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Technikum

• technik automatyk
• technik ekonomista – klasa akademicka
• technik rachunkowości – klasa akademicka
• technik hotelarstwa
• technik informatyk – klasa akademicka
• technik logistyk – klasa akademicka
• technik mechanik
• technik mechatronik – klasa akademicka
• technik urządzeńń i systemów energetyki odnawialnej
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

• elektromechanik pojazdów samochodowych
• krawiec - patronat - PIÓREX S.A.
• kucharz
• magazynier – logistyk – patronat - Imperial Logistics
• mechanik pojazdów samochodowych
• operator obrabiarek skrawających - patronat SKF  
Polska
 • stolarz
•  tapicer
•  klasa wielozawodowa - kształcenie we wszystkich  
zawodach

Klasy pod patronatem VW Poznań

• elektromechanik pojazdów samochodowych
• mechatronik
• automatyk
• operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Oferta edukacyjna dla absolwentów  
szkoły podstawowej

Rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA
13-31 maja 2019
https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski

Zespół Szkól nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
os. Mielżyńskiego 5A
62-020 Swarzędz
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

Oferta edukacyjna dla absolwentów 
gimnazjum
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• operator maszyn i urządzeń odlewniczych
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Dolina Szklarki przy ul. Dobromiły w Antoninku, gdzie ma 
powstać kilka domów, ale wyklucza to aktualny MPZP. 

MPU pzygotowuje nowy MPZP, który budowanie tu  umożliwi. 

nieruchomościami!
kiedy wizja miasta?

  Z lewej:  obrysowany linią przerywaną  teren zieleni 
w MPZP "Strumień Szklarka" z 2010 roku. Z prawej:  
ten sam teren jako przeznaczony pod budownictwo 

mieszkaniowe w Studium Uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania z 2014 roku. Jak doszło do takiej 

zmiany to temat dla komisji śledczej. 

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 
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Wiadomości docierające z okolic Placu Kolegiackiego, 
a zwłaszcza gabinetu prezydenta zawsze budzą moją na-
dzieję, że przyniosą nowiny istotne dla współczesnych i 
przyszłych mieszkańców Poznania. Ciągle czekam dowo-
du, że władza z dobranym gronem światłych doradców 
trudzi się nieustannie, budując krok po kroku wspaniałą 
wizję przyszłości miasta, z którego mieszkańcy będą dum-
ni w przekonaniu, że sami też uczestniczą w tworzeniu 
wielkiego dzieła na miarę kilku pokoleń. Takie informa-
cje od rządzących ciągle nie nadchodzą. 

Nie potrafię się cieszyć ani pasjonować wiadomością, że 
prezydent Poznania stoczy kolejny pojedynek bokserski, 
choćby nawet miałaby to być tym razem walka z kangurem.  
Byłbym natomiast bardzo zainteresowany innym  publicz-
nym starciem prezydenta Poznania: na argumenty z oby-
watelami o ich aktualnych bolączkach albo strategicznych 
zamierzeń władzy. Powodzenie takich pojedynków jest gwa-
rantowane, i aż dziw, że ich nawet nie próbowano. Wygląda 
to wręcz na unikanie przez rządzacych otwartej dyskusji z 
masami, co było zrozumiałe w PRL. 

Nie mogę też dojrzeć oczywistego sensu, w tym, że prezy-
dent J. Jaśkowiak naśladuje jakiegoś poznańskiego Hiszpa-
na, który rano, przed swoją pracą, w garniturze i krawacie 
sprząta nasze miasto. Wolałbym, aby prezydent Jacek Jaśko-
wiak umożliwił Poznaniakom zrozumienie motywów poczy-
nań owego obcokrajowca i wyciągnięcie z jego przemyśleń 
głębszych znaczeń praktycznych. Prezydentowi nie chodzi 
przecież zapewne o namawianie nas wszystkich do poranne-
go społecznego zbierania śmieci w publicznych miejscach. 

Byłoby logiczniej i i pożyteczniej, gdyby zamiast zapra-
szać do Poznania dyżurnego celebrytę ekologicznego Adama 
Wajraka na rozmowę o wycinaniu drzew, prezydent zapro-
sił na otwartą rozmowę przedstawicieli  poznańskich śro-
dowisk kompetentnych w sprawach naszej zieleni i w ogóle 
środowiska. Byłby tu do poruszenia równie pbulwersujący co 
aktualny temat szczególnej łaskawości i uległości miejskich 
urzędników wobec żądań deweloperów zagrażających słyn-
nym poznańskim klinom zieleni. Pasjonujące i pożyteczne 
byłoby też publicznie zastanowić się nad potrzebą utrzymy-
wania pewnych  stanowisk i funkcji magistrackich, np. licz-
nych bezczynnych i bezradnych pełnomocników prezydenta 
do  spraw: Szyldów, kontaktów instytucjonalnych?, jakości 
powietrza,  deszczówki, rewitalizacji, bezdomnych, niezado-
wolonych lokatorów, mieszkań miejskich i innych. Wielkość 
Poznania zbudować można tylko wyobraźnią i solidną pra-
cą wszystkich.                                            Marcin dymczyk 

Nie można przyjąć faktu, że uchwalony w 2010 roku Miejsco-
wy Plan Zadospodarowania Przestrzennego „Strumień Szklar-
ka” został zaatakowany urzędniczymi działaniami, które z daleka 
nieładnie pachną korupcją.  Najpierw, w 2014 roku, dokonano 
bardzo zagadkowego zapisu w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Poznania, gdzie skrawek 
doliny Szklarki przy ul. Dobromiły zakwalifikowano jako teren 
budownictwa mieszkaniowego, chociaż poprzednio w miejsco-
wym planie był to chroniony teren zieleni. Pokazujemy to na po-
niższym rysunku.  

Ta zmiana, jak na zamówienie, umożliwiła wywołanie opraco-
wania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „W rejonie ulicy Dobromiły, który na byłym terenie zieleni 
teraz przygotowuje budowę domów mieszkalnych  Chcieliśmy 
próbować dociec jak do tego doszło, gdzie się to zło zaczę-
ło, ale Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta odmówił nam udzielenia informacji. Co mają 
do ukrycia? Urzędniczy zamach na przyrodniczo cenny obszar 
jest tak poważnym tematem, że powinna się nim zająć Rada Mia-
sta powołując odpowiewdnią komisję śledczą, która ustali kom-
dzialania i osoby stojące za decyzjami . 

Nasuwa się pytanie, dlaczego ani Wydział Ochrony Środo-
wiska ani Zarząd Zieleni Miejskiej nie protestowały wobec 
zamiany terenu zieleni na teren budownictwa mieszkaniowe-
go. Kto powinien zareagować jak nie te miejskie jednostki? 
dlaczego w stosownym czasie nie zareagowała Rada Miasta 
ze swoimi licznymi komisjami? Usiłowanie przez urzędników 
unieważnić  uchwalony pod społecznym naciskiem Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strumień  Szklarkia jest 
uderzeniem w fundamenty praw i postaw obywatelskich. Miesz-
kańcy czują się oszukami i znów, jak kilkanaście lat temu, stara-
ją się bronić warunków, od których zależy jakość naszego życia. 
Chcą przy tym wiedzieć czyich interesów naprawdę broni wła-
dza w naszym mieście.                                                                 Md

wydział dziwnej gospodarki
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Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny”

kto ma sprzątać? 

wzorzec działania

Śmieci tu, śmieci tam..Jest mi wstyd! Wstyd 
za moje miasto. Za miasto, które jeszcze, nie 
tak dawno słynęło z porządku, owego ,,ord-
nungu” jak mawiali sędziwi poznaniacy. 
Gdzieś  w zakamarkach pamięci zachował mi 
się obraz starszego mężczyzny, który powoli a  
systematycznie nadziewał na specjalny szpiku-
lec papierki, niedopałki i inne drobne śmieci, 
zalegające na trawnikach. Wydaje mi się, że 
był pracownikiem(?) tzw. Zieleni Miejskiej... A teraz śmieci zalega-
ją już wszędzie i są widoczne tak bardzo, że nawet Hiszpan w Gro-
dzie Przemysła mieszkający zabrał się z własnej inicjatywy (choć 
w ramach akcji międzynarodowej) za sprzątanie Poznania. We-
zwał do walki ze śmieciami rezydenta Miasta. Owszem, ten ręka-
wicę  Miquela Garau Ginarda  podjął i stawił się w urzędniczym 
garniturku i białych rękawicach na umówione miejsce nad Wartą, 
co telewizja pokazała. Internauci, oczywiście, się wypowiedzieli. 
Jeden z nich napisał, że udział Jacka Jaśkowiaka w porządkach ,,to 
zwykły muppet show pod publiczkę”. Jednak na początku kwiet-
nia wszyscy sprzątali. Do porządków przystąpili samorządowcy i 
uczniowie. 

Wydaje się, że najwięcej śmieci zalega nad Wartą (a ile w rzece? 
Strach pomyśleć!) I za żart prawie primaaprilisowy potraktowa-
łam informację urzędniczą po pierwszej majówce (która w marcu/

kwietniu się przytrafiła ze względu na piękną pogodę), że bała-
gan wszelaki nad naszą rzeką w strefie gdzie wolno pod chmurką 
spożywać alkohol, już się nie powtórzy, bo będzie więcej koszy na 
śmieci – a teraz to odpowiedzialnych za ład i porządek słonecz-
na aura zaskoczyła. Już sobie wyobrażam jak pijaczek pod dobrą 
datą próbuje trafić do kosza butelczyną. Kosz widzi podwójnie... A 
zresztą butelki są zwrotne, więc wyrzucać nie będzie. Co najwyżej 
zostawi po sobie puszki, foliowe torby, może stary but, który z pija-
nej nóżki spadł. A potem przyjdzie Pan Prezydent i posprząta! 

Tymczasem każdy poznański skrawek ziemi ma swojego go-
spodarza a ten jest odpowiedzialny za porządek. Owszem, jest 
problem z terenami prywatnymi, bez ustalonego sądownie spad-
kobiercy, albo gdy prywatny właściciel gdzieś w Honolulu prze-
bywa. Na prywatny teren wejść nie można... Nie ma natomiast 
kłopotu z miejskimi Gospodarzami, a tych jest sporo (choćby Za-
rząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, MPK i wielu, 
wielu innych) i doprawdy nie wiem, dlaczego trzeba te i inne służ-
by utrzymania czystości w mieście (pracujące etatowo, za pensję) 
charytatywnie zastępować? Ktoś zwrócił uwagę (i to słuszną!), że 
Prezydent Miasta powinien raczej zająć się usprawnieniem dzia-
łań tych służb miejskich, a nie zbierać śmieci.

