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

Uczestnicy nie kryli olbrzymiej radości, że mogli tak wspaniale 
i w takim miejscu spędzić czas ze swoimi sąsiadami.

Przybywają nowe elementy wyposażenia rewitalizowanego 
parku przy ul. Browarnej w Antoninku

Plac budowy nowego schroniska dla zwierząt w Kobylepole 
w pełni przygotowany i wkrótce ruszy budowa inwestycji.

Minęły miesiące i ciągle nie odtworzono publicznej pompy 
na zbiegu ulic Pustej i Wiesławy w Antoninku.

Sznurkowe ogrodzenie nowego boiska przy ul. Nadolnik 
na Głównej ma liczne ślady naprawianiea po umyślnych 
uszkodzeń w wielu miejscach.Taki  los podatnego na 

wandalizm ogrodzenia był łatwy do przewidzenia. 

ZDM widocznie czeka aż stary i zbędny słup telefoniczny 
na parkingu przy pętli Miłostowo sam się przewróci.

Gruntowny remont przeprowadza właściciel starej 
kamienicy przy ul. Nadolnik/Mariackiej.

Oko cieszy piękna zieleń nowej płyty poiska piłkarskiego 
TS „Polonia przy ul. Harcerskiej na Głównej .



3

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

„my” Pomagamy za Darmo

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.

Długo śleDził i umorzył
Prokurator dobrze sypia?

Wiadomo na pewno, że w czterech latach 2012- 2015 Po-
znań zapłacił  firmie dren Bud ponad 2 mln zł za kilka tysięcy 
metrów sześciennych błota, które firma miała wywieźć ze Sta-
wu Browarnego w Kobylepolu na zlecenie Wydziału Ochro-
ny Środowiska  Urzędu  Miasta. Miała wywieźć, ale wcale nie 
wywoziła. 

W kolejnych umowach urzędnicy  tylko podawali ile dokładnie 
w danym roku należy usunąć namułów ze stawu, a firma  przed 
końcem roku wystawiała miastu faktury na dokładną co do me-
tra sześciennego podaną ilość "wywiezionego" błota  i kasowała 
pieniądze.  Czy w ogóle to błoto wywożono, tego nikt z miejskich 
urzędników nigdy nie sprawdzał, dając pełną wiarę zatrudnio-
nemu przez miasto "zewnętrznemu" inspektorowi nadzoru.  Im-
ponująca  wiara w człowieka, ale dla nas bardzo kosztowna. Na 
papierze jednak fikcja się zgadzała co do joty.  

W rzeczywistości  jednak – powtórzę -  żadnych namułów ze 
Stawu Browarnego  nie wywożono, a tylko byle jak pozorowa-
no ich wywożenie.Ta bezczelna i oczywista  mistyfikacja   sama 
rzucila się nam w oczy, gdy zainteresowani dziwnymi manipu-
lacjami  na nad Stawem Browarnym zbieraliśmy informacje do 
publikacji na ten temat. Już w 2014 roku pisaliśmy do wydzia-
łu Ochrony środowiska Urzędu Miasta, że wywożenie namułów 
stanowi w istocie czystą fikcję,  ale odpowiadano nam, że wszyst-
ko jest w porządku. W następnym roku wszystko sie powtórzy-
ło, lecz  naszymi zarzutami zainteresowal się tym razem przezes 
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego Jerzy 
Juszczyński. Z jego inicjatywy zdumiewającym "odmulaniem" 
Stawu Browarnego zainteresowali się funkcjonariusze policji od 
przestępstw gospodarczych. Od nich wyszło zawiadomienie do 
prokuratury i w końcu sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa 
Poznań Stare Miasto. Równie dobrze mogła się tym jednak w 
ogóle nie zajmować, bo śledztwo przebiegało bardzo niemrawo, 
bywało zawieszane i w końcu po trzech latach zostało niedawno 
umorzone. "Czyn nie ma znamion czynu zabronionego" napisał 
prokurator w zdumiewającym uzasadnieniu umorzenia. 

Zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej z kilkoma pyta-
niami dotyczącymi zawartości dokumentacji umorzonego po-
stępowania. Otrzymaliśmy  już nawet zgodę na udzielenie nam 
odpowiedzi i... czekamy. Jeśli doczekamy się interesujących nas 
informacji, w co wątpię, wówczas  wrócimy do tematu. Md

Nie powinni spać spokojnie wszyscy, którzy dobrze życzą 
firmie H. Cegielski Poznań, ponieważ jej wiceprezesem wła-
śnie został jarosław Pucek. 

W pamięci wielu poznaniaków zapisał się on niechlubnie jako 
prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Pozna-
niu i twórca bezsensownych, a  kosztownych tzw. kontenerów 
socjalnych przy ul. Średzkiej. Po tym równie kompromitują-
cym co dyskwalifikującym go "sukcesie" J. Pucek zakończył ka-
rierę urzędnika i próbował zostać politykiem. Bez  powodzenia 
kandydował na prezydenta Poznania, a ostatnio z takim samym 
skutkiem  usiłował zostać senatorem z partyjnej listy. 

 j. Pucek twierdzi, że wysokie stanowisko w legendarnej choć 
podupadłej firmie HCP zdobył wyłącznie drogą rozpisanego 
konkursu, ale włóżmy te opowiadania  między bajki, bo no-
minacja zbyt jaskrawo nasuwa typowo polityczne konotacje. 
Do takich niemerytorycznych motywów obdarzania przez par-
tie swoich ludzi dobrze płatnymi stołkami jesteśmy wprawdzie 
przyzwyczajeni, ale w tym przypadku  szczerze głęboko mar-
twimy się o dalsze losy firmy tak drogiej każdemu Poznaniako-
wi i Wielkopolaninowi. J. Pucek zapowiada bowiem gromko, że 
zajmie się poprawieniem sytuacji finansowej państwowej spółki 
HCP. Teraz możemy jedynie liczyć na to, że rada nadzorcza 
sławnej firmy potrafi w porę dostrzec swój personalny  błąd i 
go skutecznie naprawi zanim dojdzie do wielkich strat.   Md      

uwaga: J. Pucek w  hcP!

Inspirowani podpowiedziami naszych czytelników-mieszkań-
ców, wzbogaceni ich wiedzą, rozumem i doświadczeniami, od 
prawie dwudziestu lat zupełnie bezpłatnie pomagamy miejskiej 
władzy w działaniu dla dobra osiedli, lokalnych społeczności, 
czyli w ogóle miasta i obywateli. Nasza pomoc prowadzi do po-
dejmowania przez rządzących dobrych decyzji, a także wycofy-
wania się ze złych i niebezpiecznych.  

Ze spektakularnych świeżych przykładów przytoczę tu choćby 
zainicjowanie przez „MY” szerokich i w pełni skutecznych działań 
w obronie przed zniszczeniem bezcennej doliny Szklarki, wydanie 
prezydenckiego rozporządzenia powołującego wreszcie poznańską 
ewidencję zabytków i uratowanie  resztek bramy wjazdowej do po-
siadłości Mycielskich. To się udało, bo decydenci wysłuchali na-
szych głosów i na nie pozytywnie zareagowali. 

