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chcą budoWać  luksusoWe rezydeNcje tuż Nad staWem broWarNym  s. 2, 3 

Z lewej: malownicza ścieżka na wysokiej skarpie Stawu Browarnego przy ul. Wilczej w Kobylepolu.
Z prawej: rezydencje, które w tym miejscu chce budować deweloper. Mieszkańcy żądają od urzędników jednoznacznego weta. 

Na charakterystycznym i zabytkowym budynkiem
przy ul. Warszawskiej znów jak przed latami świeci neon. s. 13

Musiano użyć mechanicznego wiertła, dla wykonania dołków do 
właściwego posadzenia sadzonek drzew nad Szklarką. s. 4

W Numerze m.iN.:
osiedla bez pieNiędzy
 chcą budoWać Nad cybiNą
NoWy las W aNtoNiNku
osiedle WarszaWskie daWNiej
biuletyN policyjNy
GłóWNa jaką pamiętam
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Ścieżka w koronach drzew dostarcza atrakcyjnych wrażeń zarównoosobom z niej korzystającyjak i podziwiającym całą konstrukcję 
z dolu. Tu jeszcze mają wyrosnąć krzewy i inne rosliny dla zwiększenia estetycznych doznańwzrokowych.  

Takim widokiem cudownej lokalizacji nad Stawem Browarnym 
deweloper kusi potencjalnych nabywców rezydencji.

WspólNie z pozNa-

Na  tej wizualizacji widać wyraźnie, że apartamentowce 
miałyby stanąć tuż nad samą skarpą doliny Cybiny.

Po okresie zakazu związanego z pandemią, mieszkań-
cy mogą znów udać się na spacer do lasu. Bardzo wiele 
osób odwiedza i podziwia cieżkę w koronach drzew, z 
której roztacza się piękny widok na dolinę strumienia 
Szklarka. Podpory konstrukcji ścieżki  stanęły niestety 
częściowo na popularnym wśród dzieci stoku saneczko-
wym tzw. “Faflucie” istotnie ją zawężając. Nasuwa się też 
uwaga, że przydałyby się odpowiednie osłony na podpo-
ry konstrukcji, chroniące rowerzystów lub w przyszłości 
saneczkarzy albo narciarzy. mg

ścieżka W koroNach
liczNie uczęszczaNa
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deweloper Wielkopolski Fundusz Hipoteczny poka-
zuje jakby już do nabycia ekskluzywne budynki miesz-
kalne pod nazwą ”Wille na Wilczej”, chociaż dla takiej 
inwestycji – jak twierdzą urzędnicy - nie wydano jeszcze 
nawet warunków zabudowy, a tym bardziej pozwolenia 
na budowę. Właściciele okolicznych posesji ze zgrozą i 
oburzeniem oglądają prezentowane w Internecie wiz-
ualizacje wysokich bliźniaczych domów, które zasłoniły 
by  sąsiadom widok i perspektywę. Ludzie są zdezorien-
towani i słusznie podejrzewają jakiś podstępny zamach 
pogarszający ich dotychczasowe warunków mieszkania 
i życia. Czujność jest tu jak najbardziej wskazana, bo 
doświadczenie uczy, że łaskawość miejskich urzędników 
dla deweloperów umożliwia realizowanie inwestycji w 
miejscach wydawałoby się dobrze chronionych przed 
zabudową. Warto przypomnieć, że całkiem niedawno 
tylko zorganizowana wielka mobilizacja  społeczna 
uniemożliwiła budowę deweloperskich domów miesz-
kalnych w dolinie Szklarki obok ulicy dobromiły.

Oto jak Wielkopolski Fundusz Hipoteczny reklamu-
je „Wille na Wilczej”: To kameralny zespół budynków 
położonych w prestiżowej lokalizacji. Inwestycja składa 
się z 10 trzypoziomowych apartamentów w zabudowie 
bliźniaczej.   Każdy apartament posiada osobne wejście,  
ogród  z tarasem i taras na dachu oraz   dwa miejsca pos-
tojowe.   

Oczywistymi zaletami lokalizacji  są   urokliwe i ciche 
sąsiedztwo oraz   bezpośredni widok na Staw Browarny. W 
pobliżu znajdują się tereny rekreacyjne dla spacerujących, 
rodzin, biegaczy oraz rowerzystów. W odległości 3,5 kil-
ometra znajdują się tereny rekreacyjno-sportowe jeziora 
Malta, a w odległości 4,3 km centrum handlowe Malta.

Wille na WiIczej projektowane są   z myślą o najbardziej 
wymagających nabywcach, poszukujących nieruchomości   
łączącej   zalety położenia w otoczeniu terenów zielonych, 
imponującego widoku i łatwego dostępu do centrum mia-
sta.

Czy czytając taki opis można uwierzyć, że o planow-
anej inwestycji nic jeszcze nie wiedzą właściwi poznańscy 
urzędnicy? 

Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss (zapisany 
zdecydowanie niechlubnie w związku z ubiegłoroczną 
próbą umożliwienia zabudowy doliny Szklarki) wcale 
nie wyklucza deweloperskiej inwestycji nad doliną Cyb-
iny, a wręcz podkreśla korzyści,  które jakoby mieli z niej 
odnieść okoliczni mieszkańcy. 

Oby ograniczenia związane z koronowirusem nie 
osłabiły skuteczności społecznych protestów przeciwko 
karygodnych zamiarów budowania nad Stawem Bro-
warnym.                                                     Marcin dymczyk 

Chcą budować nad  Cybiną

 Uprzejmie informuje, że prezydent miasta Poznania, biorąc 
pod uwagę wnioski płynące ze wstępnej analizy wpływu pan-
demii COVID-19 na budżet Poznania, polecił nie podejmow-
anie działań skutkujących powstawaniem nowych zobowiązań 
pieniężnych. Wyjątki dotyczą tylko zadań: a. związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19, b. absolutnie niezbędnych dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki — tzn. m.in. koniec-
znych do właściwego zabezpieczenia mienia na terenach przeka-
zanych osiedlom, c. obligatoryjnych, wynikających wprost z 
przepisów prawa. Zobowiązania, które zostały zawarte przed 
14 kwietnia, a nadal są obowiązujące zostaną przeanalizowane 
pod kątem ewentualnej zmiany warunków lub zakresu. W tej 
sprawie kontaktują się z Państwem bezpośrednio pracownicy 
Oddziałów Obsługi. Uprzejmie prosze o podjecie współpracy i 
przekazanie swojego stanowiska do 20 kwietnia 2020 r. dyrek-
tor Wydziału Arkadiusz Bujak.

Taką informację otrzymały zarządy rad osiedli od 
dyrektora Wydziału Wspierania jednostek Pomocnic-
zych na polecenie  prezydenta Poznania jacka jaśkowiaka. 
Z lakonicznej treści wynika, że wszystkie nasze inwesty-
cje osiedlowe są zagrożone. Nawet tyle lat oczekiwana ulica 
Miłowita. 

