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Wyżej: Takie niezwykłe konstrukcje, sklepienia 
i pozostałości zabytkowych urządzeń można jeszcze 

podziwiaćw murachbyłego Browaru Mycielskich 
w Kobylepolu. To wszystko czeka na odpowiednie 

wykorzystaniew planach rewitalizacji całego 
obiektu. Poprosiliśmy o więcej informacji od 

właściciela, czyli irmy Nickel. Do tego tematu 
wrócimy niebawem.

Poniżej pokazujemy fragmenty niektórych pomiesczeń Browaru Mycielskich

Grudniowe uroczystości odpustowe w parafii Niepokalanie Poczętej NMP na GŁÓWNEJ s. 10
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Uczestnicy nie kryli olbrzymiej radości, że mogli tak wspaniale 
i w takim miejscu spędzić czas ze swoimi sąsiadami.

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

Innowacyjny program ZKZL "Gospodarz Domu"WSpólnie z pozna- WSpólnie z poznaniakami Będziemy dBać o miejSką pRzeStRzeń 
Już pierwszego stycznia br. ruszył nowy, innowacyjny pro-

gram dla mieszkańców Poznania „Gospodarz Domu”. ZKZL 
planuje zaangażować do programu ok. 300 osób. Rekrutacja 
trwa cały czas.  

„Gospodarz Domu” jest kontynuacją i rozszerzeniem progra-
mu „Dozorca”, który funkcjonował  od połowy 2018 roku. Za-
pewniał on możliwość odpracowania długu poprzez czynności 
porządkowe na terenie miejskich nieruchomości. Średnio pracę 
wykonywało ok. 100 osób miesięcznie, a kwota odpracowania 
zadłużenia sięgnęła już prawie 700 tysięcy złotych. Oprócz po-
prawy jakości sprzątania w miejscach, gdzie wprowadzony został 
program „Dozorca” znacząco zmniejszyła się liczba aktów wan-
dalizmu. Zarząd Lokalnych Zasobów Lokalowych postanowił 
zmodyfikować ten popularny program i od 1 stycznia 2020 roku 
uruchomiony został „Gospodarz Domu”, który daje szanse pracy 
nie tylko dłużnikom. 

Głównym założeniem i korzyścią programu jest aktywiza-
cja zawodowa mieszkańców zasobu komunalnego do dbałości o 
przestrzeń, w której zamieszkują. Poznaniacy często utożsamia-
ją się z miejscem zamieszkania i tworzenie lokalnej wspólnoty 
znacząco wpłynie na poprawę czystości w miejskich budynkach. 
Gospodarz Domu będzie mógł też na bieżąco identyfikować po-
trzeby w zakresie eksploatacji budynku, a poprzez bezpośredni 
kontakt z administratorem budynku szybkość wykonania prac 
ulegnie poprawie.

Zakres prac obejmuje między innymi sprzątanie powierzchni 
wspólnych i terenu zewnętrznego, pielęgnację zieleni czy odśnie-
żanie. Gospodarz Domu będzie dystrybuował korespondencję 
ZKZL, zgłaszał usterki techniczne oraz wykonywał odczyty urzą-
dzeń pomiarowych. 

Praca Gospodarza Domu będzie oceniana przez samych miesz-
kańców, którzy będą mogli wyrazić swoją opinię w ankiecie na 
stronie ZKZL lub poprzez bezpłatną aplikację mobilną. 

 Każdy Gospodarz Domu zostanie zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę. W pierwszej kolejności będą zatrudnione osoby 
mieszkające w budynkach w których będą świadczyły prace. Czas 
pracy będzie miał charakter zadaniowy a wynagrodzenie będzie 
uzależnione od ilości metrów kwadratowych powierzchni obsłu-
giwanej przez danego gospodarza. Wszyscy pracownicy otrzymają 
niezbędne narzędzia do pracy oraz ubrania robocze. 

Wsparciem dla Gospodarzy Domu będzie serwis mobilny, czyli 
pracownicy zatrudnieni przez ZKZL będą pomagać gospodarzom 
w trudniejszych pracach lub w razie choroby zastąpią go. 

Wnioski o dołączenie do programu można składać przez in-
ternet, w siedzibie spółki ZKZL przy ul. Matejki 57 oraz w pięciu 
punktach obsługi klienta. Gospodarz Domu to kolejny krok ZKZL 
w kierunku ścisłej współpracy z najemcami co z pewnością spo-
woduje lepszą komunikację, szybsze działanie oraz zadowolenie 
mieszkańców lokalnych społeczności. 

 Seniorzy w Palniarni za miejski mini grantOPpłatek Kręgu starszyzny harcerskiej OWAR w sp nr 46

Harcerska brać wszyskich pokoleń nigdy nie zapomina o doniosłych 
uroczystościach rocznicowych, poległych patriotach. I tym razem 
druhny i druhowie tłumnie uczestniczyli w spotkaniu m. in. przy 

pomniku nad Maltą, poświęconym poległym harcerzom.
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W naSzej ukoChanej Szkole śmieSzna SłaWa
Obcięte balkony przy ul. Łaskarza 6 

Do tej pory najsłynniejszym balkonem był ten w Weronie 
z szekspirowskiego dramatu ,,Romeo i Julia”. Teraz wszystko 
wskazuje na to, że  w balkonowej ,,czołówce” (za sprawą Alar-
mu TVP 1 z dnia 2.12. 2019) znajdą się balkony  wieżowca 
przy ul. Łaskarza 6 na Komandorii w Poznaniu.

Reporterzy Alarmu właściwie niczego nowego nie odkryli, a 
tylko sprawę na całą Polskę nagłośnili. Na łamach „MY” kilka 
lat temu pisaliśmy, że najpierw  w jednym balkonie-loggi zaczęły 
się ukazywać rysy, płytki  odpadały, a poręcze stały się niepew-
ne.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   zmobilizował  
właściciela tj. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych do 
podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających. Poczyniono 
odpowiednie ekspertyzy. Wydawałoby się logiczne, że skoro je-
den balkon uległ uszkodzeniu to należy go naprawić. Tymcza-
sem  w wyniku fachowych ekspertyz podjęto decyzję o rozbiór-
ce... wszystkich balkonów. 

Już wtedy nazywaliśmy tą decyzję totalnym  absurdem i 
wielką bzdurą, gdy wokół na blokach z wielkiej płyty pozo-
staje nadal  mnóstwo takich samych balkonów jak te obcięte.  
Urzędnicy zlecili jednak usunięcie balkonów na budynku  przy 
ul. laskarza 6. ZKZL obiecał lokatorom odbudowę balkonów do 
końca 2018 roku, co potwierdził ówczesny wiceprezydent Pozna-
nia Tomasz Lewandowski. Tenże został prezesem miejskiej spół-
ki ZKZL i o odbudowie balkonów już nikt nie mówi, a lokatorom 
bloku przy Łaskarza 6 zaproponowano... sprzedaż mieszkań z 
bonifikatą sięgającą 90 proc. Mówiąc krótko, przerzucono cię-
żar remontu  na wspólnotę mieszkaniową – gdyby taka powstała. 
Gdy T. Lewandowski był wiceprezydentem Poznania to pienią-
dze na ,,nowe” balkony były. Zawiedzeni  i rozsierdzeni lokatorzy 
rzecz zgłosili interwencyjnie do programu Alarm.     

Reporterzy Alarmu chcieli podarować prezesowi Lewandow-
skiemu rehabilitacyjny balkonik. Prezentu nie przyjął, a obiecał, 
co zabrzmiało dość komicznie w kontekście całej sprawy,... od-
budowę balkonów. Nie powiedział jednak kiedy ma to nastąpić.

