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Jak z baJki, a prawda  

 Odstąpić Od planu zniszczenia 

dOliny sklarki

Odpust u św. Jana na kOmandOrii

prObOsczOwi z serca dziękuJemy

Mozolna, benedyktyńska, ekwilibrystyczna odpowiedzialna praca  artystów
przy renowacji starych malowideł  w kościele św. Jana Jerozolimskiego     s.7

wiOsenna przyrOda zaprasza na maJówkębrawa pOznańskim radnym  za ObrOnę  natury! 

Główna pOżeGnała swOJeGO prObOszcza  s. 11

Odpust  u  św.  Jana  
na kOmandOrii s. 7
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
Pierwsze po wojnie absolwentki przedszkola na plantach na Osiedlu Warszawskim 
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Zapraszamy 
do reklamowania się 
na naszych łamach. 

W dużej części już  pięknie zrewitalizowany park przy ul. 
Browarnej w Antoninku.
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Gdzie ObrOńca
dyr. zGrabczyńskieJ?Jak w baJce, a prawda

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.

Będąca  od początku 2016 roku dyrektorem poznańskiego 
ogrodu zoologicznego Ewa Zgrabczyńska jest obecnie źle oce-
niana przez prezydenta jacka jaśkowiaka, który ogłosił to pu-
blicznie i bardzo zdecydowanie.

 Tu przypomina się sytuacja, gdy dwa lata temu władze Pozna-
nia z wielką determinacją broniły E. Zgrabczyńskiej, kiedy  na 
początku 2017 roku jej poczynania skrytykował powiatowy le-
karz weterynarii Ireneusz Sobiak. Zarzucał dyrektor, że z ogrodu 
zoologicznego robi schronisko, przyjmując do zoo różne zwie-
rzęta, które tam trafić nie powinny. Sobiak cofnął też poznań-
skiemu zoo unijne uprawnienia tzw. jednostki  zatwierdzonej, co 
kompromitowało placówkę i ograniczało jej uprawnienia.  

Wtedy ówczesny wiceprezydent Poznania Tomasz Lewandow-
ski bardzo obcesowo  skarcił I. Sobiaka, który też wkrótce stracił 
stanowisko, odwołany w trybie natychmiastowym przez  woje-
wódzkiego lekarza weterynarii. Decydowały tu osobiste ambi-
cje i polityka, a  nie względy merytoryczne. Dyrektor zoo, czując 
silne poparcie władzy, podejmowała następnie kontrowersyjne 
decyzje personalne i zwolnienia, które wywołały ostre protesty 
pracownicze.  

Teraz, gdy prezydent Poznania krytycznie ocenia działalność 
E. Zgrabczyńskiej, od jej obrońcy należałoby oczekiwać  działa-
nia,  ale tego ze strony T. Lewandowskiego zupełnie  nie widać. 
Trzeba byłoby więcej odwagi niż w ataku na  lekarzaweterynarii, 
tym bardziej, że na stanowisko dyrektora zoo jakisś kandydat już 
ktoś czeka w kolejce?

dziewczyny Jubilatki
Pamiętacie nasze spotkanie sprzed lat byłych dziewczynek  

z Przedszkola na Osiedlu Warszawskim? dzieci – ówczesne 
przedszkolaki dziwiły się myśląc zapewne: to te „ciocie” kie-
dyś chodziły do Przedszkola tak jak my?  

W 2012 roku pożegnałyśmy nasze przedszkole na Plantach na 
Osiedlu Warszawskim.. Niestety nie wytrzymało niszczącej siły 
czasu – a przypominam, że było utworzone z poniemieckiego 
baraku. Dbałość o jego stan przez kolejne Panie Dyrektorki  po-
zwolił na 60 lat eksploatacji starego budynku . 

My nadal jesteśmy im za to bardzo wdzięczne. Bo to nasza hi-
storia – ale również historia naszego Osiedla. My – z pierwszego 
rocznika - nadal się spotykamy i wspominamy (na zdjęciu z le-
wej). I mimo, że nie wszystkie mieszkamy na Osiedlu Warszaw-
skim, to jednak z tym Osiedlem jesteśmy związane uczuciowo . 
Dlatego dziwi nas, dlaczego nic się nie dzieje z pozostałością po 
naszym Przedszkolu. Mieszkańcy Osiedla pytani o jakąś przy-
szłość tego HISTORYCZNEGO przecież budynku też nie wie-
dzą.  Zależy nam na szacunku dla tego miejsca bo to jest nasza 
piękna historia . A my dziewczyny z Przedszkola „Marcinek” 
nadal będziemy się spotykać i przyjaźnić mimo ubiegającego 
czasu.                                                                  Barbara Stachurska

Niedawno spotkało mnie ogromnie miłe zaskoczenie i wprost 
radosne zdumienie, że w naszym kraju są jednak możliwe au-
tentyczne przypadki powoływania na wysokie, ważne  publicz-
ne stanowiska ludzi wyłącznie dzięki ich wykształceniu, wiedzy 
i kwalifikacjom. Jeśli stanie się to w naszej ojczyźnie normą, to 
Polskę czeka wielka świetlana przyszłość.

Mieszkający w podwarszawskim Konstancinie kolega z czasów 
studenckich zorganizował tam koleżeńskie spotkanie  dla absolwen-
tów z 1970 roku wydziału leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej (dziś 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Propozycja była atrak-
cyjna, więc frekwencja dopisała nadzwyczajnie, chociaż większość 
z nas to zaawansowani w latach emeryci z wieloma ograniczenia-
mi zdrowotnymi. Przyjechali ludzie z całego kraju, bo tak ich roz-
proszyły losy zawodowe w wiernej służbie polskim lasom. 

Nie będę opisywał licznych atrakcji turystycznych tego spotka-
nia, ale podzielę się jedną niespodzianką, którą przygotował nam 
Janusz ze słynnego Konstancina. Otóż jednego dnia zorganizował 
całej grupie spotkanie z zastępcą prezydenta Warszawy panem Mi-
chałem Olszewskim. Niby nic nadzwyczajnego, tylko że tym wyso-
kim stołecznym urzędnikiem okazał się syn naszego kolegi z roku, 
który całe zawodowe życie pracował jako leśnik z dala od stolicy, 
jakichkolwiek jej koneksji i układów. Jego syn Michał ni ukończył 
jednak studia na Uniwersytecie Warszawskim broniąc kilkanaście 
lat temu pracę magisterską na temat  regionalnej polityki Unii Eu-
ropejskiej. 

W kilku następnych latach, dzięki zdolnościom i wytrwałej pra-
cy, Michał Olszewski stał się wybitnym, uznanym i docenianym 
specjalistą od pozyskiwania funduszy europejskich przez polskie 
samorządy. Jego niezwykłe kwalifikacje i dokonania nie tylko do-
strzegła była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Wa ltz, ale 
zaproponowała mu stanowisko swego zastępcy. Tej decyzji nie po-
żałowała, bo dzięki Michałowi Olszewskiemu stolica uzyskała kil-
kanaście miliardów złotych dotacji m. in. na budowę metra i inne 
wielkie inwestycje.  Nowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 
też zatrzymał zastępcę po swojej poprzedniczce, bo z takich cennych 
pomocników nikt rozumny nie rezygnuje.  Na spotkanie z nami za-
stępca prezydenta Warszawy przyjechał na rowerze jako skromny 
młody człowiek bez śladu dygnitarskiej pozy. Rower  umieścił  w 
bagażowym luku, przesiadł się do naszego autokaru i przez kilka 
godzin był nam przewodnikiem po  imponujących stołecznych bu-
dowach, ale to już   temat na inną opowieść.                        Marcin 

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski (na zdjęciu) 
pokazał nam m. in. wspaniale zrewitalizowane stare budynki 
na stołecznej Pradze. Obiekt tu widoczny jest wizytówką takich 
działań i stanowi  obecnie miejscem   wielu firm obsługujących 

mieszkańców
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kulturalne latO

kOrda OstrzeGał

już po raz trzeci odbędzie się na na-
szym osiedlu wydarzenie zatytułowane 
,,Kulturalne Lato A-Z-K ''. Rozpoczęli-
smy 29.czerwca b. r. na polanie za ,,Bro-
warną Przystanią” , zakończymy zaś 
07.werrześnia b. r. tradycyjnie festynem 
integracyjnym na Borówki. W tym roku 
zaplanowano trzy duże festyny, cztery 
kina plenerowe, dwie potańcówki oraz 
dwa teatrzyki dla dzieci.

Kiedy trzy lata temu zostałem zaproszony do  Wydziału Kultu-
ry i pani dyrektor Justyna Makowska przedstawiła nam niezwy-
kłą ofertę, uwierzyłem, że wreszcie uda się coś zrobić dla naszego 
osiedla. Nie zawiodłem się,  powstał cykl wydarzeń kulturalnych  
które na stałe wpisały się już w krajobraz A-Z-K. Zapraszam Was 
zatem Drodzy Mieszkańcy do licznego udziału w tegorocznej 
edycji                                                                Krzysztof Bartosiak 

antOninek, zieliniec kObylepOle

WARSZTATY, SPOTKANIA, WYKŁAdY…
Czerwiec na Głównej obfitował w wydarzenia, reali-

zowane przez lokalnych społeczników, artystów i ani-
matorów kultury. Odbywały się tutaj m.in. cykliczne 
warsztaty art/science, prowadzone przez jakuba Syp-
niewskiego. Skierowane były do dzieci, które poznawały  
w praktyce metodę eksperymentu w naukach przyrod-
niczych. 

Na Głównej powstał również chór seniorek i seniorów! 
Są to cykliczne warsztaty chóralne prowadzone przez dy-
rygentów: Joannę Bardzką i Damiana Kacnera. Koor-
dynatorką główieńskiego chóru jest Zuzanna Głowacka 
– animatorka kultury. 

Odbywały się także warsztaty: szydełkowanie, haft oraz  
szerzące ideę zero waste. Ich efektem  będzie akcja yarn-
bombingowa, czyli… bombardowanie włóczką jednego 

latO na GłówneJ wybranego drzewa na terenie osiedla Główna. W ten spo-
sób lokalni artyści chcą zwrócić uwagę na problem estety-
ki osiedla i co nieco upiększyć własną dzielnicę. Kobietom 
i dziewczynom dedykowane były warsztaty z rysowania 
i malowania intuicyjnego prowadzone przez Katarzynę 
Owsianną. Uczestniczki mogły spojrzeć wewnątrz siebie i 
wyrazić własną osobowość poprzez działania plastyczne.

