 lat programem edukacyjnym dla 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych. Ma na celu do-
skonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angiel-
skiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. 
Ponadto program rozwija inteligencję, uczy wielokulturowości, 
komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

Zaangażowanych w jego realizację jest ponad 30 wolontariu-
szy z 25 krajów świata. W trakcie obozu uczniowie spędzają czas 
z obcokrajowcami i uczestniczą w projektach i zajęciach prowa-
dzonych w języku angielskim. 

Zajęcia odbywają się w malowniczo położonych  górskich 
miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej. Uczniowie 7 klasy szkoły 
podstawowej oraz 2 i 3 klasy gimnazjum z opiekunkami spędzili 

wspaniały czas w trzygwiazdkowym hotelu w Polanicy Zdrój. W 
marcu na Euroweek wybiera się kolejna grupa uczniów ZSP7.                           

                                                                                   Iwona Jachnik

Jak powstaje serwis informacyjny o Wielkopolsce? Jak przy-
gotowuje się program na żywo? Czym zajmuje się dziennikarz? 
W jaki sposób działa kamera i jak dobrze przed nią wypaść? 
Odpowiedzi na te pytania nasi zerówkowicze szukali w TVP 
oddział Poznań. Przewodnikiem po siedzibie TVP była po-
znańska dziennikarka Zuzanna Pankros. Spotkanie zrealizo-
wano 17 listopada w ramach projektu "Poznań - stąd jestem".

Program zwiedzania objął wizytę m.in. w studiach telewi-
zyjnych oraz pomieszczeniach reżyserskich. Dzieci były pod 

z wizytą w telewizJi ogromnym wrażeniem, że mogły stanąć na podeście gdzie pra-
cują prezenterzy. Zapoznały się również z nowymi pojęciami, 
które są ściśle związane z pracą w telewizji, takimi jak: scenogra-
fia, dubbing, reżyser, operator, dźwiękowiec itd. Dzieci zobaczyły 
pracę realizatorów "od kuchni", zapoznały się z cyklem produk-
cji telewizyjnej, a przede wszystkim miały możliwość poekspery-
mentowania z nowoczesnym sprzętem m.in. greenboxem, gdzie 
zielone tło zostaje podmienione na dowolny wcześniej przygoto-
wany obraz. Zerówkowicze zobaczyli telewizję i poczuli się jak 
gwiazdy!                Renata Węglarek, Paulina Lembicz-Patecka
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Osiedlowy sklep przy ul. Bożeny

lekcJa na uniwersytecie

Dzieci z grupy przedszkolnej „SOWY” ZS-P nr 7 zbudowa-
ły najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową w Wielkopolsce. 
Tak zdecydowało jury XIX edycji konkursu „Żłóbek Wielko-
polski”. Organizatorem przedsięwzięcia było Muzeum Etno-
graficzne w Poznaniu.

W konkursie oceniono ponad 100 prac, przyznając tytuł laure-

nasza szopka naJpięknieJsza! ata w kategorii „Przedszkole” naszym zerówkowiczom. Jury do-
ceniło samodzielność i sposób wykonania żłóbka przez dzieci a 
także koncepcję konstrukcji, jej przestrzenność i wykorzystanie 
lokalnego motywu, tj. poznańskiego Ratusza. Dzieci wykonały 
makietę w Przedszkolu podczas warsztatów prowadzonych przez 
Weronikę Goszczyńską, poznańską plastyczkę. Jak twierdzą nasi 
zerówkowicze, najbardziej skomplikowanym etapem tworze-
nia były szkice postaci na olbrzymich arkuszach tektury. Wysi-
łek jednak został doceniony i nagrodzony. Szopkę naszych dzieci 
oraz inne, nagrodzone konstrukcje można oglądać do 28 stycz-
nia w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu przy ul. Grobla. 

                            Renata Węglarek, Paulina Lembicz-Patecka

Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Beisert, kierowni-
kiem Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, uczniowie klas 3a i 3b Gimnazjum nr 22 uczestniczyli w 
zajęciach i warsztatach „Determinanty typowego i nietypowe-
go rozwoju seksualnego” pod kierunkiem mgr Marty Szymań-
skiej-Pytlińskiej.

Tematyka pierwszych 
zajęć dotyczyła orien-
tacji seksualnej, nato-
miast drugich inicjacji 
seksualnej. Uczniowie 
zyskali bardzo cenną 
wiedzę z zakresu tych 
tematów. Mieli okazję 
obalić mity związane 
z orientacją seksualną 
oraz stworzyć portret 
psychologiczny osób, 
które z różnych przy-
czyn decydują się na 
swój "pierwszy raz". 
Uczniowie zwiedzi-

li też kampus UAM i otrzymali bardzo cenne wskazówki doty-
czące dostania się na studia oraz przebiegu studiów w Instytucie 
Psychologii UAM.

To niebywałe spotkanie na uniwersytecie było rezultatem chę-
ci urozmaicenia i udoskonalenia lekcji "Wychowania do życia w 
rodzinie", na które uczęszczają wszyscy uczniowie klas 3a i 3b. 
Mam nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana i już w 
drugim semestrze z podobnych zajęć, jednak tym razem na 
terenie naszej szkoły, skorzystają uczniowie klas 2b i 2c. Skła-
damy serdeczne podziękowania paniom prof. Marii Beisert i mgr 
Marcie Szymańskiej-Pytlińskiej za profesjonalne zorganizowanie 
i przeprowadzenie zajęć. To był dla nas zaszczyt, że mogliśmy w 
nich uczestniczyć.                                                   Iwona Jachnik

„duet”  służy mieszkańcom
Po kilku miesiącach od zamknięcia sklepu spożywczego 

przy ul. Bożeny 70A w Antoninku, niedawno znów rozpoczę-
ła tu działalność placówka handlowa tej branży pod nazwą 
„DUET”, ku zadowoleniu zwłaszcza okolicznych mieszkań-
ców. Klientów bardzo mile zaskoczyła nowa, funkcjonalna 
aranżacja lokalu i nadspodziewana bogata oferta oferowanych 
artykułów żywnościowych oraz innych codziennego użytku. 

Można tu nabyć m.in. całą gamę świeżych produktów nabiało-
wych, mięsnych, warzywnych, owocowych, piekarniczych, sło-
dyczy, przetworów itd. Zadowolenie gości budzi zarówno łatwy  
dostęp do towarów jak i sprawna oraz sympatyczna obsługa. 

Szczery podziw i wielkie uznanie wyrażają klienci dla dwóch 
Pań , które uruchomiły sklep pomimo budowanego w pobliżu 
wielkiego supermarketu. Osiedlowa placówka, której najszcze-
rzej życzymy pomyślności, ma prawo liczyć na lokalny patrio-
tyzm mieszkańców. Ich osobistym interesem jest szanowanie  
i wspieranie miejscowych, rodzinnych firm.                         MD

W sklepie "DUET" życzliwie przyjęto do kolportażu  gazetę 
"MY", za co bardzo dziękujemy. Z przeciwną, niechętną 

obojętnością potraktował nas np.  market Carrefour na Os. 
Warszawskim,  odmawiając przyjęcia "MY" do sprzedaży. 
Wielkim sieciom chodzi w istocie tylko o zyski, a nie o nas!
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dobosz naszego powstania
W Sali Czerwonej Pałacu 

Działyńskich odbyła się ko-
lejna uroczystość wręczenia 
Honorowej Nagrody „Do-
bosz Powstania Wielkopol-
skiego”. Laureatami zostali 
Tadeusz Grygier (pośmiertnie) 
– doc. dr historii, Wiesław 
Andrzej Hładkiewicz – prof. 
historii na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim, Tomasz Kata-
fiasz – dr historii, bibliotekarz, 
archiwista i nauczyciel akade-
micki, specjalizujący się w ba-
daniach m.in. nad historią i 
osiągnieciami ruchu harcer-
skiego, Jan Majewski – dr nauk 
farmaceutycznych, zasłużony 
badacz i propagator pamięci 
o Powstaniu Wielkopolskim, 
Stowarzyszenie Ochotniczy 

Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 
15. Pułku Ułanów Poznańskich – zasłużone w realizacji przed-
sięwzięć w zakresie  kształtowania postaw patriotycznych, krze-
wienia tradycji jazdy polskiej oraz historii polskiego oręża.