W latach 70- i 80-tych ub. stulecia powstały w Polsce tysią-
ce bloków z tzw. wielkiej płyty. Oby działania z poznańskiego 
Łaskarza nie stały się  przykładem dla innych zarządców w 
kraju, bo rzeszom mieszkańców groziłby balkonowy armage-
don !                                                                       Ewa Kłodzińska 

2 listopada 2019 r. harcerscy seniorzy (z czterech kręgów) 
licznie wybrali się do Poznańskiej Palmiarni (największej w Eu-
ropie). Było to możliwe dzięki uzyskanemu z  budżetu miasta Po-
znania minigrantowi dla seniorów 60+, zamieszkałych na terenie 
miasta, o który wystarała się phm. Barbara Król (fot. z lewej). 
Decydowała kolejność zgłoszeń. Ci, którzy nie zmieścili się na 
liście grantu liczącej 15 osób, zapłacili „niebotyczną” kwotę 5,50 
zł za wstęp i szatnię. Seniorzy przez półtorej godziny zwiedzali 
obiekt z przewodnikiem, zapoznając się z bogatą roślinnością z 
różnych stref klimatycznych. Często nie zdajemy sobie sprawy, 
jak bogata w okazy jest nasza palmiarnia. Znajdują się tu rośliny, 
które często mamy w domach w miniaturach, czy których uży-
wamy na co dzień jako przypraw, używek, składników leków, z 
ich drewna zbudowane są nasze meble, jemy ich owoce. Są tu 
rośliny ozdobne, jadalne, trujące, mięsożerne itp. Podziwialiśmy 
też zwierzęta zamieszkałe w palmiarni – egzotyczne ryby, roga-
te żaby, żółwie, jaszczurki, papugi. Po zwiedzeniu pawilonów 
dzieliliśmy się wrażeniami przy kawie lub herbacie w tamtejszej 
kawiarni. Postanowiliśmy częściej do palmiarni zaglądać, by 
oglądać rośliny w różnych fazach ich wzrostu i podziwiać piękno 
natury. Palmiarnia zaprasza seniorów zwłaszcza we wtorki (tań-
sze bilety).        

WSpólnie W palmiaRni
 przez urzędników na prywatne życzenie. 

W naszej ukochanej Szkole Podstawowej nr 46 na Os. War-
szawkim (do której większość z nas chodziła) – rozbudowanej i 
po termoizolacji spotkaliśmy się już 13 grudnia, aby przygoto-
wać stołówkę na  Opłatek Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR. 
Ucieszyło nas, że akurat zbiórkę w szkole miało młode pokolenie 
– zuchy z 4 NGZ „Rozbrykane Koziołki”. Widać, że tradycja nie 
ginie.

 Następnego dnia zjawili się: nowy komendant Hufca ZHP 
Poznań – Nowe Miasto pwd. Jakub Poźniak oraz przewodniczą-
cy Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i senio-
rów – hm. Paweł Napieralski. Świeczki na „ogniskowym kole” 
zapalili – najstarsza druhna Czesława Kowalska (90 lat), najstar-
szy druh Stanisław Hundert (94,5 lat) oraz najmłodszy wśród 
nas – komendant Hufca (19 lat). Towarzyszyła temu piosenka 
„Już rozpaliło się ognisko”, po czym hm. Walenty Kupczyk zapa-
lił dodatkową świecę poświęconą tym, którzy odeszli na wieczną 
wartę, a których pamięć uczciliśmy chwilą ciszy.

 Hm. Urszula Kocikowska odczytała wzruszający tekst śp. 
druhny Urszuli Dominiak, który został ułożony na pierwszy 
Opłatek Kręgu w 1993 r. Zaśpiewaliśmy pod przewodnictwem 
„zapiewajły” – druhny Haliny Mróz kolędy, w tym nasze ulu-
bione – harcerskie. Przekazane zostały świąteczne życzenia od 
dyr. tutejszej szkoły pana Tadeusza Badowskiego oraz zaproszo-
nej, lecz niestety chorej dyr. SP 84 pani Ireny Ciomborowskiej.   
Radośni seniorzy śmiali się też z tekstów w gwarze poznańskiej, 
które z wdziękiem wykonywała druhna Ula oraz wspominali 
swoje dawne lata w harcerskich mundurach. Druhna Ula wspo-
mniała też, że nasz poczet sztandarowy (druhny M. Mróz, U. 
Kocikowska, B. Król) uczestniczył  29 listopada br. w kolejnym 
poświęceniu szkoły, że tablica z nazwiskami twórców Os. War-
szawskiego znajduje się teraz na głazie przed szkołą, a harcerska 
tablica pamiątkowa   umieszczona zostanie w holu przy wyjściu 
ze szkoły.                                        Rada Kręgu OWAR – Poznań 

Opłatek Kręgu Starszyzny OWAR

Uwieczniony moment demontowania balkonów bloku przy ul 
Łaskarz. Z tego "wyczynu" śmiała się cała polska 

w programie Alarm TVP 1
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paRk już Służy mieSzkańCom

noWe Wielkie maRzenie: oSiedloWy dom kultuRy

Nawet grudniowego dnia plac zabaw parku przyciągnął 
chętnych mieszkańców

6 grudnia 2019r. Komisja miejsko-osiedlowa odebrała 
park przy ul Browarnej, mający służyć wszystkim pokoleniom, 
zapewne  nie tylko  lokalnej społeczności. Sanmorząd  zaprosił 

redakcję "MY" na wizję lokalną odbioru pięknego obiektu, 
który Radzie Osiedla przynosi dumę chlubęi wielkie uznanie. 

Z inicjatywy i staraniem Rady Osiedla Antoninek-
Zieliniec-Kobylepole zdołano osiągnąć tak wielki suk-
ces, jakim jest zrewitalizowany pięknie park przy ul. 
Browarnej w Antoninku. Teraz lokalni samorządowcy 
wierzą, że nie jest tylko mrzonką marzenie o zbudowa-
niu tuż przy parku osiedlowego domu kultury. Oto co 
pisze na ten temat mieszkanka osiedla działająca w lo-
kalnym samorządzie. 

Ostatnie tygodnie to czas  wysiłków nad realizacją planu 
budowy osiedlowego domu kultury w Antoninku. Nasze osie-
dle nie posiada własnego zaplecza kulturalno-socjalnego. Ogra-
nicza to możliwości organizacji imprez do sezonu letniego. Brak 
jest stałych  zajęć dla dzieci i młodzieży, warsztatów czy zaplecza 
do spotkań dla seniorów. Czas to zmienić. 

14 listopada br. z inicjatywy Rady Osiedla odbyło się spotka-
nie z Zastępcą Prezydenta  Poznania  Bartoszem Gussem, odpo-
wiedzialnym m.in. za nadzór nad miejskimi nieruchomościami. 
To właśnie miejska działka zlokalizowana przy ul. Chociebora, 
w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanego parku, została 
już jakiś czas temu wytypowana jako idealnie nadająca się pod 
wspomnianą inwestycję. Rada Osiedla czyni starania, aby  jak 
najszybciej rozpocząć opracowanie dokumentacji, a następnie 
przystąpić do prac budowlanych nad powstaniem naszego osie-
dlowego domu kultury. Jego istnienie otworzy przed nami zupeł-
nie nowe, wspaniałe  możliwości.

Skoro zaś już wspomniano wyżej o parku w Antoninku, to 
pewnie każdy  miał okazję zobaczyć postępy w kończących się 
pracach. W miejscu, które jeszcze nie tak dawno nie zachęcało 
bynajmniej do spacerów ani rekreacji, powstał uporządkowany 
teren zielony z instalacjami dla dzieci i dorosłych. 

I jeszcze słów kilka o naszych lokalnych drogach.  Rada Osie-
dla w taki sposób dokonała przesunięcia w budżecie, aby jak 
najszybciej oddać gotową ulicę Miłowita. Sprawuje także bieżący 
nadzór nad pracami Ratusza i ZDM w kwestii realizacji umowy 
partycypacyjnej z Volkswagen Poznań, dotyczącej układu komu-
nikacyjnego w Zielińcu. W tej kwestii niepokojącym jest fakt, że 
realizacja kolejnych etapów inwestycji bardzo się przeciąga, a za-
kres objęty projektowaniem budzi poważne zastrzeżenia. 

                                                             Aleksandra Duszyńska

Za prawym krańcem tego kadru, tuż przy granicy z parkiem 
jest wolna kilkusetmetrowa działka miejska, idealna pod 

osiedlowy dom kultury. Rada osiedla zrobi wszystko, aby ją 
pozyskać i zrealizować tam obiekt marzeń.

