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

Puste otwory okienne i roślinność na dachu - to obraz budynku 
zabytkowego browaru Mycielskich.

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

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
                 ADAD ul. Konarskiego 12/14

PROPONUJE...
ZAKUPY NA ŚWIĘTA!!!

I NA CO DZIEŃ
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

WYROBY FIRMY GRZEŚKOWIAK
CHEMIA GOSPODARCZA

Wszystko w przystępnych cenach
pon.-sob. 5.30-22

Wigilia 5.30-14
Klientom życzymy pogodnych Świąt!

Trwa budowa bardzo potrzebnej cieżki przy łączniku 
między ulicami Warszawska i Bożeny w Antoninku.

Ukoćzona została modernizacja stadionu TS „Polonia” 
przy ul. harcerskiej na Głównej.
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klęska sprawiedliwości
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potrzeBny chorym
Ośrodek rehabilitacji

ocalić Browar
mycielskich!

W interesie tysięcy pacjentów potrzebujących rehabilitacji, 
zakład powinien pozostać nadal w tym  

dogodnie połóżonym obiekcie. 

Z ogromnym 
n i e d o w i e r z a n i e m 
dowiedziałem się, że 
działający od 20 lat z 
doskonałą renomą ośrodek 
rehabilitacyjny Polskiej 
Organizacji Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych 
(POPON) przy ul. 
Wiankowej nad Maltą ma 
ulec likwidacji.
Nasz zakład rehabilitacji 
leczniczej – mówi 
kierownik placówki Marcin Zarzyński(na zdjęciu) – postawił 
na nogi tysiące pacjentów dzięki wybitnym specjalistom i 
doskonałemu wyposażeniu. Właścicielami obiektu, w którym 
działamy, są trzy podmioty: Urząd Miasta, władze kościelne 
i osoba prywatna. Teraz problem tkwi w wysokości dzierżawy 
za użytkowane przez nas pomieszczenia. Zabiegam, aby drogą 
przetargu ustnego wynegocjować warunki dla nas możliwe 
do przyjęcia. Mamy mnóstwo zgłoszeń na rehabilitację i wielu 
sprzymierzeńców naszych starań o uratowanie placówki. 
Chcę podkreślić, że inicjatorką pobudzenia opinii społecznej 
środowiska byłych pacjentów naszej placówki jest pani Barbara 
Chmielewska, znana też z zaangażowania się poprzednio w 
akcję obrony doliny Szklarki.  Wspierają nas i inne osoby w tym 
kierownik ośrodka sportowego Malty. Wierzymy, że pomogą 
nam też władze miasta. Przegrany dla nas przetarg spowoduje 
prawdopodobnie przeniesienie naszej przychodni do innego 
obiektu lub nastąpi jej likwidacja.  Jako były pacjent postawiony 
kiedyś na nogi właśnie dzięki terapeutycznym dłoniom pana 
Marcina Zarzyńskiego i ja czuję się obrońcą  wspomnianej przyc

 Od długiego już czasu obserwowujemy degradację zabytkowego 
budynku byłego Browaru Kobylepole . Otrzymujemy sygnały 
od mieszkańców pełnych uzasadnionych obaw o los tego 
obiektu. Najwyższy czas nagłośnić zagrożenie i uruchomić 
społeczną akcję alarmującą władze miasta i lokalny 
samorząd. Rada Osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole jest 
zdecydowana się do tego włączyć.  
Postępowanie deweloperów wobec przejętych do rewitalizacji 
zabytkowych obiektów, jest zawsze podobne - gra na zwłokę tak 
długo, aż nie ma już czego rewitalizować. Należy przypomnieć, 
iż firma Nickel, która kupiła teren browaru pod budowę Osiedla 
Warzelnia, była zobowiązana  zachować zabytek jako tzw. lofty. . 
Jako pierwszy poległ zabytkowy komin, który miał być wizytówką 
osiedla, a został po cichu zburzony z dnia na dzień.
Stan budynku zabytkowego browaru staje się coraz gorszy. 
Zabytek nie tylko nie jest  odpowiednio zabezpieczony, ale 
wcześniejsze zabezpieczenie uległo wyraźnemu osłabieniu. 
Czy firmę Nickel nie stać choćby na zabezpieczenie otworów 
okiennych, czy jest to działanie celowe, mające przyśpieszyć 
zniszczenie obiektu? Niedaleko mamy przykłady, co stało się 
z młynem parowym  w Zielińcu i młynem przy Nadolniku na 
Głównej . Tych obiektów już nie odzyskamy. Czy mamy czekać, 
aż ten sam los spotka dawny browar Mycielskich - dumę i chlubę 
polskiej przedsiębiorczości w pruskim zaborze?  
 Od firmy Nickel trzeba domagać się właściwych działań, które 
były zapewne ujęte w  warunkach pozwolenia na budowę 
deweloperskiego osiedla. Ono  od dawna jest gotowe, a przy 
browarze nie widać żadnych prac. Powinien tu interweniować 
Miejski Konserwator Zabytków.

Zatrucie Warty bezkarne

Już ponad 4 lata minęły od wielkiego zatrucia Warty 
związkiem chemicznym  transflutryna, która z firmy Bros  
trafiła kanalizacją  do rzeki, a sprawca nadal nie stanął 
przed sadem. Aroganckie od początku kierownictwo 
fabryki odrzucało wszelkie zarzuty i nawet wręcz 
oskarżało różnymi winami policję oraz poznański wymiar 
sprawiedliwości. Sędziowie i prokuratorzy okazywali 
przy tym nadzwyczajną wyrozumiałość i przychylność 
oskarżonemu. Z prokuratury tajemniczo „wyciekła” 
informacja o  terminie zamierzonych aresztowań w 
firmie Bros, a źródła wycieku nie ustalono. Obrońca 
szefa firmy Bros zarządał od sędziego zwrócenia sprawy 
prokuraturze z powodu rzekomych braków w akcie 
oskarżenia i sędzia Jan Kozaczuk przychylił się do tego. 
Prokuratura mogła i powinna odwołać się od decyzji 
sędziego, ale przez „niedopatrzenie sekretarki” nie doszło 
do tego w wymaganym ustawowo terminie. W ten sposób 
musiało nastąpić wznowienie prokuratorskiego śledztwa. 
Oskarżenie musi ponownie trafić do sadu, który może w 
przyszły roku rozpcznie proces, jeśli nie zdarzą się jakieś 
nowe okoliczności.                                   Marcin dymczyk
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W ulicach Mariacka i Nadolnik na Głównej prowadzono 
ostatnio duże prace z doprowadzeniem instalacji ciepłowniczej 

do pobliskich inwewtycji mieszkaniowych..

