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Bryła z litego żelaza w Parku Nadolnik jest zagadkowym 
obiektem, który może być niecodzienną atrakcją tego miejsca, 
ale jak dotąd nikt właściwy się tą osobliwością nie interesuje .

Dwa 120-letnie murowane filary byłej bramy do posiadłości 
Mycielskich w KObylepolu nadal czekają na ratunkową 

interwencję ZDM. 

W dużej części już  pięknie zrewitalizowany park przy ul. 
Browarnej w Antoninku.

Fragment użytku ekologicznego "Kobylepole " z pomnikowym 
dębem przy ul. abp. W. Dymka.

Na placu budowy modernizowanego stadionu "Polonii" 
zarejestrowaliśmy moment stawiania dostarczonego 

kontenera. .
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Strzec oSiedlowej kaSy!

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.

SyNekury W SpółCe pim

Prawie każda rada  osiedla w Poznaniu ma do wydania rocz-
nie co najmniej kilkaset tysięcy złotych, ale powinna pamiętać, 
że wielu miejskich urzędników nauczyło się korzystać z tych 
pieniędzy na różne sposoby kosztem lokalnych społeczności.

Może się na przykład nagle okazać, że jakieś zaplanowane przez 
radę osiedla przedsięwzięcie ma kosztować dużo więcej niż prze-
widziano.  Nawet jeśli taki wzrost  kosztów wynika np. z niewłaści-
wego przeprowadzenia  przetargu przez miejskich urzędników, to 
cofnięcie niekorzystnych dla osiedla  decyzji okaże się już niemoż-
liwe i trzeba będzie te wyższe koszty ponieść . W ten sposób Rada 
Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole musiała w ubiegłym roku 
wydać  aż 800 tys. zł więcej, niż planowano na budowę trzech ulic 
i zrezygnować z budowy też planowanej trzeciej. 

Aby takich niemiłych i kosztownych niespodzianek uniknąć, 
trzeba na bieżąco śledzić, pilotować  i kontrolować proces przygo-
towywania planowanych na osiedlu inwestycji,  nie pozostawiając 
tego wyłącznie jednostkom miejskim.  Urzędnik musi mieć świa-
domość, że będzie przez radę osiedla pytany o postępy konkretnych 
zamierzeń. To bardzo moblilzuje i dyscyplinuje urzędniczą sferę.  

Warto dociekać wcześniej ile za swoje usługi policzą sobie ZDM, 
PIM i inne jednostki nastawione na maksymalne zyski dla siebie 
lub zleconych wykonawców. Praktyka uczy też, że bezprzetargo-
we zlecenia różnych prac, usług, dostaw  przez urzędników okazu-
ją się często znacznie kosztowniejsze od średnich cen takich robót 
na rynku.  

 Dlatego należy częściej i odważniej organizować, zlecać  różne 
zamierzenia własnymi siłami osiedlowego samorządu. Opłaca się 
najczęściej samemu poszukać wykonawcę czy dostawcę i jedynie 
operację płatności pozostawić upoważnionym jednostkom miej-
skim, bo samorządy osiedlowe takich uprawnień jak dotąd nie 
mają . Członkowie rady szczególnie zaangażowani w proces reali-
zowania zaplanowanych przedsięwzięć powinni otrzymać specjal-
na rekompensatę w dietach, bo to i tak się bardzo opłaci.  

                                                                           Marcin dymczyk

Wiceprezydent Poznania jędrzej Solarski do niedawna do-
rabiał z łaskawości swego szefa jako przewodniczący rady 
nadzorczej spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM). W 
roku  2018  zarobił tam 45 tys zł, ale ostatnio tę synekurę mu-
siał zwolnić dla dobrej  znajomej prezydenta PoznaniaAnnie 
Ratajskiej.  Ta pani okazała się wybitną specjalistką od księ-
gowości w firmie  jacka jaśkowiaka zanim został prezydentem 
Poznania, a potem w tejże firmie prowadzonej już przez pre-
zydenckiego syna jarosława jaśkowiaka. 

Teraz talentem i doświadczeniem A.  Ratajska służy wspo-
mnianej miejskiej spółce PIM, która daje zarabiać i innym oso-
bom kierowanych tam przez prezydenta Poznania. Justyna Litka 
z dyrektorskim stażem w Urzędzie Miasta zasiadła niedawno  
w prezesowskim fotelu PIM po zwolnionym prezesie zarządu Ja-
romirze Weigelu. Wcześniej odszedł jego zastępca Krzysztof Sas, 
zwalniając etat dla  Grzegorza Bubuli z doświadczeniem m. in  
w ZDM.  W zarządzie PIM niezły etat otrzymał jako nagrodę 
Marcin Gołek, zasłużony w wyborach o  reelekcję J. Jaśkowia-
ka. PIM ma więc znów cały zarząd w komplecie i  znakomi-
cie potwierdza opinie, że powoływanie  miejskich spółek służy 
głównie tworzeniu płatnych stanowisk dla znajomych. Zauważ-
my, że  pozbawiony zarobku w PIM Jędrzej Solarski otrzymał  
na otarcie łez posadę w Radzie Nadzorczej innej miejskiej spółki 
– Międzynarodowych Targach Poznańskich. Md                                      

 Cykl darmoWyCh koNCertóW

Osobiste Spotkania Muzyczne
w Edge Music Studio

 Fundacja Świat Możliwości (www.fundacja-swiat-mozliwo-
sci.pl) - pozyskała dotację Miasta Poznania i rozpoczyna cykl 
comiesięcznych koncertów w swojej sali - w budynku firmy 
WEBA (na I piętrze) przy ul. Krańcowej 24. 

Wszystkie koncerty, które nazwaliśmy Osobiste Spotkania 
Muzyczne, będą odbywały się w każdy ostatni piątek miesią-
ca o godzinie 19.

Spotkania będą miały zawsze merytoryczne wprowadzenie, 
koncert kameralny wybitnych muzyków reprezentujących róż-
ne gatunki muzyczne (od baroku, przez klasykę, po jazz), a także 
zakończone będzie spotkaniem z artystami. Zależy nam na tym, 
by przełamywać sztywną „filharmoniczną” formę uczestnicze-
nia w muzyce. Po koncercie więc będzie można wymienić swoje 
wrażenia, zadać nurtujące pytania, opowiedzieć o swoich ocze-
kiwaniach. Chcemy, by spotkania (dlatego tak zostały nazwane) 
miały bezpośrednią, przyjazną atmosferę. Wstęp - dzięki dotacji 
Miasta - wolny.

Strona internetowa EDGE Music Studio: 
www.edgemusicstudio.pl
Cykl OSOBISTE SPOTKANIA MUZYCZNE 
w EdGE Music Studio
31 maja – jazzowy Star Cadillac – Weezdob Collective
28 czerwca – Impresje Letniego Wieczoru – pieśni na głos, skrzyp-

ce i fortepian
27 września – Sprezzatura Nuova – taniec, światło i klawesyn
25 października – Wieczór ze Stanisławem Moniuszko
29 listopada Zacznijmy od Bacha - ARTE dEI SUONATORI
20 (!) grudnia – W Świątecznym Nastroju 
    ZAPRASZAMY!                                         Anna Budzyńska

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Ma-
ciej Smętkowski poinformował naszą redakcje, że z dniem 21 
maja br. zostało wznowione śledztwo prowadzone przez Pro-
kuraturę Poznań Stare Miasto w sprawie PR 2 ds. 78.2016, 
dotyczącej odmulania Stawu Browarnego w latach 2012 -2015 
zleconego i nadzorowanego przez Wydział Ocgrony srodowi-
ska Urzędu Miasta Poznania. . Prowadzone już 3 lata śledztwo 
bywało zawieszane, m.in. z powodu długiegooczekiwania na 
orzeczenie biegłego rzeczoznawcę.  Artykuły w naszym mie-
sięczniku wskazywały, że nie było możliwe wywiezienie yakiej 
ilości namułów za ile miasto zaplaciło wykonawcy. 

 ŚledztWo WzNoWioNe
"Odmulanie" Stawu Browarnego
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Rowerowy rajd ze szlachetnym celem

190 lat z raCzyńSkim

i z piękNĄ traSĄ

Gdyby hrabia Edward Raczyński nie wybudował pałacu przy 
(dziś) pl. Wolności, gromadząc w nim swo-
je wspaniałe woluminy i gdyby nie sporzą-
dził zapisu, pozwalającego na korzystanie z 
księgozbioru przez ,,wszystkie stany i w każ-
dym wieku” nie byłabym dziś molem książ-
kowym.  Z drugiej jednak strony, gdyby nie 
było od 190 lat czytelników takich jak ja ów 
pałac stałby się jedynie muzeum, a książki – 
eksponatami. Trzeba jednak napisać, że to 
nie Raczyński stworzył filie biblioteczne , a władze powojenne-
go Poznania. I to Miasto do dziś realizuje (m.in. z pieniędzy bu-
dżetowych i samorządowych) testament hrabiego.

Książek w moim domu rodzinnym zawsze było sporo. Nastał 
jednak moment, pewnie na początku mojej edukacji, w którym 
zostałam zapisana do Filii Biblioteki Raczyńskich przy Tomickie-
go 14. Gwoli ścisłości:  filia na Komandorii najpierw mieściła się 
przy ul. Warszawskiej 27, gdzie teraz jest  Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców. Już w nowej siedzibie miała miejsce moja pierwsza bi-
blioteczna przygoda: zostałam pomocą bibliotekarki. Do mojego 
stoliczka ustawiały się dzieciaki, oddające książki. Według poda-
wanego nazwiska wyszukiwałam ich kartę (biblioteczną.  Resztą  
zajmowała się Pani Bibliotekarka. Prawdopodobnie była to p. Ha-
lina Słonimska, również animatorka kultury, która   organizowa-
ła spotkania autorów, aktorów z czytelnikami. To ona nauczyła 

mnie owijać książki w gruby szary papier. W czasach studiów za-
przyjaźniłam się z kier. filii Ewą-Basią Olszewską-Kryg. Rozmo-
wy z nią były wielce inspirujące, a podsuwane książki przydatne 
do kolejnych referatów, egzaminów itd. Dziś też rzesza studentów 
różnych wydziałów,  zagląda na Tomickiego. Bo, choć to mała filia, 
to jednak księgozbiór ma imponujący! 

Podjęłam dziennikarską pracę. I miałam szczęście niebywałe 
zetknięcia się z dwoma dyrektorami. O dyr. januszu dembskim 
(1929-1997) trzeba by napisać monografię. Ja napiszę, że On po 
prostu lubił dziennikarzy i wiedział co my lubimy. Zapraszał nas 
zatem, na stworzone przez siebie, Przeglądy Nowości Wydawni-
czych.  Przyjeżdżali na spotkania prezesi i dyrektorzy, opowiadali 
nam o swoich poczynaniach. A potem, dla najbardziej zaprzyjaź-
nionych dziennikarzy, były rozmowy kuluarowe i... małe co nieco. 