STOWARZYSZENIA SMAK I OPLOTKI
działania realizowane przez Stowarzyszenie Młodych 

Animatorów Kultury oraz Stowarzyszenie Oplotki będą 
kontynuowane także w lipcu i sierpniu! Organizatorzy 
już teraz zapraszają na:cykliczne warsztaty familijne 
pod nazwą „I szyli długo i szczęśliwie…” (skierowane do 
wszystkich, niezależnie od wieku) z zakresu rękodzieła 
artystycznego, m.in. szydełkowania, tkaniny, robienia 
na drutach – odbywać się będą w każdą środę o godz. 
14:00 przez całe wakacje!

− cykl warsztatów poświęconych architekturze Głównej, 
podczas których będzie można udać się na spacer z prze-
wodnikiem po dzielnicy. Przewodnik – historyk sztuki  po-
każe najciekawsze elementy architektoniczne osiedla

− warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów, które odby-
wają się w środy o godz. 17:00 – jest to czas, podczas które-
go wspólnie muzykujemy i szkolimy własne umiejętności 
wokalne. Istotne jest to, że… śpiewać każdy może!

− wakacje to także czas cyklicznych warsztatów tanecz-
nych, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 45 
przy ul. Harcerskiej 3 – poznamy różne style i techniki tań-
ca towarzyskiego.

− Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zapra-
sza na potańcówkę, na przełomie lipca i sierpnia!

−  W wakacje planujemy także stworzenie ogrodu spo-
łecznego, który stanie się miejscem przyjaznym dla tych, 
którzy chcą odpocząć w otoczeniu kwiatów i w cieniu drze-
wa. Budowanie takiego ogrodu odbędą się w wakacje!

Wszystkie informacje i dokładne daty znajdują się na Fa-
cebooku. Należy w wyszukiwarce Facebooka wpisać: Fyrtel 
Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie 
Młodych Animatorów Kultury lub Oplotki. Zachęcamy do 
udziału w wydarzeniach! (c.d. str 10)       daniel Stachuła

Pół wieku temu, na festiwalu w Opolu Wojtek Korda wyśpiewał 
protest-song z refrenem ,,Na betonie kwiaty nie rosną”, ,,twarde 
bruki nie pachną wiosną” ,,. Dziś  nadzwyczaj pasuje jako motto 
do bulwersujących spraw, którymi MY od dłuższego czasu się zaj-
muje. Chodzi o niecne podchody, aby zabudować dolinę Szklarki . 

Poznań, od zarania swoich miejskich czasów był opasany mu-
rami, później krępowała go pruska twierdza. Mieszczuchy ucie-
kały więc na wieś.  Poznańczycy opuszczali to 
duszne miasto w czas wielkanocnego relaksu, 
aby  na łąkach Komandorii zażyć świeżego po-
wietrza.  Pisze w swoim vademecum o Pozna-
niu Włodzimierz Łęcki o dolinie Cybiny przy 
Kobylepolu, gdzie dróżki spacerowe chętnie są 
uczęszczane przez poznaniaków.

 A ja pamiętam wyprawy po dorodne plo-
ny na... Rataje, gdy było to osiedle oraczy-ra-
tajów, stąd i dzisiejsza nazwa), gdzie ogrodnictwa przez Bułgarów 

prowadzone były ogromne. W latach 70. ub. stulecia te olbrzymie 
tereny zostały  zabetonowane tzw. wielką płytą, tworząc osiedla 
mieszkalne. Były to czasy ogromnego głodu mieszkaniowego, więc 
jakieś usprawiedliwienie jest. Trzeba było budować mieszkania z 
dala od centrum, bo tam już ani jednego domku nie było gdzie 
wybudować. Płaciliśmy swoisty haracz za twierdzę pruską, która 
stłamsiła miasto. Inna rzecz, że to Prusakom zawdzięczamy szero-
kie aleje, choćby (dziś) Marcinkowskiego, obsadzane drzewami... I 
trzeba jeszcze władzom PRL przyznać pewne pozytywne działania 
na rzecz ,,zieloności” -  choćby budowa Parku Tysiąclecia z pięk-
nym amfiteatrem – ku uciesze poznaniaków. 

Dzisiaj rzesze deweloperów szukają miejsc do... zabetonowania. 
U rzędnicy miejscy cierpią na swoisty zanik pamięci, skoro umknę-
ła im decyzja o zachowaniu terenu zieleni ,,Dolina Szklarki”, którą 
to zamienili na teren pod budownictwo mieszkaniowe. A tym de-
dykuję inne słowa – Jonasza Kofty:  ,,Pamiętajcie o ogrodach(...) w 
żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście, pamiętaj-
cie o ogrodach – przecież stamtąd przyszliście...”.Ewa Kłodzińska
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Odstąpić Od planu zabudOwy
dOliny szklarki!

apel O wsparcie

Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej
i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania

Mieszkańcy do organizacji

Po pierwszej nieudanej próbie sprzed dzie-
sięciu lat, deweloper z Krakowa znów podjął 
starania o zgodę na budowę domów w doli-
nie Szklarki. I bardzo możliwe, że tym razem 
by mu się udało przy wyraźnej choć dziwnej 
łaskawości  urzędników, gdyby nie inter-
wencja miejskiej radnej pani Sary Szynkow-
skiej vel Sęk. jej interpelacja skierowana do 
prezydenta Poznania zapoczątkowała wiele 
dalszych skutecznych działań i zdarzeń.. Mieszkańcy nabrali 
otuchy tak cennym wsparciem, dając temu wyraz m.in. maso-
wym podpisywaniem listy społecznej w obronie zagrożonego 
zniszczeniem cennego obszaru. 

do działań włączyli się też inni miejscy radni, w tym prze-
wodniczący komisji polityki przestrzennej i rewitalizacji 
pan Łukasz Mikuła. Zaprosił on mieszkańców i inne osoby 
na zebranie wymienionej komisji 2 czerwca br. Po informacji 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o pracach nad nowym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulicy Dobromiły wypowiadali się inni obecni. Pani Sara Szyn-
kowska vel Sęk przedstawiła argumenty przemawiające  za po-
zostawieniem doliny Szklarki w obecnym stanie dla przyszłych 

pokoleń. Pan Michał Grześ wskazał na konieczność zastosowa-
nia trwałych gwarancji skutecznego chronienia doliny Szklarki 
w przyszłości, bo dotychczasowe okazały się niewystarczające. 
Dowodzi tego fakt podjęcia nowego mpzp, który miał umożli-
wić zabudowę, chociaż wydawało się, że dolina jest dostatecznie 
chroniona przed takim zagrożeniem. Dendrolog Lesław Ra-
chwał podkreślił ogromne znaczenie doliny dla retencji wody, 
co jest tak ważne dla stepowiejącej Wielkopolski. Mieszkaniec 
Antoninka Krzysztof Matuszczak przypomniał, że wcześniejszy 
plan z 2010 roku, chroniący ten teren, powstał właśnie dzięki 
protestom mieszkańców. Teraz boimy się, że to nie skończy się 
na tej małej działce, a cała dolina będzie zabudowana od brzegu 
do brzegu – mówił K. Matuszczak. Prawnik Bogdan Kowalski 
przypomniał, że władze miasta w 2008 roku odmówiły zgody na 
budowę w dolinie Szklarki, bo wchodzi ona w skład klina zieleni 
i w tej kwestii nic się nie zmieniło. 

 Przewodniczący komisji polityki przestrzennej Łukasz Mikuła  
uznał, że propozycja MPU to daleko idąca ingerencja w dolinę 
Szklarki, która narusza jej naturalne ukształtowanie. Ostatecznie 
Ł.  Mikuła rekomendował odstąpienie od zabudowy, Podkreślił 
też że z zewnątrz nic nie zmusza nas do zgody na zabudowę, 
nie ma żadnej groźby odszkodowania. Ostatecznie radni z Ko-
misji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji przyjęli stanowisko, 
w którym zaapelowali do prezydenta Poznania, by odstąpić od 
zmiany planu i  prace wstrzymać. Teraz trzeba zwrócić się do 
prezydenta Poznania, aby przychylił się do opinii miejskich rad-
nych i podjął decyzję zgodną ich rekomendacją i oczekiwaniami  
mieszkańców, dyktowanymi interesem publicznym

Na 1 stronie kładki: plakat autorstwa S. Mystka prezentowany 
Komisji Polityki Przestrzennej na zebraniu 2 czerwca br.

                                                                  Henryk Rozwadowski

 działając w imieniu mieszkańców osiedla Antoninek — 
Zieliniec — Kobylepole zwracamy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą o poparcie naszych starań o odstąpienie przez Prezy-
denta i Radę Miasta Poznania od procedowania mpzp „W re-
jonie ulicy dobromiły". 

Nasze działanie w imieniu mieszkańców wynika z załączonych 
list z podpisami ponad pięciuset osób wyrażających społeczny 
sprzeciw wobec planów zabudowy doliny Szklarki poprzez pro-
cedowanie nowego mpzp „W rejonie ulicy Dobromiły" 

dlaczego bronimy doliny Szklarki przed zakusami dewe-
lopera? Plany dewelopera są bardzo szerokie, odważne i dale-
kosiężne, dotyczą olbrzymiej części torfowej doliny Szklarki. 
Uchwalenie nowego mpzp „W rejonie ul. Dobromiły" przekreśli 
obecnie obowiązujący plan mpzp „Strumień Szklarki" i doprowa-
dzi do uruchomienia procesu zabudowy doliny. 

jesteśmy przekonani, że ten proceder nie ograniczy się do 
rejonu ul. dobromiły, do czterech skromnych domków jed-
norodzinnych. Po pierwszym kroku będą kolejne, które do-
prowadzą do likwidacji torfowej doliny Szklarki. Dolina 
Szklarki ma duże znaczenie, jest częścią wschodniego klina zie-
leni miasta Poznania i europejskiego korytarza ekologicznego 
(EKONET PL). 

Motywem powstania mpzp „W rejonie ulicy dobromi-
ły" jest, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Mia-
sta, zamiar dostosowania prawa miejscowego do wytycznych 
ze Studium Rozwoju Miasta. Przy tak ogromnym sprzeciwie 
społecznym nie jest to warunek wystarczający i konieczny do 
zmiany planu w „Strumień Szklarka". Zwłaszcza w świetle pi-
sma Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16.08.2007r.( 
nr Or.V/0651-138/07 ), które potwierdza, że organy administra-
cji nie są związane treścią Studium. Tym bardzie Rada Miasta 
Poznania nie jest zobowiązana do zmiany mpzp tylko i wyłącz-
nie dla zgodności ze Studium. (redakcyjny skrót)

Bardzo prosimy o poparcie naszych działań. 
                                                                       Mieszkańcy Osiedla 

Dolina Szklarki z widocznym strumieniem
Teren w Antoninku przy ul. Dobromiły. Tu miałyby powstać 

pierwsze domy kosztem zniszczenia części Doliny Sklarki
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za-marzenie samo
r ządowca

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
przywracanie blasku
Złożyliśmy wizytę w Pracowni Konserwacji pana Arkadiusza 

Wypycha w Kostrzynie Wlkp. Ileż tu obiektów ze świętojańskiej 
świątyni na Komandorii! Obraz Matki Boskiej Bolesnej (olej na 
płótnie o wymiarach 100x131 cm), oczyszczany z zabrudzeń, 
poddawany  retuszom i  pokryty werniksem. 

