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W NUMERZE m.in.: 
Mobilizacja pomocy dla Eryka
Prezydent wiedział, że nas pozwał?
Tajski azyl Mateusza Biskupa
Seniorzy młodnieją w Klubie
Obawy i przykrości z ul. Kotlarskiej

zasłużona  radość z finału orkiestry świątecznej pomocy   
w szkole podstawowej nr 45 na głównej   str. 11

Fot. Śniadek

auroczystość trzech króli 
w parafii na komandorii 
zgromadziła rzesze,,koronowanych głów”.
 po przejściu  pod plebanię, ks. proboszcz paweł deskur 
poczęstował wszystkich cukierkami          str. 7
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Blask odzyskała zabytkowa figura przy ul. Głównej, dnowiona 
niedawno kosztem Rady Osiedla, ufundowana w 1876 roku  

przez Marcina Witkowskiego z Zawad. 

Drewniane słupy z oznakowaniem 
tras turystycznych nad Cybiną i 
innych są tu nowym akcentem.   

Od wielu lat skrzywiony, zbędny stalowy 
słupek na sbiegu ulic Warszawskiej 

i św. Michała. A co ZDM?   

Pierwszy budynek dużego Centrum Hotelowo-Apartamentowego, 
powstającego na terenie byłego młyna  przy ul. Nadolnik, jest 

jaskółką kolejnych radykalnych zmian na  Głównej . 
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czy prezydent świadomie
pozywał mnie do sądu?

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.

placówka rpo w poznaniu

urzędników nie zabraknie 
Miałem prawo oczekiwać i oczekiwałem, ale bezskutecznie, przepro-

sin od prezydenta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka za bezprawne po-
zwanie redaktora „MY” do sądu. Pozew został przez sąd w całości 
oddalony, lecz przysporzył mi przykrości i straty czasu. Jednocześnie 
ujawnił fakt nadużycia uprawnień przez osoby podlegające prezyden-
towi: dyrektora L. Kurka i radcy prawnego Artura Mysłka. Miałem 
nadzieję, że prezydent Poznania nie przejdzie do porządku dzienne-
go nad próbą wprowadzenia go w błąd przez pracowników, chcących 
w interesie prywatnym wykorzystać posiadane pełnomocnictwa. Wy-
brany przez mieszkańców rządca Poznania nie zareagował jednak na 
nasz sygnał o tych nadużyciach. 

O co konkretnie chodziło? Otóż w sądowym pozwie przeciwko mnie 
w ubiegłym roku, prezydent jako Miasto Poznań domagał się zamiesz-
czenia w naszym miesięczniku sprostowań, które wcześniej nadsyłał 
do nas dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszek 
Kurek, a których nie zamieściliśmy. Ten urzędnik domagał się spro-
stowania jego zdaniem nieprawdziwych informacji, zawartych w na-
szych publikacjach o działaniach WOŚ w związku z usuwaniem nie-
bezpiecznych odpadów z magazynu przy ul. św. Michała na Zawa-
dach. Tekstów dyrektora L. Kurka nie wydrukowaliśmy, bo były za ob-
szerne oraz zawierały wobec nas zarzuty niedorzeczne i obrażające. 

Po naszej owej odmowie, dyrektor Kurek miał nieskrępowane prawo 
osobiście wystąpić z pozwem o sądowe nakazanie redaktorowi „MY” 
opublikowania na tych łamach sprostowań bezpłatnie i w całości. Ta-
kie możliwości daje ustawa Prawo Prasowe i musiałbym bezwzględnie 
wykonać sadowy nakaz, ale wspomniany urzędnik z tego prawa nie 
skorzystał. Zamiast tego zaangażował upełnomocnionego przez prezy-
denta J. Jaśkowiaka radcę prawnego Artura Mysłka, który wystosował 
przeciwko mnie odpowiedni pozew w imieniu... Miasta Poznania, czy-
li w imieniu prezydenta Jacka Jaśkowiaka! To właśnie było bezpraw-
nym nadużyciem, bo z pozwem mógł wystąpić tylko L. Kurek jako oso-
ba prywatna. Nie wyobrażam sobie, aby prezydent wiedział, że pozy-
wa mnie do sądu, bo przecież nie miał ku temu żadnego powodu. Jego 
autorytet jak i majestat Poznania zostały karygodnie, manipulacyjnie 
wykorzystane. Dlatego oczekiwałem reakcji zainteresowanego, bo nie 
wierzę, że akceptuje to, czego dopuścili się jego pracownicy.

                                                                                 Marcin dymczyk 

Nie od dziś wiadomo, że poznańscy urzędnicy są bardzo 
uodpornieni na obywatelską krytykę. Wcale się nią nie przej-
mują, udają, że jej nie ma, bo wiedzą, że ona im włosa z gło-
wy nie zrzuci. Urzędników chroni silny, pewny, niezawodny 
parasol ochronny instancji wyższej. dyrektor Zarządu dróg 
Miejskich pani Katarzyna Bolimowska idzie jeszcze dalej w 
ignorowaniu krytycznych opinii mieszkańców, wymyśliła na 
to nowy, oryginalny sposób. 

Pani dyrektor ZDM twierdzi mianowicie, że mieszkańcy swo-
imi nasilonymi pretensjami dają tylko wyraz swej zwiększonej 
obecnie świadomości i większego niż poprzednio zaangażowa-
nia w życie miasta. Te słowa K. Bolimowskiej należy rozumieć 
tak, że teraz ludzie bardziej niż kiedyś się czepiają urzędników, 
szukają dziury w całym, są przesadnie wymagający. Pani K. Bo-
limowska nie zgadza się z opinią, aby osobiście była adresatem 
publicznej krytyki. Czyli ZDM działa jak należy, a jego krytyki w 
istocie wcale nie ma. 

„Cały czas pracujemy nad reorganizacją ZDM, by nasze działa-
nia były jeszcze efektywniejsze – zapewniła dyrektor ZDM. -Pro-
szę pamiętać, że 20 naszych pracowników, doświadczonych inży-
nierów przeszło do Poznańskich Inwestycji Miejskich”. My miesz-
kańcy nie wiemy na czym konkretnie ma polegać cała zapowia-
dana „reorganizacja” ZDM, ale z pewnością w pierwszej kolej-
ności na zwiększeniu zatrudnienia w tej jednostce. Nie szkodzi, 
że pracownicy, którzy odeszli do PIM, odciążyli zarazem ZDM z 
wielu zadań. Nieśmiertelne prawo Parkinsona wykorzysta oka-
zję, aby stworzyć nowe etaty. Etatów nigdy w żadnej publicznej 
jednostce nie było i nie będzie za dużo, bo dają cenny elektorat 
władzy.md

Rzecznik Praw Obywatelskich otworzył w Poznaniu przy 
Placu Kolegiackim 17 (parter, sala 9) punkt przyjęć intere-
santów. Chodzi o to, by ze sprawą do Rzecznika można było 
przyjść i przedstawić swój problem osobiście. Wspomnia-
ny punkt w Poznaniu jest czynny co drugi miesiąc, w drugą 
środę, w godzinach 11.00 – 14.00. W roku 2018 wypadają to 
następujące daty: 10 stycznia, 14 marca, 9 maja, 11 lipca, 12 
września, 14 listopada. 

Kto może przyjść? Każdy, kto chce omówić swoją sprawę 
z prawnikiem od Rzecznika. jest to kolejny taki punkt przy-
jęć interesantów w kraju. Należy zauważyć, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich oprócz punktów przyjęć ma poza Warszawą 
także swoje trzy wyższej rangi placówki - biura terenowe w 
Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. do RPO wpływa około 
50-60 tysięcy skarg rocznie. To m.in. sprawy związane z utratą 
uprawnień emerytalnych, z udziałem w demonstracjach, z dzia-
łaniami ZUS. To również skargi od opiekunów osób z niepeł-
nosprawnych. Problemów obywatelskich w Polsce nie brakuje - 
podkreślił rzecznik praw obywatelskich. 

Po zlikwidowaniu w ubiegłym roku oddziału PKO BP przy 
ul. Warszawskiej 135 na Osiedlu Warszawskim, podniosły się 
masowe i ostre protesty przeciwko tej bezdusznej i aroganckiej 

decyzji dyrekcji banku. Brak placówki bankowej na tym 
terenie oznaczało wielkie utrudnienia dla rzeszy okolicznych 
mieszkańców. Społeczny sprzeciw, wsparty m. in. przez Radę 
Osiedla, dał oczekiwany skutek i stworzono tu ajencję PKO.

pko bp - zamiast oddziału jest ajencja
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razem działamy dla eryka!

walentynki z ... popiołem

Krzysztof Bartosiak

Zaledwie dwa tygodnie lutego, a ileż w tym 
czasie zapisanych w kalendarzu na 2018 rok 
świąt – większych i mniejszych, religijnych i 
obyczajowych. Zawsze w drugi dzień tego naj-
krótszego a zimowego miesiąca przypada re-
ligijne święto Ofiarowania Pańskiego, zwa-
ne zwyczajowo świętem Matki Boskiej Grom-
nicznej. I, zdaje się, że owa gromnica, gruba 
woskowa świeca pięknie przybrana, jest boha-
terką. To ona poświęcona w kościele ma rozja-
śniać każdą drogę naszego życia – aż po śmierć, gdy zapala się przy 
łożu konającego. 

Jeszcze czasem pokutuje przesąd, że gdy zapaloną świecę donie-
sie się do domu, to nikt w ciągu roku z rodziny nie umrze. Dziś 
niewielką zapaloną świeczkę ochrania się lampionem. I mało kto 
pewnie wierzy, że poświęcona gromnica od piorunów ochroni. To 
już lepszy piorunochron... A co do tego ma Matka Boska? W świa-
domości, zwłaszcza starszego pokolenia, gdzieś w zakątkach pa-
mięci pozostaje obraz Piotra Stachiewicza (XIX/XX) z cyklu ,,Le-
gendy o Matce Boskiej”, w postaci oleodruków, na którym Matka 
Boska zapaloną gromnicą w śnieżną (bardzo... polską) noc watahę 
wilków od siebie i synka odpędzała.

Ten dzień to tylko – dla wierzących – jakiś nostalgiczny przeryw-
nik w karnawale. A ten w tym roku bardzo krótki, bo już niecały 
tydzień po Gromnicznej – Tłusty Czwartek i miliony pączków a i 

faworków na ten dzień wypiekanych. Zdaje się, że to jedyna pozo-
stałość po mięsopustach, ostatnich dniach karnawału (,,ostatki”). 
Gdzież nam do tych dawnych balów i maskarad, do tamtych – zu-
pełnie z innej epoki – zajazdów od dworku do dworku, a w każ-
dym tłuste mięsiwa i tęgie picie. Gospodarze wiejscy, szlachetko-
wie rozmaici bawić się potrafili, a do prac polowych czasu trochę 
jeszcze mieli. 

I już ostatnia zabawa, ale tylko do północy (13 lutego) karnawa-
łu 2018 roku. Podkoziołek u nas, śledzik w Warszawskiem. I już 
czas muzykantów z izby wypędzić i żuru postnego skosztować.

W tym roku kalendarz psikusa nam sprawił i 14 lutego, czyli w 
Środę Popielcową ,zapisał też Dzień Zakochanych walentynkami 
zwany. Św. Walenty – męczennik, chcąc czy nie chcąc, ,,patronat” 
przyjął... Popielec i zakochani właściwie sobie nie wadzą, bo czy 
posypana popiołem głowa przeszkadza okazywaniu uczuć?! A te 
wyrażane są czerwonym jak krew serduszkiem w niczym nieprzy-
pominającym serca – narządu. No, może jest pewne podobieństwo 
do serca... krowiego. Dlaczego zatem symboliczne serce towarzyszy 
zakochanym, miłości itp. uczuciom? 