Bywało niestety i tak, że nasze alarmujące, podparte faktami  sy-
gnały zostały zignorowane, jak przez byłe kierownictwo wydziału 
ochrony środowiska UM w sprawie fikcji „odmulania” Stawu Bro-
warnego na Cybinie w Kobylepolu, co kosztowało miasto ponad 
2 mln straty. Zdarzyło się również, że prezydent Poznania wniósł 
przeciwko nam pozew do sądu w imieniu urzędników obrażonych 
na nas za krytykę i zarzuty. Wówczas obroniła nas przed sankcja-
mi finansowymi mądra pani sędzia oddalając wspomniany pozew. 
Wprzyszłym roku minie pełnych 20 lat regularnego wydawania 
miesięcznika „MY” pro publico bono.              Marcin dymczyk

Oto symbol "dmulania" Stawu Browarnego: nieczynna koparka 
i widoczny z prawej płytki gruntowy "odstojnik",  w którym na 
papierze "odsączano" tysiące kubików błota za ponad 2 mln zł. 
Oszustwo było widoczne jak na dłoni, ale  urzędnicy niczego 
nie widzieli, a dla prokuratora "czyn nie miał znamiona czynu 

zabronionego". 
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Bardzo chętnie przedstawiamy tę historię ze szczęśli-
wym zakończeniem, wyrażając uznanie  poznańskim 
urzędnikom, do których działań mamy często pretensje, 
zastrzeżenia i zarzuty. Tym razem dali nam powody do 
uznania, pochwały i podziękowania. 

W maju ub. roku nasza redakcja powiadomiła  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków (MKZ) w Poznaniu o widocznym go-
łym okiem bardzo złym stanie dwóch ponad stuletnich mu-
rowanych filarów po byłej bramie wjazdowej do pięknej ongiś 
posiadłości  - parku i pałacu - zasłużonego dla Polski arystokra-
tycznego rodu Mycielskich w Kobylepolu. Jeden z filarów był już 
tak uszkodzony w dolnej części, że mógł w każdej chwili runąć( 
fot. niżej).  Załączyliśmy wówczas także stosowne zdjęcia. 

Urzędnicy Miejskiego Konserwatora Zabytków nie zi-
gnorowali naszego sygnału, dowodząc prawdziwej troski 
o poznańskie  zabytki. W odpowiedzi na nasze powiado-
mienie o konieczności ratowania murowanych filarów bra-
my Mycielskich, zostaliśmy poinformowani przez MKZ, że 
naszą alarmującą wiadomość przekazano Zarządowi Dróg 
Miejskich ( ZDM), jako jednostce w tym przypadku wła-
ściwej do wykonania  prac ratujących zabytek przed znisz-
czeniem. ZDM miał czas na  ujęcie  wydatku w budżecie na 
2019 rok i wyłonienie wykonawcy prac remontowych. 

Oto katastrofalny stan przed remontem jednego z filarów 
w jego dolnym fragmencie.

Rozpadające się (przed remontem) zwieńczenie tego filaru z  
utrwalonym,  oryginalnym rokiem budowy:1900.

W następnych miesiącach dowiadywaliśmy się w MKZ i 
ZdM jak postępują przygotowania ratunkowe, aż na początku 
października br. doczekaliśmy się, że przy filarach rozpoczę-
to prace remontowe i konserwatorskie. Wykonawcą za 15 tys, 
zł była firma Renowacje Obiektów Zabytkowych pana Witol-
da domanieckiego z Puszczykowa. Wiele nowych całych cegieł  
zużyli fachowcy – jak stwierdzili -  na wypełnienie groźnego ubyt-
ku w przyziemiu  jednego z filarów, a kopertowe zwieńczenie bu-
dowli musiało zostać kompletnie odtworzone, ponieważ było tak  
zrujnowane, że wyrastało już z niego małe drzewko klonu. Pra-
cownicy podkreślali, że zaprawa użyta do murowania i tynkowa-
nia odpowiadała wykorzystanej do budowy filarów przed ponad 
wiekiem. Fachowcy martwili się, aby pięknie odnowiony zabytek 
nie został wkrótce oszpecony przez jakiegoś wandala-  pseudo-
graficiarza.                                                 Marcin dymczyk

zaBytek uratowany
Brama Mycielskich w Kobylepolu po remoncie i konserwacji

Prace remontowe i konserwatorskie wykonała fachowo firma 
W. Domanieckiego za raptem 15 tys. zł.
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wsPólna zasługa
Uchylenie złej uchwały Rady Miasta!

Szanowna Redakcjo ,,MY"! Na wstępie, w imieniu obrońców 
doliny Szklarki, pragnę podziękować za aktywne włączenie się 
swymi celnymi komentarzami i artykułami  do uniemożliwie-
nia jakichkolwiek inwestycji budowlanych na tym terenie.

jednocześnie pragnę podziękować mieszkańcom osiedla 
AZK za aktywne włączenie się do tak szerokiego protestu, bo 
właśnie nasze działania oparliśmy na woli 660 mieszkańców, 
którzy podpisali się pod protestem do Prezydenta, Radnych 
i Rady Miasta Poznania. Występowaliśmy w tej sprawie do or-
ganizacji społecznych, a przede wszystkim do Komisji Polityki 
Przestrzennej i Rewitalizacji RMP z  żądaniem odstąpienia od 
procedowania mpzp "W rejonie ulicy Dobromiły''.

 Przypadło nam po raz drugi zmagać się z RMP i urbanista-
mi. Dzięki naszym licznym protestom, deweloper, który w 2008 
r. chciał budować w dolinie leżącej ponad 2 m poniżej ul. Dobro-
miły, musiał zrezygnować ze swoich planów. Dzięki naszej współ-
pracy w 2010 r. powstał mpzp „Strumień Szklarka”. Zapewniał on 
nienaruszalność doliny. Niestety okazało się, że "zwycięstwo nie 
jest dane na zawsze" (vide artykuł H. Rozwadowskiego "Bój to był 
nasz ostatni?").

Oto już w 2017 r. ten sam deweloper z Krakowa rozpoczął 
swoje starania, aby zabudowywać fragment tego cennego zakąt-
ka przyrody. O tym nasza społeczność dowiedziała się dopiero w 
lutym 2019 r, gdy odbyła się tzw. "społeczna konsultacja" zmia-
ny mpzp. Wówczas ten sam zespół, co przed laty, zwarł szeregi 
i krok po kroku ujawniał zaistniałe zagrożenia. Ujawniliśmy, że 
zabudowa nie ograniczy się w przyszłości tylko do czterech do-
mów, ale może w dalszej kolejności doprowadzić do zabudowy 
reszty doliny. 

Wykazywaliśmy władzom miasta Poznania liczne walory Do-
liny Szklarki poprzez wskazywanie na opracowania poznańskich 
naukowców. Największym zagrożeniem jest przerywanie ciągło-
ści korytarza ekologicznego i systematyczne "podgryzanie" go 
przez deweloperów. Kierowaliśmy się zasadą : " Jeśli klin ziele-
ni ma pełnić funkcje ochronne, to powinien być twardy zakaz 
zabudowy. Obrońcy Doliny Szklarki za pełną determinacją wy-
kazywali urzędnikom miejskim, zwłaszcza z MPU, istotne argu-
menty, by nie ingerować w ten piękny zakątek przyrody.

dzięki poparciu i solidarności mieszkańców oraz licz-
nych organizacji, a także przewodniczącego KPP pana Łuka-
sza Mikuły, w dniu 3.09.2019 r, doszło do uchylenia uchwały 
Rady Miasta Poznania o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
"W rejonie ulicy dobromiły". I znowu możemy wspólnie i spo-
kojnie cieszyć się z walorów tej enklawy przyrody. 

                                                                adw. Bogdan Kowalski

lokalni Patrioci
Mówi się: małe ojczyzny, mówi się: lokalni pa-

trioci... Oba te pojęcia są z sobą ściśle związane 
i oznaczają przywiązanie do niewielkiej geo-
graficznie czy kulturowo przestrzeni, to umiło-
wanie miejsca urodzenia czy też długotrwałego 
zamieszkania. I nie są to tylko abstrakcyjne, li-
terackie określenia, bo oto na naszych oczach, 
tu i teraz,  mamy do czynienia z działaniami 
lokalnych patriotów, którzy zawalczyli o swoją 
małą ojczyznę. O Dolinę Szklarki... 