Nie wiem kto teraz i według jakich zasad będzie decydował 
o realizacji różnych inwestycji. Czy to jest już właściwy czas, 
by mówić o zawieszeniach i cięciach? Czy już znamy wszystkie 
skutki? Upewnia mnie to w przekonaniu, że nasze miasto jest 
bankrutem. 

Nie wiem jakie środki miasto asygnuje na walkę z ko-
ronawirusem, by wstrzymywać inwestycje, nasuwa się pytanie 
czy pandemia nie stanowi okazji do ukrycia faktu, że miejska 
kasa już od dawna jest pusta. jeszcze nie było mowy o ko-
ronawirusie, a już pozbawiono nas 90% środków na remonty 
dróg i chodników na 2020 rok i prawie 20% na czterolatkę (bu-
dowa dróg,chodników i oświetlenia ulic) przy 80% wzroście 
kosztów realizacji inwestycji. 

Odrębnym problemem jest realizacja naszych działań dla 
mieszkańców. Co z letnim wypoczynkiem dzieci ? Co z inte-
gracyjnymi wyjazdami emerytów i rencistów? Co z festynem 
i Kulturalnym Latem AZK? Nic dotąd nie wiemy, a środki już 
dawno zostały przekazane odpowiednim Wydziałom Miasta 
na realizacje naszych zamierzeń. Mam ogromną obawę, że 
zostaną cofnięte do miejskiej kasy, a społeczeństwo będzie uka-
rane podwójnie, raz przez pandemię, drugi raz przez miasto. 
Pozdrawiam. 

                       Przewodniczący Rady Osiedla Antoninek-
                       Zieliniec-Kobylepole    Mieczysław Wachowiak 

Osiedla bez pieniędzy
przez koroNaWirusa?
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Nowy las w Antoninku

W wyoranych mechanicznie  bruzdach posadzono ręcznie 
setki sadzonek cennych drzew liściastych

W Antoninku, na przygotowanym terenie powierzchni ok. 
0,4 ha przy ulicy Ziemowita i strumienia Szklarka posadzono sa-
dzonki drzew liściastych, z których wyrośnie w przyszłości róż-
nogatunkowy las dostosowany do miejscowego siedliska. Prace 
nadzorował leśniczy pan Ireneusz Kamiński, realizując swoją 
wcześniejszą informację o takich zamierzeniach, zgodnych z fa-
chową dokumentacją, nauką i sztuką prowadzenia racjonalnej 
gospodarki leśnej. 

Na wspomnianym terenie posadzono głównie buki, lipy, ol-
sze i wiązy. Prace poprzedzono wyoraniem bruzd, ale zadanie 
było utrudnione, ponieważ na tym miejscu w przeszłości skła-
dowano nielegalnie, „na dziko” różne odpadki. Duże ich ilości 
trzeba było stąd wywieźć, zanim przystąpiono do nasadzeń. Ter-
min sadzenia był właściwy,  ale zagrożeniem stanowi utrzymu-
jąca się susza, która może zmniejszyć udatność nowej uprawy i 
zmusić do wykonania uzupełnień oraz poprawek. Należy dodać, 
jak wspomniał I.  Kamiński, że wokół  nowo zbudowanej „ścież-
ki w koronach drzew” zasadzono też krzewy takich gatunków 
jak leszczyna, kruszyna, kalina jarzębina i róża pomarszczona. 
Korzystne efekty tych działań pewnością będą widoczne za kilka 
lat.     

rośNie  życiodajNa zieleń 

Z tej sadzonki wyrośnie piękna miododajna lipa,
jeśli wygra z groźnym obecnie niedostatkiem wody.

Strumień Szklarka pomimo suszy nadal płynie do Malty 
 czeka na pomysł zatrzymanie cennej wody.

Wircenie dołków wiertlem o napędzie spalinowym wymagało 
czasem współpracy dwóch osób.
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osiedle WarszaWskie
Moja rodzina zamieszkała na Osiedlu Warszawskim 

w roku 1934, po przeprowadzce z Chwaliszewa, w po-
szukiwaniu świeżego powietrza. Zamieszkaliśmy przy 
ulicy Warszawskiej pod numerem 147, w domu, którego 
właścicielkami były siostry Nogaj. Ponieważ ojciec był 
robotnikiem w elektrowni miejskiej, zarabiał niewiele, 
wiec było nas stać tylko na jeden duży pokój bez kuchni, 
ale z balkonem. 

Ulica Warszawska była wtedy wysadzona dwoma rzęda-
mi pięknych klonów, a jezdnia wybrukowana czarną, bazal-
tową kostką. Jak zbliżał się samochód, to cała dzieciarnia z 
okolicy biegła oglądać tą rzadką osobliwość. Niektóre ulice 
miały już twarde nawierzchnie i krawężniki, z wyjątkiem 
ulic peryferyjnych, jak np. ul Inowrocławska, Mogileńska, 
Pusta czy Goplańska. 

Mieszkańcy Osiedla, pomimo że mieszkali w granicach 
administracyjnych miasta Poznania, to jednak stanowili 
pewną odrębność. Jak się jechało do innej dzielnicy mia-
sta, to mówiło się „jadę do miasta”, a nie np. na Wildę czy 
Jeżyce. Przyczyna leżała chyba w dużym, nie zabudowanym 
terenie, dzielącym Osiedle od zwartej zabudowy miasta. 

Codziennie, przed południem, przed domami zatrzy-
mywał się malowany na biało wóz konny mleczarza. W 
tylnej części wozu były dwa mosiężne krany: jeden z mle-
kiem, drugi z maślanką, śmietanę woźnica nalewał z bańki. 
Mleczarz zapraszał mieszkańców donośnym, błyszczącym  
dzwonem, umocowanym przy wozie. Podobnie rozprowa-
dzał swoje pieczywo piekarz.  

Po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, (południowej) na 
dużym polu rosło żyto lub ziemniaki. Jesienią stały ogrom-
ne stogi i puszczało się na ściernisku latawce, zwane wtedy 
drachetami. Przy samej ulicy stało zaledwie kilka domów. 

Naprzeciw nas w drewnianym, parterowym domku, 
okolonym drzewami, mieszkała pani Bobowska z córkami 
i synem. Jedna z córek, Irena inwalidka, zginęła bohatersko 
wraz z kilkunastoma kolegami, w 1942 roku, w berlińskim 
więzieniu Moabit, za przynależność do tajnej organizacji 
niepodległościowej. 

Nieco dalej na wschód stała kuźnia, gdzie  przez cały 
dzień podkuwano konie i zakładano stalowe obręcze na 
drewniane koła wozów. Przy skrzyżowaniu Warszawskiej z 
ul. Mogileńską, pp. Konieczni w swoim domu, prowadzi-
li sklep spożywczy, tzw. kolonialkę. Można tam było kupić 
wszystko, łącznie z naftą do lamp, kostkami MAGGI i śle-
dziami z beczki. 

Zbiornik z naftą i beczka ze śledziami w każdym skle-
pie spożywczym były zawsze usytuowane w pobliżu drzwi 
wejściowych, ze względu na ostry zapach. Między kuźnią 
a kolonialką, przy końcu lata, ustawiano dość pokaźnych 
rozmiarów motorową karuzelę i czółna-wahadła. Do zaba-
wy przygrywała katarynka. 