Zdjęcie z prawej: szybko postępuje  budowa ścieżki w koronach 
drzew w dolinie Szklarki. Podpory wykonane są jako 

ekologiczna  konstrukja z drewna.
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Komisja odebrała park przy ul. Browarnej.
Przedstawiciele Rady Osiedla wskazali usterki do poprawy. 

liCzymy na Radę oSiedla
Nadal bronimy dolinę Szklarki!

pielęgnoWanie laSu

paRk już Służy mieSzkańCom

 Mieszkańcy Antoninka i innych pobliskich 
osiedli wspierały działania obrońców doliny 
Szklarki  zagrożonej  zabudową mieszkaniową. 
Trzeba tu też powiedzieć, że społeczne działa-
nia ratujące oazę  natury i piękna dla zdrowia 
i życia mieszkańców nie zostały  wsparte przez 
Radę Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobyle-
pole, co miało bardzo duże znaczenie.  

Teraz też liczymy na  skuteczną pomoc, gdyż staramy się o 
rewitalizację doliny Szklarki w jej  fragmentach częściowo zde-
wastowanych. Obecnie nasza grupa wystąpiła też z wnioskiem o 
zakwalifikowanie doliny Szklarki jako użytku  ekologicznego, aby 
nikt już  nie ważył się próbować przeznaczyć tego cennego przy-
rodniczo miejsca  pod zabudowę. Nasz wniosek  powołuje się na 
odpowiednie przepisy, wskazując wyjątkowe walory przyrodni-
cze tego obszaru.  Oczekujemy i pragniemy, aby naszą inicjatywę 
przejęła i realizowała Rada Osiedla A-Z -K.  

Zajęliśmy się też niezwykle ważnym i aktualnym proble-
mem, jakim jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w 
naszym rejonie. Szkodliwa emisja z naszych kominów kumu-
luje się szczególnie przy pewnych warunkach atmosferycznych, 
zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie. Musimy mocno uświa-
domić naszej społeczności  wielką szkodliwość emitowania za-
nieczyszczeń przez spalanie w domowych piecach. Straż Miej-
ska została poinformowana o  największych „kopciuchach” na 
naszym osiedlu, aby spowodować wymianę starych pieców na 
bardziej nowoczesne.

W sesji Rady Osiedla A -Z- K dnia 12 grudnia 2019r.  uczest-
niczył niżej podpisany, jako przedstawiciel  wspominanej wyżej 
grupy mieszkańców. Przekazałem obecnym samorządowcom 
zamiar rewitalizacji części zdewastowanej Doliny Szklarki, po-
informowałem o wniosku w sprawie nadanie jej statusu użytku 
ekologicznego oraz o podjętej  na naszych osiedlach walce ze 
smogiem. Podziękowano mi za relację. Uważam, że mieszkańcy 
powinni uczestniczyć w sesjach osiedlowego samorządu, ale nie 
widziałem, aby byli do tego zdecydowanie i skutecznie zachę-
cani. 

 Sesje Rady Osiedla A-Z-K  odbywają się w drugi czwartek 
miesiąca o godz.18.30 w Szkole Podstawowej nr 55 w Kobyle-
polu, ul. Szpaków 1 .                               Henryk Rozwadowski.

 

Zgodnie z obowiązującym planem  urządzania lasu  na znacz-
nym  obszarze  Leśnictwa Antoninek w Poznaniu wykonano ostat-
nio prace zrębowe nazywane trzebieżą i cięciami sanitarnymi.  
Zaniepokojeni wyrębem mieszkańcy wyrażali swoje obawy, czy 
nie chodzi tu o pozyskanie jak najwięcej drewna do sprzedaży, dla 
zysku,  ze szkodą dla poznańskich lasów.  Nadzorujący wycinkę 
drzew  leśniczy Ireneusz Kamiński zdecydowanie rozprasza takie 
obawy podkreślając, że usunięcie części fachowo wyselekcjono-
wanych drzew dobrze wpłynie na  rozwój i zdrowotność wszyst-
kich pozostałych. Wyrąb nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek 

niszczeniem lasu, lecz wręcz przeciwnie – jest jego koniecznym, 
pożytecznym pielęgnowaniem i wzmacnianem. 

 Prześwietlenie drzewostanu dobrze służy również roślinno-
ści runa i podszytu. W odpowiednich miejscach  przerzedzone-
go lasu, dla jego  wzbogacenia i urozmaicenia zasadzono już    ja-
rzębinę, kruszynę, kalinę i leszczynę.  Przewidziane są dalsze na-
sadzenia, między innymi w miejscu prac związanych z budową 
w dolinie Szklarki atrakcyjnej turystycznie i rekreacyjnie napo-
wietrznej ścieżki w koronach drzew.  W wyniku wspomnianych 
grudniowych cięć w Leśnictwie Antoninek pozyskano głównie 
drewno opałowe i niewielkie ilości surowca użytkowego. Opał 
sprzedawany jest przez Zakład lasów Poznańskich w cenie od 76 
do 118 zł za metr sześcienny.                                                    md 

Trudno uwierzyć, ale wielkie i zrazu wydające się niewyko-
nalne marzenie stało się już faktem. Inwencja i determinacja  
społeczników samorządowych  dokonała rzeczy budzącej po-
dziw, uznanie i szacunek. 

Bez przemówień, fanfar i wstęg w grudniu ub. r. został od-
dany do użytku wspaniały obiekt naturalnej zieleni - odtworzo-
ny, a w istocie zbudowany  od podstaw park w Antoninku. Jego 
piękno i walory zostaną w pełni dostrzeżone za jakiś czas, gdy 
nasadzenia i zagospodarowanie dobiegną końca.  Rewitalizacja 
starego, całkowicie zaniedbanego  parku przy ul. Browarnej w 
Antoninku była  sztandarowym hasłem Rady Osiedla Antoninek 
-Zieliniec Kobylepole wybranej w  2015 roku. Już w 2016 roku 
za 60 tys. zł zlecono wykonanie projektu odtwarzanego parku. 
Projekt wykonała firma Perspektywa Andżelika Gostyńska.  W 
budżecie na 2017 rok przeznaczono około 200 tys. zł  na pierw-

szy etap rewitalizacji obejmującej m.in. wycinkę drzew w dwóch 
etapach, potem Rada Osiedla przeznaczyła 100 tys. zł na realiza-
cję pierwszego etapu ścieżek. W 2018 roku powstały wszystkie 
ścieżki, ławki i oświetlenie. Z budżetu obywatelskiego udało się 
pozyskać 600 tys. zł,  duże dofinansowanie uzyskano z budżetu 
miasta. W roku 2019 ukończono prace przy  całej zieleni , plac 
zabaw i siłownię..Na cały projekt wydano  W sumie około 2,5 
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za-imponując
y  sukces 

oRgany zagRały
   Na pasterce, po blisko dwóch latach milczenia, 

pięknie brzmiały kościelne organy, na których zagrał 
Radosław Siemionek. Zostały zbudowane przez firmę 
Muller i Ackermann z Wrocławia w II połowie 19.wieku . 
Remont przeprowadziła poznańska firma organmistrza 
Jana Drozdowicza w ramach całego kompleksu działań 
rewitalizacyjnych kościoła.

- Organy, choć są niewielkie, stanowią ważny zabytek 
budownictwa organowego -  podkreśla Jan Drozdowicz.  
-Do naszych czasów zachowało się niewiele instrumentów 
z około 60 zbudowanych przez firmę Muller Ackermann 
na terenie dzisiejszej Polski. Niektóre z nich pozostają 
jedynie w opisach i planach, inne zachowały się jedynie 

              ORGANMISTRZ
           JAN DROZDOWICZ
   Absolwent klasy organów Poznańskiej Akademii Muzycznej 

oraz Wydziału Prawa UAM. Odbył wielomiesięczną praktykę 
organmistrzowską w belgijskiej firmie S. Schumahera. Wraz ze 
swoją firmą w ciągu 40 lat wykonał wiele prac w kraju (również 
w Poznaniu i Wielkopolsce) i za granicą, gdzie budował nowe 
organy, restaurował stare. Jest aktywnym członkiem Światowej 
Federacji Budowniczych Organów. Jan Drozdowicz organizuje 
koncerty muzyki organowej i nagrania płytowe. 