Jakąś zimową porą ówczesna dyrektor Wydziału Kultury UM, 
Hanna Rubas, zażartowała, że latem to muszą być lody. No, i były! 
Na piętro do gabinetów dyrektorskich wtaszczono ciężką chłodziar-
kę-lodziarkę. Zachowywaliśmy się jak dzieciaki, zajadając się, bez 
ograniczeń, zimnymi kulkami o rozmaitych smakach, czemu dy-
rektor Dembski przyglądał się z rozbawieniem. Dyrektor Wojciech 
Spaleniak też dziennikarzy lubił i nigdy nie odmówił tłumaczenia 
(przez lata!) dlaczego biblioteczna galeria przy al. Marcinkowskie-
go rodzi się w takich bólach. A uparty był, więc dzieło dokończył.  
Nadal przeżywam biblioteczno-czytelnicze przygody w ,,mojej” fi-
lii. I wdzięczna jestem pani kier. Beacie Lewandowskiej (37 lat na 
stanowisku!), którą odrywam od komputera (bo nastała era kom-
puteryzowania... wszystkiego), aby poszukała mi jakiejś niezbęd-
nej książki. Dziękuję!                                             Ewa Kłodzińska 

Cieszymy się, że Zakład Lasów Poznań-
skich buduje w naszej okolicy  wspaniałą 
infrastrukturę rekreacyjną. Ścieżki pieszo-
rowerowe, wieża widokowa oraz ruchome 
pomosty stanowią podstawową jej część. 
Nie musimy jednak czekać na ukończe-
nie wyżej wymienionych inwestycji, by 
zadbać o zdrowie  i zarazem  podziwiać 
walory okolicy. Rajdy rowerowe mogą za-

pewnić wiele atrakcji i jednocześnie wesprzeć szczytne cele. Na 
jeden z nich proszę  Was Drodzy Mieszkańcy już teraz!

W dniu 9 czerwca br. ( niedziela odbędzie się  taka właśnie 
eskapada, organizatorem jest ,,Stowarzyszenie Przystanek 
Folwarczna”,  a sponsorem -  ,,Browarna Przystań”.

Startujemy o godzinie 11.30 z Kobylepola  ,a konkretnie 
sprzed Szkoły Podstawowej nr 55 ( zbiórka przy  wejściu do 
jej budynku).

Zamierzamy wesprzeć finansowo dwóch młodych mieszkań-
ców osiedla, więc wpisowe stanowi datek na leczenie chłopców: 
Norberta dąbrowskiego oraz Bartosza judzina. Można wpłacić 
dowolną kwotę na konto: 22114020040000380278187815 z dopi-
skiem ,,Wybieram Życie”. Jeśli nie ma ktoś możliwości dokonania 
przelewu może przekazać datek bezpośrednio do skarbonki.

Trasa będzie wiodła przez malownicze tereny osiedla , wzdłuż 
jeziora Swarzędzkiego do Zielińca i zakończy się w Antoninku 
na terenie polany gospody ,,Browarna Przystań” 

Pragnę podziękować jej szefostwu za wsparcie i zorganizowa-
nie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasek na jej terenie. Zapra-
szam też kolejne firmy do udziału i wsparcia kolejnych inicjatyw 
tego typu, które będzie organizowało Stowarzyszenie.

Można zgłaszać swój udział w rajdzie na facebooku lub po-
twierdzić udział wysyłając e-maila na: przystanek.folwarcz-
na@wp.pl  Bo najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi 
człowiek ! do zobaczenia drodzy !          Krzysztof Bartosiak 

Klub Coolturalnych Seniorów zaprasza Seniorki i Se-
niorów z okolic Środki i Komandorii

W związku z realizacją projektu Coolturalni Seniorzy 2019 fi-
nansowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych zapraszamy 
aktywnych i otwartych seniorów do włączenia się w działania 
Klubu Coolturalnych Seniorów. Razem zdobywamy fundusze i 
organizujemy sobie ulubione zajęcia, takie jak wyjścia do kina i 
teatru, wyjazdy turystyczne i pikniki. Jeśli Droga Seniorko i Dro-
gi Seniorze mieszkasz w okolicach Śródki lub Komandorii, lubisz 
mieć wpływ na to co się wokół Ciebie dzieje i szukasz swobod-
nej atmosfery - to  Klub Coolturalnych Seniorów jest właśnie dla 
Ciebie.

Nasz kameralny Klub mieści się w lokalu POSiR na 
piętrze, przy ul. Gdańskiej obok boiska . Spotykamy się 
w każdą środę o godzinie 16:00. Zapraszamy

klub CoolturalNyCh SeNioróW
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Głos obrońców Doliny Szklarki
NoWe CeNNe arGumeNty

Chluba i hańba

Zebranie ponad pół tysiąca podpisów 
pod protestem przeciwko urzędniczym 
planom śmiertelnie zagrażającym bez-
cennym przyrodniczo wartościom doli-
ny Szklarki było możliwe dzięki wielkiej 
mobilizacji społecznej mieszkańców An-
toninka i innych okolicznych osiedli. 

Nie byłoby tego szlachetnego zrywu 
obywatelskiego, gdyby nie grupa szczególnie aktywnych 
mieszkańców, którzy często  poświęcają swoje prywatne 
obowiązki dla działań w interesie ogółu. Tu trzeba podkre-
ślić szczególną rolę pana Henryka Rozwadowskiego, któ-
rego mieszkanie stało się prawdziwym centrum i sztabem 
koordynującym działania dyktowane troską o zachowanie 
zagrożonych w dolinie Szklarki interesów ludzi i natury. 

Ten mieszkaniec walnie przyczynił się  do uchwalenia w 
2010 roku cennego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Strumień Szklarka, który jest obecnie za-
grożony działaniami pewnych miejskich urzędników i pry-
watnych przedsiębiorców.  

W mieszkaniu H. Rozwadowskiego na „nieformalnym 
„szczycie” - jak mówi żartobliwie wspomniany -  powsta-
ły i powstają informacje kierowane do mieszkańców oraz 

urzędów, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom i za-
grożeniom godzącym aktualnemu i przyszłym pokole-
niom poznaniaków. 

Henryk  Rozwadowski podkreśla, że zwarta grupa spo-
łeczników od dwóch miesięcy z wielką determinacją śle 
protesty do władz miasta, szuka i znajduje poparcie swo-
jej słusznej sprawy w środowiskach naukowych, ekolo-
gicznych, mediach, a przede wszystkim w  Radzie Miasta 
i Radzie Osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole. Pan 
Henryk przypomina motywująco   raz już wygraną bata-
lię o zachowanie Doliny Szklarki przed niszczącą zabudo-
wą. Podczas „nieformalnych szczytów” w jego mieszkaniu 
powstają kolejne argumenty w obronie tego bezcennego 
przyrodniczo  miejsca. 

Na potępienie zasługują działania Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami (WGN) i Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej (MPU), zmierzające do umożliwienia 
budowy mieszkaniowej w dolinie Szklarki.  

Są na szczęście i inne miejskie jednostki, które wspie-
rają społeczny protest przeciwko tym zamierzeniom. 
Zarząd Zieleni Miejskiej napisał: teren Strumienia Szklar-
ki jako zalesiony kwalifikuje się do zachowania go jako 
teren zieleni naturalnej. Biuro Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta skierowało do MPU pismo stwierdza-
jące, że skutki finansowe uchwalenia mpzp „W rejonie uli-
cy Dobromiły rodzą bilans ujemny dla Miasta. Kiedy te i 
inne argumenty spowodują zaniechane prac nad tym hań-
biącym planem?                                                    H. R. Md  

W marcu 2018 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła powo-
łanie tzw. użytku ekologicznego Kobylepole dla  ochrony cen-
nego przyrodniczo obszaru pomiędzy ulicami dymka, Piwnej 
i Szpaków. Przynosi to chlubę poznańskim władzom za dba-
łość o środowisko i zdrowie mieszkańców, chociaż aż 5 lat 
trwały usilne starania poznańskiej fundacji „Na Straży Przy-
rody” o podjęcie takiej uchwały przez poznański samorząd. 

Trzeba niestety powiedzieć i to, że  tym samym  czasie  po-
znańscy urzędnicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej rozpoczęli starania, umoż-
liwione przez Radę miasta, aby w cennej przyrodniczo i chro-
nionej dolinie Szklarki w Antoninku  umożliwić mordercze 
dla natury budownictwo  mieszkaniowe, co jest zamierzeniem 
dla władzy hańbiącym i karygodnym.

Ten przykład skrajnie przeciwnego traktowania  miejskiej 
przyrody i interesów obywateli dowodzi braku właściwych, nie-
zawodnych uregulowań w tej sferze, co daje pole dla urzędniczej 
samowoli godzącej w społeczny interes . 

Użytek ekologiczny Kobylepole i dolina Szklarki, wchodzą 
w sklad wschodniego klina zieleni, roniącego  dla obecnych i 
przyszłych pokoleń cenne zespoły przyrodnicze. W  Kobyle-
polu są to dobrze zachowane dwa natruralne lasy: łęg wiązo-
wo- jesionowyi grąd środkowoeuropejski. Użytek chroni też 
dzięcioła czarnego, pleszkę i krogulca, rzadkie rośliny:szczyr 
trwały, miodunka ćma, i jaskier kosmaty.. Rośnie tam wiele 
drzew pomnikowych.  Jednocześnie wobec Doliny Szklarki-
Miejscy urzędnicy podjęligroźne prace nad nowym mpzp, któ-
ry zniszczy to co chroni obecnie obowiązujący . Płynie z tego 
nauka, że obrońcy przyrody i wszyscy mieszkańcy powinni się 
uczyć na wzorcach sprawdzonych w praktyce. 

Uchwalenie użytku ekologicznego również w dolinie Szklar-
ki okazuje się jak widać konieczne dla skutecznego chronienia 
tego obszaru przed wszelkimi  podstępnymi zagrożeniami i 
zachowanie go dla siebie oraz  potomnych.                          Md

Użytek ekologiczny Kobylepole
Zamach na Dolinę Szklarki w Antoninku

Jedno z drzew pomnikowych użytku ekologicznego Kobylepole.

Jeśli nie cała dolina Szklarki to z pewnością jej fragmenty 
spełniajaą warunki użytku ekologicznego.
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za-marzeNie Samo
r zĄdowca

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

zaChoWać hiStorię!
Remont kościoła św. jana jerozolimskiego rozpoczął się po-

nad dwa lata temu. Parafianom wydaje się, że to za długo, że 
efekty są jakieś takie... zamazane, mało konkretne. Wiele wy-
jaśnień znajdą zapewne poniżej w tekście p. Arkadiusza Wy-
pycha, konserwatora zabytków. 

W trakcie remontów wszyscy mamy jakieś oczekiwania i wy-
obrażenia ich efektów. Tymczasem zasadniczą cechą zabytków 
jest ich niepowtarzalność, unikatowość dlatego celem naszej pra-
cy w kościele św. Jana Jerozolimskiego nie jest upiększanie, ale 
wydobycie jego historii, ukrytej w murach czy dekoracji malar-
skiej. Celem jest ukazanie dziejów świątyni w możliwie prawdzi-
wej,  pierwotnej formie z użyciem materiałów takich jakie były 
zastosowane 700 czy 500 lat temu. 

dlaczego? dlatego, aby uszanować historię, aby jej nie stra-
cić bezpowrotnie. Podczas prac staramy się możliwie precyzyj-
nie odsłonić, zachować i wyeksponować wszystkie najcenniejsze 
fragmenty historii, ukryte pod warstwami późniejszych tynków 
oraz pokładów pobiał i farb. Do usuwania przemalowań jak i na-
warstwień tynków używamy... skalpeli, centymetr po centyme-
trze odsłaniając XIII-wieczne mury, XV-wieczne tynki wraz z 
reliktami cennych dekoracji malarskich z pocz. XVI wieku. 

