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Wyżej: W drzwiach kościoła przy ul. Mariackiej  proboszcza Zbigniewa Szlachetkę 
powitał były proboszcz Jan Bartkowiak, czekający z krzyżem i kluczami od parafii    s. 10, 11, 20

Niżej: dzieciom Antoninka, Kobylepola i Zielińca atrakcje wakacyjne sfinansowała Rada Osiedla  s. 9

Ile znaczą słowa prezydentów  

 urzędnIcze manIpulacje

powołać komIsję!

z mIłoścI do dzIecI
polowanIe na wIlkI

wIosenna przyroda zaprasza na majówkęosIedlowe samorządy z mIłoścIą dla dzIecI! 

powItanIe nowego proboszcza na głównej  s. 10,11, 20
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W dużej części już  pięknie zrewitalizowany park przy ul. 
Browarnej w Antoninku.

 

                                                                              
 

 DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019 

 

ROD „CYBINKA” UL. PUSTA 16A 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM   
„ OTWARTE     
OGRODY ” 

Trzeba przyznać, że nowa posadzka z naturalnego kamienia 
w kościele św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii 

prezentuje się bardzo atrakcyjnie. (str. 7)
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legenda zIelIńca
śp józef ślachetka

słowa prezydentów 

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.

Przed ostatnimi wyborami samorządowymi prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak i jego zastępca Mariusz Wiśniewski pojawili 
się w asyście miejskich urzędników na Głównej, aby jej licznych 
mieszkańców publicznie zapewnić, że linia tramwajowa na wspo-
mniane osiedle z całą pewnością zostanie zbudowana w nieodle-
głej przyszłości. Tamte solenne oświadczenia okazały się wszakże 
tylko rzuconymi na wiatr pustymi obietnicami, niegodnymi osób 
na publicznych stanowiskach. 

W maju br. prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Jan 
Gosiewski ogłosił jednoznacznie, że projekt doprowadzenia tram-
waju na Główną już kilka lat temu „trafił na półkę”. Taka powa-
lająca „sensacja” zmusiła wręcz naszą redakcję do podjęcia próby 
ustalenia jaka jest prawda o inwestycji tak istotnej dla całej, szyb-
ko rosnącej społeczności Głównej. Nie tylko napisaliśmy na tych 
łamach o niewiarygodnie sprzecznych informacjach głoszonych 
przez wspomnianych włodarzy Poznania w porównaniu z oświad-
czeniem ich najkompetentniejszego w tej sprawie miejskiego urzęd-
nika. Ponadto zwróciliśmy się  z prośbą o wyjaśnienie drastycznych 
rozbieżności bezpośrednio odddzielnie do prezydenta Jacka Jaśko-
wiaka i oddzielnie do jego zastępcy Mariusza Wiśniewskiego. 

Było to ze wszech miar uzasadnione, bo obaj panowie na swo-
ich przedwyborczych spotkaniach osobiście i oddzielnie zapewniali 
opinię publiczną, że tramwaj na Główną powstanie w najbliższych 
latach. Na łamach „MY” zamieściliśmy wówczas relacje z przed-
wyborczych spotkań z obietnicami wysokich urzędników samorzą-
dowych Poznania. Dlatego teraz, po nieoczekiwanych rewelacjach 
prezesa MZK J. Gosiewskiego, że żaden tramwaj na Główną nie 
jest planowany, wystosowalismy wspomniane wyzej pytania do J 
Jaśkowiaka i M. Wiśniewskiego. Minęły miesiące , a nasze pyta-
nia skierowane bezpośrednio do prezydentów pozostały bez jakiej-
kolwiek odpowiedzi. Mniejsza o lekceważenie przez władzę naszej 
skromnej redakcji, ale jest to jednocześnie lekceważenie wprowa-
dzonych w błąd licznych obywateli, a oni tego raczej nie powinni 
łatwo zapomnieć.                                                 Marcin dymczyk

W wieku 91 lat zmarł pan Józef Ślachetka, który był najstar-
szym  mieszkańcem Zielińca. Cieszył się w środowisku autoryte-
tem i szacunkiem jako człowiek o nieposzlakowanej uczciwości, 
rozwagi i życzliwości. Zamieszkał na tym osiedlu wraz z rodziną 
w 1930 roku, gdy miał 2 lata. JBył do końca  nie tylko mieszkań-
cem wieloletnim, ale i bardzo związanym z osiedlem i tutejszymi 
mieszkańcami. Zasłynął jako znakomity pszczelarz, zdobywa-
jąc ogromną wiedzę w tej dziedzinie oraz imponującą pasiekę. 
Wspominając swoje początki w tej dziedzinie mówił, że jeszcze 
jako młody chłopak zachorował i nie mógł podejmować pracy w 
jakimkolwiek zakładzie. Wtedy zajął się pszczelarstwem. Pomógł 
mu wówczas – jak podkreślał-- wójt Górkiewicz.

Hodował więc pszczoły i produkował miód, propolis (tzw. 
kit pszczeli), mleczko pszczele i pyłki. Na emeryturze przekazał 
wszystko synowi i córce, którzy nadal znakomicie kontynuują 
rodzinną tradycję na niwie pszczelarstwa.

Wiele lat temu w Panu Józefie obudziła się prawdziwa żyłka 
społecznika. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zawią-
zał stowarzyszenie budowy wodociągów. Kolejną inicjatywą było 
założenie gazu i kanalizacji dla osiedla Zieliniec. Pracował wiele 
lat społecznie w Radzie Osiedla, działał bardzo aktywnie wśród 
mieszkańców. Dopiero w 2015 r. zakończył swoją aktywną pracę 
społeczną przechodząc w stan spoczynku. Nadal jednak intere-
sował się wszystkim, co dotyczy osiedla Zieliniec.

Wyróżniony został wieloma nagrodami miejskimi, samorzą-
dowymi, organizacyjnymi  i oczywiście Związku Pszczelarzy.

Pomijając aspekty moralne, etyczne i obyczajowe niepoważ-
nych obietnic prezydentów w kwestii tramwaju, należy zazna-
czyć, że  z brakiem tego rozwiązania Główna sobie dobrze 
poradzi, natomiast prawdziwie bolesnym i groźnym proble-
mem komunikacyjnym tego osiedla są dwa stale zamknięte 
przejazdy kolejowe:  na ulicach św. Michała i Krańcowej. Tu 
konieczne są poważne, kosztowne inwestycje w postaci wia-
duktów lub tuneli, które uwolnią osiedle z bolesnych, krępują-
cych i groźnych okowów. jak dotąd jednak włodarze Poznania 
nawet o tym  nie wspominają, ale z tym tematem w końcu będą 
musieli się odpowiedzialnie zmierzyć. Te inwestycje nie mogą 
czekać na realizację tak długo, jak to miało miejsce w przypad-
ku przejazdu kolejowego na końcu ul. Grunwaldzkiej.  

oto jest problem!
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Członkowie Stowarztszenia Miłośników Doliny Cybiny 
nad Stawem Młyńskim w Antoninku.

szczęślIwej drogI

czym jest  Integracja?

To był szpetny, ale olbrzymi mężczyzna – 
urodził się  w I poł. III wieku, w Azji Mniejszej) 
z twarzą przypominającą psi pysk. Wzbudzał 
obrzydzenie, niechęć, więc wędrował z miejsca 
na miejsce. Pewnego razu, gdzieś nad rzeką, 
spotkał dziecko a ono poprosiło go o przenie-
sienie na drugi brzeg. Choć nurt był niebez-
pieczny, mężczyzna ochoczo wziął pacholę na 
swoje barki. W pewnym momencie stwier-
dził, że  dziecko waży tyle ile dorosły mężczyzna, ale balastu nie 
odrzucił i brnął dalej. Dotarł szczęśliwie do celu a tam stwierdził, 
że niósł na swoich barkach samego Chrystusa! Takie to bowiem 
były niezwykłe czasy. Od tego momentu mężczyzna otrzymał imię 
Krzysztof czyli niosący Chrystusa i odzyskał ludzką twarz. Tyle 
nabożna legenda (jest ich znacznie więcej). Do dziś św. Krzysz-
tof (choć to postać dość enigmatyczna) jest ważny dla Kościołów 
Wschodu i Zachodu, zaliczany do Czternastu Świętych Wspomo-
życieli.  Stał się patronem m.in. podróżujących i kierowców, którzy 
chętnie  wieszają medalik z podobizną świętego pod lusterkiem w 
aucie.  Inna rzecz, że takie wieszadełko może rozproszyć uwagę 
kierowcy i być przyczyną... wypadku. Ot, taki paradoks!