Może dlatego, że serce uważano za siedzibę myśli i uczuć. A 
może dlatego, że symboliczne serce przypomina kształtem powa-
by ciała kobiecego? A może dlatego, że wierne sobie pary łabędzi 
w miłosnym tańcu wyginają, właśnie na kształt serca, szyje ku so-
bie? Jakkolwiek jest, w okolicy walentynek wszystkich zakochanych 
ogarnia serduszkowe szaleństwo, któremu towarzyszą a to czeko-
ladki-serduszka, a to laurki-serduszka itp., itd. Byle tylko miłość do 
drugiego człowieka towarzyszyła nam na co dzień. I w karnawale, 
i w poście!                                                              Ewa Kłodzińska

Trwa pospolite ruszenie, można by rzec 
- prawdziwa mobilizacja. Niespełna 16-
letni chłopiec, nasz mieszkaniec chory na 
białaczkę potrzebuje leku kosztującego 
prawie 700 tys. zł. Rodzina takich pienię-
dzy nie posiada. W szkole Eryka powstały 
komitety pomocy. 

Na Wigilii z seniorami jedna z nauczycie-
lek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 
w Antoninku poprosiła o pomoc i wspar-
cie. Obiecałem włączyć się do działania. 
Na kolejnym spotkaniu Wigilijnym, tym razem z naszą Radą 
Osiedla, Panie Dyrektorki informowały o akcji i prosiły o wspar-
cie. Potem otrzymałem telefon z Osiedla Warszawskiego, że chcą 
dołączyć. Powstała grupa łącząca obie inicjatywy.

Pierwszą wspólną imprezą był festyn w szkole Podstawowej 
nr 46 przy ul. Inowrocławskiej na Os. Warszawskim. Przepro-
wadzona z rozmachem impreza, na której wystąpiły zaprzyjaź-
nione zespoły muzyczne, młodzież oraz aukcja dała efekt w po-
staci ponad 15 tys. zł. Trwała już zbiórka na koncie ,,Siepomaga-
”-wystąpiła nadzieja, że uratujemy chorego! Potrzeba podjętej na 
szeroką skalę akcji informacyjnej staje się głównym celem. Jest 
z nami Volkswagen, który drukuje nam plakaty - 10 tys. sztuk 
małych oraz 150 sztuk dużych. Radio Poznań nagłaśnia w eterze 
sprawę naszego mieszkańca. 

Odbył się ,,12 Bieg ze Światełkiem Maltańskim”, którego or-
ganizatorem był Przemek Walewski, członek Zarządu „dru-
żyny Szpiku”. Człowiek o wielkim sercu oraz zapalony biegacz. 
Bez wahania zgadza się włączyć w to ,,Drużynę” i z wpisowego 
przeznacza część środków na nasz cel (druga część jest przezna-
czona dla Oleńki). Jak się później okazuję, jest to kwota ok. 8 
tys. zł. Akcja nabiera tempa. Dzielimy się zadaniami, mnie przy-
pada rola dotarcia do mediów. Informuję więc lokalne czasopi-
sma oraz telewizję. Podchwytują temat i pojawiają się na osiedlu. 
Planowane są kolejne akcje. Na Jasełkach organizowanych przez 
naszą RO - czy to w Antoninku, czy w Kobylepolu - apelujemy 
o pomoc. W programie umieszczono piosenkę z przesłaniem. 
,,NADZIEJA”, którą śpiewamy w duecie z Ewą Michrowską, 

Ksiądz proboszcz dominik Kużaj z Kobylepola również 
ochoczo włącza się do akcji, informuje, iż w niedzielę odbę-
dzie się kwesta pod kościołem (jak się okazało, w sobotę rów-
nież zbierał dla Eryka). W Antoninku - koncert chóru ,,Spon-
taneo”. Już nie tylko nadzieja, lecz i wiara pojawia się w ludzkich 

sercach. Na deptaku organizowany jest „Łańcuch życia” - pomysł 
Arletki, jednej z uczestniczek naszej grupy. 

Niezmordowane pani Magda Kubica (v-ce dyrektor w ZSP 
nr 7 oraz pani Ewa (prosiła nie podawać nazwiska) nauczy-
cielka z SP 46 dwoją się i troją w koordynowaniu kolejnych 
inicjatyw. Nie wszędzie mogą uczestniczyć, lecz w ,,Tramwaju 
dla Eryka” - mimo obowiązków zawodowych - uczestniczy pani 
Ewa. Dziękuję dyrekcji macierzystej firmy MPK za możliwość 
wypożyczenia oraz WSZYSTKIM za udział w tym przejeździe, 
poświęcę Wam kolejny artykuł. Jeżdżąc i kwestując zwracamy na 
siebie uwagę zwykłych przechodniów. Nie mija doba, a cyferki 
na koncie przesuwają się jak sekundnik w zegarku. W 12 godzin 
urosło 15% i nadal rośnie!

Otrzymujemy e-meile i sms-y z gratulacjami, lecz laury na-
leżą się tym, którzy uwierzyli! Piszę ten tekst przed zakończe-
niem zbiórki, nie znam jeszcze końcowego wyniku, lecz myślę, 
że już wygraliśmy. Pisałem kiedyś na łamach tego czasopisma, 
iż moim marzeniem jest, by osiedle A-Z-K stało się jednym z 
najlepszych w Poznania, i wiecie co? Ono już nim jest, a stać się 
może jednym z najlepszych w kraju, bo takiej akcji i solidarności 
międzyludzkiej powinni nam wszyscy pozazdrościć!

Na koniec taka refleksja i wskazówka dla tych, którzy zamie-
rzają iść w moje ślady. Będą Was pomawiać  i wskazywać wasze 
wady, będą czasami wyśmiewać i fałszywie chwalić, przypisując 
sobie wasze pomysły, działania i ich rezultaty. Nie przejmujcie 
się, jeśli posiadacie pewność, że jest to właściwy kierunek. 

                                                                     Krzysztof Bartosiak
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latem ruszy budowa

belka i inne niespodzianki
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Od dziesięcioleci zapomniane ulice Dobrochny, Świętochny i Władymira

Nikt pewnie nie przypuszczał, że niewielki, aczkolwiek bardzo 
stary i wielce zabytkowy kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za 
Murami na Komandorii kryje w sobie (ale i pod fundamentami) 
tyle tajemnic. Trzeba było generalnego remontu, renowacji, kon-
serwatorskich zabiegów, aby odkryć niekiedy zdumiewające de-
tale. Pisaliśmy o nich: a to twarzyczka aniołka, a to stopa (reszty 
brak), a to napis nad amboną czy pradawny pochówek tuż przy 
kościele i wiele, wiele innych. Czasem nie nadążamy z opisem 
odkryć i zmian - były organy, a już ich nie ma, a mszom towarzy-
szą organy elektroniczne.

A co ze ,,starymi” organami? Zostały w dwa dni zdemontowa-
ne i poddawane są pracom restauracyjnym. Instrument zbudo-
wano w II poł. XIX w. przez firmy Muller i Ackermann z Wrocła-
wia. Jest ważnym zabytkiem budownictwa organowego tej epoki, 
tym ważniejszym, że zachowanym w pierwotnym kształcie mu-
zycznym i technicznym spośród 60 zbudowanych przez wspo-
mniane firmy na terenie dzisiejszej Polski. Inne znane są z opi-
sów czy fragmentarycznie, nie dając szans na pełną rekonstruk-
cję. Z programu specjalistycznych prac restauracyjnych wynika, 
że zakres robót jest wszechstronny, ale tutaj pomijamy szczegó-

ły, bo któż by z nas zlokalizował takie elementy jak np. ekspresje, 
bródki i baczki w piszczałkach? Naprawiane będą też wiatrowni-
ce i traktura (w której zadomowiły się kołatki). A jeśli już jeste-
śmy na chórze muzycznym (też będzie poddawany renowacji)... 
Podczas prac konserwacyjnych w murze znaleziono tajemniczy 
fragment belki. Wszystko wskazuje na to, że to dawna podpora 
balkonu, który był przynajmniej o metr wysunięty w głąb nawy 
głównej. 

Parafianie przez lata przyzwyczaili się do barw łuku tęczowe-
go zamykającego prezbiterium. Teraz, po zdjęciu warstw brudu, 
okazało się, że uwiecznione zespoły figuralne mają inne kolory: 
szaty Chrystusa są błękitne! Latem uczestniczących w nabożeń-
stwach czeka jeszcze jedna organizacyjna ,,rewolucja”: zamknię-
cie prezbiterium. Za zasłoną do prac przystąpią archeolodzy, któ-
rzy przy okazji głębokich wykopów chcą dociec czy kościół św. 
Jana Jerozolimskiego został zbudowany w miejscu przedchrze-
ścijańskiego cmentarzyska.

Bardzo możliwe, że gdy ten numer dotrze do naszych Czytelni-
ków, świątynia na Komandorii odkryje kolejne swoje tajemnice. 

                                   Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki
*Katedra Notre Dame (lata budowy: 1163 - 1345) w Paryżu 

jest... równolatką kościoła na Komandorii (istniał już w1170 r. pw. 
św. Michała) i też jest poddawana pracom konserwatorskim, bo 
grozi zawaleniu! Ogrom prac pochłonie ponad 100 mln euro i po-
trwa wiele lat. Prace w świątyni św. Jana Jerozolimskiego maja po-
trwać (w ogólnym zarysie) do końca tego roku.  

W lipcu br. powinna ruszyć od wielu lat obiecywana i zawsze 
odkładana budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira w 
Antoninku. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) właśnie przy-
gotowują ogłoszenie przetargu, a wyłonienie wykonawcy powin-
no nastąpić w maju br. Środki finansowe na całe przedsięwzięcie 
są przewidziane w miejskim budżecie na ten rok. Projekt został 
sfinansowany przez Radę Osiedla A-Z-K. 

Tym razem nic już chyba nie przeszkodzi, aby mieszkańcy 
posesji wreszcie doczekali się normalnych jezdni, chodników i 
oświetlenia. Pozostanie chyba na zawsze zagadką, dlaczego ulic 
Dobrochny, Świętochny i Władymira nie zbudowano kilkanaście 
lat temu, gdy powstała kompleksowo drogowa inwestycja na po-
zostałej części tego osiedla. Być może chodziło o to, aby urzędni-
cy ZDM mogli gdzie zlecać firmom wywożenie kłopotliwego od-
padu zwanego „pofrezem”. Wysypano go tu mnóstwo niemałym 
kosztem  i zupełnie bez korzyści dla mieszkańców. md

We wtorek 16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. 
Szpaków w Kobylepolu odbyło się spotkanie prezydenta Pozna-
nia pana Jacka Jaśkowiaka oraz dyrektorów jednostek budżeto-
wych miasta z Radą Osiedla oraz wszystkimi zainteresowanymi 
mieszkańcy (2 fot. z prawej). Poruszane były tematy i problemy 
Osiedla – dotyczące m.in. przebudowy ul. Folwarcznej i wiaduk-

tów kolejowych nad ul. Kobylepole, budowy ulicy Leśnej i drogi 
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Darniowej, możliwości zorganizo-
wania linii autobusowej na tej ostatniej oraz poprawy połączenia 
Osiedla Przemysława z pętlą tramwajową czy stan przebudowy 
ulic na Zielińcu. Po zakończeniu spotkania w sali gimnastycz-
nej, odbyły się rozmowy indywidualne z prezydentem. Spotka-
nie odbyło się w partnerskiej atmosferze i mamy teraz większą 
nadzieję, że trudniejsze problemy, którymi zajmujemy się jako 
Rada Osiedla, zostaną wsparte działaniami służb miejskich.

spotkanie z prezyden-
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      „sąsiedzka pomoc”
   i walentynkowy gotz

Teatr Scena na Piętrze

Cenię Artura Gotza za jego 
wokalną inteligencję i kultu-
rę, niebanalne piosenki z po-
czuciem, czasem wisielcze-
go, humoru. Jakoś tak mi się 
kojarzy z Markiem Grechutą, 
choć, oczywiście, w innym zu-
pełnie stylu... I mam nadzie-
ję, że zdania nie zmienię po 
walentynkowym spotkaniu 
(14 lutego, środa!, godz. 19), 
jako że wokalista chce zmie-
rzyć się z piosenkami Kaba-
retu Starszych Panów.  Wie-
lu już tę próbę podjęło cza-
sem dosłownie masakrując 
ten piękny literacko-wokalny 
materiał. Aż się boję, co zrobi 

Gotz... A wielbicielką Starszych Panów, pierwszego literackiego 
kabaretu w polskiej tv, jestem od zarania, choć jako dziewczę bar-
dzo nieletnie pewnie nie rozumiałam w czym rzecz z tym Przy-
borą-Wasowskim. Wsłuchiwałam się jednak w dialogi Starszych 
Panów, śmiałam się z owego ,,Przeklnę cię” czy  z ,,Tanich dra-
ni”, bawili mnie Gołas, Łazuka i Krafftówna, urzekała Jędrusik a 
Michnikowski zasmucał... To Artyści bez następców, to piosenki i 
dialogi jakich próżno szukać w rozmaitych ,,kabaretonach”...

