
Tylko Troska mieszkańców pozwoli przeTrwać
jeszcze ocalałym naszym zabyTkom 

Wyżej: wyburzanie zabytkowej willi przy ul. Główna 5? Które następne?
 Niżej: zespół z  SP nr 85 zdobył mistrzostwo Wielkopolski wunihokeju

 CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW
L uty 2020 nr 2 (230) Cena 1,50 zł (w tym 8% VAT)          ISSN 1641-6813

w numerze m.in.:
co z browarem mycielskich?
Dom roDzinny - wspomnienia
smog To śmierć i nasza wina
refleksje pokolęDowe
chcą manDaTu razy 10

Zespół Szkoły Podstawowej 



2

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

Rada Osiedla Główna stara się o przejęcie tej działki 
na Rynku Wschodnim i zagospodarowanie jej w sposób 

godny tego wyjątkowego miejsca.

wspólnie z pozna-

Leżaki, relaksująca muzyka w tle i szum wody z tężni so-
lankowej, kameralne oświetlenie (choć może być też silniejsze), 
a pod stopami (koniecznie w białych skarpetach)... sól w naj-
czystszej swojej postaci. Ta jest z Kłodawy, ale ściany wyłożono  
solnymi blokami z Himalajów. A we wdychanym powietrzu... 
samo zdrowie!

Jestem w Grocie Solnej SOLLAN przy ul. Warszawskiej 25. 
Jedynej w Poznaniu wyposażonej w generator solny, który po-
woduje rozpraszanie cząsteczek soli w powietrzu dzięki czemu 
dostają się one łatwiej do organizmu, ułatwiając    dokład-
niejszą inhalację. A o to przecież chodzi. Mówiąc krótko: sól  
i wszelkie urządzenia (np. tężnie solankowe) pracujące w Gro-
cie wytwarzają klimat jak nad morzem a powietrze jest czyste 
(to doskonała ucieczka przed miejskim smogiem) i wysoko zjo-
nizowane.

Seans w Grocie Solnej SOLLAN przy ul. Warszawskiej 25 to 
naturalny sposób wspomagania leczenia chorób układu odde-
chowego (np. astma, alergia), nerwowego (doskonały sposób na 

odstresowanie, zmniejszenie napięcia nerwowego , chorób ukła-
du krążenia. Ulgę mogą odczuć cierpiący na wrzody żołądka  
i dwunastnicy, zapalenie jelita grubego, choroby skórne (łusz-
czyca, trądzik, zapalenie skóry). Pobyt w Grocie Solnej SOLLAN 
pomoże też chorym na niedoczynność tarczycy. Wielu lekarzy-
specjalistów wręcz sugeruje skorzystanie z prozdrowotnych wła-
ściwości owego ,,solnego  klimatu”...

Skorzystać z seansów w Grocie Solnej SOLLAN można  
w każdym wieku. Dla dzieci to ogromna solankowa ,,piaskow-
nica” a we wtorki o godz. 17 organizowane są zabawy z anima-
torką. Dzieci świetnie się bawią, a przy okazji wdychają zdrowe 
powietrze. W Grocie nie ma barier architektonicznych.

Dodatkowe atrakcje są też dla dorosłych, np. joga. Można 
tutaj zorganizować ,,solankowe” spotkanie towarzyskie. Seanse 
zaczynają się zawsze o pełnej godzinie, każdy trwa 50 minut. Są 
zniżki dla dzieci, emerytów i rencistów oraz przy zakupie kar-
netu na 5 czy 10 seansów. 

nowoczesna groTa solna zaprasza ul. warszawska 25 
Czy doczekamy się tak pięknie odmienionego Browaru 

Mycielskich jak na tej wizualizacji? (str.3)

Zmodernizowany stadion przy ul. Harcerskiej ma zostać 
w tym roku przekazany „Polonii”, ale o szczególach na 

razie niczego konkretnego nie wiadomo. 
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chcą 10 razy więcej co z browarem?

Może uda nam się dowieedzieć dlaczego doszło do wyburzenia 
budynku przy ul. Główna5, chociazżobiekt jest ujęty w 
miejskim wykazie zabytków. Czy Miejski Konserwator 

Zabytków jednak wydał odpowiednie zezwolenie?  

 przez urzędników na prywatne życzenie. 

Mandat za błędne parkowanie

Zapewne nawet wybitny i doświadczony  psycholog nie 
miałby łatwego zadania, aby opisać przeżycia , jakie musiały 
towarzyszyć pierwszemu zastępcy prezydenta Poznania Mariu-
szowi Wiśniewskiemu, gdy pisał prośbę do premiera Mateusza  
Morawieckiego o zgodę na dziesięciokrotne zwiększenie wyso-
kości mandatu za nieprawidłowe parkowanie samochodów w 
Poznaniu. Dotąd obowiązujące przepisy pozwalają nakładać 
za takie wykroczenie mandat w wysokości 100 zł, a władze na-
szego miasta chcą, aby ten mandat wynosił nawet tysiąc zło-
tych. 

Prośba o łaskawe potraktowanie wniosku ze strony  szefa rządu 
ewidentnie nielubianego przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka mu-
siała wymagać przełamania wielkich oporów, ale z drugiej strony 
niezwykle  silna była pokusa uzyskania dużych łatwych dodatko-
wych dochodów do dyspozycji włodarzy miasta. Te nowe miliony z 
mandatów pozwoliłyby utworzyć kolejne intratne etaty dla swoich 
i hojnym gestem rozdawać nagrody, premie itp. Nad uzasadnie-
niem zamiaru wprowadzenia drakońskiej podwyżki mandatu za  
parkowanie rządzący Poznaniem zbytnio się nie wysilali: twier-
dząchodzi oczywiście o zwiększenie bezpieczeństwa poznaniakó-
w!Poza tym kierowcy mają z czego płacić więcej, bo przecież w 
P olsce bardzo wzrosły przeciętne wynagrodzenia. Przychylność 
premiera dla poznańskiego pomysłu zwielokrotnienia mandatów 
za błędy parkowania ma w intencji wiceprezydenta Mariusza Wi-
sniewskiego pozyskać takie pojednawcze w wymowie zdanie: „Li-
czę na to, kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach uda się 
nam załatwić ponad podziałami politycznymi”. Poznańskim kie-
rowcom pozostaje  jeszcze nadzieja, że rząd jednak nie przychyli 
się do równie zaskakującej co niedorzecznej nej prośby poznańskiej 
władzy.                                                                Marcin Dymczyk

Na początku grudnia ub. roku poprosiliśmy firmę Nickel 
o informacje dotyczące planów   zabytkowego budynku byłe-
go browaru Mycielskich  w Kobylepolu, którego to obiektem 
wspomniana firma jest właścicielem. Na pytania nie uzy-
skaliśmy  żadnej odpowiedzi, pomimo wstępnej obietnicy 
udzielenia nam pewnych informacji. Dlatego w styczniu 
br. napisaliśmy ponownie, że temat ten bardzo interesuje 
okolicznych mieszkańców, bo browar jest cennym zabyt-
kiem, a jego zapowiadana rewitalizacja może wnieść wiele 
nowego w lokalnej rzeczywistości, wzbogacić pejzaż,  stać 
się architektoniczną atrakcją i wyróżnikiem okolicy. 