                    ORGANY
   Instrument niezwykły, największy pod wieloma względami 

(przestrzennym, liczby źródeł dźwiękowych, barw, może 
osiągnąć nawet 10 oktaw rozpiętości dźwięków). Przewyższa 
orkiestrę symfoniczna, a gra na nich tylko jeden człowiek! 
Prawdopodobnie pierwsze organy (tzw. wodne) powstały w 
II w. p.n.e. a ich konstruktorem był aleksandryjski mechanik 
i matematyk Klesbios. Ich wizerunek znany jest z antycznych 
mozaik, obrazów i znalezionych fragmentów. Był instrumen-
tem świeckim. W 666 r. do liturgii wprowadził organy papież 
Vitalianus.

nabożeństw. Było to jednocześnie zgodne z prawdopodo-
bnie pierwotnym brzmieniem organów. Zaskoczeniem dla 
organmistrzów było to, że niektóre części organów (miech, 
wiatrownice zewnętrzne) mimo pozorów względnej 
sprawności – okazały się  kompletnie zniszczonymi przez 
kołatka, owada, który ,,pożera” drewno, zostawiając char-
akterystyczne małe otworki. Również wiele piszczałek met-
alowych wykonanych zostało ( prawdopodobnie zamon-
towanych po wojnie) z tak słabego materiału, że jedynie 
farba olejna, którą je wtedy pomalowano, zapewniała im 
jakąś sprawność brzmieniową.

-Słuchając Pana i myślę, że praca organmistrza jest 
ciężka i ciekawa. 

-Ta praca wymaga posiadania szerokiej orientacji w za-
kresie różnych, rzemieślniczych umiejętności. Organmis-
trz musi posiadać wiedzę i sprawność stolarza, znać się na 
różnych materiałach i technikach ich obróbki (np. wiedza 
o gatunkach i właściwościach skór – uchodzi w wielu przy-
padkach za wręcz  ,,tajemną”) , posiadać wiedzę w zakresie 
metalurgii , technik konserwatorskich itp. 

Osobnym rozdziałem w tej pracy jest to wszystko co 
decyduje ostatecznie o brzmieniu instrumentu. W tej 
fazie ujawniają się artystyczne zdolności organmistrza. 
Jego doświadczenie, wyobraźnia, smak, wyczucie akustyki 
świątyni w połączeniu ze sprawnością techniczną podczas 
intonacji i strojenia, decydują o walorach instrumentu.

 -Musimy ujawnić, że rozmawiamy w połowie grudnia, 
zatem przed pasterkowym ,,rozruchem” instrumentu...

   Po którym przeprowadzimy stosowne regulacje i kore-
kty. Dopiero wtedy można oddać instrument we władanie 
organisty – jako w pełni sprawny.  

- Dziękuję za rozmowę                          Ewa Kłodzińska  

fragmentarycznie i to w sposób nie dający szans na pełną 
rekonstrukcję. I dlatego inicjatywa restauracji instrumentu 
w kościele  jest tak ważna dla zachowania instrumentarium 
kościołów  tego regionu  Polski.

-   Może coś o remoncie naszych organów?
-Wstępnie planowane prace  obejmowały „ zwykły re-

mont”, jednakże po dokładnym demontażu instrumentu, 
ujawniły się takie zniszczenia i zmiany w stylistyce brz-
mienia organów, które wymagały weryfikacji zakresu 
działań.

Chodziło o to, by instrument ( stosunkowo przecież 
mały) w pełniejszy sposób służył liturgicznie podczas 
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Teatr Scena na Piętrze

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
pRaWie finał
WielkiCh pRaC

CzaS na kaRnaWał!

   Od 30 lat najwybitniejsi tenorzy, zamiast rywalizować 
zaczęli tworzyć... tercety. Tak jak w rzymskich termach Kara-
kalii zrobili to Pavarotti, Domingo i Carreras. No, i uwiedli 
publiczność! Nie tylko głosami,  ale robiąc show, śpiewaczo 
wyśmiewając się ze swoich przyzwyczajeń (słynna biała chus-
teczka Pavarottiego). 

Czy uda się to rodzimym śpiewakom podczas koncertu kar-
nawałowego 13 stycznia na deskach Sceny na Piętrze? Wystąpią 
Bartosz Kuczyk, Mirosław Niewiadomski i Mariusz Ruta. Każ-
dy z nich ma bogaty repertuar z klasyką poważną i ,,niepoważ-
ną”, od ,,La donna e mobile” poprzez pieśni neapolitańskie po... 
,,Podmoskownyje wieczera”. Zapowiada się wieczór w zaiście 

karnawałowym nastroju. Dodatkową atrakcją, czego nie ma w 
innych koncertach tenorów, jest udział... tancerki, pięknej Ma-
riny Ostapei.

   Za nami grudniowy koncert charytatywny, który pewnie 
będzie długo wspominany przez publiczność Sceny na Piętrze. 
Wystąpili artyści doskonale znani (Kowtunow, Kram, Karaśkie-
wicz, Lidwin), ,,dobrze się zapowiadający” debiutanci: 16-letni 
Amadeusz Maksymiuk oraz Laura Einbacher oraz goście zza 
wschodniej granicy, mieszkający w Poznaniu – Natalia Vakshyn-
ska i Evgeny Kostenko. Podbili serca publiczności, która wręcz 
domaga się od dyrektora Romualda Grząślewicza, aby zaprosił 
gości na samodzielny występ. Dodajmy, że to on odkrył niezwy-
kłych artystów, niech więc teraz się postara! Ogromny aplauz po 
koncercie to zapewne wydarzenie ważne, ale najistotniejsza jest 
zebrana kwota: 6850 złotych. Tak więc, to był na pewno udany 
wieczór!

Wiemy już, że walentynkowy wieczór (14 luty) zapełni, zna-
na już widzom Sceny na Piętrze, Agnieszka Chrzanowska. 

                              Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyń-

Grudzień 2019 i – teraz – styczeń, to miesiące kończenia roz-
maitych remontowych ,,wątków”, choć np. na nową zieleń wokół 
kościoła przyjdzie poczekać do wiosny. Z kolei antropolodzy za-
kończyli jedynie część wstępną swoich prac, tj. opis otrzymanego 
materiału kostnego. 

   O tych odkryciach: wokół kościoła i w prezbiterium pisa-
liśmy na bieżąco. Do tego wątku wrócimy w lutym, a teraz tylko 
podamy informację, że wszyscy nieznani nam zmarli otrzyma-
li już godny pochówek w specjalnie przygotowanym grobowcu 
przed kościołem.

   Na swoje miejsce na frontonie kościoła powróciła oczysz-
czona figura patrona parafii – św. Jana Chrzciciela-Jerozolim-
skiego. Parafianie siedzą już na odnowionych (pięknie!) ław-
kach, wyłożonych miękkimi siedziskami. Inne jest oświetlenie, 
a Kaplica św. Krzyża prezentuje się w odnowionej szacie. (E.K.)  
Foto: Waldemar Malicki
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pattaya- miaSto gRzeChu
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 nauczy-

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

     Mówi się, że „Grzeczni chłopcy idą do nieba, a niegrzecz-
ni – do Pattayi". I trudno się z tym nie zgodzić. Pattaya – good 
time city. Dla jednych raj na Ziemi, a dla innych Sodoma i 
Gomora współczesnego świata. Trudno znaleźć miasto, które 
tworzyłoby równie skrajne wrażenia.

     Położona około 100 kilometrów na południowy wschód 
od Bangkoku Pattaya do początku lat 60-tych ubiegłego wieku 
była senną wioską rybacką. Jej sława jako światowej stolicy seksu 
rozpoczęła się wraz z początkiem wojny wietnamskiej. Pobliskie 
lotnisko U-Tapao zostało zamienione w bazę Amerykańskich Sił 
Powietrznych, gdzie stacjonowały bombowce B-52 latające nad 
Wietnam Północny. Amerykańscy lotnicy spędzali urlopy w Pat-
tayi i szybko docenili jej zalety – piękną plażę i jeszcze piękniejsze 

starają się jak mogą, by turyści przestali postrzegać miasto jako 
siedlisko rozpusty. Powstają tam apartamentowce, parki wodne 
i place zabaw, by przyciągnąć rodziny z dziećmi, a nie tylko 
miłośników uciech cielesnych z całego świata. Wśród atrakcji tu-
rystycznych można wymienić kilkanaście pól golfowych, wioskę 
słoni, czy Sriracha Tiger Zoo z dwustoma tygrysami i ponad 10 
tysiącami krokodyli.