Statystyka kraks, groźnych kolizji drogowych jest przerażająca 
i okrutna – teraz latem, ale i w dni opasujące ,,długie” weekendy, 

w okolicach 1 listopada czy zimą. I nie ma co tutaj podawać licz-
by zabitych na drogach, rannych w wypadkach komunikacyjnych, 
bo każdy dzień te dane zmienia. Można by, pół żartem, pół serio, 
napisać, że coś ten patron podróżujących kiepsko się spisuje. Ale to 
nie tak. Wobec piractwa drogowego, brawury kierowców – bardzo 
często nietrzeźwych, święty Krzysztof jest coraz bardziej bezradny. 
Szeregi musieliby zewrzeć także inni święci ,,od cudów”: św. Anto-
ni z Padwy – patron osób i rzeczy zaginionych, wszak chodzi o to, 
że kierowcy na drogach często... gubią rozum i rozwagę, św. Rita i 
św. Juda Tadeusz  – orędownicy w sprawach beznadziejnych, bo 
tacy beznadziejni są   niedouczeni kierowcy, ale i nierozważni pie-
si, przebiegający jezdnię, choć świeci się dla nich czerwone światło 
(obserwuję to u zbiegu ulic św. Michała i Warszawskiej). Może ci 
święci pospołu ze św. Krzysztofem coś by zaradzili na głupotę kie-
rowców, nieuwagę podróżujących. Ma w każdym razie św. Krzysz-
tof coraz więcej roboty, bo są jeszcze   rowerzyści, panoszący się już 
teraz wszędzie, i dzieciaki, szalejące naJakże banalnie brzmią ha-
sła typu: Kierowco – piłeś (o alkohol chodzi, choćby dnia poprzed-
niego) nie siadają za kółko. Czy też: Zdejmij nogę z gazu, a większe 
będzie prawdopodobieństwo szczęśliwego dotarcia do celu... Ba-
nalne, ale jakże prawdziwe.

W okolicach imienin św. Krzysztofa (25 lipca) przed kościołami 
błogosławione są wszelkie pojazdy. Wszelkie, bo nawet wózki in-
walidzkie, będące przecież ,,pojazdem” dla niepełnosprawnych (co 
uczyniono także w DPS na Komandorii).

Szczęśliwej podróży!                                            Ewa Kłodzińska

Odpowiedź  dziś na naszym osiedlu jest  
prosta. Kiedy niespełna pięć lat temu za-
wiązywałem  stowarzyszenie ,,Przystanek 
Folwarczna”  te działania zostały nazwane 
pogardliwie na łamach „Cybiny – gazety 
ówczesnej Rady Osiedla „zabawami domo-
rosłych społeczników”

Kierunek i wysiłek włożone w te ,,zaba-
wy” dziś procentują. Osiedle A-Z-K stało się przykładem dla in-
nych jak należy działać, by mieszkańcy czuli , że są u siebie i mają 
wpływ na decyzje urzędników, a nie tylko odwrotnie. 

Usłyszałem niedawno dwie opinie. Pierwsza pochodziła od 
urzędnika, który wytykał, że jako Rada Osiedla mamy wciąż ja-
kieś uwagi,  sprawy, które zajmują sporo energii i czasu. Druga 
opinia pochodziła od mieszkanki sąsiedniego osiedla i wyrażała 
wręcz  zachwyt i podziw dla naszych działań i ich skuteczności. 

Festyny osiedlowe, spotkania wigilijne z seniorami , wyjazdy 
wycieczkowe, wakacyjne spotkania z młodzieżą, gazeta ,,Echo 
Osiedla” (redagowana przez uczniów szkół z terenu osiedla) to 
tylko niektóre z działań Rady Osiedla A-Z-K. Kulturalne Lato 
A-Z-K stało się już częścią letniego życia mieszkańców !

Na terenie działają też prężnie stowarzyszenia oraz Funda-
cje. Rada Osiedla koordynuje i wspiera je  w statutowych celach. 
Przystanek Folwarczna oprócz działalności charytatywnej orga-
nizuje rajdy rowerowe, a Fundacja Restart zajęcia z młodzieżą na 
Darzyborze oraz Kobylepolu. Stowarzyszenie ,,Pogotowie Spo-
łeczne prowadzi świetlicę na Darzyborze i czynnie wspiera RO. 
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu,,Monar” dba o wy-
gląd osiedla biorąc udział w akcjach jego sprzątania.

Powyższe organizacje i stowarzyszenia  wpisały się już na sta-
łe  w krajobraz osiedla. Niedawno powstałe ,,Stowarzyszenie Mi-
łośników Doliny Cybiny” zajmie się zarządzaniem pięknymi 
stawami osiedlowymi. Jego członkowie będą propagować ideę 
ekologi,wędkarstwa i rekreacji .Obecnie trwa nabór do stowarzy-
szenia, a po zakończeniu i podpisaniu umowy użyczenia przez 
Zakład Lasów Poznańskich ( reprezentujących miasto Poznań) 
jego działalność ruszy pełną parą.

Jeśli ktoś czuję w sobie „żyłkę ,,ekologiczną” zapraszamy do 
odbioru deklaracji członkowskiej. Można ją odebrać, wypełnić i 
oddać w sklepie ,,HALIN” przy ul. Majakowskiego/Piwna w Ko-
bylepolu. Tworzona jest obecnie strona, działa już facebook o tej 
samej nazwie co stowarzyszenie. 

Do zobaczenia zatem  na osiedlu.  
                                                Pozdrawiam  Krzysztof Bartosiak 

Darmowy seans filmowy letnim wieczorem pod chmurką
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Społeczni obrońcy doliny Szklarki nie od 
dziś mają ważne powody, aby nie ufać miej-
skim urzędnikom, zwłaszcza Wydziałowi 
Gospodarki Nieruchomościami i  Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej. Ich działania oka-
zywały się rażąco sprzeczne z interesem 
publicznym i zdumiewająco przychylne in-
westycyjnym planom prywatnego właściciela 
części cennego przyrodniczo obszaru. Jesz-
cze za rządów  prezydenta R. Grobelnego jego współpracownicy 
w 2008 roku chcieli pozwolić deweloperowi z Krakowa  Jerze-
mu Donimirskiemu budować w cennej dolinie osiedle mieszka-
niowe, twierdząc, że taka dewastująca inwestycja  „jest zasadna”. 
Dopiero zdecydowany sprzeciw i działania grupy mieszkańców 
doprowadziły do zatrzymania urzędniczych manipulacji i wyda-
nia odmowy warunków zabudowy. 

Następnie, pod naciskiem mieszkańców i ekologów, w 2010 
roku powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego „Strumień Szklarka”, mający trwale chronić przyrodniczy 
skarb przed deweloperskimi zakusami . W artykule „Bój to był 
nasz ostatni? ostrzegałem wtedy proroczo, że „zwycięstwo nie jest 
dane na zawsze” . Miałem rację, bo w ostatnich latach urzędnicy 

znów zaczęli przygotowywać, wyraźnie na czyjeś  zamówienie, 
warunki umożliwiające budowę domów mieszkalnych w doli-
nie Szklarki. 

I tym razem wszakże ten zbrodniczy zamiar się nie powiedzie. 
Nie pozwolimy zabrać ani piędzi ziemi pod zabudowę tego cu-
downego miejsca, które winno  służyć wszystkim następnym 
pokoleniom mieszkańców, jak służy poprzednim od stuleci. Już 
680 mieszkańców podpisało listę protestujących przeciwko pla-
nom zabudowy doliny Szklarki. Akcja znalazła cenne popar-
cie w radnych miejskich, na łamach „Czasopisma Mieszkańców 
„MY”, „Gazety Wyborczej” i w innych mediach.  

Czekamy jeszcze i będziemy czekać do skutku na decyzję 
prezydenta Poznania odefinitywnie kończącą wszelkie prace 
nad haniebnym dla urzędników mpzp „W rejonie ulicy do-
bromiły”. Już sama ta nieścisła nazwa skandalicznego, wręcz 
przestępczego w założeniu dokumentu jest manipulacją, bo 
umożliwia różne interpretacje lokalizacji  inwestycji „w rejonie”. 
Są duże trudności z dokładnym umiejscowieniem planowanych 
domów i zapewne o to właśnie urzędnikom chodzi , żeby było 
mętnie i nieprecyzyjnie. Na moje interpelacje otrzymuję z MPU 
niekontretne odpowiedzi albo nie otrzymuję ich wcale.  

Urzędnicy nie mówią wprost, że chcą umożliwić budownic-
two na klinie zieleni, ale w jakimś „rejonie”. Żonglują nazwa-
mi typu  „ekstensywna zabudowa mieszkaniowa”, a to określenie 
oznacza objęciem zabudową dużego obszaru doliny. 

dość tego! domagamy się zrewitalizowania zdewastowanej 
części doliny Szklarki i nadanie jej całej statusu użytku ekolo-
gicznego.                                                        Henryk Rozwadowski

urzędnIcze manIpulacje
Jak podstępami chcą zabudować klin zieleni

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 11 
czerwca b. r.  odbyła się ogólnopolska konferencja "Harcerstwo 
jako pedagogia - życie bez przygód byłoby śmiertelnie nudne" 
zorganizowana przez Instruktorski Krąg Akademicki im Tadeusz 
Strumiłły. 

W pierwszej części sesji plenarnej druh dr Bartłomiej Wróblew-
ski (poseł na sejm) opowiadał o swojej drodze do zdobycia „Ko-
rony Ziemi”, a hm. Zbigniew Popowski  relacjonował przebieg 
sztafety rowerowej „Bike jamborre – rowerami dookoła świata”. 

W następnej części sesji głos zabrali - hm. Grzegorz Nowik – 
Przewodniczący ZHR, który w gawędzie „Karafka la Fontaine’a”  
wykazał, że na harcerstwo każdy może mieć inny punkt widze-
nia, hm. Anna Nowosad z gawędą „Harcerska przygoda – szkoła 
życia, którą warto przeżyć” oraz dh prof. WSB Ryszard Sowiń-
ski, który opowiedział o harcerstwie i konspiracji w latach 1981 – 
1989, na podstawie „swojego” LO nr 1 w Poznaniu. 