Tymczasem po raz kolejny wystąpił, tym razem z ,,Sąsiedz-
ką pomocą”, świetny duet aktorski Marzanna Graff i Aleksander 
Mikołajczak. Publiczność Sceny na Piętrze podziękowała akto-
rom owacjami na stojąco, co jest wyrazem najwyższego uznania.  
Ta teatralna miniatura była zwieńczeniem 40-letniej pracy ak-
torskiej Aleksandra Mikołajczaka. 

Uroczystość odbyła się w Warszawie, a gratulacje składała też 
córka aktora Izabella Miko (znana m.in. jako odtwórczyni roli 
Anny German w telewizyjnym serialu), która zrobiła nie lada 
prezent, przylatując z USA gdzie mieszka, i niespodziankę, 
,,wkradając się” ,,na trzecią” do ,,Sąsiedzkiej pomocy”. To dobry 
czas dla aktora, który niedawno pokonał chorobę nowotworo-
wą. A teraz z żoną Marzanną, odpoczywa w Australii. Sympa-
tycznemu aktorowi życzymy trwałego zdrowia. I mamy nadzie-
je, że dyrektor Sceny na Piętrze Romuald Grząślewicz ponownie 
zaprosi do Poznania duet Graff-Mikołajczak. Będziemy bardzo 
zadowoleni!                                                           Ewa Kłodzińska    

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
osiedlowe aktualności

Rok 2017 był drugim pełnym rokiem działalności naszej Rady 
Osiedla. Z każdym dniem zdobywamy coraz więcej doświadczeń, 
wiemy jak sprostać różnym sytuacjom. Miniony czas to inwesty-
cje na Osiedlu, ale również wiele działań na płaszczyźnie kultu-
ralnej. Najbardziej zauważalnym, największym projektem w na-
szym rejonie jest trwająca przebudowa układu komunikacyjnego 
na Zielińcu. Zakończono tam już przebudowę dwóch mostów na 
Cybinie. Antoninek, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego na ulicy Pustej, odczuł dużą ulgę w tym rejonie. Na ulicy 
Kobylepole powstała platforma przystankowa, natomiast na ulicy 
Darzyborskiej wybudowano nowy chodnik. 

Nasza praca to także tradycyjne już festyny. W minionym roku 
odbyły się aż trzy eventy, a każdy z nich przyciągnął sporą część 
mieszkańców, nie tylko naszego. Nowością, która okazała się du-
żym sukcesem, było Kulturalne Lato z AZK. Fundusze na ten 
projekt pojawiły się w ostatnim momencie, bardzo niespodzie-
wanie, a do pierwszego wydarzenia pozostały nam dwa tygodnie 
na zorganizowanie całości. Okazuje się jednak, że presja czasu 

jest bardzo mobilizująca i wszystko udało się dopiąć na ostat-
ni guzik. Zapotrzebowanie na tego typu spotkania przerosła na-
sze najśmielsze oczekiwania. Dlatego dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby cykl wydarzeń mógł być kontynuowany również w 2018 
roku i udało się. Otrzymaliśmy zapewnienie miejskich urzędni-
ków o zarezerwowaniu funduszy na drugą edycję.

Mamy też ambitne plany na inwestycje w zakresie robót dro-
gowych. Na ulicy Wandy - od Bożeny do Warszawskiej - powsta-
nie bardzo potrzebny chodnik dla pieszych, jeszcze na ten rok 
zaplanowana została przebudowa ulicy Żelaznej. Do skutku doj-
dzie też długo zapowiadana budowa ulic Świętochny, Dobroch-
ny i Władymira. Jak podaje biuro prasowe prezydenta Poznania, 
najwięcej zmian będzie jednak w otoczeniu ulicy Folwarcznej, 
która ma być przebudowana na odcinku od ulicy Szwajcarskiej 
do ulicy Stalowej. W planach jest też rozbudowa ulicy Stalowej 
(na odcinku od ulicy Folwarcznej do ulicy Piwnej) oraz prze-
budowa skrzyżowania ulic Stalowej, Piwnej i Kobylepole. Prace 
skoordynowane będą z Aquanetem.

Nadchodzący rok zapowiada się bardzo dynamicznie, ale je-
steśmy przekonani, że starczy zapału i energii, aby zrealizować 
wszystkie zamierzenia.               Radna Magdalena Ziółkowska  

Spotkanie (16.01.18)z prezydentem Poznania panem Jackiem 
Jaśkowiakiem w Szkole Podstawowej nr 55 w Kobylepolu.

Włodarz Poznania wspomagany urzędnikami odpowiadał na 
zadawane pytania. Krótka relacja na stronie obok z lewej.

Fot. Krzysztof Styszyński    

Fot. Wojciech jachya   
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w poznaniu i warszawie

świętowanie w koronach

Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
rozpoczęły się 26 grudnia o godzinie 16, kiedy na dworcu Let-
nim odbyła się coroczna inscenizacja przyjazdu Ignacego jana 
Paderewskiego. To właśnie jego wizyta stała się impulsem do 
wybuchu Powstania następnego dnia. 

Główne uroczystości przy Pomniku Powstańców Wielkopol-
skich poprzedziła chwila zadumy przy grobie generała Stanisła-
wa Taczaka. Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, tradycyj-
nie w asyście harcerzy, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapa-
lone znicze na mogile tego pierwszego dowódcy Powstania. Pod 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyli wiązanki kwia-
tów przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wy-
jątkowym gościem był wnuk generała Stanisława Taczaka.

Na uroczystości tej nie mogło zabraknąć harcerzy Chorągwi 
Wielkopolskiej, której patronem są Powstańcy Wielkopolscy. 
Drużyna Reprezantacyjna Chorągwi wystawiła kompanię repre-
zentacyjną, wartę honorową oraz służbę porządkową, byli rów-
nież między innymi harcerze 100 PDH oraz wielu wielkopol-
skich hufców. Tradycyjnie harcerki i harcerze rozdawali rozety 
powstańcze. Wiązanki złożono także pod tablicami pamiątko-
wymi Franciszka Ratajczaka i Ignacego Jana Paderewskiego oraz 
przy Pomniku  15-go Pułku Ułanów Poznania. 

Po przemarszu ulicami do Fary, rozpoczęła się Msza święta w 
intencji powstańców. Wielkopolscy harcerze spotkali się na Ape-

lu Pamięci pod Pomnikiem Harcerzy nad Maltą, potem otwar-
ty został obóz powstańczy na Placu Wolności. Organizator za-
prosił wszystkich na rozgrzewającą grochówkę przygotowaną 
przez harcerzy i świeżo  wypieczony chleb z pamiątkową opaską 
rocznicową. W Auli Uniwersyteckiej odbył się uroczysty koncert 
pieśni powstańczych i polskich kolęd w wykonaniu Chóru „Po-
znańskie słowiki”.

Następnego dnia – 28 grudnia 2017r. przy słonecznej pogo-
dzie pamięć Powstańców Wielkopolskich mieszkańcy Wielko-
polski uczcili także w Warszawie. W kościele OO Dominika-
nów pw. Św. Jacka odprawiono Mszę św. w intencji Powstańców 
Wielkopolskich, w której udział wzięli  przedstawiciele władz 
Wielkopolski, Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego, harcerze Chorągwi Wlkp., drużyna reprezentacyj-
na Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Hufca ZHP w Środzie Wlkp., 
harcerze innych hufców oraz dwadzieścia pocztów sztandaro-
wych. Uczestniczyli również seniorzy z Wielkopolskiej Rady 
Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Po mszy świętej auto-
busy przewiozły wszystkich na plac marszałka Józefa Piłsudskie-
go, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza w asyście pocztów 
sztandarowych złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Hołd bohaterom sprzed 99 lat oddano również na Cmentarzu 
wojskowym na Powązkach, na którym spoczywa wielu powstań-
ców. Przemaszerowano następnie pod Pomnik Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej i do Kwatery na Łączce – miejsca pochówku pomor-
dowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 
1945-1956, gdzie znajduje się Panteon - Mauzoleum Wyklętych- 
Niezłomnych                                      Druhna Krystyna Krobska 

                                     (Skrót redakcyjny obszerniejszej relacji)

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim

dzień Trzech Króli to radosne święto Objawienia Pańskiego 
(Epifania). Tym weselsze, że od paru lat najmłodsi wierni, ale 
i księża, zakładają korony, więc królów i królowych jest co nie-
miara. Tak było i w tym roku – 6 stycznia w wielu parafiach,  
a i u św. jana jerozolimskiego na Komandorii. 

Po mszy św. dla dzieci, barwna procesja, śpiewając kolędy, prze-
szła pod probostwo, aby okadzić dom (tradycja sięga XV/XVI 

w.) i zgodnie ze zwyczajem, sięgającym XVI wieku, na drzwiach 
poświęconą kredą wypisać K+M+B 2018 jako symbol domu ka-
tolickiego. To inicjały imion królów-magów (Kacper, Melchior 
i Baltazar), tajemniczych przybyszów ze Wschodu, podążający 
za niecodzienną gwiazdą do miejsca narodzin Chrystusa, aby 
tam Małemu Chłopcu złożyć pokłon. W parafii na Komando-
rii ci królowie mieli naprawdę na imię Paweł (proboszcz), Jacek  
i Przemysław (wikariusze). 

K, M, B to też pierwsze 
litery łacińskich zdarzeń 
świętowanych niegdyś  
w ten jeden dzień: Co-
gitum – Matrymonium 
– Baptista (czyli Pozna-
nie -Wesele – Chrzest). 
Ksiądz proboszcz Pa-
weł Deskur miał dla dla 
dzieci (a i dla dorosłych) 
smaczne cukierki. My  
z kolei mieliśmy upomi-
nek dla ks. Deskura – naj-
nowsze wydanie gazety 
„MY”.

.   Ewa Kłodzińska 
Foto: Waldemar Malicki 
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mój tajski azyl
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”.