Teraz, podejrzewam, temat porządków przycichnie. Wróci pod 
koniec września wraz z akcją  ,,Sprzątanie świat” - już po raz 25. w 
Polsce. Śmieci ,,wymiatać” po dorosłych będą dzieciaki. To jednak 
inny temat. I do niego pewnie wrócę. A gdyby nasi Czytelnicy mieli 
własne uwagi ,,porządkowe” to zapraszamy do podzielenia się opi-
niami (ewa-klodzinska@wp.pl).                          Ewa Kłodzińska

                    Mieszkańcy doliny Cybiny !
Walory przyrodnicze i rekreacyjne osie-

dla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole zna-
ne są nie tylko w Poznaniu. Bez wątpienia 
atrakcję rekreacyjną tworzą okoliczne sta-
wy. Przez wszystkie przepływa rzeka Cybi-
na, która i zasila sztuczny zbiornik Malta, 
by później wpłynąć do Warty. Bywa, że 
,,transportuje” zanieczyszczenia, lecz przy 
odpowiednim zagospodarowaniu może 

być również „filtrem”

Gdy w roku 2015 ,,Nowa Rada Osiedla” zastąpiła poprzedni-
ków priorytetem stały się działania ,,naprawcze” i przywrócenie 
prawidłowego stanu funkcjonowania ekosystemu wodnego..W 
końcu udało się znaleźć ,,kompetentnego zarządcę, czyli Zakład 
Lasów Poznańskich. Rada Miasta zmieniła częściowo statut tej 
jednostki dopisując gospodarkę wodną! O zagospodarowanie 
stawów zabiegali też  sami mieszkańcy. Ich częste wizyty na se-
sjach i argumenty przedstawiane Radzie Osiedla, dopingowały 
do działania. Zawiązała się grupa, która zarejestrowała ,,Stowa-
rzyszenie Miłośników Doliny Cybiny”. Obecnie oczekujemy na 
potwierdzenie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Współpraca ZLP, mieszkańców oraz Rady Osiedla jest wzor-
cowym przykładem na decydowanie o losach swojej ,,małej Oj-
czyzny”

Po dopełnieniu formalności prawnych, planowane jest zebra-
nie z mieszkańcami. Przedstawiony zostanie  wówczas ,,Statut '' 
oraz zaprosimy Was Drodzy do wzięcia choć częściowej odpo-
wiedzialności za swą okolicę. Projekt ten jest ,,ewenementem'' na 
skalę krajową. Jeśli zaakceptujecie jego założenia ...uchronimy 
naszą przyrodę przed dewastacją.            Krzysztof Bartosiak 

Miasto co jakiś czas zleca  oczyszczanie zbiorników, lecz nie 
zawsze z dobrym skutkiem. POSiR, któremu powierzono zarzą-
dzanie zbiornikami wodnymi na Cybinie z racji zasilania Malty 
(obiektu sportowego) zezwalał na wędkowanie.  

Walory widowiskowe i rekreacyjne doliny Cybiny są szeroko 
znane i doceniane przez mieszkańców Poznania

Staw Olszak i inne bywają czasem osuszane dla oczyszczenia.
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Głos obrońców Doliny Szklarki
nieformalny „szCzyt”

W jednym z domów w Antoninku zebrało 
się niedawno grono osób szczególnie zaanga-
żowanych w działania obrony Doliny Szklarki 
przed grożącą jej zabudową mieszkalną. Miej-
ska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje 
projekt Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w Rejonie ulicy Dobromi-
ły, a plan ten ma właśnie umożliwić budowę 
domów mieszkalnych w Dolinie Sklarki. Jeden  
z Uczestniczących w spotkaniu przekonywał, że protestujący po-

Ślubowanie osób nowo wybranych członkiń i członków Rady 
Osiedla Antobninek, Zieliniec, Kobylepole odbyło się 11 kwiet-
nia br. w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocni-
czych Miasta Poznania przy ul. Libelta. W ceremonii ślubowania 
uczestniczyło też gościnnie kilka niżej wymienionych osób za-
angażowanych w obronę Doliny Szklarki,  zagrożonej dewelo-
perską zabudową. Wspomniane osoby to: miejska radna pani 
Sara Szynkowska vel Sęk, panowie Bogdan Kowalski i Henryk 
Rozwadowski. 

Niżej podpisany zabrał głos i przedstawił historię zmagań 
o stworzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Dolina Szklarki uchwalonego w 2010 roku. Ten plan miał 
trwale i skutecznie chronić Dolinę przed zabudową, a tymcza-
sem Miejska Pracownia Urbanistyczna od czterech lat pracuje 
nad projektem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „W rejonie Ulicy Dobromiły”. Ten plan ma 
umożliwić zabudowę części Doliny Szklarki budynkami miesz-
kalnymi. Niżej podpisany oświadczył, że powstał wielki społecz-
ny opór przeciw tym zamierzeniom, a pod protestem podpisało 
się już ponad pół tysiąca okolicznych miszkańców.  

Nowo wybrany przewodniczący Rady Osiedla Antoninek, 
Zieliniec, Kobylepole pan Mieczysław Wachowiak zapropono-
wał, aby na pierwszym zebraniu nowej Rady 9 maja br., o godz. 
18.30 w Szkole Podstawowej przy ul. Szpaków w Kobylepolu 
była omawiana sprawa ratowania Doliny Szklarki przed zabu-
dową mieszkaniową. Należy wspomnieć, że aż 9 radnych osie-
dlowych to mieszkańcy Antoninka. Włączenie Rady Osiedla do 
obrony Doliny Szklarki będzie bardzo ważnym krokiem tego sa-
morządu.                                                    Henryk Rozwadowski.

mobilizacja sił

winni zdobyć status strony w sprawie. Tylko wówczas będą liczyć 
się we wszelkich działaniach i będą informowani o wszelkich 
istotnych dla sprawy zamierzeniach. 

Obecny na naradzie prawnik podkreślił, że bardzo niewłaściwe 
ze strony Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia-
sta było przychylanie się wnioskom kilku deweloperów i powta-
rzanie ich gróźb o potencjalnych odszkodowaniach w wypadku 
odmowy. Taki szantaż nie ma podstaw. Nie należało przecież na-
bywać gruntu, gdy z góry było wiadomo, że ani teraz, ani potem 
nie będzie można tam nic budować. Jeden z rozmówców poinfor-
mował wiarygodnie, że jest w sumie nawet kilkunastu właścicieli 
, którzy nabyli działki od J. D. i oni z pewnością również podejmą 
starania o pozwolenia na budowę. 

Podczas dyskusji potwierdzono obserwowany fakt stopniowe-
go, systematycznego przygotowywania doliny szklarki pod przy-
szłą zabudowę. Służą temu takie działania jak nawożenie mas 
ziemi i innych dla niwelowania oraz podnoszenia gruntu, wyci-
nanie drzew i krzewów. Należy uniemożliwić dalszą ekspansję na 
cenny przyrodniczo i ekologicznie obszar i doprowadzić do na-
prawienia dokonanych szkód.                   Henryk Rozwadowski

Liczba protestujących przeciwko przygotowywanemu  
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej projektowi planu miej-
scowego zagospodarowania przeastrzennego „w rejonie ulicy 
dobromiły” wynosi obecnie ponad  500 osób i ciągle rośnie. 
Ci mieszkańcy ostrzegają, że nawet tylko kilka nowych do-
mów w dolinie Szklarki doprowadzi do naruszenia ekosystemu  
i zniszczenia części doliny należącej do cennego i chronionego-
obszaru w mieście. 

Protestujący podzielają opinię, że budowa domów przy ul. 
Dobromiły byłaby zbrodnią ekologiczną. Uważamy, że władza  
w Poznaniu nie powinna ulegać kilku osobom, zezwalając na 
niepowetowaną dewastację w dolinie Szklarki. Stanowcze weto 
stawiam szantażowi ze strony właścicieli działek, że brak zgody 
na budowę wywoła żądania od miasta odszkodowań, Protestu-
jący mieszkańcy oczekują, że Szanowny Pan Prezydent już we 
wstępnej fazie projektowania przeciwstawi się dalszym pracom 
nad niebezpieznym planem. 

Protestujący pytają prezydenta: dlaczego miejscy urzędnicy 
dopuszczają do dewastacji obrzeża Doliny Szklarki, gdzie wyci-
nane są drzewa i krzewy, nawozi się masy ziemi zasypując część 
doliny i utwardzając ją pod spodziewaną budowę, Jesteśmy prze-
konani, że za tymi kilkoma osobami stoi Jerzy Donimirski, de-
weloper z Krakowa. Prosimy o ujawnienie tych osób, które MPU 
skrzętnie przed nami ukrywa.  H. R. 

do prezydenta poznania!
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zrąb i odnowienie

Uroczystość uruchomienia pierwszej w Poznaniu linii 
Trolejbusoqwej ze Śródki na Główna. 12 lutego 1930 roku. 

to było wydarzenienie!

Zrąb do odnowienia. Zainteresowanie, zdziwienie i cza-
sem zaniepokojenie wielu osób budził ostatnio obraz lasu 
wyciętego na sporej powierzchni między ul. Warszawską 
i torami kolejowymi w pobliżu Urzędu Skarbowego. Leśni-
czy pan Ireneusz Kamiński gospodarujący na tym terenie 
lasami poznańskimi wyjaśnił, że jest to wykonany plano-
wo zrąb w celu usunięcia licznych wiatrołomów, drzew 
uschniętych oraz uszkodzonych i chorych, głównie akacji  
i niektórych innych gatunków liściastych. Pozyskano głów-
nie surowiec opałowy.  Jesienią br. zostaną  tu posadzone 
nowe drzewka, a więc nastąpi odnowienie, jak w fachowej 
terminologii mówią leśnicy. Przedtem przewidziane jest 
jeszcze wycięcie pozostałych krzewów, głównie czeremchy 
i przetworzenie ich na zrębki opałowe, Nowo posadzone 
gatunki drzew zostaną dobrane odpowiednio do warun-
ków, czyli siedliska i w przyszłości utworzą zdrowy, właści-
wy drzewostan.                                                                 Md 

 12 lutego 1930 roku, czyli przed 89 laty, miała miejsce na Śród-
ce uroczystość otwarcia pierwszej w Polsce linii trolejbusowej. 
Docelowy przystanek, to pętla przy ul,  Wiejskiej, , Krańcowej 
i Głównej. Pojazd był zakupiony w Wielkiej Brytanii.  . Później 
zakupiono jeszcze dwa podwozia, na których już w Polsce doło-
żono karoserię. Trolejbusy te miały z tyłu dwie osie, mogły już 
pomieścić 50 osób. Pierwszy (nr. 400) zabierał tylko 30 i miał 
koła wykonane z lanej gumy, w następnych latach wymienione 
na pneumatyki. Ponieważ brakowało taboru, kilka lat później, w 
warsztatach PKE, przerobiono dwa autobusy marki Renault na 
trolejbusy. 

Uroczyste otwarcie linii odbyło się na Śródce, w obecności 
księdza Chilomera i dyrektora Poznańskiej Kolei Elektrycznej 
. inż. Pawła Nestrypke. Na Śródce trolejbus zawracał ulicami: 
Bydgoską, Ostrówek i Rynkiem Śródeckim, gdzie był przystanek 
końcowy. Tam można było się przesiąść na tramwaj, który przed 
wojną dojeżdżał do ulicy Bydgoskiej. Ceny biletów to: zwykły 
20gr, a z przesiadką na tramwaj 35gr

Była to jedyna linia trolejbusowa do roku 1941, kiedy to Niem-
cy uruchomili od Katedry linię na Osiedle Warszawskie.. Na 

Osiedlu trolejbus zawracał ulicami Słupecką, Kostrzyńską i Ło-
wicką, gdzie był przystanek końcowy – przed kioskiem p.Woj-
ciecha Sobczaka.

