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Rodzinna fiRma GaL z Głównej otRzymała ceRtyfikat za najwyższą jakość wyRobów   s. 10

Pogodnego bożego narodzenia szanownym Państwu czytelnikom  i bliskim,kich 
najlepszego nastroju

przy świątecznym stole,
miłych spotkań 

życzy  redakcja „my”

niecodzienni Goście z czech i białoRusi w sP nR 45                                                                                  s. 11
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W parku budowanym przy ul. Browarnej w Antoninku jest 
juzżgotowych kilkaset metrów pięknych ścieżek. 

Głaz z tablicą niech upamiętniają cierpienia wypędzonych, ale 
monumentalny pomnik musi wreszcie powstać w centrum miasta.

Barbarzyństwo Niemców przypomniał m.in. prezes Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan Henryk Walen-

dowski - dziecko wypędzonej rodziny, organizator rocznic. 
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APTEKA ŚW. KAMILA
           ul. Toruńska 23  Poznań

Godziny otwarcia:
   pon. - pt. 8-20
        sob. 8 - 14
 niedz. 9:30 - 13:30

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
                 ADAD ul. Konarskiego 12/14

PROPONUJE...
ZAKUPY NA ŚWIĘTA!!!

I NA CO DZIEŃ
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

WYROBY FIRMY GRZEŚKOWIAK
CHEMIA GOSPODARCZA

Wszystko w przystępnych cenach
pon.-sob. 5.30-22, niedziela 10-20

Wigilia 5.30-14
Klientom życzymy pogodnych Świąt!
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79-Lecie PieRwszych wyPędzeń 

to już  dRamat !
atak zamiast skRuchy

Już 5 listopada 1939 roku Niemcy uwięzili w obozie na 
Głównej pierwszych 217 Polaków. Teren otoczono potrójnym 
płotem z drutu kolczastego i wzniesiono wieżyczkę strażniczą. 
Obóz spełniał wyznaczoną rolę do maja 1940 r. w nazistowskim 
programie czystek etnicznych na terenie „Warthegau”. 

Jak co roku, 5 listopada br. przy pamiątkowym głazie i tabli-
cy na ul. Bałtyckiej zorganizowano uroczystość upamiętnia-
jącą terror okupanta niemieckiego, gnębiącego i zabijającego 
Polaków. Składano kwiaty i zapalano znicze pamięci. Na uroczy-
stość przybyło już tylko kilka osób, które jako dzieci doświadczy-
ły traumy obozowej w Lager Glowna i deportacji do Generalnego 
Gubernatorstwa. 

Na zaproszenie organizatorów, czyli Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, przybyły 
delegacje oraz osobistości życia politycznego i społecznego: 
poseł RP Bartłomiej Wróblewski, delegaci europosła Ryszarda 
Czarneckiego, ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk, Wo-
jewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, Prezydenta Poznania, Rady Miasta Poznania, Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Byli również przedstawiciele 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Instytutu Zachodniego, Kuratorium Oświaty, Stowarzysze-
nia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Muzeum 
Niepodległości, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego, Stowarzyszenia „Katyń”, Związku Miast Polskich, Ne-
kielskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia na Rzecz 
Hipoterapii LAJKONIK, Rady Osiedla Główna.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: liceów św. Ma-
rii Magdaleny, im. Ignacego J. Paderewskiego, im. Karola Libelta 
oraz Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP „Poznań”.

Tematykę wypędzeń poruszyli w swych wystąpieniach: Hen-
ryk Walendowski – prezes Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika Wypędzonych, dr Marta Szczesiak-Ślusarek (Instytut 
Pamięci Narodowej),  prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Za-
chodni), poseł RP Bartłomiej Wróblewski.

W przemówieniach wyrażano nadzieję, że za rok uroczystość 
odbędzie się przy ul. Towarowej, tj. na działce przeznaczonej 
na pomnik Wypędzonych Wielkopolan. Ostatnio nastąpiło 
pewne przyśpieszenie prac przygotowawczych. Na przyszły rok 
Miasto Poznań rezerwuje odpowiednią kwotę, by ten zaległy od 
lat pomnik mógł być zrealizowany.           Henryk Walendowski

Artykuł pod przewrotnym tytułem „Gospodarny Poznań” za-
wierał istotne zarzuty pod adresem Zarządu Dróg Miejskich i 
Poznańskich Inwestycji Miejskich, ale przez cały kwartał żadna 
z tych jednostek na krytykę nie zareagowała. Była to więc sytu-
acja w istocie normalna, bo ignorowanie przez miejskich urzęd-
ników kłopotliwych pytań jest praktyką powszechną i niestety 
akceptowaną z góry. 

Błędy wytknięte na tych łamach przez wiceprzewodniczącego 
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Mieczysława Wa-
chowiaka mogły zostać wysłuchane ku poprawy złego działania 
magistrackich służb. Nikt jednak z decydentów opłacanych za na-
sze pieniądze nie zechciał przyjąć opinii doświadczonego społecz-
nika i właściciela solidnej poznańskiej firmy rodzinnej. Wykazał 
on m.in. opieszałość, rozrzutność i nieudolność po stronie ZDM 
i PIM.

Nikt się tymi szkodliwymi zjawiskami nie zainteresował, nato-
miast redaktor naczelny „MY” otrzymał sążniste pismo z żąda-
niem, aby zostało ono wydrukowane w naszym miesięczniku pod 
wyraźnym tytułem „Sprostowanie”. Niczego wprawdzie  nie pro-
stowało, ale oskarżało nas o pisanie nieprawdy, uchybianie rze-
telności dziennikarskiej itp. Wspomniane pismo z atakiem na 
redakcję „MY” i odrzucające dokumentowany artykuł M. Wa-
chowiaka podpisali niestety osobiście dwaj szefowie spółki PIM 
- prezes Jaromir Weigel i wiceprezes Krzysztof Sas. Szkoda, bo 
mogli zareagować w sposób im przysparzający chluby, a miastu 
i mieszkańcom korzyści. 

Mogli przecież pozostać ponad niechęci wobec krytykujących i 
zaprosić ich na przykład na spotkanie w swojej siedzibie na rze-
czowe rozmowy. Warunki ku temu mają znakomite, bo stosun-
kowo niedawno powołana spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 
zajmuje całe czwarte piętro w budynku Kupca Poznańskiego przy 
Placu Wiosny Ludów. Takich warunków mogą rzeczywiście pozaz-
drościć inni bardzo liczni i często stłoczeni urzędnicy miejscy w Po-
znaniu. 

Prezesi PIM nie zaproponowali otwartej rozmowy krytykującym 
ich firmę, bo wówczas musieliby zmierzyć się z twardymi faktami. 
Prezesi PIM wysłali nam więc zredagowane przez prawnika pismo, 
sięgając po wygodne praktyki zlecanie zadań inym za nasze pie-
niądze.                                                                Marcin Dymczyk

Poznański rekord smogu

Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu, podane 
przez agencje światowe (Air Quality Index) pokazują dramat. 
W rankingu najbrudniejszych miast ostatnio Poznań zajął 7 
miejscu większych miast świata, daleko przed Krakowem (27 
miejsce), miastami śląskimi, tradycyjnie brudnymi miastami 
Azji, Kosowa, Macedonii. Jesteśmy krajem najniebezpiecz-
niejszym dla zdrowia mieszkańców z wszystkich krajów Unii, 
a Poznań tu niechlubnie lideruje.

Smog nie boli i zwykle go nie widać, najbardziej niebezpieczny 
jest dla dzieci, osób chorych i starszych. Lekarze zwykle nie po-
trafią łączyć ze smogiem licznych alergii, chorób układu odde-
chowego, napadów astmy, podrażnienia spojówek, nosa i gardła, 
zawałów, uszkodzeń układu nerwowego, podrażnienia skóry, 
bólu głowy, chorób nowotworowych, zaburzeń rozwoju płodu, 
poronień, autyzmu u dzieci itp. 

Władze miasta muszą rozmawiać z ruchami obywatelskimi, 
mającymi pomysły i propozycje działań przekraczające nie-
moc administracji (postawa „niedasie”). Koalicja Antysmo-
gowa Bye Bye Smog z Poznania ma takie propozycje.  Niestety 
magistrat Poznania nie chce z nikim rozmawiać. Pełnomocnik 
prezydenta od jakości powietrza nie współpracuje z nikim, a w 
wywiadzie stwierdzić, że Poznań nie ma problemu ze smogiem.

Na podstawie materiału, który udostępnił Wiesław Rygielski
Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog,  Poznań

Podczas sesji Rady Miasta 27 litopada br. demonstranci żądali 
m.in. zwielokrotnienia nakładów na ochronę powietrza.
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tak wybRaLi Ludzie! 

Krzysztof Bartosiak

och, PadeRewski!

Wybory samorządowe pokazały nieste-
ty, że znowu głosowaliśmy raczej ,,prze-
ciw” niż ,,za”. Działam społecznie już 
kilka lat, a ,,społecznie” to znaczy bez 
funduszy czy poparcia partii. Z lepszym 
albo z gorszym efektem wprowadzam w 
życie zmiany, których oczekuję z innymi. 

Stowarzyszenie „Przystanek Folwarcz-
na”, które współtworzyłem, działa nadal. 
Rada Osiedla budowana przed niespełna czterema laty stała się 
prężnym i efektywnym organizmem. Wzrosły aktywność miesz-
kańców i zainteresowanie naszą pracą, co potwierdza liczba  
otrzymywanych e-maili i telefonów 

Osiedle A-Z-K nie jest już tylko ,,zaściankiem” miasta, lecz w 
wielu dziedzinach przejęło rolę lidera. W konkursach i plebi-
scytach różnego rodzaju zajmujemy zawsze czołowe miejsca, a 
niektóre wygrywamy, vide ,,Zielony Poznań”. W działaniach in-
tegracyjnych wyprzedzamy większość osiedli, a ,,Lato Kultural-
ne” stało się już wzorcem dla miasta. Na kanwie tego wydarzenia 
,Estrada zainicjowała ,,Lato z Estradą”

Ale nie wszędzie jest tak ,,różowo”, w inwestycjach ,,gonimy” 
służby miejskie. Przetargi niejednokrotnie ogłasza się zbyt późno 
i roboty ciągną się przesadnie. Nad tym ostatnio nie tylko ubole-
wamy, lecz staramy się dokładniej patrzeć na ręce urzędnikom.

Do wyborów samorządowych wystartowałem pod szyldem 
społeczników -,,Koalicja Prawo do Miasta”. Po dwóch tygodniach 
,,krążenia” po terenie (Szczepankowo, Chartowo, Warszawskie-
Pomet-Maltańskie, Zawady-Główna-Śródka i część Starego 
Miasta) wrzuciłem do skrzynek kilka tysięcy ulotek, przeprowa-
dziłem dziesiątki rozmów z mieszkańcami. Przekonałem się, że 
mam doskonały kontakt z ludźmi. Dziękuję Wam z całego serca 
za wsparcie i pomoc! Poznałem też wielu świetnych i prężnych 
ludzi, jak Karina Kozanecka-Łabędzka, Alicja Wilak, Kornelia 
Piotrowska czy Maria Sokolnicka-Guzek. Dziękuję!

Cóż ...do Rady Miasta trochę zabrało, lecz wynik, jaki osiągną-
łem, miernik zaufania mieszkańców to 1374 głosy! Przy ordyna-
cji nie faworyzującej dużych ugrupowań z pewnością zasiadłbym 
w ławach Rady Miasta.