Każdy z nas potrzebuje miejsca, gdzie może się oderwać na 
chwilę od otaczającej rzeczywistości, od całego zgiełku współ-
czesnego świata. Miejsca, gdzie może odpocząć, wyciszyć się i 
naładować akumulatory na nadchodzące dni. Dla mnie takim 
miejscem jest niewielka wyspa Koh Kret leżąca na rzece Chao 
Phraya. O wyspie tej rzadko przeczytacie w przewodnikach, a je-
śli już to będą to bardzo zdawkowe wzmianki typu „Wyspa po-
łożona na północ od Bangkoku, w prowincji Nonthaburi. Zna-
na wśród okolicznej ludności z weekendowego targu, na którym 
można nabyć interesujące wyroby garncarskie”. I tyle. To tak, jak-
by napisać o Poznaniu „Miasto w zachodniej Polsce, założone w 
średniowieczu, znane ze Starego Rynku i Katedry”.

Kiedy prom przybija do brzegu, pasażerów ogarnia niepo-
wtarzalna mieszanka zapachów z setek straganów, które tworzą 
wspomniany wcześniej w zdawkowym, przewodnikowym opi-
sie targ. Sprzedawcy lokalnych wiktuałów oraz wyrobów glinia-
nych, z których słynie wyspa, głośno aczkolwiek nienachalnie re-
klamują swój towar. Weekendowy targ jest hałaśliwy, przesycony 
zapachami tajskiej kuchni, niemożebnie zatłoczony, ale i fascy-
nujący swoim autentyzmem. Turyści bowiem bardzo rzadko tu 
docierają. To tajski targ organizowany dla miejscowych i przez 
miejscowych. Kwintesencja tego kraju.

Kiedy wyjdziemy poza targ znajdziemy się na ścieżce spacero-
wej, biegnącej wokół wyspy. W idyllicznym krajobrazie, wśród 
niewielkich poletek, na których mieszkańcy uprawiają banany, 
mango, papaje i orzechy kokosowe. Gdzie wszechogarniająca ci-
sza aż świdruje w uszach. Gdzie wszystko jest autentyczne, gdzie 
nie ma nic dla picu ani na pokaz dla turystów. To chyba ostatni 
fragment Bangkoku nie zadeptany przez „farangów”. Dlatego tak 
kocham to miejsce. Za jego autentyczność. 

Idąc dookoła wy-
spy można się spokoj-
nie przyjrzeć życiu, jakie 
prowadzą zwykli, pro-
ści Tajowie. Ich skrom-
ne domki są najczęściej 
otwarte na oścież, tak 
że bez problemu można 
zajrzeć do ich domostw. 
Oni sami nie mają nic 
przeciwko temu. Nie 
tylko nie zmierzą intru-
za nieprzychylnym spoj-
rzeniem, ale uśmiechną 
się i zaproszą na poczę-
stunek. Turyści bowiem 
to rzadki widok na wy-
spie. Mam to szczęście, 
że przed moim condo-
minium zatrzymuje się 
mikrobus, który jedzie 
do prowincji Nontha-
buri i przejeżdża bardzo 
blisko przystani, z któ-
rej odchodzą promy na 
wyspę. Połączenie mam 
więc doskonałe.

Od ponad roku jestem 
na tej wyspie dosłownie 
co weekend. Mam tam 
już wielu znajomych. Właścicielka sklepu, Pani Nui, u której za-
wsze zatrzymuję się i kupuję coś chłodzącego, zaprasza mnie za-
zwyczaj na werandę swojego domu (to rzecz niespotykana – Ta-
jowie niezmiernie rzadko zapraszają obcych Tajów do domu, a 
co dopiero „farangów”!). 

Grupa lokalnych notabli, imprezująca zawsze w tym samym 
miejscu, zawsze woła mnie do siebie i trzyma dopóty, dopóki nie 
skorzystam z ich sowicie zastawionego stołu i nie spełnię z nimi 
kilku toastów. Właściciel lokalnej knajpy, niejaki Ming, pozdra-
wia mnie z daleka i od razu sięga do lodówki po butelkę złoci-
stego, chmielowego napoju. Lokalne dzieciaki gonią mnie na ro-
werach wrzeszcząc „Hello Teacher Matt!”. Czuję się tam u siebie. 
To mój azyl. Miejsce, gdzie ładuję akumulatory na nadchodzący 
tydzień.

Bardzo rzadko zdarza się, bym w jakiś weekend nie udał się na 
tę wyspę. Zdarzyło się to kilka tygodni temu. Wskutek innych 
zobowiązań nie zdołałem dojechać na moją ukochaną wyspę. 
Kiedy zawitałem tam w następny weekend, wspomniana wyżej 
Pani Nui – właścicielka sklepu spojrzała na mnie z wyrzutem: 
„A gdzie byłeś w zeszły weekend? Myśmy tu z obiadem czekali!”. 
Zrozumiałem, że stałem się już częścią tej wyspy… 

                                                                             Mateusz Biskup

Wyspa Koh Kret jest wyspą sztuczną. Trzysta lat temu ówcze-
sny król Syjamu (taką nazwę nosiła dzisiejsza Tajlandia) naka-
zał przecięcie jednego z meandrów rzeki kanałem skracającym 
żeglugę do Ayutthayi – dawnej stolicy kraju. Na wyspie osiadł 
lud Mon, wygnany z Birmy. Monowie sprzeciwiali się tamtejsze-
mu władcy i po wieloletnich prześladowaniach zdecydowali się 
na emigrację do sąsiedniego Syjamu. Oddali tutaj znaczne usługi 
dynastii Chakri (panującej w Tajlandii do dzisiaj), w zamian za co 
tajscy królowe zezwolili im na osiedlenie się na wyspie Koh Kret. 
Monowie bardzo szybko wtopili się w tajskie społeczeństwo.

Monowie od stuleci słynęli z misternie wykonanych wyrobów 
garncarskich, które po dziś dzień sprzedają na weekendowym 
targu organizowanym na wyspie. Wyspę tę „odkryłem” dzięki 
mojemu koledze z pracy, Amerykaninowi, który ją kiedyś kilka-
krotnie odwiedził. Ponieważ jestem ciekawski z natury, któregoś 
weekendu postanowiłem tam pojechać. Muszę Wam powiedzieć, 
że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy po raz pierwszy 
postawiłem stopy na tej wyspie wiedziałem, że będę tu wracał za-
wsze. I od tamtego czasu jestem tam dosłownie co weekend.

Prom na wyspę Koh Kret. .

Ścieżka spacerowa  biegnąca wokół wyspy Koh Kret. .

Przestawiciel ludu Mon prezentuje 
kilkusetletnie mauskrypty 

wykonane w języku swego narodu
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w przyjaznym gronie
Starzenie się człowieka jest zjawiskiem nie tylko biologicznym 

ale także wielowymiarowym procesem, który z jednej strony jest 
zależny od człowieka, a z drugiej od różnych czynników: społecz-
nych, ekonomicznych, biologicznych, psychologicznych, ekologicz-
nych, historycznych i kulturowych. Leszczyńska-Rejchert, 2002.

Lepsze życie z Klubem Seniora

Granice starości są płynne, a sam proces starzenia się czło-
wieka przebiega etapami. Teraźniejszość każdego z nas w pew-
nym momencie spotka ten moment, gdy będziemy starzy. jest 
jednak takie miejsce na Osiedlu Główna, gdzie czas jakby nie 
miał zbyt dużego znaczenia, gdzie starość ma się całkiem do-
brze i nabiera innego wymiaru. 

Od 2015 r. na Nadolniku z inicjatywy Rady Osiedla Główna 
przy Stowarzyszeniu Razem na Głównej powstał i do dziś funk-
cjonuje Klub Seniora. Zrzesza on osoby po 65 roku życia z rejonu 
osiedla. Do Klubu w tej chwili należy 15 seniorów, którzy wspól-
nie spędzają czas wolny.

Gwar, śmiech, czasem ostrzejszy żart rzucony dla rozładowania 
atmosfery dają się słyszeć w poniedziałki i w środy po południu. 
Seniorzy robią wspólnie wiele rzeczy. Są wśród nich pasjonaci fo-
tografii, dobrej kuchni, mody, miłośnicy gier karcianych i dobrej 
literatury. Seniorzy z Nadolnika uczestniczą aktywnie w ofercie 

miejskiej dla seniorów. Sami angażują się w życie rozrywkowe 
miasta. Ale najważniejsze jest chyba to, że zawsze są i wspólnie 
rozmawiają we własnym gronie. Dużo wtedy wspomnień, dużo 
uniesień i emocji. Bywają też smutki i cienie, ale gdzie jeśli nie we 
własnym gronie wypowiedziane nabierają innego koloru. 

Jeśli jesteś seniorem, siedzisz w domu i potrzebujesz aktyw-
ności - wpadnij do Klubu. Poznasz nowych ludzi, dostaniesz za-
strzyk pozytywnej energii, sam/sama dasz coś od siebie. Jeśli nie 
jesteś seniorem, a chcesz pomóc, potrafisz zorganizować cieka-
wie czas innym, przyjdź również. Drzwi są otwarte…Pamiętaj-
my! 

Zmiany związane z wiekiem prowadzą do ograniczenia samo-
dzielności, utraty poczucia bezpieczeństwa. Często zanika umie-
jętność pozytywnego patrzenia na świat i ludzi oraz tak cenne 
poczucie humoru. Stąd już tylko krok do tego, aby wycofać się z 
życia i ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. Dlatego należy re-
agować. Od nas samych zależy jak będziemy widzieć i odbierać 
otaczający nas świat. Starość to kolejny etap naszego życia, a nie 
coś obcego, zimnego i tak bardzo odległego… 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie Seniora 
zapraszamy zatem na Nadolnik 14 a. Zajęcia są bezpłatne. 
                                                                  Agnieszka Liberacka  
                                             Organizator Społeczności Lokalnej 
                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie fila Nowe Miasto 

Piosenka o klubie 
seniora na Głównej
W naszej dzielnicy 
Klub jest otwarty
I każdy senior 
może grać w karty.
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie,
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie w klubie 

jest.
Każdy z seniorów 
Uśmiech przyniesie, 
Zaraz na duszy 
Zrobi się lepiej. 
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie,
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie w klubie 

jest.
Nasza dzielnica 
Główną się zowie, 

Niech każdy senior
O tym się dowie. 
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie,
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie w klubie 

jest.
Tutaj do klubu 
Każdy się spieszy, 
Bo w naszym klubie
Każdy się cieszy. 
Ho, ho, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie,

 4 fot. Ewa Kubiak
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ambitne plany i nadzieje
Razem z nowym rokiem rozpoczął się okres przygotowań 

do rundy wiosennej sezonu 2017/2018. W połowie stycznia 
na boisko powróciły seniorki pierwszego i drugiego zespołu 
oraz seniorzy. Warto dodać, iż trzy najstarsze grupy zakończy-
ły rundę jesienną jako liderzy rozgrywek i z niecierpliwością 
oczekują powrotu do meczów o ligową stawkę. Grupy mło-
dzieżowe, po przenosinach w listopadzie na halę, trenowały 
systematycznie z małą przerwą w okresie świątecznym. 

Obecnie w szeregach Polonii jest sześć zespołów młodzieżo-
wych, do których regularnie zgłaszają się nowi kandydaci do gry. 
Niewątpliwie jest to efekt "pracy u podstaw", dzięki której Po-
lonia zyskuje silne fundamenty, a młodzież możliwość rozwoju 
sportowego talentu na każdym szczeblu drabiny szkoleniowej. 
Więcej informacji o otwartym naborze znaleźć można na klubo-
wym funpage-u oraz stronie internetowej http:tspolonia.pl

Poza przygotowaniami czysto piłkarskimi, Klub działa na 
polu inicjatyw społecznych. Środkiem do integracji społeczeń-
stwa lokalnego była organizacja turnieju piłkarskiego z okazji 26. 
finału WOŚP. W zawodach dla chłopców rocznika 2008, które 
miały charytatywny charakter, udział wzięły drużyny: AS Orlik 
Kaźmierz, AKF Poznań, OTPS Winogrady, TS Polonia Poznań, 
1920 Mosina, KKS Jurand Koziegłowy, PSS Junior Koziegłowy, 

Wielkopolska Akademia Piłkarska. Zawodnicy rozegrali świetne 
zawodny i dopisali również kibice, którzy w komplecie wypełni-
li halę sportową. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizacje tegorocznego turnieju, a w szczególności fir-
mie Astra Investments oraz Cukierni Broda.