Nie widać końca modernizacji zabytkowego budynku 
byłego szpitala zakaźnego przy ul. sw. Wincentego.Ma tu 

powstać od dawna postulowany hostel fundacji Barka dla 
osób bezdomnych. Dochodzą informacje o trudnościach 

wykonawczych i finansowych oczekiwanego obiektu

muzyka wolności
„Muzyka Wolności” – pod takim tytułem dnia 12 listopada  
br., w kościele pw. ducha Świętego w Antoninku odbył się 
wspaniały koncert dla upamiętnienia Święta Niepodległości. 
Kilkusetosobowa widownia, co chwilę oklaskami nagradzała 
wykonawców. 
Patriotyczne pieśni jak m.in. „Ojczyzna Ma”, „Wojenko Wojenko”, 
„Ułani” , „Warszawskie Dzieci”,  czy „O mój Rozmarynie” 
wprowadzały wszystkich w podniosły nastrój, a utwory „Boże 
coś Polskę” , „Rota” czy „Czerwone maki”, jak na komendę 
zrywały do powstania i słuchania w zadumie na stojąco. Utwory 
F. Chopina oraz I. Paderewskiego wykonywane przez pianistę 
dopełniały całości. O wzruszeniac świadczyły niekończące się 
brawa po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski.
Serdecznie dziękuję  mieszkańcom osiedla  i wszystkim obecnym 
za udział w koncercie, a wykonawcom za profesjonalizm. 
Szczególne podziękowania należą się Ks. Proboszczowi 
Mieczysławowi Urbaniakowi za jego jak zawsze ogromną 
życzliwość, osobiste zaangażowanie,  udekorowany i ogrzany 

kościół. 
Dziękuję też dyrekcji Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego Nr.7 oraz 
Agencji Artystycznej - L´arte. Bez ich udziału i zaangażowania 
tak podniosłe wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Tak duże 
zainteresowanie naszej lokalnej społeczności upamiętnianiem 
„Święta Niepodległości”, utwierdza Radę Osiedla o słuszności 
przyjętego kierunku kontynuacji przedsięwzięcia                                    w 
latach następnych. Przewodniczący Rady Osiedla AZK 

Drodzy Mieszkańcy !
Akcja pomocy dla Norberta dąbrowskiego oraz 
Bartosza judzina wkracza w końcową fazę.
W dniu 14 grudnia spotkajmy się  na Placu Wolności, gdzie 
w ramach Betlejem Poznańskiego odbędzie się koncert 
charytatywny ,,Razem ku nadziei”. Przewidziano szereg 
atrakcji. Zapraszam do przejażdżki ,,Bimbą blues”, w której 
przewidziano teatrzyk lalkowy, kursy od 13 do 15.30 co 
pół godziny,badania ciśnienia krwi oraz poziomu cukru ( 
bezpłatne), kursy od 16-18.30 
-warsztaty bluesa od 19-20.30. Na samym placu koncert od 
godz.13.30  trwał będzie do 21.00.
Równolegle w Centrum Inicjatyw Rodzinnych  od godz.11 

koncert „razem ku nadziei” będziemy  zbierać zapisy na kursy ,,Bimbą blues”, odbędzie się 
szereg zajęć dla dzieci. Zapisywać się będzie można również 
internetowo jeszcze przed imprezą.( m.andrysiak@akuratna.
pl) lub telefonicznie 608471168 
Na scenie wystąpią między innymi: Masterbras, dzieci ulicy, 
Grupa Teatralna Wikingowie,Grupa Taneczna Ladies ( 
diament), a gwiazdą wieczoru będzie Human Ammari !
Na zakończenia odśpiewamy ,,Nadzieję”. Podczas 
całego wydarzenia będzie prowadzona kwesta na rzecz 
wspomnianych wyżej chłopców. dla ofiarodawców oprócz 
piernika i podziękowania przewidziano dodatkowo upominki 
( vouchery-niespodzianki) od partnerów wydarzenia.
 „Nadzieja nigdy nie umiera, a wiara ją uskrzydla”. do 
zobaczenia 14.12.2019 na Placu Wolności !
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Kochani Życzę Wam , 
aby żar ciepła waszych serc ogrzewał nie tylko najbliższych, 
lecz dawał też radość innym!     Krzysztof Bartosiak 
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póki my żyjemy
Nadal bronimy dolinę Szklarki!

miłośnicy doliny cyBiny

zaproszenie

Społeczny komitet obrony Doliny Szklarki 
zbiera się nadal, ocenia, podsumowuje i 
wyznacza sobie dalsze cele. Uratowaliśmy 
przed zabetonowaniem dolinę, ale nie wolno 
nam  się łudzić,  że na zawsze. Groźnym błędem 
byłoby sądzić, że urzędnicy zadbają o nasze 
interesy. Liczyć możemy tylko na wsparcie 
takich sprawdzonych już osób jak pani radna 
Sara Szynkowska vel Sęk(zdjęcie zobok. Nie 
do przecenienia jest także pomoc udzielona nam przez Centrum 
Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Pro Terra w 
postaci petycji tej organizacji do władz Poznania. 
Pro Terra w imieniu mieszkańców przeciwstawia się 
kontynuowaniu skandalicznych działań godzących w przyrodę 
stanowiącą naturalny filtr powietrza i cenny korytarz ekologiczny 
przy terenach zabudowanych.  Działania takie byłyby sprzeczne 