Informuję, iż nadal zamierzam realizować swe pomysły i li-
czę na współpracę. Powtarzam za sławnym Prezydentem: "Nie 
pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty mo-
żesz zrobić dla swojego kraju". 

                                      ***
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

składam Państwu gorące życzenia spełnienia marzeń  
oraz ciepła w rodzinnym gronie!     Krzysztof Bartosiak

,,Gdy pojawił się na scenie Ignacy Paderew-
ski, artystę powitała orkiestra fanfarą, a na sali 
ozwały się rzęsiste oklaski. Ignacy Paderewski, 
ubrany w elegancki frak, z białym kwiatem 
w butonierce, kłaniał się publiczności tak ni-
sko, że aż się  rozsypywała wokół jego twarzy 
i głowy niezwykła fryzura, mianowicie bardzo 
długie włosy osobliwego rudoblond koloru, po-
równywane z racji barwy i długości do lwiej 
grzywy. Nikt podobnej fryzury nie nosi. Paderewski ma piękną 
twarz ze szlachetnym w rysunku nosem. Osobowością swoją spra-
wia wielkie wrażenie(...)” pisała entuzjastycznie sto lat temu sta-
teczna żona, matka i babcia Marianna z Malinowskich Jasiecka.

 Nie mogła, oczywiście, przewidzieć, że Paderewski-patriota sta-
nie się jako polityk orędownikiem Polski ,,wielkiej i silnej, wolnej i 
niepodległej” (tak pisał w swojej odezwie do Polonii w Stanach 22 
maja 1915 roku), a i mężem opatrznościowym nie tylko zniewo-
lonych Wielkopolan, że w rządzie niepodległej wreszcie Ojczyzny 
zajmie miejsce pierwsze.  

Stałby się zapewne dziś gwiazdą mediów i portali wszelakich, ce-
lebrytą, artystą śledzonym przez paparazzich. Miałby pewnie Pa-
derewski dziś grono fanek i fanklubów wiele. Pewnie po takim czy 
innym koncercie byłby od razu zaproszony do telewizji śniadanio-
wej czy kolacyjnej, gdzie kokietowałby widzów opowieściami jak 
to odmówiono mu w młodości umiejętności pianistycznych, jak 

został skreślony z listy słuchaczy Instytutu Muzycznego w Warsza-
wie, który jednak – przywrócony do łask – skończył, dzięki swo-
jej imponującej wytrwałości. Jako kompozytor był kontrowersyjny: 
od uwielbienia pokoncertowego (,,Lwów oszalał”) do nagan niewy-
brednych (o Symfonii: ,,paskudztwo muzyczne”), co dziś (zwłasz-
cza dziś!) byłoby wspaniałym przyczynkiem do żywych dyskusji 
przed kamerami tv. Zwłaszcza, że ostatecznie Paderewski znalazł 
się w gronie uznanych i docenianych artystów. 

Byłby Paderewski niewątpliwie pupilem rozmaitych plotkar-
skich ,,pudelków” za sprawą swojego życia osobistego. Karmiłaby 
się publika wszelaka doniesieniami o Paderewskiego małżeństwie 
krótkim i tragicznym, bo zaledwie 10-miesięcznym , zakończonym 
śmiercią żony kilka dni po urodzeniu syna Alfreda. Tenże okazał 
się niepełnosprawny fizycznie (choroba Heine-Medina) do wóz-
ka inwalidzkiego przykuty. A jeszcze więcej newsów dostarczyła-
by historia drugiego małżeństwa – z Heleną – rozwódką, która już 
wkrótce zaczęła grać pierwsze skrzypce, nie zważając na pozycję 
męża-polityka. Czasem wyprzedzała go o krok. Ale taka żona się 
jednak przydawała. Bądź co bądź to ona przyjęła w imieniu ,,dy-
plomatycznie” chorego małżonka hołd wielotysięcznej rzeszy dzieci 
w Poznaniu w grudniu 1918 roku. Tuż przed wybuchem Powsta-
nia Wielkopolskiego...     

...a pod koniec grudnia tego roku do Poznania znowu tak jak sto 
lat temu przyjedzie Paderewski, witany – tak jak wtedy – entuzja-
stycznie. Tyle tylko, że dziś nie wskrzesi żadnej iskry powstańczej, 
bo nie musi. Ale do walki ze słabościami narodowymi Paderewski 
ciągle jest nam potrzebny...                                   Ewa Kłodzińska 

W kościele pw. Ducha Świętego w Antoninku 21 listopada br. 
odbyła się Wieczornica z okazji 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości. Po raz kolejny Agencja Artystyczna Larte z uczniami 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 spisali się ma medal. Ak-
torzy Andrzej Lajborek oraz Mariusz Kąźmierczak przejmująco 
oddali nastrój. Utwory Chopina i Paderewskiego i monologi, wy-
wołały żywiołową reakcję publiczności. Całość widowiska można 
obejrzeć na fanpagu Rady Osiedla A-Z-K. Krzysztof Bartosiak 

Patriotyczne wzruszenia
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oPieszaLe, RozRzutnie, nieskutecznie

Z lewej: dlaczego ten wykop w całkiem nowym chodniku?
Z prawej: dlaczego wycięto drzewo, które nie przeszkadzało?  

Wyjaśniamy kolejne przymiotniki powyższego tytułu w na-
dziei, że nie spotka nas żądanie sprostowania tego artykułu. 

OPIESZALE. Aż 3 miesiące potrzebowali prezesi spółki Po-
znańskie Inwestycje Miejskie na reakcję wobec krytyki w „MY” z 
sierpnia br. Wtedy opublikowaliśmy artykuł z gorzko ironicznym 
tytułem „Gospodarny Poznań” autorstwa wiceprzewodniczącego 
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Mieczysława Wa-
chowiaka. Zwlekając tak długo z odpowiedzią na artykuł urzęd-
nicy sami potwierdzili zarzut, że PIM działa wolno i opieszale. 

ROZRZUTNIE. Dostarczone nam specjalnym kurierem, a nie 
zwykłą poczta, pismo stworzone widocznie przez wynajętego 
prawnika, jest dowodem zbędnego wydawania publicznych środ-
ków. Mamy więc tu potwierdzenie zarzutu rozrzutności. 

NIESKUTECZNIE. „Sprostowanie” przysłane naszej redakcji 
nie zmieściło się w ustawowo określonym maksymalnym czasie 
21 dni od publikacji artykułu, którego dotyczy. Dlatego nie mu-
simy drukować wspomnianego tekstu, a więc działanie prezesów 
PIM okazało się całkowicie nieskuteczne. 

                                                 ***
W artykule „Gospodarny Poznań” z sierpnia 2018 r. w Cza-

sopiśmie Mieszkańców „MY” autor Mieczysław Wachowiak 
przytacza wyłącznie fakty potwierdzone w korespondencji Rady 
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zarówno z Zarządem 
Dróg miejskich jak i spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie. 
Obu tym jednostkom zarzuca m.in. przewlekłość działań, nie-
dotrzymanie ustaleń, zwiększenie zaplanowanych kosztów aż o 
800 tys. zł. Obok przytaczamy najistotniejsze stwierdzenia owe-
go artykułu, którego sprostowania domagała się po trzech mie-
siącach spółka PIM, a ZDM w ogóle nie zareagował na krytykę. 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Już z początkiem 2016 roku przekazano ze środków Osie-
dla AZK 140 tys. zł do ZDM na wykonanie projektów ulic 
Dobrochny, Świętochny, Władymira oraz Miłowita i Dobro-
wita. W marcu 2017 Rada Osiedla uruchomiła 1.730 tys. zł na 
realizację pierwszego projektu, to jest budowy ulic Dobrochny, 
Świętochny i Władymira. Uzyskano zapewnienie, iż inwestycja 
będzie wykonana do końca 2017 roku.

W sierpniu 2017 ZDM poinformował, że sprawę przekazał 
do spółki PIM (Poznańskie Inwestycje Miejskie). PIM oświad-
czył, że ...nic nie wie o sprawie. W październiku  ZDM wyjaśnił, 
że „trwa procedura przekazywania dokumentacji do PIM”. 

W grudniu 2017 PIM podały, że budowa Dobrochny, Świę-
tochny i Władymira będzie realizowana od 1 maja do 30 wrze-
śnia 2018, a ZDM potwierdził ten terminu. Ze strony PIM nie 
było żadnych zastrzeżeń co do wysokości kwoty przekazanej na 
inwestycje. 

PIM rozstrzygnął przetarg 16 maja 2018, a jedyny wykonaw-
ca, jaki się zgłosił, zażądał 2.146 tys. zł, czyli 400 tys. więcej 
niż przewidywał kosztorys. Nasuwa się tu obciążające pytanie: 
dlaczego ogłoszono przetarg tak późno? Takie przetargi ogłasza 
się z początkiem roku, aby mogło uczestniczyć wiele firm, a pro-
ponowana cena wynikała z uwzględnienia konkurencji. 

ZDM poinformował 11 czerwca 2018 Radę Osiedla AZK 
o konieczności dofinansowania budowę ulic Dobrochny, 
Świętochny i Władymira kwotą 800 tys. zł. Zagrożono, że w 
przeciwnym przypadku żadna z dróg na osiedlu nie będzie wy-
konana. Nie mając wyjścia Rada Osiedla uległa szantażowi i 
podjęła taką uchwałę.

Z kwoty 1.730 tys. zł wynikającej z kosztorysu inwestorskiego 
zrobiła się kwota 2.530 tys. zł, czyli o 800 tys. zł większa!. Spół-
ka PIM zwiększyła koszty o ponad 300 tys. zł na samych urzęd-
ników i zewnętrznych inspektorów nadzoru. Dlaczego zadania 
wykonywane przez PIM wymagają dodatkowych kosztów, a ter-
miny są tylko na papierze?                                               Opr.MD

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.

Radość i Pytania
Po trzydziestu kilku latach oczekiwań będziemy mieć wresz-

cie cywilizowane ulice Dobrochny, Świętochny i Władymira! 
Szkoda tylko, że pomimo długotrwałych „uzgodnień” fachowców 
różnych miejskich jednostek, nowy chodnik na Świętochny roz-
kopano właśnie przez Gazownię. Szkoda, że ZDM odpowiedział 
na nasze kolejne pisma w obronie drzew dopiero, gdy drzewa zo-
stały wycięte. Szkoda, że o wartości estetycznej wyciętych przy 
Świętochny drzew zdecydowali urzędnicy ZDM, a nie miesz-
kańcy. Czy uporządkowanie zieleni na ulicy Świętochny (od Do-
brochny do Kingi) miało polega na całkowitym jej usunięciu, jak 
się stało? 

Nadal nie wiemy, nikt nie chce czy nie potrafi nam wyjaśnić, 
po co odbywały się „konsultacje”, skoro wykonawca ulic reali-
zował inny projekt, niż nam pokazano. Po co na wewnętrznej 

ulicy Świętochny, o znikomym natężeniu ruchu samochodo-
wego i pieszego, wybudowano po obu stronach jezdni chodni-
ki o szerokości 3,5m i 3,2m? Na ulicy Władymira (od Bożeny) 
chodnik ma szerokość 2m i obok pozostawiony został pas ziemi 
o szerokości 1,3m. Dlaczego nie zrobiono tak na Świętochny? 
Chcemy na te pytania uzyskać odpowiedzi urzędników!       