Działaczom szczególnie zasłużonym w zakresie oświaty i wy-
chowania, w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, pogłę-
bianiu wiedzy historycznej, w tym szczególnie w zachowaniu 
i upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem 
Wielkopolskim wręczono Medale Komisji Edukacji Narodo-

O zapalenie świecowiska poproszono hm Pawła Napieralskie-
go - Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów oraz najstarszego członka Kręgu Starszy-
zny Harcerskiej OWAR – dh Stanisława Hunderta. Po odśpie-
waniu donośnym głosem 
i przy akompaniamencie 
naszego gościa  - akorde-
onisty p. Romana Kacz-
marka, kolędy „Bóg się 
rodzi”, Komendant Krę-
gu – hm Walenty Kup-
czyk zapalił świecę ku 
pamięci tych którzy nie-
stety odeszli na wieczną 
wartę. W nastroju zadu-
my odśpiewano „Kolędę 
dla Nieobecnych”-  wszak 
coraz nas mniej.

wej oraz Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”. Hm. Marek Urbanowicz i pwd. Wawrzyniec 
Wierzejewski udekorowani zostali Złotym Medalem za Zasługi 
dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Odznaki Honorowe TPPW 
„Wierni Tradycji” otrzymali m.in. hm. Urszula Kocikowska, 
phm. Barbara Król, hm. Paweł Napieralski oraz phm. Piotr Pers.

Wręczono również medale „Labor Omnia Vincit” przyzna-
ne przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego. Za utrwala-
nie pamięci o polskim dziedzictwie Kresów Wschodnich oraz 
popularyzowanie wiedzy o patriotycznej i cywilizacyjnej roli 
osadnictwa wojskowego, Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19 zostało wyróżnione medalem Dzie-
dzictwa Kresów Wschodnich. Uroczystość zakończyło wspólne 
odśpiewanie Roty oraz występ uczniów Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza.

Krąg Starszyzny Harcerskiej OWAR
przy świecowisku

słodkim co nieco przyniesio-
nym przez druhny.

A teraz czas na niespodzian-
kę! Zgromadzeni w najlepsze 
ucztują a tu … słychać dzwo-
nek! Nadchodzi Gwiazdor? 
Nie… tym razem to był cały ich 
Zastęp w składzie Babcia Apo-
lonia – nestorka rodu, Jej córka 
Gwiazdorowa, wnuk Gwiazdor i 
wnuczka Śnieżynka. Jak na har-
cerzy przystało Babcia Apolo-
nia dzierżąc dumnie proporzec, 
zameldowała Zastęp Gwiazdorów na uroczystym opłatku KSH 
OWAR. Jej córka gwarą opowiedziała o trudach podróży na to 
przyjęcie i o radości z przybycia do Seniorów, a następnie nestor-
kę rodu posadziła przy suto zastawionym stole, a młodzieży zale-
ciła rozdanie prezentów. Radości i uśmiechów nie było końca.

Po wspólnym zdjęciu z Gwiazdorami wrócono do celebrowa-
nia przyjęcia.                                           Dh Bożena Wiśniewska

Nadszedł czas na ży-
czenia - zaproponowa-
no nawet, aby ze względu 
na wiek i ograniczenia 
ruchowe złożyć ogólnie 
wszystkim życzenia ra-
dosnych świąt i zdrowia – 
jak to jednak w OWARze 
serdecznie bywa, każdy 
z każdym przełamał się 
opłatkiem i wyściskał. Po 
takim „wysiłku” należa-
ło odpocząć przy kawie 
i herbacie oraz pysznym 
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boże narodzenie
w buddyJskim kraJu

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

Czy świętowaliście kiedyś Boże Narodzenie w temperatu-
rze ponad 30 stopni Celsjusza? Zapewniam Was, że to do-
świadczenie jedyne w swoim rodzaju…Tajlandia jest krajem 
buddyjskim i święta Bożego Narodzenia nie są tu świętami 
oficjalnymi, ale to nie znaczy, że nie można tu poczuć świą-
tecznej atmosfery! Pamiętajmy, że Tajowie lubią wszystko, co 
ładne i barwne, a przecież takie są właśnie te nasze Święta!

Na ulicach Bangkoku bez trudu znajdziemy w tym czasie przy-
strojone choinki, bałwanki, figurki reniferów i elfów, no i oczy-
wiście Świętych Mikołajów pocących się niemiłosiernie w swoich 
grubych, czerwonych strojach przy trzydziestostopniowym upa-
le. Obsługa hotelowa najprawdopodobniej przywita nas w czer-
wonych, świętomikołajowych czapkach na głowach.

Należy pamiętać, że święta Bożego Narodzenia zbiegają się w 
czasie ze szczytem sezonu turystycznego w Tajlandii. Do Krainy 
Uśmiechu przylatują setki tysięcy turystów z całego świata – w 
większości z krajów, gdzie Boże Narodzenie jest najważniejszym 
świętem. A jak wiadomo – klient to nasz pan! Tajowie dokładają 
więc wszelkich starań, by świąteczna atmosfera nie ominęła ich 
gości zostawiających przecież w Tajlandii grube pieniądze.

Te święta w Tajlandii mają bowiem wymiar czysto komercyjny. 
Na próżno szukać tu warstwy religijnej. Nie znajdziemy stajenek 
z małym Jezuskiem, Maryi, ani Świętego Józefa. Nie ma także 
Trzech Króli. Boże Narodzenie w Tajlandii to tylko biznes. Cen-
tra handlowe kuszą świątecznymi promocjami, hostessy przebra-
ne za Mikołajki kuszą do kupienia różnych towarów, są choinki, 

atrapy prezentów, renifery i świąteczne piosenki. Ale religijnego 
wymiaru to nie ma. Trudno się dziwić – Tajowie to w ogromnej 
większości buddyści. Zaledwie 5% z nich to chrześcijanie.

Buddyzm jest religią bardzo tolerancyjną wobec innych wy-
znań, więc Tajowie nie mają absolutnie nic przeciwko świętowa-
niu jednej z najważniejszych uroczystości chrześcijańskich. Poza 
tym – kto nie lubi otrzymywać prezentów?

Nie są to moje pierwsze święta w tropikach. Spędzałem je już 
na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i kilku innych 
miejscach, a jednak nadal piosenki typu „Jingle bells” słyszane w 
środku upalnego dnia brzmią w moich uszach jakoś dziwnie.

W dodatku w tym roku zostałem obarczony przez dyrekcję 
mojej szkoły zadaniem przygotowania przedstawienia bożo-
narodzeniowego dla rodziców. Pracuję nad tym intensywnie 
od kilku tygodni. Widok tajskich dzieci śpiewających o tym, jak 
miło jest jechać saniami przez zasypany śniegiem świat nadal bu-
dzi mój uśmiech. Ogromna większość z nich nigdy nie widziała 
przecież śniegu na oczy!

Jedną z moich lekcji poświęciłem zimie w różnych krajach na 
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Mali Tajowie 
nie mogli się nadziwić, że u nas zimą temperatura spada do mi-
nus 20 stopni i że cały kraj bywa zasypany śniegiem. Nie potra-
fią sobie tego nawet wyobrazić. W końcu najniższa temperatura, 
jaką kiedykolwiek zanotowano w Bangkoku, to…. plus 15,6 stop-
nia Celsjusza!                                                          Mateusz Biskup

„W Tobie jest światło”
Tak właśnie brzmi tegoroczne hasło Betlejemskiego Świa-

tła Pokoju, które corocznie od 1991r.  przekazywane jest przez 
Związek Harcerstwa Polskiego mieszkańcom Polski oraz do 
Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Danii.

Światło to, odebrane przez austriackich skautów z Groty Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem i przekazane polskim harcerzom, 
wniesione zostało uroczyście w niedzielę 17 grudnia 2017r. do 
poznańskiej Fary podczas mszy św. koncelebrowanej. Po pięk-
nym kazaniu ks. Biskupa, latarenki ze Światłem Betlejemskim 
odebrali komendanci Hufców oraz zuchy, harcerze i seniorzy – 
łącznie 55 jednostek ZHP.

Grały dwie orkiestry – MPK z Poznania oraz harcerska z Mo-
siny. Przy dźwiękach marszu wszyscy przeszli na Stary Rynek, 
gdzie na stopniach Ratusza harcerze przekazali Betlejemskie 
Światło Pokoju prezydentowi Miasta oraz mieszkańcom Pozna-
nia, a następnie rozwieźli je do kościołów, szpitali i instytucji. 

Organizatorami uroczystości z ramienia ZHP była Komen-
da Chorągwi Wlkp. ZHP oraz Wielkopolska Rada Kręgów Star-
szyzny Harcerskiej i Seniorów na czele z przewodniczącym hm. 
Pawłem Napieralskim, który czuwał nad sprawnym przebiegiem 
wydarzenia. Z Kręgu OWAR czynnie wspierali druha Pawła hm. 
Walenty Kupczyk, phm. Piotr Pers i phm. Barbara Król czytająca 
wprowadzenie do uroczystości, a następnie wywołująca jednost-
ki ZHP odbierające Światło. Hm. Urszula Kocikowska
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STARE I NOWE WIDOKI

pszczelarski duch 
Spośród prawie pół setki kół należących do Wojewódzkiego 

Związku Pszczelarzy, dwa istnieją na terenie naszego miasta. 
Działają tu ludzie bardzo różnych profesji, ale wszystkich łą-
czy niezwykły szlachetny sentyment, nierzadko odziedziczony 
i pielęgnowany po przodkach. 