Po rozpoczęciu przez Niemców wojny na wschodzie, pojawi-
ły się trolejbusy marki JaTB-2, ukradzione w Kijowie. Pojazdy 
te miały skórzane kanapy, były jednak niezbyt pojemne. Jazda 
trolejbusem była dla Polaków dosyć osobliwa. Musieli czekać 
przed pojazdem i dopiero krótko przed odjazdem, jak już wszy-
scy Niemcy siedzieli, na znak konduktora, wolno było wejść do 
trolejbusu Polakom. Nie należało jednak siadać obok Niemca, bo 
można było wylecieć z trolejbusu szybciej niż się wsiadało, albo 
dostać po buzi. Niedopuszczalna była także rozmowa pasaże-
rów w języku polskim. Byłem świadkiem jak dwie Polki, pasażer 
Niemiec, chwytając za kołnierz, wyrzucił z trolejbusu ponieważ 
rozmawiały po polsku. Ryczał na nie: „- Da hinten quatschen 
schweine Polacke!...” (tam z tyłu bredzić świńskie Polaczki!). Je-
śli wszystkie miejsca siedzące były zajęte, a do pojazdu wszedł 
Niemiec, to najbliżej siedzący Polak miał obowiązek ustąpić mu 
miejsce. Identyfikatorem Niemca była odznaka partyjna NSDAP 
albo DAF (Deutsche Arbeitsfront), a u młodzieży, znaczek w 
kształcie rombu, z literami HJ (Hitler Jugend).  W godzinach od 
7.15 do 8.15 , Polakom w ogóle nie wolno było jeździć trolejbu-
sem. W tym czasie niemiecka młodzież jechała do szkół w mie-
ście, a niemieckie gospodynie na targ po warzywa i owoce. Już w 
wolnej Polsce, w 1951 roku, przedłużono linię z Osiedla do An-
toninka. Po wojnie uruchomiono kolejne , ale to już był „łabędzi 
śpiew” tego rodzaju komunikacji miejskiej. wyparte przez tram-
waje i autobusy. 

Trolejbus na przystanku na ul. Głównej.

Pierwszy trolejbus w Poznaniu
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trauma polskiCh dzieCi

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Teatr Scena na Piętrze

konserwatorzy pracują
Nawa boczna świętojańskiego kościoła na Komandorii świe-

ci obecnie pustką. Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Bolesnej 
pozostaje  w... Kostrzynie Wlkp. w tamtejszej Pracowni Kon-
serwacji Zabytków i jest poddawany renowacji. Wykonuje ją 
konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, właściciel 
firmy pan Arkadiusz Wypych (fot niżej.

-Obraz (olej na płótnie o wymiarach 100x131 cm) jest w sto-
sunkowo dobrym stanie. Poprzednia konserwacja została zro-
biona bardzo rzetelnie. Pozostało nam oczyszczenie obrazu z 
zabrudzeń i dokonanie drobnych retuszy. Na koniec to malowi- dło nieznanego autora zostanie pokryte werniksem czyli specjal-

nym zabezpieczającym lakierem. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej 
wróci na swoje miejsce prawdopodobnie na przełomie maja i 
czerwca.

Tymczasem podjęto żmudne prace nad przywróceniem blasku 
i kolorów malowidłom w sklepieniu prezbiterium. Stanęły rusz-
towania, sięgające 5 metrów! Niestety, poprzednie  pseudokon-
serwacje spowodowały znaczne uszkodzenie malowideł. Na całe 
szczęście, pod warstwą przemalowań, zachowały się w pierwot-
nej kolorystyce dwa tonda (okrągłe obrazy) przedstawiające byka 
i orła (symbolizujące ewangelistów: Łukasza i Jana) na tej pod-
stawie konserwatorzy odtwarzają oryginalną kolorystykę pozo-
stałych malowideł. Są to kolejne dwa medaliony: skrzydlaty lew i 
postać ludzka jako symbole ewangelistów Marka i Mateusza oraz 
cztery pary aniołów. Przypomnijmy, że polichromie wykonał Sta-
nisław Teisseyre, któremu po zakończeniu odbudowy kościoła po 
zniszczeniach wojennych zlecono wykonanie wszystkich malowi-
deł w świątyni. Prace nad odnawianiem polichromii w prezbite-
rium są na ukończeniu.Ewa Kłodzińska fot. Waldemar Malicki

To był emocjonalny nokaut. Mówiąc trywialnie: ,,Błękitny 
express” przejechał widzów Sceny na Piętrze, pozostawiając 
ich, w kompletnej ciszy, wbitych w fotele...

Ten spektakl z tak lubianym w Poznaniu duetem aktorskim 
(po raz piąty w Scenie) Marzanną Graff i Aleksandrem Miko-
łajczakiem oraz – po raz pierwszy w Poznaniu – reżyserem Ka-
rolem Stępkowskim, był totalnym zaskoczeniem! A to dlatego, 
że autorka Marzanna Graff dotąd proponowała widzom Sceny 
sztuki lżejsze zabawne, choć zawsze z pewną mądrością życiową 
w tle. A teraz z dużą odwagą pokazała wycinek traumatycznych  
przeżyć Polaków deportowanych z Kresów, osieroconych dzieci. 
I widz musiał  sięgnąć po swoją historyczną wiedzę o agresji so-
wietów na polskie Kresy, zaraz po wybuchu II wojny światowej 
i losach deportowanych Polaków. A jeśli takiej wiedzy nie miał? 
Jak wówczas odebrał sceniczny przekaz pełen dramatycznych, 
wstrząsających opowieści? Chyba tak jak wysłuchujący wspo-
mnień kobiet amerykański dziennikarz Alan Smith (rzecz dzieje 
się w USA, w latach 60. XX w.), który przynajmniej początkowo 
– nic nie rozumie... 

W postaci kobiet, ale i dzieci-wojennych sierot, a nawet w rolę 
Ordonówny nimi się opiekującej wciela się Marzanna Graff i po-
kazuje swój wielki kunszt aktorski. 

,,Błękitny express” premierę miał w Australii, gdzie trafiło wielu 
Polaków, którzy przeszli swój koszmarny tułaczy szlak), w Polsce 

jako pierwsi obejrzeli ten spektakl widzowie Sceny na Pietrze. 
W 40. sezonie Sceny na Piętrze 13 maja Dorota Lulka z kwar-

tetem Milonga Baltica zaśpiewa najpiękniejsze tanga -w rytmie 
argentyńskim, z polskimi tekstami. 

Kolejne teatralne przeżycie – 6 czerwca w 83. rocznicę urodzin 
Romana Wilhelmiego. Będzie to ,,Zupa rybna w Odessie” - mo-
nodram Sebastiana Rysia. Rzecz o Janie Karskim i odpowiedź na 
pytanie – jak by to było, gdyby Historia potoczyła się inaczej, 
a język polski... był powszechny. Przed spektaklem – spotkanie 
przy popiersiu Romana Wilhelmiego.  

                           Ewa Kłodzińska Foto.: Krzysztof Styszyński
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wizyta w domu
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”.

Nie poznałem ulicy św. Marcin.

Wizyty w kraju ojczystym to dla emigranta radość i udrę-
ka jednocześnie. Radość – wiadomo – spotkanie z Rodziną, 
przyjaciółmi, znajomymi, swojskie jedzenie i dobre piwo. 
Udręka – ponieważ nigdy nie ma wystarczającej ilości cza-
su, by spotkać się ze wszystkimi, z którymi chciałoby się 
spotkać. Po każdym pobycie w Polsce obraża się na mnie 
kilku znajomych, których z różnych powodów nie zdoła-
łem odwiedzić. „Bo ze wszystkimi się spotkałeś, a ze mną 
nie!”. No cóż, czas nie jest z gumy.

Polska i Tajlandia są tak różne od siebie, że chodząc po Po-
znaniu czułem się dokładnie tak samo jak trzy lata temu, kie-
dy przyleciałem do Bangkoku – jak na innej planecie.

Zacznijmy od pogody. Temperatura w Bangkoku niemal ni-
gdy nie spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Szok termiczny był 
nieunikniony. Po latach przebywania w klimacie tropikalnym 
plus dziesięć stopni było dla mnie Syberią. Na domiar złego 
miałem ze sobą tylko jedną cienką bluzę…

Następna rzecz – piwo. W Tajlandii jestem skazany na trzy 
główne wyroby tamtejszego przemysłu browarniczego. Na-
zywają się one Singha, Leo i Chang. A konkretnie – sikacz, 

landii o takim wyborze mogę sobie jedynie pomarzyć.
Po trzecie – jedzenie. Lubię tajską kuchnię, ale bez prze-

sady. Ile można jeść ryż z dodatkami?! W Poznaniu przez 
dwa tygodnie zajadałem się gzikiem z pyrami i schabowy-
mi, ponieważ musiałem się najeść na zapas! Do Bangko-
ku wróciłem co najmniej o 10 kilogramów cięższy. A jak 
wiadomo „Każdy kilogram obywatela jest szczególnym do-
brem narodu!”.

Moje rodzinne miasto bardzo pozytywnie mnie zasko-
czyło. Po kilku latach od poprzedniej wizyty zauważyłem 
wiele zmian na lepsze. Nie poznałem ulicy Święty Marcin 
z jej nowym szerokim deptakiem oraz okolic dworca ko-
lejowego, w pobliżu którego wyrosły nowoczesne biurow-
ce. Byłem zachwycony Wartostradą – ścieżką spacerową 
wzdłuż Warty, tętniącą życiem. Zauważyłem też pozy-
tywne zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu przez 
poznaniaków. Wielu ludzi jeździ na rolkach, rowerach, 
uprawia jogging. Widziałem też wielu seniorów w dziar-
sko maszerujących dookoła Malty z kijkami w dłoniach. 
Tak trzymać!

Przylot z tak daleka wiąże się z dolegliwością zwaną jetlag, 
czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej. Po sześciu godzi-
nach lotu z Bangkoku do Pekinu, potem następnych dziesię-
ciu godzinach spędzonych w samolocie z Pekinu do Warszawy 
i czterech godzinach jazdy autobusem do Poznania nie wie-
działem jak się nazywam. Skrajne zmęczenie, dezorientacja 
i zaburzenia snu – wie o tym każdy, kto latał na długich dy-
stansach. Na szczęście zazwyczaj wystarczają dwa-trzy dni, by 
organizm wrócił do normy. Moja rada dla tych, którzy do-
świadczą jetlagu po raz pierwszy – nie idźcie spać zaraz po 
wylądowaniu i przyjechaniu do domu! Za wszelką cenę po-
starajcie się wytrzymać i pójść do łóżka o takiej samej godzi-
nie, o której zazwyczaj to robicie. Inaczej rozregulujecie sobie 
zegar biologiczny na amen i przez najbliższy tydzień po po-
dróży będziecie budzić się o trzeciej nad ranem.

Ogólnie moja wizyta w Poznaniu po kilku latach nieobec-
ności była bardzo przyjemna. Odwiedziłem całą Rodzinę, zo-
baczyłem się chyba ze wszystkimi przyjaciółmi i znajomymi, 
zorganizowałem spotkanie mojej dawnej klasy z podstawów-
ki (nie widzieliśmy się od prawie 30 lat!), no i najadłem się do-
brego, swojskiego jedzenia 

Przyznam się bez bicia, że przez parę chłodnych dni w Po-
znaniu tęskniłem za Bangkokiem i jego upałami. A teraz po-
cąc się przy plus 45 stopniach tęsknię za Poznaniem. 