                                                                        Barbara Krzyśków

Nowe chodniki i jezdnia na ulicy Władymira.  

Nowe ulice w Antoninku
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 Józefa i Franciszek Gromadzcy przed II wojną.

„Palił nam twarze lodowaty wiatr
i hamsin nam gorącym piaskiem smagał twarz ...”

ewakuacja z Piekła
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (2)

17 września 1939 roku wojska so-
wieckie zajęły m.in. polską Gro-
dzieńszczyznę. Wkrótce nastąpiła 
pierwsza fala deportacji Polaków, 
którzy bezpowrotnie tracili wszyst-
ko. Tak jak rodzina podchorążego 
Franciszka Gromadzkiego, piłsud-
czyka: dom, pola uprawne, kawałek 
lasu otrzymane wcześniej za zasłu-
gi w wojnie 1920 roku. Franciszka 
aresztowano, a jego żonę Józefę z sześciorgiem dzieci w wie-
ku od 4 do 17 lat wywieziono w głąb ZSRR do Nikulińskiej 
Bazy. O nieludzkich warunkach podróży i bytowania opo-
wiada nam pani Zofia Maślak z domu Gromadzka, wówczas 
10-letnia dziewczynka. Pierwszą część - ,,Z domu do piekła” 
- zamieściliśmy w poprzednim numerze MY. Kontynuujemy 
wspomnienia pani Zofii. 

pyszności – ,,warkocze” plecione z pasków wysuszonego melona. 
Przy tym kramie bardzo z sobą walczyłam: co wyciągnęłam rękę, 
aby zwędzić taki warkocz, to ją cofałam, bo mama zawsze ostrze-
gała nas, abyśmy nie żebrali i nie kradli. 

To moje niepewne zachowanie zauważyła pewna kobieta, do-
myślając się, że jestem z transportu Polaków. Obiecała zaprowa-
dzić mnie do ,,polskiej” willi, ale najpierw wzięła mnie do swojego 
domu. Pamięć jest dziwna – do dziś pamiętam, ze był tam pięk-
ny pokój z fortepianem. I jeszcze smak rosołku z ryżem, którym 
mnie poczęstowała. A potem odprowadziła na miejsce, gdzie już 
czekały ciężarówki, które miały nas zawieźć na dworzec. Tylko 
mnie brakowało! Wszyscy na mnie krzyczeli! A na dworcu był 
już podstawiony ,,szałon”, czyli zestaw kilkudziesięciu bezprze-
działowych wagonów osobowych  (nasz miał numer ,,18”) i tak, 
zaopatrzeni w chleb, konserwy, ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Nie obyło się bez 
dramatycznych 
wydarzeń, oczy-
wiście, z moim 
udziałem. Na jed-
nym z postojów 
poszłam ze starszą 
o pięć lat siostrą 
Henią po wrzą-
tek. Tymczasem 
rozległ się sygnał 
odjazdu pociągu. 
Ona wskoczyła do 
najbliższego wa-
gonu, a ja z tym 
dzbankiem peł-
nym wody uparcie 
czekałam na na-
szą ,,osiemnastkę”. 
Tymczasem po-
ciąg nabierał tempa 
i... odjechał. Beze mnie. Zostałam na peronie. Ze złości rzuciłam 
dzbankiem. Nie rozbił się. Rozpłakałam się. Ktoś zabrał mnie do 
budynku stacji. Pracownica obsztorcowała mnie: nie mam co 
płakać tylko odpowiadać na pytania. Zapisała nazwisko i inne 
dane, posadziła mnie koło siebie. 

Wie pani co zapamiętałam z tego miejsca? Zegar! Duży z wa-
hadłem. Bo – tak mi powiedzieli – za godzinę przyjedzie inny 
pociąg, który dogoni ten ,,mój”. Patrzyłam na ten zegar. Było już 
późne popołudnie. Minęła godzina, a tu nic się nie dzieje. Ja zno-
wu w płacz, że mnie oszukali. No, to mi tłumaczyli, że teraz po-
ciągi potrzebne są ,,sołdatom”, więc mam cierpliwie czekać. 

Muszę tu powiedzieć, że wszyscy bardzo się mną interesowa-
li,. I jeszcze jedno – Rosjanie jako naród to dobrzy, szczerzy lu-
dzie. Tak bardzo się zainteresowali małą płacząca Polką. Dawali 
jedzenie, jakieś pieniążki, pocieszali. Anonimowi ludzie, szkoda, 
że nigdy nie dowiedziałam się kim byli, nie mogłam im podzię-
kować... 

Dopiero o 5. rano przyjechał pociąg. Wysiadło z nich dwóch 
rosyjskich oficerów lotnictwa i wzięli mnie z sobą. Obiecali się 
mną zaopiekować. Wcisnęli mnie między pasażerów – a ci nade 
mną lamentowali, dziwili się, że jestem taka dzielna. Przejechali-
śmy 40 km przez pustynię Kara Kum do stacji Ak-Bułak. 

Wszyscy bardzo mnie pilnowali, abym na żadnym postoju 
sama nie wysiadała! Tu, w bardzo ładny budynku, czekała na 
mnie mama. Ale to nie było koniec tej przygody, bo nasza ,,18” 
odjechała. Wróciliśmy więc do pociągu, którym przyjechałam. A 
potem dogoniliśmy wreszcie ,,nasz” pociąg. W Taszkiencie... 

(cdn.)                                                    Zofia Maślak (not. E.K.)  

Tymczasem trwała wojna, zmieniały się fronty, ale i toczyły 
się dyplomatyczne rozmowy m in. także na temat deportowa-
nych Polaków. I tak któregoś dnia komendant obozu na zebraniu 
oznajmił: -Macie wolność, bo idzie front. Ruszajcie jak najszyb-
ciej... (umowa  polsko-sowiecka zawarta została 30 lipca 1941 r. 
- dop. E.K.). Nie zapomnę jak wszyscy zaśpiewaliśmy ,,Jeszcze 
Polska nie zginęła kiedy my żyjemy...”. Pamiętam tę radość, że 
uciekamy z tego piekła, ale i te obawy, ten strach co dalej będzie. 

Trzeba było jak najszybciej dotrzeć (wiele kilometrów!) do sta-
cji kolejowej. Każdy na własną rękę. Nam udało się dostać na 
przyczepę traktora, potem jechaliśmy jakąś furmanką. - To był 
taki swoisty ,,autostop” - uśmiecha się pani Zofia. - Czas zatarł już 
szczegóły tamtej podróży. Wreszcie jednak dotarliśmy do Kujby-
szewa, który w związku z zagrożeniem zajęcia Moskwy przejął (1 
listopada 1941 r. - dop. E.K.) tymczasową funkcję stolicy ZSRR. 
Tutaj przeniesiono m.in. placówki dyplomatyczne, również pol-
ską z prof. Stanisławem Kotem (polski historyk, działacz ruchu 
ludowego, patriota – dop. E.K.) na czele. 

W polskiej placówce nastąpiła rejestracja wszystkich prze-
mieszczających się z różnych miejsc deportowanych wcześniej 
Polaków. Kujbyszew był piękny a ja ciekawską dziewczynką. No, 
więc ,,poszłam w miasto”, zadzierając wysoko głowę, dziwiąc się 
wysokim domom, samochodom, trolejbusom. Tu jeszcze wojna 
nie dotarła. To był inny świat po tym naszym ,,piekle”. Oczywi-
ście, zgubiłam się, ale doszłam jeszcze do rynku, a tam na kramie 

Autorka ze starszą siostrą Henią.



7

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

  Rozmowa z archeologiem mgr. Arturem Dębskim

Grudniowe echo serc 
styczniowa Vendetta 

Teatr Scena na Piętrze

W grudniu Sce-
na na Piętrze tra-
dycyjnie zaprasza 
(już po raz trzeci!) 
na koncert charyta-
tywny pt. ,,Echo serc 
serdecznych”, któ-
ry odbędzie się 17 
grudnia (uwaga!) o 
godz. 20 z udziałem 
wokalistów i akto-
rów poznańskich. 
Patronat nad tym 
wydarzeniem objęła 
Fundacja Zdążyć z Pomocą a organizatorami są Fundacje Tespis 
oraz Wiedza Kultura Pomoc wraz z Estradą Poznańską. Do tra-
dycji należy też, że zebrane fundusze wesprą leczenie i rehabilita-
cję Kubusia (na zdjęciu wyżej).

A potem... karnawał 2019 i 14 stycznia znakomita zabawa 
czyli spektakl ,,Vendetta a'la Kobietta” oparty na tekstach kla-
syków polskiego kabaretu. Może uda się rozwiązać odwieczne 
problemy damsko-męskie? Szczegóły w styczniowym MY.

3 listopada przypadła 27 rocznica śmierci znakomitego ak-
tora Romana Wilhelmiego. Na skwerze imienia Wilhelmiego 
przy Jego popiersiu przyjaciele, krewni i fani wspominali tego 
Artystę – poznaniaka. Były wzruszenia, były przypomnienia ról. 
Kwiaty, znicze... A później seans filmu ,,Ćma” z Romanem Wil-
helmim w roli głównej.           (E.K.) Fot.: Krzysztof Styszyński  

czy będzie sensacja?
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

- W poprzednim numerze MY zamieściliśmy materiał z py-
taniem o ślady pogaństwa na tym terenie. Była w nim mowa 
także o oddawaniu ofiar ,,Bogom Pogańskim”. Co Pan na to?

- Kult pogański jest mało rozpoznany. Pozostały jedynie strzę-
py informacji, zachowane w zabobonach czy do dziś kultywowa-
nych obrzędach...

- ...jak na przykład topienie Marzanny, która być może jest 
pozostałością po jakiejś pogańskiej bogince.

- Wiadomo natomiast, że i na tym terenie - Komandorii czy 
Śródki - mamy do czynienie z prastarym osadnictwem. Ludzie 
zawsze zakładali swoje osady w pobliży różnych cieków wod-
nych, a tutaj płynie Cybina. I choć nie wiemy, czy i jakie bóstwa 
były tutaj czczone jakieś 3 tysiące lat wstecz, można przypusz-
czać, że nadanie pierwszemu kościołowi imienia św. Michała Ar-
chanioła, który zawsze toczył walkę z ciemnymi siłami, świadczy 
o zakorzenionej świadomości o jakimiś kulcie pogańskim. Nic 
więcej nie da się powiedzieć.

- Tymczasem archeolodzy pod pana kierownictwem nadal - 
a rozmawiamy w połowie listopada - penetrują prezbiterium. 
Jakie są efekty?

- Kościół św. Jana Jerozolimskiego kryje 3 krypty. W prezbite-
rium – kryptę komandorów. Krypta posiada sklepienie i mieści 
wiele trumien. Kolejna jest w nawie. I jeszcze jedna – nie odnale-
ziona. Wyjaśnijmy przy okazji, że w Kaplicy św. Krzyża znajduje 
się murowany grobowiec – ma on murowane ściany, czasem jest 
z podłogą, nakryty jest płytą. 

Muszę jednak rozczarować tych, którzy czekają na kolejną sen-
sację, związaną z którąś z tych krypt. Po pierwsze: nie będziemy 
zakłócać spokoju tu pochowanym, ale też nie będziemy narażać 
swojego zdrowia na zatrucie jakimiś mikroorganizmami. Pamię-
tajmy, że ciała zostały pochowane w odzieniach, w których za-
pewne wykształciły się grzyby. Badamy tylko stan zastany, bez 
głębszych penetracji. Archeologom – naszym następcom zosta-
wimy pełną możliwą dokumentację. 