Po przerwie na lunch dh prof. Sławomir Futyma między inny-

O harcerstwie naukowo

to jest przygoda

mi ciekawie opowiadał o „mieście dzieci świata” w Podgrodziu 
k. Szczecina, a hm. Andrzej Polaszek  - członek GK Royal Ran-
gers Polska wspomniał twórcę grup OAZOWYCH – ks. Fran-
ciszka Blachnickiego i jego dewizę „ramię w ramię, kontra 
twarzą w twarz”. Cel konferencji - to jest wymiana myśli, poglą-
dów, doświadczeń naukowych oraz harcerskich został w pełni 
osiągnięty.. Szczególne podziękowania należą się Instruktorskie-
mu Kręgowi Akademickiemu  im. Tadeusza Strumiłło za spraw-
ne przeprowadzenie konferencji.

                    Władysław Szymański hm.,  Barbara Król phm.

Przekwalifikowanie części doliny Szklarki z kategorii „zie-
leń” na kategorię „budownictwo mieszkaniowe” nosi tak 
jaskrawe znamiona korupcji i działania na prywatne zamó-
wienie, że koniecznie powinno stać się przedmiotem zbadania 
przez stosowną komisję specjalną, która dokładnie rozpozna 
i wyjaśni udział w tych karygodnych działaniach konkret-
nych miejskich urzędników. Trzeba odpowiedzieć na pytanie 
kto doprowadził do zagadkowej miany konkretnego fragmen-
tu w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego Poznania z 2014 roku. jako redakcja „MY” 
zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi (WGN) o udostępnienie nam pisma wysłanego do Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej ze zleceniem przystąpienia do 
opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, który przekreślałby już istniejący dobry 
plan „Strumień Szklarka” z 2010 roku. Kierownictwo WGN 
odmówiło nam udostępnienia wspomnianej korespondencji, 
chociaż powołaliśmy się na ustawę o dostępie do informacji 
publicznej. Urzędnicy chcą tu wyraźnie zataić kompromitu-
jące ich kulisy postępowania szkodliwego interesowi publicz-
nemu.                                                       Marcin dymczyk 

powołać komIsję !
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za-marzenie samo
r ządowca

Pod  hasłem „Natura inspiracją i tworzywem”, od-
była się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 pią-
ta edycja Wakacyjnych Warsztatów Twórczych. W 
zajęciach wzięli udział uczniowie w wieku od sześciu do 
szesnastu lat, wielu po raz kolejny! Warsztaty prowadziły Li-
liana duda - plastyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 19  
w Poznaniu oraz niżej podpisana. 

Uczestnicy działali w szkole i w plenerze, indywidualnie  
i w grupach. Ćwiczenia i zadania poprzedzane były prezenta-
cją twórczości artystów tworzących w ramach nurtu  Land art - 
sztuka ziemi. Ze zgromadzonych przez uczestników materiałów 
przyrodniczych powstały owady, znaki na ziemi, reliefy i mobile. 
Uczniowie zaprzyjaźniali się z drzewami snując wielokolorowe, 
przestrzenne wątki i tworzyli prace malarskie. Bogactwo ota-
czającej natury, wyobraźnia i wrażliwość uczniów zaowocowały 
ciekawymi i oryginalnymi realizacjami. Młodym artystom dzię-
kujemy za udział, zaangażowanie i twórcze działania. Wszystkie 
powstałe podczas warsztatów prace zostaną zaprezentowane we 

Zezpół Szkolno-Przedszkolny nr 7

natura InspIracją I tworzywem

wrześniu na wernisażu, na który już dziś serdecznie zapraszamy. 
O jego terminie poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie dziękujemy głównemu sponsorowi warsztatów  
- Radzie Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole. Dzięki 
przekazanym środkom uczniowie naszej szkoły mogli ciekawie 
i twórczo spędzić pierwsze wakacyjne dni. Dziękujemy Radzie 
Rodziców ZSP nr 7, która po raz kolejny sponsorowała poczę-
stunek dla uczestników.   Uczestnicy  warsztatów nie mają wąt-
pliwości, że natura może być zarówno źródłem inspiracji, jak i 
interesującym tworzywem. Elżbieta Witkiewicz, nauczycielka 
plastyki ,organizatorka i koordynatorka projektu

Z inicjatywy  Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego Gminy Kamieniec i mieszkańców Ujazdu,  od-
dając hołd mieszkańcom Ziemi Grodziskiej  walczącym 
o wolność  naszej Ojczyzny, ufundowano symboliczny 
dowód pamięci: „Kopce Wolności w Ujeździe”. Inicjaty-
wę tę wspierała Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 
imienniczka Powstańców Wielkopolskich 1918/19.

 Do odsłonięcia i przeprowadzenia uroczystości włą-
czył się "Przyjaciel Ujazdu" - Krąg Starszyzny Harcerskiej 
„Dziewiątacy” z Poznania.  Na uroczystości do Ujazdu 
przyjechali członkowie Kręgów Seniorów ZHP z: Gniezna, 
Konina, Leszna, Poznania (w tym OWAR), Słupcy, Trze-
meszna, Wągrowca. Obchody zakończyła polowa msza św. 
w koncelebrze której uczestniczył ks. Łukasz Konatowski

.                                              Hm. Władysław Szymański 

kopce wolnoścI w ujeźdzIe

Na zdjęciu z prawej: symboliczny Kopiec Wolności 
w Ujeździe na Ziemi Grodziskiej, poświęcony pamięci 

Powstańcom Wielkoposkim
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Teatr Scena na Piętrze
nIby są wakacje

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
po czym stąpamy

Nieprawdą jest, że w Scenie na Piętrze są wakacje. Owszem, 
nie ma spektakli, ale trwają jednak gorączkowe przygotowania 
do 41. sezonu. Są prowadzone rozmowy z potencjalnymi wyko-
nawcami (będzie sporo wydarzeń stricte teatralnych), wybiera-
ne są najciekawsze oferty. Dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz 
niedawno obejrzał występ Laury Łącz (piszemy o nim w innym 
miejscu) na Komandorii, wręczył aktorce bukiet róż, okoliczno-
ściowe wydanie – pamiątkę z minionego sezonu (wszak artystka 
przy Masztalarskiej jeszcze nie występowała) – któż wie, może ją 
zobaczymy. Z całą pewnością 41. sezon rozpocznie się 30 wrze-
śnia komedią autorstwa Marzanny Graff – w aktorskim duecie z 
Aleksandrem Mikołajczakiem. ,,Trudno uwierzyć” wyreżysero-
wał Konrad Stępkowski. Wiadomo też, że zaraz na początku li-
stopada będziemy obchodzić kolejną rocznicę śmierci Romana 
Wilhelmiego, na skwerku przy popiersiu Artysty. A w grudniu 
odbędzie się tradycyjnie koncert charytatywny. Inne szczegóły 
41. sezonu Sceny na Piętrze przedstawimy w kolejnym nume-
rze MY.   

Można powiedzieć, że po blisko 3 latach, remont sięgnął, no, 
nie bruku, ale … posadzek. W dawnych czasach parafianie stą-
pali po drewnianych czy ceglanych płytach. Z czasem zaczęto 
je zastępować np. płytami wapiennymi. Tak jest np. w katedrze, 
farze, kościele św. Małgorzaty na Śródce i św. Kazimierza przy 
Bydgoskiej a i remontowanej świątyni na Komandorii. Szczegóły 
geologiczne pozostawiam specjalistom, a i tak informacje jakie 
otrzymałam od kierownika robót p. Macieja Korka, jakie wy-
czytałam w artykule Henryka Walendowskiego (Kronika Miasta 
Poznania 1994 3-4) stają się  frapującą opowieścią. Ot, choćby 
,,marmury i alabastry ze Szwecyjej”  - to proboszcz ks. Teles-
for Loserez w 1875 r. dał nową posadzkę ,,z szwedzkich flisów” 
(jemu też zawdzięczamy ,,nowy ołtarz główny”).

inach m.in. polskie zboże, były obciążane właśnie tymi płytami 
kamiennymi, zamawianymi przez polskie zakony – do kościołów 
i innych obiektów. Z Gdańska transportowano je szkutami wiśla-
nymi a później lądem ,,brykami mocnymi po 6 koni z drągami 
dębowymi”. 

I docierały także do Poznania.  Do kościoła św. Jana Jerozolim-
skiego trafiły prawdopodobnie z innych kościołów rozebranych 
czy skasowanych przez władze pruskie. Ów wapień gotlandz-
ki (żaden to ,,marmur ani alabaster” jak błędnie nazywano) ze 
Szwecji znajduje się w nawie głównej i bocznej. Jest fachowo 
czyszczony i odnawiany, są uzupełniane ubytki. Natomiast w 
prezbiterium i zakrystii położono nową posadzkę. A to już z in-
nych złóż, polskich z Bolechowic. W Kaplicy św. Krzyża leży z 
kolei tzw. ,,morawica” z Kopalni Wapienia Morawica (działa od 
45 lat i jest jedną z największych w kraju) z okolic Kielc. Ten wa-
pień pochodzi z okresu jurajskiego, powstał 155 – 161 mln lat 
temu. Mówią znawcy, że taka płyta uderzona brzmi jak metal... 
Znajduje się m.in. w kościele oo. dominikanów, w Bibliotece Ra-
czyńskich.  Będąc w kościele św. Jana Jerozolimskiego warto więc 
spojrzeć pod nogi i zobaczyć, że oto stąpamy po... zabytkach!                                                                  

                                                                         Ewa Kłodzińska

W Kaplicy Św. Krzyża leży posadzka z kopalni wapnia 
jurajskiego Morawica koło Kielc. 