                                                                      Mateusz Biskup

większy sikacz i totalny sikacz. Wszystkie trzy są produ-
kowane z ryżu. Oczywiście dostępne są piwa importowa-
ne z Niemiec, czy Holandii, ale ich ceny są horrendalne i 
zdecydowanie nie na moją belferską kieszeń. Wchodząc 
do pierwszego lepszego osiedlowego sklepiku na Osiedlu 
Warszawskim doznałem szoku – kilkadziesiąt rodzajów 
dobrych piw! Jasne, ciemne, pasteryzowane, niepasteryzo-
wane, filtrowane, niefiltrowane, miodowe, pszeniczne – co 
dusza piwosza zapragnie! Bardzo cieszy mnie fakt, że po-
wstało wiele małych lokalnych browarów, które produkują 
doskonałe piwa według swoich własnych receptur. W Taj-

W Poznaniu przez dwa tygodnie zajadałemgzikiem z pyrami 
i scvhabowymi. 
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Kiedy życie zatacza krąg

Kiedy życie człowieka zatacza krąg i pozwala mu po-
wrócić do domu, to taki człowiek czuje się spełniony i 
szczęśliwy. Mnie się to właśnie przytrafiło w moim ży-
ciu. Urodziłam się tutaj, na Osiedlu Warszawskim, tutaj 
przeżyłam przeklętą wojnę z jej okropnościami. 

Tutaj poszłam po wojnie do Przedszkola na Plantach i jako 
pierwszy powojenny rocznik, wraz z moimi koleżankami i ko-
legami ukończyłam edukację przedszkolną. Tutaj poszłam do SP 
46 i tą właśnie Szkołę ukończyłam, a w międzyczasie dodatkowo 
PNSM (Niższa Szkoła Muzyczna,) 

Od 1947 r w ramach naszej Szkoły zaliczałam stopnie zucho-
we. Niestety harcerstwo zostało w naszym kraju rozwiązane. Po-
tem w naszym mieście Technikum Chemiczne, w trakcie którego 
zaliczałam recytatorskie umiejętności w Domu Kultury oraz pły-
wackie szlify w PTTK-owskim Klubie Płetwonurków. Kiedy tyl-
ko powróciło harcerstwo włączyłam się w jego działalność .I tu 
była moja pierwsza zdrada – bo już nie było to harcerstwo na 
Osiedlu Warszawskim. 

Aż nagle – przyszła miłość i życie zmusiło mnie do wyjazdu 
do zupełnie nieznanego mi Szczecina. I tam znów c. d. nauki – 
Wyższa Szkoła Muzyczna – praca – 30 lat jako nauczyciel – dzie-
ci – dom. Myślałam, że już nigdy do Poznania nie wrócę, aż tu 
nagle w 1991 r. wszystko się zmienia i wracam do Poznania na 
swoje Osiedle Warszawskie. Znów mam dawne koleżanki. Po-
znaję „ Osiedle po drugiej stronie „ szosy warszawskiej”, bo kie-
dy wyjeżdżałam do Szczecina tej strony Osiedla Warszawskiego 
nie było. Nie było też wtedy tramwaju do miasta. Nie było auto-
busu do Swarzędza. Otrzymuję propozycję  współpracy z Czaso-
pismem Mieszkańców „My” i pisania o ludziach, którzy pierwsi 
zamieszkali na Osiedlu Warszawskim i stworzyli niepowtarzalną 
społeczność, jakiej nie ma na żadnym innym Osiedlu w Pozna-
niu. A ja przekonałam się, że mimo tak długiej nieobecności, 
„dzień dobry”  rzucone ze strony obcego mi człowieka ozna-
cza, że jest to ktoś , kto mnie zna,  Oznaczało to dla mnie – to 
ktoś swój. Ktoś z najstarszych osiedlańskich Rodzin. I ja dzi-
siaj jestem tym wszystkim „znajomym-nieznajomym”bardzo 
wdzięczna. Bo to oznaczało, że jestem w domu – u siebie. Mam 
wspaniałych sąsiadów – znajomych – dawne koleżanki ze szko-
ły. I tak udało mi się dożyć do lat 80 . A mój mąż – kto to jest? I 
tu życie okazało się dowcipne. Do Poznania dotarł jako roczne 
dziecko z Galicji. Dość szybko- bo już po roku z Rodzicami za-
mieszkał na Osiedlu Warszawskim na ul. Warszawskiej . Potem 
była ul. Konińska, znów Warszawska , Swarzędzka , Powidzka. 
Dopiero w czasie wojny hitlerowcy wyrzucili go z Mamą i bratem 
do centrum. potkaliśmy się w harcerstwie w latach pięćdziesią-
tych – w V Hufcu im. Ks. J. Poniatowskiego na Starym Mieście. 
No, a potem Szczecin …30 lat... i powrót do Poznania – na Osie-
dle Warszawskie. Znów wiążemy się z V Hufcem ZHP na Starym 
Mieście. Wspólne znajomości (moje-Twoje), remont domu, przy 
którym nie dalibyśmy sobie rady gdyby nie pan. Paweł – elek-
tryk, pan. Andrzej – murarz, pan Krzysztof – malarz, pan Tomek 
– spec od gazu. I tak znów mija prawie 30 lat jak żyjemy w Pozna-
niu na Osiedlu Warszawskim                    Barbara Stachurska

jestem u siebie
Nasz chleb
Pokrojony chleb powszedni
z ziaren pól i łąk krzepiących
pięknie w pajdy się układa
na talerzu wspomnień
w kwiaty ziół poubierany
spracowanych rąk łaknący
nozdrza kojąc chrupie wdzięcznie
a okruchów jego garstka
krząta się przekornie
w zakamarkach
zmęczonego czasu.
                                                 Janusz Biernacki 2019

Pragnienie

W deszczu darów odzyskanych
trzewia rozdymają się do granic
pijąc kadzideł strumień bogobojny
w nim inwentarz arcydzieł ludzkich
wartko przemyka w poprzek życia
potoków schnięcie zachwala
sabarytom daje pić
                                                 Janusz Biernacki 2019

Okruchy

Pod skrzydły Twe Niebieskie
gromady ciągną
znój dźwigając cierpki
i kruchość na tacy
wnosząc niczym wiano
przyjm je
krzepiąc w podróży
i okruchów nie poskąp
zasobnych
                                                Janusz Biernacki 2019

drzewo gorejące

Pnącza gorejące wszystkich myśli
na śmietniku złudzeń
toczy krzepki robal
brat przyrodni kontrybucji

w obstalunku miernot zawiedzionych
rysa coraz większa drzemie
praży się jej krótki ogon

z żaru powiew srogi
musnął był ostatnie gniazda
w horyzoncie znamię zręcznie wtopił
że ominąć go nie sposób
                                                  Janusz Biernacki 2016
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radny głosem osiedla
Rozmowa z przewodniczącą

 Rady Osiedla Główna 
Panią Marzeną Strzyżewską

Piętnastoosobowa 
Rada Osiedla Główna 
w  tajnym głosowaniu 
powierzyła Pani funk-
cję przewodniczącej 
tego lokalnego samo-
rządu. Jak Pani ocenia 
jego skład osobowy?

- Bardzo się cieszę, że 
w Radzie są zarówno 
osoby z wieloletnim do-
świadczeniem, jak i zu-
pełnie nowe. To oznacza, 
że na naszym osiedlu 
przybywa ludzi, którym 
zwyczajnie zależy. Od „starych” radnych możemy się wiele na-
uczyć, a sami wnieść inny punkt widzenia, nowe pomysły czy 
rozwiązania. Cieszę się na tą współpracę.

- Czego przede wszystkim oczekuje Pani od osiedlowego 
radnego?

-Radny powinien był głosem osiedla. Powinno mu zależeć na 
na tym, by nasza okolica stała się miejscem, w którym chce się 
być, żyć i bawić. Główna ma ogromny potencjał, 

- Zadania osiedlowego samorządu na bieżącą kadencję?
- Do podstawowych zadań należy informowanie lokalnej spo-

łeczności o planowanych inwestycjach, wydatkach. Za poprzed-
niej kadencji uchwalono przekształcenie dwóch kondygnacji 

  

budynku wygaszanego Gimnazjum nr 20 na przedszkole. Pod-
dasze tego budynku zostanie zaadaptowane na potrzeby plano-
wanych wydarzeń, o których t nasza społeczność będzie szeroko 
informowana. Nasze dwa Stowarzyszenia: SMAK (Stowarzysze-
nie Młodych Animatorów Kultury) oraz Oplotki, to kopalnia 
pomysłów, to ludzie działający z pasją. Również poprzez  czaso-
pismo ”My” chcielibyśmy propagować wydarzenia, 

Bardzo ważne zadania to: tramwaj na Główną, czystość na-
szego osiedla,  miejsca parkingowe, których mamy deficyt. Ma-
rzy nam się biblioteka. Chcielibyśmy włączyć lokalną młodzież  
w sprawy naszego osiedla. W obecnej Radzie mamy  fantastycz-
ną ekipę, więc z optymizmem patrzę w przyszłość.

- Jak uzyskać  współpracę Rady Osiedla Główna z całą tutej-
szą społecznością?

Mieszkam tutaj od 25 lat, wrosłam w tą okolicę. Niektórzy 
z radnych mają o wiele dłuższy staż, więc myślę, że będzie  
dobrze. Grunt, to naprawdę postawić na szerokie informowanie 
mieszkańców. 

- Jak Pani zdaniem należy godzić pracę w Radzie osiedla 
z osobistymi obowiązkami? 

- Nie oczekuję od nikogo, aby nagle zarzucił wszystkie swoje 
sprawy  i  zajmował się tylko tymi społecznymi. Po to w każdej 
z komisji są 3 osoby, by w miarę możliwości mogły się zaanga-
żować.

- diety Radnych miejskich stanowią znaczącą rekompensatę 
za pracę, natomiast diety w budżecie osiedlowym są znikome. 
Czy ta rozbieżność nie powinna zostać zmniejszona, aby od 
radnych oczekiwać większego zaangażowania?

- Żadna z osób w radzie nie kandydowała do niej z powodu 
wynagrodzenia. Pewnie, byłoby super, gdybyśmy mogli za po-
święcony czas otrzymywać dobre wynagrodzenie, ale najbardziej 
nam zależy na tym, by ludzie zaczęli się utożsamiać z naszą dziel-
nicą. To będzie dla mnie osobiście ogromna satysfakcja jeśli za 4 
lata mieszkańcy powiedzą „no u nas na Głównej naprawdę dużo 
się dzieje, naprawdę fajnie się tu mieszka”. 

                                      dziękuję za rozmowę i od całej redakcji 
                                            życzę powodzenia Marcin dymczyk

Dlaczego startuję w wyborach do Rady Osiedla Głów-
na? Główna to moja ulica od prawie dwudziestu pięciu lat. 
Znam tu każdy fyrtel, każdy sklep. Tu wychodzę z psem na 
spacer, tu wyrosły moje dzieci. Przy Mariackiej spotykamy 
się co niedzielę, a najlepsze rogale i rożki zajadamy u Bro-
dy :-).

Widzę, ile zmieniło się w mojej okolicy, ale dostrzegam 
też, ile jeszcze można zrobić. Z jednej strony to nie jest już 
ta sama dzielnica, którą pamiętam z przeszłości, ale... ma 
swoją duszę. Niemniej każdego dnia mamy problem z miej-
scem parkingowym. W wielu miejscach, jest zwyczajnie 
brudno, bo brakuje koszy na śmieci. Mam psa, ale jestem 

w mniejszości jeśli chodzi o sprzątanie po nim, brakuje wo-
reczków na nieczystości. Byłoby super, gdyby nasza okolica 
jeszcze bardziej wypiękniała – tym bardziej, że naprawdę 
jest tego warta.

