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wspólnie z pozna-

100-lecie Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich

oBok parowozowni

Od procesyjnego wejścia z udziałem ks. arcybiskupa me-
tropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego i grupy Ka-
walerów Maltańskich z ich prezydentem Jerzym Baehrem, 
odbyły się w kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami 
uroczystości związane ze 100-leciem Polskiego Związku Ka-
walerów Maltańskich. 

choćby zakaz działalności w czasach komunizmu. Zakon wzno-
wił działalność w Poznaniu w 1990 roku. I nadal przyświeca Ka-
walerom Maltańskim owa służba bliźniemu. Kawalerowie Mal-
tańscy założyli fundację Pomoc Maltańska. W 1993 r. powstała 
Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna, w której wykonano 
87 tys. specjalistycznych badań wraz z, także bezpłatnymi, pora-
dami lekarskimi. W 2013 r. oddano do użytku 3-kondygnacyjny 
budynek, mieszczący liczne specjalistyczne gabinety Centrum 
Pomocy Maltańskiej, w których można skorzystać z bezpłatnej 
porady lekarskiej. Tutaj specjaliści pomagają także m.in. osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, a dzieci mogą skorzystać z 
urozmaiconych propozycji ,,Oratorium Maltańskiego”.

-Miały się odbyć w kwietniu w okazalszej formie– wyjaśniał, 
witając gości, ksiądz proboszcz Paweł Deskur, kapelan magistral-
ny Maltańczyków – ale pandemia to uniemożliwiła. Dziś spoty-
kamy się także w niewielkim gronie...

Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. abp St. Gądecki. W 
swoim okolicznościowym wystąpieniu zaznaczył, że mówiąc o 
100-leciu Związku, trzeba koniecznie nawiązać do długiej histo-
rii joannitów, których działalności zawsze przyświecała dewiza 
,,tuitio fidei obsequium pauperum” czyli obrona wiary i pomoc 
potrzebującym, choćby ubogim pielgrzymom...

Historia Zakonu Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana 
Chrzciciela, działającego obecnie pod nazwą Suwerenny Rycer-
ski i Szpitalny Zakon św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i Malty 
jest 900-letnia: barwna i pełna zawiłości – nie miejsce, by ją tutaj 
przytaczać. Historia polskiego Zakonu Kawalerów Maltańskich 
sięga 1170 roku kiedy książę Mieszko III Stary wraz z biskupem 
Radwanem (następcą bp. Jordana) założyli w Poznaniu przy 
kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, później Jana 
Jerozolimskiego, hospicjum dla wędrowców i pątników. Kilkana-
ście lat później książę przekazał ten przytułek zakonowi joanni-
tów (Joan – Jan). Do Poznania zostali sprowadzeni kawalerowie 
św. Jana Jerozolimskiego, stąd i nowy kościół imieniem świętego 
nazwany został.

Działalność Zakonu Maltańskiego w Polsce i Poznaniu zosta-
ła przerwana przez rząd pruski w 1832 r. Ponad 100 lat temu 
grupa Maltańczyków o polskich korzeniach postanowiła reakty-
wować Polski Związek Kawalerów Maltańskich, traktując człon-
kostwo w nim jako służbę najbiedniejszym. I ta historia pełna 
jest dramatycznych zwrotów, tak jak nasza historia najnowsza, 

 Wspaniałą częścią uroczystości w kościele św. Jana Jerozo-
limskiego za Murami było wręczenie odznaczeń osobom, które 
szczególnie zasłużyły się, pracując bezpłatnie na rzecz potrze-
bujących lub głosząc idee wspierające dzieła Maltańczyków.
Wręczono Krzyż pro Merito Melitensi oraz Medale pro Merito 
Melitensi. 

Ks. abp Stanisław Gądecki  odsłonił i poświęcił dwie tablice 
pamiątkowe w Kaplicy Św. Krzyża, które upamiętniają historię 
Kawalerów Maltańskich oraz ich najprzedniejsze nazwiska...

                               Ewa Kłodzińska Foto Waldemar Malicki



3

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Browar stoi i niszczeje

REdAKCJA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 792 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

W lutym br. Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu po-
informował pisemnie naszą redakcję, że firma Nickel Invest nr 
3 Sp. z o.o.. uzyskała w grudniu 2017 roku pozwolenie na zmia-
nę sposobu użytkowania budynków zespołu dawnego Browaru 
Kobylepole na budynki o funkcji apartamentowej i usługowo 
komercyjnej wraz z rozbudową istniejących obiektów i budową 
zespołu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej. 