z założeniami 
„Zielonego Poznania”. 
Takie ostrzeżenia 
uświadamiają nam, 
że pozostaje jeszcze 
wiele do zrobienia, 
aby dolinę Szklarki 
zabezpieczyć przed 
nowymi zagrożeniami. 
Domagamy się od 
miasta wykupienia od 
prywatnych właścicieli   
całego tego cennego 
terenu i nadania mu 
statusu użytku ekologicznego lub Natura 2000. 
Liczymy w tym na pomoc wypróbowanych sprzymierzeńców 
jak Rada Miasta i Pro Terra. Obecnie postanowiliśmy zająć 
się rewitalizacją fragmentów zdegradowanej doliny Szklarki 
.Krzysztof Bartosiak z Rady Osiedla zapewnił nas, że włączy się do 
tego przedsięwzięcia Zakład Lasów Poznańskich. Zapewniamy, 
że nie oddamy doliny Szklarki na pastwę deweloperom póki my 
żyjemy                                                 Henryk Rozwadowski.

Wzorem ubiegłych lat, Rada Osiedla AZK 
serdecznie zaprasza emerytów i rencistów
na spotkania z okazji Bożego Narodzenia.

Spotkania odbędą się w terminach:
1.dla Antoninka i Zielińca10.12.br. o godz.16. 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr. 7 
w Antoninku ul. Leszka 42, 

wejście od ul. Zbyszka.
2. dla Kobylepola  11.12.br. o godz.16.

w Szkole Podstawowej nr.55 ul. Szpaków 1.

Podczas spotkań Komisja 
ds. „Zielonego Poznania” 

wręczy uczestnikom i laureatom nagrody.
Ponadto przewidujemy wiele innych atrakcji, 

które umilą Państwu spotkanie, a wspólny śpiew 
kolęd wprowadzi nas w świąteczną atmosferę 

Bożego Narodzenia  
jeszcze raz wszystkich serdecznie zpraszam

Mieczysław Wachowiak 
               Przewodniczący Rady Osiedla AZK  

Biskie naszemu ercu są okoliczne stawy na Cybinie. Nawet zimą 
skute lodem tworzą bajkowy krajobraz. Od roku tym terenem 
zajmuje się  Zakład Lasów Poznańskich, który przejął go od 
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Rolą tych akwenów 
jest  utrzymanie w czystości  jeziora Malta.
Od  30 sierpnia tego roku tereny o powierzchni 63 hektarów ( w 
tym 4 stawy) zostały na podstawie umowy użyczenia przekazane 
mieszkańcom. Postanowiono zawiązać Stowarzyszenie 
Miłośników Doliny Cybiny, które w maju br. uzyskało wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego.
Oprócz akwenów mieszkańcy otrzymali również dwie polany ( 
za Browarnym Stawem oraz Mycielskich). Głównym zajęciem 
będzie ,,biomanipulacja” oraz ochrona przed dewastacją.
Zostaną zarybione  wszystkie stawy, a odłów 
naturalny(wędkowanie) będą mogli prowadzić tylko członkowie 
stowarzyszenia. Rozwinie się też rekreacja, gdyż biegi czy Nordic 
Walking staną się drugim filarem działalności. Obecnie trwa 
nabór członków oraz zbieranie środków. Stowarzyszenie gotowe 
jest również nawiązać współpracę z firmami oraz instytucjami. 
Zapraszamy też do Siebie ,,zapaleńców” pracy społecznej. 
Czekamy na Was !
W dniu 08.12 .2019 zapraszamy na zawody wędkarskie, a dochód 
z wpisowego, przekażemy dla chorych chłopców.
Siedzibą Stowarzyszenia są  obecnie Ogrody Działkowe 

,,Darzynka” przy ul.Majakowskiego.
Kontaktować się możecie z nami również drogą e-mailową 
( milosnicydolinycybiny@gmail.com) oraz na facebooku 
Miłośnicy Doliny Cybiny lub telefonicznie ( 608471168)
Życzę Wszystkim Pogodnych i Wesołych Świąt oraz 
Szczęśliwego Nowego 2020 Roku !
Krzysztof Bartosiak Współzałożyciel oraz Członek Zarządu 
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za-imponując
y  sukces 

Odsłonięcie tablicy pamięci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Zielińcu
                                     z udziałem córki pisarza Marty Herling
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Zielińcu 
niezwykle uroczyście uczciła 100-lecie urodzin Gustawa 
Herlinga Grudzińskiego i 100-lecie  UAM w Poznaniu. 
Na frontonie kościoła odsłonięta została 10 listopada 
br. tablica pamięci znakomitego pisarza i zasłużonego 

W kościele  Marta Herling zwróciła się do obecnych pięknie 
wspominając swojego ojca.Z lewej ks. Piotr Ratajczak

Tu razem z gospodarzem po odsłonięciu tablicy widocznej na 
ścianie kościoła w Zielińcu.

Jedna z mieszkanek z córeczką podarowły Gościowi 
na pamiatkę różaniec.  .

Twórca tablicy artysta rzeźbiarz Stanisław Mystek w rozmowie 
z Martą Herling.W środku ks. P. Ratajczak

Marta Herling (z obrazkiem) w otoczeniu chóru pani Doroty 
Czerwińskiej (pierwszy rząd,trzecia od lewej).