Są jednak inne odkrycia. M.in. stopień ołtarzowy z XV-XVI 
wieku. Znaleźliśmy też relikty archeologiczne w swoim natu-
ralnym, pierwotnym położeniu. To kilka metrów sześciennych 
gruzu z budowli pod kościołem albo przywiezionego z innego 
miejsca. Jeśli potwierdzą się nasze przypuszczenia (na podstawie 
zastosowanej zaprawy), że to z czasów przedromańskich, z tych 
samych co palatium – pałac Mieszka I na Ostrowie Tumskim – to 
rzeczywiście będziemy mieli sensację, zmieniającą obraz Pozna-
nia z czasów przyjęcia przez Mieszka I chrztu. 

- Dziękuję za rozmowę i wyjaśnienia. No, i... czekamy na 
sensację, o której byłoby głośno nie tylko w Poznaniu! 

                                 Ewa Kłodzińska Fot.: Waldemar Malicki

Sklepienie krypty z pochówkami komandorów 
pod posadzką prezbiterium.

Odsłoniętę w czasie remontu malowidło naścienne 
przedstawiające grających aniołów.
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Ludzie GRzmotu
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”.

Bhutan to niewielkie państwo leżące w Himalajach pomiędzy 
Chinami i Indiami. Jest mało znane ponieważ bhutańczycy ogra-
niczają ruch turystyczny w obawie przed utratą tożsamości kul-
turowej. Wjechać można tam tylko za pośrednictwem specjalnej 
agencji, a wycieczka kosztuje 250 dolarów za dzień! Kraj ten od 
dawna mnie fascynował i zawsze chciałem go odwiedzić. I oto 
zaskoczenie: jeden z nowych nauczycieli, którzy w tym semestrze 
rozpoczęli pracę w mojej szkole, pochodzi właśnie z Bhutanu!

Ma na imię Sam i właśnie skończył studia informatyczne w In-
diach. Przyjechał do Tajlandii, by znaleźć pracę w sektorze IT 
(technologie informacyjne), ale jak na razie postanowił trochę 
pouczyć młodych Tajów języka angielskiego. Sam jest bardzo 
sympatycznym facetem i szybko się zaprzyjaźniliśmy. Oprowa-
dziłem go po Bangkoku, a on opowiada mi o swoim kraju.

Bhutan ma zaledwie około 700 tysięcy obywateli, czyli miesz-
ka w nim niewiele więcej ludzi, niż w naszym Poznaniu. Bhutań-
czycy nazywają siebie „Druk Pa”, czyli Ludźmi Grzmotu i według 
badań pewnej międzynarodowej fundacji są najszczęśliwszym 
społeczeństwem na świecie. Dzięki ograniczeniom w ruchu tu-
rystycznym pomyślnie zachowali swoją odrębność ekonomicz-
ną i kulturową. 

Nie do wiary, ale telewizja była wynalazkiem nieznanym w 
Bhutanie aż do 1995 roku! A Internet mają dopiero od roku 
2008! Nie mogłem uwierzyć, kiedy Sam powiedział mi, że kiedy 
w 1963 roku do Bhutanu wjechał pierwszy samochód, to ludzie 
przynieśli siano, by go nakarmić. Myśleli, że jest to nieznane im 
zwierzę!

Obecnie Bhutan coraz szerzej otwiera się na świat. Coraz wię-
cej ludzi korzysta tam z Internetu i coraz więcej Bhutańczyków 
wyjeżdża za granicę. Najlepsi studenci uniwersytetu w Thimbu 
(stolica kraju) mają szansę na sponsorowane przez króla stypen-
dia, które pozwalają im ukończyć studia na uczelniach amery-
kańskich, brytyjskich, australijskich bądź indyjskich.

Król Bhutanu (kraj jest monarchią konstytucyjną) to bardzo 
ciekawa postać. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ma zaledwie 
38 lat i jest uwielbiany w swoim kraju podobnie jak w Tajlandii 

uwielbiany był zmarły w 2016 roku Król Bhumibol. Spędza wiele 
czasu ze swoimi poddanymi, odwiedza szkoły, szpitale, funduje 
stypendia i wspomaga najbiedniejszych obywateli swojego kraju. 
O dziwo! Król mieszka w zwykłej, niczym nie wyróżniającej się 
willi, a nie w jakimś pałacu! Wielu zwykłych Bhutańczyków ma 
bardziej okazałe domy, niż ich król!

Bhutańczycy bardzo dbają o środowisko naturalne. Nie uświad-
czycie w tym kraju ani jednej torebki foliowej – ich używanie 
jest zakazane, podobnie jak… palenie tytoniu! To jedyny kraj na 
świecie, w którym obowiązuje całkowity zakaz palenia. Himalaj-
skie szczyty leżące na terenie Bhutanu są ostatnimi wielkimi gó-
rami na świecie, na których nie stanęła ludzka stopa. Prym wśród 
nich wiedzie najwyższy szczyt kraju – Gangkhar Puensum (7570 
m npm). Bhutańczycy zakazali jakiejkolwiek wspinaczki gdy zo-
baczyli, do jakiego zaśmiecenia doprowadzili nepalskie ośmioty-
sięczniki wspinacze z całego świata. 

Narodowym sportem Bhutanu jest łucznictwo. Turnieje łucz-
nicze są organizowane bardzo często i współzawodniczą w nich 
wsie i miasteczka.

Do Bhutanu można się dostać drogą lotniczą – lotnisko w Paro 
przyjmuje loty z Delhi, Katmandu oraz z… Bangkoku. Lot do 
Bhutanu wymaga od pilotów nie lada umiejętności – pas star-
towy lotniska w Paro jest dość krótki, zaś ono samo leży między 
himalajskimi szczytami. Do kraju można także wjechać samo-
chodem od strony Indii. Ale do tego trzeba mieć stalowe nerwy! 
Przez Bhutan prowadzi bowiem „Niebiański Trakt Stu Tysięcy 
Zakrętów” – jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg na świe-
cie, wijąca się na skraju ogromnych przepaści.

W Bhutanie zrealizowano w 1993 roku znany film włoskiego 
reżysera Bernardo Bertolucciego pt. „Mały Budda”. Mam nadzie-
ję, że kiedyś uda mi się odwiedzić fascynującą ojczyznę mojego 
nowego przyjaciela. On zapytany, czy kiedyś wróci do Bhutanu, 
uśmiechnął się i odparł: „Wiesz, ja jestem informatykiem. Co ja 
będę robił w kraju, gdzie jest tylko około stu komputerów?”

                                                                             Mateusz Biskup
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„Ajajaj jaj Abduł Bey ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. 
– takie między innymi słowa piosenki zaśpiewał z międzywojen-
ną manierą Jan Emil Młynarski (syn Wojciecha Młynarskiego) 
podczas koncertu zespołu „Jazz – Band Młynarski – Masecki” 
w Auli Uniwersyteckiej. Już od początku tego koncertu poczu-
liśmy się jak w innym wymiarze czasu, a to dzięki po mistrzow-
sku wykonywanym przez zespół muzyków aranżacjom dawnych 
polskich jazzowych kompozycji takich jak „Mr.Brown”, „Czy ty 
wiesz mała Miss”, „Jadzia, czy „Noc w wielkim  mieście”. 

Tytuł tej ostatniej piosenki to jednocześnie tytuł płyty wy-
danej przez zespół stworzony przez wybitnego pianistę Marci-
na Maseckiego i Jana Młynarskiego (śpiew, bandżola) i właśnie 
utwory z tej płyty tak nas urzekały, a wszyscy muzycy po swo-
ich solówkach (saksofony, perkusja, tuba) otrzymywali rzęsiste 

     młynarski - masecki

brawa. Swingi i tanga znane również z przedwojennych filmów 
wzruszały i zmuszały nogi m.in. seniorów z poznańskich kręgów 
„OWAR” i „Dziewiątacy” do podrygiwania w rytm muzyki. 

                                                              hm. Urszula Kocikowska 

Właśnie w Lublinie podczas Zjazdu Zjednoczeniowego 
w nocy z 1 na 2 listopada 1918 roku organizacje harcerskie 
trzech zaborów połączyły się w jeden Związek Harcerstwa Pol-
skiego stając do służby dla odradzonej po latach niewoli Rze-
czypospolitej. 

Z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w obchodach harcerskiego 
święta 3 listopada 2018r. uczestniczyli: były Naczelnik ZHP hm. 
Ryszard Wosiński, członkini Rady Naczelnej ZHP hm. Gabrie-
la Jaskulska, komendant Chorągwi Wlkp. ZHP hm. Tomasz Ku-
jaczyński, wiceprzewodnicząca Naczelnego Sądu Harcerskiego 
ZHP hm. Janina Nowaczyk, członek Centralnej Komisji Rewi-
zyjnej ZHP hm. Andrzej Przybyła, przewodniczący Komisji Hi-
storycznej naszej Chorągwi hm. Paweł Napieralski i zastępczyni 
przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Har-
cerskiej i Seniorów phm. Barbara Król. 

100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego

obchodziLiśmy w LubLinie

zuchy, harcerski i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego 1-2 
listopada 2018r.” . W teatrze na uroczystej gali, w przerwach 
między piosenkami harcerskimi, wręczano nagrody i odznacze-
nia. Związek Harcerstwa Polskiego został odznaczony Meda-
lem imienia doktora Henryka Jordana oraz Odznaką Specjalną 
“Przyjaciel Dziecka”. Medal Św. Jana Pawła II wręczono przewod-
niczącemu ZHP i naczelniczce ZHP. Hm. Janina Nowaczyk z na-
szej Chorągwi otrzymała Złoty Krzyż Zasługi ZHP. 

          Obecne władze Związku Harcerstwa Polskiego

Część poznańskiej reprezentacji podczas uroczystego apelu  

Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Archikatedrze Lubel-
skiej sprawowana była przez Arcybiskupa Stanisława Budzika. 
Zwiedzaliśmy wystawę „Niepodległość harcerstwem znaczona”. 
Piękną lubelską starówką udaliśmy się na Plac Litewski, gdzie 
odbył się uroczysty apel ze złożeniem wieńców pod pomnikami 
Nieznanego Żołnierza, Józefa Piłsudskiego oraz Unii Lubelskiej. 

Odsłonięta została na ścianie teatru im. Juliusza Osterwy 
(tu właśnie miał miejsce Zjazd przed stu laty) pamiątkowa ta-
blica z napisem „Pamięci uczestników Zjazdu Zjednoczeniowe-
go w setną rocznicę tego wydarzenia z wdzięcznym „Czuwaj” 

Na zakończenie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek po-
wiedział m.in.: „Trudno sobie wyobrazić Polskę niepodległą i 
wolną bez harcerzy polskich i bez ZHP”. Następnego dnia przed 
wyjazdem znaleźliśmy czas, aby towarzyszyć byłemu Naczelni-
kowi ZHP hm. Ryszardowi Wosińskiemu w zapaleniu znicza na 
grobie jego zastępcy – hm. Pawła Grzązki.   phm. Barbara Król

                     Drużyna reprezentacyjna z Gdańska. 
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RzeteLnie, mądRze, Rodzinnie

Laboratoria firmy GAL i technologia produkcji 
prezentują najwyższy światowy poziom. 