Napisano jednoznacznie, że terminem zrealizowania inwesty-
cji jest grudzień 2020 r. „Zgodnie z oświadczeniem Inwestora 
– czytamy w informacji -  do maja 2019 r. prowadzono prace 
zabezpieczające budynek A przed negatywnym wpływem wód 
opadowych polegające na doraźnym uszczelnieniu dachu bu-
dynku, naprawie rynien oraz rur spustowych. W połowie 2019 
r. miały być prowadzone procedury przetargowe mające na celu 
wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji, na którą wyda-
ne zostało pozwolenie konserwatorskie w grudniu 2017 r., w 
tym m.in. zabezpieczenie piwnic budynku D oraz rewitalizacje 
wpisanego do rejestru zabytków budynku dawnego Browaru. 
18 października 2019 r. wydane zostało pozwolenie konserwa-
torskie na wykonanie odwodnienia piwnic budynku D z termi-
nem wykonania prac do końca kwietnia 2020 r.” 

Adresowane do naszej redakcji pismo podpisała kierow-
nik Oddziału Ochrony Zabytków Nieruchomych MKZ Joanna 
Czech.

Rok 2020 zmierza ku końcowi, a nigdy nie widzieliśmy do-
dąd jakichkolwiek prac z rewitalizowania budynku byłego 
browaru i przekształcania jego sposobu użytkowania zgod-
nie z wydanym pozwoleniem. Czyżby ustalenia zawarte mię-
dzy deweloperem Nickel a służbami miejskimi co do losu za-
bytkowego browaru miały okazać się fikcją? Chcę wierzyć, 
że Miejski Konserwator Zabytków monitoruje  i kontroluje 
sytuację oraz zmobilizuje firmę Nickel do zrealizowania in-
westycji ratującej Browar Mycielskich przed zniszczeniem.                                                                                                                                    
                                                                                  Marcin dymczyk 

Nie widać, aby w budynku byłego browaru lub wokół niego 
wykonywano dotąd jakiekolwiek prace. Nietrudno natomiast 
dostrzec coraz więcej oznak postępującej deprecjacji cennego 
zabytku, któremu obiecano nowe wspaniałe życie.

Na stronie internetowej stopzabudowiedoliny cybiny moż-
na ostatnio przeczytać: Kochani, ciągle zbieramy podpisy, trochę 
o nas ucichło. Z petycją próbujemy się dobić do drzwi prezydenta 
Jaśkowiaka, ale odpowiada nam milczeniem. Zatem dalej nagła-
śniamy i dalej liczymy na głosy waszego poparcia. Każdy, kto bywa 
w Dolinie w jej zachodniej części widzi, jak antropopresja wywiera 
na tym pięknym miejscu swoje piętno, koszone trawy, łąki, koszone 
szuwary. Coraz gęściejsza zabudowa, coraz więcej ludzi...jak tak 
dalej pójdzie z tego unikatowego dla Poznania miejsca zostanie 
mały park. Istotnym jest, aby władze miasta Poznania dostrzegły 
ten problem i intensywną antropopresję, która ma tu miejsce wy-
hamowały, m.in poprzez ograniczenie zabudowy wielorodzinnej, 
takiej jaka ma powstać na szczycie skarpy, w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu Doliny Cybiny.

Ktoś wyraził obawę: czy aby nie jest za późno? Teren już ogro-
dzony. Odpowiedziano: nie, grodzi bo wydano WZ (warunki 
zabudowy), sprawa jest w SKO (Samorządowym Kolegium Od-
woławczym). My się nie poddamy, widzimy mnóstwo nieprawi-
dłowości przy tej sprawie. To raz, dwa - Dolina wymaga naszego, 
obywatelskiego wsparci, dzieją się tutaj złe rzeczy. Brakuje nam 
tylko rąk do pracy,… 

Z inicjatywy Miejskiego Konserwatora Zabytków, na 
odnawianej elewacji kamienicy przy ul Bydgoskiej/Gdańskiej 
na Śródce zachowano stare napisy - ślady po istniejącym tu 
kiedyś sklepie.Na bez porównania większą troskę ze strony 

MKZ zasługuje z pewnością Browar Mycielskich.