Chór prowadzony przez Dorotę  Czerwińska śpiewqł też na 
zewnątrz  przed kościołem

Polaka. Wydarzeniem szczególnym była obecność córki 
pisarza Marty Herling. Mszę św. o godz.11 odprawili 
Dziekan wydziału teologicznego UAM w Poznaniu ks. 
prof. dr hab. Paweł Wygralak i proboszcz Piotr Ratajczak. 
Przedstawiamy kilka zdjęć z niecodziennej uroczystości.
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Teatr Scena na Piętrze

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
prezBiterium

w pełnej krasie 
Trudno słowami oddać piękno nowego ołtarza (przy którym 
ksiądz sprawuje mszę św.)  i ambonki – to trzeba zobaczyć i... 
podziwiać wspólny wysiłek oraz  wirtuozerię projektantki arch. 
wnętrz Aleksandry Kołaczyk oraz wykonawców -  mistrzów 
z Firmy Kamieniarskiej Wawrzyniak z Murowanej Gośliny. 
Dość powiedzieć, że ornamenty, wcześniej wykreślone wg 
zasad konstruowania geometrii gotyckich maswerków (to 
motywy dekoracyjne), zostały wykute ręcznie! Za materiał 
posłużył piaskowiec Silesia. Ołtarz ma formę romańskich ołtarzy 
blokowych. Wraz z ambonką kolorem oraz dekoracją nawiązuje 
do późnogotyckiej chrzcielnicy z XVI w., charakterem także 

W tym spektaklu wszystko (no, prawie wszystko) było 
inne. Widzów witały dwie przeurocze stewardesy (Monika 
Nowogrodzka i Gabriela Całun), zapraszając na pokład samolotu 
rejsowego na trasie Rzeszów-Olsztyn. Nim zabawa  zaczęła się 
na dobre, dyrektor Sceny na Pietrze Romuald Grząślewicz 
odebrał laurki, życzenia i kwiaty jako Dostojny Jubilat, wiecznie 
młody 78-latek (dołączamy się do wszystkich serdeczności!). 
Nie obyło się bez śpiewów chóralnych widzów, którzy życzyli 
a to ,,Gwiazdki pomyślności”, a to ,,Stu lat”. No, i można było 
wreszcie startować... A po locie stewardesy obudziły się w stanie 
mocnej ,,nieważkości” a tymczasem za chwilę miały stanąć przed 
komisją w sprawie awansu. Szkopuł w tym, że noc spędziły z 
kapitanem Jackiem, a na czele komisji stała jego żona Iwonka 
i Ilonka musiały ustalić strategię zachowania przed komisją. 
Może te ich rozmowy były zabawne, ale widzowie śledząc akcję, 

do ornamentów umieszczonych na drzwiach tabernakulum 
i podstawy (prebelia) podtrzymującej  tryptyk (w ołtarzu 
przedsoborowym). Ołtarz przedsoborowy jest murowany i 
tynkowany, zwieńczony mensą z piaskowca.
Dla przypomnienia, bo już o tym obszernie pisaliśmy: posadzka 
prezbiterium wykonana jest z wapienia Bolechowice, który 
kolorem i fakturą przypomina wapienie gotlandzkie, którymi na 
przeważającej powierzchni wyłożony jest kościół.
Za fachowe informacje i zdjęcia dziękujemy pani arch. wnętrz 
Aleksandrze Kołaczyk. (E.K.)

oczekując ,,ciągu dalszego” śmiali się jakoś tak powściągliwie... 
I już myślałam, że to wszystko może zakończyć się... katastrofą 
lotniczą, ale rzecz uratował głos kapitana Jacka zza kulis, który 
wytłumaczył co autor (Maciej Kaczyński) miał na myśli i o 
co w tym wszystkim chodziło.. I w ten sposób szczęśliwie 
wylądowaliśmy! Reżyserem spektaklu ,,Wniebowzięte” Albert 
Osik – brawa za umiejętne ,,wyprowadzenie” aktorek poza scenę, 
bo przydała się nawet przestrzeń między rzędami.  
3 listopada przypadła 28 rocznica śmierci znakomitego aktora 
Romana Wilhelmiego. Na skwerze imienia Wilhelmiego przy 
Jego popiersiu przyjaciele, krewni i fani wspominali tego Artystę 
– poznaniaka. Były wzruszenia, kwiaty, znicze...
Za nami już także spektakl ,,Wiatraczny poeta” (2 grudnia), 
którym aktorka Wanda Neumann ocaliła od zapomnienia 
twórczość swojego ojca – Leona, nauczyciela i poety z Opalenicy. 
Leon Neuman tworzył, ale nie wydawał swojej poezji, w której 
ocalił pamięć o pejzażach tamtych stron...
16 grudnia odbędzie się koncert charytatywny z cyklu ,,Mamy 
nadzieję” z plejadą poznańskich artystów. 
                             Ewa Kłodzińska, foto: Krzysztof Styszyński

Bezpieczne lądowanie Wspomnienia 
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dom jima thompsona
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

W samym sercu miejskiej dżungli Bangkoku, nad kanałem 
Saen Saep znajduje się zielona oaza, pośrodku której stoi dom 
równie niezwykły jak jego dawny właściciel. Życiorysem jima 
Thompsona można by obdzielić ilkunastu ludzi. Aż dziwne, że 
nikt jeszcze nie sfilmował jego niesamowitego życia. 
Urodził się w Delaware w Stanach Zjednoczonych w 1906 roku. 
Zaczął studiować architekturę, jednak studiów nie ukończył. 
Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do  wojny  Jim  zaciągnął 
się do wojska. Tam szybko zwrócono uwagę na niego i 
zaproponowano wstąpienie do Office of Strategic Services – 
służby wywiadu, która po latach przekształciła się w Centralną 
Agencję Wywiadowczą, czyli CIA.
Po przeszkoleniu trafił do Afryki Północnej, gdzie współdziałał 
z francuskim ruchem 
oporu, potem wysłano 
go do Europy. Kiedy 
wojna w Europie 
dobiegła końca pojechał 
na Sri Lankę, by 
tam  wesprzeć Ruch 
Wolnych Tajów w walce 
z Japończykami. Kiedy 
Japonia skapitulowała 
Jim wrócił do Stanów, 
jednak  bardzo tęsknił 
za Azj i wrócił do 
Tajlandii. 
Razem ze wspólnikami 
kupił hotel „Oriental”. 
Szybko jednak 
poróżnił się ze swoimi 
partnerami  i koniec 
końców sprzedał swoje 
udziały w interesie.  Zauważył, że w Tajlandii produkowana 
jest chałupniczymi metodami niezwykle delikatna odmiana 
jedwabiu.  Razem z przyjacielem założył w 1948 roku firmę 
Thai Silk Company i postanowił wprowadzić tajski jedwab na 
rynki światowe. Objeżdżał Tajlandię i skupował jedwab od 
chałupniczych producentów. Doskonałej jakości jedwab szybko 
zdobył uznanie na świecie i popyt na niego wzrósł niepomiernie. 
Dzięki Jimowi Thompsonowi i jego firmie setki tysięcy tajskich 