A oto i ambona, która do kościoła na Komandorii przywę-
drowała w 1824 r. po kasacie zakonu poznańskich katarzynek, a 
ówczesny ks. proboszcz Wawrzyniec Szafrański ją ,,przyzwoicie 
urządził”. To rokokowe cacko z poł. XVIII w. w ciemnej i jasnej 
zieleni, pełne złoceń i srebrzeń, pięknie zdobione. Jest nad czym 
pracować, aby przywrócić ambonie jej świetność, bo chodzi  nie 
tylko o mównicę, ale również o  zaplecek czy balustradę schod-
ków. I trzeba jeszcze zadbaćo to, aby ambona nie przysłaniała 
malowideł  na ścianie tęczowej.

Są w Kostrzynie Wlkp.  poddawane renowacji jeszcze dwa inne 
obiekty z kościoła św. Jana Jerozolimskiego. To datowana na po-
czątek XVI w., należąca  do najstarszych elementów świątyni - 
chrzcielnica z piaskowca. W kostrzyńskim PKZ jest czyszczona, 
a odkryte fragmenty starej polichromii zostały poddane bada-
niom, aby  powrócić pierwotną kolorystykę.

No, i jeszcze figura św. Jana z niszy nad portalem. To betonowy 
odlew z lat 30. ub. stulecia. Trzeba teraz skorygować dodane de-
tale, bo najważniejsze są jednak elementy oryginalne. Nacierpiał 
się św. Jan Chrzciciel za życia,  a i jego figura narażona była na 
destrukcję.                Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki  

Pan Arkadiusz Wypych w swojej pracowni z konserwatorem 
zabytków panią Małgorzatą Zakrzewską. 

Elementy obiektów na stole konserwatorskim. 

Prace przy renowacji ołtarza i ambony 

Niektóre z elementów do renowacji z kościoła św. Jana 

Prace przy renowacji ołtarza bocznego . 
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Teatr Scena na Piętrze
Finał 40. sezOnu

Szymon Bogacz (muzyk, architekt, literat) - autor ,,Zupy ryb-
nej w Odessie”. Trzeba mieć zaiste niebywałą wyobraźnię, aby w 
niespełna godzinę opowiedzieć o okrucieństwie ostatniej woj-
ny, niewyobrażalnej gehennie ludzi wiezionych do niemieckich 
obozów zagłady i w to wpleść dzieje najsłynniejszego polskiego 
emisariusza Jana Karskiego, jego zabiegi o to, aby świat dowie-
dział się, co naprawdę dzieje się w okupowanej przez Niemców 
Polsce. Świat nie uwierzył Karskiemu. Szymon Bogacz jednak 
kompiluje prawdę z wyobraźnią: oto świat uwierzył! I co dalej? 
Karski bohaterem setek filmów fabularnych, powieści, spektakli 
teatralnych (również na Broodway'u). Biura podróży oferują tra-
sy szlakiem Karskiego. Polska jest od morza do morza i wszyscy 
mówią po polsku. A Karski je zupę rybną w polskiej Odessie, wo-
jewództwo odeskie. I to wszystko przedstawia nam jeden aktor: 
Sebastian Ryś, którego dziadek Zbigniew Ryś i cioteczna bab-
ka Zofia Ryś z wieloma innymi Bohaterami biorą udział w akcji 

odbicia Jana Karskiego ze strzeżonego szpitala w Nowym Sączu. 
Akcja to była udana, ale Zofia Ryś przepłaciła ją 4-letnim uwię-
zieniem w obozie zagłady Ravensbruck. My poznaliśmy ją  jako 
doskonałą aktorkę... Sebastian Ryś zagrał brawurowo, na najwyż-
szych rejestrach emocji.  Autor, aktor jak i reżyserka spektaklu 
Julia Mark mocno zaufali wiedzy widzów. I naszej wytrzyma-
łości, stąd gromkie brawa zabrzmiały dopiero po chwili ciszy... 
A kiedy już o zmierzchu przystanęłam przy popiersiu Romana 
Wilhelmiego: płonęły znicze, bukiety kwiatów ozdabiały to miej-
sce, w którym przed spektaklem czczono 83. rocznicę urodzin 
Aktora. Był w finale 40. sezonu Sceny na Piętrze jeszcze ,,Wie-
czór w Paryżu” w wykonaniu duetu z Koszalina Lucy&Tom. O 
nim jeszcze napiszemy.

A teraz można już zapowiedzieć... wakacje. 41. sezon Sce-
ny na Piętrze rozpocznie 30 września  bardzo przez widzów 
lubiana para aktorska Marzanna Graf i Aleksander Mikołaj-
czak.                       Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński

Na urodzinach Wilhelmiego było i radośnie – grał zespół DIXI 
COMPANY, i wspomnieniowo, z nutką zadumy.   

Tradycyjnie 24 czerwca w parafii św. jana jerozolimskiego 
odbyła się msza św. odpustowa, sprawowana przez zaproszo-
nego ks. proboszcza  Wojciecha Poźniaka z Zielonej Wsi. Nie 
trzeba pisać, że było... uroczyście, z udziałem m.in. kawalerów 
maltańskich i innych gości. Były poczty sztandarowe, proce-
sja wokół kościoła (wszak to jeszcze oktawa Bożego Ciała). Po 
niej gromko zabrzmiało Te deum.

Po kościelnych uroczystościach świętojańskich ks. proboszcz 
Paweł Deskur zaprosił wszystkich do ogrodu na małe co nieco (a 
to pyrka z gzikiem, a to kiełbaska z grilla fundowane przez Go-
spodarza i ciasta, upieczone przez parafianki – pyszne rogaliki z 
owocowym nadzieniem, serniczek, placki wszelakie). I dużo roz-
mów sąsiedzko-parafialnych...

To jednak nie był koniec spotkania, upamiętniającego naro-
dziny Jana Chrzciciela – patrona parafii. Tak jak wcześniej zapo-
wiadano z koncertem ,,Wspomnień czar” wystąpiła wokalistka 
Marta Grabowska. Przy zachodzącym słońcu popłynęły pięknie 

wyśpiewane dawne przeboje z repertuaru m.in. A. German, E. 
Geppert, I. Santor, H. Kunickiej, A. Bocciellego. Były taneczne 
korowody z Proboszczem w roli... wodzireja, dużo klaskania a 
już po ostatnich bisach – głośne skandowanie ,,Marta, Marta!” i 
,,Dziękujemy”! Było za co...A gdy zmierzch zapadał zaintonowa-
no  religijne pieśni dziękczynne za ten niezwykle udany dzień.

                                Ewa Kłodzińska   Foto: Waldemar Malicki

Odpust u św. Jana



8

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

taJski spOsób na upał 
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”.

Moi uczniowie Kok, Roald and Linlin nawet w najwięk-
sze upały chodzą w kurtkach e

 

Temperatura w Poznaniu sięgała ponoć 
około 35 stopni w cieniu! Natychmiast zadzwoniłem do Mamy 
i… poprosiłem, żeby się cieplej ubrała.  To był  żart, chociaż… 
nie do końca! Temperatura w Bangkoku praktycznie nie spada 
poniżej 30 stopni. Pora gorąca (marzec – czerwiec) to istne pie-
kło na Ziemi – temperatury sięgają 45 stopni w cieniu i wyżej. 
Pora deszczowa (lipiec – październik) to praktycznie taki sam 
upał przerywany codziennymi ulewami. Najłatwiej oddycha się 
w porze chłodnej (listopad – luty). Wtedy temperatura spada do 
ok. 30 stopni, czasem nieco poniżej. Na przyjemną pogodę typu 
20 – 25 stopni nie ma co liczyć. Jeżeli w ciągu roku będzie kilka 
dni z taką temperaturą to możemy mówić o wielkim szczęściu. 
Najniższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano w Bang-
koku to… 15,6 stopnia Celsjusza. Na plusie oczywiście. Było to 
w styczniu 2014 roku. Dla Tajów był to istny szok termiczny. Ko-
lega mi opowiadał, że ludzie podpalali kosze na śmieci i grzali 
się przy nich, jak w Polsce żołnierze przy koksownikach w sta-
nie wojennym. 

Tajowie mają  zupełnie inną wrażliwość na upały, niż my. Na 
gorąc zaczynają narzekać dopiero powyżej 40 stopni, i to nie 
wszyscy.  Nawet podczas największych upałów w porze gorącej 
można zobaczyć na ulicach ubranych w kurtki, rękawiczki i… 
kominiarki kierowców taksówek skuterkowych. Tajowie bowiem 
nie boją się temperatury. Boją się słońca. A konkretnie opaleni-
zny. Podczas gdy my w Polsce z dumą prezentujemy opalone ra-
miona, najlepiej podczas zimy (oznacza to przecież, że stać nas 
na egzotyczne wakacje), Tajowie boją się opalenizny jak diabeł 
święconej wody. Dlaczego? Opalenizna oznacza ciemniejszą skó-
rę, a to dla Taja największe nieszczęście. To sygnał dla innych, że 
należysz do najniższej warstwy społecznej. Że jesteś niewykwali-
fikowanym robotnikiem i całe dnie pracujesz na polu ryżowym. I 
dlatego słońce Cię tak opaliło. Biała, a wręcz blada skóra to atry-
but pożądany bardziej od góry pieniędzy. Biała skóra oznacza, że 

należysz do jednej z wyższych warstw społeczeństwa. Że jesteś 
człowiekiem pracującym umysłowo, bądź biznesmenem i dnie 
spędzasz w klimatyzowanym biurze z dala od palących promie-
ni słońca.

W Tajlandii bardzo trudno kupić jakikolwiek kosmetyk nie za-
wierający środka wybielającego!  Reklamy środków rozjaśniają-
cych skórę są na każdym kroku, na każdym kanale telewizyjnym 
i w każdej stacji radiowej. A Tajki kupują je masowo i codzien-
nie wcierają w skórę.Niektóre nauczycielki w mojej szkole mają 
wręcz wywabiony pigment z twarzy i wyglądają jak chodzące 
trupy. W swoim mniemaniu są niezwykle piękne…

Kult bladości i białej skóry to rzecz charakterystyczna nie tyl-
ko dla Tajlandii, ale i dla całej Azji. Bardzo podobnie jest w Wiet-
namie, Chinach, czy Japonii. Im bladziej, tym lepiej. Za wszelką 
cenę.