Deweloper chcący budować osiedle nad samą skarpą Doliny 
Cybiny w Kobylepolu ogrodził cały teren jakby stwarzał fakty 
dokonane, gdy nie rozpatrzono jeszscze skargi Mieszkańców.

stop zaBudowie doliny cyBiny
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

wrześniowe koncerty

Dziennik czasu zarazy
covid a rozum

Co prawda żaden specjalista nie orzekł, 
aby COVID-19 (objawowy czy nieobjawowy) 
,,rzucał się” na mózg, ale coś jest na rzeczy. 
Niedawno rzecznik praw dziecka oświadczył, 
że są pigułki umożliwiające zmianę płci u 
dziecka (podobno podawano takie w Pozna-
niu!).  W strefach największego zagrożenia 
weselnicy mają być rejestrowani, choć nikt nie 
wie jak to technicznie zrobić. Znacznie zma-
lała ilość ślubów i można się domyślać, że za parę miesięcy wzro-
śnie ilość urodzin dzieci ze związków pozamałżeńskich. Małym 
pocieszeniem jest fakt, że na mózg padło też tysiącom Niemców, 
którzy zorganizowali buńczuczne demonstracje przeciw rygorom 
związanym z zarazą. W USA nie lepiej: jeden z restauratorów, 
pewnie żeby nie splajtować, orzekł, że w koronawirusa nie wierzy 
i pierwszym stu gościom bez maseczek zafundował pierwszorzęd-
ny obiad. Przyszedł tłum... Na Florydzie modne, zwłaszcza wśród 
młodzieży, stały się ,,covidowe party”: nie trzeba dodawać, że bez 
jakiegokolwiek antywirusowego reżimu. Inni Amerykanie decydu-
ją się na bezmaseczkowe spotkania kościelne, wierząc, że głęboka 

wiara ocali ich od choroby. A u nas jeden z polityków zgolił brodę 
na cześć... pokonanego (jego zdaniem) koronawirusa.

Wiele kontrowersji wzbudził pomysł (realizowany), aby do 
grona orzekających o możliwości choroby COVID-19 i kierowa-
nia na testy, dołączono lekarzy pierwszego kontaktu. Rozgorzała 
dyskusja a'propos teleporad (wspomniałam o tym w poprzednim 
Dzienniku). Padały różne argumenty, również z powołaniem 
się na etykę tego zawodu. Spora część lekarzy (jak i ich władze 
zwierzchnie) zwróciło jednak uwagę na możliwość mieszania się 
w jednym wejściu/wyjściu, korytarzu, poczekalni pacjentów po-
tencjalnie chorych na COVID-19 z cierpiącymi na zupełnie inne 
schorzenia. Lekarz med. Tadeusz Grześkowiak z poradni FORTIS 
na Zagórzu (wąskie wejście dla pacjentów wspomnianej placówki 
i do dwóch innych lekarzy), mówi mi tak: -Owszem, skierowałem 
kilku pacjentów na test. Bez względu na to czy pandemia jest czy 
też jej nie ma, stawiam na profilaktykę, na wszelaki higieniczny 
reżim bezpieczeństwa, który, teoretycznie wszyscy znamy, tylko już 
trochę o nim zapomnieliśmy. Chodzi o to, aby nadal go przestrze-
gać. Jako lekarz, każdego pacjenta, nawet tego, który przyszedł do 
mnie, mówiąc żartobliwie, tylko z bolącym palcem, traktuję jako 
,,covidowca” bezobjawowego. I – znowu – odwołuję się do wsze-
lakich obostrzeń sanitarnych. I ma to dotyczyć pacjentów, tak jak 
dotyczy mnie i wszystkich, którzy pracują w FORTIS.

Tymczasem największym źródłem zarażeń są – o zgrozo – pla-
cówki zdrowia, zwłaszcza szpitale (vide Szpital Cegielskiego) oraz, 
nadal, wesela.                                                          Ewa Kłodzińska

Cały czas walczymy z wirusem na różne sposoby, tak  aby był 
on jak najmniej odczuwalny dla mieszkańców. Jako Rada Osie-
dla, z uwagi na rygorystyczne warunki sanitarne, nie możemy 
organizować corocznych  wydarzeń, które na stałe wpisały się do 
naszego kalendarza w poprzednich latach. Nie kapitulujemy jed-
nak i staramy się robić wszystko co możliwe, aby życie kulturalne 
na  osiedlu nie zamarło  a mieszkańcy mogli z tego korzystać, 
zapominając chociaż na chwilę o swoich problemach.