  Wizerunku miasta jednak tak łatwo zmienić się nie da. 
Tajemnicą poliszynela w Tajlandii jest fakt, że na światowej stol-
icy rozpusty położyła rękę rosyjska mafia. A z mafią tak łatwo 
się nie wygra… Pattaya to także azyl dla wielu poszukiwanych 
przestępców z całego świata. Podobno niektórzy z nich mają pol-
skie paszporty…

  Liczba mieszkańców Pattayi oscyluje w granicach 300 – 320 
tysięcy. Mieszka tu spora grupa zachodnich ekspatów, którzy 
spędzają w Tajlandii emeryturę. Władze wprowadziły dla nich 
nawet specjalną kategorię wiz. Doskonały klimat, piękne plaże 
i dość niskie koszty życia sprawiają, że do Tajlandii przyjeżdża 
coraz więcej zachodnich emerytów.

  Z Pattayi można łatwo dostać się promem na jedną z 
przepięknych wysp na Zatoce Tajlandzkiej – Ko Lan, Ko Sak, czy 
Ko Krok. Podróż promem trwa kilkadziesiąt minut i kosztuje 
bardzo niewielkie pieniądze. W samym mieście położona jest 
też Jomtien Beach – plaża ciągnąca się wzdłuż jednej z głównych 
arterii komunikacyjnych miasta. Jest ona jednak niemal zawsze 
bardzo zatłoczona i dość głośna ze względu na pobliski ruch 
samochodowy. Dlatego wielu turystów woli wybrać się promem 
na wyspy. Tam można odpocząć od intensywnego życia centrum 
Pattayi.

   Znajduje się ono na Walking Street – około dwukilom-
etrowym deptaku niedaleko plaży. Jeśli Pattaya jest światową 
stolicą seksu, to Walking Street jest stolicą Pattayi. Czy potrafi-
cie sobie wyobrazić ponad 20 tysięcy przedstawicielek najstar-
szego zawodu świata pracujących na jednej ulicy? Tak to właśnie 
wygląda na Walking Street. Znajduje się na niej kilkaset barów 
go-go, klubów ze striptizem, pubów, restauracji oraz szemranych 
przybytków, gdzie każdy miłośnik uciech cielesnych z Zachodu 
znajdzie coś dla siebie.

   W Pattayi kręcono także sceny do niezwykle popularnego 

w latach 80-tych w Polsce serialu „Zmiennicy” w reżyserii 
Stanisława Barei. Jak już wspomniałem – mimo obecności 
rosyjskiej mafii  władze miasta nie ustają w wysiłkach, by zmienił 
się jego wizerunek w oczach opinii publicznej. Mozolne starania 
zaczynają przynosić pewne efekty. Wielu mieszkańców Bangkoku 
chętnie spędza weekendy w Pattayi, a nawet kupuje tam miesz-
kania. Znacznym plusem jest bardzo dobre połączenie ze stolicą 
Tajlandii. Autobus z dworca Ekkamai lub Mo Chit w Bangkoku 
jedzie tu około dwóch godzin i kosztuje 120 bahtów, czyli około 
15 zł. Oba miasta łączy też doskonałej jakości autostrada.

Mateusz Biskup

dziewczyny.
    Istnieje także niepotwierdzona historia jakoby sława Pat-

tayi miała swój początek nieco wcześniej – pod koniec lat 
pięćdziesiątych. Otóż według tej historii w lipcu 1959 roku do 
Pattayi zjechało na urlop pięciuset amerykańskich żołnierzy 
stacjonujących w bazie w Korat. Wynajęli cały szereg domów i 
spędzili niesamowicie udany tydzień. Po powrocie do bazy naty-
chmiast opowiedzieli swoim kolegom o rajskim miejscu, gdzie 
ceny są niskie, morze błękitne, a dziewczyny przepiękne. Wieść 
rozniosła się szybko i Pattaya stała się dla Amerykanów ciekawą 
alternatywą dla Bangkoku.

   Kluby go-go, bary i przybytki spod znaku czerwonej latar-
ni zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Trudno się Tajom 
dziwić – przecież tłumy amerykańskich żołnierzy z portfelami 
pełnymi dolarów były dla nich niczym żyła złota.

Sława Pattayi jako stolicy seksu obiegła cały świat. Władze 
Bangkoku wykorzystały okazję i wypchnęły do Pattayi sporą 
część klubów i domów publicznych chcąc zmienić wizerunek 
stolicy. Obecnie władze Pattayi zmęczone tą specyficzną sławą 
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duSza nieSpokojna
   Fotografik, pasjonat 

historii Wielkopolski, wy-
znawca idei ,,Małych Oj-
czyzn”, wędrowiec, zwłasz-
cza po polskich górach,  
poeta, dziennikarz. Dusza 
niespokojna, mężczyzna 
zawsze szarmancki, nieco z 
innej epoki... 

   Krzysztof Styszyński 
jest mieszkańcem Osiedla 
Warszawskiego, tu skończył 
SP nr 46. Przyjaźni się z na-
szą redakcją, dodając zdjęcia 
do, ukazujących się na łamach MY,  zapowiedzi i recenzji wyda-
rzeń w Scenie na Piętrze. Krzysztof Styszyński był nominowany 
do indywidualnej nagrody Pegaza Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kulturalnego za rok 2019.

- Jak się  Panu mieszka na Warszawskim? Osiedle zmienia 
się z każdą dekadą, nie ma już tutaj przemysłu, a stare budyn-
ki ,,obudowano” nowymi, nowoczesnymi. Mówiąc krótko, pa-
trząc przez fotoobiektyw co Pan widzi...

-Cieszy mnie każda nowość, poprawa estetyki i jakości ulic, 
przywrócenie kulturalnych funkcji staremu Domowi Kultury 
POMET-u przy ul. Krańcowej. Szczególnie jednak cenię sobie 
pozostałości myśli urbanistycznej projektanta naszego Osiedla, 
Sylwestra Pajzderskiego. Wszak młodzi Pajzderscy, koledzy z 
podstawówki, mieszkali prawie po sąsiedzku, przy ul. Swarzędz-
kiej. 

- Ma pPn tak wiele pasji, a jest przecież jeszcze praca zawodo-
wa fotografa. Które z tych zainteresowań są Panu najbliższe? 

-Hołduję zasadzie „nieistotne co robisz w pracy, najważ-
niejsze co czynisz poza nią”. Sekretarzuję w poznańskiej Fun-
dacji Literackiej założonej przez dra Jana Majewskiego i z nią 
współorganizowałem 5 pierwszych Ogólnopolskich Konkursów 
Poetyckich im. Łucji Danielewskiej. Zdokumentowałem spuści-
znę twórcy ekslibrysów, mistrza arcytrudnej sztuki mezzotinty, 
Jerzego RYBY Rybarczyka. Przygotowałem do druku wspomnie-
nia dra Mariana Abrama, lekarza, towarzysza wypraw Arkadego 
Fiedlera oraz wydałem własnym sumptem Listy Mariana Ceza-
rego Abramowicza w wersji elektronicznej.  

-Nominowanie do 
nagrody indywidual-
nej Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kultu-
ralnego to jedno z licz-
nych wyróżnień...

  - …gorąco dzię-
kuję wszystkim PT 
Laudantom, poza 
Wielkopolskim To-
warzystwem Przyja-
ciół Książki było ich 
wielu, o czym dowie-
działem się dopiero w 
trakcie uroczystości 
w Sali Poznańskiego 
Towarzystwqa Przyja-
cioł Nauk. Czułem się 
zaszczycony… Towa-
rzystwo Miłośników 
Wilna wyróżniło mnie 
honorowym medalem, zaś najwyżej cenię sobie Złoty Laur Sceny 
na Piętrze. 

   -Kiedyś, jeszcze w Pałacu  Kultury (dziś CK Zamek) był 
,,Lupik”  z wielką atrapą szkła powiększającego, prowadzący 
imprezy dla młodych filatelistów. Wtedy się poznaliśmy. Pa-
mięta Pan?