Oto nasze pytania, skierowane do dewelopera Nickel, który 
już kilka lat temu zbudował na terenie byłego browaru impo-
nujące osiedle mieszkaniowe, tylko z browarem nic nie robi. : 

 -Czy zabytkowy obiekt zostanie zachowany w całości jako 
bryła architektoniczna bez zmiany zewnętrznego kształtu?

- Czy mogą być konieczne jakieś wyburzenia?
-Jakie główne adaptacje obejmą wnętrze budynku?
 -Jakie funkcje ma pełnić były browar po remoncie i ada-

ptacji?
 -Czy jest możliwe przygotowanie jakiegoś pomieszczenia 

jako miejsce spotkań mieszkańców i lokalnych wydarzeń kul-
turalnych ? 

-Kiedy rozpoczną się roboty na placu budowy, kiedy jest 
przewidywany finał? 

- Czy mogą nam Państwo udostępnić jakieś wizualizacje 
ukończonej inwestycji 

-Inne informacje na temat.  
Prosimy o wiadomość, jeśli informacje nie mogą nam być 
udostępnione. 

-Bardzo prosimy nas powiadomić  o ewentualnej konfe-
rencji prasowej,  połączonej  np. ze  zwiedzeniem browaru  w  
jego obecnym stanie.  
Z poważaniem Marcin Dymczyk, redakcja "Czasopismo 
Mieszkańców My". 

Nie mając żadnej odpowiedzi od firmy Nickel, uznaliśmy 
za uzasadnione zwrócenie się z tym problemem do Miejskiego 
Konserwatora zabytków w Poznaniu. 

Sz. Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska
Jesteśmy mobilizowani przez mieszkańców do infor-

mowania o dalszych losach zabytkowego browaru Myciel-
skich w Kobylepolu. Właściciel obiektu firma Nickel nie 
udziela nam jak dotąd żadnych wiadomości na ten temat. 
Uprzejmie prosimy wobec tego o informacje, jakich dzia-
łań oczekuje Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu 
dla zabezpieczenia przed dalszą dewastacją budynku daw-
nego browaru, do czego zobowiązana jest firma Nickel, w 
jakim terminie itp. Uprzejmie prosimy o odpowiedź, aby-
śmy odpowiednie informacje mogli zamieścić w najbliż-
szym, lutowym wydaniu "Czasopisma Mieszkańców MY". 
Z poważaniem Marcin Dymczyk, redaktor.

Na reakcję Miejskiego konserwatora zabytków nadal 
czekamy. 

Na poprzedniej stronie u góry: Browar Mycielskich 
w Kobylepolu jako wizualizacja po obiecanej 
modernizacji i rewitalizacji
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Dom roDzinny
Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

Biały, łupany kamień pod starym 
rozłożystym, pięknym orzechem, 
który ochraniał nasz dom zimą od 
mrozów i wiatrów. Latem tak pięknie 
chronił nas przed ostrymi promie-
niami słońca. Dla małego chłopca, 
wyglądającego zimą przez oszronione 
okno rodzinnego domu, ten rozłoży-
sty orzech, oblepiony białym puchem, 
był dobrym panem, który trzyma bia-
ły kożuch otulając jego dom rodzinny i chroni go przed mrozem 
i wiatrem. A latem, latem to wielka ściana zieleni zapraszająca 
do wypoczynku wśród cienistych barw liści, zależnych od inten-
sywności promieni słońca i pory roku. Jesienią z przyjemnością 
łupaliśmy orzechy, bardzo smaczne, które traktowaliśmy jako 
prezenty od starszego pana.

Tu stał mój dom, w którym się urodziłem, w którym uczyłem 
się chodzić, mówić mama i tata. W tym domu uczyłem się ko-
chać rodzeństwo i członków rodziny, szanować sąsiadów. Uczy-
łem się kochać przyrodę i poznawać świat. Nieopodal domu 
stał wysoki, drewniany krzyż, ogrodzony pięknym płotkiem. Z 
ramion krzyża spływały wstążki i układały się równo na płotku 
z surowego drewna. Różnobarwne wstążki poruszał wiatr wy-
grywając na nich melodie, tak miłe moim uszom. Była majówka 
i kwiaty, i piękne pieśni śpiewane przez babcie, mamę, siostry, 
sąsiadki i kobiety z drugiego końca wioski. Pieśni takie od serca, 
pieśni ludowe i religijne, takie, które słyszę jeszcze dziś, bo tak 
głęboko zapadły w moje serce i pamięć. 

Pamiętam rozległe skrzyżowanie i nieopodal dużą, rozłożystą 
trześnię, i drogę do lasu, i stare drzewo z ludową kapliczką Chry-
stusa frasobliwego. Z trześnią to było tak, że kiedy przyszedł czas 
i owoce dojrzewały, siedzieliśmy okrakiem całymi godzinami 
smakując, rozmawiając i tak pięknie upływał nam czas dziecię-
cych lat. W bliskiej i dalszej odległości tyle lasów i lasków było  
tyle dróg i dróżek, które prowadziły do Wisły - matki rzek na-
szych, nad którą rozłożył się staropolski, legendarny Piotrawin. 

Wokół było pełno ogrodów i sadów, gdzie królowały jabłonie, 
grusze, maliny i porzeczki. Zielone pola, obsiane pszenicą, jęcz-
mieniem i żytem, prosem i tatarką. Pola z zagonami ziemniaków 
(kartofli) i buraków. Oryginalnie wyglądały plantacje tytoniu. 
Jeszcze słyszę szum łanów zbóż, których złote kłosy poruszane 
siłą wiatru falowały jak wody wiedzione nieregulowanym po-
tokiem. Z niczym piękniejszym nie można porównać nieomal 
morskich fal prosa tuż przed zżęciem. To jakby złoto falowało. 
Pięknie prezentowały się plantacje chmielu. Kwiaty, pełno kwia-
tów, chabry i maki, róże czerwone, złote słoneczniki, przecudne, 
wysokie malwy i pełne zielonej soczystej trawy miedze, które 
dość często przedzielały pola. 

A jaki był mój dom rodzinny? Dom był ciepły, zbudowany z 
bali drewna osadzonych na podmurówce, dodatkowo oszalowa-
nych. Malowaliśmy go od czasu do czasu na ludowo z pięknymi 
wzorami wokół okien i drzwi. Był dosyć wysoki, ale bez piętra. 
Na strych wchodziło się po schodach. Strych to pomieszczenie 
pełne tajemniczej magii i tajemnych zakamarków. Wędrówka w 
nieznane rozpoczynała się od sieni. Był to nasz rodzinny dom, 
gniazdo rodzinne, umiłowane nasze miejsce na dobre i trudne 
czasy. Ten dom tkwi w moim sercu i wdzięcznej pamięci. 