W dniach 5 i 12 września na naszym osiedlu odbyły się dwa 
koncerty w zamian za wyjazdy emerytów i rencistów oraz spo-
tkania w okresie Bożego Narodzenia.

Tematem koncertów była muzyka lat 60-tych i 70-tych, którą  
głównie dedykowaliśmy senioralnej grupie mieszkańców. Oka-
zało się jednak, że przeboje z tamtych lat zainteresowały nie tylko 
emerytów i rencistów, ale cały przekrój wiekowy naszej społecz-
ności. Udział wielu rodzin z dziećmi, młodzieży i widzów w wie-
ku średnim może świadczyć, iż taką muzykę kochają wszyscy. 
Mamy nadzieję, że wspólnie mile spędzony czas oraz słodkie po-
częstunki w trakcie koncertów zrekompensowały w jakiejś mie-
rze wyjazdy, które się nie odbyły a przyszły rok pozwoli powrócić 
do normalności oraz zorganizowania ciekawych wycieczek i spo-
tkań. Pozdrawiam. 

          Przewodniczący Rady Osiedla Mieczysław Wachowiak
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osiedle warszawskie
lata trzydzieste i czterdzieste  xx  w. (6)

Pierwszy trolejbus na Osiedlu Warszawskim w 1941 r.

W drugim roku okupacji niemieckiej, uruchomiono tro-
lejbus, który jeździł tylko do katedry, gdzie kończyła się linia 
tramwajowa. Słupy do trakcji trolejbusowej przygotowano 
jeszcze przed wojną .Odbudowany most Cybiński (drewniany) 
nie nadawał się do jazdy ciężkiego tramwaju, który przed woj-
ną jeździł do Śródki. 

kilka znaczków pocztowych, za co zostałem sprany. Następnie 
zauważł, że on też jest filatelistą i kazał mi przyjść z moim zbio-
rem znaczków do siebie, do Starołęki. Nauczyciel po pokazaniu 
swoich klaserów ze znaczkami, przedstawił mi „propozycje nie 
do odrzucenia”, mianowicie wymianę moich przedwojennych, 
polskich znaczków, z nadrukiem „Port Gdańsk”, na jakiś afry-
kański, kolorowy chłam. Podobny los spotkał znaczki „żałobne” 
z podobizną marszałka Piłsudskiego. 

W którymś dniu w tygodniu, chodziliśmy na naukę kate-
chizmu, do kościoła św. Wojciecha, oczywiście po szkole. Herr 
Lebens był tak uprzejmy, że właśnie w tym dniu po południu 
organizował pielenie u ogrodnika. Zdarzało się że zamiast piele-
nia, kazał nam chodzić po okolicy i zbierać u gospodarzy, skórki 
królicze na tzw. „Winterhilfe” (pomoc zimowa dla żołnierzy nie-
mieckich na wschodzie). 

 Maszerowaliśmy z Osiedla do szkoły, do Chartowa, przez 
tereny Malty, obok parowo – wodnego młyna, z wysokim komi-
nem, których to budowli już dawno nie ma.  Na terenie przyle-
głym do Cybiny, Niemcy rozpoczęli ogromne prace ziemne, wy-
konywane głównie ręcznie przez Żydów. Mieszkali oni w dość 
dużym, opuszczonym przez Polaków domu lub też w barakach, 
przy ul. Wileńskiej. Teren po tych budowlach częściowo został 
zajęty przez jezioro. 