- Oczywiście, to było 11 dorocznych spotkań popularyzują-
cych filatelistykę wśród najmłodszych, setki odpowiedzi na zada-
nia zamieszczane na łamach  popularnego Expressu Poznańskie-
go. Potem wielki estradowy finał w Sali Wielkiej Pałacu Kultury 
– na 600 osób, zawsze pełnej młodzieży z całej Wielkopolski, od 
Góry Śląskiej po Piłę. Pani Redaktor – jako współanimatorka z 
Expressu Poznańskiego, Bronek Jasicki, Lech Konopiński – red 
nacz. Filatelisty i Adam Kochanowski z poznańskiej TV.  Wspa-
niali ludzie… Wielu młodych brało potem udział w światowych 
wystawach filatelistycznych. Do dziś czuję satysfakcję z tego 
„mądrego zarażania”. 

 -Nowy rok skłania do planowania...
 -Chcę uporządkować pokaźną prywatną bibliotekę, 

będą kolejne „kresowe prezentacje kaziukowe”, tym razem Bar-
bara Radziwiłłówna, trzeci tomik poezji i przygotowania do ob-
jechania Bałtyku... rowerem.

 -Dziękuję za rozmowę. Wraz z redakcją MY życzymy 
powodzenia na wszystkich szlakach...           Ewa Kłodzińska

Niechciana miłość
zepchnięta na bok
przycupnięta w kącie
wpatrzona jak w tęczę
niechciana miłość
powstrzymuje oddech
jedną dłonią sięga po upra-

gnione
drugą uderza za karę
samą siebie w twarz
czasami rozkwita na mo-

Myślę
o żaglowcach,
z których czas
zmył wolę powrotu
pociągach
co uwiozły
nie napisane listy
i stróżu
który wściekle dzwo-

ni
kiedy świt
okrada noc

Szczęście
Pojęcie względne
każdy o nie zabiega
po dalekich błądzimy ścież-

kach
a ono mieszka
w nas
choć pełni szczęścia
przeczy wiek
wyławiaj perły
choćby z życia dna

Stawiając kroki
powoli przerzucam ciało
w kierunku szeptu
ostrożnie
z obu stron przepaść
piekło i niebo
Siedzisz na balkonie
Podparta poduszkami
Wpatrujesz się w punkt
posadziłaś surfinie
Ich zapach miesza po-

wietrze,
które ciężko łapiesz
w moim śnie

Czy Ciebie nigdy nie 
było

fale liżą sandały w pia-
sku

pamiętam
co mówiłem i robiłem

Gotyk
złożone dłonie
kształt w ciemności
znak nadziei
Nie upadam

Wczoraj
uczyłem się oswajać drze-

wa 
i chmury
Bezdźwięcznie
pięknie bardzo

Krzysztof Styszyński
Wiersze z tomiku Szal, 

2008r.
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Z prac Rady Osiedla

Dzień ósmy grudnia zapisano w kalendarzu katolickim 
jako uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. To również dzień tradycyjnego odpustu w naszej pa-
rafii pod tym wezwaniem. Najpierw były skromne rekolekcje 
4 grudnia, a przez  kolejne trzy dni podczas Mszy św. o 17.30 
mieliśmy okazję posłuchać rozważań o kobietach w Starym i 
Nowym Testamencie. Towarzyszyła temu także okazja do spo-
wiedzi św.

Kiedy zaś nadszedł dzień 8 grudnia (niedziela) i związana z 
nim uroczystość mogliśmy świętować na większą chwałę Bożą i 
Maryi Niepokalanej. O 11.30 w naszej świątyni zabrzmiał pięk-
nie Akatyst ku czci Bogarodzicy w wykonaniu naszej parafialnej 
Scholi wspartej kilkoma głosami spoza tego zespołu. 

Natomiast o 12.15 rozpoczęła się Suma odpustowa. Przewod-
niczył jej ks. kanonik Jan Ratajczak – emerytowany proboszcz z 
Bojanowa, a asystowali proboszczowie z Głównej – ks. Jan Bart-
kowiak i ks. Zbigniew Szlachetka. Do tej koncelebrowanej Mszy 
św. dołączyli się też ks. Adam Borysik – duszpasterz bezdom-
nych i ks. Jan Frąckowiak – sekretarz Ks. Arcybiskupa.

Uroczystą Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna, w 
której niesiono pięknie odnowioną (dzięki naszemu darczyńcy) 
monstrancję z wielką hostią (na co dzień chowana jest w kusto-
dii, też odnowionej – pozłacanej od środka puszce, umieszczonej 
w tabernakulum) i zawierzenie Niepokalanemu Poczęciu NMP 
całej tutejszej parafii. Kropką nad "i" było podziękowanie ks. 
proboszcza Zbigniewa  Szlachetki wszystkim uczestnikom tej 
pięknej uroczystości – licznie zebranym parafianom, asyście li-
turgicznej i muzycznej oraz przybyłym kapłanom. W swoich po-
dziękowaniach ujął również fundatorów kapliczki przenośnej z 
ikoną MB Częstochowskiej.       (z.sz.)    Foto: Tomasz Pietura

         Sesja 4 listopada 2019r. 
Z powodu rezygnacjiPiotra Brzeskiego wygasł jego mandat w 

Radzie Osiedla. Skład Rady uzupełniono wybierając  kolejną w 
wyborach Paulinę Taraskę, którą wybrano też na wiceprzewod-
niczącą Rady Osiedla.

 PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 30 tys zł 
przeznaczonych na remont chodników ul. Krańcowej i 80 tys. 
zł nierozdysponowanych (razem 110 tys. zł) przeznaczono na 
chodniki na ul. Harcerskiej, a wykonanie zadania powierzono 
ZDM. Środki w wysokości 20 000,00 zł ze środków nierozdyspo-
nowanych przenosi się na zadanie „Rozbudowa monitoringu w 
parku im. Ks. T. Kirschke”.

Do ZDM skierowano wniosek o dokonanie montażu ta-
bliczek   z znazwą rzeki Główna na wiadukcie przy ul. Hlonda 

oraz na mostku przy ul. Gdyńskiej, w celu lepszej identyfikacji i 
utrwalenia rzeki w świadomości mieszkańców Poznania,

Rada Osiedla wyraża sprzeciw wobec likwidacji przejścia dla 
pieszych na ul. Hlonda na wysokości rzeki Główna, przypomi-
nając że uchwałą z 2018 r. negatywnie opiniowano zamiar jego 
likwidacji. Powinno szukać się rozwiązań pozwalających na za-
chowanie przejścia naziemnego np. poprzez montaż aktywnego 
oznakowania, które sprawdza się na dwóch przejściach  w cią-
gu ul. Głównej. Jednocześnie warte przypomnienia jest to, że w 
dalszym ciągu przejście pod wiaduktem, na które kierują nowe 
tablice informacyjne, nie posiada oświetlenia.

Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami złożono 
wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla budynku przy ul. 
Głównej 42 po byłym Gimnazjum.. Docelowo budynek ma być 
przekazany do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 
Obecnie Rada Osiedla otrzymała  pomieszczenie, które zostało 
wyczyszczone po remoncie i wyposażone w niezbędne meble
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Szkoła podStaWoWa z oddziałami gimnazjalnymi nR 45 im. oRp „poznań” pRzy ul. haRCeRSkiej 3
NASZA SZOPKA ZWYCIĘŻYŁA!
Otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w XXI Ogólnopolskim 

Konkursie Szopek-Żłóbek Wielkopolski. Uroczystość ogłoszenia 
wyników odbyła się 30 listopada  w Muzeum Etnograficznym w 
Poznaniu. Nasi uczniowie - Zuza, Julia i Kacper wraz z rodzica-
mi odebrali nagrodę oraz udzielali wywiadu prasowego. Szopka 
powstała na lekcjach plastyki i podczas zajęć kółka plastycznego 
prowadzonych przez panią Mirosławę Korbańską. Dzieci wyko-
nały niezwykłe postacie z tektury.  Uznano, że  była to najbogat-
sza pod tym względem praca uczniów. Jury zachwyciła też kolo-
rystyka i sam pomysł kukiełek, które mogą być animowane.

Teraz walczymy o nagrodę  publiczności. Głosy zwiedzają-
cych zbierane będą w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu 
podczas wystawy trwającej od 30 listopada do 26 stycznia 2020 
roku.  Zapraszamy wszystkich na wystawę do Muzeum Etnogra-
ficznego i głosowanie na szopkę nr 16.