rodzin wyszły z nędzy i zaczęły zarabiać na produkcji jedwabiu 
bardzo przyzwoite pieniądze. Zmieniła się także rola tajskich 
kobiet, które były głównymi producentkami cennego materiału. 
Teraz one stały się głównymi żywicielami swoich rodzin. Pracując 
w domu mogły łatwo pogodzić codzienne obowiązki z pracą 
zarobkową przy produkcji jedwabiu Magazyn „Time” nazwał 
Thompsona „człowiekiem, który własnoręcznie uratował tajski 
przemysł jedwabniczy”.
Firma  przynosiła niebotyczne zyski, a Jim Thompson postanowił 
zrealizować swoje marzenie – wybudować jedyny w swoim 
rodzaju dom.
W okolicach Ayutthayi – dawnej stolicy Syjamu kupił sześć 
tradycyjnych, bardzo starych domów z drewna tekowego. 
Rozebrał je na kawałki i przetransportował rzeką do Bangkoku, 
gdzie nad brzegiem kanału Saen Saep złożył je z powrotem 
tworząc niezwykły dom, który wkrótce zaczął zapełniać 
wyrobami sztuki ludowej nie tylko z Tajlandii, ale także z Birmy, 
Kambodży, Laosu, a nawet z Chin. Obok domu założył wspaniały 
ogród, który nazywał „dżunglą”. Jest to prawdziwa wyspa zieleni 
w samym centrum Bangkoku.
Jim Thompson zaginął bez wieści 26 marca 1967 roku podczas 
urlopu w Malezji. Wybrał się na spacer po górach Cameron 
Highlands i od tamtej pory słuch po nim zaginął.  Nie znaleziono 
najdrobniejszych śladów i jego los do dzisiaj pozostaje nieznany.
Jim nie miał dzieci. Jego niezwykły dom trafił w ręce dalszej 
rodziny, która postanowiła założyć fundację jego imienia i 
przekształcić dom w muzeum, w którym dzisiaj można podziwiać 
bogate zbiory sztuki zgromadzone przez Jima. Istnieje także 
marka Jim Tompson pod którą sprzedawane są ekskluzywne 

Dnia 19 listopada 2019 roku odeszła Pani Aleksandra Kielińska, 
mieszkanka osiedla Pomet. Była osobą niezwykle zasłużoną 
dla spółdzielczości, walczącą o prawa członków spółdzielni 
mieszkaniowych, a lista jej zasług i funkcji jest naprawdę 
długa. Zawsze oddana mieszkańcom i swojej pracy cieszyła się 
powszechnym szacunkiem i poważaniem. W latach 1993-1994 
pełniła funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

Członkini Rady Nadzorczej Spółdzielni w latach 1990-2008 i 
Rady Osiedla Pomet Spółdzielni w latach 1990-2006.
Była także Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni w „Arenie” w 2000 r. oraz założycielką i wieloletnią 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Samorząd Regionalny Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowych „Wielkopolska”. Spoczywaj w 
pokoju ! 
Karina Kozanecka - Łabędzka  wraz z wdzięcznymi 

żegnamy śp aleksandrę kielińską
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ViVa seniorzy!

 Dzieci  uwielbiają słuchania bajek
  zajmująco opowiadanych

Bajanie w BiBliotece

dnia 24. 10. br. w pawilonie nr 3 MTP na 10.Targi Viva 
Seniorzy zjawili się druhowie hm. Urszula Kocikowska, 
hm. Paweł Napieralski, phm. Piotr Pers oraz pwd. jarosław 
Gendera  Targi te są częścią imprezy „Senioralni”, która trwała 
od  28 września do 11 listopada br. Seniorzy mogli   zbadać 
sobie wzrok, słuch, krew, stopy, skórę, zasięgnąć porad ZUS-u, 
policji, straży pożarnej, NBP, zdobyć wiedzę w zakresie 
bezpieczeństwa seniora, zdrowia, opieki, bezpłatnych usług, 
był też mobilny mammobus.
 Najbardziej wyróżniało się nasze – harcerskie stoisko, 
przypominające obóz harcerski wśród drzew, z namiotami i 
ogniskiem – wszystko do dzieło druha Jarka Gendery! Obóz 
ten i śpiew harcerskich piosenek przy gitarze hm. Bogusława 
Olejniczaka spowodowały , że nasze stoisko było najbardziej 
oryginalne i odwiedzane przez wszystkich, których częstowaliśmy 
pierniczkami w kształcę lilijki i serca upieczonymi przez hm. 
Gabrielę Jaskulską (KSH Czerwonak). 
Radosny śpiew harcerski przyciągnął do nas też Faridę – 
włoską piosenkarkę, jedną z miłości Czesława Niemena,  która 
ściągnąwszy rogatywkę z głowy druha Bogusia i założywszy ją 
na swoją, włączyła się do śpiewu. Wielką niespodzianką było 
pojawienie się prawie 95-letniego druha Stanisława Hunderta 
z OWARu, który odwiedził nas na wózku . Riksza obwoziła 
chętnych   po stoiskach. Przez cały dzień trwały występy np. 
Teatru Muzycznego, zespołu „Obertas” z Gniezna, był występ 
taneczny „Zakręconych babek”, można było uczestniczyć w 

zumbie, gimnastyce. Każdy z targowych dni kończył koncert 
gwiazdy – w piątek Grażyny Brodzińskiej, a w sobotę Haliny 
Frąckowiak.
                         hm. Urszula Kocikowska, phm. Barbara Król 