A o co chodzi z moim żartem dla Mamy? Ano, w Bangkoku jest 
obecnie temperatura około 36 stopni, ale moi uczniowie przy-
chodzą do szkoły… W KURTKACH I POLARACH! Napraw-
dę! To nie jest żaden szpan, ani popisywanie się. Im naprawdę 
jest zimno! Rozmawiałem z nimi kilkakrotnie na ten temat i po-
twierdziły, że w kurtkach lepiej się czują.  Przyznam, że czasem 
mi się słabo robi na ich widok. Podobnie jak im, kiedy widzą 
mnie w T-shircie w porze chłodnej.                   Mateusz Biskup

Osobiste Spotkania Muzyczne
w Edge Music Studio
 cykl darmOwych kOncertów

 Fundacja Świat Możliwości (www.fundacja-swiat-mozliwo-
sci.pl) - pozyskała dotację Miasta Poznania i rozpoczęła 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 mają zawsze ciekawe, merytoryczne wprowadzenie, 
koncert kameralny wybitnych muzyków reprezentujących różne 
gatunki muzyczne (od baroku, przez klasykę, po jazz), a także za-
kończone będzie spotkaniem z artystami. Zależy nam na tym, by 

przełamywać sztywną „filharmoniczną” formę uczestniczenia w 
muzyce. Po koncercie więc będzie można wymienić swoje wra-
żenia, zadać nurtujące pytania, opowiedzieć o swoich oczekiwa-
niach. Chcemy, by spotkania (dlatego tak zostały nazwane) miały 
bezpośrednią, przyjazną atmosferę. Wstęp - dzięki dotacji Mia-
sta - wolny.

Strona internetowa EDGE Music Studio: 
www.edgemusicstudio.pl
Cykl OSOBISTE SPOTKANIA MUZYCZNE 
w EdGE Music Studio
27 września – Sprezzatura Nuova – taniec, światło i 

klawesyn
25 października – Wieczór ze Stanisławem Moniusz-

ko
29 listopada Zacznijmy od Bacha - ARTE dEI SUONA-

TORI
20 (!) grudnia – W Świątecznym Nastroju 
    ZAPRASZAMY!                               Anna Budzyńska
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Perła przemysłowego zabytku

brOwar kObylepOle  2

W mieszkaniu dyrektora Browaru Kobylepolskiego 
Aleksandra Naganowskiego w budynku służbowym na 

terenie Browaru, 1932 r. 

Browar Parowy Kobylepole został wzniesiony w latach 
1865 - 1872 przez właściciela ziemskiego hrabiego józe-
fa Mycielskiego. Inspiracją do założenia tego pierwszego 
przemysłowego browaru w Poznaniu była jego podróż 
do Czech, podczas której zafascynował się smakiem 
piwa pilzneńskiego. Na miejsce lokalizacji browaru wy-
brano brzeg wysokiego stoku, położonego nieopodal 
pałacu Mycielskich, na terenie ich rodzinnego majątku 
Kobylepole, któremu zawdzięcza swą nazwę. 

W 1872 roku w istniejących 2 głównych budynkach zme-
chanizowanego i nowoczesnego jak na tamte czasy zakładu 
rozpoczęto warzenie piwa według metody czeskiej, używa-
jąc wody czerpanej z miejscowego źródła. Do roku 1939 
w browarze produkowano z miejscowego jęczmienia takie 
piwa jak: Salwator kobylepolski, Zdrój kobylepolski, Por-
ter kobylepolski, Piwo bawarskie, Piwo jasne dubeltowe, 
Pilsner kobylepolski, Karamel słodowe, Kozieł kobylepol-
ski oraz Piwo królewskie. W zależności od gatunku piwo 
rozlewano jako beczkowe lub/i butelkowane, a niektóre ga-
tunki, jak jasny zdrój, jasne pełne, kozieł, królewskie i ba-
warskie, do 1932 roku sprzedawano także w opakowaniach 
syfonowych o pojemności 5l. 

W latach 20. XX wieku napoje gazowane zyskały ogromną 
popularność w Poznaniu, a ich produkcja i sprzedaż znacznie 

m.in. złoty medal na Pierwszej Wystawie Krajowej w Pozna-
niu w 1929 oraz na Wystawie Przemysłowej zorganizowanej w 
1932 w Pleszewie. Symbolem, a zarazem zarejestrowanym zna-
kiem fabrycznym Browaru Kobylepole stały się dwa białe cwa-
łujące konie. W 1890 roku, po śmierci hrabiego Mycielskiego,  
browar przejęli Niemcy: Adolf i Gustaw Gernsternkornowie, któ-
rzy prowadzili go pod szyldem Brauerei Gutenbrunn do roku 1920. 
Rok później zakład odkupiła polska spółka Towarzystwo Browar 
Kobylepole sp. z o.o., w której rękach pozostał aż do wybuchu II 
wojny światowej. W tym czasie browar zmodernizowano oraz do-
budowano stajnię, kuźnię, lodownię i słodownię. W okresie wojny 
został przemianowany na Brauerei Gutenbrunn GmbH - Posen i 
przejęty przez A. Gersternkorna z Berlina.  Dzięki determinacji  
przedwojennej załogi uruchomiono go ponownie w sierpniu 
1945 roku.

Owczesne władze „przydzieliły” dyrektora i innych ludzi zu-
pełnie nie związanych z odbudową browaru, a tych zapaleńców, 
którzy odrestaurowali browar odsuwano na boczne tory, tak że 
niektórzy zapewne żałowali swojego wysiłku i zaangażowania. 
Pierwszym piwem wyprodukowanym w 1945 r było piwo lek-
kie - Imperator.  W roku 1951  Browar Kobylepole został prze-
jęty przez nowopowstałe Zakłady Piwowarsko - Słodownicze, 
przekształcone w roku 1971 w Wielkopolskie Zakłady Piwo-
warskie w Poznaniu, w skład których wchodziły również: bro-
war przy ul. Półwiejskiej oraz browar Lackowskiego przy ul. 
Kościelnej w Poznaniu, browary w Ostrowie, Krotoszynie,  
Bojanowie, Grodzisku Wielkopolskim, Czarnkowie, Trzcian-
ce, Miłosławiu, Śmiglu, Nowym Tomyślu, Wolsztynie, Wrześni, 
Gnieźnie i Koninie, a ponadto słodownie w Poznaniu i Stawiszy-
nie. W latach 50. wzniesiono nowy komin zakładu, natomiast dwa 
stare kominy, będące charakterystycznym elementem kobylepol-
skiego krajobrazu, zburzono. Mimo, iż w latach 1946 - 1970 bro-
war dziesięciokrotnie zwiększył swoje zdolności produkcyjne, w 
niespełna cztery lata po swoim stuleciu został zamknięty. W 1976 
roku produkcję przejął nowy zakład przy obecnej ul. Szwajcar-
skiej, należący od 1992 roku do spółki Lech Browary Wielkopolski 
S.A., a od 1999 wchodzący w skład Kompanii Piwowarskiej S.A.. 
Od  końca lat 70. pozostały zespół kilkunastu budynków browaru 
pełnił funkcję magazynów i mieszkań. 27 lutego 1985 roku Bro-
war Kobylepole, obejmujący budynki produkcyjne z roku 1872, 
budynek mieszkalny z 1899 roku oraz stajnię, wozownię i budy-
nek mieszkalno administracyjny z 4 ćw. XIX wieku, został wpi-
sany do Rejestru Zabytków.Tadeusz Makowski, Maria Boruta  

Pracownicy Browaru na tle wagonu chłodni z pełną 
nazwą zakładu, 1936 rok. 1932 r. 

przewyższały produkcję i rozlew piwa. Stąd w asortymencie bro-
waru była również woda selterska (mineralna), lemoniada bia-
ła - kryształowa, cytrynowa i malinowa, oranżada zwykła oraz 
markowa Sinalco , piwo grodziskie, kwas węglowy w butlach 8, 
10 i 20- kilogramowych, a także lód naturalny w bryłach, który 
otrzymywali gratis więksi od-
biorcy. 

Piwa kobylepolskie zdomi-
nowały rynek Wielkopolski. 
Docierały również do Toru-
nia i Wrocławia, a przez wie-
le lat eksportowano je nawet 
do Niemiec. Trafiały na wy-
stawy przemysłowe do Gdań-
ska, Drezna, Lipska i Turynu, 
zdobywając liczne medale 
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wiele się dzieJe
Od marca br.  działa Centrum Inicjatyw Lokalnych – Fyrtel 

Główna. W czerwcu miały miejsce m.in. warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów (fot niżej), zajęcia naukowo-artystyczne dla 
dzieci i młodzieży. Powstała Młodzieżowa Rada Osiedla, która 
aktywizuje mieszkańców. 

SPRZĄTALIŚMY GŁÓWIENKĘ. Udało się! 8 czerwca br.  
mieszkańcy Głównej, w tym członkowie Rady Osiedla  od godz. 
11:00 do 14:00 wspólnie sprzątali rzekę oraz zieleń po obu jej 
brzegach. Okazało się, że sąsiadami mieszkańców Głównej są… 
bobry, zamieszkujące Główienkę. Po akcji przy ognisku  rozma-
wialiśmy  w jaki jeszcze sposób można przyczynić się do popra-
wy stanu środowiska  naturalnego na  Głównej.

NIEZAPOMNIANA HISTORIA. W ramach projektu Fyrtel 
Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych odbył się wernisaż wy-
stawy prezentującej mało znanej historii istniejący na głównej w 
latach 1939-1940 obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski. 
„Chcieliśmy zainteresować mieszkańców i oddać pokłon mieszkań-
com, których historia wojenna dotknęła bezpośrednio, a którzy są 
wśród nas i pamiętają terror wojny” - podkreśla organizatorka spo-
łeczności lokalnej na Głównej w Poznaniu, Agnieszka Liberacka.

Daniel Stachuła, współorganizator wernisażu dodaje: „Hi-
storia nie musi być nudna i odległa, a historia lokalna nie musi 
być mniej ważna niż ta wielka, pojawiająca się na pierwszych 
stronach podręczników. To, co buduje tożsamość lokalną i siłę 
wspólnoty, to znajomość jej przeszłości i przebytej drogi.”