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL 
L.P.M.Ł. na Głównej otrzymało kolejny dowód uznania, po-
większający imponującą kolekcję dotąd przyznanych prestiżo-
wych nagród i wyróżnień. Tym razem znanej rodzinnej firmie 
wręczono certyfikat i znak towarowy „Złoty Primus Nomina-
tus” oraz miano Lider Jakości Procesów Zarządzania. Jedno-
cześnie zastępca prezesa firmy GAL pan Łukasz Marek został 
uhonorowany tytułem Menedżer Jakości Roku 2018. 

W ten sposób Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji (BCBC) 
dostrzegło oraz doceniło niezwykłe osiągnięcia polskiego ro-
dzinnego przedsiębiorstwa z Głównej w postaci zaawansowa-
nia technologicznego produkowanych preparatów, suplementów 
diety i kosmetyków w oparciu o naturalne składniki. 

W uzasadnieniu Rada Ekspertów BCBC podkreśliła też cenny 
wkład firmy GAL na rzecz promocji naturalnej medycyny i ko-
smetologii. Wielkie powodzenie tego rodzinnego biznesu  bierze 
się z pracowitości, uczciwości i poleganiu na własnych siłach, a 
nie korzystaniu z uzależniających i ryzykownych kredytów. Ten 
przykład powinien trafić do podręczników. 

Jakie znaczenie sukcesy wspomnianego tu rodzinnego pod-
miotu gospodarczego mają dla przeciętnego polskiego konsu-
menta? Otóż znaczenie to jest bardzo duże i wymierne finansowo. 
Polscy nabywcy produktów firmy GAL kupują preparaty, suple-
menty diety i kosmetyki o najwyższej światowej jakości po ce-
nie nawet kilkakrotnie niższej, niż analogiczne produkty firm 
zachodnich. 

Właśnie ta najwyższa jakość dostępna kieszeniom polskich 
konsumentów zadecydowała o wspaniałym powodzeniu wyro-
bów ze znakiem GAL. Zagraniczna konkurencja wielokrotnie 
bezpardonowo próbowała pozbyć się trudnego rywala z polskie-
go rynku. Bezskutecznie, bo GAL jest odporny na te ataki.  md

Firma GAL - Lider Jakości

 Twórca i prezes firmy GAL pan Paweł Marek (trzeci od lewej), 
obok jego zastępcy synowie Michał (po lewej) i Łukasz, który 

otrzymuje certyfikat od prof. dr. hab. Adama Huczyńskiego.   Z 
lewej: pani Maria Marek - trzecie pokolenie rodziny w firmie 
GAL - obok swojego ojca. Z prawej: Robert Waściński z BCBC

         BEZPŁATNE
        WARSZTATY 
   DLA DOROSŁYCH
             I DZIECI
Wspólnie wykonamy dekoracje świątecz-

ne i ozdoby choinkowe, które uczestnicy będą 
mogli zabrać do domu. Proste techniki ręko-
dzieła dostosowałyśmy do najróżniejszych 
poziomów zaawansowania. Nawet początkują-
cy znajdą coś dla siebie. Spotykamy się w SP45 
przy ul. Harcerskiej dnia 10 grudnia 2018 (po-
niedziałek) o godz. 18 . Wstęp bezpłatny. Zapi-
sy mailowe: oplotki@oplotki.

Wszystkim mieszkańcom Głównej 
i okolic składamy najlepsze życze-
nia świąteczne. Życzymy ciepła 
oraz domowej atmosfery. Niech 
te święta dadzą nam wytchnienie  
i refleksję o istocie rzeczy naj-
ważniejszych. Pamiętajmy, że 
każdy z nas jest sąsiadem swo-
jego sąsiada, warto prakty-
kować uśmiech i życzliwość 
nie tylko podczas świąt, ale 
cały rok. Wszystkiego dobrego                                                                                                                                          
      Społeczność osiedla Główna 
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Goście Rodacy
z czech i białoRusi

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej 
Polskiej „Poznań” gościła w dniach 5-9 listopada br. grupę 
uczniów i nauczycieli z Polskiej Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Karwinie w Czechach. Odbyło się to w ramach projek-
tu pt. „Razem dla Edukacji. Rodzina Polonijna”, organizowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Szkołę Podstawową nr 45 odwiedzili też wówczas reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej nr 46 ze swoimi gośćmi ze Społecznej 
Szkoły Polskiej w Baranowiczach na Białorusi. Zwieńczeniem 
spotkania tych szkół był przepiękny koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu chóru ze Szkoły w Białorusi. Uczniowie zza 
granicy uczestniczyli w niezwykłym rozpoczęciu obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli z SP45 zorganizowa-
no różne warsztaty artystyczne i czytelnicze. Czesi odwiedzili 
Matkę Chrzestną ORP „Poznań”, panią Marię Łbik, dzięki czemu 
mogli lepiej poznać historię Szkoły. Były też ciekawe wycieczki 
po Poznaniu i okolicach. Z rówieśnikami z klasy czwartej, goście 
z Karwiny zwiedzili m.in. pałac w Rogalinie, Katedrę i Ostrów 
Tumski, Stary Rynek czy Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. 
Zapoznali się również z poznańskimi tradycjami w Muzeum Ro-
gala czy w Centrum Poznańskich Legend Blubry Poznańskie. 

Uczniowie mieli szansę wcielić się w powstańców podczas Ani-
mowanej Wycieczki Śladami Powstania Wielkopolskiego oraz 
uczestniczyć  w wycieczce „Bimbą przez Poznań”.

Goście byli zachwyceni, przez cały tydzień nie tylko poznali 
miasto i szkołę, ale i zaprzyjaźnili się z gospodarzami. Na ko-
niec wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości oraz w biciu rekordu w 
śpiewaniu hymnu narodowego dla Niepodległej. Reprezentacja 
z SP45 na przełomie kwietnia i maja 2019r. pojedzie z rewizy-
tą do polskiej szkoły w Czechach. 

    Wypowiedź prezesa zarządu TS Polonia
                   Macieja Wąsikiewicza
Nie wiem dziś co wydarzy się 7 grudnia br. podczas Walnego 

Zebrania Towarzystwa Sportowego Polonia. Ja osobiście i zarząd 
spotykamy się z falą krytyki, spowodowanej głównie zadłużeniem 
klubu. Ten dług jest zresztą stosunkowo niewielki, szacowałbym go 
na około 40 tys. zł. Uważam, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy 
zrobić. Oczekiwano od nas wprowadzenia piłki kobiecej do eks-
traligi i ten cel osiągnęliśmy. To jednak bardzo zwiększyło koszty, 
bo ekstraliga wymaga nowych, koniecznych wydatków. Uwierzyli-
śmy w obietnice, że za wspomnianym awansem przyjdzie też od-
powiednie wsparcie finansowe. 

Wiadomo, że na ten rok miasto przyznało Polonii 160 tys. zł. 
Otrzymaliśmy 90 tys. zł pierwszej transzy, której już dawno nie 
ma. Druga transza 70 tys. zł wpłynie prawdopodobnie lutym 2019 
roku. Miasto przyznało nam też grant 20 tys. zł, które jeszcze nie 
wpłynęły. Spodziewamy się również wsparcia chyba 50 tys z Rady 
Osiedla. Najskromniej wyliczone koszty utrzymania TS Polonia 
wynoszą 400 tys. zł rocznie. Wiadomo więc, że pieniędzy musia-
ło zabraknąć. 

Jesteśmy w trakcie pozyskiwania sponsorów. Obecnie trwają za-
awansowane rozmowy. Może dojść do diametralnego polepszenia 
sytuacji finansowej klubu. Są głosy, że jako klub nie jesteśmy dość 
atrakcyjni. Ja się z tym nie zgadzam, Dziewczyny grają w ekstrali-
dze, to jest elita 12 drużyn w Polsce. Moim zdaniem to wystarcza, 
aby również miasto mogło wspomóc klub bardziej niż dotychczas. 

Koszty to transport, hotele, najtańsze zresztą z możliwych. W 
ekstralidze jest wymóg PZPN, aby zawodniczki miały kontrakty, a 
więc i pewne wynagrodzenie. U nas te kontrakty zabezpieczają tyl-
ko obiady w internacie. Jednocześnie z nami awansował do ekstra-
ligi kobiecy zespół w Katowicach i otrzymał od miasta 700 tys. zł. 
Przy takiej kwocie można spać spokojnie i robić swoje. U nas tylko 
usiłujemy z dnia na dzień jakoś przeżyć. 

Jesteśmy w trudnej sytuacji i trzeba podjąć jakąś decyzję. Nie 
wiem co wydarzy się 7 grudnia i jakie będą dalsze losy TS Polo-
nia. Będzie to ocena naszej dwuletniej pracy. W tym okresie był 
awans kobiet i seniorów mężczyzn, rozwój drużyn młodzieżowych. 
Klub jest całkowicie przygotowany do dalszego prowadzenia, bo są 
drużyny, trenerzy, są sztaby szkoleniowe, zaplecze medyczne... Tyl-
ko prowadzić to dalej, ale niestety blokuje nas bariera finansowa. 
Obecnie żyjemy z dna na dzień, nie sądziłem, że moja rola będzie 
tak bardzo ciężka i trudna. Włożyłem w nią co mogłem i wierzę w 
przyszłość Polonii.                                                       Notował MD

Pokonać finansową baRieRę

W dniu 5 grudnia 2018 r. dzięki uprzejmości Szkoły Pod-
stawowej nr 45 przy ulicy Harcerskiej w auli odbędzie się 
spotkanie  zatytułowane „Samotność poznańskiego seniora”. 
Zaprosiliśmy do rozmowy specjalistów oraz praktyków zajmują-
cych się wsparciem seniorów. Chcemy wspólnie porozmawiać o 
naszym rejonie i problemach, z jakimi na co dzień borykają się 
osoby starsze i ich rodziny. W programie wykłady specjalistów 
oraz dyskusja z zaproszonymi gośćmi. 

Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a od-
setek ten istotnie wzrasta wśród osób powyżej 80-tego roku życia. 
Poczucie samotności towarzyszy najczęściej osobom mieszkają-

cym w pojedynkę oraz owdowiałym kobietom, ale również oso-
bom żyjącym w dużych miastach. Mimo bardzo bogatej oferty 
Poznania dla starszych mieszkańców, samotność to w dalszym 
ciągu realny problem.                                    Agnieszka Liberacka 

o samotności w wieLkim mieście
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szkoła Podstawowa z oddziałami GimnazjaLnymi nR 45 im. oRP „Poznań” PRzy uL. haRceRskiej 3
Z POCZTEM SZTANDAROWYM
Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył 11 listopada w obcho-

dach rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie pod opieką 
nauczycieli przeszli ulicami miasta do placu Wolności. Uroczy-
stość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu. Atmosfera była 
bardzo podniosła.

   OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„NIEPODLEGŁA OD 100 LAT”
Odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 

pod hasłem „NIEPODLEGŁA OD 100 LAT”. Uczniowie prezen-
towali się przepięknie, a najmłodsi uczestnicy dostarczyli nam 
wielu wzruszeń. Dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy. 

       ZNACZEK POCZTOWY
Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 oraz 

oddziałów przedszkolnych na przygotowanie znaczka pocztowe-
go, nawiązującego do 100-lecia niepodległości. Uczniowie wyka-
zali się pomysłowością i kreatywnością. 