A wrogiem byli Urzędnicy, nastający niecnie na tę małą ojczyznę 
w małym Antoninku. Przypomnijmy tylko, że owa dolina wraz z 
malutkim dopływem Cybiny jako niewielki ale cenny przyrodniczo 
fragment tzw. wschodniego klina zieleni zrazu objęty był zakazem 
wykorzystania pod jakąkolwiek zabudowę mieszkaniową. Jak się 
jednak okazało, każdy zakaz można zmienić/ominąć i to w ma-
jestacie Prawa. I już  deweloper szykował się przy jakiejś łaskawo-
ści urzędniczej do postawienia domów. Zamach na Dolinę Szklarki 
miał być dokonany po raz kolejny.  

Rozsierdziło to (podobnie jak wiele lat temu) lokalnych patrio-
tów i podjęli oni bój bezkrwawy z bezprawiem urzędniczym. Nikt w 

akcie desperacji w poprzek Szklarki się nie kładł, nikt do drzew w 
dolinie łańcuchami się przykuwał, walczono natomiast z użyciem 
konkretnych argumentów, śląc petycje, zbierając podpisy pod ape-
lami, a MY zamieszczało stosowne, popierające i wyjaśniające ar-
tykuły (na nie teraz powołują się google - wystarczy wpisać hasło: 
Dolina Szklarki...), aby uratować przed zabetonowaniem tę zie-
leń. Rodził się ten sprzeciw lokalnych patriotów  podczas spotkań 
niemal konspiracyjnych w prywatnym mieszkaniu, gdzie analizo-
wano przeczące sobie dokumenty, radzono, ustalano linię obrony 
Doliny Szklarki, będącej przecież też małym ogniwem ekologii na 
skalę europejską.

I można teraz napisać banalnie: ,,mały może dużo”, albo odwo-
łać się wzniośle do ,,Dużej Ojczyzny” i walczących o nią w krwa-
wych bojach, przez wieki,  Patriotów (zwłaszcza w kontekście 101 
rocznicy uzyskania Niepodległości). Faktem jednak jest, że lokalni 
patrioci ostatecznie(?) uratowali małą ojczyznę, co swoją uchwałą 
potwierdziła Rada Miasta wraz ze światłymi radnymi.

A teraz, gdy odtrąbiono zwycięstwo, przyjdzie czas, aby... za-
walczyć o oczyszczenie ze śmieci wszelakich strumień Szklarki, 
aby mądrze zrewitalizować otaczającą zieleń, by stała się ona 
może miejscem romantycznych schadzek i rodzinnych spacerów 
poznaniaków.  Oby tylko nikt nie wpadł na pomysł wyasfaltowa-
nia ,,grzecznych” alejek i zbyt daleko idącego ,,ucywilizowania” tej 
dzikiej zielonej przestrzeni.                                   Ewa Kłodzińska   

zaProszenie
dla upamiętnienia Święta Niepodległości 

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 
zaprasza  mieszkańców naszego osiedla i okolic

 na szczególny koncert pod tytułem: 

„MUZYKA WOLNOŚCI”.
Wystąpią znani artyści  poznańscy  i goście:

Sławomir Olgierd Kramm - wokal, Piotr Niewiedział - pia-
nino, dumitru Harea - fletnia pana, Paweł Głowacki - kontra-

bas, Andrij Melnik- akordeon, Błażej Cerajewski -perkusja. 

Prowadzenie koncertu: Mariusz Kaźmierczak.
Koncert odbędzie się we wtorek, 12 listopada 2019 r. 

o godz. 19 w kościele pw. ducha Świętego 
w Antoninku ul. jaromira 1

Organizatorami koncertu są:
Rada Osiedla AZK

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7
- Agencja artystyczna - „ L´ARTE”

Mieczysław Wachowiak                                                                                                  
Przewodniczący                                                                                                                              

Rady Osiedla AZK



6

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Wygrane Os. Warszawskiego w Budżecie Obywatelskim 2020
imPonuJący sukces 

mieszkańców

To niewątpliwie będzie wyjąt-
kowe wydarzenie w parafii Matki 
Bożej Różańcowej w Zielińcu. 10 li-
stopada w ramach obchodów 100. 
rocznicy urodzin wybitnego pisa-
rza Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego i 100 rocznicy powstania 
Uniwersytetu Poznańskiego, w 
obecności córki pisarza Marty Her-
ling po Mszy Ś w. o godz. 11 odsło-
nięta zostanie pamiątkowa tablica. 
O godz. 17 w kościele odbędzie się 
okolicznościowy koncert, podczas 
którego Aleksander Machalica czytać będzie fragmenty utwo-
rów Herlinga-Grudzińskiego (oprawa muz. Renaty, Michała i 
Marcina Gałęskich). 

PARAFIA W ZIELIŃCU ZAPRASZA NA NIECODZIENNE WYDARZENIE
Wcześniej, 8 listopada o godz. 17 otwarta zostanie okolicz-

nościowa wystawa na Wydziale Teologicznym UAM (ul. Wie-
żowa 2/4), a później odbędzie się spotkanie z Martą Herling. 
Kolejnego dnia można uczestniczyć w okolicznościowym kon-
cercie (godz. 17) w Muzeum Archidiecezjalnym przy. Lubrań-
skiego.

Spuścizna po Gustawie Herling-Grudzińskim (1919 – 2000) jest 
niezwykle bogata: był pisarzem, eseistą, krytykiem literackim, wal-
czył z totalitaryzmem i komunizmem. Był więźniem łagrów, działa-
czem KOR i antykomunistycznym. Wyemigrował z Polski,  do 1988 
r. jego dzieła objęte były całkowitą cenzurą. W swojej twórczości 
poruszał tematy oporu stawianego totalitaryzmowi, pisał o religij-
nym zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego osamotnienia. Swoje do-
świadczenia z łagrów spisał i przetworzył w powieści ,,Inny świat”, 
ale do tych wspomnień wracał również w pisanych prawie całe życie 
,,dziennikach”, w których zawarł rozmyślania i refleksje nad kondy-
cją człowieka i instrumentalizacji jego życia.                               (E.K.)

Jestem mieszkanką Antoninka, w którym nasilił się problem 
związany z dzikami. Rozpanoszyły się wszędzie. Próbowałam za-
interesować straż  miejską,  ale bez rezultatu. Czy mamy czekać  
aż dojdzie do tragedii i dopiero wówczas odpowiednie służby się 
tym zajmą? Czy problem zignorować? Dziki kursują na ul. Bro-
warnej, na ul. Bożeny, a także między  ul. Mścibora i Dobromiły. 
Zresztą wystarczy wyjść na spacer a widzi się ślady po dzikach. 
Może poprzez gazetę „MY” da się coś załatwić.  Anna Graja

Dziki w antoninku Ostatnio radny Michał Grześ domagał się od miasta więk-
szej skuteczności w rozwiązywaniu problemu dzików. Obie-
cano zarówno wzmożenie odstrzałów jak i odłowień tych 
zwierząt. Odławianie dzików w Antoninku okazało się bardzo 
skuteczne i należy ten sposób kontynuować.

Locha z trzema prosiętami złowiona minionej zimy 
                                    w Antoninku Gromada dzików na ulicy Browarnej w Antoninku 

Plac zabaw na Plantach przy ul. Kutnowskiej uzyskał 
1540 głosów, a   bezpieczne przejście przez Krańcową 
przy Trzemeszeńskiej zdobyło głosów 1293 i oba pro-
jekty wygrały 750 tys. zł w projektach lokalnych Budże-
tu Obywatelskiego 2020.   Windy w Tunelu Łomżyńskim 
nie uzyskały wystarczającego poparcia i na razie nie 
będą realizowane. 

Na spektakularny sukces Os. Warszawskiego złożyło 
się współdziałanie samorządu osiedlowego z SP nr 46, 
SP nr 105, Przedszkolem nr 45,   proboszczem i oczywi-
ście mieszkańcami. 