Wernisaż odbył się z inicjatywy  pasjonata historii Głównej – 
Marcina Witkowskiego. Projekt graficzny wystawy stworzył Piotr 

Brzoski – członek Rady Osiedla . Na zdjęciu niżej: uczestnicy na 
otwarciu wystawy: „Niezapomniana historia”

POTAŃCÓWKA  Z KAPELĄ HAŁASÓW Mieszkańcy Głów-

nej, działając ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultu-
ry, postanowili wrócić do starodawnego obyczaju i zorganizowali 
warsztaty plecenia wianków. Wydarzenie było jednak zaledwie 
wstępem do potańcówki, którą zorganizowano na podwórku 
przy ul. Głównej 42. O oprawę muzyczną potańcówki zadbali i 
do ludowych tańców porwali nas Alicja i Jacek Hałasowie

ZWYCIĘSTWO OSIEdLA Od czterech lat w Poznaniu w cza-
sie Nocy Świętojańskiej organizowana jest „Parada Sobótkowa. 
Poznańskie wianki”. Do udziału w nim zaproszone zostają Rady 
Osiedli nadwarciańskich – w tym roku w wydarzeniu wzięło 
udział także Osiedle Główna i wygrała! Zadanie, które stoi przed 
każdym zespołem, polega na zbudowaniu instalacji artystycznej, 
która ma symbolizować daną osiedle. 

Zespół, który powstał na Głównej składał się z radnych osie-
dlowych, mieszkańców Głównej oraz członków i członkiń Sto-
warzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Wspólnie podjęli 
decyzję, że symbolem Głównej stanie się… bóbr! (zdjęcie z „Pa-
rady Sobótkowej na okładce) Jak tłumaczy Marzena Strzyżewska 
– przewodnicząca Rady Osiedla Główna: „Pomysł na przygo-
towanie niemal dwumetrowego bobra narodził się podczas akcji 
wspólnego sprzątania rzeki Główienki. Kiedy sprzątałam naszą 
rzeczkę, brodząc w wodzie i wyciągając z dna śmieci pozostawione 
tam przez ludzi, miałam spotkanie oko w oko z bobrem. Okaza-
ło się, że w naszej rzece jest ich całkiem sporo! Tacy niecodzienni 
mieszkańcy naszego osiedla musieli zostać uhonorowani. Nie przy-
puszczam, by na innych nadwarciańskich osiedlach mieszkały bo-
bry.” (czyt. też  na str.4 )                                     daniel Stachuła

Mieszkańcy przed  sprzątaniem Główienki
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z serca dziękuJemy!
Pożegnanie kochanego Proboszcza

Z niedowierzaniem i smutkiem parafianie na Głównej przy-
jęli wiadomość, że ich Ukochany Proboszcz, ks. kanonik jan 
Bartkowiak po 26 latach posługi duszpasterskiej tutaj i w Bo-
gucinie odchodzi na emeryturę. Na nic zdały się prośby nie-
sione do ks. abp. Stanisława Gądeckiego, aby ks. Bartkowiak 
popracował w parafii NMP Niepokalanie Poczętej jeszcze 
choćby z dwa lata – do czasu kiedy parafię nawiedzi kopia cu-
downego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

- Poznałam Księdza Proboszcza 17 lat temu – wspomina dyrek-
tor SP nr 45 dorota Urbanowicz. - To ciepły i wrażliwy duszpa-
sterz, który był z nami w każdym ważnym dla szkoły  momencie. 
Chętnie brał udział w np. naszych wigiliach, z Akcją Katolicką 
wspierał nas w organizowaniu półkolonii.

- Takich księży już nie ma – mówi o swoim Proboszczu pani 
Grażyna Filar. -Żył według  Dekalogu i skromnie. Niczego się 
nie dorobił, a czym mógł – dzielił się z ludźmi w potrzebie. Or-
ganizował półkolonie dla dzieci z biednych rodzin, troszczył się 
o tych ludzi. Nikogo nie odtrącał, każdego wysłuchał.

To człowiek dobrego serca, który zrobił wiele dla naszej parafii 
– tak ks. Jana Bartkowiaka ocenia główieński radny Ludwik Tro-
iński. - Tak bardzo chcieliśmy, aby z nami jeszcze został. 

Ksiądz Jan Bartkowiak nigdy nie odmówił wypowiedzi dla 
naszego czasopisma. I czy pytałam ks. proboszcza Bartkowiaka 
o jego wspomnienia z przyjęcia I Komunii św., czy prosiłam o 
podsumowanie kolędowania – odpowiedzi były zawsze rzetelne 
i ciekawe. I nigdy nie żądał autoryzacji.

23 czerwca odbyła się uroczysta  msza św. dedykowana 
Księdzu Proboszczowi z okazji 26 lat jego posługi w para-
fii NMP Niepokalanie Poczętej i 45 lat kapłaństwa. W czasie 
mszy i później dziękowano z serca ks. janowi Bartkowiakowi 
za... wszystko. Wśród licznych gości był wiceprezydent Pozna-
nia Mariusz Wiśniewski. Przy kościele odbyło się spotkanie przy 
grillu i ciastach. Było co wspominać, bo te 26 lat zaznaczyło się w 
parafii licznymi inwestycjami i remontami. W Bogucinie stanęła 
grota Matki Boskiej Fatimskiej. Z inicjatywy Księdza Proboszcza 
płytami nagrobnymi upamiętniono mieszkańca Głównej Alek-
sandra Studniarskiego, zmarłego w więzieniu stalinowskim oraz 
proboszczów tej parafii i księży.  Ksiądz kanonik J. Bartkowiak 
zamieszkał w nieodległym Domu Księży Seniorów w Antonin-
ku. 

Powitanie nowego proboszcza ks. Zbigniewa Szlachetki  od-
będzie się 7 lipca na mszy o godz. 12. Ponoć parafianie z Ob-
jezierza, gdzie ostatnio pracował, też żegnali go z żalem... 
Nowego proboszcza na Głównej przedstawimy w jednym z naj-
bliższych wydań MY.     Ewa Kłodzińska Foto: Piotr Woziński 
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szkOła pOdstawOwa z Oddziałami GimnazJalnymi nr 45 im. Orp „pOznań” przy ul. harcerskieJ 3
    MINISTERSTWO MOTYLI"
Oddziały przedszkolne  wzięły udział w warsztatach z panem 

Jackiem P. z "Ministerstwa motyli". Uczniowie dowiedzieli się 
wielu ciekawostek z życia owadów, gadów i bezkręgowców. Każ-
dy chętny mógł dotknąć m.in. węża, pająka, ogromnego ślimaka, 
modliszki czy karalucha. Emocji było co niemiara!

         WIELOBÓj MORSKI
Reprezentacja uczniów klasy 8a wzięła udział w rywalizacji 

sportowej, realizowanej w ramach projektu „Miasta – Okręty” o 
Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej,  w Porcie Wojennym w Świ-
noujściu.. Zajęliśmy piąte miejsce, a nasza uczennica Patrycję M. 
otrzymała medal Marynarki Wojennej dla najbardziej walecz-
nej zawodniczki. Ne zabrakło  czasu na atrakcje, jak wypłynięcie 
okrętem „Kraków” na pełne morze i odpoczynek  na plaży.

           NIEBO W SZKOLE
W naszej szkole wylądowało Mobilne Planetarium i zabrało 

uczniów w niezwykłą wyprawę po tajemniczym wszechświecie.  
Zaciemnione wnętrze dużej nadmuchiwanej kopuły zapewniło 
niezwykłe wrażenie przestrzeni kosmicznej. Dzieci z bliska po-
dziwiały rozgwieżdżone niebo. Obejrzały film o „Małej, gorącej 
Gwiazdce”, która szukała swoich planet. Głośne okrzyki podzi-
wu i zachwytu świadczyły, że było to dla uczniów naprawdę ko-
smiczne przeżycie. 

    dARY dLA SZPITALI
Nasi wolontariusze 

pojechali do szpitala 
przy ulicy Szpitalnej, 
by przekazać zebra-
ne podczas szkolnej 
zbiórki gry planszowe 
oraz puzzle. Antek, 
inicjator tej wspa-
niałej akcji, sam miał 
okazję przekonać się 
, że na wielu oddzia-
łach  dziecięcych bra-
kuje ciekawych gier 
dla przebywających 
tam nawet kilka tygodni młodych pacjentów. Wolontariusze 
przekazali gry na oddziale kardiologicznym oraz endokrynolo-
gicznym i diabetologicznym. Wcześniej w ramach akcji Zaczyta-
ni.org zbieraliśmy książki, które będą przekazane   do placówek 
medycznych w całej Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli rozjaśnić dzieciom trudne szpitalne dni.

      ZAKOŃCZENIE ROKU 
Uczniowie klas I-VII uroczyście pożegnali rok szkolny 

2018/19. Nie zabrakło wakacyjnych piosenek, tańca i oczywi-
ście dużej dawki dobrego humoru. Wychowawcy klas przedsta-
wili uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a  
dumnym rodzicom złożono gratulacje. Zostały również wręczo-
ne medale dla najlepszych sportowców szkoły oraz nagrody dla 
laureatów konkursów. 

          BAL NAd BALAMI!
 Odbyła się  uroczystość ukończenia szkoły podstawowej przez 

uczniów klas ósmych i klas III gimnazjum. Pani dyrektor Do-
rota Urbanowicz wręczyła nagrody wyróżniającym się w nauce 
uczniom oraz tym, którzy rozwijali swoje pasje i osiągnęli zna-
czące sukcesy w konkursach. Uroczystym akcentem było prze-
kazanie sztandaru szkoły delegacji uczniów klas siódmych. 
Podziękowano rodzicom zaangażowanym w życie szkoły. Parę 
godzin później odbył się tradycyjny bal uczniów kończących 
Szkołę 45. 

 Na parkiecie do poloneza stanęli uczniowie klas VIII i klas III 
gimnazjum.    Jedną z atrakcji wspaniałego balu był taniec z gwiaz-
dami-nauczycielami. P Drogą losowania wybrano króla i królo-
wą balu. Złota korona spoczęła na głowie  profesjonalnej tancerki 
Weroniki oraz Olka z klasy gimnazjalnej. Chwilą wytchnienia dla 
roztańczonych okazał się film o szkole i nauczycielach, w którym 
szczerze i z dowcipem wypowiadali się ósmoklasiści oraz ucznio-
wie III klas gimnazjum. Słowa podziękowania należą się rodzi-
com. Zadbali oni  oprawę muzyczną oraz  smaczny poczęstunek. 
Bal absolwentów trwał do godz. 22 . Ach, co to był za bal…
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 wracamy dO OJczyzny
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (9)

Patati yek ann... -Prawdopodob-
nie po raz ostatni słyszymy nawo-
ływanie hinduskich sprzedawców, 
aby kupować pyszne naleśni-
ki z bogatym farszem z bakłaża-
nów, pomidorów i innych warzyw, 
szczodrze doprawionych chilli, 
czosnkiem – a wszystko za ,,grosz” 
- ann co stanowiło 1/16 rupii. 