Zarząd Klubu zabiga o uzyskanie wsparcia finansowego. Jed-
nym z takich projektów jest współpraca z organizacją pożytku 
publicznego Fundacja Studencka Młodzi Młodym, dzięki której 
podatnicy rozliczający PIT za 2017r mogą przekazywać 1% po-
datku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: TS Polonia 
Poznań 8227. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

                                      Konrad Kowalski Wiceprezes Zarządu

POLONIA rozpoczyna przygotowa-

ministrancki futbol Wkrótce upłynie 5 lat istnienia drużyny piłki nożnej, złożonej 
z ministrantów przy kościele parafialnym na Głównej. Chłopcy 
bardzo się cieszą, że obchodząc swój skromny jubileusz wystą-
pią w sportowych strojach, ufundowanych ostatnio przez wła-
ścicieli pobliskiej rodzinnej firmy GAL. Opiekujący się drużyną 
ksiądz Andrzej Muńko podkreśla jej znaczenie jako czynnika in-
tegrującego ministrancką brać i przyciągającego do niej dalszych 
chłopców z okolicy. Wszyscy są nieustannie zapraszani i bardzo 
mile widziani. Telefoniczny kontakt dla zainteresowanych: 607 
247 768.

Kierownikiem ministranckiej drużyny zwanej „Galusie” jest od 
początku Kamil Frąckowiak, kapitanem Maciej Ratajczak, a sę-
dzią i trenerem Kasper Pańczak. Około 10 czynnych zawodni-
ków w trzech kategoriach wiekowych trenuje i rozgrywa mecze 
na boisku „Orlik” Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej. 
Utrzymują kontakt z zaprzyjaźnioną drużyną ministrantów przy 
parafii w Naramowicach, gdzie często są goszczeni. Uczestniczą 
wspólnie w archidiecezjalnych turniejach piłkarskich ministran-
tów. Ksiądz A. Muńko ciepło wspomina życzliwość i pomoc ze 
strony aktualnego kierownictwa TS „Polonia”. md

Jesteśmy grupą mieszkańców z ul. Kotlarskiej. Od roku na 
działce przy ul. Kotlarskiej 3/5 oraz dwóch sąsiednich (jedna 
od ul. Głównej, druga od ul. Studziennej) działa skup używa-
nych aut i motocykli. Na naszej ulicy i w jej okolicach znajdują 
się liczne domy jednorodzinne oraz blok mieszkalny, a mimo to 
uruchomiono tam tą działalność. 

Wcześniej znajdowały się tam liczne drzewa i zieleń, żyły kacz-
ki, jeże i inne dzikie zwierzęta. Teraz dawny zielony teren zamienił 
się błotnisty grunt, wszędzie walają się części samochodowe i inne 
śmieci. Ulica stała się bardzo ruchliwa i niebezpieczna dla dzieci 
z pobliskich domów. Właściciele skupu parkują swoje samochody 
poza własnym terenem, niszcząc pobocze i nawierzchnię ul. Ko-
tlarskiej.  Niestety, właściciele skupu nie ograniczają się tylko do 
kupna i sprzedaży pojazdów, lecz również dokonują ich napraw, co 
wiąże się z uciążliwym smrodem lakieru i głośnymi hałasami. 

Najbardziej jednak obawiamy się zagrożenia pożarem i wy-
buchem, gdyż na tych działkach zgromadzono około 300 pojaz-
dów (często w kiepskim stanie technicznym, z wyciekami oleju i 
materiałów pędnych), a także liczne kanistry i pojemniki z łatwo-
palnymi materiałami oraz butle z gazem. Naprawdę, obawiamy 
się pożaru i wybuchu. 

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Państwową Strażą Po-
żarną, Strażą Miejską i Nadzorem Budowlanym, ale bez od-
zewu!!! Prosimy o pomoc i interwencję dziennikarską. Przypo-
minamy, iż w najbliższej okolicy znajdują się blok mieszkalny i 
liczne domy. Jesteśmy zdesperowani i zrezygnowani, gdyż nikt 
nie chce nam pomóc. Prosimy o pomoc.

                                                           Mieszkańcy ul. Kotlarskiej

DEWASTACJA  I ZAGROŻENIE
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
      REKORdOWY WYNIK!
Za nami 26. Finał WOŚP, w którym zagraliśmy wspaniale. 

Nasz Sztab zebrał rekordową sumę 31 188, 22 zł. Mamy okazję 
pochwalić się, że pieniądze te dodane do poprzednich trzynastu 
zbiórek dały wspaniały wynik ponad 262 tys. zł, czyli grubo prze-
kroczyliśmy ćwierć miliona złotych. Jest to zasługa wielu ludzi: 
wolontariuszy i ich rodzin, sportowców, artystów, nauczycieli, 
którzy poświęcili swój cenny czas i serce, aby pomóc noworod-
kom i seniorom. Na ten wspaniały wynik przez czternaście lat 
pracowało w naszym Sztabie ponad sześciuset wolontariuszy – 
uczniów i naszych absolwentów. Gdziekolwiek jesteście – w kraju 
czy poza granicami - serdecznie pozdrawiamy Was z Harcerskiej 3.

Za ubarwienie naszego Sztabu w 26. Finale i przybycie dziękujemy 
poznańskim i podpoznańskim drużynom, sportowcom i trenerom z 
Klubu Sportowego Sobieski Poznań oraz z TS Polonia, Szkółce Haj-
dasz, Szkółce Ambasada Dźwięku, młodym artystom oraz sportow-

com z SP 45. Cieszymy się, że rozgrywkom i pokazom sportowym, 
występom debiutantów czy profesjonalnych artystów towarzyszyła 
niezwykle radosna atmosfera. To był kolorowy dzień w środku zimy. 
Dziękujemy i zapraszamy wszystkich za rok.                     

                                            Sztab WOŚP przy SP 45 w Poznaniu

        OPERA NA GŁÓWNEj
Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz przy wsparciu poznańskiej 

opery prowadziło warsztaty dla uczniów gimnazjalnych przy 
Szkole Podstawowej nr 45 na Głównej. Projekt MOVING OPE-
RA 2.0 składał się z kilku elementów. Uczniowie zwiedzili scenę 
jak i kulisy opery, charakteryzatornię, rekwizytornię, garderobę 
oraz wiele innych miejsc, gdzie tworzy się sztukę. Obejrzeli pró-
bę baletową oraz przygotowania nowej sztuki. Wejście za kulisy 
i przyjrzenie się pracy teatru “od kuchni” uświadomiło, że w te-
atrze nie pracują wyłącznie aktorzy, ale że za przygotowaniem 
przedstawienia stoi wielu ludzi, lecz oni sami pozostają w cie-
niu. 

Kolejnym elementem były warsztaty z dyrygentem Grzego-
rzem Wierusem. Były one wyjątkowe, ponieważ każda klasa 
wzięła w nich udział, a nie tylko uczestnicy projektu. Najważ-
niejszym elementem przedsięwzięcia były warsztaty teatralne, 
poprowadzone przez reżysera Rana Arthura Brauna. Odbywały 

się codziennie od 4 do 8 grudnia o godzinie 15 i trwały dziewięć-
dziesiąt minut. Uczniowie uczyli się układów wykorzystywanych 
w choreografiach walk na miecze, współpracy z drugim akto-
rem, świadomości ruchu. Ważnym elementem było także uka-
zanie pewnych sztuczek teatralnych, dzięki którym widz ogląda-
jący spektakl ma wrażenie, że wszystko, co się dzieje na scenie, 
jest prawdą. 

Finałem projektu była otwarta próba, która odbyła się 9 grud-
nia o godzinie 19. Gośćmi byli uczniowie, rodzice, nauczycie-
le oraz wszyscy, którzy żyją operą. Uczestnicy zaprezentowali 
wszystko, czego się przez ostatni tydzień nauczyli. Ran Arthur 
Braun pokierował próbą i młodymi aktorami, dzięki czemu ca-
łość przebiegła płynnie i profesjonalnie. Przed występem ucznio-
wie mieli sesję fotograficzną, którą poprzedziła wizyta w charak-
teryzatorni. Mogli także zmienić swój wizerunek poprzez zało-
żenie wybranego przez siebie stroju. Autorem zdjęć z próby jest 
pan Piotr Zarówny, natomiast zdjęcia z pokazu robiły panie Re-
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Czytajmy!
zadowolenie i rozterki
Najpierw bardzo się ucieszyłam, bo na półce znalazłam bodaj 

najnowszy kryminał archeologiczny ,,Czarne światło” polskiej 
mistrzyni tego gatunku Marty Guzowskiej z profesorem Mario 
Ybl - geniuszem antropologii w roli głównej. Oto podwarszaw-
skie miasteczko, gdzie archeolodzy znajdują pradawne pochów-
ki antywampiryczne. Pojawiają się też trupy, proboszcz grzmi z 
ambony, że archeolodzy obudzili Zło. W recenzjach napisano, że 
to mroczny thriller niczym autorstwa Kinga, a sprawa mogłaby 
trafić do serialu ,,Kości”. 

Kryminałem jest też powieść Anny Fryczkowskiej ,,Starsza 
pani wnika”. Ktoś morduje okrutnie podwórkowe koty, ktoś 
morduje właściciela drogiego obrazu, a ten znika, znika też mat-
ka jednej z drugoplanowych bohaterek. Śledztwo (wcale nie pro-
wadzone przez policję) jest wielotorowe, a na czele stoi młody 
detektyw (z przypadku), ciamajda na utrzymaniu babci. Może 
Fryczkowska napisze coś jeszcze ze starszymi paniami w roli de-
tektywów. Tyle tylko, że ten wnuk-detektyw jakby trochę doj-
rzał...

Nigdy nie pasjonowałam się twórczością chilijskiego, literac-
kiego noblisty Pabla Nerudy (1902-1973, Nobel - 1971), nigdy 
nie zagłębiałam się w jego życiorys. Pewnie jednak pod wpły-
wem opowieści Marii Fasce ,,Kobieta z Isla Negri” poszperam, 
aby niewiedzę uzupełnić. Jeśli lektura powoduje takie zapotrze-
bowanie to oznacza, że rzecz została dobrze napisana. A w ,,Ko-
biecie z Isla Negra” mamy tylko niewielki fragment z bogatego 
życiorysu Nerudy, mamy tylko delikatnie nakreślone historie 
jego dwóch związków z kobietami (żonaty był trzykrotnie). Jest 
subtelna atmosfera, nie ma buzującego erotyzmu, ale on jednak 
jest! Obserwujemy też dorastanie jego nieślubnej córki, jej oczy-
ma patrzymy na to, co dzieje się w domu Nerudy w Isla Negri.