Widok na teren byłego przedszkola na Plantach przy ul. 
Kutnowskiej, gdzie powstanie plac zabaw dla dzieci
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Teatr Scena na Piętrze

hołD DoBrym tekstom

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
stara chrzcielnica

Katarzyna Żak – świetna 
aktorka i wokalistka przy-
jechała w październiku do 
Sceny na Piętrze z koncer-
tem ,,Piosenki z dobrym 
tekstem” i – dodajmy – cie-
kawym ich wykonaniem. 
Była liryczna, sentymen-
talna, ale i nieco kabareto-
wa... Czasem pobrzmiewał 
gdzieś w tle klimat Kaliny 
Jędrusik... Żak rozśmieszy-
ła balladą wisielczą Macieja 
Zembatego ,,Wiesio P.”, ale 
śpiewała głównie o kobie-
tach, miłości i jej poszu-
kiwaniu.  Przy okazji tego 
występu promowała swój najnowszy krążek ,,Miłosna Osiecka”. 

Były też momenty zabawne – niespodziewany duet z panem Sta-
nisławem – widzem. Fascynujące były nowe aranżacje choćby 
słynnej ,,Małgośki”, czy też gdy światowy przebój ,,Besame mu-
cho” zmieniał się za sprawą tekstu Andrzeja Poniedzielskiego w 
piosenkę o... bezie. Dobrych tekściarzy było więcej, a wśród nich 
Wojciech Młynarski, który niegdyś przez rok opiekował się – w 
nagrodę – młodą uczestniczką  konkursu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu. Osobne brawa należały się akompaniującemu na gi-
tarze Witoldowi Cisło. 

A w tym miesiącu,  gdy już przebrzmią wspomnienia o Ro-
manie Wilhelmim (3 listopada – przy popiersiu Aktora), Sce-
na zaprasza 18 listopada na komedię ,,Wniebowzięte”  z Moniką 
Nowogrodzką i Gabrielą Całun, w reżyserii Alberta Osika. 

2 grudnia w monodramie autorskim ,,Wiatraczny poeta” wy-
stąpi Wanda Neumann, która debiutowała w w 1968 r., ukoń-
czywszy ,,filmówkę” w Łodzi, w poznańskim Teatrze Nowym, 
później związana była z Teatrem Polskim.  Ów ,,wiatraczny po-
eta” to jej ojciec – Leon, nauczyciel i poeta z Opalenicy. Tworzył, 
nie wydawał ale jego córka Wanda skrzętnie piękną poezję oca-
liła przed zapomnieniem. No, i te nostalgiczne wiatraki z tam-
tych stron...

16 grudnia odbędzie się koncert charytatywny z cyklu ,,Mamy 
nadzieję” z plejadą poznańskich artystów i dwoma, ponoć do-
brze się zapowiadającymi, debiutantami. 

                            Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński

Jednym z ważniejszych zabytków w świątyni na Koman-
dorii jest  wykonana z piaskowca ośmioboczna chrzcielnica 
w kształcie kielicha z 1522 roku (fot . niżej). Taka data wi-
doczna jest na jednym z gotyckich elementów zdobniczych 
na czaszy. Pierwotnie była polichromowana, co stanowi-
ło wówczas powszechną praktyką. Pozostałości jaskra-
woczerwonej kolorystyki zachowały się w zagłębieniach 
ornamentów. Podstawa i wieńczące chrzcielnicę zamknię-
cie są wtórne, niewątpliwie przedwojenne, ale zapewne nie 
starsze niż z przełomu XIX i XX wieku i stanowią wtór-
ny element aranżacji. Jak nam objaśnił konserwator p. Ar-
kadiusz Wypych, celem prac konserwatorskich była sama 
chrzcielnica. 

Przeprowadzono bada-
nia petrograficzne (dotyczą-
ce budulca chrzcielnicy) oraz 
laboratoryjne badania iden-
tyfikacyjne zachowanych 
reliktów polichromii. Kon-
serwatorzy usunęli wszelkie 
nawarstwienia wtórne pocho-
dzące z poprzednich napraw, 
zarówno niewłaściwie wyko-
nane kity jak i przemalowa-
nia (po dodaniu podstawy i 
zwieńczenia całość została 
ujednolicona kolorystycznie 
przez przemalowanie cienką 
warstwą szarougrowej zapra-
wy). Utrwalono odsłonięte 
pozostałości pierwotnej de-
koracji malarskiej. Oczysz-

czono powierzchnię kamienia, usunięto  plamy. Uzupełniono 
także ubytki kamienia.

Podstawę zachowano dla podniesienia chrzcielnicy, która 
sama w sobie jest stosunkowo nieduża, a po zlikwidowaniu stop-
nia przed prezbiterium byłaby mało widoczna.

Szczegółom warto się przyjrzeć z bliska. Chrzcielnica wróci-
ła na swoje miejsce w kościele, choć przez ostatnie 500 lat była 
obiektem... wędrującym, stała nawet pośrodku kościoła. 

Tymczasem od arch. wnętrz pani Aleksandry Kołaczyk, otrzy-
maliśmy, nigdzie dotąd nie publikowane rysunki, zaprojektowa-
nych przez nią nowych  mebli do kościelnej zakrystii. (fot. niżej) 
W swojej formie mają one nawiązywać do stylu gotycko-romań-
skiego (bo taki jest kościół św. Jana Jerozolimskiego), choć  w 
funkcji - będą nowoczesne. 

Meble będą wykonane z drewna dębowego. W nowej aranżacji 
zakrystii ma być wyeksponowana prastara umywalka do mycia 
rąk (lawaterz – pisaliśmy o tym odkryciu wiele miesięcy wstecz, a 
niektóre  naczynia liturgiczne będą wyeksponowane w specjalnej 
gablocie. Nowe meble mają być gotowe w okolicach świąt Boże-
go Narodzenia. Do tematu wrócimy... Pani architekt Aleksandrze 
Kołaczyk serdecznie dziękujemy .  

                                 Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki

Wykonany ręką artysty schematyczny rysunek nowych mebli 
dla zakrystii jest niepozorny, ale prawdziwą urodę dzieła 

zobczymy wkrótce, po wykonaniu projektu .
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angkor wat
symBol DawneJ Potęgi
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”.

Jeśli jedziecie na wakacje do Tajlandii uwzględnijcie proszę 
dwu-  trzydniowy wypad do sąsiedniej Kambodży, a konkret-
nie do miasta Siem Reap, w pobliżu którego znajduje się naj-
większa religijna budowla na świecie – Angkor Wat. Lot z 
Bangkoku do Siem Reap trwa zaledwie godzinę, a ceny bile-
tów lotniczych są bardzo przystępne. Zapewniam, że nie bę-
dziecie żałować tej wycieczki!

Według popularnej legendy Kambodża powstała, kiedy hindu-
ski bramin Kaundinya ujrzał we śnie ogromną strzałę skierowaną 
na wschód. Po przebudzeniu podążył w tym kierunku, aż dotarł 
do wyspy Kok Thlok. Tam poznał piękną księżniczkę Somę, za-
kochał się w niej od pierwszego wejrzenia i pojął ją za żonę. W 
ramach podarunku ślubnego ojciec księżniczki wypił całą wodę 
wokół wyspy, która okazała się być szczytem wzgórza i osuszo-
ny w ten sposób teren stał się Kambodżą. Kaundinya i Soma dali 
początek ludowi Khmerów.

wie zostać główną świątynią i zarazem stolicą kraju. Prace nad 
nią trwały około 35 lat. Po śmierci króla splądrowali ją Czamo-
wie – odwieczni wrogowie Khmerów. Następny król Jayavarman 
VII szybko przywrócił ją do dawnej świetności i założył stolicę 
Angkor Thom w odległości zaledwie kilku kilometrów od świą-
tyni. Angkor Wat stopniowo tracił swój charakter jako świątyni 
hinduistycznej i powoli stawał się miejscem kultu dla wyznaw-
ców buddyzmu, którym pozostaje do tej pory.