NASZE MISTRZYNIE POZNANIA
  Po raz drugi w hali SP 45 odbyły się Mistrzostwa Poznania 

Dziewcząt w Piłce Nożnej. W turnieju wzięły udział gospodynie 
z SP 45, dwie reprezentacje  SP 64 i SP 51 oraz dwie drużyny 
SP Biedrusko. Rywalizacja była zacięta, ponieważ o zwycięstwie 
decydował lepszy bilans bramkowy. W klasyfikacji końcowej na 
podium uplasowały się reprezentacje następujących szkół: pierw-
sze miejsce-SP 45, drugie miejsce- SP Biedrusko, trzecie miejsce 
- SP 64. Ponadto wyłoniono najlepszą strzelczynię, bramkarkę, 
zawodniczkę oraz najmłodszą uczestniczkę turnieju. GRATU-
LACJE DLA MISTRZYŃ!!!

Czekoladowe”, która polegała na tym, żeby w auli znaleźć jak naj-
więcej ukrytych papierowych figurek Mikołaja, które można było 
wymienić na czekoladowe. Jedną z największych atrakcji były fo-
tobudki. Uczniowie ubrani w gadżety świąteczne, w grupach lub 
indywidualnie mogli uwiecznić niezwykłe chwile tego wyjątko-
wego dnia. Dziękujemy   Radzie Osiedla ,,Główna,” dzięki której  
to był prawdziwy „mikołajkowy zawrót głowy”.

         WIGILIA POKOLEŃ
   Dnia 18 grudnia o godzinie 17 w auli  szkoły odbyła się 

Wigilia Środowiskowa dla mieszkańców Osiedla Główna. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rady Osiedla 
Główna, Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 45, Akcja Ka-
tolicka, ks. Proboszcz, Matka Chrzestna okrętu ORP "Poznań" 
oraz zaproszeni mieszkańcy naszej dzielnicy. Spotkanie miało 
uroczystą oprawę. O świąteczny nastrój zadbali uczniowie, któ-
rzy wystąpili w  "Jasełkach" oraz wolontariusze z Szkolnego Klu-
bu Wielkoducha.

   "Schola z Głównej" śpiewem kolęd wprowadziła wszystkich 
obecnych w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Ucznio-
wie klasy  trzeciej  zaprezentowali się w pięknym walcu. Spotka-
nie uświetnił występ\ chóru seniorów i rozpoczęło się wspólne 
kolędowanie. Po części  artystycznej zebrani  złożyli  sobie świą-
teczne życzenia.

         TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI
   Ten szczególny przedświąteczny czas uczniowie rozpoczęli 

dzieląc się opłatkiem w gronie kolegów i wychowawców. Wigi-
lijne spotkania odbyły się w klasach. Miłym akcentem tych spo-
tkań było wspólne obejrzenie przedstawienia jasełkowego.

FESTYN MIKOŁAJKOWO-SPORTOWY
Mikołajki – jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku 

przez wszystkie dzieci. W SP 45 od rana na uczniów czekała 
moc niespodzianek. Odbyły się liczne konkursy sportowe dla 
różnych grup wiekowych. Jedna z klas szkolnych została zamie-
niona na „dekoratornię pierników”, a do dzieci z młodszych klas 
przyjechały przyjazne, milutkie psy husky z Traperskiej Osady. 
Zorganizowano także „Salon gier planszowych”, a dla starszych 
uczniów spotkanie ze stylistką fryzur oraz zajęcia z robotyki. 
Wielką frajdę sprawiła uczniom zabawa „Papierowe Zamień na 
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poznańSka muzyka WolnośCi
  „Poznańska Muzyka Wolności” to muzyka wolności nas 

wszystkich – mówiła publiczność zgromadzona w Auli Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Artyści legendarni 
i tacy, którzy najlepsze tradycje polskiej piosenki związanej z 
Grodem Piastów traktują jako legendę – piszę o tym z pełnym 
przekonaniem, gdyż od Krzysztofa Wodniczaka otrzymałem 
zaproszenie do zaśpiewania na tym koncercie.

   Myślę jedynie jak oddać klimat piosenki nagranej przy 
udziale reprezentantów 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Pałacu 
w Będlewie i… Gdy dowiaduję się, że wystąpię z Sun Flower 
Orchestra, czuję się uspokojony. Potem II Skrzydło Lotnictwa 
Taktycznego. Rozkładamy wspólnie skrzydła. Nucimy, gramy, 
aranżujemy emocje. Wiemy o co w tym chodzi. Pięć lat temu 
nagraliśmy wspólnie z Zespołem Autorskim Delikatni zaskakującą 
nawet dla nas samych wersję piosenki z moimi słowami pt.: „Trzy 
mosty” i „Stay Here One Day”. Teraz z zespołem Anno Domini 
przygotowujemy „List do Ojczyzny – Rzekę Nieba”. 

Dopływamy do brzegu wieczoru, który gromadzi blisko 800 
nut – bo tak mówię o publiczności, która wtedy biła brawo. 
Pierwszy utwór koncertu wykonany z orkiestrą pod akordem 
pomysłowości Piotra Wizy oraz z Chórem Męskim C.K. Zamek 

ARION. Ze współwykonawczynią Anną Hetmańską śpiewamy 
o wolności, która jest w nas… za którą tęsknimy…  Siadam 
wśród publiczności. Słucham kolejnych „pierwszych” w swo-
jej ważności utworów moich scenicznych przyjaciół: Haliny 
Benedyk, Eweliny Rajchel, Piotra Kuźniaka, Dariusza Reinerta, 
Piotra Kałużnego, Grzegorza Kupczyka… 

   Po blisko dwóch godzinach finał. Wszyscy artyści na scenie 
raz jeszcze i wielogłosowo. Skandujemy pieśń zaintonowaną 
przez Grzegorza Tomczaka – „Ja to mam szczęście, że w tym 
momencie – żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą”. Tak, to jest ten 
moment, by na refren przywołać słowa „Listu do Ojczyzny” – 
„Tradycja pieśnią jest dla odważnych / nieznany bohater ma imię 
prawdy / poznaj w niej nowych zdarzeń bieg / dom ojczyzny jak 
ten pewnik (…) Szukaj źródła, by znaleźć siebie / szukaj siebie by 
odkryć źródło”. Tego wieczoru je odkryliśmy. Dominik Górny

Szukaj źródła, by znaleźć siebie

Ul . Św. Wincentego.  Nn sprawca wykorzystując nieuwagę 
pokrzywdzonego podczas prac porządkowych na działce doko-
nał kradzieży saszetki z zawartością tel.  komórkowego Samsung, 
okularów korekcyjnych, legitymacji inwalidzkiej oraz kluczy od 
działki, straty 2000zł.

Ul. Krańcowa. Nn sprawca na parkingu niestrzeżonym po-
przez wybicie szyby w drzwiach dokonał włamania do samocho-
du Nubira i kradzieży torebki z zawartościa dokumentów. Brak 
monitoringu, brak śladów nadających sie do dalszej identyfika-
cji. Straty 450zł na szkodę zgłaszającej, postępowanie prowadzi 
KP Nowe Miasto

Ul. Słupecka, nn sprawca z plecaka  dokonał kradzieży 
portfela z zawartościa paszportu ukraińskiego międzynarodo-
wego oraz ukraińskiego wewnętrznego. 

Ul. Ziemowita. Nn sprawca z samochodu marki Skoda 
Octavia dokonał kradziezy dwóch lusterek. Straty 4899zł na 
szkodę VW Leasing. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. 

Ul. Ziemowita. Nn sprawca za pośrednictwem portalu 
OLX doprowadził zgłaszającą do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem oferując konsolę PlayStation 4, a następnie nie wywią-
zał sie z transakcji. Straty 350zł.

Ul. Wandy. Mężczyzna zawiadomił, że znany mu inny 
mężczyzna groził mu pozbawieniem, życia i zdrowia. Groźby te 
wzbudziły w pokrzywdzonym obawę ich spełnienia.

Ul. Lwowska. Nn sprawca dokonał przywłaszczenia konte-
nera na gruz, straty 2000zł. 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 49 zatrzymany jako podej-
rzany o złamanie zakazu sądowego zbliżania się  do pokrzyw-
dzonej.