Koło Pszczelarzy Poznań-Wschód skupia prawie 40 członków, 
którzy dzięki gościnności proboszcza ks. Jana Bartkowiaka spo-
tykają się regularnie w salce parafialnej przy ul. Mariackiej na 
Głównej. Nasuwa się skojarzenie, że tutejszy proboszcz nawiązu-
je do pięknych, wielowiekowych tradycji wielu polskich duchow-
nych zasłużonych dla pszczelarstwa.

Grudniowe spotkanie służyło jak zwykle rozmowom i wymia-
nie aktualnych wiadomości zawodowym, ale miało też wydźwięk 
niecodzienny, świąteczny. Pszczelarska brać złożyła na ręce pro-
boszcza Jana Bartkowiaka ufundowaną, imponująca świecę pas-
chalną ze szczerego, prawdziwego wosku. 

Kapłan podkreślił, że dzięki takim ludziom nie wyginie w 
Polsce pszczeli ród, dający tyle dobrego wszystkim ludziom i 
gospodarce. Również wypowiedź prezesa Koła Pszczelarzy Po-

znań-Wschód pana Cezarego Paciorka akcentowała ogromne, 
niezastąpione  znaczenie pszczół, m.in. jako owadów zapylają-
cych rośliny. Przypomniano przestrogę Alberta Einsteina, że zgi-
nięcie pszczół będzie oznaczać zagładę ludzkości. 

Trzeba tu podzielić się wielkim, ciągle aktualnym zmartwie-
niem pszczelarzy z powodu szkód i zatruć na skutek niepra-
widłowego stosowania w rolnictwie chemicznych oprysków. 
Nadmiernym, niepowetowanym stratom można zapobiec upo-
wszechniając świadomość, przestrzegając rygorystycznie prze-
pisów i wycofując z rolnictwa przestarzałe, szkodliwe preparaty 
chemiczne. Tak się składa, że interes pszczół i ludzi jest przy tym 
całkowicie taki sam. Jeden z obecnych mówił o tym, jak szkodli-
wy związek chemiczny przy opryskiwaniu rzepaku może nie tyl-
ko wytruć owady, ale też trafić do konsumpcyjnego oleju.

Mówiono o błędnych decyzjach miejskich służb sadzących 
obce drzewa i krzewy zamiast popierać rodzime i miododajne. 
Terminy koszenia łąk, polan i innych terenów powinny uwzględ-
niać potrzeby pszczół, zwłaszcza pod kątem zbierania przez nie 
pyłku z kwiatów. Wyrażono obawę, że interesy pszczelarstwa są 
za mało uwzględniane w działaniach władz miejskich, a w całym 
społeczeństwie trzeba upowszechniać świadomość o niezastą-
pionym znaczeniu pszczół i budzić dla nich sympatię.          MD

Spacerując ulicami Głównej można zauważyć, jak zmienia się 
jej architektura. Wśród starych kamienic wyrastają nowe blo-
kowiska. Wiele kamienic powstało w czasie, gdy Główna była 
jeszcze wsią. Dużą pustkę pozostawiła także wojna - zniszczono 
wiele budynków. Jednym z takich przykładów może być dzisiej-
szy skwer pomiędzy ulicą Główną, Rynkiem Wschodnim i ulicą 
Średnią. Przed wojną stała tam okazała kamienica z czerwonej 
cegły. Dzisiaj po kamienicy nie ma śladu. 

Podobne miejsce możemy znaleźć przy ulicy Suchej, gdzie wy-
budowana przed wojną kamienica pod numerem 1 została zbu-
rzona bombą. Dzisiaj pozostałością są szczątki fundamentów i 
krzaki. Po wojnie miasto pozostawiło ten rejon w zapomnieniu. 

Dzisiaj na osiedlu można zauważyć wiele inwestycji w budow-
nictwo mieszkaniowe. W jakimś stopniu ożywia to rejon, lecz 
tym samym niszczy się piękno przedmieścia, jakim kiedyś była 
Główna. Na szczęście istnieje parę kamienic już odnowionych co 
sprawia, że choć w małym stopniu można wyobrazić sobie, jak 
kiedyś wyglądała Główna.                               Marcin Witkowski

Przedwojenny fragment Rynku Wchodniego na Głównej. Wi-
doczne dwie kamienice i w głębi niska chata kryta strzechą. 

Nie ma już kamienicy z prawej, ale istnieją świetnie zrewita-
lizowane przez właścicieli firmy GAL pozostałe dwa budynki.
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klubowa wigilia „polonii”

Rozmowa nie tylko o osiedlu
spotkanie z prezydentem

W spotkaniu wigilijnym uczestniczyła cała społeczność klu-
bowa Polonii Poznań. Było to nie lada wyzwanie dla zarządu i 
członków stowarzyszenia, którzy sami podjęli się organizacji 
całego wydarzenia. Świąteczne spotkanie podzielone było na 
dwie części – dla zespołów młodzieżowych (godz. 17) oraz dla 
zespołów seniorskich (godz. 18.30). Wigilię otworzyli prezesi 
Polonii – Maciej Wąsikiewicz oraz Konrad Kowalski. Błogo-
sławieństwa udzielił ksiądz proboszcz Jan Bartkowiak. 

Podczas pierwszej części spotkania rozstrzygnięto konkursu 
na okrzyk przedmeczowy. Nagrody rzeczowe ufundowała hur-
townia zabawek Diki. Wspominano wydarzenia minionego roku 

oraz rozdano klubowe bidony zawodnikom drużyn młodzieżo-
wym. Przyszedł czas na rozmowy, życzenia oraz poczęstunek 
przygotowany przez rodziców i władze klubu.

W drugiej odsłonie Wigilii obecni byli zawodnicy i zawodnicz-
ki, przewodniczący Rady Osiedla Główna pan Ludwik Troiński, 
prezes Astra Investments Grzegorz Grocki, trenerzy oraz człon-
kowie stowarzyszenia Polonia. Przyszedł czas na przełamanie 
opłatkiem oraz wspólny posiłek .

- Cieszymy się, iż Klubowa Wigilia miała miejsce tu, blisko 
Polonii, za co dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 45. 
Chcemy także podziękować darczyńcom, którzy wsparli Klubo-
wą Wigilię, a w szczególności Zarządowi firmy GAL - powie-
dział Dyrektor Sportowy Paweł Tyl.                       Klaudia Berda 

Grudniowe spotkanie z prezydentem Poznania panem Jac-
kiem Jaśkowiakiem na Głównej zgromadziło około 100 osób, 
chociaż obszerna wietlica Szkoły Podstawowej nr 45 przy 
ul. Harcerskiej mogłaby pomieścić znacznie więcej. Wśród 
obecnych niemałą grupę stanowili miejscy urzędnicy, mają-
cy wspierać swego szefa w rozmowie z mieszkańcami osiedla. 
Obecny był m. in. wiceprezydent Maciej Wudarski.

przed poprzednimi wyborami . Prezydent, zastępca i urzęd-
nicy zapewniali, że linia tramwajowa powstanie, chociaż nie 
wiadomo kiedy, z pewnością jednak jeszcze nie za rok. Opra-
cowano nawet wariantowy przebieg przyszłej trasy, która mogła-
by być poprowadzona przez Rynek Wschodni i potem w prawo 
w kierunku dworca kolejowego. Grupa osób domagała się popra-
wienia stanu ulicy Smolnej, która na pewnym odcinku podczas 
opadów zamienia się w głęboki stawek. 

Zdecydowanie sympatyczniej stało się pod koniec spotka-
nia, gdy osoby z  zarządu klubu TS „Polonia” ciepło oceniły za-
mierzenia władz miasta w sprawie zmodernizowania stadionu 

Zaczęło się wcale nie sielankowo i bez Wersalu. Na początku 
jeden z mieszkańców obcesowo zapytał prezydenta, kiedy ten 
od początku kadencji już tu uczestniczył w spotkaniu z lokal-
ną społecznością. Nigdy – padła odpowiedź z natychmiastowym 
zapewnieniem, że dzisiejsza obecność nie jest jednak kampanią 
wyborczą – jak sugerowało pytanie - lecz realizowaniem cyklu 
spotkań na wszystkich osiedlach samorządowych w mieście. 

Ten sam wspomniany mieszkaniec usiłował też poznać pre-
zydencką opinię na temat zachęcania ludzi do donoszenia urzę-
dowi na pewnych użytkowników lokali komunalnych w zamian 
za materialne korzyści. -Dlaczego namawia się do donosicielstwa 
obywateli, skoro to przecież olbrzymia rzesza zatrudnionych urzęd-
ników powinna sama wiedzieć wszystko o miejskich lokalach? - 
pytał kłopotliwy uczestnik. Indagował też następnie ważnego i 
rzadkiego gościa m.in. na temat nieobecności na spotkaniu rad-
nych miejskich z tego terenu i losów projektowanego tramwaju 
na Główną. 