Kościół św. jana jest jedną z pierwszych w Polsce budowli 
wykonanych całkowicie z cegły. W XIII wieku nie przyszło ni-
komu do głowy, żeby tak nowoczesne rozwiązanie, ową cegłę, 
ukryć pod warstwą tynku. To tak, jakby dziś kupić drogi, spor-
towy samochód a potem pomalować go farbą do kaloryferów, 
żeby nie rzucał się w oczy. Przeciwnie – wyeksponowano ją, po-
wierzchnię ceglanego muru precyzyjnie uporządkowano. Fugi 
pomiędzy cegłami na całej powierzchni ścian wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku precyzyjnie wyprofilowano. Niewielki fragment 
takiej ściany z poł. XIII w. pokazaliśmy po stronie zachodniej, w 
wejściu na chór. Z tego samego czasu pochodzi niewielki, znaj-
dujący się na północnej ścianie prezbiterium zacheuszek. To 
malowany krzyż, będący świadectwem konsekracji (,,oddania 
do użytku”) kościoła przez biskupa.Więcej na str. 7

Zapewne w pocz. XV wieku przeprowadzono zakrojony na 
dużą skalę remont. Między innymi zamurowano wówczas ma-
lutkie, romańskie okienka w ścianie zachodniej i poniżej wy-
kuto nieco większe. W 
trakcie następnych re-
montów zamurowano 
je wszystkie jednocze-
śnie powiększając otwo-
ry okienne w ścianach 
bocznych kościoła. Uda-
ło się je odnaleźć w trak-
cie trwających aktualnie 
prac (fot z prawej). Pod-
jęto decyzję, aby je poka-
zać. Wraz z fragmentem 
ceglanego muru tworzą 
swoistą ścieżkę eduka-
cyjną, ukazującą kolejne 
etapy budowy kościoła. 

W XVI wieku cegla-
ne budowle były już po-
wszechne. Zniszczoną 
podczas remontów po-
wierzchnię muru we-

wnątrz świątyni po raz pierwszy przykryto tynkiem. W tym 
czasie nie stosowano precyzyjnych narzędzi, a ówczesne tyn-
ki mają charakterystyczną "pływającą fakturę". Zachowało się 
ich stosunkowo dużo. Ok. 50% tynku widocznego na ścianach i 
sklepieniach pochodzi z tego właśnie czasu. Do ich uzupełnienia 
użyliśmy, tak jak to miało miejsce w XV w. czystej zaprawy wa-
pienno-piaskowej, oczywiście z wapna dołowanego, a precyzyj-
ne uzupełnienie wymagało użycia nietypowych w tym wypadku 
narzędzi. Ok. 4,5 tony zaprawy położyliśmy za pomocą niewiel-
kich szpachelek. Na sklepieniach i ścianach nawy staraliśmy się 
zachować ich pierwotny charakter - fakturę i kolor, tak aby nie 
wyróżniały się od odsłoniętych tynków XV- i XVI-wiecznych. 
Również do malowania, zgodnie z ówczesną "technologią" uży-
waliśmy pobiały wapiennej, nieznacznie skorygowanej kolory-
stycznie pigmentami, które mogły zostać użyte również w tym 
czasie..

Największym wyzwaniem okazała się jednak ściana tęczo-
wa (okalająca prezbiterium). Dekoracja malarska autorstwa St. 
Teisseyre'a z 1948 r. została dwukrotnie, bardzo nieumiejętnie 
przemalowana i całkowicie zatraciła pierwotny charakter. Lek-
kie, jasne malarstwo przykryła gruba warstwa ciemnobrązowych 
i niemal czarnych przemalowań. Ich precyzyjne usunięcie zaję-
ło łącznie ok. 1500 godzin. Problem okazał się znacznie większy, 
gdy w trakcie prac spod znanej wszystkim dekoracji St. Teissey-
re'a wyłoniły się fragmenty przedstawienia "Sądu Ostatecznego", 
pochodzącego zapewne z końca XVII w (fot niżej). Konieczne 
było dodatkowo rozwarstwienie dwóch malowideł. Płaty zdję-
tych polichromii przewiezione zostały do pracowni w celu dal-
szego opracowania. Dekoracja St. Teisseyre'a,  obecnie czeka już 
na ponowny montaż na ścianie tęczowej. "Sąd Ostateczny" tym-
czasem zabezpieczony oczekuje na dalsze prace. Kościół w cza-
sie prac odsłonił wiele tajemnic skrywanych przez niemal 800 lat 
swej historii. dotąd spędziliśmy w kościele prawie 23 tys. go-
dzin. I to jeszcze nie koniec naszych zmagań...   

                                                                        Arkadiusz Wypych.

ODPUST U ŚW. JANA
Remont w żadnej mierze nie przeszkodzi w tradycyjnym 

odpuście w dzień św. Jana – 24 czerwca. Uroczystą mszę 
św. sprawować będzie ks. proboszcz Wojciech Poźniak w 
Zielonej Wsi z parafii św. Floriana. Będzie to jego swoista 
rewizyta, bo na początku maja mszę św. odpustową od-
prawił tam, w pięknym 100-letnim kościele proboszcz pa-
rafii św. Jana Jerozolimskiego, ks. Paweł Deskur.

Po kościelnych uroczystościach świętojańskich w ogro-
dach proboszczowskich - małe co nieco oraz koncert 
,,Wspomnień czar”. Z recitalem wystąpi Marta Grabow-
ska, która śpiewała już na odpuście dwa lata temu (E.K.) 
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Teatr Scena na Piętrze

Majowy występ doroty Lulki  (fot z prawej i kwartetu Cuar-
tet Re! Spotkał się z gorącą aprobatą widzów, bo któż by zo-
stał obojętny na najpiękniejsze tanga, wykonane mistrzowsko 
przez artystkę i towarzyszący jej kwartet świetnych muzyków? 
Było więc gorąco – na scenie Sceny i na widowni!

Lecz to jeszcze nie koniec 40. sezonu. Przed nami przynajmniej 
dwa wydarzenia artystyczne (czy będzie trzecie z udziałem Ka-
tarzyny Grocholi?). Pierwsze z nich zapowiedziane zostało na 6 
czerwca. O godz. 18.45 w 83. rocznicę urodzin Romana Wilhel-
miego będzie okazja, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze, porozma-
wiać przy jego popiersiu na skwerze nieopodal Sceny. A potem 
dyrekcja Sceny zaprasza na monodram Sebastiana Rysia ,,Zupa 
rybna w Odessie” . To rzecz o Janie Karskim (1914-2000), legen-
darnym kurierze Polskiego Państwa Podziemnego. A co by było 
gdyby świat (a konkretnie amerykański prezydent Roosevelt) 
uwierzył w opowieści Karskiego, w to co widział, co sam przeżył, 
choćby w getcie żydowskim w Warszawie?  Gdyby alianci po-
spieszyli Polsce z pomocą o co Karski zabiegał w USA? Jak by to 
było, gdyby Historia potoczyła się inaczej a język polski... był po-
wszechny? Gdyby nie było wielkiej traumy, gdyby nie było ofiar 
Holocaustu? Kim byłby w takim świecie Karski? Idolem? Mega 
Bohaterem? Fabuła ,,Zupy rybnej w Odessie” to splot prawdy i 
zmyśleń. Wielce intrygująca opowieść!

jeSzCze trWa SezoN!

24 czerwca na scenie Sceny wystąpi duet z Koszalina Lucy-
&Tom z koncertem ,,Wieczór w Paryżu”. Wszystko wskazuje 
na to, że będzie to piorunująca dawka muzyki klasycznej i roz-
rywkowej, wyśpiewane przez mezzosopranistkę Lucy z towa-
rzyszeniem  gitary elektrycznej(!), na której grać będzie Tom. 
Ma być to teatr, kabaret, jazz, rock, blues.  (E.K.)

zaCheuSzek z przeSzłoŚCi 
Podczas prac remontowych w kościele św. Jana Jero-

zolimskiego, odkryto kilka zacheuszków. Zacheuszek to 
wyobrażenie krzyża apostolskiego (ale może być też np. 
maltański), czasem w formie klocka czy płytki, malowany 
lub ryty w murze, pod którym umieszczano jednoramien-
ny świecznik lub lampkę. Niegdyś w poświęconym koście-
le znajdowało się 12 takich krzyżyków, symbolizujących 
12 apostołów. Niewątpliwie najstarszy, pochodzący z poł. 
XIII w., zachowany w 2/3, znajduje się  na północnej ścia-
nie prezbiterium. Jednocześnie to najstarszy, (niegdyś być 
może malowany) ślad konsekracji (czyli poświęcenia) ko-
ścioła św. Jana Jerozolimskiego przez ówczesnego biskupa.

Owa konsekracja świątyni była w dawnych czasach roz-
budowanym ceremonialnym obrzędem, podczas którego 
biskup kropił wodą święconą mury kościoła oraz w na-
maszczał go wewnątrz w12 miejscach. W nich umiesz-
czano owe zacheuszki. Po II Soborze Watykańskim (1962 
– 1965 r.) obrzęd uproszczono, również zredukowano ilość 

zacheuszków do czterech. W kościele na Komandorii od-
naleziono także 2  zacheuszki ryte w tynkach z XVI w. oraz 
trzy z czasów działań komandora Dąbrowskiego (I poł. 
XVIII w.), który dokonał nie tylko kapitalnego remontu, 
ale również pobudował Kaplicę św. Krzyża.  Jeden z nich 
odkryto po zdemontowaniu ambony i zaplecka. (fot. z pra-
wej).  Przypomnijmy, że ambona niegdyś znajdowała się 
po prawej stronie wejścia do Kaplicy.

Nazwa ,,zacheuszek” nawiązuje do biblijnego Zacheusza 
– zwierzchnika celników w Jerychu. Był bogaty i... grzeszny, 
a jednak to u niego zechciał zagościć Jezus, co spowodowa-
ło, że Zacheusz zapowiedział oddanie połowy swojego ma-
jątku biednym, za co otrzymał obietnicę zbawienia (Łk 19 1 
– 10).                                                                               (E.K.)

Odsłonięte na ściane kościoła ślady zacheuszka z XIII w.
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Skok Na Wielki mur 
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”.

Wielki Mur to ciąg  fortyfikacji dłufgości ponad2 tys. km.

Podróż z Bangkoku do Polski to nie lada 
wyprawa! To nie parogodzinny lot Ryanairem, czy inną tanią li-
nią. Tanie linie niestety do Tajlandii jeszcze nie latają. Większość 
Polaków wybierających się do Krainy Uśmiechu wybiera linie 
arabskie – Qatar Airways, Etihad lub Emirates. Podróż do Taj-
landii odbywa się wtedy z przesiadką w Doha, Dubaju lub Abu 
Dhabi. Dużym plusem jest wysoki standard podróży – arabskie 
linie lotnicze słyną z luksusu. Ci, którzy mają nieco mniej pienię-
dzy wybierają podróż przez Kijów lub Moskwę – standard po-
dróży liniami rosyjskimi lub ukraińskimi jest mniejszy, ale i cena 
biletu jest bardziej przystępna. 

Ja lecąc do Polski wybrałem trzecią opcję – podróż chiński-
mi liniami Air China przez Pekin. Standard podróży średni, ale 
i cena biletu nie najwyższa. Problemem był tylko czas podróży – 
najpierw sześć godzin lotu z Bangkoku do Pekinu, potem dzie-
sięć godzin z Pekinu do Warszawy, a na koniec cztery godziny 
spędzone w autobusie z Warszawy do Poznania. No trudno. Cza-
sem trzeba trochę pocierpieć… Zresztą – lubię latać samolota-
mi, więc zbytnio nie narzekałem.  Doleciałem szczęśliwie, a moje 
wrażenia z Polski opisałem Wam, Drodzy Czytelnicy w poprzed-
nim numerze „MY”.

Wybrałem tę trasę z pewnego szczególnego powodu. Otóż w 
drodze powrotnej miałem kilkunastogodzinny przestój na lot-
nisku w Pekinie. Postanowiłem go wykorzystać na odwiedzenie 
Wielkiego Muru Chińskiego.