Nowa posadzka w prezbiterium i w zakrystii 
ze skały z Bolechowic. 

 Drogę do Poznania przebyły długą i, rzec można, wielce uroz-
maiconą, bo aż z szwedzkich Olandii i Gotlandii. Czas powstania 
tej skały datuje się na 450 mln lat temu. Statki w drodze powrot-
nej z Niderlandów do Gdańska, pozostawiwszy w odległych kra-

W minionym sezonie ostatnim akcentem – i to mocnym – był 
występ duetu z Koszalina Lucy&Tom z koncertem ,,Wieczór w 
Paryżu”. Była to imponująca prezentacja muzyki klasycznej i 

rozrywkowej, wyśpiewana przez mezzosopranistkę Lucy z to-
warzyszeniem  gitary elektrycznej (!), na której grał Tom. Teatr, 
kabaret, jazz, rock, blues – podczas jednego koncertu! 

                                              (EK.) Foto: Krzysztof Styszyński
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mnIchem być 
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”.

browar kobylepole  

Widok mnichów ubranych w charakterystyczne pomarań-
czowe szaty jest czymś powszechnym w Tajlandii. Szacuje się, 
że około pół miliona mężczyzn wiedzie życie buddyjskiego za-
konnika. jak wygląda takie życie? Czym zajmują się mnisi? jak 
się do nich odnosi reszta społeczeństwa? Otóż mnisi są w Taj-
landii osobami powszechnie szanowanymi, a wręcz uważany-
mi  za święte. do świętości im daleko, ale o tym za chwilę…

W społeczeństwie tajskim istnieje przekonanie, że każdy męż-
czyzna powinien spędzić jakiś czas w klasztorze. Dopiero wte-
dy jest uważany za dorosłego i gotowego do założenia rodziny. 
Mnisze szaty zakładają też młodzi Tajowie w wieku poborowym 
– bardziej uśmiecha im się post i medytacja, niż bieganie po 
dżungli z karabinem.

Zostanie mnichem to bowiem niekoniecznie poświęcenie do 
końca życia. Czasem można zostać mnichem na… jeden dzień! 
Tajowie robią tak, kiedy umrze im ktoś z rodziny. Wierzą bo-
wiem, że obecność mnicha (nawet takiego „krótkoterminowe-
go”) ułatwia duszy zmarłego podróż do Nieba.

Jak wygląda typowy dzień mnicha? Budzi się on po czwartej 
nad ranem i medytuje mniej więcej do godziny szóstej. Potem 
sprząta swoją kwaterę i wychodzi na miasto z wielką metalową 
miską. Chodzi z nią po ulicach, a ludzie wkładają do owej mi-
ski dary – głównie żywność. W drodze do szkoły bardzo często 
spotykam mnichów przyjmujących dary od ludzi. Po włożeniu 
jedzenia do miski darczyńca klęka, a mnich wypowiada w po-
dzięce krótką modlitwę w jego intencji. Po około godzinie mnich 
wraca do klasztoru i wspólnie ze współbraćmi spożywa śniada-
nie złożone z przyniesionych darów. 

Po śniadaniu młodzi mnisi udają się do szkoły świątynnej, 
gdzie zgłębiają tajniki buddyzmu. Starsi mnisi mają dyżury w 
świątyni, spotykają się z wiernymi albo uczą w szkole. O godzi-
nie 18:40 wszyscy mnisi gromadzą się w świątyni i śpiewają przez 

godzinę. Potem jest medytacja i udanie się na spoczynek. Czasu 
na imprezowanie nie ma, bo przecież pobudka już po czwartej 
rano!

Jakie są mnisze zobowiązania? Otóż istnieje ponad dwieście 
zasad, których porządny mnich powinien przestrzegać! Naj-
ważniejsze są jednak: absolutny zakaz zabijania jakiegokolwiek 
stworzenia, szacunek dla czyjejś własności, wstrzemięźliwość 
seksualna, obowiązek mówienia prawdy oraz powstrzymanie się 
od używek typu papierosy lub alkohol.

Mnisi zazwyczaj nie mają nic przeciwko wspólnym fotkom z 
turystami, należy jednak pamiętać, że mnich nie może dotykać 
kobiety! Nawet własnej matki! Wyjątek stanowi sytuacja, kie-
dy matka jest chora – wtedy może się nią normalnie opiekować. 
Dlatego proszę Drogie Czytelniczki gazety „MY”, by podczas po-
bytu w Krainie Uśmiechu starały się nie dotykać buddyjskich 
mnichów. Biedak będzie potem musiał to odpokutować dodat-
kową modlitwą i medytacją.

W mojej szkole mnisi pojawiają się regularnie co miesiąc. Ma 
wtedy miejsce krótka uroczystość, a dzieci przynoszą przygoto-
wane przez rodziców wiktuały. Mnisi wracają po uroczystości do 
swojej świątyni z ogromnymi workami pełnymi jedzenia. Mamy 
też jednego mnicha – nauczyciela, który uczy nasze dzieciaki 
podstaw buddyzmu. Niestety nie rozmawiałem z nim, ponieważ 
on w ogóle nie mówi po angielsku.

Czy biały człowiek, czyli farang może zostać mnichem? Ależ 
oczywiście, dlaczego nie? Pamiętajmy, że buddyzm to nie reli-
gia, tylko sposób życia, więc każdy może zostać mnichem. Na 
Youtubie bez trudu znajdziecie wywiad z naszym rodakiem, któ-
ry kilka lat temu przywdział mnisze szaty i mieszka w jednym z 
buddyjskich klasztorów w Tajlandii.

Mnich nie powinien palić papierosów, ani pić alkoholu, ale nie 
znaczy to, że nie może korzystać z nowinek technicznych. Widok 
mnicha z iPhonem w ręku lub używającego laptopa nie należy 
do rzadkości.

Jak wspomniałem wyżej wielu Tajów uważa mnichów za osoby 
święte. A jak z tą ich świętością naprawdę jest? Ano różnie…

Co jakiś czas w Tajlandii wybucha jakiś skandal z mnichami w 
roli głównej. A to znaleziono przy jakimś narkotyki (jedno z naj-
gorszych możliwych przestępstw w Tajlandii), a to jakiś starszy 
mnich został oskarżony o molestowanie swoich młodych pod-
opiecznych, a to w końcu w którymś z klasztorów prano brudne 
pieniądze. Zatem różnie to bywa. Tajemnicą poliszynela jest fakt, 
że wielu mnichów to byli więźniowie, którzy po odbyciu kary 
ubierają pomarańczowe mnisze szaty, bo po prostu nie mają do-
kąd pójść.                                                                Mateusz Biskup

Widok mnicha ze smartphonem  to nic nadzwyczajnego.

Mnich przyjmujący dary o ludzi to częsty widok w czasie mojej 
drogi do pracy. 



9

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Parafia Ducha Świętego Antoninek

    „Dziecko to dar od Boga, które zakwita pod wpływem 
miłości.”                                                                 Phil Bosmans

Zespół Caritas Parafii Ducha Świętego w Antoninku zorga-
nizował wakacyjne spotkania dzieci i młodzieży. Odbyły się w 
ostatnim tygodniu czerwca , a obfitowały w  wyjazdy w ciekawe 
miejsca i  różne zajęcia. Wybraliśmy się  na  pieszą wycieczkę nad 
pobliską  Maltę .Czas wypełniliśmy grą w mini golfa, jazdą po to-
rze saneczkowym, pobytem na placu zabaw. 

   Byliśmy w Puszczykowie w pracowni A. Fiedlera i Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji. Podziwialiśmy kopię w skali 1:1 statku K. Ko-
lumba -„Santa Maria ”i piramidę egipską oraz replikę samolotu  

z mIłoścI do dzIecI

Hurricane, na którym walczyli lotnicy w czasie II wojny świa-
towej.   Udaliśmy się do Konina do Centrum Edukacji i Roz-
woju ”Mikroskala.” To niezwykłe miejsce, pełno wystaw, makiet 
przedstawiających różne wydarzenia.

Autokar zawiózł nas do Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy. Byliśmy w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej 
w Mniszkach. Własnoręcznie  robiliśmy z gliny wazoniki i kubki 
,które przywieźliśmy do Poznania. Spotkaliśmy się  z nauczycie-
lem, który zabrał nas do klasy z dawnych lat. Były ławki połączo-
ne z siedziskiem, dzwonek ręczny, tablica na stojaku, stalówka 
obsadką, kałamarz z atramentem. Ponadto spotkaliśmy się z ko-
walem w kuźni, w sklepie kolonialnym, z szewcem ,kaletnikiem 
i bednarzem.

Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkań Stowarzyszeniu 
Pogotowie Społeczne, Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-KO-
bylepole , wolontariuszom  z Parafialnego Zespołu Caritas. 

                                                                  Kazimiera Grabarczyk

W dniach 3 i 11 lipca br. Rada Osiedla  z Pogotowiem Spo-
łecznym zorganizowała 2 wyjazdy do gospodarstwa agrotury-
stycznego "Stara chata u Kowola" w Kluczewie. Uczestnikami 
pierwszego wyjazdu byli mieszkańcy Antoninka i Zielińca, na-
tomiast drugiego mieszkańcy Kobylepola. W wyjazdach uczest-
niczyło 120 osób.

Przejazdy bryczką po okolicy, pokazy kucia podkowy, space-
ry oraz wspólna zabawa z poczęstunkiem ze "Świniobicia"dały 
wszystkim dużo radości. Zdjęcia pokazują atmosferę wyjazdów.