O szanse zbudowania na osiedlu linii tramwajowej pytały 
również inne osoby, przypominając, że takie obietnice padały 

sportowego przy ul. Harcerskiej. Prezydent Jacek Jaśkowiak nie 
tylko przyjął chętnie podarowana mu koszulkę zawodnika tutej-
szej piłkarskiej drużyny, ale po zdjęciu marynarki niezwłocznie 
przymierzył otrzymany prezent. Można oczekiwać, że wsparcie 
„Polonii” będzie najszybszym i najwidoczniejszym dowodem 
rzeczywistego zainteresowania władz miasta potrzebami i pro-
blemami Głównej.                                                                      md
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazJalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskieJ 3
„ZIMOWE POEZJOBRANIE”
Odbył się IX konkurs recytatorski „Zimowe poezjobranie”. Te-

matem były wiersze pani Agnieszki Frączek. Maksymilian W. z 
klasy IIIA zajął I MIEJSCE, Zuzanna B. z klasy IIIC wywalczyła 
wyróżnienie, a Alicja T. Z klasy IIIC godnie reprezentowała na-
szą szkołę. GRATULUJEMY!

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA
Dnia 24 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowe-

go Misia. Dzieci poznały historię pluszowego misia, śpiewały 
piosenki oraz układały puzzle z plastrów miodu. Podsumowano 
konkursy: „Moje wymarzone zwierzątko” i „Bicie rekordu w sko-
kach przez skakankę”. Miłą niespodziankę przygotowali ucznio-
wie kl.7b, którzy czytali „misiowe bajeczki”. 

       SEZON NA ŁYŻWACH
Uczniowie klasy VIA po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach 

nauki jazdy na łyżwach. Umiejętności te pod okiem instrukto-
rów podnoszą na lodowisku Malta. Na pierwszych zajęciach nie 
obyło się bez kilku upadków, ale wszystkim towarzyszyło mnó-
stwo dobrej zabawy. Czekamy więc na efekty do końca sezonu zi-
mowego. Kolejne zajęcia już za tydzień.

           ANDRZEJKOWO
Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów z klas V-VII 

dyskotekę andrzejkową. Bawiliśmy się w rytm znanych i ulubio-
nych przebojów, zapominając na chwilę o trudach nauki. Będzie-
my z niecierpliwością czekać na karnawał.

               W TEATRZE
Wspaniałym mikołajkowym prezentem mogą być nie tylko 

słodycze, ale i bilety do teatru. Taka właśnie niespodzianka cze-
kała na uczniów klasy 7b, którzy 5 grudnia przeżyli wyjątkowe 
chwile w Teatrze Polskim. Młodzież obejrzała spektakl „Krako-
wiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Michała 
Kmiecika. Żywym tematem dyskusji była gra aktorów i stwier-
dzenie, że aktorstwo to jednak niełatwy zawód. Następne spo-
tkanie klasy 7b z Teatrem Polskim już w styczniu na zwiedzanie i 
odkrywanie tajemnic historycznego gmachu.

  MANUFAKTURA LIZAKÓW
Przedszkolaki udały się na świąteczne warsztaty do Manufak-

tury Lizaków. Każdy samodzielnie wykonał lizaka w kształcie 
choinki. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały dyplomy 
oraz samodzielnie wykonane lizaki.

      SPORTOWE MIKOŁAJKI
Uczniowie klas I-III świętowali mikołajki na sportowo. Kon-

kurencji było bardzo dużo, a rywalizacja przebiegała w myśl za-
sady "fair play". Wszyscy rywalizowali w wyścigach rzędów, a 
najważniejsza była wspólna zabawa. 

    SPOTKANIE Z AUTOREM
Gościł u nas dziennikarz, pisarz, podróżnik pan Krzysztof Pe-

tek, promując książkę detektywistyczną „Spokojne wakacje”. Za-
prosił do odwiedzenia miejsc, gdzie toczyła się akcja książki. 
Pisarz  pokazał nam także fotografie z podróży i wypraw po Azji 
i Ameryce Południowej.

          WE WROCŁAWIU
Gimnazjaliści pojechali do Wrocławia, gdzie zwiedzili Hydro-

polis, czyli centrum nauki i wiedzy o wodzie. Najbardziej przy-
padły do gustu gry związane z rybami i delfinami. Zwiedzanie 
Wrocławia rozpoczęliśmy od najstarszej części, czyli od Ostro-
wa Tumskiego. Widzieliśmy jego najstarszą budowlę – późnoro-
mański kościół pod wezwaniem Św. Idziego z początków XIII w. 
i Katedrę pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Byliśmy na Moście 
Tumskim - popularnym miejscem spotkań i atrakcją turystycz-
ną. Przewodnik zaprowadził nas do Ossolineum, gdzie przecho-
wywane są ważne dla kultury polskiej starodruki, np. Mikołaja 
Kopernika, Jana Kochanowskiego oraz rękopisy trylogii Henry-
ka Sienkiewicza i “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Udali-
śmy się też na jarmark świąteczny.

      NASZE WIELKODUCHY 
Członkowie Szkolnego Klubu Wielkoducha uczestniczyli w 

warsztatach na temat niepełnosprawności. Mieli także możli-
wość choć przez chwilę znaleźć się w sytuacji osoby, która musi 
poruszać się na wózku inwalidzkim. 
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         „LIVE YOUR GOALS” 
Nasza szkoła oraz TS Polonia Poznań wspólnie z Wielkopol-

skim Związkiem Piłki Nożnej była organizatorem pierwszego 
turnieju dziewcząt kategorii U10, należącego do cyklu Live Your 
Goal WZPN 2017/2018 “From school to women’s league”.  Udział 
wzięły: SP 45 POZNAŃ, SP KULCZEWO, LECH POZNAŃ FA 
I, LECH POZNAŃ FA II, UKS ORLIK POZNAŃ, TS POLONIA 
POZNAŃ. Grę dziewcząt obserwowali uczniowie  z naszej szko-
ły oraz rodzice. Klimat ten udzielił się dziewczętom, które rywa-
lizowały z ogromnym zaangażowaniem.

DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM
Zakończyliśmy zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt. Dary 

przekazano do Schroniska przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. 
Pan, który odbierał z naszej szkoły karmę, koce, zabawki, kosme-
tyki dla zwierząt, zapewniał, iż bardzo się one przydadzą.

       W FABRYCE BOMBEK
W Fabryce Bombek w Gnieźnie dzieci z oddziałów przed-

szkolnych poznały kolejne etapy powstawania bombek. Bombki 
- ręcznie wykonane - są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodza-
ju. Na zakończenie wizyty w fabryce, każde dziecko otrzymało 
bombkę z wygrawerowanym własnym imieniem. 

           MIKOŁAJ CZYTA
Zgodnie z naszą tradycją poprosiliśmy Mikołaja i jego pomoc-

ników o przeczytanie bajek dzieciom z oddziałów przedszkol-
nych i klas I-III. Uczniowie uważnie wysłuchali opowiadań „Trzy 
Gwiazdki Szczęścia” oraz „Serduszka miłości”. Chętnie odpowia-
dali na pytania Mikołaja i rozmawiały na temat tradycji świą-
tecznych. 

    PRZECIW DOPALACZOM
„Dopalacze”, czyli nowe narkotyki, łączy wspólna cecha: za-

wierają substancje psychoaktywne, działające na układ nerwowy. 
Media donoszą o licznych zatruciach czy przypadkach śmierci 
po ich zażyciu. Dyrekcja zorganizowała dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców warsztaty na temat dopalaczy. Poprowadził je psycho-
log i terapeuta uzależnień pan Mateusz Jurczak. Wskazał przy-
czyny zażywania dopalaczy: brak dobrych relacji w rodzinie, 
presja grupy, niska samoocena, ciekawość, nuda, na złość komuś, 
tworzenie wizerunku „wyluzowanego”, odcięcie od problemów – 
to najczęściej występujące powody. Większość „dopalaczy” już w 
niewielkich dawkach działa na ośrodkowy układ nerwowy, czyli 
na mózg, dlatego bardzo łatwo można je przedawkować. Handla-
rze narkotyków bardzo szybko wymyślają nowe produkty, gdy 
poprzednie zostaną zabronione. 

    PACZKA DLA BOHATERA
Zorganizowaliśmy już VII edycję Bożonarodzeniowej Paczki 

dla Bohatera! Oddziały gimnazjalne zbierały dary dla naszych 
Bohaterów, kombatantów, którzy walczyli o wolną, niepodle-
głą Polskę! W przedsięwzięcie włączyli się praktycznie wszyscy 
uczniowie, a także rodzice i nauczyciele. 