Kim jestem? Mamą, inżynierem od instalacji sanitarnych  
z przeszło 20-letnim doświadczeniem. Branża budowlana 
to mójfach i uważam, że w wielu dziedzinach mogę pomóc. 
Nie jestemtypem osoby, która nie walczy o to, w co wierzy. 
A wierzę, że nasza okolica na to zasługuje. Oprócz zagospo-
darowania terenuwarto, by planowany remont budynku po 
gimnazjum posłużyłnie tylko jako przedszkole, ale wzboga-
cił życie całej okolicy.

Pani Marzena Strzyżewska o sobie - notka, którą zamieszczaliśmy przed wyborami.
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Dużej wartości teren przy szkole należał do TS "Polonia"i 
obecnie toczy się dochodzenie.dotyczące jego sprzedaży.

Wiosna już dawno zawitała, a wraz z wiosną nowe działania 
na osiedlu Główna. Ostatnie kilka tygodni było bardzo burzliwe 
i pracowite. Teraz bardzo powoli, ale zdecydowanie widać efekty 
wytężonej pracy wielu osób i organizacji. 

Osiedle Główna znalazło się w doborowym towarzystwie, kil-
ku najlepszych, które  zdobyły dotacje na prowadzenia u „siebie” 
Centrum Inicjatyw Lokalnych. Ta dobra wiadomość to zasługa 
dwóch działających od dłuższego czasu na osiedlu stowarzyszeń: 
Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz Stowarzy-
szenia Oplotki, którzy to razem tworzyli wniosek projektowy i 
razem będą rozkręcać Centrum. Dodać należy, że to sami miesz-
kańcy reprezentują te dwie organizację.  

Fyrtel Główna, bo tak nazywa się Centrum Inicjatyw Lokal-
nych na Głównej – ruszył z przytupem. Centrum swoje miejsce 
ma na poddaszu, budynku Gimnazjum numer 20 im. Ojca Że-
lazka  na ulicy Głównej 42.

Otwarcie centrum odbyło się w dniu czwartego kwietnia, zor-
ganizowaniem spotkania - podwieczorku dla mieszkańców. 
Mieszkańcy mogli poznać się, wymienić informacjami oraz po-
wiedzieć o swoich potrzebach jak i mocnych stronach. Spotkanie 
było bardzo owocne i zapowiedziało wiele ciekawych inicjatyw. 
Na spotkaniu byli obecni nowi i starzy radni osiedlowi, zaprosze-
nie przyjął również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania 
ds. Rewitalizacji pan Lech Podbrez z Biura Koordynacji Projek-

tów i Rewitalizacji Miasta Poznania. Wszystkim oczywiście bar-
dzo serdecznie dziękujemy za przybycie.

A oto jakie pomysły działań pojawiły się wśród propozycji sa-
mych mieszkańców: wspólne sprzątanie osiedla, potańcówki, 
dansingi, festyny sąsiedzkie,  stworzenie grupy pasjonatów plan-
szówek,  grupa biegacka, piłka nożna, siatkówka, słowem - sport 
to zdrowie!, koncerty kameralne, stworzenie miejsca do wspól-
nego grillowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu, czyli...
budujemy bazę, wystawa poświęcona historii Głównej, warszta-
ty, spotkania, zajęcia i wiele innych! 

Przypomnijmy, że przedsięwzięcia realizowane w ramach CIL 
to głównie działania o charakterze: informacyjnym, animacyj-
nym, edukacyjnym, inicjatyw oddolnych. Podejmowane działa-
nia polegają na budowaniu i tworzeniu warunków do wymiany 
doświadczeń, promowaniu współpracy sąsiedzkiej, zagospoda-
rowanie czasu wolnego, rozwój i wzmacnianie postaw aktyw-
nych i prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do włączania 
się w ruchy społeczne, konsultacje społeczne, wolontariat. 

W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy mogą zgłosić chęć 
realizacji zadania do CIL, który to dokonuje oceny celowości z 
punktu widzenia potrzeb lokalnych, a następnie realizuje inicja-
tywę wraz z grupą inicjatywną.

Cieszymy się zatem z nowego miejsca na mapie osiedla. Czas 
i wspólne inicjatywy z pewnością lepiej zintegrują społeczność 
i rozpoczną budowę wśród mieszkańców poczucie wpływu na 
otaczającą rzeczywistość. A to już krok do prawdziwej partycy-
pacji obywatelskiej i tworzenia obywatelskich projektów. 

Działania Fyrtel Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych moż-
na śledzić na FB oraz już wkrótce na plakatach. 

Agnieszka Liberacka - Organizator Społeczności Lokalnej, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia Nowe Miasto. 

Podwieczorek dla mieszkańców w siedzibie Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna na poddaszu 

budynku byłego Gimnzjum nr 20.  

są pieniądze na działalność
Centrum Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna

Zniknął całkowicie stary młyn przy ul. Nadolnik, ale 
ma zostać "odbudowany", a widoczny blok jest jakby tej 

"odbudowy'"początkiem. 
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Koparka wkrótce przeniosła się na wierzch wału i nadal go 
likwidowała, a wywrotki wywoziły masy ziemi. 

ruszyła budowa na "polonii"
Zaraz po Wielkanocy zaczął się wyraźny ruch na tere-

nie obiektu TS „Polonia” przy ul. Harcerskiej. Zobaczyliśmy 
pracowników i sprzęt mechaniczny w akcji. Wprawdzie za-
powiadano rozpoczęcie w tym roku rozpoczęcie imwestycji 
modernizacyjnej na tym terenie, ale zbyt jesteśmy przyzwy-
czajeni do różnych „poślizgów, aby nie dziwić się, że tym ra-
zem jest inaczej. Oby tylko tak było do końca, bo zaplanowano 
wiele poważnych przedsięwzięć.. 

Modernizacji ulegnie boisko główne wraz z oświetleniem, na-
głośnieniem oraz pełną infrastrukturą. Po modernizacji obiekt 
będzie spełniał warunki niezbędne do uzyskania licencji umoż-

liwiającej grę na poziomie ekstraklasy kobiet w piłce nożnej. 
Główne boisko piłkarskie będzie miało 105 m długości i 68 m 
szerokości. Od jego północnej strony oraz częściowo od strony 
zachodniej powstaną trybuny, które będą mogły pomieścić 500 
osób. Usunięcie pobliskiej skarpy pozwoli na takie usytuowanie 
płyty głównej, iż w późniejszym czasie będzie możliwe wybudo-
wanie dodatkowego boiska treningowego. Przebudowane zosta-
ną również parkingi, dojazd do obiektu oraz ogrodzenie wraz z 
bramą wjazdową. Adaptacji ulegnie także pięć kontenerów so-
cjalnych pod zaplecze magazynowe. Całość zostanie wyposażo-
na w nowy monitoring wizyjny. Zakończenie prac jest planowane 
do końca roku 2019. Koszt to ok. 3,2 mln zł.

 Filip Borowiak Rzecznik Prasowy Koordynator ds. infor-
macji publicznej Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Usuwanie  ziemnego wału od stronu torów,  gdzie kiedyś były 
trybuny dla widzów. 

. 
Stadion Polonii z dnia na dzień zmienia się w jeden plac bu-

dowy i na taki właśnie widok czekaliśmy . 

Pierwszymi pracami było nowe doprowadzenie wody na 
czas budowy, do deszczowania boiska w przyszłości.. 

Nowy hydrant i zawór wody pojawiły się bardzo szybko, a 
tempo pracjest godne uznania i niech tak zostanie. 

Głównym wykonawcą robót jest poznańska  firma Ekspertis 
Budownictwo sp. z oo . 
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ValiVade - mała polska i i
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (7)

Wstawałam około 6 rano – wspo-
mina dzień powszedni w indyjskim 
Valivade, azylu deportowanych w 
1940 roku Polaków, pani Zofia Maślak 
(z d. Gromadzka), wówczas kilkuna-
stoletnia dziewczynka. Mieszkaliśmy 
w ,,ccentrum osiedla, wszędzie mie-
liśmy blisko. Najpierw szłam do ko-
ściółka pw. św. Andrzeja Boboli na 
krótką mszę. Mieliśmy trzech księ-
ży, też tułaczy z Polski: najpiękniejsze kazania głosił ks. Leopold 
Dallingier, bardzo ubogi duchowny, który nigdy niczego dla sie-
bie nie chciał, pamiętam jego zdarte sandały. 

Potem szłam na bazarek po zakupy: warzywa, jaja, owoce. 
Wszystko to było rozłożone na matach. Hindusi znali już pod-
stawy języka polskiego, więc targowanie (dla ,,zasady”) Zakupy  
robiłam w sklepiku ,,Kontraktor”, właścicielem był Hindus ubra-
ny po europejsku, z nażelowanymi włosami. A nad miasteczkiem 
krążyły stada obrzydliwych sępów, czekając na jakiś żer. Które-
goś dnia niosłam na talerzyku kostkę masła (z beczki) i nagle ta-
kie ptaszysko lotem ślizgowym znienacka porwało mi to masło. 
Najadłam się strachu! Groziły nam też np. jadowite żmije. Jed-
na taka wkradła się nocą przez szparę do sypialni. Od pokąsania 
ocalił nas... kotek-przybłęda...

Wracałam do domu, mama robiła śniadanie: biały chleb 
do tego dżem, czasem odrobina jajecznicy (z 2 jaj z du-
żym dodatkiem mąki, musiało starczyć po łyżeczce na chleb 
dla całej naszej siódemki). Kupowało się też kokosowy sma-
lec –  lepszy był przezroczysty, na gorszym mama smażyłała                                                                                                                                      
pączki. Bardzo tęskniliśmy za olskim razowym, ciemnym chle-
bem. Gdy pojawił się w sklepiku, tworzyły się długie kolejki) 

Zajęcia szkolne zaczynały się o godz. 7.45 obowiązkową gim-
nastyką, od 8. do ok. 13.30 były lekcje – nie dłużej, aby uniknąć 
najgorszych upałów. Ok. 14 był obiad – mama często gotowała 
gołąbki, albo była sztuka mięsa (bawolego!). Ziemniaków ,,pol-
skich” nie było, były natomiast bataty, a z nich mama robiła bar-
dzo smaczne kopytka.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Dni nie były mono-
tonne za sprawą wielu 
rozmaitych zajęć. Ak-
torka p. Dobrostań-
ska prowadziła koło 
dramatyczno-teatral-
ne. Aktywnie udzie-
lałam się w zespole 
taneczno-chóralnym z 
polskimi tańcami na-
rodowymi i ludowymi. 
Najwięcej jednak zajęć i 
,,obowiązków” miałam 
w harcerstwie Zbiór-
ki, zdobywanie spraw-
ności, obozy, ogniska. 
Wówczas nikt nie po-
myślał, że spotykamy 
się z człowiekiem, któ-
ry po dekadach stał 
się prawdziwą legendą. 
Mam go wciąż przed oczyma: nasz ,,Druh Ryś”, brunet o cha-
browych oczach, czyli Zdzisław Peszkowski (1918 - 2007), tu-
łacz taki jak my, o dramatycznej przeszłości, o której nigdy nie 
mówił: podchorąży Wojska Polskiego,  wzięty do niewoli przez 
wojska sowieckie. Cudem uniknął śmierci w Katyniu Żołnierz 
ArmiAndersa, tułaczy szlak zawiódł go do Valivade. Tu organi-
zował harcerstwo. Po wojnie osiadł w Anglii, studiował. . Przy-
jął święcenia kapłańskie, został naczelnym kapelanem ZHP. Był 
kapelanem papieża Jana Pawła II i ,,Rodzin Katyńskich”. Do Pol-
ski wrócił w 1989 r. Brał    udział w ekshumacji w Katyniu, każdą 
wydobytą czaszkę błogosławił różańcem otrzymanym od papie-
ża Jana Pawła II. W 2004 r, Sejm przez aklamację przyjął uchwałę 
popierającą ks. Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla...