Dzieci nie chciały wypuścić bajarza – Szymona Góralczyka, 
który przez kilkadziesiąt minut w Filii nr 6 Biblioteki 
Raczyńskich przy Tomickiego, opowiadał bajki i baśnie. Był 
to mix znanych wątków, okraszonych muzycznymi rytmami, 
klaskaniem... Zabawa była przednia, zainteresowanie 
małych słuchaczy (4- i 5-latków z przedszkola Sióstr 
,,Wspólnej pracy” i 2-klasistów z SP nr 85) – ogromne. 
Okazuje się, że moc słowa, odpowiednio podanego, jest 
nadal wielka, tak jak przed tysiącami lat, gdy było tylko 
słowo przekazywane z pokolenia na pokolenie. I dziś wcale 
nie trzeba multimediów, aby zainteresować dzieci.
Szymon Góralczyk, który tak zauroczył małych słuchaczy, 
jest członkiem grupy bajarzy Karawana Opowieści. Skończył 
poznański AWF, jest fizjoterapeutą, co – jak mówi – nie ma 
w tej chwili większego znaczenia. Zauroczony Tolkienem 
zaczął bajać. I uczynił z tego swoją osobistą pasję i zawodową 
fascynację. Brodaty, często bosonogi – mężczyzna z 
jakiejś... innej, niewspółczesnej bajki, przykuwa uwagę na 
scenie, bez sceny, na festiwalach bajarzy (m.in. w Meksyku, 
gdzie taka forma jest bardzo popularna,  a p. Szymon zna 
język hiszpański), w małych pomieszczeniach (jak nasza 
biblioteka), pod chmurką na festynach. Wierzy w magię i 
moc słowa, które może kształtować rzeczywistość.
Bajanie w bibliotece mogło odbyć się dzięki dotacji 

(,,na inne cele niż zakup książek”) Rady Osiedla Ostrów 
Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. Ewa Kłodzińska     
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Lager Glowna
80. rocznica wypędzeń
Przygotowania do obchodów 80. rocznicy pierwszych 
uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym Lager 
Glowna przy ulicy Bałtyckiej trwały w tym roku znacznie 
dłużej niż w latach poprzednich. „Okrągła rocznica” 
wymagała szczególnego podkreślenia wagi tematu wypędzeń, 
stąd coroczny organizator, tj. Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Wypędzonych w Poznaniu poprosił do współpracy 
Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd Miasta Poznania. 
Współpraca przyniosła dobry efekt, potwierdzony przez m.in. 
relacje mediów poznańskich.
Na uroczystości w dniu 5 listopada przy kamieniu z tablicą 
informacyjną byli obecni świadkowie niemieckiego barbarzyństwa 
tj. aresztowań, ograbień,  uwięzień i deportacji w latach drugiej 
wojny światowej. Wszyscy świadkowie tamtych dni są obecnie 
starszymi seniorami. Obecni byli także posłowie Sejmu RP 
Tadeusz Dziuba i Bartłomiej Wróblewski, przedstawiciele Urzędu 
Miasta Poznania z wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim, 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, delegaci 
różnych stowarzyszeń i instytucji oraz prawie 50-osobowa 
grupa młodzieży ze starszych klas Szkoły Podstawowej w Buczu 
koło Przemętu w powiecie wolsztyńskim. Rangę uroczystości 
podkreśliła obecność asysty wojskowej, wspólne odśpiewanie 
hymnu narodowego oraz obecność pocztów sztandarowych 
poznańskiej Straży Miejskiej i szkoły z Bucza. Bezpieczeństwa 
zgromadzonych przy ruchliwej ulicy Bałtyckiej zapewniła policja 
wyłączając północny pas ruchu.
Wygłoszone przemówienia przypominały o brutalnym 
niemieckim totalitaryzmie. Niemcy planowali uczynienie z 
Wielkopolski wzorcowego okręgu Rzeszy (Mustergau) i bastionu 
niemieckości. Obok krwawego terroru, grabieży, niebywale 
rozbudowanych rozmaitych represji okupant realizował politykę 
masowych wypędzeń Polaków do Generalnego Gubernatorstwa. 
„Obcy rasowo” Polacy na terenie „kraju Warty” mieli zostać 
na trwałe zastąpieni wyłącznie Niemcami. Polskie rodziny w  
kilkanaście minut aresztowano, pozbawiano dorobku całego życia 

a znaczną ich część wywożono do obozów przesiedleńczych.
Na terenie obozu stłoczono ludzi w barakach praktycznie 
nieogrzewanych w warunkach mroźnej zimy z temperaturami 
dochodzącymi do -28 stopni. Do tego dochodziło 
niedożywienie, fatalne warunki higieniczne,  insekty. 
Łóżkami była betonowa podłoga z cienką warstwą słomy.                                                                                                                                           
 Po pewnym czasie ładowano więźniów do pociągów i 
deportowano na teren Generalnego Gubernatorstwa (Mazowsze, 
łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, Małopolska). Po wyrzuceniu 
w środku zimy na stacji kolejowej lub w polu, wypędzeni musieli 
rozpoczynać tułaczy los bez jedzenia, dachu nad głową, bez 
pieniędzy, pracy i opieki lekarskiej.
Dziś żyje już niewielu świadków tamtych dramatów, przy czym 
znaczną ich część stanowiły dzieci i młodzież  do 18 lat. Według 
dość dokładnych danych w tym przedziale wiekowym było około 
31% uwięzionych w obozie na Głównej tj. około 10 400 osób (na 
33 500 osób osadzonych w obozie od listopada 1939 do maja 
1940 roku).
Modlitwę za zmarłych w obozach, w czasie transportu i na 
wygnaniu poprowadził przedstawiciel arcybiskupa poznańskiego 
ksiądz proboszczz Głównej Zbigniew Szlachetka.
Po uroczystości młodzież spotkała się ze świadkami wypędzeń 
w pobliskim lokalu. W swobodnej atmosferze odbyła się lekcja 
historii w nietypowych okolicznościach. Na jej dalszy ciąg 
autokar z młodzieżą pojechał do muzeum Fortu VII. 
                                                                       Henryk Walendowski