Za pośrednictwem Internetu nawiązałem kontakt z kilko-
ma agencjami turystycznymi w Chinach oferującymi wycieczki 
na Wielki Mur dla ludzi, którzy mają kilku-, bądź kilkunasto-
godzinną przesiadkę na lotnisku w Pekinie. Niestety – okazało 
się, że każda z tych agencji „nawaliła” i koniec końców musiałem 

skorzystać z oferty niezależnego agenta, który oferował swoje 
usługi bezpośrednio na lotnisku. Po ustaleniu ceny (650 yuanów, 
czyli około 350 zł) poprowadził mnie do samochodu i ruszyli-
śmy w drogę.

Kiedy chodziłem do nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 
86 przy ulicy Mińskiej na Osiedlu Warszawskim uczono mnie, 
że Wielki Mur Chiński jest jedyną budowlą widoczną z kosmo-
su. Nie jest to prawdą. Z orbity okołoziemskiej widać także inne 
obiekty wzniesione ludzką ręką – np. lotniska i autostrady. Nie 
zmienia to jednak faktu, że Wielki Mur stanowi jedną z najbar-
dziej znanych budowli ludzkości. 

Powstawał on przez ponad dwa tysiące lat! Najwcześniejsze 
wzmianki na jego temat pochodzą z 656 roku przed naszą erą, 
a jego budowa zakończyła się w XV wieku naszej ery, za czasów 
panowania dynastii Ming. Właściwie ów „Mur” to w rzeczywi-
stości cały system fortyfikacji obronnych składających się z za-
pór naturalnych, fortów i wież obserwacyjnych, wałów ziemnych 
i kamiennych murów, które miały osłaniać Chiny przed najaz-
dami wojowniczych Mongołów. Jego łączna długość wynosi ok. 
2400 kilometrów. 

Dzisiaj większość Muru jest w bardzo złym stanie, a turystom 
udostępniono tylko niektóre jego fragmenty. Ja odwiedziłem 
część Muru zwaną Mutianyu znajdującą się około 70 kilometrów 
na północ od Pekinu. Kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, 
że muszę dopłacić kilkadziesiąt yuanów za kolejkę linową, bo-
wiem ta część Muru rozciąga się po górskich szczytach i prze-
łęczach, więc dojście na piechotę kosztowałoby wiele czasu i 
wysiłku. 

Kiedy dotarłem na Mur poczułem się tak, jak kilkanaście lat 
temu, kiedy stałem nad Wielkim Kanionem Kolorado. Tego wra-
żenia nie da się opisać… To coś niesamowitego. Może poeta był-
by w stanie ubrać to w słowa… To po prostu dotknięcie Historii. 
I to Historii Świata. Rzecz niepojęta.

Na Murze spędziłem około godziny. Na więcej niestety nie mo-
głem sobie pozwolić. Musiałem wracać na lotnisko, by złapać lot 
do Bangkoku.                                                         Mateusz Biskup

                            Autor na Wielkim Murze
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Perła przemysłowego zabytku

Neon Restauracja Maltańska
marzeNie SamorzĄdowca

Zanim rozpocznę zwierzenia nad ma-
rzeniem pragnę pogratulować wszyst-
kim Radnym Rad Osiedli wyboru na 
nową kadencję, a w szczególności  człon-
kom z mojego osiedla Ostrów Tum-
ski – Śródka – Zawady – Komandoria. 
Kilka lat współpracowałem z członka-
mi tej Rady i czuję się z nimi związany. 
dotyczy to wielu rozpoczętych projek-
tów, ale najbardziej zainteresowany je-
stem ponownego uruchomienia neonu 
na budynku przy ul. Warszawska 25 ,czyli neonu Restauracja 
Maltańska. 

Dzięki wielu zbiegom okoliczności powstała realna szansa na 
jego realizację. Ostatecznym bodźcem był remont  elewacji, prze-
prowadzony niedawno przez właściciela tej budowli czyli ZKZL 
pod nadzorem  Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na 
tak pięknie odnowionym budynku powinien zabłysnąć, istnieją-
cy w czasach jego świetności, neon. Poświęciłem osobiście wiele 
czasu i uruchomiłem wszystkie siły, by pomysł został  zrealizo-
wany. Wspólnie z innymi członkami naszej Rady Osiedla otrzy-

maliśmy poparcie władz miasta w  osobie zastępcy Prezydenta 
miasta Poznania pana J. Solarskiego oraz od Prezesa ZKZL Pana 
T. Lewandowskiego. 

Mieszkam na Komandorii od urodzenia. Pamiętam jak świecił 
się ten neon, z którego  czasami nawet nie zdając sobie sprawy 
byliśmy dumni. Był rozpoznawany przez mieszkańców nasze-
go miasta. Moim wielkim marzeniem jest, by został on ponow-
nie odrestaurowany i na odnowionym budynku był jak wisienka 
na torcie, pięknym udekorowaniem  i ukoronowaniem naszych  
wspólnych społecznych działań. Proszę wszystkich mających 
wpływ na pomyślne zakończenie tego projektu o  jego podjęcie.  
Pozdrawiam                                                           Marek Knasiecki

Na wysokim brzegu Cybi-
ny w Kobylepolu, miejscowi 
właściciele ziemscy  Myciel-
scy   zbudowali w 1872  roku 
browar i słodownię, których 
symbolem, godłem stały się 
dwa białe cwałujące konie. 
Władysław hrabia Mycielski 
pierwszy obciąg piwa, któ-
ry nastąpił w kwietniu 1972 
roku, rozdawał bezpłatnie, co 
w połączeniu z dobrą jakością piwa przyniosło mu duży rozgłos 
i było znakomitą formą reklamy. Pierwszym piwowarem browa-
ru kobylepolskiego był niejaki Górski, którego to nazwisko wid-
niało na dyplomie przyznawanym za jakość piwa, a wydanym w 
1875 roku w Dreźnie. 

W całej uwczesnej Wielkopolsce rozlegał się dźwięk butelek 
napełnionych piwem z browaru kobylepolskiego. Piwem tym 
rozlanym do efektownych kufli i szklanek wznoszono przy sto-
łach toast. Marceli Motty w swych „Przechadzkach po Poznaniu” 
zapisał, że piwo kobylepolskie „mało ustępowało bawarskiemu 
gatunkowi”. Piwo to początkowo przewożono w ogromnych i 
ciężkich skrzyniach drewnianych. Butelki z piwem owinięte były 
najpierw w rogożę lub w chłodnych, pachnących lasem wiór-
kach, a później w specjalnych słomiankach. Skrzynie drewniane 
z butelkami oraz beczkami dębowymi wozili brodaci woźnice w 
wozach, z końmi za przeprzążkę, również do bardziej odległych 
miejscowości. Na gwarne jarmarki w Toruniu i Wrocławiu, na 
większe odpusty, także na wystawy przemysłowe do dalekiego 
Gdańska, Drezna, Lipska i nawet Turynu. 

Piwa kobylepolskie zdobywały wiele medali m.in. zło-
ty medal na Pierwszej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 
1929 oraz na Wystawie Przemysłowej w 1932 w Pleszewie. 

Od założenia browaru do 1939 roku produkowano w browa-
rze szereg piw z miejscowego jęczmienia, były to: Salwator ko-
bylepolski, Zdrój kobylepolski, Porter kobylepolski, Piwo 
bawarskie, Piwo jasne dubeltowe, Pilsner kobylepolski, Ko-
zieł, Karamel, Piwo królewskie, a także w asortymencie bro-
waru były woda selterska,  lemoniady: biała - kryształowa, 
cytrynowa i malinowa; oranżada zwykła; oranżada markowa 
“Sinalco”, piwo grodziskie; kwas węglowy w butlach: 8, 10 i 20 
kg; lód naturalny w bryłach gratisowo dla większych odbiorców. 
Po śmierci hrabiego Mycielskiego browar pod szyldem „Brauerei 
Gutenbrunn” prowadził Niemiec Garstenkorn. W roku 1921 od-
kupiła go polska spółka „Browar Kobylepole Sp z o.o.” i jej rękach 
był on aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to został prze-
jęty przez Niemców pod nazwą „Gutenbrunn Brauerei GmbH”. 
W walkach o wyzwolenie Poznania browar uległ zniszczeniu w 
przeszło 60%, natomiast wszelkie pamiątki dyplomy, medale zo-
stały stracone bezpowrotnie. (cdn)               Tadeusz Makowski

browar kobylepole

Niezwykła architektura browaru kobylepolskiego 
zasługuje na pełne ocalenie. Zburzenie młynów w 

Zielińcu i na Głównej niech będzie ostrzeżeniem przed 
niszczycielską samowolą deweloperów i bezczynnością 

władzy.
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W 2018 r. na spotkaniu z M. Wiśniewski  pokazał taką trasę tramwaju 
na Głównej  z wariantem przez. Rynek Wschodni   

iNFormaCje rady oSiedla

prezydeNCi przyrzekli
bliSki tramWaj Na GłóWNĄ

Tych mieszkańców Głównej  prezydent J. Jaśkowiak  
i wiceprezydent M. Wiśniewski zapewniałli, że na  

osiedle zostanie zbudowana wkrótce linia tramwajowa. 

Prezydent jacek jaśkowiak. Podczas spotkania przed-
wyborczego z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem w 
grudniu 2017 roku około 100 osób usłyszało zapewnienie, że 
tramwaj na główną zostanie zbudowany. Prezydent, zastępca i 
urzędnicy gwarantowali, że ta linia tramwajowa na pewno nie-
bawem powstanie. Opracowano nawet - stwierdzono - warian-
towy przebieg przyszłej trasy, która mogłaby być poprowadzona 
przez Rynek Wschodni i potem w prawo w kierunku dworca ko-
lejowego. 

Wiceprezydent  Mariusz Wiśniewski i towarzyszący 
mu miejscy urzędnicy na przedwyborczym spotkaniu w stycz-
niu 2018 r. również uroczyście zapewili, że linia tramwajowa na 
Główną zostanie zbudowana i to  w najbliższych czterech latach.  
jest ona istotnym elementem  wspaniałych działań rewitali-
zacyjnych, które przewidziano na Głównej. Jeden mieszka-
niec pokazał wtedy papierowy plan przebiegu takiego tramwaju 
sprzed 10 lat, jako jedyny rezultat tamtych szumnych zapowie-
dzi, głoszonych przez rządzących. Wiceprezydent oświadczył, 
że rozumie takie oburzenie i niewiarę, ale wówczas rządzili inni,  
a teraz to już na pewno obiecywany tramwaj powstanie. Dowód? 

Jest wpisany do przyjętych miejskich projektów realizacyjnych - 
oświadczył M Wiśniewski

A tramwaj trafił na półkę. Co z tramwajem na Poznań 
Wschód? - zapytano dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego 
Jana Gosiewskiego w rozmowie opublikowanej w Głosie Wiel-
kopolskim 22 maja br.  Odpowiedź: Dla tego projektu powstał 
nawet program funkcjonalno-użytkowy, ale kilka lat temu ten 
temat został odłożony na półkę. Może to i dobrze, bo powstała 
tutaj zabudowa mieszkaniowa przy ul. Smolnej i ul. Nadolnik – 
dość daleko od pierwotnie planowanej trasy tramwajowej.

Trudno zrozumieć  cały sens tej wypowiedzi, więc Panów 
prezydentów poprosiliśmy o wyjaśnienie.                            Md

Funkcje i komisje: Marzena Strzyżewska – przewodni-
cząca Rady, Piotr Brzoski – zastępca przewodniczącej Rady. 

Zarząd Osiedla: Agnieszka Gaczkowska - przewodniczą-
ca, Michał Taraska - zastępca, Ewa Kubiak - członek zarządu, 
Kamil Matyja - członek zarządu. 

Posiedzenia rady odbywają się w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca o godzinie 18.00.  Posiedzenie  10.06 wyjątkowo  od 
godziny 18.30. Dyżur radnych - pół godziny przed posiedze-
niem rady.