Ostatni obraz karuzeli jaki mi się utrwalił, to począ-
tek września 1939. Karuzela stała w bezruchu. Niemców 
jeszcze nie było, Wojska Polskiego już nie było, nikt się 
karuzelą nie interesował.  Za skrzyżowaniem z ulicą Mo-
gileńską, stał już tylko dom drożnika Kaczmarka i zaraz za 
sosnowym lasem parterowy budynek - wartownia, gdzie 
przez  bramę wejściową, strzeżoną przez wartownika, dro-
ga wiodła na teren  jednostki wojskowej. 

Obok  naszego domu, przy skrzyżowaniu z ul. Słu-
pecką, mieszkał przyszły doktor medycyny, specjalista od 
chorób nerek , Bartkowiak. W budynku po drugiej stronie 
naszego domu, wynajmował mieszkanie inż. Dickman, 
chyba dyrektor techniczny w zakładach Cegielskiego, przy 
ul. Krańcowej. Żona Dickmana zginęła tragicznie w czasie 
działań wojennych w 1945 roku.  

Nieco dalej, za skrzyżowaniem z ul. Łowicką, był sklep, 
albo jak się wtedy mówiło skład „Zgoda spółka z o.o”, do-
kąd mama wysyłała mnie po „pół funta cukru i chleb ko-
myśniak”. Najwięcej ciekawości wzbudzały we mnie owe 
tajemnicze litery „z o.o.”, o tym co one znaczą dowiedzia-
łem się chyba dopiero po wojnie. W sklepie tym podczas 
okupacji pracował, młody chłopiec, przyszły wybitny za-
wodnik i trener w zapasach, Józef Moczyński. Był on po 
chamsku traktowany przez .niemieckiego Treuhändera 
sklepu. Byłem świadkiem jak go bił i kopał. 

Domy między ul. Toruńską a Krańcową miały w więk-
szości charakterystyczne, spadziste dachy, pokryte duży-
mi, kwadratowymi  płytkami z jakiegoś minerału (łupek?). 
Przy ul. Swarzędzkiej, jedyną na Osiedlu aptekę prowadził 
pan Grochowina, a po przeciwnej stronie ulicy strzygł 
włosy w swoim zakładzie fryzjerskim pan Matuszak. Przy 
skrzyżowaniu z ul. Witkowską, przyjmował w swoim gabi-
necie pacjentów dr. Taczak, lekarz Ubezpieczalni Społecz-
nej. Służył on Polakom również w czasie niemieckiej oku-
pacji. Jak na dość małą dzielnicę miasta, było czynnych 
kilka sklepów mięsnych, jak np. Chmielewski, przy ul. 
Warszawskiej, Wieczorek, przy ul. Słupeckiej i Zarębski. 

 Na przedłużeniu ulicy Łowickiej, po południowej stro-
nie ulicy Warszawskiej, była tylko droga polna, zwana wte-
dy „drogą do sióstr” (dzisiejsza ul. Łomżyńska), wiodąca 
do gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez siostry 
zakonne. 

W połowie tej drogi stał drewniany kiosk z warzywa-
mi i owocami, które sprzedawała „panna Basia”, świecka 
pracownica gospodarstwa. Czasem można było tam zastać 
poważną siostrę Apolonię. Była ona chyba kierowniczką 
całości  zakładu. Siostra ta od czasu do czasu egzaminowa-
ła mnie z czytania tekstów zawartych w reklamach takich 
jak. „Radion sam pierze” czy „Cukier krzepi”. 

Gospodarstwo to zaopatrywało w warzywa i owoce 
szpital Przemienienia Pańskiego, przy ul. Długiej. Siostry 
zakonne miały także dużą kaplice, przy ulicy Czekalskie, 
do której część  mieszkańców Osiedla chodziła na nie-
dzielną mszę.(cdn)                                      Stefan Lamęcki

lata trzydzieste i czterdzieste  xx  W.
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kości pochoWaNe
stare dzieła uratoWaNe 

Jeszcze nam nie do śmiechu

pamiętNik czasu zarazy
Zakazy, nakazy, zarządzenia, rozporządzenia. I paradok-

sy dnia codziennego. Tak nam przyszło żyć w czasie zarazy 
– pandemii spowodowanej koronawirusem, tego okrutnego, 
śmiercionośnego niewidocznego dla naszych oczu maleństwa 
(ok. 0,1 mikrometra). 

Każdy dzień dopisuje coś nowego. Od najbliższego czwart-
ku (a rzecz piszę we wtorek) obowiązuje nakaz, abyśmy wszyscy 
chodzili z zakrytymi ustami i nosami. I najlepiej jeszcze w okula-
rach, dopowiada jakiś specjalista (a tych co nie miara), bo wore-
czek spojówkowy wraz z łzami jest doskonałą drogą do wprowa-
dzenia do organizmu SARS - CoV-2

Obok hasła ,,zostań w domu” (ale jednak na święta miejsca 
parkingowe na moim podwórku jakoś tak opustoszały) pojawi-
ło się nowe : ,,Cała Polska szyje maseczki”. A, że Polacy fanta-
zję mają, więc maseczki są w kropeczki, kwiatuszki i krateczki. 
I kształtu różnego, bo tych fabrycznie wytworzonych z filtrami 
z warstwą Hepe Type – jak na lekarstwo. Moja znajoma zrobi-
ła sobie maseczkę z... majtek (o szczegóły fasonu nie pytałam), 
inna koleżanka wykrojone fachowo płaty bawełny połączyła... 
zszywaczami biurowymi. Tyle tylko, że – mówi inny wirusolog 
– wszystkie te chałupniczo wytworzone osłony z różnych tkanin 
niewiele dają, bo wilgoć z kichania czy kaszlu przepuszczają. A z 
nią – śmiercionośnego wirusa. 

Ponoć kropelki z nosa czy ust niosą się nawet na ... sześć 
metrów – udowadnia inny specjalista, robiąc eksperyment ze 
strumieniem wody psikniętym pod ciśnieniem. Zatem zalecenia 
o przynajmniej 1,5-metrowej odległości jednego człowieka od 
drugiego, aby się ewentualnie nie zarazić, można między bajki 

włożyć. Tramwaje wożą powietrze i pojedynczych pasażerów, bo 
takie zarządzenie, a tymczasem do taksówki wsiąść może trzech 
pasażerów (plus kierowca). -Nie ma w tej sprawie żadnego zaka-
zu – słyszę w jednej z korporacji. Nie ma też w autach taxi żad-
nych przesłon. I w tej sytuacji nie ma mowy o choćby i metrowej 
odległości między pasażerami i kierowcą.

Od czasu do czasu zaglądam do internetowych poradników. 
I wyczytuję, że nie tylko ręce trzeba myć po powrocie do domu 
(według, oczywiście, znanej wszystkim, instrukcji), ale i... włosy. 
A, nuż, ktoś nam na nie psiknie albo nakaszle? Potem wystarczy 
ręką fryzurę poprawić i ust dotknąć...