Do powieści historycznych podchodzę zawsze z pewną nieuf-
nością. Nigdy nie wiem ile tam fikcji, wyobraźni literackiej au-
tora, a ile faktów. I tak było z powieścią Aliny Zerling-Konopki 
,,Elżbieta matka królowej jadwigi”. To niezwykle szeroka pa-
norama wydarzeń w latach 1382 – 1387 w Europie Środkowej, 
począwszy od Neapolu poprzez m.in. Węgry, Bałkany, Królestwo 
Polskie, to opowieść o wielkich dworach, wielkich zdradach, o 
koneksjach, małżeństwach politycznych, skrytobójstwach etc. 
Jedną z bohaterek jest Elżbieta z Bośni, matka naszej królowej Ja-
dwigi, żony Władysława Jagiełły. Nie zostawiła po sobie potom-
ka, zmarła w połogu w wieku 25 lat.                  Ewa Kłodzińska

WITAMY W ŚWIECIE KSIĄŻEK
Tradycyjnie w SP nr 45 odbyło się pasowanie pierwszoklasi-

stów na czytelników biblioteki szkolnej. Uczennice z kółka bi-
bliotecznego „Mole książkowe”, wprowadziły  swoich młodszych 
kolegów w świat książek, inscenizacją „Krasnale w bibliotece 
szkolnej”. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chęt-
nie czytać książki i o nie dbać. Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-

plomy  i zakładki do książek. Następnie przyszedł czas na zwie-
dzanie biblioteki szkolnej, zapoznanie się z jej zbiorami, zasada-
mi udostępniania księgozbioru, a przede wszystkim na pierw-
sze wypożyczenie książki. Biblioteka szkolna zaprasza codzien-
nie oferując duży wybór książek dla najmłodszych! Zachęcamy 
także do korzystania  z zakładki „To warto przeczytać” na stronie 
naszej szkoły.

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

Ponad 40 mieszkańców Zielińca uczestniczyło 15 stycznia 
br. w spotkaniu z dyrekcją Zakładu Volkswagen Poznań – Fa-
bryka Samochodów Użytkowych i Komponentów. Tematem 
rozmów w siedzibie tej firmy była przebudowa układu drogo-
wego w Zielińcu, związana z rozbudową zakładu VW w An-
toninku. Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpi wiosną bieżącego 
roku.

Dyrekcja VW Poznań przedstawiła uczestnikom spotkania 
harmonogram planowanych prac oraz dotychczasowe działania. 
Natomiast o postępie prac na poszczególnych ulicach Zielińca 
opowiedzieli mieszkańcom  reprezentanci Zarządu Dróg Miej-
skich w Poznaniu i firmy Strabag, głównego wykonawcy robót.

Przebudowa Zielińca to wynik kilkuletniego dialogu i gło-
sowania przeprowadzonego wśród mieszkańców w maju 2013 
roku, dotyczącego możliwości zamknięcia ulicy Smołdzinow-
skiej i wykorzystania jej jako drogi wewnętrznej Volkswagena. 

Większość właścicieli nieruchomości na osiedlu Zieliniec wyra-
ziło wtedy zgodę na zmianę układu komunikacyjnego pod wa-
runkiem rozbudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Sośnic-
kiej. W 2014 roku został uchwalony miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, uwzględniający możliwość zamknięcia 
ulicy Smołdzinowskiej. Pozwala to na przygotowanie dalszych 
inwestycji Volkswagen Poznań na tym terenie.

mieszkańcy gośćmi Vw
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Ta część malowniczej i cennej przyrodniczo doliny Szklarki 
w Antoninku  (ul. Dobromiły) zostanie zabudowana, jeśli 

powstanie przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego tego terenu.Gołym okiem widać, że to skandal! 

nowości technologiczne
wspomagające nasze widzenie

z kroniki policyjnej
Ul. Wrzesińska. Julian M. oraz Joanna L. grozili pozbawie-

niem życia oraz spaleniem domu Waldemarowi S. oraz Izabeli S. 
Osoby zatrzymane przez dzielnicowych tut KP

Ul. Gdyńska. Skradziono pojazd Peugeot 3008 koloru czarne-
go 2011r. z parkingu niestrzeżonego.

Ul. Tomickiego. Nieznany sprawca dokonał kradzieży czte-
rech kołpaków od Citroena, straty 600zł.

Ul. Termalna. Nieznany sprawca dokonał uszkodzeniaq drzwi 
w samochodzie BMW, straty 1500 zł.

Ul. Gdańska. Nieznany sprawca poprzez portal allegro oszu-
kał oferując do sprzedaży ostrza Gilette, straty 100zł.

Ul. Główna. Robert S. podczas awantury groził swojej żonie 
Barbarze S. pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby wzbudziły w 
pokrzywdzonej obawę ich spełnienia.

Ul. Wrzesińska. Poprzez rzucenie nieustalonym przedmio-
tem dokonano uszkodzenia szyby czołowej w samochodzie Ford 
Mondeo, straty 1000zł.

Ul. Nadolnik. Wojciech L. posiadał susz roślinny. Zatrzymany 
przez OPP KWP Poznań.

Ul. Pobiedziska. Artur O. dokonał uszkodzenia ciała zgłasza-
jacej Alicji R. poprzez uderzanie i kopanie po ciele.

Ul. Warszawska. Aleksandra M. Zawiadomiła, że jej konku-
bent Patryk J. znęca sie nad nią psychicznie i fizycznie.

Ul. Warszawska. Mariusz K pomimo zakazu wydanego przez 
sąd kierował pojazdem Ford Ka na drodze publicznej, zatrzyma-
ny przez policjantów WZM.

Ul. Mogileńska. Uszkodzenie pojazdu Renault Traffic poprzez 
zarysowanie powłoki lakierniczej, straty 1500zł.

Ul. Kostrzyńska. Marian G. wielokrotnie - wbrew woli zgła-
szającej - zmuszał ją do współżycia płciowego. O zdarzeniu po-
informowano prokuratora i ustalono przesłuchanie przy udzia-
le sądu.

Ul. Łowicka. Nieznany sprawca poprzez wyrwanie z ręki do-
konał kradziezy torebki damskiej m-ki Espirit z zawartością 
portfela wraz z dokumentami, tableta Huawei oraz pieniędzy w 
kwocie 1800zł, łączna wartość strat 2400zł.

Ul. Wrzesińska. Marzena K zawiadomiła, że jej sąsiad Karol B 
groził jej pozbawieniem życia i zdrowia.

Ul. Zagórze. Nieznany sprawca poprzez wypchnięcie okna 
włamał się do przyczepy Tabbert Campina,z której dokonał kra-
dziezy radia przenośnego - straty 550zł.

Ul. Bałtycka. Kierująca pojazdem Alfa Romeo Daria K zjecha-
ła na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z cię-
żarówką marki renault. Kierująca doznała obrażeń ciała i została 
przewieziona do szpitala na ul. Szwajcarską.

Ul. Główna. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę 
zgłaszającego dokonał kradziezy laptopa marki Lenovo, straty 
2000zł.

Ul. Krańcowa. Michał D. posiadał przy sobie telefon pocho-
dzący z kradziezy, zatrzymany przez f-szy WZM.

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez wybicie doko-
nał uszkodzenia okna wystawowego w salonie fryzjerskim, stra-
ty 2000zł.

Ul. Krańcowa. Artur H. kierował pojazdem marki Seat będąc 
w stanie nietrzeźwości, zatrzymany na gorącym uczynku przez 
f-szy WRD KMP Poznań.

Ul. Warszawska. Paweł B. posiadał przy sobie woreczek stru-
nowy z zawartościa białego proszku pochodzenia narkotyczne-
go. Zatrzymany przez OPP Poznań

 Coraz więcej osób nosi okulary. Główną funkcją okularów jest 
korekcja wady wzroku, ale i ochrona układu wzrokowego przed 
szkodliwym promieniowaniem. W jaki sposób mogę chronić 
swoje oczy i poprawić swoje widzenie? 

Pierwszym i najważniejszym promieniowaniem, które znaczą-
co wpływa na nasz układ wzrokowy, jest promieniowanie UV, 
czyli ultrafioletowe. W soczewkach okularowych można zasto-
sować specjalną powłokę blokującą odbicie światła i chroniącą 
przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych. Dzięki 
tej powłoce zapobiegamy starzeniu się oczu, uszkodzeniu i chro-
nimy nasz wzrok przez chorobami spowodowanymi UV. Taki  
filtr można zastosować w okularach ze szkłami fotochromowymi 
i w okularach słonecznych. W poprzednim artykule wyjaśniłam 
działanie fotochromu. Jest to rodzaj soczewki, która zaciemnia 
się pod wpływem promieniowania UV przebywając na dworze. 

Innym równie ważnym promieniowaniem, na które jesteśmy 
narażeni każdego dnia, jest promieniowanie światła widzialnego 
o wysokiej energii, znanego jako światło niebieskie. Ten rodzaj 

światła jest emitowany przez słońce, energooszczędne oświetle-
nie i wszystkiego rodzaju urządzenia cyfrowe, takie jak smartfo-
ny, tablety i monitory LCD/LED. Choć niebieskie światło jest zja-
wiskiem naturalnym, nadmierna jego ilość może mieć negatyw-
ny wpływ na człowieka, powodując suchość i podrażnienie oczu, 
niewyraźne widzenie, zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia rytmu 
dobowego. Najnowsze powłoki BlueCare/Blue Control neutrali-
zują nadmiar niebieskiego światła zapobiegając jednocześnie po-
wstaniu objawów zmęczenia i oferując komfortowe, zrelaksowa-
ne i kontrastowe widzenie.

Obecnie ochrona wzroku jest możliwa i wyborów jest wiele. 
Kupując okulary zapytajmy optyka o najlepszą ochronę oczu do-
bierając odpowiednie szkła.

 mgr Rozalia Molenda Optometrysta w  
Wiceprzew.  Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki 

SKANDAL W DOLINIE SZKLARKI    NOWE DLA NASZEJ WYGODY

Część nowych elementów rekreacyjnego zagospodarowania 
terenów na Cybiną i Stawów Olszak. Atrakcyjną i kosztowną 

modernizację finansuje miasto pod nadzorem Zakładu Lasów 
Poznańskich. Czy te konstrukcje oprą się wandalom?
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
niecodzienny gość

Już od wielu lat tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodze-
nia w SP 55 odbywa się przedstawienie jasełkowe dla społeczno-
ści uczniowskiej. W tym roku były to jasełka misyjne pt.: „Idźcie 
na cały świat”. Pięknie zaśpiewana kolęda „Cicha noc” w języku 
polskim, ukraińskim, niemieckim, angielskim oraz hiszpańskim 
wprowadziła wszystkich w radosny, świąteczny nastrój. Archa-
nioł Boży Gabriel oraz aniołowie zaprosili do Betlejem do Świę-
tej Rodziny pasterzy, a gwiazda utorowała drogę Trzem Królom, 
którzy przybyli z darami do Dziecięcia. Patronka misji i misjo-
narzy św. Tereska od Dzieciątka Jezus przyprowadziła przedsta-
wicieli z Europy, Azji, Afryki, Ameryki, Oceanii, którzy złożyli 
Zbawicielowi hołd oraz  różnorodne dary. Wzruszający występ 
aktorów był przeplatany pięknym śpiewem kolęd w wykonaniu 
chóru szkolnego, grą na flażoletach oraz skrzypcach. Recytacja 

Paweł Czechowski z kla-
sy 3b SP 55 został laureatem 
ogólnopolskiego konkur-
su „Pyszne mleczne danie 
Kota Mleczysława” realizo-
wanego w ramach progra-
mu „Mamy kota na punkcie 
mleka”. Gratulujemy! Prze-
pis Pawła na deser mleczno-
owocowy został zamieszczo-
ny w „Książce pełnej mlecz-
nych przepisów” wydanej z 
Funduszu Promocji Mleka.                                                                                                                                           
                                   (zpm)

We wtorek 16 stycznia do naszej szkoły zawitał niecodzienny 
gość. Był nim prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Przyjechał na 
spotkanie z Radą Osiedla oraz mieszkańcami. Trochę swego cen-
nego czasu poświęcił też nam, uczniom Szkoły Podstawowej nr 
55. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie przy-
witali pana Prezydenta, a także przedstawili mu problem, zwią-
zany z oświetleniem parku, przez który codziennie przechodzi-
my, idąc do szkoły. Pan Prezydent bardzo dobrze przyjął naszą 
nieśmiałą prośbę i obiecał się tą sprawą zająć. Porozmawiał też z 
nami o naszych zainteresowaniach i planach na przyszłość. Wpi-
sał się także do księgi pamiątkowej. Było to bardzo miłe spotka-
nie.                                             Samorząd Uczniowski SP 55

Reprezentacja SP Nr 55 pod opieką pani Anny Płóciennik, 
pani Marty Wojcińskiej i pana Pawła Woźnego wzięła udział w 
corocznych zawodach sportowych, organizowanych przez po-
znański POSiR w Arenie. Wspaniała przedświąteczna atmosfe-
ra i mnóstwo atrakcji dla dzieci przyczyniło się do fantastycz-
nej rywalizacji sportowej między szkołami. W przerwach pod-
czas zmagań sportowych można było skorzystać z wielu atrakcji, 
jak np. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, zabawy sprawnościo-
we oraz kącik prac plastycznych. Całą imprezę wspomagała po-
znańska Straż Miejska. Dzieci wzięły również udział w konkursie 
na temat tradycji bożonarodzeniowych, wspólnie odpowiadały 
na niełatwe pytania i śpiewały kolędy. Wszyscy otrzymali oko-
licznościowe koszulki, słodycze oraz drobny sprzęt sportowy dla 
szkoły. Z niecierpliwością czekamy na koleją edycję zawodów!