Pani Zofia Maślak zanurza się we 
wspomnieniach. Jest połowa grud-
nia 1946 roku. Pierwsza grupa 37 
Polaków wraca z Valivade do Polski. Tułacza wędrówka rodziny 
Gromadzkich  zaczęła się w styczniu 1940 r., gdy sowieci wyrzu-
cili ich z rodzinnego domu... 

tułaczce jak my. Miała pod opieką schorowaną matkę i żadnej 
rodziny ani perspektyw w Polsce. Włoski żołnierz – lekarz woj-
skowy (też płynął na Strathnaver) -  autentycznie się w niej zako-
chał. Prosił, aby została z nim w Neapolu.  Już tam na nią czekał! 
Została! Niestety, nie znam jej dalszych losów...      

Pokonujemy trasę do Mombasy, tu też dosiadają Polacy, tacy 
sami tułacze jak my, których losy rzuciły do Afryki. Dociera-
my do Port Said, gdzie otrzymujemy od PCK czy UNRY ciepłą 
odzież. Przecież jest zima i niedługo znajdziemy się w Europie. 
Na statku przeżywamy pasterkę, odprawianą przez polskiego 
księdza katolickiego. Po mszy św. wszystkie dzieci dostały słod-
kie upominki

Morze Śródziemne. Przez Cieśninę Mesyńską dopływamy do 
Włoch. Ten etap kończy się w Neapolu (a my znowu z tułaczy-
mi węzełkami!) 31 grudnia 1946 r. I chyba dopiero tutaj   uświa-
damiamy sobie co wyrządziła wojna: płaczemy w tym szoku na 
widok ruin, choć przecież widzieli śmy te obrazki na różnych fil-
mikach, wyświetlanych w Valivade... W Neapolu spędziliśmy syl-
westrową noc: nikt nie spał, byliśmy podekscytowani widokami, 
fajerwerkami.

- Gdy dotarliśmy z Valivade – tego wspaniałego azylu dla Po-
laków-tułaczy - do Bombaju i zobaczyliśmy ,,nasz” statek Stra-
thnaver – zapchało nas. To był kolos, który przed wojną pływał 
na linii Australia – Wielka Brytania. Dla Polaków była III klasa, 
ale i tak warunki były niezłe. Pierwszą, elegancką klasę zarezer-
wowano dla rodzin angielskich, które w związku z niepodległo-
ściowymi niepokojami w Indiach, wracały na Wyspy. Pamiętam 
nieprzyjemnego oficera Szkota, opiekuna cywilów, który bardzo 
pilnował, abyśmy nie przemieszczali się na te lepsze pokłady, ale 
my i tak robiliśmy swoje – śmieje się pani Zofia. - Tu trzeba wy-
jaśnić, że tym statkiem płynęli różni ludzie, m.in. także żołnie-
rze i jeńcy wojenni z różnych frontów.  2-tygodniowy rejs nie 
był nudny, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że kwitły... ro-
manse. Żołnierze przesyłali przez chłopaczków (takich jak moi 
bracia) liściki do podróżujących dziewczyn. A ile było całusów 
,,powietrznych” z pokładu na pokład! Nawet mi zdarzył się... ,,ro-
mans”. I to z jeńcem wojennym! Upatrzył sobie mnie John – by-
łam przekonana, że to żołnierz angielski. Liściki były w bardzo 
dobrej angielszczyźnie (,,jesteś jak wiosny kwiat”). W jednym na-
pisał kiedy jego grupa będzie szła do kina, bo i takie było na stat-
ku. Obserwuję więc ,,kochasia”. A ten ma na plecach szarej bluzy 
naszyty czarny romb. Zatrzęsłam się z oburzenia – to żaden John 
tylko Johann – szwab, jeden z 200 jeńców niemieckich na Strath-
naver. A on jeszcze mnie prosi o adres domowy w Polsce, zapew-
nia, że napisze i wszystko wyjaśni. Konsultuję z mamą co mam 
zrobić. Ostatecznie daję mu adres. Później, kiedy dotarliśmy do 
domu w Polsce, list od niego już był: z Hamburga. Okazało się, 
że ma 26 lat, jest wykładowcą języka angielskiego - jako młody 
chłopak został wcielony do Wermachtu. Znajomość  z Johannem 
nie miała żadnego ,,ciągu dalszego”. Co innego przytrafiło się po-
dróżującej, także z Valivade, 32-letniej Krysi, pielęgniarce, takiej 

1 stycznia 1947 roku samochody zawożą nas na dworzec. Cze-
kają pociągi towarowe. Przypomina nam się wywózka z domu 
zimą 40 roku, ale te wagony są – w porównaniu z tamtymi – 
wręcz luksusowe, bo dostosowane dla żołnierzy. Kierunek: Rzym. 
W Wiecznym Mieście dostajemy zakwaterowanie w częściowo 
zniszczonej hali słynnej później wytwórni filmowej CINECITTA 
(to ,,włoski Hollywood” na  przedmieściach Rzymu, zbudowany 
w 1937 r., po odbudowie tu powstały najsłynniejsze filmy, m.in. 
Felliniego,  oraz potężne  dekoracje do filmów historycznych, 
również amerykańskich – dop. E.K.). Wcześniej umieszczono 
tutaj Żydów, ocalonych z Holocaustu, my zajęliśmy miejsca po 
żołnierzach. Ten ,,azyl” został stworzony przez aliantów. Bez luk-
susów, naturalnie. Spaliśmy na pryczach, do dyspozycji były kra-
niki z wodą na zewnątrz, jedzenie, prawie codziennie spaghetti 
– z kotła, ale dostaliśmy też jakieś małe zasiłki. Pamiętam, że w 
Rzymie dla taty kupiliśmy gilzy a mama sprawiła sobie... nylo-
ny, które później zamieniła na bochen chleba... Wszędzie słychać 
było Polaków, wśród nich młodych Ślązaków, Pomorzan. Wraca-
ją do domu z frontów. Kręcą się koło nas – moje siostry to pięk-
ne młode kobiety. Znaleźliśmy się pod opieką ks. Króla. Pokazał 
nam wszystkie zabytkowe wspaniałości Rzymu, włącznie z Mu-
zeum Watykańskim. 12 stycznia 1947 roku byliśmy na audiencji 
u papieża Piusa XII. Owszem, byliśmy pod wrażeniem!

Florencja, Bolonia, Werona... I już Austria. W Innsbrucku mu-
siliśmy przeczekać trzy dni (nasze wagony zostały odstawione na 
boczny tor), bo w Polsce 19 stycznia 1947 odbywały się wybo-
ry. Otrzymujemy kartony z żywnością i kocami. I dalej w drogę. 
Czechy. Paradoksalnie – prawie w siódmą rocznicę naszego wy-
gnania z Polski  - przekraczamy jej granicę. Tyle, że w drodze po-
wrotnej, do DOMU. Nasza tułacza historia zatacza dziwne koło... 
W Czechowicach-Dziedzicach wita nas i wracających żołnierzy 
orkiestra dęta a ja, na chwilę, zostaję... aktorką. (cdn.) 

                                                                 Zofia Maślak (not. E.K.)     
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„stOp” włamaniOm!

biuletyn pOlicyJny

rOndO śródka pO staremu

UL .WRZESIŃSKA. Zgłaszający zawiadomił o tym, że męż-
czyzna lat 36 groził mu pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te 
wzbudziły w zgłaszającym realną obawę ich spełnienia. Spraw-
ca zatrzymany na gorącym uczynku przez Dzielnicowych KP 
Poznań Nowe Miasto. Zdarzenie w okresie 01-08.06.2019.Ul. 
BAŁTYCKA Pracownik restauracji Lizawka groził innemu pra-
cownikowi pozbawieniem zdrowia oraz poprzez uderzenie gło-
wą w głowę naruszył jego nietykalność cielesną.

Ul. SZWAjCARSKA. Mężczyzna lat 50, notowany za kradzie-
że  na terenie szpitala, z szafki znajdującej się pokoju chorych 
dokonał kradzieży telefonu Huawei oraz portfela z zawartością 
dokumentów.  Sprawca zatrzymany przez Dzielnicowego i OPI 
KP Poznań Nowe Miasto, mienie odzyskano. 

Ul.  SMOLNA. N/n sprawca w mieszkaniu zgłaszającego, pod-
czas spożywania alkoholu dokonał kradzieży telefonu Huawei. 
ca poprzez wybicie szyby dokonał włamania do samochodu VW 
Golf,  a następnie z wnętrza dokonał kradzieży saszetki z zawar-
tością dowodu rejestracyjnego igotówki w kwocie 80 zł dwóch 
umów zakupu pojazdu. 

Ul. NIESZAWSKA N/n sprawca na parkingu niestrzeżonym 
z otwartego samochodu Citroen dokonał kradzieży paszportu 
oraz dowodu rejestracyjnego od samochodu Citroen. Brak mo-
nitoringu, brak śladów nadających się do dalszej identyfikacji.. 

Ul.  STAROŁĘCKA Nieznany sprawca poprzez chwycenie za 
szyję naruszył nietykalność cielesną chłopca lat 13 nie powodu-
jąc uszczerbku na zdrowiu. Zgłosiła matka. Zdarzenie w dniu 
05.06.2019r. Zgłoszenie w dniu 05.06.2019r. Na miejscu brak 
monitoringu. 

Ul PRYMASA AUGUSTA HLONdA. Zgłaszający zawiado-
mił, o tym, że nn osoba poprzez kilkukrotne kopnięcie w drzwi 
od strony kierowcy dokonała uszkodzenia pojazdu m-ki VW Jet-
ta na szkodę Getin Leasing Polska S.A..

Ul. WARSZAWSKA. Kobieta lat 30, mężczyzna lat 31 oraz 
mężczyzna lat 38 wspólnie i w porozumieniu poprzez wybicie 
trzech szyb oraz uderzanie siekierą w drzwi wejściowe dokonali 
uszkodzenia domu mieszkalnego. Straty 5.000 zł. na szkodę zgła-
szającego. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. W tym samym 

miejscu i czasie obywatelom Ukrainy mężczyźnie lat 35 oraz 
mężczyźnie lat 34 grozili pozbawieniem życia i zdrowia. Groź-
by te wzbudziły w zgłaszających realną obawę ich spełnienia. 
Zatrzymani na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy OPP 
Poznań. Zdarzenie w dniu 06.06.2019. 

Ulica: LESZKA. Poprzez wyłamanie wkładki w drzwiach wła-
mano się do pojazdu marki VW Sharan a następnie dokonano 
kradzieży latarki, radia samochodowego marki "Peiying" dwóch 
krótkofalówek marki " Baofeng". Łączna wartość strat 5.000 zł. 
na szkodę zgłaszającego. 

Ul. CHLEBOWA. Zgłaszająca zawiadomiła, że kobieta za po-
średnictwem komunikatora messenger groziła jej pozbawieniem 
życia i zdrowia przy czym groźba wzbudziła w zgłaszającej real-
ną obawę spełnienia. 