Idąc do szkoły z przerażeniem słuchaliśmy wrzasków i pa-
trzyliśmy na sceny bicia Żydów grubym kijem, przez niemiec-
kich nadzorców. Najgorszy był jednak powrót z pracy, kiedy to 
na końcu upiornego pochodu kilka osób pchało wózek-dwukół-
kę, na której leżeli ci, którzy nie wytrzymali katorżniczej pra-
cy. Ponieważ Niemcy nie zwracali szczególnej uwagi na dzieci, 
wielu z nas miało przez rodziców przygotowane „tytki” (toreb-
ki), z  ubogim jedzeniem. Te produkty żywnościowe, w postaci 
kawałka chleba, gotowanych ziemniaków i cebuli, podkładali-
śmy  przy nagrobkach na cmentarzu  Św. Jana (już nie istnieje), u 
zbiegu ul. Krańcowej i Wileńskiej. Przybiegali tam często Żydzi 
„za potrzebą”, spowodowaną głównie biegunką. Żydzi w dowód 
wdzięczności zostawiali nam, również przy nagrobkach, w krza-
kach, brykiety z miału węglowego, które służyły Niemcom do 
opalania koparek. Część grobów z tego cmentarza, przed likwi-
dacją, została przeniesiona na budowany właśnie cmentarz na 
Miłostowie. 

Pamiętam również całe szeregi  siedzących Żydów (Żydó-
wek?) w łachmanach, tłukących wytrwale kamieniem kawałki 
cegieł, które służyły jako podkład w budowanych alejkach spa-
cerowych parku Maltańskiego. W tym czasie rozumieliśmy już 
jako tako mowę niemiecką , a mimo to nie rozumieliśmy Żydów, 
którzy do nas coś mówili - to był język podobny do niemieckie-
go, ale nie niemiecki.

Szkoła w Chartowie do której chodziliśmy, był to typowy, nie-
zbyt duży budynek szkolny sprzed pierwszej wojny światowej, z 
czerwonej cegły. Budowla ta została rozebrana z chwilą rozpo-
częcia budowy Osiedla Tysiąclecia. Pozostała po niej tylko kępa 
starych, wysokich drzew. Budowa jeziora, - nieco krótszego niż 
dzisiejsze (ok. 1800 m), została prowizorycznie ukończona chy-
ba w roku 1944. Ówczesne jezioro sięgało tylko do dzisiejszych 
Zakładów Spirytusowych, gdzie była tama, a most na Cybinie 
łączył ulice Św. Michała z dzisiejszą ulicą Katowicką. Czynny był 
również biegnący obok tor kolejowy od  stacji Poznań -Wschod-
ni do Kobylepola i Starołęki, którym jeździł również pociąg oso-
bowy. Często, żeby sobie uatrakcyjnić drogę do szkoły, jeździli-
śmy do Chartowa pociągiem, od przystanku „Warschauer Tor” 
(Brama Warszawska), przy skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Św. 
Michała z ul. Warszawską. Długo jeszcze po wojnie stał tam zde-
wastowany, drewniany budynek przystanku kolejowego.(cdn)

                                                                               Stefan Lamęcki

Jazda trolejbusem dla Polaków była dosyć osobliwa. Musieli 
czekać przed pojazdem i dopiero krótko przed odjazdem, jak już 
wszyscy Niemcy siedzieli, na znak konduktora, wolno było wejść 
do trolejbusu Polakom. Nie należało jednak siadać obok Niemca, 
bo można było wylecieć z trolejbusu szybciej niż się wsiadało . 
Jeśli wszystkie miejsca siedzące były zajęte, a do pojazdu wszedł 
Niemiec, to najbliżej siedzący Polak miał obowiązek ustąpić mu 
miejsce. Identyfikatorem Niemca była odznaka partyjna NSDAP 
albo DAF (Deutsche Arbeitsfront), a u młodzieży, znaczek w 
kształcie rombu, z literami HJ (Hitler Jugend). W godzinach od 
7.15 do 8.15, Polakom w ogóle nie wolno było jeździć autobusem 
czy trolejbusem. Od czasu do czasu wybierałem się z kolegami do 
miasta, do kina „Wochenschau-Theater Stern”, przy ul. Berliner-
strasse (dzisiaj 27  Grudnia). Można tam było obejrzeć za 50 feni-
gów, Wochenschau (kronika filmowa), z niemieckimi sukcesami 
wojskowymi na wschodzie. 