Ul. Termalna. Nn osoba w tramwaju linii 8 dokonała kra-
dzieży z kieszeni kurtki telefonu kom. I Phone 10, karty banko-
matowej oraz pieniędzy w kwocie 3000zł. Straty 7000. 

Ul. Warszawska. Nn sprawca na cmentarzu Miłostowo wy-
ciął drzewo sosnowe. Straty 5000zł. 

Ul. Chemiczna.  Z parkingu firmy dokonano kradzieży 
dwóch tłumików z samochodów Mercedes, straty 4000zł

Ul. Mariacka. n sprawca za pomoca komunikatora messen-
ger podając się za znajomego uzyskał kod Blik i doprowadził do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem, straty 2000zł. 

Ul. Łomżyńska. Nn sprawca dokonał kradzieży portfela  z 
dokumentami i pieniędzmi w kwocie 200zł.

Ul. Warszawska.  Nn sprawca dokonał przywłaszczenia te.l 
komórkowego marki Huawei Y6, straty 650zł. 

Ul. Helska.  Nn sprawca dokonał przełamania zabezpieczeń 
na koncie Facebook i rozesłał wiadomości o podanie kodu Blik 
do przelewu znajomych zgłaszającej, 

Ul. Darniowa. Nn sprawca poprzez wyłamanie wkładki 
zamka włamał sie do ssmochodu marki Peugeot,  z którego do-
konał kradzieży skrzynki narzedziowej oraz dmuchawy do liści 
Stihl. Straty 2000zł. 

Ul. Mogileńska. Nn sprawca wykorzystując dane personal-
ne oraz podpis zgłaszającego zawarł umowe kredytową, straty 
3452zł. 

Ul. Warszawska Mężczyzna lat 40 oraz kobieta lat 40 za-
trzymani przez dzielnicowych w wyniku kradzieży energii elek-
trycznej.

ul. Warszawska.  Mężczyzna zawiadomił, że nn sprawca 
groził mu pozbawieniem życia i zdrowia.

Ul. Dymka. Kobieta zawiadomiła, że kolega syna w wieku 
18 lat pod jej chwilową nieobecnosć z mieszkania dokonał kra-
dziezy laptopa marki HP, straty 5000zł, 

Ul. Główna.  Mężczyzna lat 41 poprzez wszczynanie awan-
tur oraz groźby znecał się nad swoją konkubina, sprawca zatrzy-
many 

Ul. Śródka, mężczyzna lat 38 zatrzymany przez policję w 
związku z podejrzeniem kradzieży sprzętu budowlanegoCórka 
groziła matce pozbawieniem życia i zdrowia. Ponadto dokonał a 
uszkodzenia drzwi, telewizora oraz wózka. Wartość strat 3500 zł. 

Biuletyn poliCyjny
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tułaCze Wigilie (2)
(1940-1946)

Dziewczynka na tułaczym szlaku

Pani Józefa Gromadzka (w środku) z sześciorgiem swoich dzieci w Valivade (Indie), dokąd cudem wszyscy szczęśliwie dotarli po 
straszliwej tulaczce, wywiezieni z Grodzieńszczyzny w przez Rosjan zimą 1940 roku. Na zdjęciu brakuje ojca rodziny Franciszka 

Gromadzkiego, którego wojenne losy oderwały od najbliższych, ale dołączył do nich po wojnie.  

   -Wigilia 1943 roku była 
pierwszą z trzech, spędzonych 
w Valivade, w Indiach. Tu 
trafiliśmy – opowiada p. Zo-
fia Maślak - wraz z 6 tysiącami 
uchodźców z Polski. Mieliśmy 
dobre warunki  zamieszkania, 
bo osiedle zostało wybudow-
ane specjalnie dla nas. Z cza-
sem poczuliśmy się swobodnie 
wśród Hindusów, dorośli mieli 
pracę, dzieci poszły do szkól, 
ochronek itp. Powstało harc-
erstwo. Valivade stało się naszą 
małą ojczyzną, azylem dla tułaczy.  

Inaczej niż w latach poprzednich wyglądała też nasza wigilia, 
którą każda rodzina organizowała po swojemu, w przydziałowych 
pokoikach-mieszkaniach. Zadbano nawet o jodłę, sprowadzoną 
z Himalajów, którą postawiono w świetlicy. Dzieci i  harcerze 
zadbali o dekoracje. Trzeba powiedzieć, że na całym osiedlu 
panował radosny gwar, ruch. Okna w ,,mieszkaniach” nie były 
zasłonięte, więc z werand, okalających parterowe budynki, 
można było zajrzeć do sąsiadów, zobaczyć co  przygotowują na 
wigilijną kolację.  

    W Valivade był ryneczek, sklepik, dorośli mieli zarobek z 
wykonywanych różnych prac, więc każda rodzina mogła zrobić 
zakupy. A i tak wigilijne menu było dość egzotyczne. Przede 
wszystkim nie do zdobycia była kwaszona kapusta, więc mama 
zrobiła do pierogów farsz z... białej, słodkiej kapusty. Prawdę 
mówiąc to była bardzo smaczna wersja polskich pierogów, po 

latach serwowałam takie w swoim rodzinnym domu!  Wszystko 
było smażone na oleju kokosowym. Na wigilijny deser mama 
usmażyła faworki. Były egzotyczne owoce: mandarynki, man-
go, papaje. A przede wszystkim był prawdziwy opłatek, którym 
dzieliliśmy się ze sąsiadami. Pamiętam, że Hindusom bardzo 
ten polski zwyczaj się spodobał.  Polscy księża, też tułacze, o 
północy odprawili pasterkę. Gromko śpiewaliśmy polskie kolędy. 
A potem ruszyli... kolędnicy. Z kartonu mieliśmy zrobioną 
szopkę. Nie brakowało rozmaitych materiałów, więc byli też 
przebierańcy: diabełek i aniołek,  tur i inne postacie. Nieśliśmy 
kolędniczą gwiazdę, śpiewaliśmy kolędy i tak wędrowaliśmy 
od jednych sąsiadów do drugich, zbierając datki na późniejsze 
harcerskie obozy. Z tamtego świątecznego czasu pamiętam, że 
na świąteczny obiad w Boże Narodzenie, mama zrobiła pyszną 
duszoną wołowinę. Mięso sprowadzono specjalnie dla Polaków, 
bo Hindusi jej nie jedli. 

   -Niezapomniana była wigilia 1946 roku, na statku Strathaver, 
którym płynęliśmy z Indii w kierunku Europy, zmierzając do 
Polski. Przez megafony podano informację o polskim katolickim 
zwyczaju wigilijnym. Trzeba pamiętać, że był to statek pełen cud-
zoziemców, wśród nich sporo Anglików, wracających ze swoich 
,,włości” w Indiach do Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że 
główną potrawą owej ,,wigilii” był  niesmaczny angielski pud-
ding. Oj, nie najedliśmy się, wręcz uciekliśmy z messy. Dla dzieci 
jednak najważniejsze były drobne upominki.    

     Polski ksiądz odprawił pasterkę. Niezwykle wzruszająco 
zabrzmiała ,,Cicha noc”, śpiewana po polsku, włosku, nie-
miecku... To była ostatnia wigilia i święta Bożego Narodzenia 
spędzane na tym naszym kilkuletnim tułaczym szlaku. Byliśmy 
pełni tęsknoty za Ojczyzną, ale dzieci i nastolatki to wszystko po-
jmowali inaczej, wprowadzając radosny rozgardiasz.     

Szczęśliwie dotarliśmy w styczniu 1947 roku do Polski. Z tej 
zawieruchy  ocalała cała nasza rodzina! Osiedliśmy w Nawiadach 
na Mazurach i tutaj 24 grudnia 1947 roku zasiedliśmy wreszcie 
do  polskiej, znowu rodzinnej, wigilii.    Zofia Maślak (not. E.K.

   O niezwykłych losach pani Zofii Maślak i jej rodziny na 
tułaczym szlaku można przeczytać  w archiwum www.cza-
sopismomy.pl
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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

Z lewej i powyżej: obrazki z wnętrza Browaru Mycielskich 
w Kobylepolu

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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