Pierwszym białym człowiekiem, który na własne oczy zoba-
czył Angkor Wat był portugalski zakonnik Antonio de Madale-
na, który w rok 1586 odwiedził państwo Khmerów.  Zachwycony 
jego ogromem i pięknem pisał „Nie sposób wyrazić słowami 
piękna tej świątyni, która nie ma sobie równych na całym świe-
cie.”

W rzeczywistości Khmerowie przybyli na teren dzisiejszej 
Kambodży około czterech tysięcy lat temu z południowych Chin. 
Zagospodarowali ziemię i z czasem stali się imperium, które do-
minowało w Azji Południowo-Wschodniej przez sześć wieków.

Khmerowie rozwinęli także alfabet – najstarszy alfabet nadal 
używany w południowej Azji. Z niego wywodzą się także alfabe-
ty tajski i laotański.

Szczyt potęgi imperium khmerskiego to wieki  IX – XV na-
szej ery.  W wieku XI król Suryavarman I rozpoczął budowę 
Angkor Wat – największego kompleksu świątynnego na świe-
cie. Słowo „Angkor” wywodzi się od sanskryckiego słowa „naga-
ra” oznaczającego miasto. Zaś „Wat” to słowo obecne prawie we 
wszystkich językach Azji Południowo-Wschodniej oznaczające 
świątynię. Angkor Wat oznacza zatem „Miejską Świątynię”. 

Poświęcona hinduskiemu bogowi Wisznu miała w perspekty-

Nawet po prawie tysiącu lat budowle robią ogromne wrażenie.

.  

Nic dziwnego, że świątynia zrobiła na zakonniku ogromne wra-
żenie. Płaskorzeźby w niej pomalowane były na wiele kolorów, a 
pokryte złotem wieże mieniły się w słońcu. Kamienny arras cią-
gnął się niemal na kilometr, a na nim z niezwykłą dokładnością 
uwieczniono ponad dwadzieścia tysięcy postaci przedstawiając 
sceny ze słynnych eposów indyjskich.

Z czasem jednak Angkor Wat opustoszał i został zarośnięty 
przez dżunglę. Drewniane elementy wystroju świątyń rozpadły 
się, a ruiny imponujących budowli oplotły korzenie drzew.

Kiedy w dziewiętnastym wieku w Indochinach pojawili się 
Francuzi rozpoczęli systematyczne badania wspaniałej niegdyś 
budowli. Badania te kontynuowano w wieku następnym. Wykar-
czowano dżunglę, która wdarła się do kompleksu świątynnego 
i wspaniałe arcydzieła starożytnej architektury  znowu ujrzały 
światło dzienne.

Wojna domowa w Kambodży oraz krwawy reżim Czerwonych 
Khmerów wstrzymały te prace, na szczęście podczas działań wo-
jennych Angkor Wat zbytnio nie ucierpiał. Więcej szkód wyrzą-
dzili szabrownicy, którzy zjawili się tam krótko po wojnie.

Dzisiaj Angkor Wat to najbardziej znany symbol Kambodży. 
Jego wizerunek znajduje się na fladze kraju. W 1992 roku został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i obecnie 
jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Kambodży.

W 2001 roku w Angkor Wat kręcono słynny film „Lara Croft: 
Tomb Raider” z Angeliną Jolie w roli głównej. Mateusz Biskup

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.
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"zaDyma" w szkole
Ostrów Tumski Śródka Zawady Komandoria

Festyn Osiedlowy, zorganizowany 5 października przez Radę 
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria przy 
współpracy z SP nr 85 można podsumować wykrzyknikiem: 
Oj, działo się, działo! A wszystko mimo niesprzyjającej pogody. 
Pani dyrektor podstawówki przy Tomickiego Urszula Kaczma-
rek, udostępniła  wszystkie pomieszczenia w budynku i żałowa-
ła, że deszcz uniemożliwił zabawę w pięknej otaczającej zieleni, 
na boiskach sportowych. - Gdyby nie pomoc SP nr 85 – mówi 
pani Zenona Leś z RO – trzeba by przedsięwzięcie odwołać. A i 
tak nie dojechały kuce i alpaki...

A tych było co niemiara: dmuchane obiekty, po których można 
było skakać, turlać się, przewracać. Można było dosiąść dzikiego 
byka i ku uciesze wszystkich spaść z narowistego (mechaniczne-
go) zwierzaka. Powodzeniem cieszyło się stanowisko malowania 
twarzy, robienia fantazyjnych tatuaży (oczywiście, zmywalnych). 
Festyn miał też cel edukacyjny, stąd obecność policjantów i ich 
krótkie pogadanki np. o narkotykowym niebezpieczeństwie. Dla 
wszystkich były policyjne gadżety, m.in. odblaskowe opaski, bar-
dzo przydatne teraz, gdy zmierzch prędko zapada, a dzieci wraca-
ją dopiero ze szkoły. Rodzice byli z kolei zainteresowani ulotkami 
Państwowej Straży Pożarnej na temat czadu, którego nie widać, 
nie słychać, nie czuć, a truje śmiertelnie...

Największym przebojem festynu było poszukiwanie obiektu 
przy pomocy kamery termowizyjnej w zadymionym pomiesz-
czeniu. Tę atrakcję przygotowali także strażacy. Można było po-
silić się... 100 litrami grochówki (owszem, smaczna), kiełbasą z 
rusztu, plackiem z owocami, a wszystko popić litrami soków. Fe-
styn został sfinansowany z budżetu Rady Osiedla.

                              Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki 

Dzieciom i ich rodzicom pogoda nie była jednak straszna. 
5-letnia Lenka zaglądała ciekawie (jej tato też) do strażackiego 
wozu, który stał na boisku szkoły  i cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem. Synowie pani Katarzyny zaliczyli wszystkie atrakcje. 

 W niedzielę 22 września b.r. na Starym Rynku w Poznaniu zro-
biło się gwarno, wesoło i apetycznie. Z okazji XXII Dni Lwowa i 
Kresów odbył się tu Piknik Lwowski pod hasłem „Serce dla Lwo-
wa” oraz Jarmark Galicyjski, na którym można  było nabyć różne 
smakołyki lwowskie i wyroby rękodzieła artystycznego. Piknik 
zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
południowo – wschodnich  pod honorowym patronatem metro-
polity poznańskiego, wojewody, marszałka województwa oraz 
prezydenta Poznania wspaniale poprowadził krakowski artysta 
Wojciech Habela, a wystąpiła orkiestra dęta ze Środy Wlkp., ka-
baret kresowy „PAKA Rycha” z Bytomia, kapela „Wiwaty” z Po-
biedzisk z zespołem mażoretek.  

W korowodzie za orkiestrą dętą wokół Starego Rynku nie za-
brakło harcerzy w tym seniorów na czele z hm. Pawłem Napie-
ralskim, którzy w pikniku brali udział jako wolontariusze – np. 
druhny Gabrysia Jaskulska i Basia Król kroiły i częstowały cia-
stami konkursowymi, druhna Ula Kocikowska i druh Piotr Pers 
pomagali przy zbiórce dla lwowskich dzieci. Wśród organizato-
rów obecna była druhna Maria Wielebska w lwowskim stroju. 

Nie obyło się bez wspólnego śpiewu i nauki gwary lwowskiej, 
były różne konkursy, dla dzieci były zajęcia plastyczne, można 
było nabyć prasę lwowską i pamiątki kresowe. Działo się to od 
godziny 11.00 do 17.00, a o godz. 13.00 w Domu Polonii można 
było wysłuchać prelekcji pani Kamilli Jasińskiej „Kaźń profeso-
rów lwowskich”. 22 Dni Lwowa i Kresów Wschodnich zakończy-
ły się 2 października mszą św. o godz. 18  na Śródce w kościele 
św. Małgorzaty, w którym znajduje się jedna z trzech replik obra-
zu „Matki Bożej Łaskawej Królowej Korony Polskiej” ze Lwowa.