A ja mu ranę opatrywałam! A było to tak: ,,Ryś” przyjechał na 
rowerze na biwak, gdzie zdobywaliśmy sprawność kucharską. 
No, i przewrócił się. Na udzie miał (wymalowaną) ranę – trzeba 
było ją opatrzyć. Pewnie wstydziłyśmy się, bo on taki dorosły, no, 
i w tych krótkich spodenkach. Dziewczyny wypchnęły mnie... 

Z moją serdeczną koleżanką, poznaną w Teheranie – Kry-
sią Wypijewską bardzo dużo czytałyśmy, chętnie pod rozło-
żystym figowcem, który nawet w upały dawał przyjemny cień 
albo szłyśmy nad pobliską rzekę. Miałyśmy wtedy już po 13 i 
więcej lat, więc uwielbiałyśmy romanse np. Rodziewiczówny. 
Oczywiście, to były książki ,,zakazane” dla takich dziewczynek 
jak my, jakoś jednak zdobyte. 

Wydarzeniem był wyjazd do Bombaju  (pociągiem, nocą,  – to 
było ok. 500 km), gdzie od rana eleganckim Angielkom w pięk-
nych kapeluszach, sprzedawałyśmy papierowe maki (ach, jak ja 
pięknie przed  tymi damami dygałam!), a uzyskane pieniądze, 
nie wiem dlaczego, były przeznaczone dla dzieci w... Chinach. 

Oczywiście, w  Valivade były też rozmaite zajęcia ,,rodzinne”. 
Pamiętam malowanie podmurówki ,,farbą” zrobioną z popiołu 
zmieszanego z wodą. Sadziliśmy  różne rośliny przy werandach, 
aby dawały cień, lub... nadawały się do jedzenia jak np. orzeszki 
ziemne czyli fistaszki. Valivade ożywało dopiero późnym popo-
łudniem kiedy robiło się nieco chłodniej. Odbywały się wtedy 
m.in. rozgrywki sportowe na boiskach, ja grałam w koszykówkę. 
Panie szły do kościoła na rozmaite spotkania, nasza mama nale-
żała do kółka różańcowego. 

Nadsłuchiwaliśmy wiadomości z Polski, z frontów II wojny 
światowej. Koniec tej okrutnej wojny nie oznaczał jednak dla nas 
końca tułaczego szlaku, zaczętego deportacją przez sowietów w 
lutym 1940 r.  (cdn.) Zofia Maślak (not. E.K.)Śniadanie obozowe w Chandoli z druhem Rysiem - 

Zdzisławem Peszkowskim. 

                   Krysia i ja
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biuletyn poliCyjny

warsztaty ceramiczne dla dorosłych i dzieci na warszawskim

rondo śródka po staremu

Już 10. 05, „Przy Plantach” na Os. Warszawskim odbędą się 
warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Organizatorkami 
tego niecodziennego wydarzenia na naszym osiedlu są Marta 
Grabowska - założycielka miejsca rozwoju artystycznego dzie-
ci i dorosłych Przy Plantach oraz Alicja Cichosz - absolwentka 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, artystka, ceramicz-
ka, która przez długi czas prowadziła cieszące się dużą sympa-
tią warsztaty w Pracowni Ceramicznej HEHO w Poznaniu.

Jak podkreslają inicjatorki warsztatów, w trakcie takich za-
jeć uczestnik zapomina o wszystkich swoich problemach, gdyż 
praca z gliną wycisza emocje i niweluje stres. W końcu lepienie  
w glinie to jedna z technik arteterapeutycznych. 

Uczestnicy zajęć nauczą się podstawowych technik lepienia  
w glinie. Poćwiczą  także precyzję i dokładność swoich ruchów. 
Ta twórcza praca przynosi mnóstwo radości zarówno dzieciom 
jak i dorosłym, gdyż materiał ten jest niezwykle miły w dotyku.

Doświadczamy poczucia spełnienia, podwyższamy swoją sa-
moocenę własnoręcznie wykonując przedmiot codziennego 
użytku np. kubek, talerzyk, miskę, anioła, doniczkę, czy biżute-
rię.

Termin: 
warsztaty dla dzieci 10.05 g.17.
warsztaty dla dorosłych 10.05 g. 18.

ul. A. Łaskarza. Skuter Suzuki skradziony z parkingu nie-
strzeżonego wraz z kluczykami. . Straty 2200 złotych.ul. Gnieź-
nieńska. N/n sprawca po przełamaniu zabezpieczeń uzyskał 
dostęp do danych konta Facebook, a następnie doprowadził po-
krzywdzonego mężczyznę do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem w kwocie 400 złotych. ul. Smolna. N/n sprawca z sa-
mochodu m-ki Renault Megane dokonał kradzieży 4 sztuk koł-
paków. W tym samym miejscu i czasie poprzez zarysowanie 
powłoki lakierniczej dokonano uszkodzenia w/w pojazdu. Łącz-
na wartość strat 4.000 złotych na szkodę firmy 

ul. Borówki. Mężczyzna lat 28 posiadał przy sobie 2 zwitki 
papieru z zawartością suszu roślinnego 1,12 g marihuany. 

Ul. Łomżyńska. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby 
od pomieszczenia gospodarczego na parterze dokonał włama-
nia do domu jednorodzinnego, a następnie z pokoju kradzieży 
dwóch telefonów komórkowych. Użyto psa służbowego- wynik 
negatywny. Zabezpieczono ślady daktyloskopijne, biologiczne i 
przedmioty.  Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Ul .Nadolnik.  Mężczyzna lat 28, notowany za włamanie, 
uszkodzenie mienia, groził pozbawieniem życia i zdrowia byłej 
partnerce oraz dokonał uszkodzenia drzwi zgłaszającej powodu-
jąc straty 1000 złotych. Sprawca zatrzymany przez policjantów 
RPI KP Nowe Miasto. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Ul. Smolna. N/n sprawca na parkingu niestrzeżonym z sa-
mochodu Skoda dokonał kradzieży 4 szt. kół. .  

Ul. Świętego Michała. Mężczyzna lat 23, notowany za kra-
dzieże rozbójnicze, kradzieże i niszczenie mienia, poprzez nanie-
sienie graffiti dokonał trwałego uszkodzenia muru posesji.  

Ul. Termalna. Mężczyzna lat 41 poprzez uderzenie pięścią w 
twarz naruszył nietykalność cielesną zgłaszającego. 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 31, notowany za kradzieże 
mienia, podpalenia, dokonał licznych kradzieży mienia powodu-
jąc straty przekraczające 1000 zł, na szkodę stacji paliw. Sprawca 

zatrzymany przez policjantów OPP. 
Ul. Blacharska. N/n sprawca posłużył się podrobioną recep-

tą i zakupił lek psychotropowy. 
Ul. Zagórze. Z pojazdu marki KIA skradziono 4 szt komplet-

nych kół. Straty 3200 zł 
Ul. Mariacka. Mężczyzna lat 26 poprzez urwanie dwóch wy-

cieraczek oraz zarysowanie powłoki lakierniczej dokonał uszko-
dzenia pojazdu marki Kia. Straty 2000 zł na szkodę zgłaszającego. 
Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku. 

Ul. Świętego Michała. N/n sprawca z parkingu przed szkołą 
dokonał kradzieży roweru Kross. Rower nie był oznakowany w 
programie „ Poznański rower-bezpieczny rower”. Brak monito-
ringu, brak śladów. Straty 1100 zł

Ul Łaskarza. N/n sprawca z klatki schodowej dokonał kra-
dzieży roweru górskiego m-ki B-twin. Straty 1500 zł na szkodę 
zgłaszającego. Brak monitoringu, rower nie znakowany w ra-
mach programu „ Poznański rower-bezpieczny rower”. 

Ul. Świętego Michała. Mężczyzna lat 43 poprzez wgniecenie 
karoserii dokonał uszkodzenia pojazdu marki Audi. Straty 1000 
zł na szkodę zgłaszającego. Sprawca zatrzymany Ul. Białostoc-
ka. Mężczyzna lat 28 ztrzymany na podstawie listu gończego, w 
mieszkaniu ujawniono środki psychotropowe,  młynek metalo-
wy oraz fajki. Zatrzymania dokonali f-sze wydziału ds Zwalcza-
nia Przestępczości Pseudokibiców KWP 

Ul. MściboraMężczyzna lat 42 groził zgłaszającemu pozba-
wieniem życia i zdrowia. W tym samym miejscu i czasie poprzez 
przebicie opon dokonał uszkodzenia pojazdu marki Mercedes. 
Straty 5000 zł na szkodę zgłaszającego. Zatrzymany przez f-szy 
RPI KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Wrzesińska Z nieustalonych przyczyn częściowemu spa-
leniu uległy pomieszczenia (strop, część dachu, schody, sypial-
nia) zamieszkałej altany na terenie ROD im. E. Orzeszkowej. 

Konieczne wcześniejsze zapisy pod nr 697 183 844  
lub poprzez mail: ms.grabowska@gmail.com

Więcej informacji na stronie przyplantach.pl
Serdecznie zapraszamy!
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Czytajmy!
o kuraCh koniu i zdradzie

Historia naturalna i hodowla ptaków zabawnych i użytecznych 
czyli dokładne opisanie wszystkich śpiewających, naśladujących 
mowę ludzką pięknie ubarwionych domowych i użytecznych 
ptaków,  z podaniem najnowszych sposobów  doświadczeń, jak 
takowe łowić, przyswajać, chować, karmić, rozmnażać, od cho-
rób ochraniać i z tychże leczyć”... Nie, to nie jest żaden żart pri-
maaprilisowy. Cztery tomy takiego ,,dzieła” pióra Stanisława K. z 
Siemuszowej Pietruskiego ukazały się w latach 1860 – 1866. 

Tom IV liczy sobie 162 strony i jest poświęcony ,,kurom swoj-
skim”, o których pisze tak: ,,Kury są to żywe, ruchliwe, do pewne-
go stopnia towarzyskie, ale przy tym kłótliwe, zazdrosne, próżne 
ptaki(...), kury chorują na zazdrość w wysokim stopniu, o czym 
można się przekonać, uważając, jak się nawzajem od kogutów od-
pychają”(...) ,,Kura  cały dzień nic prawie nic nie robi tylko zbie-
ra i je(...)”. Oczywiście, były to kury biegające po podwórkach, 
siedzące na grzędach i nikt nie myślał jeszcze, aby je upchnąć w 
ciasnocie pod sztucznym światłem, z czym walczą współcześni 
miłośnicy zwierząt. Z ,,ptasiej” twórczości Pietruskiego nie na-
leży się wyśmiewać, bo pewnie niejeden ziemianin ową ,,Histo-
rię...” zakupił. Ciekawe czy jakiś egzemplarz tkwi w archiwach 
np. Biblioteki Raczyńskich?  