  WIGILIA ŚRODOWISKOWA
Wigilię dla mieszkańców Głównej rozpoczęły dzieci przypo-

minając biblijną historię narodzin Jezusa. Obecnych powitała 
pani dyrektor Dorota Urbanowicz, składając wszystkim świą-
teczne życzenia. Wśród zaproszonych gości byli: matka chrzest-
na ORP „Poznań” Maria Łbik, ks. Proboszcz Jan Bartkowiak, 
przewodniczący Rady Osiedla Ludwik Troiński, przedstawicie-
le Akcji Katolickiej oraz oczywiście mieszkańcy naszego osiedla. 
Wspaniałe, świąteczne wypieki zostały przygotowane przez ro-
dziców naszych uczniów. Goście otrzymali symboliczne prezen-
ty. Spotkanie wigilijne upłynęło w miłej, pełnej ciepła, rodzinnej 
atmosferze.

        HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
Na korytarzu pojawiła się choinka, uczniowie wykonali anio-

ły, bombki, odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. W dobrym 
przeżyciu świąt Bożego Narodzenia pomaga pielęgnowanie tra-
dycji świątecznych. Jasełka w SP nr 45 mają wieloletnią tradycję, 
zachwycają grą aktorską, pięknie zaśpiewanymi kolędami oraz 
bogatą scenografią. W bieżącym roku czekała miła niespodzian-
ka przygotowana przez nauczycieli, którzy zaśpiewali pastorałkę. 
Wspólne kolędowanie pozwoliło poczuć wszystkim atmosferę 
zbliżających się świąt.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
          ZMAGANIA Z GWARĄ
Jak co roku w naszej szkole, 6 grudnia odbył się Mikołajkowy 

konkurs recytatorski. Zadanie nie było proste, ponieważ cznio-
wie przygotowali teksty z elementami gwary poznańskiej. Ża-
den bąbas nie szuchrował, nie miał fefrów i nie dudlał ! Wuchta 
uczniów w Mikołajkowych czapkach podziwiała występy, nagra-
dzała oklaskami występujących i uczyła się najpopularniejszych 
słów i zwrotów poznańskiej gwary. Na koniec pan Bogusław - 
wysłannik świętego Mikołaja - zaprosił wszystkich do wspólnego 
kolędowania, a wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek.

                                                                                 Agata Badyna

  KONKURS RECYTATORSKI

Z MIKOŁAJEM W UZARZEWIE
Z okazji Mikołajek uczniowie klas 2a i 3a wybrali się na wy-

cieczkę do Muzeum Przyrodniczo- Łowieckiego w Uzarzewie.  
Na miejscu podziwialiśmy wystawę przedstawiającą zwierzęta 
różnych kontynentów oraz ekspozycję papug i bogatą kolekcją 
trofeów łowieckich. W jednej z sal oglądaliśmy piękną wysta-
wę stałą  „Jak pory roku po świecie wędrowały” i wysłuchaliśmy 
wierszy o porach roku. Kolejnym elementem wycieczki było wy-
konywanie ozdób choinkowych. Punktem kulminacyjnym po-
bytu w Uzarzewie było świąteczne spotkanie z Mikołajem, który 
przybył na swoich saniach ciągniętych przez renifera. Mikołaj 
opowiadał o swojej pracy i rozdawał dzieciom upominki.  

                                                                         Katarzyna Gałęska

Odbyły się szkolne eliminacje do XXXIII Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego. Swoje utwory przedstawili: Blan-
ka Marszałek (4b), Wiktoria Kłosowska (5a), Aleksandra Bo-
rucka (5b), Zuzanna Michalska (5b), Michał Koczorowski (6b), 
Iga Urbańska (7a) oraz Eryk Białczak (7a). Wszyscy recytatorzy 
zaprezentowali się wspaniale. Po długich obradach wyłoniono 
laureatów: I miejsce - Iga Urbańska, II miejsce - Blanka Mar-
szałek, III miejsce – Zuzanna Michalska Nagrodzone osoby 
będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach międzyszkol-
nych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do ko-
lejnych konkursów.                                  Marzena Kossakowska

Szanowna Redakcjo. Z rodzicami i bratem-bliźniakiem Kamilem byłem na wy-
stawie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. Było tam bardzo ciekawie, bo zaba-
czyliśmy różne stroje wojskowe. Były też samoloty mniejsze i wieksze. Na wystawie 
jest broń: karabiny i pistolety, są też armaty, wyrzutnie, granaty. Byli też prawdzi-
wi wojskowi.Pokazano także rysunki pana Ignacego Matuszczaka. Ten Pan już nie 
żyje, dawno temu walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Bardzo lubił rysować.  Na 
zdjęciu jestem tylko ja, bo Kamil nie lubi być fotografowany. 

                                                                                       Dominik Kliczbor, lat 7,5.

dominik w muzeum woJskowym 
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W ramach prowadzonej edukacji dla bezpieczeństwa w 
szczególności  wśród  dzieci, młodzieży, pedagogów oraz ro-
dziców, policja realizuje działania profilaktyczne związane z 
przeciwdziałaniem uzależnieniom  od środków odurzających 
oraz zagrożeniami  związanymi  z korzystaniem z internetu 
poprzez realizacje programu „Dopalacze Niszczą Życie” oraz 
projektu „Dwie Strony Sieci”. 

Celem programu „Dopalacze Niszczą życie” jest min. prze-
kazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neu-
rologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji 
zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów 
zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Natomiast celem projek-
tu „Dwie Strony Sieci” jest informowanie adresatów o zagroże-
niach występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie ich  
w umiejętności i nawyki  rozpoznawania, przewidywania i zapo-
biegania zagrożeniom występującym w internecie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
                         Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto 
                         Zespół Profilaktyki Społecznej tel. 618415829

groźne dopalacze i internetz kroniki policyJneJ

uboczne skutki wypadków

Ul. Tomickiego. Nieznany sprawca z miejsca przeznaczonego 
do parkowania dokonał kradzieży roweru marki KROSS. War-
tość strat 1200 złotych na szkodę Moniki J. 

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez zdemontowanie 
dokonał kradzieży układu wydechowego z pojazdu marki Mer-
cedes, zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym.

Oś. Przemysława. Nieznany sprawca dokonał kradzieży 2 lu-
sterek bocznych z samochodu Renault Espace RFC, zaparko-
wanego na parkingu osiedlowym niestrzeżonym. Wartość strat 
8000 zł na szkodę Magdaleny K. 

Ul. Unisława. Nieznany zamaskowany sprawca, w czasie gdy 
w mieszkaniu przebywała Oliwia K., poprzez wyłamanie okna 
w łazience dokonał włamania do domu jednorodzinnego, a na-
stępnie kradzieży biżuterii oraz pieniędzy w kwocie 600 złotych. 
Straty na szkodę Jacka K. Ponadto na sąsiedniej posesji nieznany 
sprawca poprzez wypchnięcie drzwi balkonowych dokonał wła-
mania do domu jednorodzinnego, a następnie kradzieży biżute-
rii oraz pieniędzy w nieustalonej kwocie na szkodę Stefana K. 

Ul. Folwarczna. Nieznany sprawca z samochodu marki Skoda 
SuperB dokonał kradzieży wkładów lusterek. Straty 1000 zł.

Ul. Główna . Marcin U. kierował na drodze publicznej pojaz-
dem marki Fiat Panda bez formalnego odzyskania zatrzymanych 
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 

Ul. Gdańska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 metrów 
rynny stalowej ocynkowanej z elewacji budynku wielorodzinne-
go. Straty na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Ul. Borówki. Marcin K. poprzez kopnięcie w kolano naruszył 
nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego, tj pracowni-
ka Pogotowia Ratowniczego podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, powodując skręcenie prawego stawu kolanowego 
Przemysława K. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto

Ul. Pleszewska. Jarosław P., Tomasz R i Leszek F. posiadali 
substancję narkotyczną w postaci suszu roślinnego. Zatrzymani 
przez funkcjonariuszy WZM KMP. 

zasady dobrego wychowania
co kraJ to obyczaJ (1)

Ziemia staje się globalną wioską, po której coraz łatwiej i 
prędzej się poruszamy. Warto więc poznawać zasady dobre-
go wychowania w innych kręgach kulturowych, aby samemu 
nie być potraktowanym jak człowiek... źle wychowany albo 
dziwak (który np. całuje panie w rękę albo siedzi z wizytą bez 
czasowego umiaru). Chodzi też o to, żeby nie krytykować (a 
my to lubimy) innych niż polskie zasad dobrego zachowania. 
Prawdą jest powiedzenie ,,Co kraj to obyczaj”...