11

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
ŚWIĘTO NIEPOdLEGŁOŚCI
   Dnia 9 listopada odbył si Konkurs z Wiedzy o Polsce. W ten 
sposób uczciliśmy nadchodzącą rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Reprezentanci klas IV-VIII dzielnie walczyli, 
budziło to duże emocje ich kolegów na widowni. Zespoły 
składające się z dwóch osób wykazywały się wiedzą na temat 
historii i geografii kraju oraz umiejętnością pracy w drużynie. 
Zwyciężyli przedstawiciele klas 4a i 8a. Gratulujemy!Z wybiciem 
godziny 11:11 cała szkoła odśpiewała hymn państwowy.

LEKCjA NASZEj HISTORII
Dnia 8.11  odbył się  uroczysty apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Część artystyczna, która została przygotowana 
przez klasy 2, wprowadziła zgromadzonych w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.  Dzieci 
opowiedziały o sytuacji politycznej kraju, o zaborach oraz krótko 
przedstawiły postać Józefa Piłsudskiego. Mieliśmy również 
okazję wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Ten dzień był dla 
uczniów prawdziwą lekcją historii.

WARSZTATY MALARSKIE
W pięknym Pałacu Działyńskich wzięliśmy udział w 
warsztatach plastycznych.  Zadaniem było namalowanie 
martwej natury. Mieliśmy też okazję zwiedzić odnowiony Pałac 
Działyńskich, gdzie swoją siedzibę ma Polska Akademia Nauk.  

„ASTRONOMOWIE W SZKOLE”
Uczniowie z klasy 2a i 3a wzięli udział w projekcie 
„Astronomowie w szkole”. W tym roku świętujemy stulecie 
istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej, dlatego 
została zorganizowana globalna akcja o nazwie IAU100, z hasłem 
przewodnim „100 lat pod wspólnym niebem”, w ramach której 
w różnych krajach na całym świecie prowadzone są projekty 
popularyzujące astronomię. My wzięliśmy udział w warsztatach 
pt. "Spacer przez Układ Słoneczny". Dowiedzieliśmy się z czego 
zbudowane są planety i jakie są  odległość między nimi. W trakcie 
zajęć mogliśmy zadawać pytania, na które chętnie odpowiadała 

pani astronom.

ZA  KULISAMI TEATRU
Podczas kolejnej wizyty w Teatrze Wielkim mieliśmy okazję 
zobaczyć jak wygląda teatr od kulis. Gościliśmy w garderobie, 
w której na co dzień aktorzy przygotowują się do spektaklu. 
Widzieliśmy muzyków, tancerzy oraz aktorów przygotowujących 
się do prób.  W perukarni przyglądaliśmy się paniom, które 
przygotowywały peruki oraz czesały młode aktorki.  Zachwyciła 

nas ogromna ilość kostiumów oraz  rekwizytów, które 
zgromadzone są w teatralnych magazynach.  

W SPORCIE dUŻO SIĘ dZIAŁO…
W listopadzie odbyły się zawody piłkarskie dziewcząt i chłopców 
o Puchar Tymbarku. Nasi zawodnicy dzielnie walczyli i zasłużyli 
na wielkie uznanie. 
R e p r e z e n t a n t k i 
szkoły wzięły udział 
w II etapie Igrzysk 
Młodzież Szkolnej 
organizowanych przez 
SZS Poznań. Zawody 
stały na wysokim 
poziomie, nie zabrakło 
bramek i ciekawych 
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żegnamy 
śp aleksandrę kielińską

dnia 19 listopada 2019 
roku odeszła Pani 
Aleksandra Kielińska, 
mieszkanka osiedla 
Pomet. Była osobą 
niezwykle zasłużoną 
dla spółdzielczości, 
walczącą o prawa 
członków spółdzielni 
mieszkaniowych, a lista 
jej zasług i funkcji jest 
naprawdę długa. Zawsze 
oddana mieszkańcom 
i swojej pracy cieszyła się powszechnym szacunkiem 
i poważaniem. W latach 1993-1994 pełniła funkcję 
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu. 
Członkini Rady Nadzorczej Spółdzielni w latach 1990-
2008 i Rady Osiedla Pomet Spółdzielni w latach 1990-
2006.
Była także Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni w „Arenie” w 2000 r. oraz 
założycielką i wieloletnią Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
- Samorząd Regionalny Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowych „Wielkopolska”. Spoczywaj w pokoju ! 
Karina Kozanecka - Łabędzka  z wdzięcznymi 
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Nowe , w zasadzie gotowe osiedle mieszkaniowe na terenie 
po byłym młynie przy ul. Sarniej w Zielińcu.