Nie mogę oprzeć się tutaj przytoczeniu innego ,,dzieła”, z któ-
rego pochodzi powszechnie znane powiedzenie: ,,Koń jaki jest, 

każdy widzi”... To błyskotliwe spostrzeżenie pochodzi z ency-
klopedii powszechnej autorstwa Benedykta Chmielewskiego 
z poł. XVIII w.: ,,Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sajen-
cji pełna(...) idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melan-
cholikom dla rozrywki engowana”. Autor o innych zwierzętach 
napisał nieco więcej, a kolejne rozdziały traktują O zwierzu, O 
Matematyce, O Językach, O Bogu itd., itp. Już w II poł. tego sa-
mego wieku ,,encyklopedia” była poddana miażdżącej krytyce. 
Tymczasem rok temu wielka miłośniczka koni Ula Kowalczuk, 
wykorzystując w tytule powyższy cytat ,,koński” napisała ,,alfa-
betyczny zbiór 300 konizmów”. Dla koniarzy może i rarytas, dla 
innych – wydawnicza ciekawostka. 

Rzadko kiedy lektura wprowadza mnie w pewne zdziwienie 
czy nawet osłupienie, kiedy zostaję przez autora przeniesiona – 
nagle a umiejętnie – w zupełnie inny wymiar. To zrobiła Gra-
żyna Jeromin-Gałuszka (b. płodna pisarka) w ,,Zmowie byłych 
żon”. Gdzieś na obrzeżach Warszawy w sennym maleńkim osie-
dlu przy nieco odrealnionej ulicy Świętego Antoniego, u fryzjera 
Feliksa jakimś zbiegiem okoliczności spotykają się trzy byłe żony 
tego samego mężczyzny. Najpierw pomstują na siebie wzajem-
nie, potem na byłego męża zdrajcę aż wreszcie zaprzyjaźniają się 
i postanawiają go zamordować! Żony i ich były mąż spotykają 
się wreszcie w... prosektorium. Tylko – dlaczego, skoro wszyscy 
żyją? Czy żyją rzeczywiście? W tej powieści jest plejada cieka-
wych postaci, szczypta zabawy i uśmiechu... przez łzy (jeśli ktoś 
się łatwo wzrusza), wiele zaskoczeń. Brawo dla autorki za wypro-
wadzenie czytelnika w pole!   E wa Kłodzińska  

Przeprowadzka nie jest tematem porad w prasie, telewi-
zji itp. bo rzadko się przeprowadzamy: ze względu na pracę, 
naukę, rodzinę i tendencja ta będzie narastać. W społeczeń-
stwach dostatnich nawet emeryci przenoszą się do krajów 
śródziemnomorskich, aby wykorzystać tamtejsze warunki kli-
matyczne, przyrodnicze, kulinarne itp.

Całe nasze życie to gromadzenie różnego rodzaju rzeczy,  Do-
bytku przybywa ponieważ pojawiają się nowe produkty, ład-
niejsze, bardziej funkcjonalne, energooszczędne, którymi 
zastępujemy dotychczas posiadane. W wielu przypadkach nie 
jest to wymiana,  lecz gromadzenie. Stare rzeczy pozostają w 
domu, na wszelki wypadek, może się jeszcze kiedyś przyda-
dzą. 

Kiedy zajdzie konieczność przeprowadzki, mamy wtedy okazję 
pozbyć się wielu zbędnych rzeczy.  Niektóre są  niepotrzebne, ale 
w  dobrym stanie i szkoda je wyrzucić. Takie zachowania są co-
raz mniej racjonale, bo prawie wszystko relatywnie tanieje i jeżeli 
zajdzie potrzeba, można  to kupić po przystępnej cenie.  Te do-
bre rzeczy, nam niepotrzebne, mogą teraz posłużyć innym, któ-
rzy je z pożytkiem wykorzystają, a nam pozostanie satysfakcja z 
udzielonej pomocy. 

W Poznaniu, a także i w innych ośrodkach, funkcjonują orga-
nizacje, które się tym zajmują. U nas przy ul. Wrzesińskiej, w tzw. 

„Gratowisku”, możemy oddać używane meble, i sprawny sprzęt 
RTV, AGD, zbędne materiały budowlane. Niektóre z nich otrzy-
mają tam „nowe życie” i posłużą innym potrzebującym, których 
nie stać na zakup nowych, pozostałe zostaną w inny proekolo-
giczny sposób zagospodarowane. 

W  szafach mamy zwykle ładną i dobrą odzież z której „wyro-
śliśmy”. Takiej odzieży i innej niepotrzebnej musimy się pozbyć. 

Książki w formie papierowej  też tracą swoją przydatność. Nie 
mniej jednak jest szerokie grono osób korzystających z papiero-
wych wersji książek. Możemy im dopomóc, zostawiając  zbędne 
książki w odpowiednich regałach, w Poznaniu przy ul. Fredry i 
na Placu Wolności, inni z nich skorzystają, a my unikniemy dra-
stycznego ich oddania na makulaturę. 

Tytułowa przeprowadzka jest wymuszoną formą przeglądu 
naszego dobytku i oceny co jest nam potrzebne, co zbędne i 
warto się tego pozbyć. Nie trzeba jednak czekać na przepro-
wadzkę, ale okresowo dokonywać takich działań. W prze-
ciwnym wypadku nasz dom stanie się wypełnionym po brzegi 
magazynem, w którym coraz trudniej się poruszać  Nie pozbywa-
my się pamiątek, wartościowych książek i innych przedmiotów 
szczególnie dla nas cennych ze względów rodzinnych, emocjo-
nalnych itp.W tym przypadku warto korzystać z myśli wypo-
wiadanej przez wielu sławnych i mądrych ludzi, która brzmi  
:„lepiej być, niż mieć”.                                Czesław Rzeźnik

o przeprowadzkaCh
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na tokaCh Cietrzewi
Niezapomniana przygoda

Przyjaźń ze Staszkiem, zaczę-
ła się w czasie studium podyplo-
mowego z łowiectwa w Zielonce. 
Wtedy  zaproponował mi po-
lowanie na wiosennych tokach 
cietrzewi. Wcześniej przeżyłem 
już piękne toki głuszców, ale nie 
miałem okazji uczestniczyć w 
miłosnym spektaklu mniejszych 
leśnych kuraków. Nie minę-
ło wiele czasu i otrzymałem od 
Staszka zaproszenie na wiosen-
ne toki cietrzewi. Zaproszenie 
obejmowało również dowolnie 
wybranego przeze mnie myśli-
wego Staszek, jako dobry opie-
kun  łowiska, pozwalał na odstrzał tylko jednego koguta. Samo 
jednak uczestniczenie w tych rycerskich bitwach tokujących ko-
gutów jest tak pięknym przeżyciem, że każdej wiosny budzi-
ło moją wielką tęsknotę, aby jechać do Staszka, tylko siedzieć w 
budce i słuchać „czuszykania”, bulgotania i być świadkiem bu-
dzącej  się do życia puszczańskiej przyrody. Tokowiskiem cietrze-
wi,  na którym mieliśmy po raz pierwszy polować, była nieduża 
śródleśna łąka, gdzie  ustawiono dwie niskie budki z gałęzi. Tam 
co roku odbywały się toki. Budka  miała wykopany okrągły dół,  
aby myśliwy w tym dole trzymał nogi, co umożliwi  wygodne 
obracanie się na wszystkie strony. Dół taki został wokół obsta-
wiony małymi  świerkami lub sosnami. Drzewka były związane 
u góry, tworząc stożkowatą budkę. Pierwszy mój wyjazd do Ru-
cianego Nidy to wspólna wyprawa z Wackiem, też  zapalonym 
myśliwym Pojechała z nami również małżonka Wacława, gdyż 
pewne uznała, że lepiej mieć na oku tych dwóch myśliwych, któ-
rzy tak bardzo kochają pzyrodę. Staszek ze swoją tj, uroczą mał-
żonką Terenią, dwoma synami Maćkiem i Piotrem oraz mamą, 
dystyngowaną starszą Panią. Przyjęli nas tak serdecznie jakby-
śmy byli ich częstymi gośćmi.

Po wspaniałej kolacji Staszek z żoną pojechali z nami do swo-
jego letniskowego domu, który oddali nam do dyspozycji. Był to 
drewniany dom nad jeziorem Mokre we wsi Zgon, Wymarzone 
miejsce na letnie wakacje i kwaterę dla myśliwych. Staszek opo-
wiedział nam jak będziemy rano polowali na cietrzewie. Wyje-
chaliśmy dwie godziny przed świtem na teren Puszczy Piskiej na 
łąkę, gdzie  ustawione byłybudki, w których mieliśmy oczekiwać 
na cietrzewie. Staszek jeszcze pouczył nas na jaką odległość moż-
na oddać skuteczny strzał do tokującego koguta.

Jedną z metod rozpoznania właściwej odległości są widoczne 
gołym okiem piękne  czerwone  róże nad oczami koguta. Bar-
dziej pewną metodą, jest odmierzenie za dnia 35 m w od budki i 
zaznaczenie tego miejsca, aby  wskazywało odległość tokującego 
w pobliżu cietrrzewia. Umówiliśmy się z Wackiem, że strzeli ten 
ten z nas, który będzie miał dobrą sposobność na pewny strzał. 
Siedzim w budkach i czekamy na toki. Zapowiedzią zbliżającego 
się spektaklu są głosy kulików, czajek, a kiedy odezwie się skow-
ronek wtedy przyleci pierwszy kogut zwany tokowikiem. Od-
głos łopotu skrzydeł oznajmia początek wspaniałego spektaklu. 
Nasz kogut po zapadnięciu jakiś czas pilnie nadsłuchuje i dopie-
ro gdy odzywa się głośnym „czuszykaniem”, będącym sygnałem  
do zapadania następnych kogutów, Zaczynają piękne widowisko,  
w którym atakują się wzajemnie skaczą, „bełkoczą”, „czuszyka-
ją i  podskakują. Jednak na parę minut przed wschodem słońca 
wszystko cichnie i zaczyna się tzw. „szabas”, który jest uroczy-
stym powitaniem przez cietrzewie wschodu słońca. 

Na nasze tokowisko przyleciało około siedem kogutów. Siedzi-
my prawie do godziny ósmej, gdyż tak piękny spektakl żal było 
przerwać strzałem. Dwa koguty w odległości ok 25m od mojej 
budki walczyły dając piękny pokaz rywalizacji o wybrankę. 

Tokowisko się kończylo. tylko moje koguty nadal zaciekle wal-
czą. 

W końcu. kiedy pokonany kogut zaczyął rezygnować z  walki 
uznałem, że jest to ostatni moment, aby oddać celny strzał. po 
którym pokonany kogut kończy żywot. Staszek , przyszedł i ser-
decznie mi pogratulował Wacek bardzo się cieszył z mojego tro-
feum. Jego radością był sam fakt przeżycia pierwszy  raz  toków 
cietrzewi. Był mi wdzięczny za ten wyjazd. 