      PIŁSUDSKI I SYMBOLE
Uczniowie klas drugich przygotowali krótki montaż słow-

no-muzyczny o Józefie Piłsudskim i polskich symbolach naro-
dowych. Wszystkie klasy zaprezentowały pieśni patriotyczne. 
Podczas uroczystego apelu pani dyrektor wręczyła dyplomy oraz 
nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym 
"Znaczek pocztowy na 100-lecie niepodległości Polski".

   ARTYSTYCZNY PRZEKAZ
W auli odbyło się uroczyste przedstawienie - symboliczną dro-

gę naszej Ojczyzny ku upragnionej Niepodległości. O trudzie, z 
jakim Polacy odzyskali wolność, uczniowie z klas IV – VIII opo-
wiedzieli za pomocą tańca, pantomimy i patriotycznych wierszy.

          AKCJA „REKORD”
Uczestnicząc w akcja „Rekord dla Niepodległej” dśpiewaliśmy 

cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”

                100 KARTEK
Nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie na-

uczycieli języka angielskiego „I’m proud to be Polish – 100 kartek 
na 100 – lecie Niepodległości”. Uczestnicy wykonali 100 kartek 
zawierających elementy związanie z Polską, rodzinnym miastem 
oraz szkołą i wysłali je do 100 innych szkół (w tym jednej polskiej 
szkoły na Litwie). 

Dzieci stworzyły kartki, a potem z niecierpliwością czekały na 
napływające z najróżniejszych stron Polski. Tuż przed 11 listo-
pada zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej, choć jeszcze 
wciąż przychodzą nowe. Projekt „I’m proud to be Polish – Jestem 
dumny, że jestem Polakiem” pozwolił nam poczuć się ważną czę-
ścią wspólnoty wszystkich Polaków.



13

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Zamiast zaproszenia Czytelników „MY” na odsłonięcie i 
poświęcenie pomnika Wypędzonych Wielkopolan, można 
tylko napisać o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji tego 
zaległego od dziesięcioleci projektu. Po zablokowaniu przed 
dwoma laty już zatwierdzonego i przyjętego projektu rzeźbiarza 
Jarosława Mączki (fot. niżej) i dwóch latach nieróbstwa, miasto 
Poznań rozpisało konkurs otwarty na projekt pomnika i powo-
łało sąd konkursowy. 

W dniu 14 listopada br. odbyła się debata publiczna w Sali 
Białej UMP, gdzie wyłożono 9 nadesłanych na konkurs projek-
tów. W czasie debaty nad nimi wszystkie głosy były krytyczne 
lub bardzo krytyczne. Projekty nie pokazały bowiem cierpienia 
osób nagle wypędzonych i ograbionych, a także okrucieństwa 
niemieckiego okupanta, czego oczekuje opinia społeczna

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Anto-
niego Pastwy nie przyznał żadnej nagrody, ograniczając się 
do dwóch wyróżnień. Sąd proponuje rozpisanie bez zbędnej 
zwłoki nowego konkursu otwartego, dwuetapowego. 

wyPędzeni wieLkoPoLanie ciąGLe bez Pomnika
Przypomnijmy najważniejsze  fakty, których negatywnym 

„bohaterem” jest Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników 
przy Prezydencie miasta Poznania.

W styczniu 2014, na wniosek Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Wypędzonych, Prezydent Miasta Poznania wydał de-
cyzję ustalającą lokalizację pomnika (ul. Towarowa róg ul. Po-
wstańców Wielkopolskich). W grudniu 2015 Zespół do Spraw 
Wznoszenia Pomników jednomyślnie rezygnuje z organizacji 
konkursu na projekt pomnika. W marcu 2016 po debacie pu-
blicznej zdecydowanie zaakceptowano wybrany przez Społeczny 
Komitet projekt pomnika autorstwa rzeźbiarza Jarosława Mącz-
ki. Wkrótce pozytywnie zaopiniował formę monumentu Zespół 
do Spraw Wznoszenia Pomników 

W październiku 2016 Zespół do Spraw Wznoszenia Pomni-
ków nieoczekiwanie, w zagadkowych okolicznościach odwo-
łał swoją akceptację sprzed pół roku. Bez obecności inicjatorów 
projektu, przewodnicząca zespołu pani Joanna Bielawska-Pał-
czyńska zainicjowała powtórne głosowanie, które odrzuciło 
wcześniej przyjęte uzgodnienia. 

Odwołania Społecznego Komitetu od tej niesprawiedliwej 
decyzji, niezgodnej z fundamentalna zasadą naszej cywilizacji 
- „PACTA SUNT SERVANDA” (umów należy dotrzymywać) 
- nie odniosły skutku. Miasto Poznań zawłaszczyło naszą pra-
cę w sposób niegodny, niecywilizowany. Co więcej próba ugody 
przedsądowej została odrzucona przez prawnika Urzędu Mia-
sta Poznania (Artur Mysłek) w  Sądzie Rejonowym Poznań Sta-
re Miasto. Społecznemu Komitetowi pozostaje wieloletnia droga 
sądowa i wpłacenie wysokiego wadium (opłaty sądowej) przez 
świadków wypędzeń, czyli emerytów w wieku 80-90 lat.

Powyższe fakty Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wy-
pędzonych ocenia jako zniewagę wobec schodzącego pokole-
nia świadków wypędzeń i 12-letniego dorobku jego członków. 
Gdyby nie obstrukcja Urzędu Miasta Poznania, wyrazisty i pięk-
ny pomnik autorstwa Jarosława Mączki byłby już gotowy. 

                                                                       Henryk Walendowski 
                Społeczny Komitet budowy Pomnika Wypędzonych

sadzenie i doRosłość  choinek na PLantacji

W październiku 2011 roku oglądalismy jak leśniczy  
z Zielińca pan Ireneusz Kamiński nadzorował sadzenie 

małych świerków na działce obok leśniczówcki  
przy ul. Darniowej. 

Teraz drzewka znacznie przewyższają swojego opieku-
na, który już kolejny rok oferuje wszystkim chętnym tak 
piękne, zdrowe i świeże choinki, jakich nie znajdzie się 

na żadnym targowisku.
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W trakcie uroczystego apelu uczniowie klasy Vb przybliży-
li koleżankom i kolegom ważne wydarzenia i postaci z historii 
naszego kraju, które swoimi działaniami i życiem doprowadziły 
do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przypo-
mniane zostały polskie pieśni patriotyczne z tamtych czasów wy-
konane przez uczniów klas IV-VII przy akompaniamencie pana 
Krzysztofa Szygulskiego. Uczniowie klas młodszych przedstawili 
starszym kolegom własny montaż poetycko-wokalny poświęco-
ny tym wydarzeniom. 

Punktualnie o 11.11 zaśpiewaliśmy Hymn biorąc udział w bi-
ciu rekordu dla Niepodległej. W czasie godzin wychowawczych 
uczniowie wszystkich klas utrwalali wiedzę o przeszłości przez 
udział w różnych quizach i konkursach związanych z historią 
Polski. Na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania niepodległości na 

100-lecie Niepodległości w SP 85
PosadziLiśmy dąb

W bibliotece szkolnej SP85 ogłoszono konkurs na hasła za-
chęcające do czytania. A oto wyróżnione hasła promujące czy-
tanie książek wymyślone przez naszych uczniów: 

Czytaj książki – same plusy, są odporne na wirusy, 
strony zawsze się ładują i świat magii pokazują. 
A do tego, co tu dodać, nie trzeba ich ładować. 
Czytanie to fajna rzecz, książce nie mów nigdy precz!
Jabłko = zdrowy organizm, książka = zdrowa dusza. 
Na troski i smutki, na relaks i świat daleki, 
najlepsze są książki i książeczki ze szkolnej biblioteki. 
Kto książek nie czyta, ten o wszystko pyta.

Hasła propagujące czytanie
konkuRsowe Pomysły

terenie naszej szkoły został posadzony dąb, który ma przypomi-
nać następnym pokoleniom o tych wydarzeniach. 

                                                                                    Joanna Kargel

Zamiast grać w niemądre gry, 
poczytaj książkę, bądź z nią na TY!
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów 
zapraszamy do czytania!                               Hanna Madońska

Ul. Krańcowa. Anna K. zgłosiła, że na terenie Nowego ZOO, 
poprzez zlecenie nielegalnego zabiegu weterynaryjnego w po-
staci kastracji dwóch tygrysów i kota, dopuszczono się znęcania 
nad zwierzętami. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto

Ul. Zbyłowita. Nina P. zgłosiła, że jej konkubent groził jej po-
zbawieniem życia i zdrowia. Sprawca zatrzymany policję

Ul. Łabiszyńska. N/n sprawca poprzez wypchnięcie okna w 
łazience dokonał włamania do mieszkania w szeregowcu i ukradł 
4 laptopy oraz aparat cyfrowy.

Ul. Wrzesińska. N/n sprawca dokonał włamania do samocho-
du Ford Mondeo wybijając szybę w tylnych drzwiach a następnie 
dokonał kradzieży pozostawionej z tyłu torby.

Ul. Wrzesińska. Karol B. notowany za niealimentacje i oszu-
stwo groził pozbawieniem życia żonie Magdalenie oraz jej córce 
.Sprawca zatrzymany przez policję.

Ul. Krańcowa. N/n sprawca poprzez wybicie szyby w poj. VW 
Transporter dokonał kradzieży torby z odzieżą oraz dokumenta-
mi.straty 2580, Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto

Ul. Warszawska. Dwóch n/n sprawców poprzez popchnięcie 
oraz duszenie doprowadziło Jana S. lat 68 do stanu bezbronności 
i dokonali kradzieży torby z zawartością dwóch kubków, pustych 
słoików oraz wytłaczanki z jajkami. Straty 50 zł. Pokrzywdzony 
nie doznał obrażeń ciała. 

Ul. Studzienna. Małgorzata G dokonała przywłaszczenia wy-
pożyczonego pojazdu Audi A6 o wartości 40 000zł. 

Ul. Studzienna Martin K. dokonał przywłaszczenia wypoży-
czonego poj. Skoda Fabia  o wartości 7500zł.

Ul. Warszawska. Ewa M. zgłosiła że jej konkubent groził jej 
pozbawieniem życia. Sprawca zatrzymany przez policje

biuLetyn PoLicyjny

Po dziesięcioleciach handlowej działalności, został zamknięty 
bardzo ceniony przez mieszkańców sklep warzywniczy przy ul. 
Kostrzyńskiej na Osiedlu Warszawskim. Wraz z innymi klien-

tami bardzo żałujemy, a właścicielce życzymy najlepszego.
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to ci niesPodzianki!
Czytajmy!

Zupełnie przypadkowo i po raz pierwszy zetknęłam się z 
twórczością Rose Lagercantz, szwedzkiej pisarki, specjalizu-
jącej się w literaturze dla dzieci, które dopiero posiadły umie-
jętność czytania. Stąd w jej opowieściach mało tekstu a sporo 
wyrazistych i... czytelnych  rysunków Evy Eriksson. Humor, do-
brze skonstruowane drobne przygody, nienachalny dydaktyzm. 
Pobrzmiewa w tej twórczości styl i atmosfera z powieści Astrid 
Lindgren, a nagrodę właśnie jej imienia Lagercantz otrzymała. 