Przed moim ukochanym domem była kolorowa altana, zbu-
dowana z cienkich listewek, ułożonych ażurowo i opleciona dziką 

winoroślą - bluszczem (mówiliśmy - opleciona dzikim winem) i 
bardzo ważna dla mnie ławeczka, pełna słońca latem. Stąd był 
piękny widok na cała zagrodę. Ławeczka, to również niepokój 
małego chłopca wyrażony słowami: mamo, weźcie i mnie! Słowa 
te wypowiedziałem w chwili, gdy mama posadziła mnie na tej 
ważnej dla mnie ławeczce przed odjazdem załadowanych wozów, 
gdy musieliśmy uciekać przed zbliżającym się frontem w dniach 
grozy. A ja, mały chłopiec, najmłodszy z rodzeństwa myślałem, 
że wszyscy jadą i pozostawią mnie na tej ławeczce. Te moje słowa 
wywołały ogólny płacz i ruszyliśmy razem w drogę. 

Było mało czasu. Pamiętam, jak było mi dobrze i ciepło w 
ramionach mojej mamy. Te trudne dla nas dni zmuszały nas do 
wędrówki. Im dalej od Wisły, tym bezpieczniej. Wyjechaliśmy na 
jakiś czas do wujostwa i zamieszkaliśmy w Pusznie Godowskim. 
Niedawno tam byłem. Ten dom stoi i przypomina mi tamte trud-
ne czasy. 

W moim rodzinnym domu było pomieszczenie, zwane przez 
nas komorą (była to po prostu obszerna spiżarnia). Komora była 
pełna łakoci, pełna smaków i zapachów, które kusiły do wejścia i 
skorzystania z tego „bogactwa”. A był tam upieczony przez mamę 
chleb - smaczny, pachnący i ciągle świeży, były pierniki, suszone 
owoce, cukier, jabłka i orzechy, groch, warkocze cebuli i czosnku. 
Były suszone zioła, wisiały kapelusze słonecznika i główki maku. 
Były drożdżowe placki, takie smaczne, pulchne i wyrosłe tak, że 
do dzisiaj nie mogę odnaleźć tej wysokości.

Mama była dobrą gospodynią. Regały uginały się od zapraw 
i butelek oleju, który wytłaczaliśmy u sąsiadów. Wędliny własnej 
roboty, przy wejściu stała duża beczka z kiszoną kapustą. Beczkę 
tę przykrywaliśmy drewnianą pokrywką, którą obciążaliśmy ka-
mieniem. Kiszone ogórki przechowywaliśmy w kamionkowym 
garnku, tak samo przykrytym i obciążonym jak przy kapuście. 
Co to była za frajda przy szatkowaniu i udeptywaniu kapusty. 

W komorze była dodatkowa, lekko odsuwana ściana. W tym 
schowku chowały się dzieci, jak było niebezpiecznie w czasie 
wojny. Gdy dzieci się schowały w tym schowku, ścianę przy-
krywano workami z mąką. Do starej studni, takiej kręconej za 
pomocą korby, z której czerpaliśmy wodę, trzeba było chodzić 
przez drogę. Używaliśmy do tego nosideł. Studnia była głęboka i 
pełna zdrowej, zimnej, smacznej wody. Z przyjemnością słucha-
liśmy dolatujących odgłosów tajemniczej magii. 

Dziś, z perspektywy minionych lat, czuję w mym sercu po-
trzebę powrotu do tamtych czasów, do tych miejsc naznaczonych 
obecnością moich Rodziców, braci i sióstr, babć i dziadków, cioć, 
stryjenek, wujków i stryjków. W ten sposób pragnę wyrazić swój 
szacunek dla nich i zapewnić o mojej pamięci. Wacław Duda

(Fragment książki „Mój świat”)
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smog  To nasza wina
Nie wolno być obojętnym!

Dzieci Dorosłym

Drony krążą nad Antoninkiem rejestrując 
sprawców zanieczyszczenia powietrza. W ślad 
za tym strażnicy miejscy docierają do miesz-
kańców tych domów, z których codziennie 
dymy  zatruwają otoczenie. Jak dotąd nieste-
ty tylko na reprymendzie się kończy,  czyli 
to próżny trud, bezskuteczne apelowanie  do 
ludzkich sumień i odpowiedzialności. Walka o 
czyste powietrze pozostaje jak dotąd  tylko  przysłowiową walką 
z wiatrakami. Za daleko zabrnęły narody, więc nie łudźmy się, że 
nasze i przyszłe pokolenia będą oddychać czystym powietrzem. 

Smog jak wszechobecna lawa wpływa do naszych mieszkań i 
wypełnia nasze płuca. Niedawno dotarła do nas groźna informa-
cja, że w Niemczech uruchomono gigantyczną elektrownię , w 

której paliwem jest węgiel brunatny. Nie powinniśmy lekcewa-
żyć też faktu, że również masowy nałóg palenia tytoniu doklada 
swoją część do groźnego smogu. W 2019 roku w woj. poznań-
skim na choroby układu odechowego chorowało 5300 osób, 
na nowotwory płuc 785  osób, na przewlekłe choroby układu 
oddechowego chorowało 20,5 tys. osób. Palaczy tytoniu nadal 
przybywa z powodu upowszechniania się nałogu palania e-p-
apiewrosów. W Tajlandii wprowadzono całkowity zakaz tego 
współczesnego wynalazku

 .Niżej podpisany nigdy po paierosy nie sięgał i dlatego nadal 
tryska zdrowiem apelując do palaczy: rzućcie zgubny nałóg, a 
przedłużycie sobie życie.                               Henyk Rozwadowski

Sprostowanie. W zamiesczonym na tym miejscu w stycz-
niu br. artykule Henryka Rozwadowskiewgop p. t. „Liczymy na 
Radę Osiedla” jedno ze zdań powinno brzmieć::Trzeba tu też 
powiedzieć,  że społeczne działania ratujące oazę natury i pięk-
na dla zdrowia i życia mieszkańców zostały wsparte przez Radę 
Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. Zaprzeczenie „nie” 
znalazło się w tekście przez pomyłkę, całkowicie wypaczając sens 
zdania. Za błąd przepraszamy Autora i Radę Osiedla. Redakcja

11 stycznia 2b. r. dzieci z Antoninka i Kobylepola przedsta-
wiał‚y mieszkań„com naszego osiedla coroczne "Jaseł‚ka". O 
godz. 11. 30 dzieci z ZSP7 wystąpiły w  kościele pw. Ducha św., a 
o godz. 15 dzieci ze szkoł‚y SP55 w tej szkole . Widownia liczyła 
łącznie kilkaset osób. Ogromne zainteresowanie utwierdza nas 

o potrzebie kontynuacji tych przedstawień„ w latach następ-
nych. Poziom i pomysłowość ujęły wszystkich oglą dających. 
Całość finansował‚a RO AZK. Serdecznie dziękujemy za trud 
i zaangażowanie. Mieczysław Wachowiak Przewodniczący  
Rady Osiedla AZK

W grudniu 2019 r. odbyły się coroczne przed-
ś›wiąteczne spotkania emerytów i rencistów z na-
szego osiedla, których organizatorem była RO. 
W dniu 10 grudnia spotkanie miał‚o miejsce w ZSP7 w Anto-
ninku, a 11 grudnia w SP55 w Kobylepolu. Do śpiewu i zabaw 

zachęcał uczestników zespół górali z Podhala, a RO AZK ob-
darował‚a wszystkich sł‚odkimi upominkami. 