W roku chyba 1941, dzieci polskie z  Osiedla Warszawskiego, 
(które nazywało się Warschauer Siedlung, a południowa część 
Warschauer Vorstadt) miały obowiązek chodzić do niemieckiej 
szkoły dla polskich dzieci w Chartowie. Nauka w szkole jak szyb-
ko zorientował się mój ojciec, polegała tylko na tym żeby Polak 
– niewolnik, dobrze rozumiał swego pana, umiał czytać zarzą-
dzenia władz, trochę liczyć i w ogóle nie sprawiać kłopotu swemu 
właścicielowi. Kiedy już nauczyliśmy się trochę mówić, czytać i 
pisać po niemiecku, zawsze w sobotę przepisywaliśmy z tablicy 
umoralniający wierszyk. To dzieło o niewątpliwie wysokich wa-
lorach literackich i artystycznych, nazywało się „Wochensprache” 
(przypowieść tygodnia). Trzeba było się nauczyć się na pamięć  
do poniedziałku. W razie złego opanowania tego materiału, od-
bywała się zbiorowa egzekucja, przy pomocy kija lub laski. Kie-
rownikiem szkoły i nauczycielem był utykający na nogę, starszy 
pan, z okrągłą odznaką NSDAP, ze złotym wianuszkiem. Nazywał 
się chyba Herr Lebens i mieszkał w najlepszym domu w Starołęce, 
jakim była  plebania przy kościele. Ponieważ zajmowałem się fila-
telistyką, kiedyś przeglądając mój zeszyt, odkrył między kartkami 
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rowerami do rzymu
Stowarzyszenie Miłośników doliny Cybiny zorganizowało 

w sierpniu kolejny rajd daleko poza granicę naszego osiedla. 
Wyruszyliśmy w piątkowe przedpołudnie, by wieczorem za-
meldować się w Bożejowiczkach k/Żnina. Przejechaliśmy dy-
stans 93 kilometrów.

Pogoda jak zwykle była z nami, a i humory też dopisywały. Na 
łączce opodal jeziora rozbiliśmy swe zielone namioty i po kilku 
minutach już ,,odpalaliśmy " ognisko. Bardziej spragnieni wody 
zasmakowali kąpieli w jeziorze, głodomory pałaszowały kiełbasę 
z ogniska.

Około północy udaliśmy się na spoczynek. Ranek przywitał 
nas słońcem i rosą. Toaleta poranna, śniadanie oraz sprawdzenie 
sprzętu rowerowego zajęły trochę czasu. Około godziny 10 wy-
ruszyliśmy zwiedzać Pałuki. Nasz przewodniczka Marlena opo-
wiadała ciekawe historie. 

Dojechaliśmy do Żnina i odwiedziliśmy przystań, na której 
grupa miłośników żeglarstwa wymieniała spróchniałe deski po-
mostu. Później ruszyliśmy do Biskupina, po drodze mijając Mu-
zeum Kolejki Wąskotorowej oraz ruiny zamku w Wenecji. Wokół 
roztaczała się panorama pól i łąk, a zapach słomy (trafiliśmy na 
czas żniw) i ,,cykanie" świerszczy oznajmiał, że wciąż przecież 
trwa lato. Po drodze też mieliśmy sporo ciekawych miejsc. Po-
mnik Leszka Białego, a właściwie monument w bieli. 

Mijaliśmy dwa miasteczka słynące z ogólnopolskiej rywaliza-
cji w hokeju na trawie czyli Gąsawę i Rogowo. Po trzech godzi-
nach dotarliśmy do Rzymu. 

Nie widzieliśmy wprawdzie papieża, lecz coraz bardziej przy-
piekające słonko powodowało ,,Fotomorganę". W planach za-
mierzaliśmy jeszcze zahaczyć o Paryż, ale zmęczenie już dawało 
się we znaki, a przed nami pozostała jeszcze droga powrotna do 
bazy.

Wieczorne ognisko nie było już takie ,,długie", lecz pośpiewa-
liśmy przy akompaniamencie gitary i w rytm ,,Hej tam kolejkę 
nalej" ...udaliśmy się na spoczynek.

W niedzielę rankiem chętni skorzystali z kajaków i kąpieli w 
jeziorze. Zjedliśmy śniadanie, zwinęliśmy obóz i nastał czas po-
wrotu.

Pragnę z tego miejsca podziękować partnerom rajdu to jest:
firmie Kozłowski Wędliniarstwo (za prowiant nie tylko na 

ognisko) oraz Wypożyczalni samochodów ,,AUTOTAK" z Zie-
lińca. Za opiekę medyczną należą się słowa wdzięczności ICE 
MED.