                                                                             Marta Wojcińska

puchar pięciu milionów

„idźcie na cały świat”

mamy laureata

wiersza „Orędzie z Groty Betlejemskiej” i kolęda „O gwiazdo be-
tlejemska” przypomniała nam o chrześcijańskim wymiarze na-
szej egzystencji.

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku przedstawienie jasełkowe 
odegrano dla wspólnoty parafialnej. Licznie zgromadzeni widzo-
wie, rodzice, goście, wśród których był także ks. proboszcz Do-
minik Kużaj, gromkimi oklaskami podziękowali za piękne wy-
stępy uczniów z klas 2-7.

Serdecznie dziękuję za pomoc i owocną współpracę: pani Mał-
gorzacie Pietrzak za oprawę muzyczną, pani Magdzie Andrze-
jewskiej za przygotowanie zespołu flażoletowego, pani Marioli 
Bandosz za przygotowanie uczniów z klas trzecich, pani Monice 
Baszczyńskiej za misternie wykonane serwetkowe choinki oraz 
moim wspaniałym aktorom za ogromne zaangażowanie, dostar-
czenie wielu wzruszeń podczas misyjnych jasełek. Niech miłość 
Bożej Dzieciny opromienia serca każdej rodziny!              (zpm)
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satysfakcja 
kolekcjonera
Ubiegły 2017 rok był dla mnie osobiście wyjątkowy. już w 

roku 2016 udało się ponownie wydać, dzięki życzliwości wie-
lu ludzi w tym także członków Rady Miasta Poznania, kalen-
darz na 2017 r. pt. „Szlakiem Herbu Poznania”, propagujący 
95-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Wielki 
osobisty sukces. Następnie spełniło się jedno z moich skrytych 
marzeń, czyli pokazanie mojej wieloletniej kolekcji, dotyczą-
cej przedmiotów z wizerunkiem Herbu Poznania, szerszemu 
gronu publiczności. Ten projekt zrealizowany został również 
w ramach obchodów jubileuszu Towarzystwa Miłośników 
Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. 

We wspaniałej współpracy Klu-
bu Posnaniana, działającego w ra-
mach TMMP, dyrekcja Archiwum 
Państwowego w Poznaniu uży-
czyła nam swoje pomieszczenia i 
sprzęt wystawienniczy dla zorga-
nizowania mojej autorskiej, wir-
tualno–realnej wystawy pt. „Herb 
Poznania w przestrzeni miej-
skiej i nie tylko”. Została otwarta 
9 czerwca 2017 r. w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Archiwów i 
czynna była do końca roku. Plakat 
reklamujący wystawę przedsta-
wiał witraż Herbu Poznania au-
torstwa wspaniałego witrażysty 
wielkopolskiego pana Andrzeja 
Kruszony (fot. obok). 

Dzięki osobistym kontaktom, 
na wystawie zobaczyć można było 
również wyselekcjonowane eks-
ponaty z kolekcji wybitnego pol-

skiego filatelisty pana Bogdana Michalaka. W trakcie otwarcia 
tej wystawy zostałem osobiście przez dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu pana Henryka Krystka obdarowany kopią 
tłoku pieczętnego (oryginał znajduje się w Archiwum Państwo-
wym w Poznaniu), którym wykonana została najstarsza istnie-
jąca pieczęć z wizerunkiem herbu naszego miasta, umieszczo-
na przy dokumencie z 1 kwietnia 1344 r. Dokument ten również 
znajduje się z Archiwum Państwowym w Poznaniu. 

Łzy stanęły mi wtedy w oczach, bo nie spodziewałem się aż ta-
kiego zaszczytu. Miałem wówczas przyjemność, jako autor i ku-
rator wystawy, oprowadzić po niej zaproszonych na tą uroczy-
stość gości, w tym wspomnianego dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu pana Henryka Krystka, dyrektora gabine-
tu Prezydenta Poznania pana Andrzeja Białasa i prezesa TMMP 
pana prof. Antoniego Szczucińskiego. 

W tym miejscu drobna 
dygresja: 23 września 2017 
r. w obecności syna i syno-
wej osobiście mogłem „do-
tknąć” wspomnianą najstar-
szą pieczęć z wizerunkiem 
herbu Poznania. Opisać 
wrażenie z tej chwili – nie-
prawdopodobne! To coś ta-
kiego, jak dla alpinisty zdo-
być najwyższy szczyt. Chylę 
czoło przed panem Henry-
kiem Krystkiem, że pozwolił 
przeżyć mi taką chwilę! 

Wracam do tematu, bo to 
nie koniec zeszłorocznych 
satysfakcji. Kolejnego szoku 
doznałem, kiedy 23 listopa-
da 2017 r. organizator Biegu 
Niepodległości (odbywają-
cego się 11 listopdada w Po-
znaniu) w osobie dyrektora 
pana Artura Kujawińskiego 
oraz autora medali meda-
li na ten bieg Pana Damiana 
Drąszkiewicza wręczyli mi 
w pomieszczeniach Archi-
wum Państwowego dwa me-
dale z biegów w 2016 i 2017 
roku ze specjalnym dyplo-
mem. Medale te od razu zo-
stały włączone do wystawy. 

Tyle zaszczytów w jednym 
roku to coś niezwykłego! 
Kiedy myślałem, że nic wię-

cej nie może się zdarzyć, to okazało się, że po uroczystych ob-
chodach dnia 14 grudnia 2017 r. oficjalnego Jubileuszu 95-lecia 
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania  zorganizowanych w 
Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim w Po-
znaniu odbyła się promocja książki pt. „Stary Ogród Zoologiczny 
w Poznaniu” autorstwa pana Jana Śmiełowskiego i pana Stefana 
Anioły. W trakcie promocji jeden z antykwariuszów oświadczył, 
że sprzeda mi poszukiwany od dłuższego czasu żeton gazowy z 
herbem Poznania i będę mógł spełnić daną (w 2016 r.) kustoszo-
wi Muzeum Gazownictwa w Paczkowie panu Wojciechowi Kal-
fasowi  obietnicę przekazania tego żetonu do tamtejszych zbio-
rów. Przekazanie tego daru stało się dla mnie obowiązkiem, aby 
herb Poznania również znajdował się w tej szacownej placówce 
muzealnej. Cóż więcej może oczekiwać kolekcjoner od losu! 

Na zakończenie pragnę wszystkim Czytelnikom MY, a w 
szczególności ludziom pozytywnie zakręconym, życzyć w No-
wym 2018 r. dużo zdrowia i spełnienia wszelkich, nawet tych 
najskrytszych marzeń. Pozdrawiam                Marek Knasiecki
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

kolędy, jasełka...

...i po remoncie

To był niebanalny pomysł: nie pasterze i pastuszkowie, a posta-
ci z bajek przywędrowały do betlejemskiej groty. I to na bardzo 
wesołą nutę kolędy ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” i nostalgicz-
nej piosenki ,,El condor pasa”. A każdy bajkowy gość miał dar dla 
Jezuska: ognisko rozpaliła Dziewczynka z zapałkami, Czerwo-
ny Kapturek przyniósł koszyczek z wiktuałami, Pszczółka Maja 
przyfrunęła z miodem, Calineczka podarowała kwiaty, a Kop-
ciuszek złoty pantofelek. I jeszcze grotę odwiedziły Myszka Miki 
i księżniczka Elza. Urzekły układy taneczne, a zwłaszcza ,,Taniec 
aniołów”: roztańczyły się anioły, wszystkie tańczą rockandrolla... 
Całość przeplatały stare i nowe kolędy w wykonaniu chóru o bar-
dzo wdzięcznych głosach. 

Wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85. Całość reży-
serowała, scenariusz wymyśliła siostra Halina ze Zgromadzenia 
Sióstr Wspólnej Pracy, na klawiszach grał pan Krzysztof Szygul-
ski – nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 85. 
Szkoda tylko, że niesprawny mikrofon zakłócił odbiór widowi-
ska...                      Ewa Kłodzińska Fot. Hanna  Szymkowiak

PS. Tak więc styczeń minął w DPS przy Konarskiego jasełko-
wo-kolędowo. Z koncertem kolęd goszczono 15 stycznia Krąg 
Starszyzny Harcerskiej 10 PDH. Były też jasełka w wykonaniu 
maluchów z przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Kilka tygodni – aż do wigilii - trwał remont w DPS. Wymienio-
no płyty w holu i świetlicy-kaplicy (na zdjęciu): z miodowo-brą-
zowych na beżowe. Pomieszczenia te otrzymały też nowe oświe-
tlenie. Nie ma już nieco fantazyjnych lamp, na których wieszano 
rozmaite dekoracje (a to bombki, a to motylki czy kwiaty – w 
zależności od pory roku), które urozmaicały przestrzeń, są te-
raz światła w kapsułach. Odświeżono także ściany. Remont, choć 
wydawałoby się niewielki, komplikował ciągi komunikacyjne 
(również dostęp do DPS z zewnątrz). No, i przez szereg tygodni 
cosobotnie msze św. odbywały się w stołówce            . (eka) 

      POLEWKA 
to zupa, którą się robi w kilka minut. 

A jak syci, a jak rozgrzewa! No, i tania 
niezwykle. Wystarczy zagotować 0,5 l 
wody i do wrzątku wlać 0,5 l maślanki 
(względnie dobrego kwaśnego mleka) 
z roztrzepanymi w niej 3 łyżkami mąki 
pszennej. Potem, do ponownego zago-
towania, trzeba energicznie mieszać, 
aby się nie przypaliła i nie potworzyły 

się grudki. Można dolać (wg gustu smakowego) trochę śmietany, 
a na koniec zupkę wzbogacić (ale niekoniecznie) pokrojonym w 
kostkę białym serem. 

dodatki: smażone ziemniaki, albo ziemniaki puree z cebulką i 
przysmażoną pokrojoną słoninką. Albo pajda chleba.

                                    ***
Polewką w kuchni staropolskiej nazywano każdą zupę, z wyjąt-

kiem rosołu, barszczu i kapuśniaku, które miały takie same nazwy 
jak dziś. Do dziś w języku czeskim na zupę mówi się polevka. Na-
sza zupa jarzynowa to tam zeleninova polevka. Taki językowy ga-
limatias...