Oto garść przykładów. My jesteśmy przyzwyczajeni wręcz do 
gości, którzy – zaproszeni na popołudniową kawę, siedzą do wie-
czora. Za granicą zazwyczaj jasno jest powiedziane: -Zapraszam 
na kawę na godzinę (przykład) 16-tą. I gość  nie może spodzie-
wać niczego więcej. ,,Zasiedzenie się” będzie potraktowane jako 
faux-pas. W wielu krajach nawet określa się godziny spotkania 
towarzyskiego (od - do), co nas  szokuje. 

We Francji (ale i w innych krajach) wspólnemu wyjściu do 

kawiarni/restauracji towarzyszy dość jasno określona kwestia 
płatności. Sformułowanie ,,Chodźmy razem coś zjeść” jest ko-
munikatem: ,,i każdy płaci za siebie”. Dopiero gdy padnie jasne 
stwierdzenie ,,zapraszam, ja płacę”, możemy być spokojni o swój 
portfel. Trzeba tylko jeszcze określenia czy to zaproszenie na np. 
piwo czy na kolację. 

Będąc czyimś gościem trzeba jasno odpowiedzieć na pytanie 
typu: -Czy wypijesz kawę? I są tylko dwa warianty odpowiedzi: 
,,tak” lub ,,nie, dziękuję”. W tym drugim przypadku nie będzie 
zapewne nalegania gospodarza typu ,,a może jednak”, tak jak ze 
zdziwieniem przyjmie on wszelkie sformułowania typu ,,ależ, nie 
chcę zabierać ci czasu”, ,,nie fatyguj się” itp. Biesiadując u Niem-
ców należy poczekać na życzenie ,,Smacznego”, co jest hasłem dla 
początku posiłku. 

U nas prawie normą jest proponowanie dodatkowej porcji 
(,,no, jeszcze kawałeczek tego tortu, nie daj się prosić, a może ci 
nie smakuje itp.). Niejeden cudzoziemiec w takiej sytuacji po-
czułby się osaczony, poczułby się niekomfortowo...W wielu kra-
jach zachodnich finałem przyjęcia jest podanie... ziółek. To  staje 
się wręcz modne! (cdn.)                                                            E.K.

Kosztowne przerwy w ruchu

Niedawno znów zdarzył się wypadek na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Mogileńskiej na Osiedlu Warszawskim. Tym ra-
zem doszło do kolizji tramwaju i samochodu osobowego, ale 
na szczęście kierująca nim doznała tylko niegroźnych obrażeń. 
Zdarzenie sprowadziło jednak na miejsce wszystkie stosowne w 
takiej sytuacji służby ratownicze i porządkowe, ze strażą pożar-
ną włącznie. Przykra dla wielu osób przerwa w ruchu tramwajów 
na tej linii trwała aż około 3 godziny. Nasuwa się pytanie, czy w 
takich przypadkach, bez poważniejszych ofiar, procedura wy-
łączania z ruchu środków MPK nie powinna być ograniczona 
do niezbędnego minimum. 

Zapewne w związku z budowanym supermarketem Lidl 
przy ul. Warszawskiej obok stacji Orlen, wykonano szerokie 

chodniki do przystanków tramwajowego i autobusowego. Jak 
to się sprawdzi będzie wiadomo już wkrótce.
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu

Korzystając z tego, że w naszym mieście znajduje się Mu-
zeum Literackie Henryka Sienkiewicza, obydwie klasy piąte 
wybrały się na Stary Rynek, by nieco więcej dowiedzieć się o 
szacownym nobliście i jego książce. 

Muzeum mieści się w pięknej narożnikowej kamienicy i ma 
bogatą kolekcję dzieł Sienkiewicza oraz różnych pamiątek po 
pisarzu. Nas interesowały zwłaszcza te, które wiązały się z po-
wstaniem „W pustyni i w puszczy”. Oglądaliśmy zdjęcia z podró-
ży Sienkiewicza do Afryki. Widzieliśmy szkice strojów aktorów, 
grających w pierwszej ekranizacji powieści. Wysłuchaliśmy cie-
kawej opowieści o tym, jak powstawała książka. Obydwie gru-
py bardzo zaskoczył jej pierwotny tytuł. Brzmiał on: „Przygody 
dwojga dzieci w Afryce Środkowej”. 

warsztaty w muzeum

Drugą częścią wizyty w muzeum były warsztaty plastyczne 
w sali dydaktycznej. Tam czekało uczniów prawdziwe wyzwanie 
– robili afrykańskie maski. Powstały niesamowite dzieła – strasz-
ne i wesołe, śmieszne i poważne, a wszystkie kolorowe i staran-
nie wykonane. Na koniec uczniowie weszli jeszcze do jednej z sal 
wystawowych, by obejrzeć maskę pośmiertną i odlew dłoni Sien-
kiewicza. Na tym zakończyła się wizyta w muzeum. 

Klasa 5b dodatkowo przespacerowała się trasą turystyczną w 
dawnej fosie miejskiej. Zobaczono fragmenty murów obronnych 
średniowiecznego Poznania, pozostałości baszt, miejsca, gdzie 
dawniej wznosiły się Brama Wroniecka i Brama Wrocławska. 
Trafiliśmy pod niedawno odbudowany Zamek Przemysła, stali-
śmy przed najważniejszymi budynkami średniowiecznego mia-
sta – ratuszem, wagą i kościołem farnym. Było nieco mroźno, ale 
przyjemnie. Czuć było magię nadchodzących świąt Bożego Na-
rodzenia, bo wszędzie stały choinki i błyszczały lampki, a do tego 
lekko prószył na nas śnieżek. Całkiem miło w takiej aurze i świą-
tecznym nastroju wędrowało się po Poznaniu. 

     Wychowawczynie klas piątych Emilia Berus, Anna Mikos

Fascynującą twórczość Fridy Kahlo (1907-1954) i jej męża 
Diego Rivery (1886-1957) możemy jeszcze podziwiać w Cen-
trum Kultury Zamek tylko do 21 stycznia 2018 r. Obrazy i fo-
tografie przybliżają fascynującą kulturę Meksyku, jego folklor, 
tradycje, obyczaje. Prezentowane są też dzieła Fanny Rabel – ge-
nialnej uczennicy Fridy, prace jej przyjaciółki, świetnej fotograf-
ki Berenice Kolko. Zaprezentowano też prace meksykańskich 
artystów od XVI do XX wieku. Wejście na wszystkie z wystaw 
kosztuje ulgowo 20 zł, normalnie 25 zł.

Frida Kahlo była ma-
larką oryginalną i tajem-
niczą. Jej życie jednak 
było nie tylko wieloko-
lorowe, ale też miało 
elementy mroczne, na-
znaczone bólem i cier-
pieniem. Od dziecka była 
niepełnosprawna, a w 
młodości do tego uległa 
wypadkowi, który zro-
bił z niej kalekę! Słynęła 
ze zjawiskowego wyglądu 
- brunetka o czarnych, 
oryginalnych, krzacza-
stych, złączonych ze sobą 
brwiach. Jej portrety i 
pozostałe obrazy robią 
niezapomniane wraże-

Wystawa szopek bożonarodzeniowych w Muzeum Etnogra-
ficznym przy ulicy Mostowej trwa do 28 stycznia 2018 r. To 
już 19. edycja tego konkursu. Historia szopek sięga XII wieku, 
a wymyślił je św. Franciszek z Asyżu. W ostatnim, wspomnia-
nym konkursie brało udział 350 osób, które wykonały 104 szop-
ki. Dzieł nagrodzone i wyróżnione w pięciu kategoriach można 
zobaczyć na parterze w Muzeum Etnograficznym, a pozostałe są 
prezentowane w Muzeum Bambrów Poznańskich. Warto odwie-
dzić te ekspozycje szopek, gdyż są piękne, barwne i wprawiają w 
wyśmienity nastrój. WJ

genialna frida kahlo żywa tradycJa szopek
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Czytajmy!
wielka nagroda - 10 euro

Nagrodę Goncourtów, najbardziej prestiżowego wyróżnie-
nia na francuskiej scenie literackiej, otrzymał 49-letni pisarz 
Eric Vuillard za opowieść „L'ordre du jour” (z fr. ,,Porządek 
dzienny”). To krótka, zaledwie 160-stronicowa powieść trak-
tująca o dojściu Hitlera do władzy, odsłaniającą kulisy An-
schlussu Austrii w 1938 r. i opisująca pomoc niemieckich 
przemysłowców (m.in. szefów firm Bosch, Opel, Siemens)  
w budowie nazistowskiej machiny. 