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny jest otwarte na 
wszelakie inicjatywy integracyjne i charytatywne. Piszcie do nas 
na milosnicydolinycybiny@gmail.com, a o tym co robimy prze-
czytacie na stronie www.milosnicy-cybiny.pl oraz facebooku.

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

Szmaragdowy Budda w świątyni WAT Phra Kaew.

Nie pamiętam Drodzy Czytelnicy, czy pisałem już o bangkoc-
kich świątyniach. Są one jak klejnoty tego miasta. Olśniewają 
przepychem i misternością wykończeń. 

Zacznijmy od Wielkiego Pałacu. To nie tylko oficjalna siedzi-
ba Króla Tajlandii, ale także najważniejsze miejsce dla buddy-
stów. Odpowiednik Kamienia Kaaba w Mekce dla muzułmanów 
oraz Jerozolimskiej Golgoty dla chrześcijan.

Pewna grupa trafiła do Bangkoku. Dziesięć lat po ich przybyciu 
do miasta przywódca hinduskiej społeczności Vaithi Padayatchi 
postanowił wybudować w dzielnicy Silom świątynię dla swoich 
rodaków.  Tak powstała jedna z najciekawszych świątyń Bangko-
ku – Świątynia Mariammany (fot niżej).

Odbywają się tu także hinduskie festiwale religijne, spośród 
których najważniejszymi są Navrati, podczasktórego ulicą prze-
chodzi procesja wiernych niosących wizerunek Bogini Mariam-
man oraz Deepavali – festiwal, podczas którego świątynia jarzy 
się tysiącem świateł, a pomiędzy wiernych rozdzielana jest po-
święcona żywność.

Nie tylko Hindusi modlą się w tej świątyni. Wielu Tajów przy-
chodzi tutaj wierząc, że hinduizm to jedna z odmian buddyzmu. 
Ponadto hinduscy bogowie mają wśród Tajów bardzo dobrą re-
putację. Ponoć w zamian za modlitwę pomagają w przedsięwzię-
ciach biznesowych i ułatwiają kobietom zajście w ciążę.

                                                                             Mateusz Biskup

Na terenie pałacowego kompleksu znajduje się świątynia Wat 
Phra Kaew, a w niej figurka Szmaragdowego Buddy. To najświęt-
szy artefakt dla buddystów. W rzeczywistości nie jest wykonany 
ze szmaragdu, a z półszlachetnego jadeitu. Wiadomo, że istniał 
już w pierwszej połowie XV wieku. Po wielu perypetiach spoczął 
na terenie Wielkiego Pałacu w roku 1784 i znajduje się tam do 
tej pory. 

Każdy turysta z pewnością zwróci uwagę na monumentalną 
budowlę wznoszącą się dumnie nad bangkockim Starym Mia-
stem. Wygląda ona jak ogromny okręt przemierzający miejską 
dżunglę. To świątynia Wat Saket zwana także Złotą Górą. Miej-
sce święte dla buddystów. 

Data powstania tej świątyni nie jest znana. Pewne jest to, że 
została wybudowana w okresie Królestwa Ayutthayi, czyli co naj-
mniej czterysta lat temu. Kiedy wojska birmańskie spustoszyły 
Ayutthayię – dawną stolicę Syjamu król Rama Pierwszy utwo-
rzył nową w Bangkoku. W dziewiętnastym wieku Bangkok na-
wiedziła epidemia cholery, która uśmierciła kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi. Świątynia Wat Saket stała się głównym krematorium, gdzie 
palono ciała zmarłych. Niestety, było ich tak dużo, że nie nadą-
żano z ich paleniem i wiele ciał pozostawiono wokół świątyni. 
Wkrótce zainteresowały się nimi sępy. Przez wiele lat widok tych 
padlinożerców krążących nad świątynią wpisał się w panoramę 
miasta. Nawet dzisiaj wspinając się na szczyt świątyni napotkacie 
po drodze statuetki sępów pożerających martwe ciała jako przy-
pomnienie tamtych tragicznych lat.  Ze szczytu świątyni można 
podziwiać panoramę stolicy Tajlandii.

Kiedy Indie stały się kolonią brytyjską w roku 1858, wie-
lu Hindusów uciekło z kraju nie chcąc żyć pod obcą okupacją. 