 Pozdrawiam                                           Mieczysław Wachowiak
                                                              Przewodniczący RO AZK

Antoninek-Zieliniec -Kobylepole
wycIeczkI na wIeś
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powItanIe
I wprowadzenIe

proboszcza
Piękna ceremonia powitania przez wiernych nowo 

mianowanego proboszcza parafii pw NMP Niepokala-
nie Poczętej na Głównej księdza Zbigniewa Szlachetkę 
i przekazanie temu kapłanowi obowiązki duszpasterza 
przebiegły w sposób, który może być wspaniałym wzo-
rem organizowania takich doniosłych wydarzeń. 

Przebieg uroczystości obejmował wszystko, co obejmo-
wać powinien, a klimat serdeczności, szacunku  i życzliwo-
ści u niejednego uczestnika budził przyjemne wzruszenia 
, satysfakcję i dumę. Trzeba tu podkreślić szczere pragnie-
nie parafialnej społeczności, aby doniosłemu wydarzeniu 
zmiany proboszcza   nadać formę nacechowaną wielką kul-
turą i taktem. Takie godne szacunki pragnienia  wiernych 
zbiegły się ze szlachetną aprobatą byłego, wieloletniego 

proboszcza  księdza Jana Bartkowiaka i jego następcy księ-
dza Zbigniewa Szlachetki. Obaj kapłani zrobili wszystko, 
aby uroczystość przekazywania i przejmowania probosz-
czowskiego obowiązku odbywała się w atmosferze najlep-
szych chrześcijańskich cnót, ideałów humanizmu i szczerej 
miłości bliźniego. 

Przebywający w stanie spoczynku ksiądz Jan Bartkowiak 
jeszcze bardziej umocnił wobec siebie miłość parafian, a 
ksiądz Zbigniew Szlachetka zyskał wielki kredyt sympa-
tii i gotowość powszechnej pomocy wiernych w dziele jak 
najlepszego kierowania parafią. Po takim godnym podzi-
wu i naśladowania początku można być pewnym, że pa-
rafię czeka chwalebny etap jej historii, która zapisze  się w 
kronikach złotymi zgłoskami. Nasza redakcja życzy tego 
obecnemu duszpasterzowi. Organizatorom i uczestnikom 
uroczystości serdecznie dziękujemy za wykonanie pięk-
nych zdjęć i ich udostępnienie . Szczególne podziękowanie 
za dostęp do zdjęć ze strony internetowej parafii składamy 
panu Ludwikowi Troińskiemu. Oglądając te obrazy można 
jakby uczestniczyć we wspaniałej  uroczystości rozpoczętej  
o godzinie 17 dnia 1 lipca w koś ciele parafialnym przy ul. 
Mariackiej na Głównej.                                                    Md

Były proboszcz ks. Jan Bartkowiak w asyście zmierza z  krzyżem i kluczami, 
aby przy wejściu powitać nowego proboszcza ks. Zbigniewa Szlachetkę 

Delegacja wprowadza ks. proboszcza Z. Szlachetkę do kościoła.   

Po przekazaniu kluczy - moment uszanowania krzyża 

  
Obaj proboszczowie już razem w prezbiterium
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Nowy proboszcz już z parafialnymi kluczami Pierwsze podejście do ołtarza

Ks. Proboscz Z Szlachetka odprawia pierwszą mszę św. Pierwsze słowa skierowane bezpośrednio do wiernych 

Po pierwszej wspólnej mszy św.  Spotkanie po mszy św. w zakrystii 

Parafianie jeszcze czekaja na nowego proboscza Moment wręczania kwiatów i składania gratulacji 
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szkoła podstawowa z oddzIałamI gImnazjalnymI nr 45 Im. orp „poznań” przy ul. harcerskIej 3
             ZIELONA SZKOŁA
Goszczanowo to zaciszna miejscowość w samym sercu Pusz-

czy Noteckiej, nad brzegiem malowniczego jeziora. Tu właśnie 
29 maja  pojawiła się wesoła grupa młodzieży z klas 6a, 6b i 7a, 
gotowa na niezwykłą sportową przygodę. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na trzy drużyny, które od samego rana aż do wieczora 
musiały zmierzyć  się z przeróżnymi zadaniami. Był paintball la-
serowy leśny, survival,  bezpieczne strzelanie z broni ASG i łuku, 
wspinaczka, kajaki, gry drużynowe, a także podchody i balonia-
da.  Dzieci poznały gry w jakie grają ich rówieśnicy z innych kra-
jów, a miłośnicy tańca mogli poszaleć podczas dyskoteki. Między 
zajęciami była chwila na odpoczynek często wykorzystywany na 
wspólne zabawy integrujące. Niektórzy potrzebowali dodatko-
wego chłodzenia całego ciała wodą, a inni z kolei mieli potrze-
bę przemycia mopem hotelowych korytarzy.  Dobre nastroje i 
apetyt dopisywały wszystkim,  także  naszym opiekunom i tre-
nerom. 

               CZAS OdPOCZYNKU
W pierwszym tygodniu wakacji 42 uczniów z klas I, II i III 

uczestniczyło w półkoloniach, które kolejny już raz zostały zor-
ganizowane przez nauczycieli naszej szkoły, dzięki środkom  z 
Rady Osiedla Główna  oraz  wsparciu Akcji Katolickiej. W ciągu 
pięciu dni uczniowie uczestniczyli w  licznych zabawach sporto-
wo-rekreacyjnych, odwiedziły Multikino Malta  oraz bawiły się 
w Fabryce  Śmiechu „Michałek”. Ostatniego dnia przedstawicie-
le Akcji Katolickiej zorganizowali w Bogucinie poczęstunek dla 
uczestników półkolonii, natomiast Rada Osiedla Główna obda-
rowała dzieci piłkami do siatkówki. Wszyscy z uśmiechem na 
twarzy zakończyli pełen wrażeń tydzień. 

    W WIEjSKIEj ZAGROdZIE 
Uczniowie klas drugich odwiedzili starą szkołę oraz gospodar-

stwo rolne we wsi Konarskie. Tam dowiedzieli się jak wyglądała 
nauka w dawnej szkole, pisali patykiem i atramentem. Zobaczy-
li dawne narzędzia wykorzystywane przez rolników oraz dowie-
dzieli się jak dawnej wyglądała praca ludzi na wsi. Dzieci spotkały 
się także z mieszkańcami gospodarstwa - kaczkami, kurami, świ-
nią, kozą i królikami. Przekonały się, że królem podwórka jest 
kogut Generał. Nie zabrakło czasu na harce i zabawy. Po drodze 
dzieci spacerowały nad jeziorem Kórnickim oraz podziwiały za-
mek w Kórniku. To był wyjątkowo udany dzień. 

             LATO W MIEŚCIE
W dniach 1-5.07. b r. 26 uczniów z klas I-III uczestniczyło 

w półkoloniach zorganizowanych przez szkołę w ramach akcji 
Urzędu Miasta Poznania pt. „Lato w Mieście”. Przez cały tydzień 
na naszych uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci zwiedzi-
ły poznańskie lotnisko na Ławicy. Wszyscy świetnie się bawili 
w Fabryce Śmiechu Michałek oraz poznawali tajniki wypiekania 
pizzy podczas warsztatów w Akademii Pizza Express. Uczniowie 
odwiedzili Multikino Malta, gdzie obejrzeli film. pt. „Sekretne 
życie zwierzaków domowych 2”. Z ogromną chęcią przeszli na 
teren Malty Ski, gdzie zjeżdżali na pontonach oraz szaleli na po-
bliskim placu zabaw.

Wybrali się do parku linowego Pyrland Park Linowy, a następ-
nie znów odwiedzili Maltę Ski, gdzie tym razem bawili się na to-
rze saneczkowym oraz pontonach. Na koniec odwiedzili również 
cukiernię E. Brody, gdzie zjedli przepyszne lody. W ostatni dzień 
dzieci odwiedziły Muzeum Rogala, przespacerowały się po Sta-
rym Mieście oraz świetnie bawiły się w kręgielni w galerii MM.

Piękna pogoda, dobre humory oraz wiele wrażeń sprawiły, że 
wszyscy uczestnicy półkolonii będą mile wspominać wspólnie 
spędzony czas.
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 nareszcIe w domu!
Dziewczynka na tułaczym szlaku(10)

30 stycznia 1947 r. ,,Repatriant” 
donosił: ,,w ubiegłym tygodniu do 
Dziedzic przybył pierwszy trans-
port polskich repatriantów z Liba-
nu i Indii w liczbie 600 osób”... Od 
maja 1945 r. do 11 kwietnia 1949 r. 
na terenie Dziedzic funkcjonował 
Specjalny Punkt Etapowy Zachodni 
– jeden z trzech największych, obok 
Gdańska i Szczecina, utworzony w 
Polsce dla repatriantów. Przewinę-
ło się tutaj pół miliona ludzi spo-
śród 1,3 mln powracających z różnych części świata z wygnania. 
Wzdłuż granicy było 16 punktów etapowych.  

nak Kazik, zaopatrzony w potężny kij,  dawał nam jakieś poczu-
cie bezpieczeństwa,  był pomocny, bo tłumoków mieliśmy sporo. 
Dotarliśmy do stacji Warszawa-Wschód. Tam załadowaliśmy się 
w sanie, które pełniły rolę taksówek i przez zrujnowane miasto, 
w świszczącym  wietrze pojechaliśmy na Dworzec Wileński. Wi-
doki były przerażające. Płakaliśmy w milczeniu, widząc ogrom 
zniszczeń – przecież po upadku Powstania Warszawskiego hitle-
rowcy starali się ogniem zrównać Warszawę z ziemią...