A gdy wieje wiatr po okolicy unoszą się, niczym latawce, fo-
liowe rękawiczki. Czy są spadochronami dla koronawirusów – 
nie wiem. Wiem natomiast, że owe folie, z którymi jeszcze nie 
tak dawno walczono dla dobra naturalnego środowiska, będą w 
ziemi rozkładać się nawet 400 lat!

Wyobrażam sobie, że satyrycy, będąc w izolacji domowej, nie 
występując na estradach, wszystkie te paradoksy cichutko spisu-
ją, monologi i skecze tworzą. A wyartykułują je gdy będziemy 
mogli już się z koronawirusa śmiać. Na razie odnotowuję powie-
dzonko: - Koronę już mam, teraz czekam na berło.... Na razie 
jednak nie jest nam do śmiechu...Ewa Kłodzińska, foto: Walde-
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Teatr Scena na Piętrze

S...a miało być tak pięknie! Gdy zapowiadaliśmy na naszych 
łamach latem ub. roku, a potem recenzowałam kolejne wydarze-
nia 41. sezonu Sceny na Pietrze, nic nie zapowiadało dramaturgii 
tego czasu. Brawurowo, czasem sentymentalnie, komediowo – 
tak mijały kolejne miesiące tego sezonu, który wydawał się być 
jednym z najlepszych: bogato urozmaicony. ,,Mamy nadzieję” 
taki był grudniowy charytatywny koncert w Scenie. I nikt nie 
przewidywał, że za trzy – cztery miesiące będziemy sobie to po-
wtarzać - my, ludzie na całym świecie. Koronawirus jak nędzny 
bohater jakiejś tragifarsy, przerwał ten sezon Sceny na Piętrze, 
przerwał nasze normalne funkcjonowanie. Teatry (i inne przy-
bytki kultury) w obliczu pandemii zamknięto na głucho, nieste-
ty, na czas bliżej nieokreślony. Jakiś wariacki chichot podsuwa 
mi obrazek: kilku widzów (oddalonych od siebie na 2 metry) na 
widowni Sceny, w niegustownych maseczkach, i aktorzy – w pla-
stikowych przyłbicach..

COVID-19 to nie jedyna tragedia. Oto zmarła Krystyna 
Gwoździcka, wielka przyjaciółka Sceny, prezes Stowarzyszenia 
Wiedza-Kultura-Pomoc, animatorka, wspierająca młode talenty.

I kolejny wielki smutek – śmierć Krystyny Łybackiej, wielkiej 
damy polskiej sceny politycznej, która czynnie uczestniczyła w 
przedsięwzięciach Sceny na Piętrze. To ona podsunęła pomysł 
utworzenia komitetu budowy pomnika Romana Wilhelmiego, ,,z 
nazwiskami – mówiła dyrektorowi Romualdowi Grząślewiczowi 
– które pomogą unieść ten ciężar”. I tak się, zresztą, stało. Kiedy 
do spektaklu ,,Pasażerka” potrzebny był fotel lotniczy, Pani Kry-
styna zadzwoniła gdzie trzeba i – fotel się znalazł. Była blisko 
ludzi i... widzów Sceny, których, wraz z dyrektorem Sceny, osobi-
ście witała na progu przy Masztalarskiej przed jednym z koncer-
tów – pod Jej auspicjami - dla wolontariuszy.

-Nigdy nie zapomniała o marcowym Międzynarodowym 
Dniu Teatru i zawsze przysyłała stosowne życzenia – wspomina 
dyr. Sceny R. Grząślewicz. - I choć na spektakle była zaprasza to 
i tak kupowała bilety. I elegancko uprzedzała gdy na spektaklu 
być nie mogła.

Krystyna Łybacka zasiadała w Loży Przyjaciół Sceny, nie 
szczędziła osobistych datków na akcję ,,Ziarnko do ziarnka”.

-To była szlachetna osoba – mówi Romuald Grząślewicz – 
nie odmawiała pomocy. Wokół Niej był zawsze tłum ludzi. Gdy 
przychodziłem do biura Krystyny na Piekarach, mówiła: -Przy 
tobie trochę sobie odpocznę...

                              Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński

traGiczNie przerWaNy sezoN

Witam Redakcję! My się w domu nie nudzimy. Zastana-
wiam się, czy jak już będę mogła pracować to znajdę czas, 
żeby... wrócić do pracy. Salony kosmetyczne mają być otwarte 
dopiero w trzecim etapie powracania do normalności. Kiedy to 
będzie? Klientki nagabują nas, abyśmy choć prywatnie w domu 
zrobiły taki czy inny zabieg, na co jednak zdecydować się nie 
mogę – ze względów zdrowotnych i formalnych... Na razie więc 
zajmuje się synami: Kamilem i Dominikiem (mąż cały dzień w 
pracy). Codziennie lekcje zajmują nam jakieś 3 godziny. Razem 

sposoby Na koroNaWirusa spędzamy czas w kuchni: chłopaki pomagają mi gotować, ale 
także pieczemy różne smakołyki np. batoniki energetyczne, ro-
galiki, ciasteczka, ciasta. Dużo gramy wspólnie w gry, np. kości. 
Układamy również ciekawe i pomysłowe konstrukcje z lego. Ze 
względu na to, że synowie bardzo czynnie spędzali czas na tre-
nowaniu, to teraz intensywnie biegamy i ćwiczymy, a ja nawet 
polubiłam piłkę i codziennie gramy w nią w ogródku. Zrobiliśmy 
też ,,sesję zdjęciową” w przebraniach. Pewnie, że Kamil i Domi-
nik tęsknią za kolegami, tak ja tęsknię za moimi klientkami. Już 
się boję w jakim stanie są ich paznokcie, włosy, skóra... Załączam 
kilka zdjęć z moimi syami podczas zajęć i zabaw. Pozdrawiam 
Klientki i Redakcję.                                              PaPiękny 

miesiąc maj
Mimo suszy drzewa wokół kościoła na Głównej 
pokryły się już piękną zielenią. Aż korci, żeby 
przypomnieć, że kwitnące kasztany to ostatni 
sygnał do podjęcia nauki. Jest tylko jedno 
małe ale – to pozamykane z powodu epidemii 
przedszkola, szkoły i uczelnie. Uczyć się 
jednak trzeba i młodzi czynią to teraz zdalnie – 
korzystając z materiałów przekazywanych im 
za pomocą Internetu.
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raj W czasach zarazy
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Puste półki sklepowe oglądane na początku pandemii 
 to już przeszłość.Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

Moja klasa w maskach. 