Ulica: SUCHA. Kobieta wykorzystując nieuwagę swojej babci 
z jej mieszkania dokonała kradzieży telefonu kom. 

Ul. STAROŁĘCKA. Zgłaszający zawiadomił  że nieznany 
sprawca dokonał kradzieży pozostawionego na ławce telefonu 
komórkowego marki Samsung Galaxy S8. 

Ul.  MAŁACHOWSKIEGO. Nieznany sprawca poprzez wybi-
cie tylnej szyby dokonał uszkodzenia pojazdu  KIA CARENS 

Ulica: GdYŃSKA. Poprzez przecięcie siatki w płocie włama-
no się na teren firmy, i z niezamkniętych pięciu pojazdów doko-
nano kradzieży akcesorii samochodowych. 

Ul. TERMALNA. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę 
zgłaszającej z plecaka dokonał kradzieży etui z zawartością te-
lefonu komórkowego marki "Xiaomi"  oraz dowodu osobistego. 
Straty 1.000 zł. na szkodę zgłaszającejr 

Ulica: ŁOMŻYŃSKA. Nn sprawca poprzez zerwanie kłódek 
zabezpieczających dokonał włamania do skrzynki zdawczo - od-
biorczej, a następnie kradzieży 3 paczek z gazetami. Straty 410 zł 
na szkodę Ruch S.A. Zdarzenie w okresie 12/13.06.2019. Zgło-
szenie w dniu 13.06.2019. Ulica: KRAŃCOWA. Zgłaszająca lat 
63 zawiadomiła , że w trakcie awantury w mieszkaniu jej znajo-
my szarpiąc za odzież naruszył jej nietykalność cielesną, w tym 
samym miejscu i czasie dokonał kradzieży pozostawionego w 
kuchni telefonu komórkowego m-ki My Phone Fun 6. Straty na 
szkodę poszkodowanej w terminie późniejszym, brak obrażeń. 
Zdarzenie w dniu 13.06.2019r. Zgł. 14.06.2019r. Postępowanie 
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

1. Poproś sąsiada lub inną zaufaną osobęo to, 
żeby podczas twojej nieobecności zaopiekowała się 
domem/mieszkaniem, zebrała ze skrzynki poczto-
wej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy 
nie zostawiaj kluczy w umówionym miejscu np. 
pod wycieraczką czydoniczką.

2 Pamietaj, żeby za każdym razem, kiedy wy-
chodzisz domu zamykać drzwi i okna (również te 
piwniczne i dachowe) oraz załączyć alarm. Przed 
dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory 
doprowadząjace wodę i gaz do domu oraz pomiesz-
czeńgospodarczych.

3 Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku 
posiadanej gotówki, kosztowności i innych przed-
miotów wartościowych. Stamtąd na pewno je od-

bierzesz. Tam będą czekały na twój powrót. Na 
bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.Zainwestuj 
w rolety antywłamaniowe, atestowanezamki reno-
mowanych fi rm, alarmpołączony z monitoringie-
m,zujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. 

STWÓRZ SWOjĄ WŁASNĄ TWIERdZĘ!  
Nie ma zabezpieczeń nie do pokonania. Warto 

jednak zniechęcić przestępców do wyboru twojego 
domu. Zainwestuj we własne bezpieczeństwo.

NIE dAj SZANS WŁAMYWACZOM!
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kOncert w edGe music studiO

Czytajmy!
hity wszech czasów

Liczne instytucje badawcze pokusiły się o sporządzenie listy hi-
tów wszech czasów, książek najlepiej sprzedających się na świe-
cie. Na pierwszych miejscach znalazły się Biblia i Koran oraz... 
Czerwona Książeczka czyli Złote myśli Mao Zetonga, zwane też 
Cytatami z Mao Zetonga. To jakby ,,biblia” obowiązkowa (kto 
wie czy nie pod karą śmierci za nieposiadanie) w Chinach. Lud 
to szczególnie liczny i zdyscyplinowany, więc nie dziwi, że to hit, 
znany na pamięć, cytowany, a ,,złote myśli” Mao funkcjonowa-
ły także w życiu codziennym. Jako ciekawostkę odnotujmy, że 
Książeczka z 1963 r. ma 500 edycji, przetłumaczonych na 52 ję-
zyki, sprzedanych (oblicza się, że może być nawet 8 mld kopii) w 
150 państwach. Triumfatorem (500 mln sprzedanych egzempla-
rzy) owego światowego rankingu jest też Don Kichot z La Man-
chy Miguela de Cervantesa. Na kolejnych miejscach znajduje 
się, znana z doskonałego przekładu na język polski, I część sagi 
o Harry Potterze J.K. Rowling (450 mln). 200 mln czytelników 
zdobyła ,,Opowieść o dwóch miastach” Charlesa Dickensa, a 150 
mln ,,Władca pierścieni” J.R.R. Tolkien. O 10 mln mniej sprze-
dano egzemplarzy ,,Małego księcia” Antoine'a de Saint Exupery-
'ego.   ,,Dziesięciu małych Murzynków” Agathy Christie rozeszło 
się poświecie w nakładzie 100 mln egzemplarzy a powieść ,,Lew, 
czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa nabyło 85 mln czytelników. 

Wszystkie wymienione powyżej tytuły można postawić na naj-
wyższej półce wszelkich regałów i bibliotek, nawet Mao Zeton-
ga (jako historyczno-polityczno-obyczajową ciekawostkę) a jak 
wobec tego zakwalifikować ,,50 twarzy Greya” E.L. James? Chyba 
jako erotyczny gniot, ale nabyło go 125 mln czytelników. Więk-
szość wymienionych hitów czytelnicy znajdą na półkach naszej 
bibliotecznej filii przy Tomickiego 14. 

 Tymczasem ostatnio natknęłam się na mroczne kry-
minały  Arnaldura Indridasona, pisarza islandzkiego. Tytułów 
nie wymieniam, bo każda jego powieść  pozwala poznać proble-
my tego narodu, co,  obok dreszczyku ,,kryminalnych” emocji, 
stanowi o wartości tych książek. Ot, choćby wzajemne stosunki 
między przyjeżdżającymi i osiadającymi w tym zimnym, melan-
cholijnym kraju Tajów (to ważny przyczynek do dyskusji o tole-
rancji wobec przybyszów) czy kwestie domowej przemocy. Nad 
śledztwami trudzi się komisarz Erlendur, rozwiedziony smętny 
samotnik, któremu nastoletnie dzieci, uwikłane w narkomanię i 
drobne przestępstwa, dają się mocno we znaki. 

 Po tych emocjach z przyjemnością przeczytałam ele-
gancką powieść francuskiego pisarza Marca Levy ,,Przeznacze-
nie”. To niespiesznie opowiedziana rzecz o samotności, miłości, 
odnajdowaniu rodzinnych tajemnic a wszystko podane w stylu 
retro, bo rzecz toczy się w latach 50. XX wieku. Marc Levy wi-
dać, że lubi pisarsko eksperymentować, bo już inna jego powieść 
,,Pierwsza noc” jest po prostu powieścią przygodową i jak naj-
bardziej współczesną.                                          Ewa Kłodzińska

Budynek firmy WEBA ul. Krańcowa 24
W piątek 31 maja br. w Edge Music Studio  zespół pięciu 

młodych muzyków WEEZdOB COLLECTIVE dał godzinny 
koncert pod nazwą jazzowy Star Cadillac. Zespół powstał w 
2014r. ze wspólnej inicjatywy grupy przyjaciół, rozumiejących 
się świetnie na scenie i poza nią. To zaowocowało stworzeniem  
oryginalnego kolektywu improwizatorów i kompozytorów. 
Repertuar zespołu składa się z autorskich kompozycji, a nie-
oczywiste aranżacje i ciekawe pomysły pozwoliły muzykom 
wypracować swój własny, niepowtarzalny styl. Cechą szczegól-
ną formacji jest niekonwencjonalne połączenie brzmienia har-
monijki i saksofonu, będące jedyną taką propozycją na polskiej 
scenie muzycznej. Zespół aktywnie koncertuje w kraju i za gra-

nicą, w kwietniu 2019 roku występował razem z Leszkiem Moż-
dżerem. Najważniejszenagrody: Grand Prix Bielska,  Zadymka 
Jazzowa 2015, Imiejsce JazzFruit 2015, Imiejsce Ogólnopol-
ski PrzeglądZ espołów azzowych i Bluesowych2015, I miejsce 
- Blue Note Poznań Competition 2015 Grand Prix Jazz nad Od-
rą2018. Skład: Kuba Marciniak -saksofony, Kacper Smoliński 
-harmonijka, Piotr Scholz -gitara,  Damian Kostka  kontrabas, 
Adam Zagórski – perkusja

Podczas koncertu artyści wykonali utwory z debiutancjkiej 
płyty pt. Star Cadillac oraz zupełnie nowe kompozycje.

W piątek 28 czewrwca br. w Edge Musoc Studio odbył się 
koncert „Impresje letniego wieczoru”, ale o tym nie zdążyli-
smy napisać, bo to wydanie „MY”było już w druku .         md

O lewej : Piotr Scholz, Kacper Smoliński, Adam Zagórski, 
Damian Kostka, Kuba Marciniak.

Po koncercie rozmawiano bezpośrednio z artystami..

Muzykom podziękowała organizatorka cyklu koncertów.
twórczyni fundacji Świat Mozliwości , śpiewaczka pani Anna 

Budzyńska.

Podczas koncertu słuchacze z pewnością się nie nudzili.
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nie bądź smutny, bądź wesOły
dzisiaJ nadszedł kOniec szkOły

19 czerwca - wcześniej niż zwykle - zakończył się rok szkolny 
w SP nr 46 na Osiedlu Warszawskim. Był to rok  obfity w wyda-
rzenia. W ekspresowym tempie, dzięki wsparciu rodziców, Rady 
Osiedla Warszawskiego, władz rządowych i miejskich oraz wiel-
kiemu zaangażowaniu pana dyrektora Tadeusza Badowskiego 
i nauczycieli zakończyła się budowa  nowego skrzydła szkoły z 
pięknymi salami, z których już korzystają nasze dzieci.

 W kwietniu ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpili do te-
stów, które - i to jest powód do dumy - napisali powyżej średniej 
krajowej i średniej uzyskanej przez uczniów w  Poznaniu.

 Na uroczystości zakończenia roku szkolnego był czas na podsu-
mowanie licznych sukcesów. Wielu uczniów otrzymało świadec-
twa z wyróżnieniem lub zostało wpisanych do Księgi Wybitnych 
Absolwentów. Tytuł Olimpijczyka i Ambasadora SP 46 otrzymał 
uczeń klasy VIII c Witold Lewandowski, również Olimpijczy-
kiem Szkoły została Agata Jankowska z klasy VIII a, natomiast 
tytuł Ucznia Roku zdobyła uczennica Weronika Owczarczak z 
klasy VIII a.