Adres mailowy: Osiedle_Glowna@um.poznan.pl
Zostały powołane 3 komisje:
Zielony Poznań: Grzegorz Maciejewski– Przewodniczą-

cy, ;Mariusz Ignaczak Zastępca Przewodniczącego,  Kamil Ma-
tyja  – Członek.

Komisja Bezpieczne osiedle: Grzegorz Maciejewski, Ma-
riusz Ignaczak, Ludwik Troiński, Wiesława Kaźmierczak .

Komisja Zrównoważonego transportu: Dawid Bi-
niecki , Ludwik Troiński, Jacek Gaczkowski, Piotr Brzoski. Komi-
sja chciałaby się zająć sprawami związanymi z budową nowych 
ścieżek rowerowych, terenów zielonych, remontu ulic, chodni-
ków itp.

Użytkowników internetu i Facebooka zapraszamy serdecznie 
do polubienia strony Fyrtel Główna 

Sprzątanie Główienki - w dniu 08.06.
Wystawa Niezapomniana historia. Obóz 

przesiedleńczydla ludności Wielkopolski 
|10 czerwca 2019r. godz. 17:30 - otwarcie wystawy 
godz. 18:00 - wykład dra Bogumił‚a Rudawskieg Instytut Za-
chodni.



11

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Prezydent Jacek Jaśkowiak założył koszulkę piłkarza Polonii 
podczas przedwyborczego spotkania na Głównej w grudniu 

2017 roku. Padły wtedy też słowa o poparciu dla prawie naj-
starszego klubu sportowego w Poznaniu. Jest dobry moment, 

aby prezydentprzypomniał sobie obietnice. 

Na zapleczu budynku przy ul. Rzecznej, obok Mc Donalda 
trwa budowa obiektu pod tajemniczą nazw:ą „Budynek za-
mieszkania zbiorowego”, co znaczy podobno po prostu hotel. 

Nie Wiadomo o Co Chodzi?
Miasto wypowiedziało "Polonii" umowę

Trwają pełną parą finansowane przez miasto prace mo-
dernizacyjne Stadionu Towarzystwa Sportowego „Polonia 
przy ul. Harcerskiej, co bardzo cieszy sportowców, działaczy 
i wszystkich sympatyków zasłużonego klubu, który za 2 lata 
będzie obchodził 100-lecie istnienia. Zanosiło się na to, że Po-
lonia wraz ze swoim pięknym jubileuszem rozpocznie nowy, 
wspaniały etap działalności, a tymczasem ostatnio nagle za-
groziła jej katastrofa. Nie wiadomo dlaczego  nieoczekiwanie 
Polonii wypowiedziano  umowę z miastem Poznań na darmo-
we korzystanie  ze stadionu i towarzyszących obiektów. 

Konkretnie wypowiedzenie wystosowali urzędnicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. Rzecz jest o tyle 
niezrozumiała i tajemnicza, że nic o wypowiedzeniu nie wiedział 
zajmujący się poznańskim sportem wiceprezydent Jędrzej So-
larski. W tej sytuacji zrozumiałe są spekulacje i domysły, że wy-
powiedzenie może mieć bezpośredni związek z bliską już wizją 
radykalnej odmiany stadionu Polonii i wzrostem wartości tego 
obiektu, może zbyt cennego dla peryferyjnego i przeżywające-
go trudności klubu.Po paru dniach WGN obiecał  cofnięcie ( nie 
anulowanie wspomnianego wypowiedzenia, ale pozostają uza-
sadnione obawy o przyszłość Polonii, gdy taki fakt w ogóle mógł 

zaistnieć. Nie wiadomo o co w istocie chodzi, co planują urzęd-
nicy, a zarząd Polonii nie zamierza informować opinii publicznej 
o swoim stanowisku i wiedzy  w tej kwestii.

Jesteśmy w stałym kontakcie z WGN, Wydziałem Sportu i z PO-
SiR. Zmierzamy w dobrym kierunku. Aby ten kurs się utrzymywał, 
należy moim zdaniem odrobinę uspokoić klimat wokół klubu. W 
związku z powyższym na jakiś czas nie będziemy udzielać dalsze-
go komentarza w sprawie. Tak zagadkowo i niekonkretnie odpo-
wiedział na nasze pytania pan Piotr Mandrysz członek Zarządu 
TS Polonia                                                                                    md

Ta parcela na narożniku ulic Suchej i Bartniczej jest przygoto-
wana zapewne pod kolejną w tym rejonie inwestycją budow-

nictwa mieszkaniowego. Robi się tu coraz ciaśniej. 

Wizja pięknie odmienionego osiedla Główna wyłania się z 
istniejącego planu jej rewitalizacji, podobno możliwej do zre-
alizowania w nieodległej przyszłości. Taki wymarzony obraz 
przedstawił  zadowolonym, ale nieufnym mieszkańcom wice-
prezydent Poznania  Mariusz Wiśniewski podczas otwartego 
zebrania w styczniu ub. r. w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. 
Harcerskiej. 

M. Wiśniewski i towarzyszący mu miejscy urzędnicy zapew-
nili, że w najbliższych 4 latach zostanie zbudowana linia tramwa-
jowa na Główną. Z wypowiedzi magistrackich gości wynikało, 
że osiedlu Główna trafił się prawdziwy los na loterii, bo została 
wybrana jako osiedle nieliczne w mieście do kompleksowej re-
witalizacji. To mają być poważne, przemyślane inwestycje, ma-
jące radykalnie poprawić nie tylko wygląd osiedla, ale przede 
wszystkimi życie tutejszych mieszkańców. Zostaną wyremonto-
wane miejskie i wspólnotowe kamienice, powstaną parkingi typu 
„Parkuj i Jedź”, modernizacji zostaną poddane wszystkie tutej-
szej placówki oświatowe z budynkami i otoczeniem, podobne 
zmiany czekają obiekty zdrowia i opieki społecznej. 

Jak głoszą obietnice, wiele się zdarzy w sferze estetyki, ekolo-

gii, rekreacji, wypoczynku i sportu. Ma powstać publiczna plaża 
miejska przy moście Lecha. Rzeka Główna ulegnie odpowied-
niemu zagospodarowaniu, zostanie udostępniona osiedlu i lo-
kalnej społeczności. Od ul. Bałtyckiej, przez ul. Gnieźnieńską, 
ul. Gdyńską do ul. Hlonda zostaną w tym celu urządzone tereny 
nadrzeczne. Modernizacja obejmie zaniedbane dziś ulice: Bart-
nicza, Smolna, Urwista, Sucha. Wspaniale odmienione zostaną 
obiekty sportowe TS Polonia. md

Modernizacja stadionu „TS „POLONIA” jest optymistycznym 
faktem spełniania obietnic o inwestycjach w ramach przewi-

dzianej rewitalizacji całego osiedla . 

co z rewitalizaCjĄ?
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Szkoła podStaWoWa z oddziałami GimNazjalNymi Nr 45 im. orp „pozNań” przy ul. harCerSkiej 3
      „ROdZINA POLONIjNA”
W dniach 7 - 12.04.br. nasi uczniowie  wzięli udział w wyciecz-

ce do Czech, podsumowującej projekt edukacyjny Wspólnoty 
Polskiej pt. „Rodzina Polonijna”. Kontynuując wcześniejszą zna-
jomość z Polską Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Karwinie 
czwartoklasiści zwiedzili przepiękne miasteczko i jego okolice 
oraz zawarli wiele nowych przyjaźni

  WYCIECZKA dO BERLINA
10 maja odbyła się szkolna wycieczka do Berlina.  Odbyliśmy 

spacer wzdłuż najdłuższego zachowanego fragmentu muru ber-
lińskiego zwanego East Side Galery, zobaczyliśmy wieżę telewi-
zyjną, Ratusz Czerwony, Operę,  Uniwersytet Humbolta, Bramę 
Brandenburską i dzielnicę rządową. Duże wrażenie zrobił na nas 
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.  Następnie udaliśmy 
się do Muzeum oraz zwiedziliśmy Berlin Zachodni. Przez cały 
dzień  towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda.

       dWAZŁOTE MEdALE
Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie Maksymi-

lian F. (kumite) oraz jego młodszy brat Patryk F. (kumite) zdo-
byli dwa złote medale na Mistrzostwach Wielkopolski Szkół w 
Karate Olimpijskim, które były rozgrywane 11 maja 2019r. w 
Kleszczewie. Serdecznie im gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów!

               9. BIEG jOŃCA
Nasi uczniowie  uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespół 

Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 
9. biegu Jońca.. Najlepiej z naszych reprezentantów zaprezento-
wał się Filip J. z klasy VII A, który wygrał bieg w swojej katego-
rii wiekowej oraz Hubert P. z klasy V A zajmując trzecią lokatę. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału oraz pokonania 
wyznaczonej trasy biegu. Kolejny Bieg Jońca już za rok.

    O POEZjĘ TRZEBA dBAĆ
23 marca odbyła się  już VII edycja Międzyszkolnego Kon-

kursu Piosenki Poetyckiej „O poezję trzeba dbać”.Gościli-
śmy wiele młodych talentów, ich rodziców oraz nauczycieli. 
Przesłuchaniom konkursowym przysłuchiwało się profesjonalne 
jury w składzie: p. Bogumiła Szeligowska – Wojtecka, p. Agniesz-
ka Fecek oraz p. Mateusz Nowicki. Laureatką III miejsca została  
nasza uczennica Kornelia K., która przepięknie  wykonała utwór 
„Oczy tej małej” do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Zygmun-
ta Koniecznego. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły w przy-
szłym roku na kolejną edycję konkursu.

      SUKNIA PANI WIOSNY
Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 wzięli udział 

w konkursie plastycznym pt. „Suknia Pani Wiosny”, pod hasłem 
PRACUJ Z MAMĄ, PRACUJ Z TATĄ. Celem konkursu było 
rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycz-
nymi, pobudzanie wyobraźni twórczej dzieci oraz motywowanie 
do podejmowania wspólnie z rodzicami aktywności plastycznej. 
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie 
prace zostały wykonane niezwykle starannie

lejowego. 
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ValiVade - mała polSka i ii
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (8)

- Przez lata pobytu w indyjskim 
Valivade, azylu dla nas, Polaków - 
tułaczy, deportowanych przez sowie-
tów w lutym 1940 roku z rodzinnych 
domów na Kresach Wschodnich, pi-
sałam dzienniczek... Pani Zofia Ma-
ślak pokazuje zachowane do dziś 
zeszyty z lat 1945 – 46, wcześniejsze 
gdzieś się zagubiły. -Ozdabiałam je 
inicjałami, rysunkami, wklejałam 
wycinki z prasy, która do nas docie-
rała.

Nasze życie w Valivade to były codzienne czynności .,,Kiedy 
tak smacznie spałam, zbudziła mnie mamusia. Słyszałam krzyk 
Hindusów, roznoszących bułeczki i rogaliki(...) Po pięciu lekcjach 
poszłam do domu w dobrym humorze, bo dobrze poszły mi lek-
cje(...)”, ale – później - także celebrowanie wielkich wydarzeń i 
ich rocznic: walki o Monte Cassino, Powstanie Warszawskie. I 
w szkole, i na zbiórkach harcerskich nie pozwalano młodzieży o 
tym zapomnieć. Ciągle podtrzymywano więzi z odległą Polską...

31-VII-45, Wtorek...(...)Dh Ryś (pchr. Zdzisław Peszkowski, 
mowa o nim była w poprzednim odcinku wspomnień, dop. E.K.) 
miał wzruszającą gawędę. Słuchałam i również rozmyślałam. 
Ognisko było poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Wszystko 
ucichło, nawet świerszcze, a świetliki zbliżały się do nas. Po ogni-
sku w skupieniu rozeszliśmy się do domów. Po drodze wstąpiliśmy 
do kościoła, by pomodlić się. Przyszłam do domu z myślą o War-
szawie. 1-VIII-45, Środa... dziś jest msza żałobna za wszystkich 
rodaków , którzy padli w obronie Warszawy(...)”.