Mieczysław Wachowiak Przewodniczący  Rady Osiedla naszym seniorom
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za-imponując
y  sukces 

kości pochowane
sTare Dzieła uraTowane 

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Wiele prac, związanych z remontem świątyni na Koman-
dorii, odbywa się w zaciszu pracowni specjalistów. Remont się 
kończy, a badania będą jeszcze trwały. Antropolodzy,  zakoń-
czyli jedynie część wstępną swoich prac, tj. opis otrzymanego 
materiału kostnego. Mówi nam o tym Artur Dębski, arche-
olog.

− Nasi koledzy antropolodzy, badający m.in. wiek wydoby-
tych przez archeologów kości, są w trakcie analizowania infor-
macji. Cmentarz przy kościele użytkowany był od początków 
jego istnienia, zatem przynajmniej od wieku XII - do pierwszej 
połowy wieku XIX. Łącznie przebadano 70 grobów w miarę do-
brze zachowanych, wydobyto również bardzo liczne kości luźne 
z grobów zniszczonych w minionych stuleciach. Oszacowaćnie 
ich dokładnej liczby nastąpi to po zakończeniu prac antropolo-
gów. Wokół kościoła chowano mężczyzn i kobiety, znaleźliśmy 
pochówek czternaściorga dzieci poniżej 14 roku życia. Spośród 
dwóch grobów odkrytych w prezbiterium, jeden szkielet należał 
do mężczyzny, drugiego jeszcze nie określono. Teraz wszystkich 

zmarłych pochowano w ośmiu specjalnie zamówionych tru-
mienkach, przy czym zmarli z prezbiterium otrzymali osobne 
trumny. Wszyscy spoczęli na zewnątrz kościoła w specjalnie 
przygotowanym grobowcu. Odkryliśmy liczne ozdobne okucia 
trumienne i jedną dobrze zachowaną trumnę datowaną metodą 
dendrochronologiczną po połowie wieku XVII.

Ciekawostką jest fakt, że jeszcze przed budową kościoła, ok. 
2,5 tys. lat temu istniało tu ciałopalne cmentarzysko pogańskie, 
zaś w rejonie dzisiejszej plebanii również chowano zmarłych 
(tym razem bez wcześniejszego palenia) jakieś 1,7 tys. lat temu, 
także w obrządku pogańskim.

 Na zdjęciach z archiwum archeologów: stanowisko ar-
cheologiczne na terenie przed kościołem oraz pochówki w kryp-
cie kościoła.            (EK)   Fot: archiwum i Waldemar Malicki
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Teatr Scena na Piętrze

sąD osTaTeczny w nowym miejscu

Doskonały począTek

Genialne!, profesjonalizm na najwyższym poziomie!, istne 
karnawałowe szaleństwo!... I powtarzające się pytania: - Kiedy 
znowu ich usłyszymy? -Kiedy zobaczymy Marinę? 

To tylko niektóre komentarze i pytania po styczniowej od-
słonie w Scenie na Pietrze czyli koncercie ,,Czas na karnawał” 
(koktajl pieśni operetkowych, neapolitańskich itp. utworów z 
najwyższej rozrywkowej - muzycznej półki) z udziałem śpiewa-
ków Bartosza Kuczyka, Mirosława Niewiadomskiego i Mariusza 
Ruty oraz tancerki Mariny Ostapei. Dodajmy jeszcze oklaski na 
stojąco i wiele bisów. Wydawało się, że świt zastanie widzów i 
artystów jeszcze przy Masztalarskiej...

-Jeszcze tego samego wieczoru i następnego dnia – mówi 
dyrektor Sceny na Piętrze Romuald Grząślewicz – otrzymałem 
50 sms-ów od zachwyconych widzów, a telefony odbierałem bez 
końca. Niestety, panowie są tak zajęci, że pewnie nieprędko znaj-
dą czas, aby ponownie zagościć na deskach naszego teatru.  

Agnieszka Chrzanowska, bohaterka walentynkowego wie-
czoru 14 lutego, mówi, że lubi poprawiać nastrój, co już czyni-
ła w Scenie na Piętrze . A ja dodam, że umie wprowadzać widza/
słuchacza w nastrój a to liryczny, a to kobieco nieco zadziorny. 
Jest i aktorką (po PWST w Krakowie), i piosenkarką. Te dwie 
profesje łączy na scenie (była związana z Piwnicą pod Baranami), 
wykonując czy to utwory własnego autorstwa czy sięgając do 
skarbnicy poezji polskiej, nie zawsze powszechnie znanej. Ode-
brała liczne nagrody m.in. na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, ma bogata płytotekę. Artystyczny życiorys Agnieszki 
Chrzanowskiej jest naturalnie znacznie dłuższy – tu przytaczamy 
tylko... epizody. I anonsujemy koncert artystki ,,Bez Ciebie ja, to 
nie ja...”, w którym wystąpi wraz z Jarosławem Meusem, grającym 
na  bouyouki i gitarach.

 Bilety na wszystkie spektakle można rezerwować telefo-
nicznie (61 852 09 95, 602 310 699) lub za pośrednictwem poczty 
internetowej snp@estrada.poznan.pl. Odbiór biletów w kasie Es-
trady tylko w dniu spektaklu od godz. 17. Bilety są też dostępne 
w kinie Muza i Domu Tramwajarza.

                          Ewa Kłodzińska Foto: Krzysztof Styszyński 

Jednym z większych odkryć podczas 
prac konserwatorskich w kościele św. 
Jana Jerozolimskiego było odnalezienie 
fragmentów pochodzącego zapewne z 
końca XVII wieku przedstawienia „Sądu 
Ostatecznego”. (fot z prawej). Mówi o tym 
konserwator,Arkadiusz Wypych:

-Powstał dylemat co z tą polichro-
mią zrobić, rozważano kilka możliwości, 
Zdecydowano się  na przeniesienie sceny 
„Sądu  w inne miejsce. Po wielu dysku-
sjach i próbach ostatecznie podjęto decy-
zję o przeniesieniu transferów na łuk w 
nawie bocznej. 