Wśród powracających po siedmiu latach tułania się (po de-
portacji z rodzinnego Baraku na Grodzieńszczyźnie) po świecie 
(Rosja, Iran, Indie i kraje Europy w drodze powrotnej)  była ro-
dzina Gromadzkich: pani Józefa oraz jej sześcioro dzieci, a wśród 
nich – wówczas 17-letnia Zosia. Pani Zofia Maślak ( z domu Gro-
madzka)  opowiedziała nam swoje wojenne i powojenne losy.

Dziś – dokończenie tej frapującej historii...
-To był niezwykle mroźny styczniowy dzień 1947 roku – wspo-

mina pani Zofia Maślak. - Podobny do tego sprzed siedmiu lat 
gdy zaczęliśmy naszą tułaczkę. Ludzie z radością całowali ziemię 
pokrytą śniegiem. Był wielki płacz wzruszenia, że oto jesteśmy w 
ojczyźnie! Witały nas transparenty, orkiestra kolejarska i... Pol-
ska Kronika Filmowa, która uwieczniała repatriantów, wysiada-
jących z pociągu. Kamerzysta sobie mnie upatrzył, ale coś nie 
tak poszło, więc, ku mojemu zdumieniu, musiałam wziąć toboł-
ki, wrócić do wagonu  i... wysiąść jeszcze raz! Poczułam się jak 
aktorka. No, nie w Hollywood – uśmiecha się pani Zofia.

Kolejny przystanek był w Katowicach, gdzie w specjalnym 
punkcie mama i Marysia (już 24-letnia) załatwiły zaświadczenia, 
dzięki którym mogliśmy bez biletów podróżować dalej. Jeszcze 
w Rzymie dostaliśmy list od ojca, że jako zdemobilizowany żoł-
nierz, podchorąży Wojska Polskiego dostał dom we wsi Nawiady, 
12 km od Mrągowa. W rzeczywistości to była ogromna ponie-
miecka willa z 8 pokojami. A do tego 30 ha ziemi! Po jakimś cza-
sie zamieniliśmy dom na znacznie mniejszy z 5. ha ziemi. Teraz z 
Katowic musieliśmy kierować się na Olsztyn.  Kolejna przesiad-
ka była w Warszawie. Nikt się nami już nie opiekował. No, może 
oprócz Kazika, który wracał do swoich na Pomorzu. Liczył na 
względy 20-letniej Heli, ale jej się ten chłopak nie spodobał. Jed-

Podróż do Olsztyna trwała wiele, wiele godzin. A potem jesz-
cze do Mrągowa. Dojechaliśmy na miejsce z soboty na niedzie-
lę. Pusto, nigdzie żywej duszy, mróz – choć można było się nieco 
ogrzać przy żeleźniaku, dokładaliśmy nasze kartony, aby było 
trochę cieplej.  Nie było szans, aby ktoś zawiózł nas do tych Na-
wiad, ojca nie było jak powiadomić, że już jesteśmy. Marysia po-
stanowiła, że postara się sama do niego dotrzeć, a potem wrócić 
po nas. Z jej późniejszej relacji wiem, że gdzieś na drodze złapała 
ciężarówkę i podjechała kilka kilometrów, resztę drogi przeby-
ła pieszo. Zrobiło się południe. To ona jako pierwsza zobaczyła 
tatę po siedmiu latach rozłąki. Wpuściła ją do domu jakaś kobie-
ta (sprzątała dom), ojciec leżał – był inwalidą. Miał usztywnio-
ną nogę. Po chwili domyślił się, że to Marysia – przecież kiedy 
rozstawaliśmy się w 1940 r. była ledwo nastolatką, teraz dorosłą 
kobietą. Opowiadała, że ten wielki chłop płakał jak dziecko... Oj-
ciec załatwił u sąsiada, pana Kwiatkowskiego, że ten zaprzęgnie 
konie do wozu na gumach i po nas pojedzie. Tymczasem nasza 
gromadka tyle godzin w niepewności i mrozie czekała na Ma-
rysię. Zrobił się zmierzch gdy zobaczyliśmy konny wóz a w nim 
nieznajomego i naszą siostrę. Cóż za ulga!

I w ten sposób skończyło się nasze 7-letnie tułactwo. Teraz każ-
dy musiał się     zatroszczyć o swoje dalsze życie. Bracia: 11-letni 
Mieciu i 14-letni Wacek poszli do miejscowej szkoły. Mnie we-
zwano do gminy, abym podjęła obowiązki nauczycielki – rano 
uczyłam pisać i czytać dzieci, po południu – dorosłych analfa-
betów. Potem mnie zwolnili, bo uczyłam dzieci patriotycznych 
pieśni, nie pasujących do ustroju. Hela  została nauczycielką ma-
tematyki, Henia i Marysia też otrzymały posady. Mama zajęła 
się domem i gospodarstwem, ojciec założył później mały sklepik 
spożywczy. Atmosfera wokół nas nie była najlepsza, często wyzy-
wano nas od ,,andersówek” - ludzie niewiele wiedzieli o naszych 
przeżyciach.

Po jakimś czasie w Polsce i np. w Londynie zaczęły odbywać 
się spotkania dawnych mieszkańców tego naszego azylu w indyj-
skim Valivade, teraz rozrzuconych po całym świecie... KONIEC

                                             Zofia Maślak opr. Ewa Kłodzińska
Całość wspomnieć można przeczytać w archiwum www..cza-

sopismomy.pl Prawa autorskie zastrzeżone.
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narkotykI I dopalacze zabIjają

bIuletyn polIcyjny

rondo śródka po staremu

  Ul. Termalna. Nn sprawcy z terenu parkingu Term Maltań-
skich dokonali kradzieży osłony chłodnicy wraz z wbudowany-
mi w nią czujnikami parkowania. Brak informacji o monitoringu 
na miejscu zdarzenia. . Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

 Ul. Smolna. Mężczyzna lat 23 zawiadomił, że kobieta, z któ-
rą wspólnie zamieszkiwał, przywłaszczyła jego kota rasy mie-
szaniec syberyjski o wartości 700 zł. Postępowanie prowadzi KP 
Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Termalna. Poprzez wybicie szyby włamano się do pojazdu 
marki BMW i skradziono portfel z zawartością dowodu osobiste-
go, prawa jazdy, aparat fotograficzny marki Panasonic, telefonu 
komórkowego marki Sony. Straty 2100 zł na szkodę zgłaszające-
go. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Łaskarza. Nn sprawca z samochodu marki Volvo V 40 
dokonał kradzieży dwóch lusterek bocznych oraz grilla. Straty 
1698 zł na szkodę zgłaszającej. Brak monitoringu miejskiego.  
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Rzeczna. Przedstawiciel firmy Nextbike powiadomił o 
kradzieży roweru marki 3D przez nn osobę poruszającą się samo-
chodem koloru czerwonego. Straty na szkodę ww firmy wynoszą 
7000 zł. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Reknicka . Mężczyzna lat 64 notowany za groźby ka-
ralne, rozbój i kradzieże mienia wspólnie i w porozumieniu z 
innym mężczyzną lat 55 przy użyciu dopasowanego klucza do-
konali włamania do dzierżawionego budynku PKP, z którego do-
konali kradzieży spawarki, kosiarki, dwóch nawigacji, lodówki, 
oraz gotówki w kwocie 1600 zł. Straty 3250 zł. Sprawcy zatrzy-
mani przez funkcjonariuszy KP Wilda. Mienia nie odzyskano. 
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Wrzesińska. Mężczyzna lat 78 kierował na drodze pu-
blicznej pojazdem marki VW w stanie nietrzeźwości  Mężczyzna 
zatrzymany przez funkcjonariuszy WRD KMP Poznań. Postępo-
wanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

 Ul. Bałtycka. Zgłaszający zawiadomił,  iż 2 nn mężczyzn na-
padło go od tyłu na ul. Bałtyckiej przy przejściu dla pieszych, 

poprzez uderzenie pięścią w twarz, upadł, a następnie sprawcy 
usiłowali wyrwać mu saszetkę z dokumentami, pieniędzmi, te-
lefonem. Nie udało im się ukraść w/w przedmiotów, gdyż zgła-
szający wyrwał się i uciekł. Postępowanie prowadzi KP Poznań 
Nowe Miasto.

Bałtycka. Obywatel Rumunii na stacji paliw BP w trakcie 
zakupu papierosów płacąc banknotem 100 zł z napisem „So-
uwenir”- nie jest środkiem płatniczym, doprowadził do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem pracownika stacji. Sprawca 
zatrzymany przez funkcjonariuszy OPP Poznań. Postępowanie 
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Mścibora. Zgłaszający lat 48 zawiadomił,  iż znany mu 
osobiście mężczyzna w związku z nieporozumieniem dot. trans-
akcji sprzedaży nieruchomości, telefonicznie groził zgłaszające-
mu uszkodzeniem ciała co wzbudziło w nim obawę spełnienia 
groźby. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

 Ul. Bnińska. Mężczyzna lat 43 naruszył zakaz zbliżania i 
kontaktowania się z pokrzywdzoną. Sprawca zatrzymany przez 
funkcjonariuszy RPI KP Poznań Jeżyce. Postępowanie prowadzi 
KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Świętego Michała. Nn sprawca na terenie ogólnodostęp-
nej budowy wykorzystał nieuwagę pracowników i z otwartego 
baraku socjalnego dokonał kradzieży torby wraz z dokumentami 
oraz narzędzi. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Mia-
sto. 