,,Mattis i jego przygody” to jeden z licznych tytułów sygnowa-
nych nazwiskiem szwedzkiej pisarki. Cykl utworów Lagercantz 
wydaje poznański ,,Zakamarek”, specjalizujący się od lat w litera-
turze szwedzkiej – właśnie dla dzieci. Przy okazji – jedna z Czy-
telniczek ujawniła mi co zrobić, aby to dziecko chciało czytać, a 
nie tylko słuchać. -Gdy przychodzi do mnie wnuczka i męczy 
mnie, abym jej poczytała np. lekturę, choć może to zrobić sama, 
zaczynam narzekać jak to mnie bolą oczy czy gardło. I proszę, 
aby to ona poczytała ,,chorej” babci. I to chwyta! A satysfakcja 
jest obopólna!

Teraz coś z zupełnie innej półki. ,,Opamiętaliśmy się i otrzą-
snęli dopiero z naszego zaślepienia, gdy wniesiono mego ojca na 
półmisku. Leżał wielki i spuchnięty, wskutek ugotowania blado-
szary i galaretowaty. Siedzieliśmy w milczeniu jak struci. Tylko 
wuj Karol sięgnął widelcem do półmiska, ale opuścił go niepew-
nie w pół drogi(...)”. Czy to cytat z jakiegoś thrillera? Horroru? 

Science fiction z kanibalizmem połączonym? Nie, to nasz zapo-
mniany mocno Bruno Schulz (1892 – 1942), zabity przez Niem-
ców w getcie żydowskim, w Drohobyczu, mieście rodzinnym, 
miejsce pochówku nieznane. Jego ,,mityzacja rzeczywistości”, jak 
sam mówił o swojej twórczości. 

,,Sklepy cynamonowe”, ,,Sanatorium pod klepsydrą” i kilka in-
nych opowiadań zostało opublikowanych dzięki wstawiennictwu 
Zofii Nałkowskiej, a potem ze zrozumieniem zaakceptowanych 
przez innych pisarzy. Pisane językiem bogatym plastycznie, ar-
chaicznym, z obrazami z granicy snu i rzeczywistości. To na-
prawdę można potraktować jak thriller czy horror, nie trzeba 
znać całej literaturoznawczej wykładni. A dreszcz i tak na ple-
cach się poczuje. 

A gdy wszyscy dyskutowali o filmie ,,Kler” (oburzeni lub 
przytakujący) ja wzięłam... ,,Monachomachię czyli Wojnę 
Mnichów” 240 lat temu napisaną przez Księcia Biskupa War-
mińskiego Ignacego Krasickiego. I też był skandal z tym pamfle-
tem na zakony, który tylko podsycał chęć przeczytania poematu. 
Tę samą rolę spełniły recenzje, komentarze, a nawet kazania do-
tyczące ,,Kleru”. Żaden z drukarzy nie chciał się przyznać do wy-
drukowania owego dzieła, a jednak ,,Wojnę mnichów” w kilka 
czy kilkanaście tygodni przeczytali wszyscy, którzy czytać umie-
li. No, i mieli dostęp do książki. A obrażeni zakonnicy spowo-
dowali, że trzeba było robić dodruki. A ja, przypominając sobie 
tę lekturę (z ilustracjami Antoniego Uniechowskiego), znowu 
się świetnie ubawiłam. Wszak Krasicki walczył śmiechem, bo 
ośmieszenie jest najlepszą bronią. No, i to Krasicki powiedział, 
że prawdziwa cnota krytyk się nie boi.               Ewa Kłodzińska

szczeGóLny 3-dniowy weekend
Harcerze Seniorzy uczcili pamięć

Dnia 9 listopada w krypcie Poznańskiej Fary po mszy św. po-
chowane zostały szczątki 130 Poznaniaków, spoczywających w 
dawnej Kolegiacie św. Marii Magdaleny. Szczątki te odnalezio-
no podczas wykopalisk na terenie Placu Kolegiackiego i zostały 
one umieszczone w małych trumnach. Trumny nieśli harcerze 
naszej Chorągwi w asyście seniorów z poznańskich Kręgów. 

Dzień 10 listopada rozpoczęliśmy mszą św. w kościele Ofia-
rowania Pańskiego przy ulicy Bluszczowej w intencji zmar-
łych druhów. Następnie w lokalu „U Dąbka” przy znakomitej 
grze druha Bogusława Olejniczaka śpiewaliśmy pieśni patrio-
tyczne i harcerskie. Potem zaproszono nas do Poznańskiej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej na wspólne śpiewanie. Druh 
Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
wygłosił gawędę o tym zrywie. Uczestniczyliśmy też w kolejnej 
uroczystości - wieczornicy „Braterski Krąg Pokoleń” w Domu 
Kultury „Jędruś” na Ratajach.

Niedziela 11 listopada zaczęła się dla nas uroczystą mszą 
świętą za Ojczyznę w kościele Matki Boskiej Pocieszenia na 
poznańskich Podolanach. Oprócz wiernych tutejszej parafii i 
honorowych gości,  we mszy św. uczestniczyli harcerscy senio-
rzy z poznańskich Kręgów. Na zaproszenie władz osiedla uczest-
nicy udali do sali bankietowej w Illon Hotel, gdzie przy kawie 
i rogalach świętomarcińskich wysłuchaliśmy śpiewu młodych 
harcerzy z Podolan oraz koncertu  Kompanii Druha Stuligrosza 
– byłych członków chóru „Poznańskie Słowiki”. Szczególnie za-
chwyciła w ich wykonaniu „Bogurodzica” – pierwsza staropolska 
pieśń patriotyczna. 

Tak to seniorzy harcerscy wspólnie czcili 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Ojczyznę, 100-lecie wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego oraz 100-lecie powstania ZHP. 

                                         Barbara Król, Elżbieta i Andrzej Lik
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na tRoPach łosia (1)
Łoś jest największym na świecie przedstawicielem jeleniowa-

tych, osiąga wysokość dużego konia, a byki mogą ważyć nawet 
powyżej 400 kg. Dziś łosie są naszą dumą, chlubą i przedmio-
tem zazdrości, ale po drugiej wojnie światowej znajdowały się 
w Polsce na krawędzi wyginięcia. W tym czasie występowały 
one tylko na terenie nadleśnictwa Rajgród (woj. podlaskie). 
Tam naliczono wówczas zaledwie kilkanaście osobników i w 
związku z tym gatunek objęto ścisłą ochroną. 

W 1951 roku otrzymano w darze od ówczesnego ZSRR 5 łosi, 
które stały się podstawą hodowli w ośrodku na terenie Puszczy 
Kampinoskiej pod Warszawą. W ciągu ośmiu lat odchowano 64 
sztuki, które w 1959 roku wypuszczono na wolność, dając począ-
tek  kampinoskiej populacji. Niezależnie od tego na obszar Pol-
ski wschodniej przybywały łosie z ZSRR, nie bacząc na granicę 
państwową. 

Zarówno ochrona jak i hodowla sprawiły, że populacja tych 
ssaków zaczęła się szybko odradzać, a w 1967 roku ponownie 
znalazły się na liście zwierząt łownych. Trwała też ich szybka mi-
gracja ze wschodu na zachód naszego kraju. Tu przypomina mi 
się pewne zdarzenie z tym bezpośrednio związane.

W Łowieckim Ośrodku Doświadczalnym „Zielonka” koło Mu-
rowanej Gośliny w latach osiemdziesiątych minionego wieku po-
lowali też myśliwi obcokrajowcy, opłatami zasilając budżet na 
działalność naukową i dydaktyczną Katedry Gospodarstwa Ło-
wieckiego Wydziału Leśnego WSR. Przypadło mi w udziale or-
ganizowanie takich polowań. Jednego ranka siedząc na ambonie 
z niemieckim myśliwym zamiast oczekiwanych jeleni zobaczy-
liśmy na śródleśnej łące klępę łosia. Ani ja, ani Niemiec tego się 
nie spodziewaliśmy. Bardzo podekscytowany gość wyznał mi, że 
pierwszy raz w życiu widział łosia na wolności.

Główną ostoją i matecznikiem łosi w Polsce były i są do dzi-
siaj Bagna Biebrzańskie (fot. niżej). Jeden z moich kolegów, 
zapalony myśliwy i działacz studenckiego Naukowego Koła Le-
śników Sekcji Łowieckiej, po ukończeniu leśnych studiów podjął 
staż pracy w Nadleśnictwie Rajgród. Po stażu przeszedł wszyst-
kie szczeble kariery zawodowej do nadleśniczego włącznie. To 
właśnie dzięki Adamowi jego najbliżsi przyjaciele uzyskiwa-
li możliwość polowania na wymarzonego łosia. Jednym z tych 
szczęśliwców zostałem również ja.

swojej broni - sztucera kal. 
30-06 - gdyż radził, abym z 
moją kniejówką na łosia się 
nie wybierał.

Tak przygotowany na 
przeżycie tej wymarzonej 
przygody z łosiem, poje-
chałem jesienią z Robertem 
na polowanie do Adama, 
który mieszkał w Tamie 
niedaleko Rajgrodu. Adaś z 
małżonką podjęli nas pysz-
ną kolacją z dziczyzną jako 
daniem głównym. Oczy-
wiście nie obyło się bez 
toastów z okazji naszego 
spotkania i na pomyślność 
jutrzejszych łowów. 

Cały wieczór Adam udzielał nam instrukcji jak mamy się 
zachowywać na polowaniu, które miało się odbywać z podjaz-
du. Kiedy i w którym momencie należy zeskakiwać z wozu, gdzie 
lokować kulę w tuszy byka łosia, aby strzał był skuteczny. Mieli-
śmy o 5 rano umówionego woźnicę z wozem drabiniastym z za-
przęgiem w dwa pociągowe konie. Z emocji, które czekały na nas 
następnego ranka, nie mogliśmy zasnąć, a kiedy udało się to po 
paru godzinach budziliśmy się sprawdzając, czy już trzeba wsta-
wać. 

Wreszcie pobudka, śniadanie, pakowanie do plecaka kanapek, 
termosu i nalewki na okoliczność udanych łowów. Pan przewod-
nik Maniek, bo takie miał imię, czekał już na nas w umówionym 
miejscu i ruszamy na podjazd po Biebrzańskich Bagnach. Pierw-
sze napotkane łosie to klępa z łoszakiem i dalej również dwie 
klępy. Jadąc dalej mamy nadzieję na spotkanie z bykami, które 
są w planie odstrzału i wpisane do naszych upoważnień. Zapo-
znaliśmy się z kryteriami selekcji, gdyż pełne łopatacze podlegały 
ochronie. Praktycznie to Adam decydował o tym, którego byka 
można odstrzelić. 

Po następnym półgodzinnym podjeździe spotykamy byka 
nadającego się do odstrzału. Pierwszy zeskakuje Robert i po 
jego strzale byk stoi nieruchomo, widać na tuszy trafienie z wy-
kwitem farby i po minucie zapisuje już swój testament. Szczęśli-
wy Robert przyjmuje tradycyjny złom od Adama i jego gratulacje 
za skuteczny strzał. Adam przystępuje do pokazowego patrosze-
nia byka, a pan Maniek wyprzęga konie, aby przy pomocy desek 
opartych o tył wozu wciągnąć upolowanego zwierza. Siadamy na 
wozie z upolowanym łosiem i jedziemy dalej w poszukiwaniu 
następnego selekta do odstrzału. 