- Na pewno jako nastolatka byłam nieco egzaltowana, stąd 
w moim pamiętniku wielki wpis: Cześć poległym bohaterom 
obrońcom Warszawy!,  a zaraz potem notatka jak to byłyśmy w 
kinie na filmie ,,z naszą ulubioną Szirlejką” (Shirley Temple 1928-
2014, dziecięca gwiazda filmów amerykańskich – dop. E.K.) i o 
tym, że nazajutrz ma być ,,klasówka łacińska, więc drżę”. 

Skończyła się wojna i zastanawialiśmy co z nami będzie?  Część 
mieszkańców Valivade  otrzymała już listy od swoich mężów-
ojców – żołnierzy m.in. gen. Andersa, którzy dotarli np. do An-
glii. Te rodziny nie wracały do Polski... Tymczasem przyjechał 

do Valivade delegat rządu PRL, p. Burakiewicz i bardzo nama-
wiał do powrotu do Polski. 11 sierpnia 1946 roku dotarł do nas, 
bardzo oczekiwany, list od tatusia – żołnierza Wojska Polskiego, 
który wrócił szczęśliwie do swojego domu rodzinnego w Golan-
ce (niedaleko Ostrołęki)  a nieopodal mieszkali  rodzice mamy... 
Zanotowałam w pamiętniku: ,,Tatuś pisze, abyśmy przyjeżdżali. 
Nie wiemy co robić. Naradzamy się bez ustanku. Wreszcie tak... 
Nie...(...) Początkowo nie byłam zdecydowana(...)”. Pamiętam, że 
chciałam nawet pojechać do Ameryki, bo tam jest Hollywood! A 
ja tak lubiłam występować! Moja siostra Marysia korespondowa-
ła z kolegą, jeszcze z Kresów, który teraz jako były żołnierz osiadł 
w Anglii. Chciała do niego jechać. Niestety, nie dostała pozwo-
lenia, bo warunkiem były więzy rodzinne, a on rodziną przecież 
nie był.

Tymczasem zupełnie nie było wiadomo kiedy ten wyjazd do 
Polski nastąpi. Atmosfera wokół nas robiła się nieprzyjemna, bo 
tylko 500 osób z 5 tysięcy zdecydowało się na powrót do ojczyzny. 
Zaczęłam odczuwać niechęć i nauczycieli (gorsze oceny, ironicz-
ne komentarze), i nawet koleżanek! Obrzydło mi tam wszystko. 
Zanotowałam ,,chce już wrócić, bo tam czeka na mnie Tatuś (...), 
którego już siedem lat nie widziałam!”. Termin wyjazdu bez prze-
rwy się zmieniał. 1 września 1946 roku pisałam: ,,Dowiedzieli-
śmy się, że mamy jechać do Polski  między 15-tym a 25 września. 
Oh, żeby tylko nie odkładali tak jak każdy transport. Napraw-
dę chyba bym zwarjowała(...)”. Niestety, wyjazd był jeszcze kilka 
razy odkładany, co miesiąc podawano nowy termin. Jednak nie 
próżnowaliśmy. Toczyły się lekcje, odbywały się zbiórki harcer-
skie, jeździliśmy na wycieczki. Mój dzienniczek był teraz pełen 
kolejnych pożegnalnych tekstów koleżanek i nauczycieli. Niektó-
re wpisy się rozmyły... łzami!

Ostatecznie, przepełnieni strachem czy i jak dotrzemy do Pol-
ski,  opuściliśmy Valivade, jako pierwsza 37-osobowa grupa, 12 
grudnia 1946 roku. Mimo wszystko wyjeżdżaliśmy z pewnym 
smutkiem – zostawialiśmy przecież nasz tymczasowy dom! Na-
wet kota-przybłędy, który uratował nas przed jadowitą żmiją, 
było żal!Nie wiedzieliśmy co nas czeka w Polsce, bo tak różnie 
mówiono! Rozpoczął się kolejny etap naszej wędrówki, znowu 
przez ,,pół świata”  – tym razem do domu...(cdn.) 

              Zofia Maślak (not. E.K.) Foto.: Natalia Kaźmierczak
PS. Miasteczko Valivade zamknięto w 1948 r. Pozostał cmen-

tarz z 78 polskimi grobami. Z inicjatywy polskich władz, posta-
wiony tam obelisk, zwieńczony  polskim orłem. W listopadzie 
2017 r. w Warszawie na Skwerze Żołnierzy Tułaczy umieszczono 
tablicę z podziękowaniem  mieszkańcom Indii, którzy z tak wiel-
ką serdecznością przyjęli u siebie 6 tysięcy dorosłych i sierot – tu-
łaczy z Polski.  Jest też w stolicy Skwer Dobrego Maharadży, Jama 
Saheba, który m.in. zaopiekował się polskimi sierotami. (E.K.)

Część zeszytów z pamiętnikami pani Zofii Maślak, pisanymi  
w latach pobytu w Valivade w Indiach  . 
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„Stop” przemCy
W rodziNie

biuletyN poliCyjNy

roNdo Śródka po Staremu

Ofiarą przemocy w rodzinie może się stać każdy z nas bez 
względu na wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny lub 
materialny, a przemoc może mieć rożne formy. Najbardziej 
znane to  przemoc fizyczna np. popychanie, uderzanie, dusze-
nie, kopania, czy spoliczkowanie itp., przemoc psychiczna np. 
wyzwiska, ośmieszanie, groźby, poniżanie  itp. oraz takie za-
chowania jak zmuszanie do obcowania płciowego, czy innych 
czynności seksualnych lub niszczenie, zabór czy uszkodzenie 
mienia. 

Niestety bardzo często osobami co do  których  istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie  okazują się  osoby najbliż-
sze i z tego powodu czasami ofiary wolą milczeć i przeżywać swój 
koszmar w samotności. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami prze-
mocy, słyszymy krzyki  i odgłosy awantury u sąsiadów nie bójmy 
się reagować, nie bądźmy obojętni, ponieważ  dzwoniąc pod nu-
mer alarmowy 112 lub zgłaszając się do odpowiednich instytucji  
też możemy pomóc. Natomiast jeżeli doznajemy przemocy w ro-
dzinie możemy się zgłosić celem uzyskania pomocy do następu-
jących instytucji: Punkt Interwencji Kryzysowej w Poznaniu ul. 

Niedziałkowskiego 30 tel. 618354866, Specjalistycznego Ośrod-
ka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Dolne Chyby 10, właściwe-
go miejscowo Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie, policji,  
w tym dzielnicowego lub pracownika socjalnego. 

W przypadku pobicia należy zgłosić się do lekarza celem uzy-
skania pomocy medycznej. Również można zadzwonić pod nu-
mer Ogólnopolskiego Telefonu  Niebieskiej Lini: 801-120-002 
i tam uzyskać odpowiednią pomoc. Policja, pracownicy jedno-
stek pomocy społecznej, pracownicy oświaty, służby zdrowia 
czy miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
poprzez wypełnienia formularza „Niebieska Karta -A” wszczy-
nają procedurę  „Niebieskiej Karty” w rodzinie gdzie dochodzi 
do przemocy. Powyższy formularz służy dokumentowaniu wy-
stępującym w rodzinie przypadkom przemocy oraz realizacji i 
wdrożeniu działań pomocowych na rzecz bezpieczeństwa rodzi-
ny. Należy pamiętać, iż wypełnienie powyższego formularza nie 
wymaga zgody  osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie i też nie jest jednoznaczne ze zło-
żeniem zawiadomienia o przestępstwie.   

Przed doznawaniem przemocy możemy chronić siebie  
i swoich bliskich, nikt nie ma prawa się nad nami znęcać za-
równo psychicznie  jak i fizycznie. Nie bójmy się  o tym mówić,  
prosić o pomoc i alarmować odpowiednie instytucje. 

Ul. Małachowskiego. Nn kobieta po wejściu do mieszka-
nia zgłaszającej, wykorzystując moment nieuwagi,  z kasetki do-
konała kradzieży 1800. Straty 1800 zł na szkodę zgłaszającej.

Ul. Szwajcarska. Mężczyzna lat 30 notowany za kradzieże i 
włamania groził pozbawieniem życia i zdrowia oraz poprzez kil-
kukrotne uderzenie pięścią w twarz naruszył nietykalność ciele-
sną zgłaszającego. Sprawca zatrzymany

Ul. Leszka. Mężczyzna groził pozbawieniem życia zgłaszającej.  
   Ul. Smolna. Nn sprawca z samochodu marki Nissan Qa-
shqai dokonał kradzieży dwóch wkładów lusterek oraz 4 sztuk 
zaślepek od alufelg. Wartość strat 920 zł na szkodę Europejskiego 
Funduszu Leasingowego z siedzibą w Poznaniu.Ul. Warszaw-
ska. Mężczyzna poprzez wszczynanie awantur, ubliżanie i prze-
moc fizyczną znęca się na d konkubiną. 

Ul. Sucha. Nn sprawca z hali garażowej dokonał kra-
dzieży roweru marki Cross. Straty 2000 zł. Ul. Bałtycka. 
Mężczyzna lat 43 kierował pojazdem mechanicznym po dro-
dze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości.  Ponadto pod-
czas wykonywania czynności służbowych na Komisariacie 
Policji Poznań Nowe Miasto, znieważył słowami powszech-
nie uznanymi za wulgarne oraz poprzez szarpanie za mundur 
naruszył nietykalność cielesną interweniującego policjanta.  
   Ul. Smolna. Nn sprawca z samochodu Renault Megane do-
konał kradzieży dwóch wkładów lusterek oraz trzech zaślepek na 
felgi. Straty 1000 zł. 

Ul. Termalna. Nn sprawca poprzez przerysowanie powłoki 
lakieru prawych przednich i tylnych drzwi dokonał uszkodzenia 
samochodu m-ki VW Golf. Straty 3000 zł na szkodę Krotoski 
Cichy sp.zoo. 

 Ul. Warszawska. Nn s sprawcy  dokonali uszkodzenia  
zamka w drzwiach Alfa Rmeo zaparkowanego na parkingu nie-
strzeżonym.  

 Ul. Gdyńska. Nn sprawca z zaplecza sklepu Żabka dokonał 
kradzieży  2700 zł. Postępowanie prowadzi KP  Ul. Św. Rocha. 
Nn sprawca z klatki schodowej dokonał kradzieży roweru Laza-
arrd. Straty 1000 zł. 

Ul. Trocka. Nn sprawca poprzez wybicie szyby od strony 
kierowcy dokonał włamania do samochodu marki Toyota Co-
rolla i kradzieży pozostawionego na przednim fotelu portfela z 
zawartością dokumentów.  

Ul. Pobiedziska. Nn sprawca oferując zgłaszającemu do 
sprzedaży za pośrednictwem internetu bilety na koncert dopro-
wadził do niekorzystnego rozporządzanie mieniem. Straty 700 zł 
na szkodę zgłaszającego. 

 Ul. Główna. Nn sprawca na terenie sklepu Lidl  
z portfela zgłaszającego dokonał kradzieży 570 zł. 

 Ul. Główna. Nn sprawca w lombardzie wykorzystując nie-
uwagę sprzedawczyni podczas prezentacji dokonał kradzieży 
tacy z biżuterią. Użyto psa tropiącego, który jednak nie dopro-
wadził do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Straty 20000 zł. 