                                      .                      hm. Urszula Kocikowska 

Piknik lwowski
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Poznań bez ewidencji zabytków

 można wyBurzać! 
 Wydział Urbanistyki i Architektury UMP  zezwolił na wy-

burzenie przedwojennego budynku przy ul. Główna 5 (fot. z 
prawej) bez zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków w Po-
znaniu. Zdania obu wymienionych jednostek były sprzecz-
ne w kwestii, czy doszło tu do naruszenia przepisów ustawy o 
ochronie zabytków. 

Urzędniczy spór rozstrzygnął ostatnio zastępca prezydenta Po-
znania Bartosz Guss. W dostarczonym naszej redakcji obszer-
nym piśmie  z wyraźnym piętnem prawniczego żargonu B. Guss 
wyjaśnia, że zgoda MKZ na wyburzenie budynku przy ul. Głów-
na 5 nie była konieczna, ponieważ w Poznaniu nie istnieje do-
kument zwany gminną ewidencją zabytków. Nie istnieje, bo 
w odpowiednim czasie  prezydent naszego miasta nie zarządził 
utworzenia takiej ewidencji na podstawie ustawy z dnia 18 mar-
ca 2010 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Przytoczenie tu całej zawiłej i obszernej prawniczej argumen-
tacji na ten temat zawartej w piśmie zastępcy prezydenta Pozna-
nia B. Gussa nie jest ani możliwe z braku miejsca, ani  celowe z 
poszanowania cierpliwości czytelników. W każdym razie z pisma 
wynika, że brak wspomnianej gminnej ewidencji ma ten poważ-
ny zły skutek, że umożliwia m.in. wydanie pozwolenia na roz-
biórkę zabytkowych budynków bez uprzedniego uzgodnienia z  
miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.  

Wielkie zdziwienie budzi przy tym fakt, że zastępca prezy-
denta Poznania Bartosz Guss jednoznacznie akceptuje lukę 
prawną, którą sam ujawnia w piśmie, a która umożliwia dzia-
łania jednoznacznie szkodliwe dla poznańskich zabytków. W 

opracowaniu wysokiego urzędnika  rażąco brakuje wniosku, że 
niedopatrzenie legislacyjne wymaga niezwłocznie odpowiednich 
środków zaradczych, nawet jeśli winę za powstałą lukę praw-
ną ponosi poprzedni prezydent Poznania. Zastępca prezydenta 
mógł podjąć działania zatrzymujące administracyjne procedury 
godzące w interes publiczny, nawet jeśli formalnie owe procedu-
ry  były zgodne z prawem. Takich działań nie podjął. 

Nasuwa się logiczny wniosek, że tak brzemienne w skutkach 
niedopatrzenie poprzedniego prezydenta powinno zostać jak 
najszybciej naprawione przez aktualnego włodarza naszego mia-
sta, bo w istniejącym stanie prawnym konserwatorska ochrona 
poznańskich zabytków pozostaje praktycznie fikcją. Zastępca 
przydenta B. Guss jednak akceptuje bez żadnych zastrzeżeń ist-
niejąca sytuację stwierdzając, że wydanie pozwolenia na wybu-
rzenie budynku bez gody MKZ było zgodne z prawem.  

Problemem staraliśmy się zainteresować właściwe osoby z 
Rady Miasta Poznania, a o dalszych losach tej sprawy poinfor-
mujemy na tych łamach.                               Marcin dymczyk

są Już chronione! 
Stworzono ewidencję zabytków

 Po naszych artykułach i pismach na temat możliwego wy-
burzenia zabytkowych budynków przy ul. Głównej (na zdję-
ciu obok), doszło do tak zdumiewająco szybkiej i pozytywnej 
reakcji władz miejskich, jakiej dotąd nigdy nie byliśmy świad-
kami. Prezydent Poznania jacek jaśkowiak wespół z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków i innymi urzędnikami w niespoty-
kanie ekspresowym tempie wydał 17 bm. zarządzenie o utwo-
rzeniu tzw. gminnej ewidencji zabytkówmiasta Poznania. 

Taki dokument - wymagany stosowną ustawą - powinien po-
jawić się kilkanaście lat temu, ale ten obowiązek wówczas i po-
tem zaniedbano, co wyszło na jaw dopiero w związku z naszymi 
wspomnianymi publikacjami dotyczącymi Głównej. Ma to taki 
istotny skutek praktyczny, że przy wydawaniu wszelkich urzę-
dowych decyzji dotyczących obiektów zabytkowych w Poznaniu 
obowiązuje odtąd uzyskanie opinii Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, którym to ma wyjść tylko na dobre . 

Prezydenckie zarządzenie  nr 840 z dnia 17 października br. w 
sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta  Pozna-

nia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i obowią-
zuje z dniem publikacji. Załącznikiem do zarządzenia jest sam 
bardzo interesujący, obszerny  rejestr zabytków.  Wśród dziesiąt-
ków innych obiektów osiedla znajdują się na tej liście również 
przedwojenne wille przy ul. Główna nr 5 i 7 , chociaż nie wiado-
mo, czy dzięki temu unikną wyburzenia. Trzeba by anulować po-
zwolenie, wydane  przez Wydział Urbanistyki i Architektury. 

                                                                                                   Md  

Zabytkowe wille przy ul. Główna 5 i 7. Szkoda, gdyby ich 
przyjemny dla oka widok  zastąpiły deweloperskie bloki. 
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Jestem DoBreJ myśli
Rozmowa z panią dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 45
mgr Dorotą Urbanowicz

-,,jestem pełna optymizmu i entuzjazmu” - tak powiedziała 
Pani w wywiadzie cztery lata temu, objąwszy stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 45. A dziś?

- No, cóż – spotkało mnie przez ten czas wiele trudnych spraw. 
To przede wszystkim reforma szkolnictwa i związany z nią chaos, 
np. przejęcie oddziałów gimnazjalnych, a co za tym idzie kwestia 
integracji dzieci młodszych i  starszych, tak, aby żadne nie czuło 
się zlekceważone. To logistyczne opanowanie trzech budynków 
szkolnych. Zasmuca mnie, że w ,,nowej”, zreformowanej szko-
le nie tylko nie zmniejszono obciążeń uczniów, ale mam wraże-
nie, nie wzięto pod uwagę ogromu pracy, która na nich spadła. 
Dzisiaj praca dzieci klas VII, VIII zajmuje więcej niż etat doro-
słego w pracy.  Uczniowie  mówią ,,nie mamy już siły na 7-8 go-
dzin w szkole”, ,,nauczyciele za dużo zadają”. Tymczasem to nie 
wina nauczycieli, tylko programów nauczania, które trzeba zre-
alizować. W obecnym systemie bardzo trudno znaleźć czas dla  
dzieci mniej zdolnych, którym trzeba  poświęcić więcej uwagi. Z 
kolei rodzice mają pretensje do nas, bardzo często przyjmują po-
stawę roszczeniową nie zdając sobie sprawy, że działania szkoły 
i nauczycieli wynikają wprost z podstawy programowej.  Opty-
mizmem napawa jednak fakt, że pomimo trudnych początków z 
każdym miesiącem sytuacja wygląda lepiej. Wszyscy uczymy się 
jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

-Zmieniła się na Głównej Rada Osiedla, a parafia ma nowe-
go księdza proboszcza. jak układa się współpraca?  

-Z księdzem proboszczem porozumienie już jest, wspólnie 
uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach. Jest też nowa Rada 
Osiedla, również z nią mamy coraz lepsze  kontakty. Jestem więc 
dobrej myśli.

- Cztery lata temu Pani marzeniem było nawiązanie  kon-
taktów z zagranicznymi szkołami...