Po śniadaniu w Zgonie jedziemy do Rucianego Nidy, gdzie 
małżonka StasiaTerenia oczekiwała z obiadem. Staszek zapropo-
nował nam wyjazd do lasu  zapolować na słonki, które już mia-
ły bardzo ładne loty godowe zwane ciągami. Staszek dobrze znał 
miejsca, na których należy ustawić swoich gości. Rozstawieni na 
szlakach ciągnących słonek oczekujemy na zachód słońca, po 
którym rozpoczynają ciągi samce 

Sygnalizują  lot kilkakrotnym chrapnięciem, po którym na-
stępuje krótkie gwizdnięcie. Samiczki siedzące na ziemi odpo-
wiadają cichym pogwizdem. Wackowi udało się strzelić słonkę, 
która spadła mu prawie pod nogi. Ja niestety spudłowałem. Obaj 
zaliczyliśmy piękne romantyczne polowanie, które dzisiaj jest 
już tylko wspomnieniem gdyż zakazano polowań na wiosen-
nych ciągach słonek.  Rano na śniadanie do Tereni i żegnamy się, 
dziękując za tak wspaniałą gościnność i niezapomniane przeży-
cia. Wracamy do naszych domów z trofeami,  które zawozimy do 
preparatora,  abyśmy patrząc na spreparowane ptaki mogli od-
twarzać w pamięci przeżyte w Puszczy Piskiej piękne przygody 
łowieckie.

Małżonka Wacka również była zachwycona  i stwierdziła że te-
raz rozumie dlaczego tak chętnie wyjeżdżamy daleko, aby przez 
parę dni być z tak wspaniałymi ludźmi  i przeżyć  tak cudownej 
chwile.                                                              Stefan Wojciechowski
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    IMIENNIK  MAJOWY

H O R O S K O P NA MAj
BARAN - Twojemu znajomemu wydaje się, że może zawojować świat 

i okolice, tak jak zeru stojącemu za cyfrą wydaje się, że może ją zastą-
pić. Ktoś bardzo życzliwy usunie z Twojej drogi życiowej sporo absor-
bujących Cię, nawet bezwiednie przeszkód. Niewątpliwie napotkasz na 
opory i wyraźnych antagonistów. Ostrzeżenie mędrca: Ludzie myślą, że 
słowa zawsze ulatują w przestrzeń, ale czasem - zamiast ulecieć - spada-
ją nam na głowę.

BYK - Kryzys, zwłaszcza w miłości, jest podobny do góry lodowej; 
zazwyczaj osoby postronne dostrzegają tylko jej wierzchołek. To jak-
by choroba, która wyłączyła Cię skutecznie z obiegu bieżących spraw. 
Nie przejmujesz się tym jednak zanadto i całkiem słusznie. W rodzi-
nie spokój. Czyżby posłuchano wskazania Wasilija Rozanowa: „Pięknie 
jest myśleć rzeczy piękne, lecz jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić”. Za 
dużo chyba tej pięknoty naraz.

BLIŹNIĘTA - Ponoć najwierniejsi są przyjaciele oczekujący na 
wsparcie. Tymczasem i Tobie dają się boleśnie we znaki spiętrzone nagle 
trudności. Wybrniesz z nich właśnie teraz własnym sumptem, nie oglą-
dając się bynajmniej na niczyją pomoc. Szczególnie miłe i nowe akcenty 
w życiu towarzyskim. Zadbasz o dawne wspaniałe układy i koneksje ro-
dzinne. Poza tym - jak głosi fraszkopis - „Na chwilę lenistwa powinni-
śmy solidnie zapracować”.

RAK - Częściej ponoć mamy ojczyznę w kieszeni, niż w sercu, zwłasz-
cza w obecnych, jakby lekko zwariowanych czasach. Pewne posunięcie 
zaskoczy Cię początkowo mało przyjemnie. Wnet się jednak zdołasz 
opanować i otrząsnąć ze zgoła niepotrzebnego zbulwersowania. Na list 
udzielisz w miarę możliwości i potrzeby obszernej odpowiedzi. Albo-
wiem nawet „godziny szczerości” - głosi się - przechodzą do historii.

LEW - Katon: „Nie obwiniaj okoliczności, gdy sam jesteś sprawcą 
swoich nieszczęść”. A przecież masz ku temu skłonności. Twoja niespra-
wiedliwość polega przede wszystkim na tym, że otrzymując od losu wię-
cej niż można się było spodziewać, masz ciągle pretensje, że to wszystko 
mało. Inna historia, że „człowieka prostego (jak właśnie Ty) - jak pisał 
Monteskiusz - który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela 
powszechnego spokoju”.

PANNA - Bacon: „Są tacy, którzy umiejąc tasować karty, nie umie-
ją grać”.Twoje zmienne przy tym humory dają się ciągle wielu, nawet 
przyjaznym Ci ludzim we znaki. Czasem Twoje postępowanie może do-
prowadzić do przerwania przyjaznych węzłów z osobą, której bezgra-

WINCENTY (5 kwietnia) umie przekonać do swoich racji. 
To mężczyzna poważny, nawet nudny, ale on wcale się tym nie 
przejmuje! Jego zalety to cierpliwość, spokój ducha i dobra orga-
nizacja. Dlatego też potrafi doprowadzić do końca skomplikowa-
ne plany. To mężczyzna gwałtowny w miłości. Wincenty nie chce 
być skrępowany ogólnie przyjętymi zasadami, nakazami czy za-
kazami. Nikt go o to nie podejrzewa i dlatego Wincenty jest nie-
bezpieczny. 

AdOLF (19 kwietnia) jest błyskotliwy, pewny siebie. Dobrze 
czuje się wówczas gdy trzyma ster w swoich rękach. I wtedy po-
trafi być despotyczny. Działa dynamicznie, zwłaszcza na wolnej 
przestrzeni – urzędnicze biurko nie jest dla Adolfa. Jest żądny 
przygód, nowych wyzwań. Obdarza ludzi przyjaźnią, nie ocze-
kując wzajemności. Nie należy jednak nadużywać cierpliwości 
Adolfa, bo... pięści ma mocne! To mężczyzna inteligentny o du-
żych siłach witalnych.   

nicznie ufasz. Wiedz, że „posłuszeństwo człowiekowi, którego władza 
nie poparta jest blaskiem pracowitości - ostrzega Simone Weil - to kosz-
marny sen”.

WAGA - Zofia Kossak - Szczucka: „Do tego, by dobrze się nam dzia-
ło, potrzebne są młode ręce i stare głowy”. Z reguły przecież dysponuje 
się albo jednym, albo drugim, tedy konieczne jest porozumiewanie się z 
innymi ludźmi dla podejmowania działań życiowych. Przeciwko Tobie 
zawistni wyzyskują Twoją szczerość. Błąd w gospodarowaniu budżetem 
naprawisz szybko.

SKORPION - Einstein: „Szczęściem jest praca wraz z umiejętno-
ścią trzymania języka za zębami”. Na to drugie na pewno Cię stać, na to 
pierwsze nie zawsze i nie bardzo. Na razie czeka Cię wspaniała, bo nie-
spodziewana, przygoda uczuciowa. Niby nic wielkiego, ale przejmiesz 
się nieoczekiwanie potężnie i prawie bez reszty. Opanujesz się wkrótce i 
unikniesz nawet pozorów głębszego zaangażowania. I tak trzeba.

STRZELEC - Anatol France: „W miarę, jak się starzejemy, odkrywamy 
i spostrzegamy, że najrzadsza jest odwaga myślenia”. I Ciebie nauczyło 
doświadczenie, że zarozumiałość prowadzi tylko do popełniania życio-
wych błędów, które później bardzo ciężko będzie odrobić. Toteż spró-
bujesz dawno przez niektórych narzuconej postawy pokornej. Oby przy 
tym nie zapaść w chorobę, którą chińscy mędrcy określają tak: „Niewie-
dzę brać za wiedzę to najcięższa choroba”.

KOZIOROŻEC - Paul Valery: „Polityka - to sztuka przeszkadzania 
ludziom, aby mieszali się do spraw, które ich najżywiej obchodzą”. Po 
latach przypominasz sobie o dawnej, jakże pożytecznej przyjaźni. Spo-
tkanie przy obopólnej radości bardzo miłe i zobowiązujące do dalszych 
działań wspólnych. Interwencja w sporze rodzinnym.

WOdNIK - Goethe: „Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką 
złą pracę, jak wierzący grzech”. I Ciebie to dotyczy też. A płynie to za-
zwyczaj z nawrotów nastrojów w sferze przede wszystkim uczuciowej. 
Najbliżsi przyjdą Ci z pomocą. „Czym nas raduje przyroda ? - pyta mę-
drzec i od razu odpowiada - Tym, że jest ciszą w rozkwicie, pełnią życia 
przy braku cierpień płynących ze świadomości”.

RYBY - Zbigniew Hołodiuk: „Jedni uczą się na swoich błędach, dru-
dzy robią kariery na cudzych”. Tobie po trosze zdarza się i to, i tam-
to. Pogorszenie samopoczucia nastąpi wskutek egoizmu i samolubstwa 
licznych krewnych, nie baczących na nic, nastawionych wyłącznie na 
osiąganie własnych korzyści. W takich sytuacjach stajesz się człowie-
kiem nieobliczalnym. „Jest to ktoś - twierdzi Kazimierz Chyła - kto nie 
wyczuwa, że nadchodzi wybuch”.

Zapomniani wojownicy
do 2 czerwca bt.  w Muzeum Archeologicznym przy ulicy 

Wodnej 27 w Poznaniu gości ekspozycja „Jaćwingowie. Zapo-
mniani Wojownicy”. Prezentowane są na niej unikatowe odkry-
cia z terenów tzw. Jaćwieży. Owocne wykopaliska archeologiczne 
przeprowadzone w Szurpiłach, Skomacku Wielkim oraz innych, 
ważnych ośrodkach datowanych na epokę średniowiecza po-
twierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede 
wszystkim przywołują go z  zapomnienia. Przybliżony został 
zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich. Badania 
prowadzone w regionie dzisiejszej suwalszczyzny  dały wiele in-
teresujących efektów.Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym 
średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując 
się na kartach kronik i dokumentów z epoki.. Na wystawie zo-
baczymy wiele interesujących przykładów ówczesnych zdobień, 

form uzbrojenia, elementy końskich uprzęży imponujące opisy 
architektury obronnej, a także piękne zdjęcia prezentujące kra-
jobraz tamtejszych grodzisk. Dowiemy się także wiele na temat 
dziedzictwa opisywanego regionu i spadkobiercach tej dawnej 
kultury.
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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  

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

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

 optyk  okulista-                                                      

Ul. Główna 62 
Badanie wzroku okulary 89 zł. 

Szeroki wybór opraw
Czynne pn pt 10-18

  www.optyk majchrzak pl. Tel. 728-777-278 

kołobrzeg
ATRAKCyjNE

NIEKRęPująCE
b. TANIE POKOjE 
I APARTAMENTy

W dZIELNICy SANATORyjNEj
 waclaww@neostrada.pl

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

OPTYK-OKULISTA

dOSKONAŁEJ JAKOŚCI, EKOLOGICZNY

MIÓd Z WŁASNEJ PASIEKI
UL. ZdZISŁAWY 13 (POZNAŃ ANTONINEK). COdZIENNIE Od 8 dO 20

TEL. 061 876 88 04, 609 738 867
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FABRYKA ŚMIECHU MICHAŁEK 
UL. ŚW. MICHAŁA 50, TEL. 61 65 10 333
MAIL: KONTAKT@MICHALEK.POZNAN.PL     WWW.MICHALEK.POZNAN.PL
ZAPRASZAMY PN - PT: 10:00 - 20:00, SO - ND: 9:30 - 20:30