Ul. Nadolnik. Chłopiec lat 13 poprzez kopanie po całym 
ciele dokonał naruszenia nietykalności cielesnej chłopca lat 9. 
Pokrzywdzony nie doznał obrażeń ciała. O fakcie powiadomi-
ła matka. 

 Ul. Gdyńska. Nn sprawca z terenu Zakładu Budowlanego 
dokonał kradzieży narzędzi. Straty 2165 zł. 

Ul. Chlebowa
W miejscu zamieszkania mężczyzna lat 35 podczas przepro-

wadzanej interwencji związanej z groźbą odebrania sobie życia 
groził pozbawieniem życia ratownikom medycznym oraz po-
przez popychanie naruszył ich nietykalność cielesną, ponadto 
groził interweniującym policjantom  OPP. Sprawca zatrzymany 
przez funkcjonariuszy OPP. 

 Ul. Wiatraczna. Mężczyzna lat 16 notowany za znieważenie 
f-sza, groźbę karalną oraz naruszenie nietykalności cielesnej 
wspólnie z nieustaloną osobą na ulicy bijąc pięściami po twa-
rzy, kopiąc oraz podduszając usiłowali zmusić pokrzywdzonego 
lat 22 do wypłaty z bankomatu gotówki w kwocie 200 zł. Zamie-
rzonego celu nie osiągnęli z uwagi na reakcje kierowcy MPK, do 
którego pokrzywdzony uciekł przed sprawcami. W wyniku zda-
rzenia doznał licznych otarć naskórka, zasinień na czole, obtarć 
kolan. Sprawca zatrzymany przez policjantów KP Poznań Stare 
Miasto.
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Czytajmy!
dla zabawy i wiedzy

Dawno tak się nie bawiłam jak przy powieści Alka Rogozń-
skiego ,,jak cię zabić, kochanie”, anonsowanej jako komedia 
kryminalna. Małżeństwo Kasi i Darka ma dostać niebagatelny 
spadek, wszakże pod warunkiem urodzenia potomka. Małżeń-
stwo się sypie, wcześniejsze próby poczęcia potomka nie uda-
ły się... Jednak spadek może  otrzymać wdowa/wdowiec. Zatem 
trzeba męża/żonę uśmiercić... Zabawa czytelnicza przednia, ob-
serwując nieudaczne próby wysłania współmałżonka na tamtej 
świat. Rogoziński wraz z Magdaleną Witkiewicz napisał też ,,Pu-
dełko z marzeniami” jako komedię romantyczną. Znowu chodzi 
o wzbogacenie się: skarb, którego szuka Michał, ukryty jest (po-
noć) w kamienicy, należącej do sympatycznej Malwiny, gdzieś w 
piwnicy, której od wieków strzeże mocno zdewastowana rzeźba 
św. Ekspedyta. No, ale jak oszukać miłą i ufną dziewczynę? Le-
piej zakochać się! Obie powieści to literackie bzdurki, ale bezpre-
tensjonalne, nie udająca niczego innego. Dobre na chandrę...   

Hanna Cygler jest autorką powieści ,,Nowe niebo”. To wcią-
gająca opowieść o losach Kaszubów, którzy wyemigrowali do 
Ameryki.Kształtowanie się Kościoła katolickiego, zwalczające się 
frakcje podczas synodu w 664 roku, który odbył się w opactwie 
św. Hildy, w Whitby, w Irlandii: dyskusje nad kształtem zakon-
nej tonsury, nad ujednoliceniem daty Wielkanocy, atmosfera w 

zakonach koedukacyjnych (bo celibat nie był jeszcze powszech-
ny), siermiężność życia we wczesnym średniowieczu, obyczaje, 
okrucieństwo kar, ale i wysokie wykształcenie mniszek. I jeszcze: 
trupy oraz śledztwo, prowadzone przez siostrę Fidelmię - praw-
niczkę. To elementy opowieści celtyckiej Petera Tremayne'a 
,,Cień kruczego skrzydła”. Autor jest specjalistą w dziedzinie 
historii tamtych czasów. Prawdziwość tej opowieści potwierdza-
ją rozmaite dokumenty, trzeba jednak pomyszkować, choćby w 
internecie (co uczyniłam), aby zrozumieć choćby tło polityczne 
tamtych wydarzeń. A tak na marginesie: Polska przyjęła chrze-
ścijaństwo dopiero za 300 lat, w VII w. tkwiła jeszcze w głębokim 
pogaństwie! Kto lubi posępne klimaty – ten przeczyta z zacieka-
wieniem. Jest seria powieści z siostrą Fidelmą, ale, zdaje się, że 
nie ma ich na polskich półkach księgarskich. 

Anonsuję jeszcze jedna książkę – nowość, również w naszej fi-
lii bibliotecznej przy ul. Tomickiego 14. To biografia sióstr Broni 
i Marii Skłodowskich, ,,Uczone siostry” napisana przez francu-
ską dziennikarkę i historyczkę Nataschę Henry, Marię, jej męża 
Piotra, ich osiągnięcia znamy wszyscy (choćby i byłaby to wiedza 
,,podstawówkowa”), o – również uczonej – starszej siostrze Bro-
ni mało kto wie. Tymczasem Henry pokazuje w szerokiej per-
spektywie ród Skłodowskich, ich przyjaciół, sytuację polityczną  
w Polsce i we Francji i czyni to w bardzo przystępny sposób. 
,,Uczone siostry” czyta się jak fascynującą powieść obyczajowo-
psychologiczną! Są archiwalne zdjęcia, a każdy przytoczony fakt 
został udokumentowany przypisem bibliograficznym. Wobec ta-
kiego pisarstwa należy mieć wielki szacunek! Ewa Kłodzińska  

kiedy Filar ruNie?

Widać wyraźnie, że lada chwila może runąć jeden z zabytko-
wych filarów (1900 rok) byłej bramy do posiadłości Mycielskich 
w Kobylepolu. W sierpniu ub. roku, po naszej informacji,  Miej-
ski Konserwator Zabytków zlecił remont Zarządowi Dróg Miej-
skich, który dotąd nawet nie wycenił  kosztu  koniecznych prac 
ani nie znalazł ich wykonawcy. Przyczyna takiego żółwiego tem-
pa prac w ZDM jest prosta: zatrudniono tam zbyt wielu dyrekto-
rów i kierowników, a za mało odpowiedzialnych fachowców. 

Wyłania się docelowy obraz ronda budowanego w ramach in-
westycji Folwarczna u zbiegu ulic Piwnej, Kobylepole i Stalo-

wa w Kobylepolu . 

Całkowicie odmieniony wygląd na całej długości nabiera do-
tąd dzika, niedostępna i zapomniana ulica Stalowa.  

NoWa FolWarCzNa
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Na tokaCh Cietrzewi 2
W roli widza pięknego spektaklu

jąc co chwilę do walki.  Obserwowanie tego teatru i słuchanie  
miłosnego śpiewu jest najpiękniejszym przeżyciem dla myśliwe-
go, który pasję myśliwską łączy z etyką łowiecką i romantycz-
ną duszą. To myśliwi dbali o to,  aby piękne kuraki leśne miały 
odpowiednie warunki do wyprowadzania swoich piskląt, a od-
strzał jednego koguta  nie powodował  istotnego zmniejszenia 
liczebności tego gatunku. Właśnie dzięki czynnej ochronie to-
kowisk,  między innymi  poprzez redukcję naturalnych wrogów 
tych pięknych ptaków  co roku można było przeżywać  cudowne 
zaloty ietrzewi. Możliwość uczestniczenia w tym to jakby zaku-
pić trudny do zdobycia bilet na koncert słynnego i ulubionego 
solisty,  którego tylko raz zdobywa się jego autograf na pamiątkę. 
Dla mnie tym autografem jest spreparowany kogut cietrzewia, 
który na ścianie mojego myśliwskiego gabinetu  przypomina mi 
o pięknych i niezapomnianych  przeżyciach,

Pod koniec tokowiska Robert strzelił koguta, Gdy wszystko 
ucichło wychodzimy z budek. Pogratulowałem koledze i wraca-
my szczęśliwi  do naszego domku, a po śniadaniu uzupełniamy 
sen. Nie mogliśmy wiedzieć, że jeszcze tego samego dnia czekają 
nas emocje i przygoda  bardzo   niemiłego rodzaju. Przed połu-
dniem za oknem widzimy duże zachmurzenie i  sypiący śnieg. Je-
dziemy do Rucianego.  gdyż mamy zaproszenie  Tereni na obiad. 
Po przejechaniu kawałka pomyślałem , że nie pamiętam, czy wy-
łączyłem w kuchni elektryczny piecyk.  Zawracamy do Zgonu, 
okazało się, że piecyk jest wyłączony i spokojni jedziemy dalej.

Sytuacja drogowa była znów gorsza, gdyż napadało  śniegu. Na  
dość ostrym zakręcie Robert zahamował i  stracił kontrolę nad 
samochodem, który wszedł w poślizg . Na piaszczystym poboczu 
samochód przewraca się  na bok, z  boku na dach, następnie na 
drugi bok i wreszcie z powrotem na koła tuż przed betonowym 
słupem  linii wysokiego napięcia. Wszystko to działo się w tak 
zwolnionym tempie,  że mieliśmy świadomość przebiegu zdarze-
nia, słysząc pękanie szyby i zgniatanie blach.

Oprócz drobnych zadrapań i paru siniaków nic więcej się 
nam nie stało Najbardziej ucierpiał  samochód, ale  uruchomili-
śmy silnik, wsiedliśmy  do pokiereszowanego fiacika i bez szyby 
przedniej  powolutku jedziemy do Rucianego Nidy. Przy wjeź-
dzie do miasteczka odwiedzamy warsztat samochodowy, gdzie 
jako tako wyprostowano  najbardziej powyginane blachy.  Wła-
ściciel warsztatuo ocenił, że  ubezpieczenie nie uzna wymiany 
nadwozia, gdyż nie jest uszkodzony spód samochodu. Zapropo-
nował Robertowi  uszkodzenie spodu, aby otrzymał nowe nad-
wozie w ramach ubezpieczenia. Nie skorzystaliśmy z propozycji. 
Po wspaniałym obiedzie  pojechaliśmy na komisariat milicji, aby 
sporządzić protokół ze zdarzenia. Następnego dnia po śniadaniu 
szykujemy się na drogę powrotną. Założyliśmy w miejsce przed-
niej szyby folię, której przejrzystość pozwalała na kierowanie 
autem. Jazda była przerywana postojami na wymianę uszkodzo-
nejej folii.  Po całodziennej jeździe docieramy do  Owińsk.

Samochód schowaliśmy do mojego garażu,  aby Robert mógł 
przygotować  małżonkę na informację o  wypadku i  widok uszko-
dzonego ich nowego Fiata 126p. Tak zakończył się mój drugi wy-
jazd na tokowisko cietrzewi.                      Stefan Wojciechowski

Po zakwaterowaniu się w pięknym letniskowym drewnianym 
domku przygotowaliśmy sobie odpowiednie ubranie, buty , latar-
ki, strzelby i odpowiednią amunicję. Ja nie zamierzałem strzelać, 
ale również zabrałem swojego Iża , którego mógłbym wykorzy-
stać tylko do odstrzału lisa lub innego drapieżnika zagrażającego 
cietrzewiom. Staszek wrócił do domu w Rucianym, a my z czeka-
jących nas emocji długo nie mogliśmy zasnąć.