 Ul. Mogileńska. Mężczyzna zawiadomił, iż nn sprawca wy-
korzystał sieć teleinformatyczną i za pośrednictwem płatności 
BLIK dokonał nieautoryzowanej wpłaty w kwocie 500 zł z jego 
konta.  Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Skibowa. Z otwartego pojazdu dokonano przywłaszcze-
nia dwóch tel komórkowych marki Huawei oraz Honor. Straty 
1000 zł. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Zaniemyska. Mężczyzna lat 39 notowany za kradzieże 
z włamaniem, rozbój, poprzez wybicie szyb dokonał dewastacji 
klatki schodowej budynku wielorodzinnego na szkodę zgłasza-
jącej. Straty w terminie późniejszym. Sprawca zatrzymany przez 
Funkcjonariuszy OPP. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

Co pewien  czas pojawiają się informacje na temat ko-
lejnych przypadków zatruć różnego rodzaju środka-
mi  odurzającymi czy substancjami psychoaktywnymi, 
potocznie zwanymi „dopalaczami”. Występują one pod 
rożnymi nazwami np. artykuły kolekcjonerskie, akwary-
styczne itp. 

Po te produkty najczęściej sięga młodzież w wieku 
szkolnym. dopalacze jak każde inne środki odurzają-
ce uzależniają swojego odbiorcę od siebie. Osoby pod 
wpływem środków odurzających tracą kontakt z rzeczy-
wistością, tracą kontrole nad sobą i swoim życiem.   

W związku z powyższym od kwietnia 2019 roku wśród 
młodzieży rozpoczęto promowanie w/w kampanii o cha-
rakterze edukacyjno-profilaktyczny, której główne  hasło 
brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” prowadzo-

ną kampanią MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.  
W ślad za powyższą kampanią   policjanci z Komisaria-
tu Policji Poznań Nowe Miasto prowadzą wzmożone kon-
trole miejsc w podległych rejonach służbowych, w których 
może dochodzić do przekazywania lub sprzedawania sub-
stancji psychoaktywnych, kontrolują rejony przyległe do 
pubów, skwerów, miejsc gromadzenia się młodzieży pod 
kątem posiadania i dystrybucji nowych substancji psy-
choaktywnych. Ponadto funkcjonariusze ZPS KP Poznań 
Nowe Miasto odbywają cykliczne spotkania z młodzieżą, 
podczas których prezentują spot filmowy stworzony przez 
MSWiA,  Szczegóły dotyczące powyższej kampanii dostęp-
ne są  na stronie www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrze-
ga-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami.

Ogólnopolskie działania w ramach  powyższej kampa-
nii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa ta jest 
realizowana w ramach „Programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

                            Sporządził: sierż.szt. Barbara Przekota
                                            sierż.szt. Agnieszka Śródecka

Chrońmy wszystkie dzieci!
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Czytajmy
ksIążka na ekranIe

,,Dom nad rozlewiskiem” Małgorzaty Kalicińskiej był  hitem 
wydawniczym 2006 roku. Obejrzałam jakieś odcinki trochę z 
przypadku. I spodobała mi się ta opowieść, a to za sprawą pięk-
nych krajobrazów a przede wszystkim dzięki odtwórczyniom ról 
głównych: Joanny Brodzik i Małgorzaty Braunek. Skoro już padło 
nazwisko Braunek to warto przypomnieć jej – wręcz oprotesto-
waną przez czytelników i kinomanów– rolę Oleńki w ,,Potopie”, 
bo nie pasowała do literackiego pierwowzoru. Podobnie zresztą 
jak Iza Skorupco  w roli pięknej Heleny w ,,Ogniem i mieczem”. 
Fakt, reżyser Trylogii, Jerzy Hoffman miał różne ,,oburzające” 
pomysły, jak ten, aby Daniel Olbrychski raz grał Azję Tuhaj-be-
ja a raz walecznego Kmicica. Aktor jednak dał sobie znakomicie 
radę i dla rzesz czytelników Sienkiewicza te filmowe postacie na 
zawsze już pozostaną w ich wyobraźni. Czytając ,,Wesele” Wy-
spiańskiego Pan Młody też będzie się kojarzył z Olbrychskim: 
Aktorzy w zekranizowanym też przez Wajdę ,,Panu Tadeuszu” 
nie są może doskonali, ale atmosfera, realia pokazane na ekranie 
ułatwiły odbiór czytelniczy.   

Przykładów umiejętnego doboru aktorów i doskonałych 
ekranizacji, zwłaszcza klasyki literatury polskiej można mno-
żyć, choćby ,,Ziemia obiecana” z aktorskim trio: Olbrychski-
Pszoniak-Seweryn. Emilia Krakowska już na zawsze zostanie 
nieszczęsną Jagną z ,,Chłopów”. Za tę powieść Wł. Reymont do-
stał literacką nagrodę Nobla, reżyser Rybczyński powinien do-
stać  Nobla... filmowego. I, rzecz ciekawa: ,,pierwszy” Rzecki w 
wykonaniu Tadeusza Fijewskiego był nijaki w roli subiekta-przy-
jaciela Wokulskiego, a Bronisław Pawlik z późniejszej adaptacji 
sprawdził się w tej roli znakomicie. 

Aktorką, która doskonale wcielała się w literackie postaci była 
Jadwiga Barańska – czy jako tytułowa hrabina Cosel (powieść J.I. 
Kraszewskiego) czy jako wielce znerwicowana, niezadowolona 
z życia Barbara Niechcic w ,,Nocach i dniach” M. Dąbrowskiej 
(nagroda na MFF w Berlinie za najlepszą rolę kobiecą). 

Zastanawiam się czy zostałabym fanką twórczości angielskiej 
pisarki Jane Austin  gdyby nie doskonała adaptacja BBC ,,Dumy i 
uprzedzenia”,  uznawana za pierwszą powieść społeczno-obycza-
jową). . Nawiasem mówiąc wszyscy aktorzy w tym miniserialu 
zostali dobrani doskonale a pejzaże, stroje, wyposażenie wnętrz z 
początków XIX w.  to istny majstersztyk.          Ewa Kłodzińska    

To był bardzo udany dzień dla mieszkańców dPS przy Ko-
narskiego i gości z innych domów.Sympatycznie zaaranżowa-
ny ,,Piknik pod chmurką” miał wiele atrakcji. 

Laura Łącz znana jest  z roli Gabrieli w serialu ,,Klan”, jed-
nak to aktorka i teatralna (Teatr Polski w Warszawie), świet-
na recytatorka, aktorka filmowa oraz autorka książeczek dla 
dzieci. Lubi każdą publiczność – i to z wzajemnością, czego 
przykładem był występ artystki w niewielkiej salce w domu 
Pomocy Społecznej przy Konarskiego. 

laura łącz w dps przy konarskIego

atrakcje pIknIku „pod chmurką”

Laura Łącz uję-
ła widzów swoim 
wdziękiem, bez-
pośredniością, a 
przede wszystkim 
– pięknymi recyta-
cjami i piosenkami. 
Popłynęły strofy 
wierszy  m.in. Le-
śmiana, Tuwima, 
Gałczyńskiego i 
piosenki. Śpiewała 
(muzykę do wierszy 
skomponował spe-
cjalnie dla aktorki 
Adam Skorupka) 
znane teksty ,,Pod Picadorem” czy ,,Rebeka” (znana z interpre-
tacji Ewy Demarczyk). Uzupełnieniem były anegdoty, opowie-
ści. Po spektaklu ustawiła się długa kolejka z kwiatami, później 
był jeszcze czas na indywidualne rozmowy, aktorka podpisywała 
książki, składała autografy. A wśród gości był dyrektor Sceny na 
Piętrze Romuald Grząślewicz (z różami w ręku) – kto wie, może 
aktorka zawita w teatrze przy Masztalarskiej. (E.K.)                           

                                                           Foto: Hanna Szymkowiak

Przede wszystkim można było posłuchać, pośpiewać ipotań-
czyć przy muzyce na żywo - Piotra Siejakowskiego, który wie co 
w duszy mieszkańców DPS gra.  Wielu zwolenników znalazła 
strzelnica.(E.K.)                                   Foto: Natalia Kaźmierczak
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polowanIe na wIlkI
W 1975 roku wilk został wpi-

sany na listę zwierząt łownych z 
okresem polowań od 1 sierpnia 
do 31 marca z wyjątkiem woj. 
krośnieńskiego, nowosądeckie-
go i przemyskiego , gdzie można 
było polować cały rok. Planowa-
ny odstrzał był regulacją liczeb-
ności populacji tego gatunku. 
Niestety w 1998 roku, wyni-
kiem nie merytorycznej decyzji 
ówczesnej  władzy, wilk został 
wykreślony z listy zwierząt łow-
nych i objęty  całkowitą ochroną. 
Skutkiem tego  populacja wilka 
gwałtownie wzrosła i obecnie w 
Polsce żyje nie mniej  niż 3000 
osobników tego drapieżcy. 

Myśliwym należy znów powierzyć regulacje liczebności i za-
sięgu występowania wilków w naszym kraju, gdyż nie wpisania 
ponownego  tego drapieżnika na listę zwierząt łownych będzie 
generowało duże straty materialne dla skarbu państwa poprzez 
wzrost zagrożeń  dla populacji jeleniowatych, dzików oraz zwie-
rząt gospodarskich i ludzi.