Tajlandia podobnie jak i reszta świata zmaga się z 
pandemią koronawirusa. Od kilku tygodni panują tu ob-
ostrzenia chyba bardzo podobne do tych wprowadzonych 
w Polsce. Pozamykane są bary, restauracje, galerie handlo-
we i inne przybytki. Nie ma jednak zakazu poruszania się 
po ulicach – policja nie indaguje nielicznych przechod-
niów. Działają także sklepy spożywcze. Władze apelują o 
pozostanie w domach i powstrzymanie się od zapraszania 
znajomych i przyjaciół. Tajowie na początku niezbyt zasto-
sowali się do tej prośby, więc władze wprowadziły prohibi-
cję – w całej Tajlandii nie można kupić alkoholu aż do 30 
kwietnia. Zakaz średnio zdał egzamin, ponieważ Tajowie 
potrafią nie gorzej kombinować, niż Polacy w czasach PRL. 
Każdy z nich ma jakiś zaprzyjaźniony sklepik, który pokąt-
nie sprzeda piwo, czy whisky.

Trzeba jednak przyznać, że wprowadzone zakazy przy-
noszą efekty, ponieważ liczba nowych zakażeń regularnie 
spada. Od kilku dni władze notują około 30 nowych za-
każeń dziennie. Również od kilku dni nie było ani jednej 
śmierci spowodowanej koronawirusem. W szpitalach prze-
bywa około siedmiuset zakażonych, reszta już wyzdrowia-
ła i została wypisana do domu. Także są to bardzo dobre 
wieści.

Myślę, że do powstrzymania zarazy bardzo przyczynia 
się tutaj upał. Kwiecień to najgorętszy miesiąc w roku, a jak 
wiadomo – koronawirus nie lubi ciepła.

Dzieci w mojej szkole i tak mają wakacje do połowy 
maja, także ich nauka na razie nie cierpi. Jeżeli w ciągu 
miesiąca sytuacja się nie rozwiąże do końca to przez pe-
wien czas będę musiał uczyć zdalnie. Mam jednak nadzie-
ję, że do tego czasu koronawirus w Tajlandii definitywnie 
zginie.

Podobnie jak w Polsce Tajowie mają obowiązek nosze-
nia masek w przestrzeni publicznej. Nie jest to dla nich nic 
nowego – nawet przed wirusem wielu Tajów nosiło ma-
seczki na twarzach wierząc, że chronią ich one przed smo-
giem. Fakty są takie, że nie chronią one ani przed smogiem, 
ani przed wirusem, ale to temat na osobną dyskusję…

Przy wejściu do sklepu każdemu klientowi mierzona 
jest temperatura i każdy musi rozetrzeć na dłoniach płyn 
dezynfekujący. W sklepach nie ma paniki, aczkolwiek 
przyznam, że na samym początku pandemii Tajowie rzu-
cili się do sklepów, by wykupywać papier toaletowy i jedze-
nie w puszkach. Podobnie jak w Europie…To już jednak 
przeszłość i sklepowe półki znowu są pełne, a w sklepach 
nie ma paniki.

Tajskiemu rządowi bardzo zależy na tym, by jak najszyb-

ciej otworzyć kraj i postawić gospodarkę na nogi. Dochody 
z turystyki to przecież istotna pozycja w tajskim budżecie. 
Właściciele kurortów na wyspach są w bardzo trudnej sy-
tuacji. Rząd co prawda przyznał comiesięczną zapomogę 
w wysokości kilku tysięcy bahtów, ale to kropla w morzu 
potrzeb. Jeśli wkrótce w Tajlandii nie pojawią się turyści to 
wiele kurortów zbankrutuje…

Władze starają się też pomóc turystom, którzy utknęli 
w Tajlandii i nie mają możliwości powrotu do swoich oj-
czystych krajów. Automatycznie przedłużono im wizy, a ci, 
którym skończyła się gotówka mogą pożywić się w bud-
dyjskich klasztorach, które rozpoczęły akcję rozdawania 
żywności.

Każdemu klientowi sklepu mierzona jest temperatura i każdy 
musi zdezynfekować dłonie..

Mimo trudnej sytuacji Tajowie starają się z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. Codzienne konferencje orga-
nizowane przez powołany przez rząd komitet do walki z 
koronawirusem napawają umiarkowanym optymizmem. 

Azja chyba generalnie radzi sobie z tą pandemią lepiej, 
niż Europa, o Stanach Zjednoczonych już nie wspomina-
jąc… Tutaj wirus pojawił się najwcześniej i wygląda na to, 
że kraje azjatyckie najszybciej sobie z nim poradzą. Chi-
ny, które przyjęły na siebie pierwsze uderzenie wirusa już 
praktycznie wyszły na prostą. Zgrozą wieje za to z Europy 
i z USA…

No trudno, jakoś to przeczekamy. W końcu ludzkość 
nie takie pandemie przeżyła…                  Mateusz Biskup
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jak bez paNdemii
DPS przy ul.Konarskiego 

Grozą napawały kwietniowe doniesienia z domów pomocy 
społecznej (państwowych i prywatnych) i tym podobnych pla-
cówek opiekuńczych dla ludzi starszych, schorowanych: szale-
jący koronawirus wśród mieszkańców i personelu, brak rąk do 
pracy, brak środków ochronnych.

A przed DPS przy Konarskiego... normalne życie – wydawało-
by się, że to świat bez pandemii, gdyby nie maseczki na twarzach.
-Już można ,,na trochę" wychodzić przed budynek – oczywiście, 
w małych grupach, pod opieką pracowników – mówi zastępca 
dyrektora -Joanna Matecka-Olejniczak. - Nie mieliśmy żadnego 
zachorowania, ani u nas, ani w naszym oddziale przy Zamenho-
fa. Bardzo ściśle przestrzegamy wszelkich procedur. To jest np. 
dwukrotne w ciągu dnia mierzenie temperatury mieszkańcom. 

Gdy tylko u jednego z mieszkańców pojawiło się 37,5 st. C 
i kłopoty z oddychaniem już wzywaliśmy lekarza, a dalej po-
stępujemy zgodnie z zaleceniami lekarskimi, więc i zdarzają się 
skierowania mieszkańców na leczenie szpitalne. A po powrocie 
– izolacja, obserwacja, opiekunowie w dodatkowych fartuchach 
ochronnych, przyłbicach itd. 

Trzeba pamiętać, że każdego dnia około 30 pracowników 
przyjeżdża do pracy środkami komunikacji miejskiej, więc nie 
można było sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniechanie ob-
ostrzonej higieny. Już w pierwszej połowie lutego mieliśmy przy 
wejściu płyny dezynfekujące do rąk, maseczki od połowy marca, 

jak i mierzenie temperatury pracowników przed przystąpieniem 
do pracy. Tymczasem teraz wszystkie środki ochronne podroża-
ły, np. rękawiczki z 10 do 80 złotych za 100 sztuk, a my zużywa-
my ich nawet 2,5 tys. dziennie... 

Szczególną uwagę zwracamy na wszystkie ciągi komunika-
cyjne, korytarze, poddając je wzmożonej dezynfekcji. No, i brak 
jakichkolwiek odwiedzin wprowadzony poleceniem Wojewody 
Wielkopolskiego. Oczywiście, nasi mieszkańcy nie byli pozba-
wieni kontaktów z bliskimi. Leżącym podawaliśmy telefon i na-
wet gdy mieszkaniec sam – ze względu na swoją kondycję psy-

chofizyczną – się nie odzywał to jednak słyszał kogoś bliskiego. 
Naturalnie, nie odbywały się żadne zajęcia grupowe dla miesz-
kańców. Ci, którzy trudniej przechodzą okres tzw. kwarantanny, 
mają do dyspozycji psychologa.