O drugiej byliśmy już na tokowisku. Po cichu doszliśmy do na-
szych budek, Po pierwszych sygnałach ptasich i ostatnim śpiewie 
skowronka przyleciał pierwszy tzw. tokowik rozpoczynając zwo-
ływanie „czuszykaniem” swoich konkurentów. Kiedy zaczęło się 
rozwidniać koguty przywitały wschodzące słońce cichym  „sza-
basem” po czym zaczęło się piękne widowisko  kogutów walczą-
cych o kury siedzące na ziemi. Ten cudowny spektakl wart był 
czterogodzinnego siedzenia w budkach mimo niewielkiego mro-
zu. Na tokowisko przyleciało ok. 8 kogutów, które na całej łące 
straszyły konkurentów „czuszykaniem” i „bulgotaniem”doskaku-

Następnej wiosny na toko-
wisko cietrzewi do Puszczy 
Piskiej zabrałem swego bli-
skiego kolegę Roberta, z któ-
rym wcześniej polowałem nad 
Biebrzą na łosie. Robert wła-
śnie  odebrał nowego Fiata 126p 
i tym samochodzikiem poje-
chaliśmy do Rucianego Nidy. 
Zgodnie z umową ze Staszkiem, 
który mnie zaprosił na toki cie-
trzewi, miałem prawo odstrza-
łu jednego koguta, którego tym 
razem odstąpiłem   wspomnia-
nemu koledze Robertowi. Ja zaś 
będę szczęśliwy  kolejny raz oglądając koguty walczące o swoje 
wybranki. Po pierwszym upolowanym cietrzewiu postanowiłem 
już więcej do tych ptaków nie strzelać, a szansę na zdobycie tak 
pięknego trofeum zgodnie z umową ze Staszkiem dać kolegom, 
którzy pojadą ze mną  na wiosenne toki. Tak więc Robert został 
pierwszym uczestnikiem kolejnej mojej wyprawy na tokowisko 
cietrzewi. 

Wczesnym rankiem wyruszamy z Owińsk do Rucianego Nidy. 
Około godz. 17 docieramy do celu  serdecznie witani przez Stasz-
ka i jego uroczą małżonkę Terenię z synami. Przy wspólnej ko-
lacji omówiliśmy warunki naszego polowania. Ponieważ ja już 
znałem drogę, otrzymaliśmy klucze od domku w Zgonie, gdzie 
mieliśmy mieszkać na czas naszego pobytu. Staszek pojechał z 
nami i na wszelki wypadek zaprowadził nas na miejsce toków, 
aby mieć pewność, że sami w nocy trafimy gdzie należy. Pokazał 
też gdzie mamy zostawić samochód, aby dalej już dojść pieszo. 
Ponadto  poinformował, w których budkach będziemy siedzieć, 
wskazując w której ma usiąść Robert, aby mieć większe prawdo-
podobieństwo pozyskania koguta i z której ja będę obserwować 
niezwykły spektakl.
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    IMIENNIK  CZERWCOWY

H O R O S K O P nA CZErWIEC
BARAN– „Wojował ze studnią, aż w końcu umarł z pragnienia”. Za-

chowujesz się podobnie, prowadząc od pewnego czasu walkę z wiatra-
kami. A wydawałoby się, że rozwój wydarzeń powinien Ci wreszcie coś 
uzmysłowić. A Ty nic. Okoliczności wymagają szczególnie dyploma-
tycznego i taktownego postępowania, nie może ono jednak sprawiać 
wrażenia uległości. Zmobilizuj wreszcie swoje rozliczne talenty.

BYK – Dałaś(eś) się nabrać, w myśl przysłowia, że: „Na pustym polu 
rododendron uchodzi za wysokie drzewo”. Na przyszłość podchodź do 
ludzi mniej entuzjastycznie, a trochę bardziej ostrożnie. I niech liczą się 
fakty, a nie słowa, których magii ulegasz zbyt łatwo. Trochę silniejszej 
woli! Niezbyt miła sprawa. I nie ma znaczenia, że chęci miałaś(eś) jak 
najlepsze. Dobrze by było nie wracać do minionych wydarzeń, druga 
strona sama z biegiem czasu dojdzie do właściwych wniosków.

BLIZNIĘTA– Nie bardzo wiesz jak zabrać się do sprawy. Niczego tu 
nie wymyślisz, bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Czy rozbijesz gar-
nek prztyknięciem, czy ciosem młota, zawsze otrzymasz skorupy”. Naj-
ważniejsze, aby się wreszcie zdecydować, dlatego też nie możesz dalej 
odkładać podjęcia decyzji. Pamiętaj, że druga strona jest uparta, wy-
trwała, konsekwentna i zacięta, i nie ma dla niej zbyt trudnego zadania.

RAK – „Jeśli masz coś poniżej siebie, przeskocz, jeśli powyżej, prze-
czołgaj się dołem”. Aż zdumienie ogarnia, gdy przyjrzeć się z boku Two-
im wysiłkom. Potrafisz bowiem komplikować sobie życie i mrówka 
nawet jest lepszym od Ciebie strategiem i taktykiem. Po co Ci ta cała 
koronkowa robota, skoro masz tak proste wyjście? Umiesz pokonywać 
przeszkody, ale można je brać w sposób mniej skomplikowany. Masz 
szansę w swoich staraniach

LEW – „Skrucha przedwczesna jest zyskiem, skrucha po czasie jest 
bezużyteczna”. Ty jednak wyraźnie się spóźniłaś(eś), nie dziw się wiec 
rezerwie i chłodowi drugiej strony. Sprawy nowe, sposoby stare, dlatego 
zachowaj odpowiedni dystans i rezerwę. Szkoda raczej tracić czas i ener-
gię na sprawę, która jest przegrana. Bardzo dobry moment do zabrania 
się – wreszcie -  za sprawy rodzinne. 

PANNA – Wszystko wskazuje na to, ze znowu pchasz się w kabałę. 
„Zastanów się zanim pójdziesz ratować bawołu z pazur tygrysa”. Nie 
masz kłopotów? Chcesz je widocznie sobie stworzyć. A otwierają się 
przed Tobą ciekawe możliwości, przypatrz im się, rozważ wszelkie za i 
przeciw. I tu właśnie szukaj swojej szansy. To wspinanie się nie będzie 

takie mozolne jak zakładasz. Nie zrażaj się postępowaniem drugiej stro-
ny.

WAGA– „Przeładowany okręt ani na wschód, ani na zachód nie po-
płynie”. Czy rzeczywiście nie stać Cię na selekcję spraw? Ciągle znerwi-
cowana(ny), nienadążająca(cy), bez przerwy z czymś na głowie. Czas 
dojść do jakiegoś ładu – i w działaniu, i z samym sobą. Na szczęście po-
jawiła się ostatnio w Twoich poczynaniach rzutkość, zręczność, a co naj-
ważniejsze – elastyczność. Uporasz się ze swoimi problemami.

SKORPION– „Gdzieżby mrówka zdychała, jeśli nie w cukrze”. Masz 
po wyżej uszu tych „słodkości” i co gorsze nie możesz na nikogo zwalić 
winy. Sam(a) się pchałaś(eś) do cukiernicy. Pora na odwrót, zwłaszcza 
że przy bilansie okaże się, iż nie jest tak źle. A masz w sobie tyle drze-
miących możliwości. Czas wyzwolić się spod dotychczasowej sztampy. 
Problem tylko pozornie trudny do rozwiązania – zastanów się, a znaj-
dziesz wyjście.

STRZELEC– „Kiedyż umrze z pragnienia człowiek strzegący studni?”. 
Trudno się tam dopchać, a jednak trzeba będzie. Nawet gdy będą mu-
siały pójść w ruch łokcie. Jesteś za bardzo statyczna(ny) w swoich dzia-
łaniach. Brak Ci dynamiki i zdecydowania. Przy Twoich rozległych przy 
tym planach, nie wróży to końcowego sukcesu. Dlatego weź się w garść. 
W sukurs przyjdzie Ci szczęśliwy rozwój wydarzeń.

KOZIOROZEC– Nie dziw się reakcji i postawie drugiej strony. „Rana 
znika, czy i blizna zniknie?”. Może, ale trzeba na to czasu. Szykują się 
ciekawe wydarzenia. Trzeba się raczej przygotować na mocne uderze-
nie, ale w pozytywnym sensie. Oby Cię tylko nie zaskoczyło. Trzeba bę-
dzie być zającem, a nie żółwiem, licz się bowiem z ostrą konkurencją. 
W porównaniu z niedawnym jeszcze okresem Twoje szanse wyraźnie 
rosną.

WODNIK– Naprzód! Masz jeszcze wątpliwości? „Nie bądź wstydliwy, 
kiedy trzeba uciekać, a nienasycony, kiedy trzeba ścigać” – Wystrzegaj 
się brawury, gwałtowności i nieprzemyślanego sposobu postępowania. 
Nie bądź podstępnym lisem, ale nie bądź także pierwszym naiwnym. 
Rozwój sytuacji jest korzystny dla Twoich planów. Twoja szczerość w 
opiniach może zostać poczytana jako brak delikatności i taktu.

RYBY– Czy nie wymagasz za dużo? I czy nie spodziewasz się za 
dużo? „Nie dość mu, że banan, ale żeby jeszcze bez skórki”. Właśnie, nie 
przedobrzaj swoim zwyczajem. I skończ z tą swoją zaczepnością i pro-
wokowaniem. Nikt tego nie lubi, a Ty „produkujesz” sobie zupełnie nie-
potrzebnie przeciwników. Metoda „co w sercu to i na ustach” na pewno 
nie zbija Ci kapitału. Podejrzenia rozwijają się.

MARIANNA (2 czerwca) ma trudny charakter, to kobieta wy-
buchowa. Jest   pracowita, zazwyczaj ma solidne zdrowie i wiel-
ką żywotność. Działa zdecydowanie, jest uparta. Nie zawsze 
wiadomo co myśli, jakie decyzje podejmie. Wiadomo jednak, 
że postanowienia Marianny są najważniejsze i lepiej im się nie 
przeciwstawiać.  To kobieta moralna, przestrzegająca obowiązu-
jących zasad etyki. W miłości daje z siebie wszystko, ale – uwaga 
– to kobieta wielce zazdrosna.  

BONIFACY (5 czerwca) ma nieco szorstkie obejście, może być 
sarkastyczny, ironiczny. Pracuje niesystematycznie: od impul-
sywnej żywiołowości po marazm.    Liczy się dla niego konkret 
a nie mrzonki i abstrakcje. To mężczyzna wierny,  który zdrady 
nie przebaczy, bezgranicznie ufny. Życie intymne Bonifacego to i 
asceza, i wielka namiętność - wówczas jest pytonem (totem zwie-
rzęcy), który może zadusić w namiętnym uścisku. 

To już 100 lat! 
Skarby czasu
do 28 lipca br w Muzeum Archeologicznym trwa wy-

stawa: To już 100 lat! - Skarby czasu. Badania Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. jest  wielce  prawdopodobne,  że  na  Uniwer-
sytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstanie 
jednostka archeologiczna o takim zakresie autonomii, 
jakiego jeszcze nigdy nie miała. . 
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

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

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

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

RESTAURACjA

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
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AtRAKcyjne

nIEKręPująCE
b. tAnie POKOje 
i APARtAmenty

W dzieLnicy SAnAtORyjnej
 waclaww@neostrada.pl

      Tel. 94 351 72 34
   505 155 276, 697 144 395
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przyplantach.pl
tel. 697183944

Badanie wzroku + okulary od 89zł
Szeroki wybór opraw
ul. Główna 62, Poznań
Tel. 728 777 278
Czynne: pn-pt 10-18 
ostatnia sobota w miesiącu 10-13
www. optyk-majchrzak.pl

 

Jest to urządzenie 
do wytwarzania prądu 

za pomocą roweru
www.energorower.pl

tel: 695 661 552
email: biuro@energorower.pl

eNerGoroWer





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

Piękna, “pierwotna” Główienka czeka na obiecane 
udostępnienie mieszkańcom 

Zapomniany teren między rzeczką i ul. Bałtycką  na 
Głównej wymaga racjonalnego zagospodarowania. 