Autor zadebiutował w 1999 r., do tej pory wydał 9 książek. Na-
groda Goncourtów to zaledwie... 10 euro, ale zapewnia prestiż  
i sławę oraz ogromne niekiedy tantiemy ze sprzedaży. Być może, 
po przetłumaczeniu, nagrodzona książka trafi także do polskich 
księgarń, a potem – kto wie – może na półkę naszej biblioteki 
przy Tomickiego.

Tymczasem zachęcam do lektury ,,Lirogona” Cecylii Ahern, 
autorki wielu bestsellerów, począwszy od debiutanckiej ,,PS Ko-
cham cię”, z powodzeniem zekranizowanej, podobnie jak inne. 
Lirogon to niezwykły ptak z Australii, którego samiec w czasie 
godów wydaje niezwykłe odgłosy, zupełnie nie ptasie - ale to tyl-
ko jedna z wielu niewiarygodnych cech tego ptaka, podobne-
go do bażanta, z ogonem ozdobnym w dwie sterówki wygięte  
w kształt liry. A fabuła powieści? Samotna 26-latka mieszkają-
ca na odludziu w Irlandii, obdarzona niespotykanym talentem 
odtwarzania – niczym lirogon - rozmaitych dźwięków (np. szu-
miącego ekspresu do kawy, alarmu samochodowego, kakafonii 
odgłosów wielkiego miasta). Są tajemnice jej rodziny i niezwy-

kle wzruszająca historia jej daru, jest świat show biznesu, w któ-
ry Laura zostaje wciągnięta, ponosząc rozmaite  konsekwencje.  
I jest, oczywiście, miłość oraz rodzinny happy end. 

Barbara Wood 31 stycznia obchodzić będzie swoje 71 uro-
dziny. To urodzona w Anglii amerykańska pisarka, posiadają-
ca w dorobku kilkadziesiąt powieści, przetłumaczonych na 30 
języków. Sporo podróżowała po egzotycznych krajach, a remi-
niscencje z nich znajdują odzwierciedlenie w niektórych jej po-
wieściach, np. w ,,Oznakach życia”. To opowieść o losach trzech 
kobiet – najpierw studentek medycyny, potem specjalistek w róż-
nych jej dziedzinach. Są eleganckie gabinety i obskurny szpitalik 
misji w Afryce. Jest dobrze opisany świat lekarzy, możemy towa-
rzyszyć operacjom. Zatem – owszem, powieść obyczajowa, może 
nawet ,,czytadło” (bo dobrze się czyta), ale z pewnymi aspiracja-
mi, aby znaleźć się... na wyższej półce!

Fred Vargas to autorka dobrze skonstruowanych, pełnych uro-
ku i uroczych postaci, kryminałów z akcją w zakątkach Paryża. 
W jednym z nich w podupadającej kamienicy zamieszkało trzech 
30-letnich historyków (każdy specjalizuje się w innym okresie 
dziejów, uważając ten czas za najważniejszy): Mateusz, Marek, 
Łukasz oraz były policjant kryminalny o nieciekawej przeszłości 
– insp. Vandoosler. I zawsze się coś przydarzy, a panowie namie-
szają w w oficjalnym śledztwie. 

We ,,I wstali z martwych” przed domem ich sąsiadki – 
sławnej niegdyś  śpiewaczki nagle pojawia się pokaźne drze-
wo. Jest drzewo, ale diva znika... Są nieoczekiwane zwroty 
akcji, sporo humoru, szczypta pikanterii. W naszej bibliote-
ce na półce z literaturą francuską jest jeszcze jedna powie-
ść-kryminał Vargas - ,,Z mroków przeszłości”, z tymi samymi 
bohaterami – historykami, detektywami-amatorami, napisana  
w tym samym stylu i też intrygująca!                  Ewa Kłodzińska

śmieci „bio” - narzucony kłopot
Nikt z właścicieli budynków nie otrzymał oficjalnego zawia-

domienia o zmianach, jakie z początkiem nowego roku wpro-
wadza GOAP w organizacji wywozu śmieci. Nowe zasady mogą 
wielu niemile zdziwić. Po pierwsze, każdy właściciel musi sam 
zakupić brązowy w kolorze kontener do zbierania odpadów 
"bio". To nie koniec. Kontener ten musi być przez właściciela 
utrzymywany w  czystości i myty, pod groźbą kary. 

Nikt się nie przejmuje, gdzie właściciele domów wielorodzin-
nych mają ustawiać to wszystko - kontener na śmieci "normalne", 
plus kontener na "bio", plus worki na odpady selekcjonowane. 

Niby piszą, że jeśli się ma tzw kompostownik, to można być 
zwolnionym z tego obowiązku. Tylko nie piszą, jakiej wielkości 
ma to być (czy uzależnione od liczby mieszkańców?). Jak dopil-

nować, aby naprawdę każdy mieszkaniec nie wrzucał swojego 
"bio" do ogólnego śmietnika? Będzie on nie odebrany i stanowił 
podstawę ukarania właściciela. 

Tak na razie wygląda „niespodzianka”, którą nam zafundo-
wał GOAP od 1-go stycznia br., nie powiadamiając nas dotąd - 
pewnie na wszelki wypadek. Chodzi zapewne o zaskoczenie.

Nowe obowiązki właścicieli posesji zostały podobno oparte na 
tzw „Prawie miejscowym”(?!). Chcę wiedzieć, co to jest to Prawo 
Miejscowe?! Kto je ustanawia? Czy mieszkańcy są o nim powia-
damiani? Kiedy, w jakim piśmie? Czy i kiedy było rozesłane do 
właścicieli (płacimy przecież podatki)? 

"Władza" powinna wiedzieć, że ze społeczeństwem należy 
obowiązkowo rozmawiać. Należy dyskutować przed, a nie po 
podjęciu jakiejś decyzji. Niestety nie wszyscy nasi przedstawi-
ciele wybrani w wyborach są ludźmi odpowiedzialnymi i dlatego 
nigdy nie powinni zostać wybranymi.          Barbara Stachurska

zaniedbania i milczenie zdm
Do kogo mam napisać w sprawie fatalnego stanu jezdni i chodników na na-

szym Osiedlu Warszawskim? Pisałam już do Zarządu Dróg Miejskich - żadnej 
reakcji. A tymczasem na wielu nawierzchniach dziura przy dziurze. Szczegól-
nie niebezpieczne są głębokie dziury przy wlotach kanałowych. Pisałam też do 
ZDM już ze 2 lata temu w sprawie wjazdu w Osiedle z ulicy Warszawskiej w 
Mogileńską. Tam na jezdni jest straszna "fala". W tym roku powtórzyłam swo-
je pismo w tej sprawie, bo teraz jest jeszcze gorzej. Nic - zero reakcji. Nawet nie 
raczą odpowiedzieć. 

Pisałam również do ZDM w sprawie źle ułożonego chodnika po jakichś pra-
cach, które robiono latem. Chodzi o narożnik ulicy Słupeckiej - wylot Kutnow-
skiej. Chodnik na tym narożniku został tak niedbale położony, że część płytek 
natychmiast popękała, a ponadto położono go ze spadem do jezdni, co przy śnie-
gu i lodzie grozi niebezpicznym poślizgnięciem, a dzieci tędy idą do szkoły.

Obserwuję w gazecie „MY” czym chwalą się różne samorządy: Antoninek, Zie-
liniec, Główna …, tylko Osiedle Warszawskie widać nie ma się czym pochwalić. 
Doprawdy, dla mieszkańców nic się nie robi. Bo przecież nic wielkiego, co uła-
twiałoby lub poprawiałoby życie, się nie dzieje. Doposażenie boiska - czyli nie 
stworzenie od nowa - za ogromną kwotę kilkadziesiąt tysięcy - to doprawdy nic 
wielkiego. Mając pieniądze - iść na zakupy jest nietrudno. Gorzej jest zmobilizo-
wać ludzi do jakiegokolwiek działania, zapytać ich, co by chcieli mieć na swoim 
osiedlu. Pozdrawiam.                                                                  Barbara Stachurska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
               KEKS
Składniki: 5 jajek, 1 szklanka cukru, 3/4 

kostki masła, 3i1/2 szklanki mąki, paczka 
proszku do pieczenia, 2 paczki cukru wa-
niliowego, 400g bakalii: rodzynki, orzechy, 
figi, migdały, śliwki, skórka pomarańczo-
wa...

Przygotowanie. Jaja ubić z cukrem wani-
liowym na parze – na gęstą masę. Dodawać stopniowo roztopio-
ne schłodzone masło, mąkę z proszkiem do pieczenia i posiekane 
bakalie. Wąską foremkę do pieczenia wysmarować tłuszczem, 
obsypać bułką tartą. Wlać masę. Piekarnik nagrzać do 100 st. C., 
wsadzić foremkę, piec w temperaturze 180 st. C – 50-60 minut. 

andrzeJkowy wieczór
Zaczął się karnawał 2018, a my jego przedsmak mieliśmy w... 

andrzejki, które odbyły się w sali oddziału DPS przy Zamenho-
fa. To były andrzejki-maskarada, bo kto mógł przebrał się za cza-
rownicę. W związku z tym odbyły się wybory na najpiękniejszą 
czarownicę. Nie zabrakło wróżb andrzejkowych. Bawiliśmy się 
wspaniale. 