Czy brakuje nam rąk do pracy? Owszem, bo przecież mamy 
pracowników opiekujących się swoimi dziećmi, przebywających 
na zwolnieniach lekarskich, ale do pracy opiekuńczej zaangażo-
wani są wszyscy pozostali. Pracownice nawet w prywatnym cza-
sie, w domu szyły maseczki, które przekazywały i mieszkańcom, 
i pracującym w DPS.

Władze Poznania k zwiększyły budżet na zakup środków de-
zynfekcyjnych i środków ochrony osobistej (rękawice, maseczki, 
fartuchy, itp.), Wojewoda Wielkopolski dostarczył płyny dezyn-
fekcyjne, maseczki, rękawice, cały czas przekazywane są nam 
dary przez firmy prywatne, Wielkopolską Izbę lekarską, funda-
cje, itp.

Rozmawiamy 23 kwietnia. I mogę powiedzieć: dziękuję, u 
nas wszyscy zdrowi, do dziś nie mieliśmy żadnego przypadku 
COVId-19.                                         Ewa Kłodzińska, fot. dPS
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piękNy polski maj

Nowe trawiaste boiska piłkarskie „Polonii przy ul. Harcerskiej 
są wyposażone w nowoczesne nawodnienie, ale tych instalacji 
w  porę nie uruchomiono, a miejscy urzędnicy dotąd nie 
wybrali gospodarza sport owego obiektu. Czy trawa ożyje?

Pomimo suszy nieustannie płynie strumyczek zasilający od-
wiecznym źródełkiem w parku im. ks. Tadeusza Kirschke.Wi-
dać dbałość o ten mały cud natury, ale trzeba jeszcze lepiej go 
zagospodarować i udostępnić.

Mimo suszy drzewa wokół kościoła 
na Głównej pokryły się już piękną zie-
lenią. Aż korci, żeby przypomnieć, że 
kwitnące kasztany to ostatni sygnał do 
podjęcia nauki. Jest tylko jedno małe 
ale – to pozamykane z powodu epi-
demii przedszkola, szkoły i uczelnie. 
Uczyć się jednak trzeba i młodzi czynią 
to teraz zdalnie.

Tak więc weszliśmy w piękny mie-
siąc maj. W naszej polskiej pobożności tak nieodłącznie zwią-
zany z nabożeństwami ku czci Matki Bożej. Rozśpiewamy się 
słowami Litanii Loretańskiej i tyloma przepięknymi maryjnymi 
pieśniami. Ustroimy przydrożne kapliczki i krzyże kwiatami i 
wstążkami. Jednak będzie inaczej niż zwykle, bo obowiązujące 
przepisy epidemiczne nakazują odprawiać wszelki nabożeństwa 
wewnątrz świątyń. 

Zapraszam więc codziennie po wieczornej Mszy św. do ko-
ścioła na Głównej na nabożeństwo majowe. Kto nie zmieści się 
w wybranej "17", bo tylu może wejść do naszej świątyni przy za-
chowaniu obowiązujących przepisów, zapraszam do łączności 
duchowej lub też internetowej. Ta ostatnia to codzienny różaniec 
z Apelem Jasnogórskim z kaplicy sióstr szarytek o 20.30, który 
w maju jest ubogacony właśnie Litanią Loretańską. Zapraszam 
także na majowe do kaplicy w Bogucinie w środy, piątki, soboty i 
niedziele po Mszy św. Tam też 13 maja wznowimy nabożeństwa 
fatimskie.

Na koniec warto dodać coś bardzo optymistycznego. Tego-
rocznym majówkom będzie towarzyszyć naszych dwóch wiel-
kich rodaków i zarazem wielkich czcicieli Matki Bożej – św. Jan 
Paweł II, którego setną rocznicę urodzin obchodzić będziemy 18 
maja oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, którego beatyfika-
cja dokona się na początku czerwca. Niech nam oni wypraszają 
potrzebne u Boga łaski, a Maryja niech nas wspiera w pokonywa-
niu bieżących trudności. Ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka

Majowym kwiatem radują nasze oczy 
wszystkie rosnące wokół kościoła kasztanowce. 

zapomNieli Włączyć podleWaNie odWieczNe żródełko Nadal żyje
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rodziNNy dom
Główna jaką pamiętam

Urodzona w 1923 roku pamiętam dom moich dziad-
ków taki jaki był w czasach dawniejszych, wtedy z nu-
meracją Główna 29 (obecnie 63). Stał samotnie wśród 
zieleni, jego otoczenie od strony lewej aż do narożnika 
z ulicą Nadolnik, pozostawało niezabudowane. Kamie-
nicę i piekarnię kupiła moja babcia domicella z Wy-
rembeckich-Hoffmannowa, która przeprowadziła się 
z Poznania wraz z mężem józefem i czwórką dzieci: 
córkami Franciszką, Leokadią i Ludwiką i synem Tade-
uszem. Sklep i piekarnia nazywały się „Fortuna”. W 1937 
roku babka przekazała dom Tadeuszowi, mojemu ojcu. 

Mieszkałam w tym domu aż 
do 1948 roku z rodzicami i 
pięciorgiem rodzeństwa.

Nasza kamienica była 
jednym z najładniejszych do-
mów wzniesionych z począt-
kiem XX wieku na terenie 
wsi Główna, wtedy zwanej 
Glowno Dorf. Dwupiętrowa, 
z poddaszem, miała ściany 
licowane cegłą klinkierową w 
tonacji wiśniowo-brązowej. 

Okna i drzwi były obramo-
wane jasnymi gzymsami, tak 
samo okrągłe okna strychu. 

Cztery balkony, po dwa na każdym piętrze, usytuowane z 

czasach, kiedy Hoffmanno-
wie zajmowali cały parter 
po obu stronach korytarza, 
w tym sklepie sprzedawano 
pieczywo. W czasach kry-
zysu lokal sklepowy w po-
bliżu wjazdu zamieszkiwała 
rodzina Garnców, z którą 
był kłopot. Nie pamiętam 
momentu przeobrażenia tej 
części. 

Sień domu była obszer-
na, o posadzce kamienno-

terakotowej, czerwonawej. 
Na obu ścianach barwne malowidła przedstawiały sceny 
rodzajowe w krajobrazie alpejskim. Strop zdobiły sztukate-
rie – liście akantu, które przechodziły nad lamperie klatki 
schodowej. Schody były drewniane z takąż balustradą i to-
czonymi tralkami, które dziś zachowały się tylko fragmen-
tarycznie. Wszystkie drzwi prowadzące do mieszkań miały 
w górnej części witrażowe szybki, a na dole białe szkło tra-
wione. 