Po godzinie spokojnej jazdy, po lewej stronie na dużej poła-
ci łąk rzadko porośniętych pojedynczymi brzózkami widzimy 
stojącego byka, mocnego szóstaka. Adam każe mi wyskoczyć z 
wozu, a byk będzie patrzył za odjeżdżającym wozem. Tymcza-
sem ja zdążyłem rozłożyć podpórkę i oglądać byka już przez lu-
netę. Potwierdziło się, że jest to mocny szóstak nadający się do 
odstrzału. 

Krzyż lunety umieściłem na wysokiej komorze byka i oddałem 
celny strzał. Byk upadł, jednak po krótkim czasie wstał i chwiej-
nym krokiem zaczął uchodzić. Adam zawołał, abym dostrzelił 
zwierzę gdyż pójdzie w bagna i go nie wyciągniemy. Udało mi się 
opanować ogromne podniecenie, dobiegłem do samotnej brzo-
zy, która posłużyła mi jako podpórka. Drugi strzał okazał się sku-
teczny i mój byk, kiedy doszliśmy do niego, już zapisał testament. 
Radość była ogromna, gratulacje Adama, Roberta i pana Mańka 
były dopełnieniem mojego szczęścia z pozyskania pierwszego w 
życiu byka łosia. (cdn)                               Stefan Wojciechowski

W 1983 roku na zaproszenie Adama pojechaliśmy z Rober-
tem, aby przeżyć piękną przygodę łowiecką na terenach Ba-
gien Biebrzańskich. Przed wyjazdem mój przyjaciel Sylwan, 
który odwiedzał już Adama, dzielił się ze mną zdobytymi cenny-
mi doświadczeniami z polowania na łosie. Ponadto użyczył mi 
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IMIENNIK  GRUDNIOWY

zadbajmy o stoPy!

H O R O S K O P na GrudZIEŃ
BARAN - Zapomniałaś(eś) o powiedzeniu Szekspira - „Złe obyczaje 

człowieka wykuwa się w brązie, cnoty - zapisuje się na wodzie?” Warto, 
aby prawda ta dotarła i do Ciebie. Inaczej wciąż się będziesz frustrować 
tym co ludzie pamiętają, a nie tym co pamiętać powinni. Nie pozwalaj 
więc opaść rękom. Twoje działania musi cechować wiara w ich słusz-
ność. Na tym świecie niewiele jest rzeczy stałych, pewnych i niewzru-
szonych, ale jednak są.

BYK - J. Conrad - Korzeniowski: „Wyrozumiałość jest najinteligent-
niejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej 
spotykanych, jeśli nie  najrzadszą ze wszystkich”. Jesteś wręcz klinicz-
nym przykładem słuszności tego stwierdzenia. Za absurdy uważasz 
wszystko co jest sprzeczne z Twoimi przekonaniami. Koniec roku i po-
czątek nowego jest dobrą porą na zrobienie rachunku sumienia. Zbilan-
suj wszystko za i przeciw i wyciągnij wnioski.

BLIŹNIĘTA - Zachowałaś (eś) się tak, jak pewien gość weselny w 
swoim toaście: „Zdrowie pana młodego! I żeby takich dni jak dzisiej-
szy przeżył jeszcze wiele”. I na dodatek dziwisz się jeszcze reakcji drugiej 
strony, uznając, że zupełnie pozbawiona jest poczucia humoru. Spróbuj 
więc naprawić niezręczność, inaczej urazy zaczną narastać. Nie masz już 
chyba wątpliwości, że nie możesz liczyć na rozsądek drugiej strony.

RAK - „W życiu mamy trzy rodzaje przyjaciół: tych, którzy nas ko-
chają, tych którym jesteśmy obojętni, i tych którzy nas nienawidzą” - 
Chamfort. Przez swój niewyparzony język wydatnie powiększasz grupę 
tych ostatnich. Sporo zamieszania w kręgu spraw zawodowych, niech 
nie poniosą Cię nerwy. Pomimo wszystko perspektywy dość pomyślne, 
nie wybrzydzaj więc.

LEW - „Prędzej upadnie ten, kto biegnie, niż ten kto się czołga” - Pli-
niusz. Zależy Ci przecież na wyniku końcowym, czas jego osiągnięcia 
to kwestia drugorzędna. Dostosuj więc swoje działania do tego wymo-
gu i przestań wreszcie popełniać różne głupstwa. Okoliczności będą Ci 
raczej sprzyjać i warto wykorzystać tę dobrą passę w realizacji najbliż-
szych planów.

PANNA - „Zarozumialcy widzą garby tylko u wielbłądów”. Czy nie 
pora przejechać ręką po plecach? To bardzo zdrowo mieć takie samopo-
czucie jak Ty ostatnio, ale także bardzo niebezpiecznie. Pewnego ranka 
możesz obudzić się przegrany. Nie zapominaj również, że najbliższe wy-

darzenia będą pewnego rodzaju próbą Twoich doświadczeń i możliwo-
ści, i dobrze byłoby przejść tę próbę w jak najlepszym stylu.

WAGA - „Myśl o każdym jak najgorzej, a pomyślisz prawdę”. Gorzka 
to prawda, ale prawda, zwłaszcza w Twojej sytuacji. Na przekór wszyst-
kim nie pozostaje Ci nic innego jak zdobycie najwięcej przyjaciół. A nie-
wykluczone, że znajdą się wśród nich jednak i prawdziwi przyjaciele. 
Osiągnęłaś(eś) już wiele - filozoficzny dystans do ludzkich zachowań, 
ale przekonasz się, że miłe rozczarowania też się zdarzają.

SKORPION - „Gdy otworzysz oczy, wydaje Ci się już, że widzisz” - 
Goethe. Warto oczy otworzyć jeszcze szerzej. A może wówczas zoba-
czysz rzeczy, których właśnie starasz się nie widzieć. Trudności najlepiej 
pokonywać, a nie udawać, że ich się nie przestrzega. W porównaniu z 
niedawnymi jeszcze rokowaniami sytuacja dużo korzystniejsza. Wyko-
rzystaj ten fakt w swoich działaniach. Jest to okres, w którym wiele się 
będzie decydować.

STRZELEC - „Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać” - Se-
neka. Posłuchaj tej rady. Nie narobisz wówczas głupstw, których szybko 
będziesz żałować. Druga strona też się opamięta, a Twoje zachowanie 
na pewno jej w tym pomoże. Sprawy wymagać będą maksimum uwagi. 
Warto mieć na nie wpływ. Nie stój więc z boku, czekając co los przynie-
sie, spróbuj nim posterować.

KOZIOROŻEC - Przełam się jednak, będziesz miała (miał) potem 
chwalić się czym do końca życia. Najlepiej mieć tę sprawę jak najszyb-
ciej z głowy, mając jako motto swojego działania powiedzenie Samerseta 
Maughama, że „Tylko ludzie mali utrzymują się na swoim poziomie”. Co 
do przeciwnika poczekaj jeszcze, przysłowie arabskie mówi bowiem, że 
„Komu Allach odbiera urząd, temu przywraca rozum”.

WODNIK - „Każdy człowiek powinien być Krzysztofem Kolumbem 
samego siebie”. A wówczas najszybciej dochodzi do celu. Masz jeszcze 
co do tego złudzenia? Jeśli tak, należy się ich pozbyć. Nie bój się ostrych 
prądów, walka uszlachetnia i daje większą satysfakcję niż takie bezczyn-
ne wyczekiwanie. Sprawy potoczą się nieco odmiennym sposobem niż 
sobie założyłaś(eś). Wcale nie znaczy, że niekorzystnym.

RYBY - „Gdybym żył jeszcze raz, popełniłbym te same głupstwa i 
błędy, ale postarałbym się popełnić je wcześniej” - Bertrand Russel. Ty 
też chcesz żałować? Uśmiechnij się, zrób jakieś głupstwo, nie bądź tak 
śmiertelnie poważna(ny). A przekonasz się, że nawet wielkie problemy 
są łatwiejsze do zniesienia i rozwiązania. Sprawa nieoczekiwanie zacznie 
zmierzać do szybkiego i dobrego zakończenia.

GABRIELA (19 grudnia) ma zrównoważony charakter, co po-
zwala jej właściwie osądzać sytuację, często jednak z... własnego 
punktu widzenia. Dąży wytrwale do udowodnienia swojej racji, 
pokonując wszelkie przeszkody jak... mysz (jej totem zwierzęcy), 
która przegryzie pomalutku wszystko. Ma niezłomną wolę. Jest 
inteligentna. Miewa napady złości. Jest pamiętliwa, za krzywdę 
potrafi odpłacić... po latach. W miłości lub przyjaźni – zaborcza.

DAWID (29 grudnia) jest aktywny, ruchliwy (b. lubi podró-
żować), dynamiczny i szybki jak koń – jego totem zwierzęcy. 
Lubi we wszystkim uczestniczyć, doradzać, zmieniać (niestety, 
również przyjaciół, gdy mu się znudzą) i – czasem – nieźle na-
mieszać. A wszystko po to, aby uzyskać aprobatę i zaimponować 
otoczeniu, co czasem prowadzi do ośmieszenia się albo narcy-
zmu. Dawid to typ celebryty, gwiazdy. W miłości – zaborczy.  

Aby zabawa sylwestrowa i kar-
nawałowa były przednie, zadbaj-
my o nasze stopy, a przy okazji 
poprawimy ogólny stan zdrowia i 
samopoczucie. Poddajmy się za-
biegom podologicznym. Wrastają-
ce i zaognione paznokcie wymagają 
założenia specjalnej klamry. Ulga – 
natychmiastowa! Podobnie popra-
wimy sobie samopoczucie usuwając 
bolesne modzele (odcisk bez korzenia) czy odciski. Nie róbmy 
tego sami – lepiej oddać stopy w... ręce wyspecjalizowanej pedi-
kurzystki.  W moim salonie stosujemy obecnie najskuteczniej-
szą, zindywidualizowaną  metodę Uni Brace.

W pedicure leczniczym można rekonstruować uszkodzone, 
zdeformowane paznokcie. Pedicure, wykonane przez specjalist-
kę-pedicurzystkę, jest skutecznym sposobem w profilaktyce cho-

rób stóp. Dotyczy to m.in. chorych na cukrzycę, osób starszych, 
z nadwagą, kobiet w ciąży. Zaniedbania w obrębie stóp mogą do-
prowadzić to innych powikłań zdrowotnych.

Do zabiegów podologicznych zalicza się też m.in. masaż stóp, 
oszlifowanie grubych paznokci, skracanie płytki paznokciowej, 
terapię pękających pięt, usuwanie zgrubiałych i stwardniałych 
naskórków na piętach, fachowe zakładanie opatrunków. Nasz sa-
lon przy ul. Łaskarza posiada niezbędny certyfikat, pozwalający 
na specjalistyczną kosmetykę stóp. 

                      Paulina Kliczbor – kosmetyczka, pedicurzystka
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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

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

 
Jest to urządzenie 

do wytwarzania prądu 
za pomocą roweru

www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl

eneRGoRoweR

rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

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





ZAKŁAD 
LASÓW POZNAŃSKICH 

oferuje do sprzedaży 

świerkowe choinki świąteczne
cięte prosto z gruntu przed zakupem

Punkt sprzedaży: Leśniczówka Zieliniec 

Poznań ul. darniowa 52

Sprzedaż w godz. 10-15 

w dniach 10-15 i 17-22 grudnia br.

Do wyboru choinki różnej wielkości, pakowane 

choinki