Pan Bogdan Minga to poznański aktywny emeryt, kibic Le-
cha, od 15 lat – malarz. Tworzy bardzo optymistyczne, kolorowe 
obrazy o dobrej energii. Spotkanie z autorem i jego twórczością 
było dla nas niezłą dawką... słońca i ukojenia w te pochmurne je-
sienne dni.

obrazy pana minga

Można powiedzieć, że grudzień mieliśmy bardzo... pracowi-
ty. Otóż podczas różnych zajęć terapeutycznych zajmowaliśmy 
się ,,wyrobem” ozdób na choinki, kartek świątecznych, pomysło-
wych dekoracyjnych małych choinek, zabawnych gwiazdorków, 
ozdobnych pudełeczek, poduszek. W niektórych zajęciach wspo-
magali nas goście ze Stowarzyszenia ,,Mali bracia Ubogich”. Plon 
tych zajęć można było oglądać na specjalnej wystawie w naszym 
DPS. 

prace  z braćmi ubogich

To był bardzo przyjemny wyjazd. Autokarem sprzed naszego 
DPS grono mieszkańców pojechało do restauracji Oaza w Strze-
szynku na wigilię. Zaprosiła nas Miejska Rada Seniorów, a gościł 
właściciel restauracji pan Jerzy Gumny.

Menu było... wigilijne, m.in. śledzie w różnej postaci, ryba, ka-
pusta z grzybami, ciasto. Dla urozmaicenia pobytu – koncert 
kolęd w wykonaniu Chóru Kurczewskiego. A na zakończenie – 
słodkie upominki dla każdego!

wigilia w gościnneJ oazie
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ombre, sombre i inne

 IMIENNIK  STYCZNIOWY

H O R O S K O P na StyCZEŃ

Karnawał 2018

BALTAZAR (6 stycznia) musi mieć w życiu określony cel. 
Wówczas dąży do niego niczym słoń (totem zwierzęcy), nie zwa-
żając co i kogo po drodze zniszczy, komu się narazi itp. Dla idei 
zrobi wszystko, ma nieugiętą wolę. Brzydzi się ludzkimi słabo-
ściami i i nie ma co liczyć na litość Baltazara. Jest subiektywnym 
egocentrykiem. Niezbyt komunikatywny, powściągliwy w wyra-
żaniu uczuć, ale zmysłowy. Lubi seks, dobre jedzenie, komfort.

MARCELI (16 stycznia) jest jak jesion (jego totem roślinny): 
giętki i wytrzymały. Bardzo żywotny i aktywny, potrafi rozma-
wiać, ma dar dyplomacji i intuicji, wyczucie psychologiczne,.
Potrafi być obiektywny, gdy mu to odpowiada (uwaga! to mani-
pulant). Mężczyzna-pozer: wali w stół pięścią, grzmi, grozi a w 
duchu zastanawia się czy inni dadzą się na to nabrać! W miłości 
Marceli jest zaborczy a nawet despotyczny, w seksie - zmysłowy. 

BARAN - Jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, któremu trudne nawet 
rzeczy przychodzą z dziecinną łatwością, zżymasz się i denerwujesz obserwując 
otoczenie. I nie pominiesz żadnej okazji, aby wykazać innym, że przy Tobie są 
bardzo mali. Nie bądź taką(takim) perfekcjonalistką(stą) albo nie dawaj tego do 
zrozumienia w tak ceremonialny sposób. Nie przysparza Ci to sympatii otocze-
nia. A tak w ogóle, to za dużo mówisz.

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

BLIŹNIĘTA - Z małej chmury - duży deszcz. Nie trzeba było lekceważyć pew-
nych symptomów. Teraz napracujesz się sporo, zanim rzecz całą wyprostujesz. 
Ale nie ma rady, lepsze to niż bierne czekanie co wymyślą inni. A wymyślą - co 
do tego nie masz chyba wątpliwości - rozwiązanie trudne do zaakceptowania. 
Dlatego lepiej wyprzedzić innych i samemu nadać kierunek wydarzeniom. Wy-
najdziesz dobre strony obecnej sytuacji. A jest ich sporo i zupełnie nie ma powo-
du do załamywania rąk.

RAK - Powodzenie towarzyszyło Ci niezmiennie w dotychczasowych po-
czynaniach, nic dziwnego, że przyzwyczaiłaś(eś) się niejako do ciągłych sukce-
sów. Dlatego też każda, najmniejsza chmurka na pogodnym niebie, uważana jest 
przez Ciebie za cyklon. Więcej odporności, a mniej przesady. Lubisz demonizo-
wać przeciwności. Przestań traktować wszystko tak prestiżowo. Pomyśl o taktyce 
na przyszłość, aby uniknąć podobnych sytuacji.

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

PANNA - Jako człowiek odważny, wspaniałomyślny, nie pamiętający urazów, 
jesteś tak często przegrana(y). Inni wykorzystują Cię bowiem aż do nieprzyzwo-
itości. Czas pomyśleć o własnych interesach. Plany realizujesz z dużym rozma-
chem i konsekwencją, ale nie wykluczone, że niezbędna okaże się pewna korekta. 
Wobec zaistniałych faktów trudno Ci bowiem będzie upierać się przy swoim. 
Skłócone otoczenie pozostaw na uboczu , niech się „wykrwawią”.

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

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

STRZELEC - Perspektywa jest kusząca, ale i dość niepewna. Wszystko będzie 
zależało od wielu czynników, trudno więc obecnie przewidzieć jak się sprawa 
zakończy. Lubisz co prawda ryzyko, warto się jednak zastanowić, co dalej. Na-
wet Twoja pracowitość może zostać wystawiona na ciężką próbę. Wiadomość 
przyjmiesz z niedowierzaniem, ucierpi Twoje poczucie odpowiedzialności i so-
lidności. Zbyt bezkrytycznie bowiem przyjmujesz wszystko, co inni próbują Ci 
mówić.

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

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

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

        O modnych fryzurach w tegorocznym karnawale 
                   mówi pani Izabela Jarysz (na zdjęciu), 
         fryzjerka z 20-letnim stażem z Salonu SAPHONA.
- Zdecydowanej rewolucji nie ma. Z długich włosów nadal cze-

szemy rozmaite warkocze z dobieranych włosów. To są tzw. war-

kocze chińskie czy też ,,chińskie schodki” albo mocno ,,poplątany” 
warkocz-kobra. Można upleść koński ogon albo go maksymalnie 
wygładzić, można drobno upleść tylko bok. Długie włosy nadają 
się na różne koczki – czy to tuż nad karkiem, czy też wysoko na 
czubku głowy. Z tymi koczkami trzeba jednak uważać i wziąć pod 
uwagę... wzrost partnera. Wysokie obcasy i taki kok a może okazać 
się, że przewyższamy partnera! 

Nadal modne są tzw. ombre, czyli włosy rozjaśnione od połowy 
długości, ale to już nie tylko połączenie ciemnych włosów z jasny-
mi, ale np. brąz z rudym czy brąz z kolorem blond albo ombre ko-
lorowe (to dla bardzo odważnych pań), np. niebieski z seledynem. 
Druga tendencja to sombre czyli rozjaśnione tylko niektóre pasem-
ka, np. przy twarzy. Bardzo duży dekolt, nagie ramiona można 
,,przykryć” rozpuszczonym, wystylizowanymi włosami. Krótkie 
włosy to rozmaite pazurki, boby, cięcia asymetryczne, ale już nie 
tak drastyczne jak niegdyś. 

I w długie, i w krótkie włosy można wpiąć ozdoby: kwiat czy piór-
ko, aby poczuć się karnawałowo. Nie są już modne brokaty... Moim 
klientkom zawsze radzę, aby nie eksperymentowały w karnawale, 
bo zupełnie nowa fryzura może popsuć zabawę! A przecież chodzi 
o jak najlepsze samopoczucie w taką przetańczoną noc! 

                                                                                                (E.K.)
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2018kołobrzeg
atRaKcyjne

nIEKręPująCE
b. tanie POKOje 
i aPaRtamenty

W dzielnicy SanatORyjnej
 waclaww@neostrada.pl

             tel. 94 351 72 34
     505 155 276, 697 144 395

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

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

OPTYK PLUS MINUS

Ul. Jana Pawła II 26, 
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

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

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIDEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 501 009 833 Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

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

RESTAURACJA

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

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

 solarium
kosmetyka 
umów się telefonicznie

536 107 777
ul. Konarskiego 10 Poznań





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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