Po prawej stronie sieni wchodziło się do naszego miesz-
kania, rozdzielonego długim korytarzem, połączonym z 
dobudowanym parterowym budynkiem, gdzie urządzono 
kuchnię i służbówkę. Po lewej stronie sieni zajmowaliśmy 
jeden pokój na cele gospodarcze, później nastąpiły adapta-
cje. Od ulicy zamieszkiwał szewc Budnik, od podwórza w 
jednym pokoju z kuchnią - Pawlaczykowie. Z sieni prze-
chodziło się na podwórze – do budynku piekarni, wznie-
sionej z czerwonej cegły z dekoracyjnym fryzem, stajni i 
zabudowań gospodarczych. Początkowo czerpano wodę 
studzienną przy pomocy pompy, usytuowanej pośrodku 
podwórza. Na początku lat 30. XX wieku zaistniała moż-
liwość podłączenia się do sieci wodociągowej. Pod budyn-
kiem piekarni urządzono miejsce poboru wody dla miesz-
kańców, a jeszcze później doprowadzono wodę do wnętrza 
domu.

W domu wszystkie pokoje miały układ amfiladowy, 
prowadziły do nich drzwi duże, płycinowe, z ładnymi 
klamkami. Podłogi drewniane z długich desek, malowano. 
Wszystkie pokoje miały sztukaterie na suficie. Oświetlenie 
domu było gazem świetlnym. Zapalanie lamp gazowych 
wymagało wspinania się na odpowiednią wysokość. W 
każdym domu był zapas koszulek żarowych, gdyż łatwo 
ulegały zniszczeniu. W nocy zapalano świece osadzone w 
lichtarzach, których była duża ilość. Lampka oliwna pod 
religijnym obrazami podwieszona, rozjaśniając wątłym 
światłem ciemność, pełniła, poza kultowym celem, rów-
nież praktyczny. Do szklanego, o ciemnoczerwonej barwie    
naczynia wlewano oliwę, a zanurzone w niej białe małe 
knotki zapalone dawały światło aż do zużycia. 

Za mojej pamięci na I piętrze pięciopokojowe mieszka-
nie wynajmowała rodzina Ludwika Ochockiego. Na II pię-
trze po tej samej stronie żyła rodzina Kaniastych. Później w 
latach trzydziestych i Ochoccy i Kaniastowie wyprowadzili 
się, a mieszkania zajęli inni lokatorzy. (cdn)

                      Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa 

Rodzice autorki  
Marianna i Tadeusz 
Hoffmannowie,1942r. 

lewej i prawej strony fasady, były tak obszerne, że pozwala-
ły kilku osobom zasiadać do podwieczorku. Miały metalo-
we, secesyjne balustrady. 

Wejście do kamienicy usytuowane w części środkowej 
zamykały pięknie profilowane drewniane drzwi, w kolo-
rze spatynowanej miedzi. Po lewej, skrajnej części domu 
znajdowała się brama wjazdowa, zamykana przez metalo-
we wrota, profilowane, ze zwieńczeniem secesyjnym, także 
w kolorze spatynowanej miedzi. Wnętrze, które zamykały, 
służyło jako wozownia, później gdy mój ojciec kupił samo-
chód, jako garaż. Blisko wjazdu znajdowało się duże okno 
wystawowe i wejście do sklepu. Pani Anna Wachowiakowa, 
wdowa, sprzedawała tam owoce i jarzyny. W dawniejszych 

Nieistniejąca już kamienica Hoffmannów przy ul Główna 29, 
(obecnie 63) ok. 1939r.

Autorka w wieku 19 lat, 1942r. 
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szkoła podstaWoWa z oddziałami GimNazjalNymi Nr 45 im. orp „pozNań” przy ul. harcerskiej 3
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/21 

dO KLASY PIERWSZEj OGÓLNOdOSTĘPNEj 
ORAZ dO PIERWSZEj KLASY SPORTOWEj

Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP ,,Poznań” w Poznaniu, 
ul. Harcerska 3   ogłasza NABÓR na rok szkolny 2020/21 

do KLASY PIERWSZEj OGÓLNOdOSTĘPNEj 
ORAZ dO PIERWSZEj   KLASY SPORTOWEj 

koszykówki dziewcząt/MUKS/  
i piłki nożnej dla chłopców

SKŁAdANIE WNIOSKÓW I OŚWIAdCZEŃ
 6  - 27 kwietnia 2020 r. 

Testy sprawnościowe do klasy pierwszej odbędą się po 
otwarciu szkół. Warunkiem przyjęcia  do klasy sportowej 
jest bardzo dobry stan zdrowia i posiadanie predyspozycji do 
uprawiania sportu 

W ramach akcji Zostań w domu spotkały wszystkich niespo-
dzianki. Najpierw nauczyciele przygotowali dla uczniów i ich 
rodzin zdjęcia zachęcające wszystkich do pozostania w domu. 
Następnie  uczniowie zachęcali do pozostania w domu nauczy-
cieli i kolegów Zapraszamy  do obejrzenia galerii zdjęć na stronie 
internetowej szkoły. 

     NAUKA ZdALNA W dOMU

MUKS - MIĘdZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 
                 KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Przedstawiamy dzisiaj 

MUKS Poznań - jeden z 
klubów patronackich klas 
sportowych pierwszych, 
które od września 2020r. 
powstaną w SP45. 

MUKS Poznań to je-
den z najbardziej utytuło-
wanych klubów w Polsce. 
Na przestrzeni 18 lat zdo-
był 30 medali w Młodzie-
żowych Mistrzostwach 
Polski w różnych kate-
goriach wiekowych. Wy-
chowanki klubu obecnie 
grają na parkietach eks-
traklasy i I ligi. Zajęcia w 
klasie sportowej to poprawa sprawności ruchowej, nauka pracy 
zespołowej, kształtowanie silnego charakteru i udział w wielu za-
bawach i grach sportowych. W początkowym okresie organizo-
wane będą również turnieje międzyszkolne pomiędzy ośmioma 
szkołami współpracującymi z MUKS Poznań. Później oferowane 
będą obozy sportowe, turnieje ogólnopolskie oraz rozgrywki w 
Wielkopolsce. – www.mukspoznan.pl

Sport zespołowy- koszykówka i piłka nożna przygotowuje 
dzieci do życia w grupie, do współpracy, podnosi koncentrację, 
która ma również dobry wpływ na naukę

         ZOSTAŃ W dOMU

W tym trudnym dla wszystkich czasie uczniowie pilnie pra-
cują w domu. Ci starsi przygotowują się do egzaminów, zgłębia-
ją tajniki ortografii, twierdzeń, zasad, uczą się języków obcych. 
Młodsi nie ograniczają się do rozwiązywania zadań, ale również 
ćwiczą, tańczą i rozwijają swoje umiejętności plastyczne.

        NAUKA ZdALNA

Rozpoczęliśmy naukę zdalną również w oddziałach przed-
szkolnych 0a i 0b. Systematycznie przesyłamy rodzicom mate-
riały dotyczące głównego tematu realizowanego w konkretnym 
tygodniu. Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę i reali-
zację wskazanych zadań, rodzicom, którzy przysyłają nam efekty 
pracy dzieci, dziękujemy za to, że zdjęcia te wywołują uśmiech 
na naszych twarzach.