- No, i udało się!! W ramach projektu „Pamiętamy o naszych 
bohaterach” mamy już zaprzyjaźnioną szkołę podstawową w 
Czechach -w Karwinie.   Dzięki uprzejmości  dyrektora SP nr 46  
pana Tadeusza Badowskiego nawiązaliśmy współpracę ze Spo-
łeczną Szkołą Polską w Baranowiczach na Białorusi. Zwieńcze-
niem międzynarodowej współpracy było wspólne obchodzenie  
100-lecie niepodległości Polski  

- Tymczasem wiele zmienia się w kwestiach obyczajowości. 
- We współczesnym świecie to bardzo trudny i obszerny  temat. 

Duża odpowiedzialność spoczywa zarówno na rodzicach, jak i 
na  nas nauczycielach. Najważniejsze, żeby nikogo nie krzyw-
dzić, dlatego wartości takie jak uczciwość, tolerancja, szacunek 
do drugiego człowieka  są dla mnie bardzo ważne.  - 

Co z Pani optymizmem sprzed czterech lat?!
- Optymistką jestem z natury, bo gdyby było inaczej , to zrezy-

gnowałabym z dyrektorskiego stanowiska. Wierzę nadal w mą-
drość uczniów i  rodziców, w to, że wspólnie przygotujemy dzieci 
do ich dorosłego życia w społeczeństwie. I, jakkolwiek jest, lubię 
pracę w szkole. Boję się tylko kolejnych ,,reform”...

-dziękuję za rozmowę.                                     Ewa Kłodzińska   

Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP „Po-
znań” dnia 24 października br.  bardzo uroczyście obchodzono 
pasowanie uczniów klas pierwszych. Zaszczycili naszą szko-
łę swoją obecnością: pani Maria Łbik - matka chrzestna okrętu 
ORP „POZNAŃ”, dowódca okrętu ORP „POZNAŃ” komandor 
podporucznik Krzysztof Lewandowski  z delegacją, ksiądz pro-
boszcz Zbigniew Szlachetka, pani Iwona Urban- prezes Zarządu 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Po-
znaniu z delegacją, przewodnicząca Rady Osiedla pani Marzena 
Strzyżewska oraz zaprzyjaźnieni radni: panowie Ludwik Troiński 
i Adam Kornacki, a także pani Paulina Taraska- przewodnicząca 
Rady Rodziców. W uroczystości udział również wzięli nauczy-
ciele i rodzice.

Dzieci  prezentowały swoje umiejętności. Przy  dopingu rodzi-
ców i  gości, uczniowie również  wysoko zaliczyli egzamin spraw-
nościowy, zdobywając tytuł „wilczka morskiego”. Po ślubowaniu 
pani dyrektor Dorota Urbanowicz „magicznym ołówkiem”, a do-
wódca okrętu ORP „Poznań” oficerskim kordzikiem pasowali 
każdego ucznia na pełnoprawnego członka naszej społeczności 
szkolnej. Dzieci w skupieniu czekały na ten ważny moment, a 
galowe stroje, granatowe birety na głowach wycisnęły łzy wzru-
szenia niejednej mamie.

W klasach w obecności rodziców, wychowawczynie rozda-
ły pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.  Przy herbatce 
i stołach pełnych słodkości przygotowanych przez rodziców spo-
tkanie minęło w miłej atmosferze. 

„śluBuJemy Dumą naszeJ szkoły Być”
Pasowanie Pierwszoklasistów SP nr 45 im. ORP "Poznań"



12

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

szkoła PoDstawowa z oDDziałami gimnazJalnymi nr 45 im. orP „Poznań” Przy ul. harcerskieJ 3
 dZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 
Dnia 4 października kolejny raz uczestniczyliśmy w akcji Świa-

towy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej pod hasłem: 
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Akcja 
miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie ta-
bliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli 
zapomnieć tabliczkę, mieli okazję nadrobić te zaległości. Doro-
śli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trud-
nych przypadków mnożenia. Gratulujemy wszystkim, którym 
udało się zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT 
EXPERT) i zapraszamy  do aktywnego uczestniczenia w kolej-
nej akcji!

      „SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Od 1994 roku, w trzeci weekend września wolontariusze ru-

szają na pomoc przyrodzie i środowisku. My również w piątek 
20 września po raz kolejny przyłączyliśmy się do tej akcji. Jak 
zwykle uczniowie naszej szkoły sprzątali teren naszego Osiedla 
Główna. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem "Nie śmieci-
my - sprzątamy - zmieniamy!".

FILHARMONIA POMYSŁÓW 
Kolejny już rok 

nasi najmłodsi 
uczniowie spoty-
kają się z artystami 
z Filharmonii Po-
mysłów. Podczas 
c o m i e s i ę c z ny c h 
spotkań dzieci po-
znają brzmienie in-
strumentów, uczą 
się wierszy oraz 
piosenek, a tak-
że słuchają utwo-
rów polskich i 
z a g r a n i c z n y c h 
kompozytorów. Tym razem dzieci poznały Muzolka i Muzolin-
kę, sympatyczne pacynki, które świetnie znają świat muzyki i 
będą towarzyszyć nam w czasie każdego koncertu.

                  BIEG CHROBREGO
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej klasy w 

XXI Ogólnopolskim Biegu Chrobrego. Wszystkim startujący 
wielkie gratulacje za ukończenie biegu. Najlepiej w swoich ka-
tegoriach wiekowych zaprezentował się Filip i Jasiu, którzy zajęli 
kolejno 1 oraz 2 miejsce w roczniki 2005.

             dZIEŃ PAPIESKI
Wolontariusze jak co roku, aby uczcić ten dzień sprzedawa-

li w holu naszej szkoły „PAPIESKIE KREMÓWKI”. Dochód ze 
sprzedaży zostanie przeznaczony na edukację naszego adopto-
wanego kolegi z Kamerunu Gasparda Garba w ramach progra-
mu „Adopcja na odległość”.Wszystkim, którzy włączyli się do 
akcji serdecznie dziękujemy.

AFRYKAŃSKA NOC W SZKOLE
Uczniowie klas trzecich spędzili niezapomnianą noc w szkole. 

, a jej hasłem przewodnim była Afryka oraz przygody bohatera 
książki „Afryka Kazika”.

Wieczorem uczniów odwiedził pan Łukasz Wierzbicki, któ-
ry opisał przygody podróżnika i reportera – Kazimierza Nowa-
ka. Pan Łukasz opowiedział o pięcioletniej podróży poznaniaka, 
który przemierzył czarny ląd na rowerze, konno, łodzią oraz na 
wielbłądzie. Spotkanie wzbudziło zachwyt nie tylko dzieci, ale 
również opiekunów. Pan Łukasz pomógł w rozstrzygnięciu kon-
kursu plastycznego dla trzecioklasistów. Mieli oni za zadanie wy-
konać okładkę do książki „Afryka Kazika”.

Po spotkaniu z pisarzem odbyły się podchody, podczas któ-

Pamiętajmy jednak, że udział w akcji nie zwalnia nas z dzia-
łań na rzecz środowiska przez cały rok. Wszyscy razem musimy 
nauczyć się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Dzięki temu 
będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsu-
mentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać środowiska 
w takim stopniu jak dotąd.

EUROPEjSKI TYdZIEŃ SPORTU
Europejski Tydzień Sportu (ETS) ma  promować sport i aktyw-

ność fizyczną przez cały rok. Jest to  organizowany od 2014 roku. 
Nasza szkoła po raz drugi uczestniczy w tym wydarzeniu. W 
dniach 23.09.-30.09.2019r. w szkole zawisły plakaty pod hasłem 
Be Active-Bądź aktywny, a klasa 7a wraz z wychowawcą spędzi-
ła lekcję wychowania fizycznego w plenerze. Razem biegliśmy na 
terenach przy Warcie. 
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Biuletyn PolicyJny

noBel Dla olgi tokarczuk

Ul. Krańcowa. N/n sprawca poprzez wybicie szyby dokonał 
włamania do samochodu marki Suzuki Swift i z wnętrza dokonał 
kradzieży plecaka  z zawartością portfela z dokumentami oraz 
gotówki w kwocie 900 zł. Straty 1600 zł na szkodę zgłaszającego.  