W starych kulinariach jest jeszcze polewka piwną, podawana na 
śniadanie a uwieczniona w II księdze ,,Pana Tadeusza”. Taką bar-
dzo sycącą zupę ,,z piwem” serwowano nawet dzieciom (podczas 
gotowania alkohol wyparowywał a pozostawał tylko swoisty aro-
mat i smak). W menu dawnych wigilii była polewka migdałowa. 
Była też polewka grzybowa. W ,,Panu Tadeuszu” jest także czarna 
polewka, ale to już zupełnie inny kulinarny temat. (E.K.)    
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 IMIENNIK  LUTOWY

H O R O S K O P NA lUTy

HIPOLIT (3 lutego) jest jak świerszcz (totem zwierzęcy) bar-
dzo przywiązany do ogniska domowego. Jego rodzina musi być 
stabilna, aby on sam czuł się bezpiecznie. Jest mężczyzną bardzo 
aktywnym, przedsiębiorczym, inteligentnym, błyskotliwym. Ma  
oczywiście też wady. Tak bardzo chce być zaakceptowany przez 
otoczenie, że rezygnuje z niektórych reguł moralnych. Chce być 
podziwiany więc czasem mija się z prawdą, zwłaszcza o sobie.    

ANASTAZjA (20 lutego) jest ruchliwa, szybko reaguje. Wy-
bucha jeśli coś się jej nie spodoba. Trudno ją wtedy uspokoić. Jej 
silna wola to, niestety, często zwykły upór: ma być tak jak ona 
chce. Anastazja zazwyczaj to piękna kobieta, ma wielkie powo-
dzenie u panów, ale w miłości jest niestabilna i zmienna w oka-
zywaniu uczuć. Podobnie zachowuje się w związkach przyjaciel-
skich, koleżeńskich: przytula i odrzuca...

BARAN - Miej na uwadze aforyzm St. J. Leca: "Streszczajmy się. Świat 
jest przeludniony słowami". - Czas chyba przejść do czynów i skończyć z 
pustosłowiem. Sama(sam) widzisz, że dotychczasowe efekty masz prak-
tycznie żadne, ale nawet nie możesz się temu dziwić, ani tym bardziej 
mieć do kogokolwiek pretensje. Wszyscy już mają słów dosyć, czekają 
na konkrety. Koło pewnej osoby w Twoim otoczeniu, tak Cię denerwu-
jącej, przechodź obojętnie. Nie zwracanie na nią uwagi będzie dla niej 
karą.

BYK - G. Laub powiedział: "Ceni się aforyzm m. in. dlatego, że za-
wiera półprawdy. To już jest bardzo wysoki procent". Zadowól się tym, 
dlaczego tak uparcie drążysz sprawę. Nawet, gdy się dokopiesz praw-
dy stuprocentowej, nie da Ci to żadnej satysfakcji. Wyraźny boom ma-
terialny. I głowa do góry. Zamiast obnosić marsową twarz, częściej się 
uśmiechaj. To budzi zaufanie i zjednuje ludzi. Pamiętaj, że wszyscy mają 
jakieś tam kłopoty.

BLIŹNIĘTA - Twoja postawa to wieczne opuszczanie rąk i czekanie 
na coś nie jest zbyt twórcza i motywacyjna. Walcz z biernością, tym bar-
dziej, że do tej pory zaliczano Cię do ludzi czynu, energicznych i z ini-
cjatywą. Inaczej wypadniesz z toru i jak ulał będzie pasowało do Ciebie 
powiedzenie H. Heine'go: "Najdalej zaszedł w ignorancji". Nic nie przy-
chodzi bez wysiłku, nie czekaj więc na przysłowiowe gołąbki...

RAK - Decyzja nie najłatwiejsza, ale gdy przyjdzie pora jej podjęcia 
pamiętaj o powiedzeniu, którego autorem jest Leonardo da Vinci: "Kto 
chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powie-
szony". Nie możesz chcieć wszystkiego na raz, bo istnieje realna groźba, 
że osiągniesz niewiele. Ale sprawa wymaga większego jednak wysiłku, 
sam talent nie wystarczy.

LEW - M. Ebner - Eschenbach: "Mądry głupiemu ustępuje. Smutna to 
prawda, toruje ona głupocie drogę do opanowania świata". Chyba więc 
dosyć tych ustępstw, uprzyj się w chęci postawienia na swoim. Masz stu-
procentową rację i czas uświadamiać to drugiej stronie. Należysz ra-
czej do ulubieńców fortuny, nie masz więc co przejmować się drobnymi 
przeciwnościami. Smak zwycięstwa będzie tym większy.

PANNA - "On mi się nie podoba. Dlaczego? Bo mu nie dorównuję" (F. 
Nitzsche). Jeśli będziesz wychodzić z takiego założenia, nie licz na przy-
jaciół w swoim otoczeniu. Każdy ma jakąś mocną stronę, ale ma prze-
cież i słabszą. Prawda jest taka, że nie znosisz w swoim gronie innych 
dominantów. Jeśli się za takiego uważasz, ukrywaj to dosyć głęboko. Od 
razu odzyskasz przyjaciół.

WAGA - "Wolałbym się powiesić, niż stale wszystkiemu przeczyć, sta-
le być w opozycji, stale w pogotowiu czyhać na braki i słabość mych 
bliźnich" (J.W. Goethe). Ale Ty nie wolisz. Nie dziw się więc uczuciu 
osamotnienia, a raczej zmień styl bycia. A wówczas i wokół Twojej oso-
by wiele się zmieni. Jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, ale 
zdobądź się jednak na trochę więcej samodyscypliny. Wydarzenia przy-

niosą sporo emocji.
SKORPION - Postępujesz dokładnie w myśl powiedzenia H. Hebbela: 

"Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowodnie-
nia głupstw". Co Ci to daje? Satysfakcję, pieniądze, pozycję? Nic z tych 
rzeczy. Czyżby to była drobiazgowość, a nawet małostkowość? Przemyśl 
sprawę, po co po próżnicy tracić czas. Na rozgrywające się wydarzenia 
reaguj bez emocji. Ten chłód zaprocentuje w przyszłości jakże trafną de-
cyzją. Nie ulegaj różnym namowom, masz przecież własne zdanie.

STRZELEC - M.Ebner - Eschenbach: "Kto nic nie wie, musi we 
wszystko wierzyć". Wniosek z tego jest prosty: na naukę nigdy nie jest 
za późno. Zmobilizuj się więc, popracuj intensywnie, zobaczysz, jak Ci 
się to opłaci. Kontakt bardzo ciekawy, warto iść tym śladem. W sporze 
się nie wypowiadaj. Problem rodzinny wymaga cierpliwości. Każdy ma 
swoje racje i trudno zająć stanowisko zdecydowanie po jednej stronie.

KOZIOROŻEC - "Gdy racje są kruche usztywnia się stanowiska" - St. 
J. Lec. Zdecyduj się więc na swój prywatny "okrągły stół", zdając sobie 
sprawę z faktu, że krok ten będzie wymagał ustępstw. Ale lepiej pójść 
na nie, niż trwać w takiej szarpaninie jak dotychczas. Wykorzystaj swo-
je atuty, a więc zręczność i umiejętność zdobywania sobie ludzi. Jeśli Ci 
nawet nie pomogą, to przestaną przeszkadzać. Najważniejsze - nie ule-
gaj tak łatwo różnym fascynacjom.

WOdNIK - J. Tuwim: "Błogosławiony ten, co nie mając nic do powie-
dzenia, nie obleka tego faktu w słowa". Niech będzie mottem Twojego 
zachowania i to nie tylko w tym tygodniu. Prawda jest taka, że zbyt ła-
two upajasz się swoimi słowami, a inni nie chcą. Budzi to z kolei Two-
ją niechęć do niektórych i zamiast sympatyków masz wrogów. Chociaż 
Twoje sprawy mają się wcale nieźle, ostatnio jakby stanęły w miejscu. 
Budzi to u Ciebie niepokój.

RYBY - "Głupio schlebiasz sobie, myśląc, że wmówisz w innych, w co 
sam nie wierzysz" - Vauvenargues. Albo kłam lepiej, albo zdecyduj się 
na inną taktykę. Nie zapominaj jednocześnie, że jest to dla Ciebie bar-
dzo ważny okres i bardzo ważna sprawa. Nie ma sukcesu bez ryzyka i 
jeśli nawet się boisz, nie odradzaj innym zdecydowanego działania. Za-
pominasz, że jest to sprawa, która może zupełnie odmienić niełatwe ży-
cie kogoś Ci bliskiego.

zasady dobrego wychowania
co kraj to obyczaj (2)

Wyjeżdżając gdziekolwiek poza Polskę, warto nie tylko zaopa-
trzyć się w np. mapy, tzw. rozmówki (jeśli nie znamy języka), ale 
i poczytać o podstawowych zasadach dobrego zachowania obo-
wiązujących w kraju-celu naszego wojażu, aby nie zrazić gospo-
darzy, aby nie być potraktowanym jako dziwak.

Polscy mężczyźni to już wymierający gatunek rycerzy, co to 
kobietę w rękę pocałują, przepuszczą ją w drzwiach, podadzą 
płaszcz. Nie spodziewajmy się takiej męskiej kurtuazji w żadnym 
kraju zachodnim. W tym miejscu przypomnę naszym dżentel-
menom, że jeśli już chcą kobietę w rękę cmoknąć, to do tej dłoni 
się schylają, a nie ciągną jej do swoich ust. A jeśli już o całowaniu 
mowa – u nas całujemy się serdecznie w policzki trzykrotnie, u 
Francuzów – czterokrotnie.

W naszym bon tonie nietaktem jest gadulstwo przy posiłkach, 
choć zdaje się, że ta zasada dobrego wychowania odchodzi do 
lamusa, bo rozmawiamy nawet przez komórkę itp. Poza stołem 

milczek jest u nas źle postrzegany. Tymczasem Fin nie jest roz-
mowny, milczący kompan to dobry kompan. Francuz lubi mó-
wić, nawet używanie wulgaryzmów nie jest naganne. Włoch jest 
gadatliwy, żywiołowy i głośny, a w mówieniu pomaga sobie... rę-
koma. Gesty w Italii są równie... wymowne i ważne jak sformu-
łowania werbalne. I trzeba się przyzwyczaić do kontaktu fizycz-
nego jak poklepywanie, szczypanie w policzek czy obejmowanie 
(co nie ma żadnego podtekstu). 

My mówimy ,,wszystkie dzieci są nasze” pod warunkiem, że 
dziecko w np. restauracji jest grzeczne, ciche itp. Włosi dzie-
ci uwielbiają do tego stopnia, że nie irytuje ich dziecko hałaśli-
we, biegające po restauracji, zaglądające do cudzych talerzy itp. 
Włoch z reguły (bo tak został wychowany) jest niezwykle życz-
liwy dla turysty, któremu na pewno pomoże dotrzeć do celu. A i 
jeszcze opowie nie tylko o zabytku, ale o sobie, wypyta też gościa 
o jego ,,życiorys”, rodzinę itp. 

Będąc we Włoszech możemy też spodziewać się np. komple-
mentów dotyczących stroju. Polak może czuć się zażenowany 
gdy Włoch będzie wychwalać jego np. krawat, ale to jest normal-
ne, w tym nie ma żadnego ,,płciowego” podtekstu. (cdn.)     E.K.  



18

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

www.kamieniarz.org.pl  

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

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. 61 653 26 49          509 207 061 

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

RESTAURACjA

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





      
      

Św. Kamila
apteKa 

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

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

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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149,-    

Bardzo proszę o przekazanie 1% dla mojego 
wnuczka Eryka, tak bardzo wymaga rehabilitacji. 

Eryk potrzebuje Państwa pomocy. DZIĘKUJĘ.                                                                                                                                        
                                               Longina -babcia Eryka