       ON-LINE ŚWIETLICOWO
Siedzenie w domach nam nie straszne. Spotkaliśmy się on-li-

ne i stworzyliśmy piękne kartki Wielkanocne dla naszych rodzi-
ców. Wspaniale było znów się zobaczyć i tworzyć razem. Zapra-
szamy na następne spotkanie.
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Demontowanie dotychczasowego napisu "Restauracja MALTAŃSKA".   

Spełnione marzenie p. Marka Knasieckiego

NeoN Wrócił po latach

biuletyN policyjNy
Katowicka. N/n sprawca za pomocą sieci internet posłużył 

się danymi osobowymi w postaci wizerunku, imienia i nazwiska 
oraz nr tel w celu wyrządzenia jej szkody osobistej. Pleszew-
ska. Mężczyzna lat 21 notowany za kradzieże, dokonał kradzie-
ży tarcz diamentowych, mini szlifierki, powodując straty 1069 zł 
na szkodę Leroy Merlin. Zatrzymany przez f-szy RPI KP 

 Starołęcka. Mężczyzna lat 34, ob. Ukrainy, kierował pojaz-
dem marki Ford w stanie nietrzeźwości.Krańcowa. Mężczyzna 
lat 47 ob Ukrainy poprzez uderzenie pięścią w twarz zgłaszającej 
naruszył jej nietykalność cielesną. W wyniku zdarzenia zgłasza-
jąca doznała obrażeń w postaci złamania nosa i opuchlizny na 
twarzy. Wystawiono skierowanie do ZMS. Sprawca zatrzymany 
przez RPI KP Poznań Nowe Miasto. 

Os. Przemysława. Mężczyzna lat 29, nie notowa-
ny, znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną lat 22, poprzez 
wszczynanie awantur, używanie słów powszechnie uzna-
nych za obelżywe, grożenie pozbawieniem życia i zdrowia, 
uderzeniem pięścia w twarz, popychanie oraz duszenie. Za-
trzymany przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto.                                                                                                                                          
    Nieszawska. N/n sprawca wykorzystując dopasowany klucz 
dokonał włamania do budynku trafostacji znajdującego się na te-
renie budowy a następnie dokonał kradzieży zagęszczarki marki 
Ammann. Brak monitoringu. Straty na szkodę PBE Elbud. 

Wiankowa. N/n sprawca dokonał włamania do budynku 
przedszkola wybijając szybę w oknie a następnie dokonał kra-
dzieży drukarki marki HP, laminatora, telefonu marki Sony, eks-
presu do kawy, oczyszczacza powietrza, straty 2350.  

Gdyńska. Mężczyzna lat 42, nie notowany, uderzając młot-
kiem dokonał uszkodzenia okien w przychodni lekarskiej. Straty 
1800 zł na szkodę zgłaszającej. Zatrzymany przez f-szy RPI KP 
Poznań Nowe Miasto. dokonał przywłaszczenia pozostawionej 
na ławce torebki wraz z dokumentami. Brak monitoringu. Straty 
1350 na szkodę zgłaszającej.  Smolna. Mężczyzna lat 50 noto-
wany za groźby  karalne naruszył sądowy zakaz zbliżania się . 
Zatrzymany przez f-szy RPI KP Poznań Nowe Miasto. 

 Małachowskiego. Kradzież Peugeot Boxer rok 2019, z 
parkingu niestrzeżonego wraz z elektronarzędziami. 

 Starołęcka. N/n sprawca odginając żaluzje i podważając 
okno dokonał włamania do kiosku handlowego przy pętli MPK a 
następnie dokonał kradzieży kart startowych i doładowujących, 
biletów MPK oraz wyrobów tytoniowych.

 Lodowa. Mężczyzna lat 70 kierował pojazdem mechanicz-
nym po drodze publicznej będąc pod wpływem alkoholu. Za-
trzymany przez f-szy RW WszP KMP.  Krzywoustego. Męż-
czyzna lat 60 kierował pojazdem mechanicznym znajdując się w 
stanie nietrzeźwości.  

Wieżowa. Mężczyzna lat 33 notowany za znęcanie się, roz-
bój, posiadanie środków narkotycznych, kradzieże, kierował 
słowne groźby pozbawienia życia wobec zgłaszającego. Zatrzy-
many przez Dzielnicowego KP Poznań Nowe Miasto. 

Neon wrócił po latach! Po kilku dekadach a zwłaszcza kil-
ku ostatnich miesiącach oczekiwania, wystarczył jeden dzień, 
aby fachowcy jednej z poznańskich firm reklamowych zain-
stalowali, neon nad restauracją MALTAŃSKA (zgodnie z 
ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków, pod pie-
czą ZKZL). Neon jest a restauracja nadal zamknięta na głucho 
– zgodnie z obostrzeniami związanymi z pandemią.

Poznań należał niegdyś do najbardziej rozświetlonych miast 
Polski. Np. wjeżdżający ul. Warszawską do Grodu Przemysła (w 
pobliżu zajezdni) widzieli ogromny napis WITAMY W POZNA-
NIU. Neon nad restauracją Maltańska powstał w 1967 r, miał 13 
m długości, litery – metr wysokości. Swój szyld neonowy posia-
dało kino Malta na Śródce. W tamtych czasach nawet małe skle-

py spożywcze miały swój neonowy napis. Starsi mieszkańcy Po-
znania pamiętają zapewne neony promujące np. Targi – to była 
niejako wizytówka miasta dla gości, przyjeżdżających pociągami 
na Dworzec Główny czy Zachodni (też z neonami), a Poznań 
przecież chlubił się MTP.

Początki lat 80-tych XX w. to czas kryzysu, również energe-
tycznego. Na rozświetlenie Poznania kolorowymi rurkami nie 
starczało pieniędzy, ale ówczesny włodarz miasta Andrzej Witu-
ski jeszcze wymógł, aby choć przez dwie godziny w nocy neony 
jednak się paliły. A później nastał czas demontażu napisów. Jakiś 
czas temu przypomniała je wystawa zorganizowana przez Mu-
zeum Narodowe...

Dziś nic nie stoi na przeszkodzie, aby Poznań znowu był neo-
nowy. Piotr Heinze, który od kilku dekad zajmuje się neonowym 
rzemiosłem, wskazuje na nową modę. Bo neonowe kolorowe 
rurki może mieć każdy z nas w swoich prywatnych wnętrzach: 
choćby wskazówka – strzałka dla gości:  ,,Do barku”.
Ewa kłodzińska, F.ot. Waldemar Malicki, Karina Kozanecka

Neon "Restauracja MALTAŃSKA".   
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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  

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





Wyżej: Niektóre aktualnie potrzebne materiały zgromadzone na placu budowy.
Niżej: Mury głównego budynku  schroniska wyszły już wysoko ponad ziemię

budoWa trWa W pełNi
 SChROnISKO dlA ZWIERZąt W KObylEPOlu