W mojej pamięci chowam pasjonujące przygody z moich 
trzech bezowocnych  polowań na wilki  na terenie nadleśnictw 
Cisna i Komańcza w Bieszczadach wlatach 1979 i 1989. Dopiero 
trzecia łowiecka wyprawa na wilki, tym razem  do Puszczy Au-
gustowskiej, przyniosła mi upragnione trofeum i pełną myśliw-
ską satysfakcję. Mój serdecznyprzyjaciel Jan zaproponował mi 
polowanie  w swoim kole łowieckim.

Po moim przyjeździe do Sejn Janek poinformował, że jest po-
stawiona nowa czatownia i były tam widziane wilki. Okazało 
się, że w tej ambonie były tylko miejsca leżące na materacach-
dla dwóch osób  Na początek Jan zaczął obserwacje, gdyż ja po 
podróży byłem nieco zmęczony i udało mi się trochę przespać. 
Około godz. pierwszej Jasiu mnie obudził i do końca byłem już 
na czatach. Zaczął padać drobny śnieg, który trochę popsuł wi-
doczność, ale nie na tyle, aby uniemożliwić obserwację. W pew-
nej chwili Jasiu, który pierwszy zauważył wolno przechodzącego 
wilka wskazuje mi sylwetkę „burego”, który nie zatrzymując się  
po trzech metrach znika z pola widzenia. Tak więc nawet nie 
zdążyłem się złożyć do jego sylwetki. Emocje  były ogromne, 
gdyż już  pierwszej nocy miałem j spotkanie z wilkiem. Jednak 
Św. Hubert kazał mi uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość , któ-
ra powinna cechować każdego myśliwego, gdyż tylko wtedy jest 
szansa na realizację swojego łowieckiego marzenia.

Na następną noc Janek zaproponował mi zmianę ambony, tym 
razem już blisko granicy państwa. Przy ambonie zakopano pa-
dłą krowę i  były widoczne tropy niedużej wilczej watahy. Jasiu 
zaprowadził mnie na ambonę i prosił,  abym w przypadku strze-
lenia wilka nie schodził z ambony, lecz czekał aż on po mnie 
przyjdzie, gdyż  będzie niedaleko  na ambonie. Mogło by się zda-
rzyć , że na strzał przyjdzie patrol straży granicznej, a on zna 
strażników i wytłumaczy im moją obecność w tym miejscu.

Byłem już po pierwszej nocy czuwania na ambonie, ale do 
północy udało mi się opanować nachodzącą senność. Kniejów-
kę miałem załadowaną i zabezpieczoną w zasięgu ręki. Jednak 
po północy niestety przysnąłem i w pewnym momencie obudził 
mnie warkot i walka kotłujących się wilków nad zakopaną kro-

wą. Okazało się, że największy basior dokopał się do krowy i nie 
pozwalał pozostałym  też ucztować.

Kiedy zobaczyłem co się dzieje pod moją amboną ,złapałem 
za kniejówkę i pospiesznie złożyłem się do strzału. Jednak w 
tym pośpiechu uderzyłem w deskę ambony kolbą mojej strzelby. 
Wataha gryzących się wilków momentalnie uciekła. Trzymając 
kniejówkę w pogotowiu pomyślałem , że znowu przegapiłem ży-
ciową szansę upolowania wilka.

Wszystko to trwało sekundy i w tym momencie z wykopanego 
dołu wychyla się powoli duży basior, który nie dopuścił swoich 
pobratymców do uczty. Oddaję celny strzał na kark i wilk zostaje 
w „ogniu”. Cały ten niesamowity spektakl trwał tak krótko, że nie 
mogłem uwierzyć, iż moje marzenie upolowania wilka w końcu 
się spełniło.

Czekam cierpliwie aż Jasiu się pojawi i zobaczy moją radość i 
wdzięczność za umożliwienie mi realizacji pozyskania tak trud-
nego do upolowania zwierza. Janek wręcza mi złom i serdecznie 
mi gratuluje. Razem przeżywamy radość z tak udanego polowa-
nia. Wyciągamy basiora i przeciągamy go ok 10 m od ambony 
chowając go pod gałęziami świerkowym,i aby przyjść już w cza-
sie dnia po nasze trofeum.

Około 10 rano jedziemy z Jasiem i jego kolegą , który będzie 
skórował wilka, preparował czaszkę i da do wyprawienia skórę. 
Po odespaniu naszych zaległości w śnie, wieczorem Jasia mał-
żonka Terenia przygotowała nam uroczystą kolację z okazji na-
szego sukcesu łowieckiego. Wspaniałe wędliny, pyszny bigos , 
kiszone rydze i oczywiście przedni alkohol. Około godz. 11 koń-
czymy nasze świętowanie i ja idę do swojego pokoju spać. Jed-
nak po przeżytych tylu emocjach i spożywaniu obfitego  ciężko 
strawnego pokarmu moja wątroba nie wytrzymała . Odezwała 
się  dolegliwość związana z woreczkiem żółciowym, która co ja-
kiś czas dawała o sobie znać. Tym razem był to tak duży ból , że 
poprosiłem Jasia, aby zawołał medyczną pomoc. Po krótkim wy-
wiadzie jest decyzja o podaniu mi zastrzyku uśmierzającego ból. 

Następnego dnia szykuję się na wyjazd do domu, gdzie będę 
czekał na wiadomość od Jasia o wygarbowanej skórze z mojego 
wilka.                                                             Stefan Wojciechowski

Pełen szczęścia niosę  wilka, którego upolowałem 
w Nadleśnictwie Sejny w Puszczy Augustowskiej
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    IMIENNIK SIERPNIOWY

H O R O S K O P nA SIErPIEŃ
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. Okoliczności wymagają szczególnie dyplomatycznego i 
taktownego postępowania, nie może ono jednak sprawiać wrażenia ule-
głości. Zmobilizuj wreszcie swoje rozliczne talenty.

BYK – Dałaś(eś) się nabrać, w myśl przysłowia, że: „W otwartym 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!  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 palcem, czy młotem, zawsze otrzymasz skorupy”. Najważniejsze,, 
aby się wreszcie zdecydować, dlatego nie możesz dalej odkładać pod-
jęcia decyzji. Pamiętaj, że druga strona jest uparta, wytrwała, konse-
kwentna, 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. 

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. 

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 stu 
dni?”. Trudno się tam dopchać, a jednak trzeba będzie. Nawet gdy będą 
musiały pójść w ruch łokcie. Jesteś za bardzo statyczna(ny) w swoich 
działaniach. 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 przedo-
brzaj swoim zwyczajem. I skończ z tą swoją zaczepnością i prowokowa-
niem. Nikt tego nie lubi, a Ty „produkujesz sobie zupełnie niepotrzebnie 
przeciwników. Metoda, co w sercu to i na ustach na pewno nie zbija Ci 
kapitału. Podejrzenia rozwijają się.

GUSTAW (2 sierpnia) to mężczyzna, który niczym mewa (jego 
totem zwierzęcy) pozwala unosić się wiatrowi. Jest nerwowy i 
sentymentalny. Łatwo ulega różnym wpływom, dlatego zmienia 
często pracę, nie umie też ustalić jasnego i precyzyjnego kodeksu 
moralnego. Nie jest obiektywny. Brak pewności siebie niekiedy 
ukrywa przyjmując agresywna pozę. Gustaw to mężczyzna za-
borczy, niestabilny w uczuciach. 

ZUZANNA (11 sierpnia) jest kobietą o wielkim sercu, kocha 
bliźniego swego. Zuzanna to choleryczka, niczym bomba ato-
mowa. Uwaga, może wybuchnąć w zupełnie nieoczekiwanym 
momencie... Życie zawodowe to dla niej pole walki, ale nie przy 
urzędniczym biurku! Zuzanna musi działać i szybko osiągnąć 
sukces. Jest spragniona uczucia (tak bardzo, ze może stać się ero-
tomanką) a w nim zaborcza: co do ciała, duszy i... majątku.

Najważniejsza tegoroczna uroczystość Wspólnoty Skulskiej 
im. hm Antoniego Bogdańskiego odbyła się  8 czerwca b.r. Przy-
były  Kręgi Seniorów , harcerze, rodziny uhonorowanych po-
śmiertnie tabliczkami epitafijnymi przez Kapitułę Skulską za 
zasługi dla harcerstwa – razem ponad 250 osób.  z całej Polski . 
Apel odbył się koło plebani.Po Mszy świętej wwzyscy zebrali się 
pod Mauzoleum Pamięci Harcerstwa. Po południu udaliśmy się 
do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie czekała na nas grochówka, 
kawa i herbata. Trwały rozmowy harcerzy, seniorów, gości. Hm. 
Bogusław Olejniczak i phm. Andrzej Konarkowski  wtórując na 
gitarze i akordeonie śpiewali wraz z seniorami harcerskie piosen-
ki. Uroczystą zbiórkę zakończył Krąg  i po zaśpiewaniu piosenki  
Bratnie słowo rozjechaliśmy się do domów rodzinnych.

Dziękuję Komendzie Wspólnoty Skulskiej za przygotowanie 
czerwcowego Dnia Skupienia.         hm. Władysław Szymański.

XXIII spotkanIe wspólnoty skulskIej
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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

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
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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





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

Historyczny moment dla parafii Niepokalanej na Głównej  - wspólna msza św. byłego i obecnego proboszcza 