Z przedwojennych rodzinnych 
wigilii w naszym domu w 
Budowli, na jeszcze polskiej 
Grodzieńszczyźnie - pamiętam 
stół  nakryty białym obrusem. A 
przy stole – rodzice Franciszek 
i józefa i nas sześcioro 
rodzeństwa. W kącie pokoju 
stała choinka z  własnego 
lasu, a na niej własnoręcznie 
zrobione ozdoby: papierowe 
łańcuchy, orzechy oblepione 
,,sreberkiem”, pajączki ze 
słomek. 
       Mama musiała mocno się natrudzić i nawymyślać, aby na 
stole znalazło się tradycyjnych 12 potraw. Był barszcz z uszkami, 
wcześniej ugotowane pierogi z kapustą i grzybami oraz pierogi 
z kapustą i grochem, w wigilię obsmażane na oleju –  tak jak 
białoruskie szangi. Były ryby, np. karasie, szczupaki. Pamiętam 
jak ojciec, delikatnie dzieląc głowę szczupaka, pokazywał nam 
ości i kostki, przypominające narzędzia tortur Męki Pańskiej: 
gwoździe, włócznię, krzyż. Te ryby były bardzo ościste, więc ich 
mięso było mielone i podawane w formie pulpetów. 
     Choć w tamtych rejonach tradycyjna była kutia, to my 
jedliśmy kluski z makiem. Zresztą tydzień później Boże 
Narodzenie obchodzili sąsiedzi Białorusini, więc my, dzieciaki, 
biegliśmy do nich z ,,życzeniami”, aby... objeść się tej bardzo 
słodkiej kutii. Mama piekła makowce i drożdżowe ciasto z 
rodzynkami, kupowanymi na targu w Grodnie, za pieniądze ze 
sprzedaży np. jaj od naszych kurek. 
   Oczywiście, wigilię poprzedzało łamanie się opłatkiem 
(różowym, niebieskim lub białym), który dostawaliśmy od 
księdza z naszej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Żytomli. No, i na koniec wigilii śpiewaliśmy 
kolędy. Był jeszcze zwyczaj wyciągania spod obrusa słomek: im 
grubsza i dłuższa tym zapowiadała lepszy rok. Śmiechu, gwaru 
było co niemiara. I pasterka o północy.

  1września 1939 r. wybuchła wojna, a 17 września Rosjanie 
zaatakowali polskie kresowe ziemie. Nasz ojciec – legionista, 
piłsudczyk został aresztowany, a w lutym 1940 r.  zostaliśmy 
deportowani. Miałam wtedy 10 lat... Zostaliśmy  wywiezieni 
do Permskiego Kraju, do Nikulińskiej Bazy w okręgu 
mołotowskim, w nieludzkie warunki biedy, ciężkiej pracy 
przy wyrębie i spławianiu drewna. I
   I tam przeżyliśmy pierwszą na wygnaniu wigilię. Siedzieliśmy 
wszyscy na jednej pryczy, mama podchodziła do każdego z 
kromką chleba,  z której odrywaliśmy mały kawałeczek.  To była 
namiastka łamania się opłatkiem. Byliśmy strasznie głodni, więc 
mama musiała ją mocno trzymać, aby któreś z nas nie porwało 
całej kromki! A jak się kłóciliśmy, że komuś przytrafiła się 
większą cząsteczka! 
   Z przydziałowej kaszy jęczmiennej, pełnej łusek, mama 
ugotowała ,,krupnik” - każdy dostał po łyżce. I choć blisko płynęła 
rzeka Koźwa, ryb łowić nie było wolno, jedynie w sklepiku można 
było kupić solonego  śledzia z beczki. Mama trzymała się dzielnie, 
choć co chwilę odwracała się od nas, abyśmy nie widzieli jak 
wyciera łzy... Po tej wigilii cichutko śpiewaliśmy kolędy. Baliśmy 
się pilnujących nas Rosjan, którzy bezwzględnie tępili wszelakie 
polskie przejawy religijności.
   12 sierpnia 1941 nastąpiła amnestia i mogliśmy opuścić tę 
piekielną ziemię.  Wigilię Bożego Narodzenia tego roku, drugą 
na naszym tułaczym szlaku, spędziliśmy w kołchozie  Entały. 
Śmieję się teraz, że to była wigilia ,,podrabiana” - nie było przecież 
naszych tradycyjnych produktów. Tak więc na stole znalazły się 
bardzo dziwne potrawy z kukurydzy i pszenicy, mama upiekła 
lepioszki  (tego nas nauczyły miejscowe Kazaszki): najpierw 
trzeba było utrzeć ziarna pszenicy na grubą mąkę, dodać wodę i 
sól, formowało się placki, te umieszczano na jednej patelni (takiej 
bez rączki), dociskano drugą i wkładano w żar paleniska.  Polskie 
były tylko... kolędy, śpiewane swobodnie, bo Kazachowie nie 
interesowali się naszymi religijnymi świętami. A za rok wigilię 
spędziliśmy pod upalnym niebem w Teheranie: główną potrawą 
była fasola na gęsto, egzotyczne owoce. Wśród nas, tułaczy, byli 
polscy księża, którzy na placu odprawili pasterkę. Choć byliśmy 
pełni niepokoju co do naszych dalszych losów, to jednak czuliśmy 
przyjazną atmosferę.  
      Kolejne wigilie spędziliśmy już w naszej małej ojczyźnie, azylu 
dla tułających się Polaków – w Valivade w Indiach. (dokończenie 
w numerze styczniowym).                    Zofia Maślak (not. E.K.)
Na stronie www.czasopismomy.pl (w archiwum) można 
przeczytać wcześniejsze wspomnienia pani Maślak ,,Dziewczynka 
na tułaczym szlaku”.

tułacze wigilie
(1940-1946)

Dziewczynka na tułaczym szlaku

Przy ul.św. Wincentego na Zawadach wychodzi z ziemi 
olbrzymi, deweloperski obiekt mieszkalny.
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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

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 
 biuro@energorower.pl

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 10-17 
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

STAROCIE, ANTYKI 
KUPIMY! 

 
PORCELANĘ I SZKŁA: WAZONY, FIGURKI, SERWISY, 

TALERZE (TAKŻE Z PRL-u), BIŻUTERIĘ (SREBRA, 
KORALE, BURSZTYNY, ZEGARKI), WYROBY Z METALU 
(CUKIERNICE, ŚWIECZNIKI), ODZNACZENIA/MEDALE, 

OBRAZY, KSIĄŻKI, KOLEKCJE, INNE…  
 

TEL. 607-810-243  
                                  TEL. 500-843-056 
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FABRYKA ŚMIECHU MICHAŁEK 
UL. ŚW. MICHAŁA 50, TEL. 61 65 10 333
MAIL: KONTAKT@MICHALEK.POZNAN.PL     WWW.MICHALEK.POZNAN.PL
ZAPRASZAMY PN - PT: 10:00 - 20:00, SO - ND: 9:30 - 20:30