Niestety, jego wymiary pozwalają na 
zachowanie pierwotnego układu tylko 
centralnej części przedstawienia. Ze-
wnętrzne fragmenty z konieczności zo-
staną osadzone nieco niżej. Miejsce to ze 
względu na mniejszą wysokość powoduje 
jednak, że przedstawienia są nieco bar-
dziej czytelne.



8

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

rajska wyspa phukeT 
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. 

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

Kilkaset kilometrów na południe od 
Bangkoku znajduje się największa wyspa Tajlandii oblewana fa-
lami Morza Andamańskiego, wchodzącego w skład Oceanu In-
dyjskiego. To jedno z najbardziej ulubionych miejsc wypoczynku 
Tajów. Mimo, że mieszkam w Tajlandii już prawie cztery lata nie 
miałem do tej pory okazji jej odwiedzić. Aż okazja się nadarzy-
ła.

Mój serdeczny przyjaciel z Poznania Eryk jest żonaty z Tajką 
o imieniu Tiranan i mieszkają razem w Niemczech, niedaleko 
Monachium. Tiranan pochodzi z wyspy Phuket i kilka tygodni 
temu przylecieli do Tajlandii w odwiedziny do jej rodziny. Nie-
wiele myśląc zabukowałem bilety z Bangkoku do Phuket i pole-
ciałem spotkać się z przyjaciółmi.

Phuket nie jest dużą wyspą (mimo, że jest największą wyspą 
Tajlandii). Jej maksymalna długość to 50 kilometrów, a szerokość 
to 20 kilometrów. Spokojnie można ją objechać samochodem w 
ciągu jednego dnia. Ale by ją dobrze poznać nie starczyłoby pew-
nie całego życia.

Wyspa wygląda jak ogromny łańcuch górski wyrastający z 
turkusowego morza. Jest bardzo górzysta i dzięki temu bardzo 
zróżnicowana. Możemy tu zarówno wylegiwać się na rajskiej pla-
ży, jak i pójść na wyczerpujący trekking po dżungli porastającej 
całkiem spore góry.

Atrakcje zaczynają się już na lotnisku, a właściwie przed nim. 
Międzynarodowe lotnisko na wyspie Phuket jest położone tuż 
przy pięknej plaży Mai Khao. Stojąc na złotym piasku możemy 
niemal dotknąć podwozia samolotów podchodzących do lądo-
wania.

Stolicą wyspy jest Phuket City położone na południowo-
wschodnim jej krańcu. Liczy sobie ponad 75 tysięcy mieszkań-
ców. Jest to jedno z najstarzych miast w Tajlandii. Jego starówka 
zachwyca zabytkowymi budynkami w stylu sinoportugalskim 
wywodzącymi się z okresu pierwszych kontaktów z Europejczy-
kami. Ludność zamieszkująca wyspę jest w ogromnej większości 
wyznania buddyjskiego, podobnie jak reszta Tajlandii, ale znaj-
dziemy tu enklawy hinduskie i muzułmańskie.

Wyspa ma też ciekawą historię. Na głównym skrzyżowaniu 
na Phuket zobaczymy pomnik dwóch kobiet zwany Pomnikiem 
Bohaterek. To siostry Chan i Mook, które w roku 1785 odparły 
atak Birmańczyków na wyspę. Posłużyły się przy tym fortelem. 
Kazały wszystkim kobietom na wyspie przebrać się za wojowni-
ków. Napastnicy widząc naprzeciw siebie ogromną armię szybko 
stracili zapał do walki i wrócili skąd przyszli.

Rajskich plaż na wyspie nie sposób wymienić. Znajdziemy tu 
wszystko – od popularnych plaż położonych przy luksusowych 
resortach i zaopatrzonych w doskonale rozwinięte zaplecze tu-
rystyczno-gastronomiczne aż po zupełnie dzikie plaże ukryte 
między skałami, których nie znają nawet lokalni mieszkańcy. 
Ale uwaga na morskie kąpiele! Ocean Indyjski to nie Bałtyk! Nie 
warto wypływać zbyt daleko w morze, ponieważ prąd wsteczny 
może nam uniemożliwić powrót na ląd. W morzu pływają także 
bardzo groźne meduzy – żeglarz portugalski i osa morska. Spo-
tkanie z nimi oznacza w najlepszym wypadku bolesne poparze-

nia i konieczność wizyty w szpitalu.
Na południowym krańcu wyspy znajduje się wzgórze Nak-

kerd, na którego szczycie wznosi się ogromny 45-metrowy po-
mnik Buddy. Jest on widoczny praktycznie z każdego miejsca w 
południowej części Phuket.

Jeżdżąc po wyspie niechybnie traficie na makaki – małpy, 
których na Phukecie jest zatrzęsienie. Należy więc pamiętać, by 
najcenniejsze rzeczy trzymać cały czas przy sobie, bo nasi dalsi 
kuzyni lubią kraść co popadnie.

W przeciwieństwie do Bangkoku, gdzie praktycznie nigdy nie 
widać słońca na niebie (smog) na Phuket operacja słoneczna jest 
niezwykle silna i nie wolno zapomnieć o smarowaniu się krema-
mi i filtrami. Ja zapomniałem i srogo to musiałem odcierpieć. 

Na Phuket jest mnóstwo słoni. W większości udomowionych 
i służących do zarabiania pieniędzy na turystach. Ale są też sło-
nie żyjące dziko oraz takie, które mieszkają z daną rodziną i są 
uważane za członków rodziny. 

W ostatnim czasie wielu turystów bojkotuje miejsca, gdzie 
zmusza się te piękne zwierzęta do nienaturalnych zachowań – 
malowania obrazów, czy gry w piłkę. Tajowie zaprzestali więc 
oferowania takich wątpliwych moralnie atrakcji turystycznych i 
teraz zamiast oglądać słonie grające w piłkę turyści uczą się o 
fizjologii tych zwierząt, przygotowują dla nich pożywienie oraz 
lekarstwa i kąpią się razem z nimi w rzece przy okazji szorując 
ogromne cielska.                                                      Mateusz Biskup

Pomnik bohaterskich sióstr Chan i Mock

Autor podczas mycia słonia. 
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Poniżej: jasełka zaprezentowane przez pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 46 na Os. Warsz.

pora jasełek
Bardzo polski obyczaj

Mieszkańcy DPS na Komandorii z przyjemnością i zadowo-
leniem gościli grupy jasełkowe z Poznania i Kiekrza. Właśnie z 
Kiekrza przyjechały przedszkolaki z Familijnego Rancza i prze-
niosły widzów swoimi strojami, kolędami, wierszykami do... Be-
tlejem. Dzieci od ,,naszych” Sióstr ze Zgromadzenia ,,Wspólnej 
Pracy” przy Tomickiego narodziny Jezusa umiejscowiły gdzieś 
w Tatrach! 

Byli mali górale – pastuszkowie w charakterystycznych ser-
dakach, aniołki z grzechotkami, dotarli tu również królowie ze 
swoimi darami. W te jasełka włożono szczególnie dużo pracy. 