Ul. Krańcowa. N/n sprawca przy sklepie Rossmann dokonał 
kradzieży rowery marki Trek. Straty 1800 zł na szkodę zgłasza-
jącej. Miejsce zdarzenia monitorowane. Rower nieoznakowany 
przez policję. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Sucha . N/n sprawca poprzez przebicie dwóch opon oraz 
zarysowanie powłoki lakierniczej od strony kierowcy dokonał 
uszkodzenia samochodu marki VW Caddy. Straty 2000 zł na 
szkodę zgłaszającego. Brak monitoringu miejskiego. 

 Ul. Smolna. N/n sprawca z klatki schodowej dokonał kra-
dzieży roweru m-ki Kross Hexagon. Rower nieoznakowany 
przez policję. Straty 1400 zł na szkodę zgłaszającej.  Ul. Browar-
na. N/n sprawca poprzez wybicie tylnej szyby dokonał włamania 
do samochodu marki Kia Sorento i kradzieży torby z zawartością 
pieniędzy w kwocie 8000 zł oraz dowodu rejestracyjnego, straty 
9000 zł na szkodę zgłaszającego. 

 Ul. Mścibora. Poprzez wybicie szyby dokonano uszkodzenia 
pojazdu marki Ford Mondeo. Straty 5000 zł Ul. Termalna. N/n 
sprawca poprzez wybicie tylnej szyby dokonał włamania do sa-
mochodu m-ki toyota Avensis i dokonał kradzieży kartonu z za-
wartością zestawów medycznych do badań genetycznych. Mienie 
porzucone odzyskano w wyniku użycia psa służbowego.

Ul. Główna. Poprzez rozbicie dokonano uszkodzenia szyby 
w kiosku Kolporter. Straty 5000 zł na szkodę w/w firmy. Miejsce 
zdarzenia nie objęte monitoringiem. 

 Ul. Majakowskiego. N/n sprawca wykorzystując nieuwa-
gę zgłaszającej z otwartego kontenera dokonał kradzieży plecaka 
Reebok, z zawartością obuwia sportowego, spodni, perfum oraz 
dokumentów. Straty 510 zł na szkodę zgłaszającej. Miejsce zda-
rzenia objęte monitoringiem. 

Ul. Abpa Walentego dymka. N/n sprawca, poprzez wy-
pchnięcie drzwi balkonowych dokonał włamania do mieszkania 
dwupokojowego na parterze i z komody w salonie dokonał kra-
dzieży pieniędzy w kwocie 4500 zł, tabletu  tel. kom. m, alkoholu, 
2 srebrnych obrączek i pierścionków. Straty 7920 zł 

uwaga! ktoś waBi Dzici Do samochoDu
Informuję i ostrzegam, że przy kiosku u zbiegu  ulic 

Łowickiej i Kostrzyńskiej na Os. Warszawskim. mojemu 
10-letniemu synowi  zaproponowano wejście do auta 
obcego mężczyzny z chustką na twarzy. Mężczyzna był 
wysokim brunetem  w czarnym sedanie. Więcej infor-
macji dziecko nie zapamiętało. Policja poinformowana, 
przyjechał  patrol. Niech rodzice porozmawiają o tym z 
dziećmi, choćby nawet tysięczny raz. Mama"

Gdy tylko dotarła wiadomość, że literacką noblistką za rok 
2018 została Polka Olga Tokarczuk, tłum spragnionych czy-
telników runął do księgarń i bibliotek z pytaniem, czy jest 
,,coś” tej autorki. Wykupiono, wypożyczono cokolwiek było 
podpisane przez noblistkę. Pytano, co ciekawe, o dwa, bodaj 
najtrudniejsze czytelniczo tytuły: ,,Bieguni” z 2008 r. i ,,Księgi 
jakubowe” z 2014 r. 

Olga Tokarczuk, począwszy od debiutu (w 1993 r. ,,Podróż 
ludzi Księgi”)  w polskim pejzażu literackim jest zjawiskiem 
nader ciekawym. To pisarka niekonwencjonalna, zbuntowa-
na, prowokująca, odbrązawiająca nasze polskie mity (m.in. 
stosunki polsko-żydowskie czy kresową ,,polskość”),  nie lu-
biana przez obecne elity polityczne za sympatie wobec LGTB 
i wojujących feministek. Jej pisarstwu przyklejono etykietkę 
,,antypolskie”. Akademików przyznających Literacką Nagro-
dę Nobla to wszystko pewnie mało interesowało i nagrodzili 
Polkę za ,,narracyjną wyobraźnię, która wraz encyklopedycz-
ną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. 
Tokarczuk wcześniej otrzymywała inne prestiżowe nagrody, 
polskie i zachodnie.

Tokarczuk nie daje czytelnikowi komfortu. Już w ,,Prawie-
ku i innych czasach” (wyd. 1996 r.)  stawiała pytania ,,Skąd się 
bierze na świecie zło? Dlaczego Bóg pozwala na zło, przecież 
jest dobry? A może Bóg jest zły”(...). Jeden z bohaterów ,,Pra-
wieku...” ,,w kościele nic nie znalazł(...), nie było w kościele 
żadnego Boga, który byłby w stanie przywrócić nadzieję(...).  

,,Bieguni” to rozważa-
nia, refleksje o celowości  
i sensie przemieszczania 
się (co jest wiodącym 
motywem pisarstwa no-
blistki). ,,Nieważne, 
gdzie jestem, wszyst-
ko jedno, gdzie jestem. 
Jestem”(...). ,,Tylko tę-
sknienie jest prawdzi-
we, uzależnia. Być tam, 
gdzie się nie jest, mieć 
to, czego się nie posia-
da, dotykać kogoś, kto 
nie istnieje”(...). Trudno 

przedrzeć się przez ponad 900 stron wielkiej epickiej opo-
wieści z 2014 r. (pisanej przez siedem lat!) 

,,Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem gra-
nic, pięć języków i trzy duże religie nie licząc tych małych” 
z plejadą postaci historycznych i zmyślonych, z pieczoło-
wicie opisanymi realiami historycznymi, życia codzienne-
go, dotyczącymi Podola z połowy XVIII w. Jakże innymi 
niż te z twórczości pierwszego polskiego literackiego no-
blisty Henryka Sienkiewicz (Nobel 1905 r.). No, ale ten pisał 
,,ku pokrzepieniu serc”...

W ub. roku Olga Tokarczuk napisała ,,Opowiadania bizar-
ne”. ,,Bizarre” (franc.) oznacza dziwne, niezwykłe, śmieszne.

                                                                          Ewa Kłodzińska
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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

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

 

Jest to urządzenie 
do wytwarzania prądu 

za pomocą roweru
www.energorower.pl

tel: 695 661 552
e- 

energoroWer

   kuśnierstwo
    kaletnictwo 

Szycie futer, kożuchów 
i wyrobów ze skór licowych.

Wymiana zamków,przeróbki.
Ul. Mińska 47 Os.Warszawskie

Tel. 618 709 278  

lekarz magDalena owczarek
ul. główna 62, Poznań

czynne: pn-pt 10-18 
ostatnia sobota w miesiącu 10-13

tel. 728 777 278   www. optyk-majchrzak.pl
    okulary od 98 zł +

BezPłatne BaDanie wzroku  

 taka reklama
kosztuJe 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   e-mail: sd@roletim.pl

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



Pomost nad bagienkiem w dolinie Cybiny. 



ronDo śróDka Po staremu

muzyka na żywo
Piotr sieJakowski

wesela, uroDziny, rocznice 
i inne okoliczności

szeroki wyBór utworów i instrumentów
wieloletnie DoświaDczenie
www.muzyka.siejakowski.pl

tel. 602 354 064
e-mail muzyka@siejakowski.pl
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