Najlepsze w sporcie okazały się szczypiornistki z kl. VIII b i VII 
b. Tytuł Sportowca SP 46 i piękne statuetki otrzymały uczennice: 
Lilianna Duchnowska VIII b,  Iga Tomczyk VIII b,  Aleksandra 
Tomczyk VIII b,  Natalia Rogalska VIII b,  Monika Kurkowiak 
VIII b,  Zuzanna Kulczyk VIII b,  Vanessa Tetzlaff VIII b, Klau-
dia Michalczyk VIII b,  Pola Sangowska VII b,  Zofia Kasprzyk 
VII b. 

 Świetne pożegnalne przedstawienie z ósmoklasistami przy-
gotowała polonistka pani Joanna Rybińska – Skórzewska. Do-
datkową niespodzianką był energetyczny występ zespołu, który 
wykonał dla nas przebój G. Rynkowskiego,, Szczęśliwej drogi 
już czas’’ oraz ,, To już jest koniec’’ Elektrycznych gitar. Śpiewała 
Anastazja Kiłyk (VIII a), na gitarze grał Mikołaj Kiłyk (VIII a), 
na akordeonie Krzysztof Kowalski (VIII b), a na perkusji wuefi-
sta pan Piotr Kawałek.

Wisienką na torcie okazał się pokaz Weroniki Owczarczak, 
która przedstawiła akrobatyczny piękny taniec na szarfie. Wszy-
scy  byli pod wielkim wrażeniem talentu występujących wyko-
nawców.

 Ósmoklasistom życzymy teraz pomyślnej rekrutacji, dostania 
się do wymarzonych szkół, a wszystkim uczniom i nauczycielom 
udanych wakacji.                                               Izabela Skrzypczak
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    IMIENNIK LIPCOWY

H O R O S K O P na liPiiec

BARAN - To był niewybaczalny błąd - czekać tak długo. Teraz start Ci 
się opóźni. Ale nadrobisz dystans. Nie ma co zwlekać. Doradców dobie-
raj starannie, mogą Cię bowiem wpuścić w maliny. Cechuje Cię ostatnio 
bierność. A także brak pewności siebie. Nie bardzo wierzysz w pewne 
zabiegi. Niesłusznie. Może nie zaraz, ale powinny przynieść oczekiwany 
skutek. Potrzebny Ci jest większy dynamizm.

BYK - Twoja pasywność nie wróży końcowego sukcesu. Czyżbyś nie 
wierzyła(rzył) w skuteczność swoich zabiegów i końcowy sukces? Oko-
liczności są wyjątkowo sprzyjające. Trzeba je tylko odpowiednio wy-
korzystać. Nie lubisz walki wręcz, wolisz koronkowe rozgrywki. Czas 
jednak nagli, weź ten czynnik pod uwagę. Spóźniony "zapłon" może Ci 
popsuć szyki. Poznana osoba wcale nie jest uosobieniem łagodności i 
wszelkich cnót. Bądź ostrożniejsza(szy).

BLIŹNIĘTA - "Zagapisz się na małpę - nie zauważysz słonia". Warto 
więc rozejrzeć się dookoła i dostrzec wreszcie to, co jest godne uwagi. 
Nie potrafisz jakoś dokonać selekcji, nie dziw się więc, że masz na gło-
wie wiele spraw. A taki tłok rodzi z kolei zdenerwowanie i uczucia, że 
nie jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Wprowadź tylko trochę 
ładu do swojego działania.

RAK - "Dalekie źródło nie ugasi Ci pragnienia" - To pod ręką, nie sa-
tysfakcjonuje Cię jednak. Uważasz bowiem, że to, co nieznane jest warte 
zawodu. Uważaj, możesz się przeliczyć, z przykrymi dla siebie konse-
kwencjami. Sprawa jest do załatwienia, wymaga jednak zakulisowych 
zabiegów. Jeśli masz dosyć energii - próbuj, ale bądź przygotowana(ny) 
na potwierdzenie maksymy stoików - nie dziw się niczemu.

LEW - Po co od razu wytaczasz tak ciężkie działa? Zostaw coś w za-
nadrzu. I nie zapominaj o przysłowiu: "Za sprawą cienkich lian padają 
grube drzewa". Rozmieniasz się na drobne, gonisz za himerami, a spra-
wy dla Ciebie ważne - przegrywasz. Po prostu, spoglądasz za daleko. 
Żyj bardziej chwilą obecną. Przestań być wreszcie teoretykiem, pokaż co 
potrafisz jako praktyk. Twój niewzruszony spokój zupełnie wyprowadzi 
przeciwnika z równowagi. I dobrze.

PANNA - Wygląda na to, że masz za mało zmartwień, dlatego stwa-
rzasz sobie problemy. I niecierpliwisz się nadmiernie i niepotrzebnie. 
Nie zapominaj, że „tylko dwie góry nie schodzą się razem". Jeszcze nic 
nie straconego. Wbrew temu co sądzisz, czas jest Twoim sprzymierzeń-
cem. Ekscentryczne pomysły, którymi sypiesz jak z rękawa, nie mają 

żadnych szans. Zajmij się więc konkretną robotą, z której będzie jakiś 
pożytek.

WAGA - "Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą". 
Własne, pobożne życzenia traktujesz jako rzeczywistość, a potem się 
dziwisz, że się nie spełniają. Takie upadki na ziemię potrafią być bolesne, 
warto więc zaoszczędzić sobie rozczarowań i realnie popatrzeć na świat i 
ludzi. Do sprawy zachowaj dystans i nie wiąż z nią nadmiernych nadziei. 
Chyba, że zdobędziesz jako taką pewność, że nie będzie to niewypał.

SKORPION - "Kiedy karty nie idą, nie pomoże ani mądrość, ani po-
bożność". Przeczekaj więc złą passę, wkrótce karta się odwróci. Swoją 
niepewność w stosunku do ludzi pokrywasz wyniosłością. Ale nie wszy-
scy wiedzą o co chodzi i z kolei Ciebie traktują z dystansem. Przełam 
jakoś tę barierę, a przestaniesz przeżywać stresy. Jeszcze się nie zoriento-
wałaś(eś), że na uznanie trudno zasłużyć?

STRZELEC - Twoje postępowanie bywa często krańcowe, nie dziw 
się, że nie budzi zaufania. Nigdy nie wiadomo, pomimo Twojej kole-
żeńskości i życzliwości, jak się zachowasz i czy można na Ciebie liczyć. 
Czyli, jak mówi stare przysłowie: "Zegar, który nie chodzi jest lepszy od 
tego, który chodzi źle". Przynajmniej wiadomo na czym się stoi. Poszu-
kaj więc odpowiedniego klucza, inaczej druga strona nie pozbędzie się 
nieufności. Sprawa nie wygląda wcale tak źle jak myślisz.

KOZIOROŻEC - "Do miłości i pożyczania pieniędzy nie zmusisz". 
Daj więc sobie spokój ze swoimi staraniami. Chyba, że lubisz porażki. 
Czekaj cierpliwie na rozwój wydarzeń. Z biegiem czasu sprawa nabierze 
innego wymiaru i to, co Cię obecnie tak ekscytuje, może okazać się nie-
warte zachodu. Bądź przygotowana(ny) na niespodziankę. Pamiętaj, że 
nie ma ideałów, na tym, ponoć najlepszym ze światów, trzeba więc być 
wyrozumiałą(łym).

WODNIK - "Można i powoli, byle dotrzeć do celu". Nie myśl, że szyb-
kość działania jest w tym przypadku najlepsza. Rozumujesz w sposób 
pozbawiony polotu. Wysil swoją wyobraźnię, a zrozumiesz wreszcie, o 
co tu chodzi. Otwórz się trochę. Nie myśl, że wszyscy słuchają Cię tylko 
ze zdawkowej uprzejmości. Jesteś po prostu za ambitna(ny) i nie lubisz 
się żalić. Wysłuchać innych - tak, zwierzyć się samej (samemu) - nie. 
Stąd poczucie samotności.

RYBY - "Trzęsąc się nad kropelką nieraz wszystko rozlejesz". Nie jest 
to najlepsza metoda postępowania. Machnij ręką na drobiazgi, miej na 
uwadze całość sprawy. Pamiętaj, że przeciwnik nie da się łatwo wyku-
rzyć z raz zajętych pozycji. Musisz akcję zaplanować szczegółowo. Drąż 
ją kropla po kropli, bez pośpiechu, ale pewnie. Wszystko może się wy-
darzyć. Możesz liczyć na pomyślność owych wydarzeń.

IHIERONIM (20 lipca) ma trudny charakter, bo to choleryk. 
Ważny jest dla niego świat zewnętrzny, można go spotkać na 
większych i mniejszych barykadach, bo on musi walczyć! A jeśli 
przegrywa to... wymyśla fortel i walczy ze zdwojoną siłą, wierząc, 
że w końcu wygra. Nie lubi cwaniactwa, ograniczania własnej 
swobody. Jako mężczyzna jest zaborczy i ma iście kawaleryjski 
temperament! Kocha przyjaciół, dba o rodzinę. Jest towarzyski

IGNACY (31 lipca) jest spokojny, zrównoważony, nigdy się nie 
denerwuje.  Bardziej  interesują go własne dogłębne przemyśle-
nia niż to co dzieje się wokoło. Jest inteligentny. To mężczyzna 
zazdrosny w przyjaźni: przyjaciele mają być zawsze obok niego. 
Jest nieśmiały, więc ma problemy z uzewnętrznieniem potrzeb 
seksualnych, namiętności – całej sfery życia intymnego. Nato-
miast jest bardzo aktywny na polu np. zawodowym, 

Jeszcze tylko jeden kontener pozostał przy ul. Średzkiej 
po niechlubnej próbie stworzenia tu przez prezesa ZKZL 

Jarosława Pucka kontnerowego osiedla socjalnego dla tzw. 
trudnych lokatorów

Pięć kontenerów z ul. Średzkiej przeniesiono na teren TS 
"Polonia" przy ul. Harcerskiej, gdzie będą wykorzystywane 
jako szatnie dla zawodników w czasie meczów piłkarskich. .
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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

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Plakat_B2_krzywe.pdf   2018-12-04   23:29:04

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





Z pożegnania ks. Proboszcza Jana Bartkowiaka na Głównej

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

Zwycięski “Bóbr z osadą z Głównej  
na “Paradzie Sobótkowej” na Warcie. 

Mieszkańcy Głónej ochotniczo uczestnicący w akcji 
sprzątania rzeki Gówienki. 