Kolejnego dnia gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 84: posłuchaliśmy odpowiednich fragmentów Ewangelii, ko-
lęd i pastorałek, zaprezentowano układy taneczne a wszystko na 
tle własnych dekoracji. 

A małe przedszkolaki z ,,Kolorowego Świata”, które wystąpiły 
następnego dnia  jako aniołki, pastuszkowie,  królowie, Maryja z 
Józefem zadziwiły nas swoimi umiejętnościami, śpiewając kolę-
dy i pastorałki, recytując wierszyki. 

                           Bożena Kujawa fot.: Natalia Kaźmierczak 
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choDnik na harcerskiej

Plakaty na parkanie byłego Gimnazjum informują mieszkańców o dokonaniach i propozycjach Rady Osiedla 

Jestem tutaj nowy, bo 1 stycznia br. minęło dopiero pół 
roku, od kiedy zastąpiłem na stanowisku "proboszcza na 
Głównej" ks. kanonika Jana Bartkowiaka. Jeszcze bardziej 
nowy jest ks. wikariusz Jakub Drosik. Tacy właśnie – nowi – 
spragnieni poznania swoich Parafian wyruszyliśmy na trasę 
duszpasterskich odwiedzin kolędowych. 

Bardzo szybko stało się oczywiste, że jeśli nie chcemy rozcią-
gnąć kolędy do Popielca, to trzeba będzie część parafii odwiedzić 
dopiero w następnym sezonie. Trochę to pewnie trudne dla tych 
Parafian, którzy są przyzwyczajeni do corocznych odwiedzin dusz-
pasterskich, ale chyba jednak rozsądne. Postawiliśmy sobie za cel 
podzielić się z Parafianami swoim obrazem życia wspólnotowego  

i serdecznym zaproszeniem do włączenia się w to życie także po-
przez wskazywanie nowych propozycji duszpasterskich oraz ich 
wspólne realizowanie. Co się z tego urodzi, czas pokaże. Nasze 
wrażenia były bardzo pozytywne. W ogromnej większości ci, 
którzy otwierali przed nami drzwi swoich domów i mieszkań, 
byli bardzo otwarci na szczerą rozmowę. W naszych oczach dla 
tych ludzi kolęda nie stała się rytuałem czy wręcz reliktem prze-
szłości, a zdecydowanie okazją do owocnego spotkania.

Wszystkim, którzy otwarli się na czas kolędowe-
go spotkania, serdecznie dziękujemy. Całą wspólnotę 
obejmujemy naszą modlitwą i zapraszamy do aktywne-
go współtworzenia tego dobra, któremu na imię "Parafia  
na Głównej". Od zaraz czekają na nowych chętnych wspólnoty 
już działające w parafii – Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży, Żywy Różaniec i Parafialny Zespół Caritas 
oraz Liturgiczna Służba Ołtarza i Świeccy Lektorzy. Na nowych 
chętnych czeka też nasza parafialna schola. Z serca zapraszamy

ks. prob. Zbigniew Szlachetka i ks. wik. Jakub Drosik.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Osie-
dla Główna wynika, że ta jednostka pomocnicza miasta została 
nakłoniona przez zastępcę prezydenta Poznania pana Mariusza 
Wiśniewskiego i zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Ire-
neusza Woźnego do przekazania 110 tys. osiedlowych pieniędzy 
na budowę chodnika w ulicy Harcerskiej. Zdaniem  mieszkań-
ców to zmuszenie lokalnego samorządu do wspomnianej decyzji 
jest niedopuszczalne i winno  zostać unieważnione. Wspomnia-
ny chodnik powinien być wykonany kosztem budżetu miasta, a 
nie Rady Osiedla, ponieważ logicznie i funkcjonalnie jest ściśle 
związany z całym kompleksem ostatnio zrewitalizowanego sta-

refleksje
pokolęDowe

dionu Towarzystwa Sportowego Polonia. Ta wspaniała miejska 
inwestycja, bezcenna dla całej Głównej i okolic, powinna zostać 
połączona z centrum osiedla wygodnym bezpiecznym chodni-
kiem na koszt miasta i nie uszczuplać skromnego osiedlowego 
budżetu, w którym zaplanowano remonty innych zniszczonych 
chodników. 

Opinie zastępcy prezydenta Poznania i zastępcy dyrektora 
ZDM na ten temat zamierzaliśmy przedstawić publicznie na 
łamach niniejszego wydania Czasopisma Mieszkańców MY”, 
ale nasze propozycje złożone obu miejskim urzędnikom nie 
doczekały się dotąd  odpowiedzi.Do tematu wrócimy w odpo-
wiednim czasie.                                                    Marcin Dymczyk. 

Na ul. Harcerskiej koniecznie powinin powstać nowy po-
rządny chodnik zbudowany kosztem budżetu miasta. 

Widać jak na dłoni, że chodnika pilnie potrzebuje też ul. 
Krańcowa. więc nie tu należy szukać pieniędzy na Harcerską. 



11

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

szkoła poDsTawowa z oDDziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
   REKORDOWA ZBIÓRKKA 

Wielki 28. Finał WOŚP w SP45 zakończył się.  Mimo zimna 
i niehandlowej niedzieli  nasi Wspaniali Wolontariusze  zebrali 
imponującą kwotę 32 411,04 zł. W tym dniu  Szkoła Podstawowa 
nr 45 oraz KS Polonia Poznań zorganizowały turniej piłkarski, 
w którym udział wzięli: UKS Orlik Poznań, FC Poznaniak, SP 
45, Canrhinos Skórzewo, Junior Koziegłowy. Najlepszą drużyną 
został UKS Orlik Poznań. 

Bardzo, bardzo  dziękujemy za wielkie serca naszym wo-
lontariuszom i ich opiekunom, rodzicom, którzy upiekli ciasta 
do naszej kawiarenki, nauczycielom pracującym w sztabie oraz 
wszystkim hojnym mieszkańcom Poznania za każdą wrzuconą 
do puszki złotówkę.

Wielkie podziękowania także dla właściciela Cukierni Broda 
przy ul. Głównej i właściciela Sklepu „Michałek S.C.” – Piekarnia 
Michał Pruchniewicz za wsparcie naszych wolontariuszy  słod-
kościami.

PAMIĘTAMY O POWSTANIU 
Dnia 15 stycznia w auli szkoły odbyła się uroczystość związa-

na ze 101. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Aka-
demię pięknie poprowadziły Basia i Dominika, uczennice klasy 
5a, które podkreśliły ogromne historyczne znaczenie zwycię-
skiego zrywu powstańczego zapewniającego Wielkopolsce długo 
oczekiwaną wolność i przyłączenie jej do macierzy. Uroczysto-
ści towarzyszyła nie tylko flaga powstańcza, ale i poczet szkoły. 
Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej obrazującej wybuch 
i przebieg Powstania Wielkopolskiego, uczniowie śpiewali pie-
śni towarzyszące walczącym: „Pieśń Legionów”, „My, Pierwsza 
Brygada”, „Wojenko, wojenko”. Miłą niespodziankę przygotowali 
uczniowie klas I-III, którzy pięknie zaśpiewali „Piosenkę małe-
go patrioty”. Niewątpliwie byli tego dnia najbardziej rozśpiewa-
ną grupą. Pani Dyrektor Dorota Urbanowicz wręczyła nagrody 
uczestnikom konkursu pt. „Selfie z Niepodległą”. 

KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ
Uczniowie z klasy 3a - Nikola B. i Jan W. reprezentowali na-

szą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, 
który odbył się w budynku banku PKO BP przy Placu Wolno-
ści. Wszystkie drużyny wystąpiły w składach dwuosobowych, a 
przebieg rywalizacji obserwował dyrektor banku, który pełnił 
także rolę jurora. Rozwiązywaniu zadań towarzyszyła świątecz-
na atmosfera. Dzieci zmierzyły się m.in. z rebusem, wykreślan-
ką i wyklejanką. Konkurencje dotyczyły ekonomii, bankowości, 
oszczędzania oraz wymagały dużo sprytu. Nasza szkoła zdobyła 
1 miejsce, a każdy otrzymał nagrody rzeczowe oraz dyplom. Cze-
kając na ogłoszenie wyników uczniowie zwiedzili najciekawsze 
miejsca w banku. Na koniec uczestnicy zjedli zdrowe kanapki 
oraz drożdżówki.

WYJĄTKOWY DZIEŃ
Od samego rana dzieci z zainteresowaniem czekały na uro-

czysty moment „Pasowania na Czytelnika Biblioteki Szkolnej”.  
Biletem wstępu na to wydarzenie było pokolorowanie liter we-
dług wyznaczonego kodu. Dzieci wysłuchały przygód Elme-
ra - kolorowego słonika, który nie chciał się wyróżniać wśród 
innych. Miłą niespodzianką było spotkanie z Elmerem, który 
sprawdził znajomość liter  i pasował uczniów na czytelników 
biblioteki szkolnej. W prezencie dzieci otrzymały  pamiątkowe 
dyplomy, zakładki do książek z własnym imieniem i naklejki. Od 
dziś pierwszoklasiści mogą  samodzielnie wypożyczać ulubione 
bajki.
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rewolucja w biblioTece 

biuleTyn policyjny
Ul. Pleszewska. Mężczyzna lat 38 zamieszkały Suchy Las, 

w sklepie C&A dokonał przemetkowania towaru, straty 50 zł na 
szkodę w/w sklepu. Sprawca zatrzymany przez f-szy RPI KP Po-
znań Nowe Miasto. 

 Ul. Szwedzka. Mężczyzna lat 35 obywatel Ukrainy oraz męż-
czyzna lat 42 obywatel Gruzji w sklepie OBI dokonali kradzie-
ży artykułów o łącznej wartości 998 zł na szkodę OBI. Sprawcy 
zatrzymani przez RPI KP Poznań Nowe Miasto. Postępowanie 
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

ul. Arcybiskupa Walentego Dymka. N/n sprawca posłu-
żył się danymi osobowymi zgłaszającego i zaciągnął pożyczkę w 
Para Banku na nieustaloną kwotę. 

 Ul. Katowicka. Kobieta zawiadomiła, iż jej mąż, z którym 
rozstała się w grudniu, groził jej pozbawieniem życia. Groźba ta 
wzbudziła u zgłaszającej obawę spełnienia. 

Ul. Wrzesińska. nn sprawca wybijając szybę w oknie doko-
nał włamania do altany na działkach ROD, a następnie dokonał 
kradzieży wyrzynarki marki Bosch. Brak monitoringu. 

Ul. Gnieźnieńska. Dyspozytor pogotowia zgłosił ze w pu-
stostanie ujawniono ugodzoną nożem kobietę, w stanie nietrzeź-
wości, doznała rany kłutej lewego uda oraz licznych  zasinień. 
Zatrzymano uczestników libacji 3 mężczyzn wszyscy w stanie 
nietrzeźwości. Miejsce nie monitorowane, przeprowadzono 
oględziny. Zabezpieczono materiały.

Termalna.Mężczyzna lat 48 podejrzany o posiadanie sub-
stancji narkotycznej w postaci białego proszku. Wynik użycia 
testera pozytywny. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Ref Wy-
wiado

Ul. Dymka. Mężczyzna lat 29 obywatel Gruzji poprzez ude-
rzanie pięściami po głowie naruszył nietykalność cielesną męż-
czyzny lat 21. Sprawca zatrzymany przez RPI KP Nowe Miasto. 

Ul. Kormorana. NN sprawca poprzez wyważenie drzwi 
dokonał włamania do domu jednorodzinnego a następnie z wnę-
trza kradzieży mienia w postaci biżuterii złotej w tym kolczyków, 
obrączki, łańcuszka o łącznej wartości 7800. Wykonano oględzi-
ny z udziałem technika kryminalistyki. Postępowanie prowadzi 
KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Maltańska. nn sprawca z szatni siłowni na terenie CH 
Malta dokonał kradzieży torby z zawartością rzeczy osobistych, 
kluczyków od pojazdu, biżuterii, telefonu komórkowego. Miej-
sce nie monitorowane. 

Od kilku dekad trwa swoista rewolucja we wszystkich bi-
bliotekach, zapoczątkowana przez Bibliotekę Narodową. Jest 
to wprowadzenie do systemu komputerowego/informacyjnego 
wszystkich książek dostępnych w wypożyczalniach – od tych 
największych do najmniejszych. Czytelnicy nie byli tego świa-
domi, korzystając nadal z tradycyjnego sposobu wypożyczania: 
data na karcie książki i parafka wypożyczającego. 

Teraz owa ,,rewolucja” dotarła do naszej filii Biblioteki Ra-
czyńskich przy ul. Tomickiego. Każda z kilkunastu tysięcy ksią-
żek, będących w jej zasobach, otrzymała swój kod kreskowy, z 
kolei czytelnik – swoją kartę (podobną do dowodu osobistego) 
z indywidualnym kodem. Ta karta jest niezbędna przy każdym 
oddaniu czy wypożyczeniu książki. Znikają zatem bezpowrotnie 

karty książek. Tu nasuwa się refleksja, że tym samym likwiduje 
się historię wypożyczeń danego tytułu, popularności autora itp. 
Nikt już tej historii nie odtworzy...

Wracając do zmian: jakie korzyści ma z nich czytelnik? Ano, 
choćby taką, że korzystając z internetowej przeglądarki, po wpi-
saniu hasła ,,katalog Biblioteki Raczyńskich”, następnie tytułu 
poszukiwanej książki (względnie nazwiska autora), dowie się w 
której filii wolumin stoi na półce. Wystarczy go zamówić... Można 
więc korzystać, posługując się swoją kartą czytelnika (otrzymaną 
np. w Filii nr 6 przy Tomickiego), z księgozbioru wszystkich filii 
Biblioteki Raczyńskich.

Dotychczasowy regulamin biblioteczny pozostaje bez zmian, 
np. można telefonicznie, podając swój numer identyfikacyjne z 
karty czytelnika, przedłużyć czas  wypożyczenia książki. A ter-
minów trzeba dotrzymywać – każdy dzień zwłoki w oddaniu 
książki to koszt 20 gr. Kary pieniężne wpłaca się gotówką lub 
przelewem na konto biblioteki. No, i pilnujmy swojej czytelniczej 
karty: jej zgubienie/zniszczenie i konieczność wystawienia nam 
nowej karty (duplikatu) to koszt 10 zł. (E.K.)

Dla wygody czytelników

Prace przy rewitalizacji wirydarza 
byłego klasztoru reformatów na Śródce

Plan zagospodarowania wirydarza, z uwzględnieniem 
odtworzenia  historycznej studni
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Ksiądz  proboszcz Paweł Deskuri ministranci tuż przed 
wizytą u pana Karola i jego małżonki przy ul. Łaskarza na Ko-

mandorii. Fot.: Waldemar Malicki

w wielkiej roDzinie 
Wizyty duszpasterskie

czy lokatorzy nie wrócili jeszcze z pracy czy też nie chcą się 
z nami spotkać. Zresztą, słyszeliśmy uwagi, że początek kolędy 
o godz. 16 to jest za wcześnie, ale mówiono też, że godz. 20, gdy 
docieraliśmy, to za późno, bo już trzeba dzieci kłaść spać. Wśród 
tematów najczęściej pojawiały się różne kwestie związane z re-
montem naszego kościoła. Mówiliśmy także o czekającym nas 
nawiedzeniu kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, co 

Zaraz po świętach Bożego Narodzenia jak Polska długa i sze-
roka wyruszyli do swoich parafian księża proboszczowie i wika-
riusze, aby złożyć im wizytę duszpasterską. Jak przebiegała ona w 
parafiach do których dociera nasz miesięcznik: na Komandorii, 
Głównej (osobny tekst na stronie Główna), Śródce, Osiedlu War-
szawski, w Zielińcu, Antoninku i Kobylepolu?   

 Mówi ksiądz proboszcz Paweł Deskur z parafii św. 
Jana Jerozolimskiego za Murami:

-Spośród ok. 4,5 mieszkańców naszej parafii, odwiedziliśmy 
połowę. Przyjęło nas ok. 50 procent. Pierwsze doświadczenie na-
tury socjologicznej: coraz mnie jest parafian, którzy mieszkają 
tutaj ,,od zawsze”, za to coraz więcej jest pustostanów a i miesz-
kań zamieszkałych, ale zamkniętych na głucho. I nie wiadomo 
czy lokatorzy nie wrócili jeszcze z pracy czy też nie chcą się z 
nami spotkać. Zresztą, słyszeliśmy uwagi, że początek kolędy o 
godz. 16 to jest za wcześnie, ale mówiono też, że godz. 20, gdy 
docieraliśmy, to za późno, bo już trzeba dzieci kłaść spać. Wśród 
tematów najczęściej pojawiały się różne kwestie związane z re-
montem naszego kościoła. Mówiliśmy także o czekającym nas 
nawiedzeniu kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, co 
będzie wielkim przeżyciem religijnym. Każda rodzina dostała   
książeczkę ,,Z Maryją w nowe czasy!” z tekstami religijnymi i 
modlitwami Maryi poświęconymi. 

Ksiądz proboszcz Ireneusz Szwarc z parafii Św. Małgorzaty 
na Śródce dzieli się z nami takimi refleksjami:

-Przed wszystkimi są nowe wyzwania a ludzie czują się za-
gubieni i o tym m.in. mówili podczas spotkań. Tematem było 
też zbliżające się nawiedzenie kopii obrazu MB Częstochowskiej.  
A ja widzę, że na Śródce jest coraz więcej kamienic, w których 
mieszkania są wynajmowane przez ludzi nie związanych z pa-
rafią i stąd drzwi przed duszpasterzami są zamknięte. Pozostało 
już niewielu starych parafian, często to ludzie samotni. No, i nie 
ma dzieci... 

Ksiądz proboszcz Tomasz Buliński z parafii Chrystusa 
Odkupiciela na os. Warszawskim minioną kolędę ocenia jako 
spokojną.

- Parafia liczy ok. 6,5 tys. mieszkańców, każdego roku odwie-
dzamy połowę, przyjęło nas 50 procent. Tematy pojawiały się 
same podczas spotkań. Przede wszystkim parafian interesowało 
to co się u nas dzieje – działania grup parafialnych, poczynione i 
zamierzone inwestycje. Nie było tematów ,,obyczajowych”, kon-
trowersyjnych czy dla nas ,,niewygodnych”.

Ksiądz proboszcz Piotr Ratajczak z Zielińca zaznacza, że 
parafia Matki Boskiej Różańcowej jest specyficzna.

 To zaledwie tysiąc osób, wszyscy się znamy – jak w ro-
dzinie. Wśród nas są ludzie wyznania mojżeszowego, protestan-
ci i niewierzący. Chodzę do wszystkich, a wizytę duszpasterską 
przyjmuje większość: czasem po prostu z poszanowania tradycji. 
To taka kolęda ponad podziałami! Tematy rozmów były bardzo 
bogate: od typowo religijnych, poprzez społeczne czy dotyczące 
np. kultury, polityki. W Zielińcu przybył nam apartamentowiec 
z 156 mieszkaniami, które niebawem poświęcę.

W parafii Ducha Św. w Antoninku kolęda trwała zaledwie 2 
tygodnie. -Zdrowie nie pozwoliło mi na złożenie wizyt duszpa-
sterskich u wszystkich – tłumaczy ksiądz proboszcz Mieczysław 
Urbaniak. - A rozmawialiśmy przede wszystkim o umacnianiu 
wiary, zwłaszcza w rodzinach.

 Ksiądz proboszcz Dominik Kużaj o kolędzie w parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Kobylepolu mówi tak:

- Odwiedziliśmy połowę spośród 4 300 parafian,. Owszem, 
czasem drzwi były zamknięte, ale nie wiadomo czy z niechęci 
czy też godziny pracy są takie. Zawsze jednak jest możliwość – i 
parafianie o tym wiedzą – umówić się indywidualnie. Tematy? 
Nawiedzenie naszej parafii  1-2 września kopii obrazu MB Czę-
stochowskiej i przygotowania do tego wydarzenia. Chodzi o to, 
aby nie był to tylko jednorazowy akt religijności. W rodzinach 
gdzie są dzieci rozmawialiśmy o lekcjach religii. A poza tym -  o 
parafialnych aktualnych sprawach.

Wizyty duszpasterskie trwały do końca stycznia. Diękujemy.                                                                  
                                                                         Ewa Kłodzińska
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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: kolejne dwa 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…  
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                                  TEL. 500-843-056 
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