Świątynia Wat Saket zwana Złotą Górą.
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trzy rodzinne rajdy
Z funduszy Rady Osiedla zorganizowano rodzinne rajdy ro-

werowe. Wielkopolska Akademia Piłkarska jako ,,operator" wy-
konała to zadanie wzorowo. Imprezę rozłożono na trzy etapy, bie-
gnące po włościach dawnych rodów . Pierwszy etap obejmował 
tereny Antoninka, należącego onegdaj do rodu  Stablewskich. 
Drugi rajd odbywał się częściowo po terenach rodu Mycielskich 
i Mielochów, trzeci zaś rodu Kosińskich. 

Podziękowania należą się Panu Mieczysławowi Waligór-
skiemu za to, że mimo już przecież nie bardzo młodego wieku 
zdecydował się przekazać wielu słuchaczom ciekawe historie o 
naszej okolicy. 

Wszystkie trzy wycieczki rowerowe cieszyły się  zainteresowa-
niem i gromadziły ok. 40 osób. Po przejechaniu 12 km i wysłu-
chaniu opowieści przewodnika imprezy kończyły się ogniskiem 
z pieczeniem kiełbasek oraz nagrodą dla najbardziej ,,wsłucha-
nego w historię" młodego jej uczestnika. Na zakończenie cyklu 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody.

Nie koniec  tych rajdów, będą kolejne (obserwujcie media  
Rady Osiedla i Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny). Za-
pewne z początkiem października wyruszymy ponownie. Zapra-
szamy! Pozdrawiamy.                    Radny Krzysztof Bartosiak 

aktualne oBrazki z naszych osiedli

Coraz wyraźniej wyłania się docelowy wygląd nowego 
schroniska dla zwierzat budowanego w Kobylepolu.

Ostatnie prace modernizacyjne na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Mogileńskiej. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
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wypędzeni przez niemców (2)
Na grożący nam czas deportacji w zimie najpotrzeb-

niejsze rzeczy były już popakowane a wśród nich ciepła 
odzież, zimowe obuwie, obrazek Matki Boskiej Często-
chowskiej i różaniec. 

Ojciec ciągle nie mógł uwierzyć w tak nagłą mentalną 
odmianę Prusaków w Niemców spod znaku swastyki. Pru-
sacy, których znał, generalnie traktowali Polaków jako lu-
dzi gorszego gatunku, lecz stosowali prawo i byli jako tako 
cywilizowani. Ludzie Hitlera byli inni. Nie wystarczała im 
pogarda okazywana nie-Niemcom. Zachowywali się jak 
wyjątkowo brutalni barbarzyńcy, odczłowieczeni, żądni 
łupów a przede wszystkim byli cynicznymi mordercami. 
Ojciec znał pruski dryl i pruską butę, lecz nie znał najeźdź-
ców spędzających ludzi na rynek, by patrzyli na egzekucje 
polskich elit salwą karabinową lub oglądali wieszanie na 
szubienicach. Hasłem niemieckiej ideologii rasistowskiej 
było „OHNE MITLEID!” (bez miłosierdzia).

Nasz nowy dom z 7. pokojami, dwoma kuchniami, ła-
zienkami i zadbanym ogrodem spodobał się okupantom. 

Pod datą 13 lutego 1940 (wtorek) Ojciec zanotował:
Wieczór zakłócili trzej nieproszeni goście: dwóch czarno 

umundurowanych i jeden oficer policji, który przeczytał na-
kaz wysiedlenia. Majątek za 130 000 zł konfiskują. Kazali 
spakować się natychmiast.

Wspomina Leszek: ...SS-man w czarnym mundurze z 
trupią czaszką mówił płynnie po polsku. Niemcy weszli do 
mojego pokoju na piętrze, powywracali materace i rozcięli 
pierzynę...

Duży miś, którym się bawiliśmy Niemiec przebił bagne-
tem by sprawdzić, czy nie ma w środku czegoś podejrza-
nego. Komplet kluczy do mieszkań na parterze i na piętrze 
oraz od hurtowni przejęli Niemcy. Korzystając z zamie-
szania, zapasowy komplet kluczy od mieszkania zdołał 
Ojciec zachować. Pod eskortą popędzono nas z tobołka-
mi do punktu zbornego, którym był budynek policji przy 
ul. Malinowej 4. Był głęboki śnieg, temperatura minus 20 
stopni, zawieja śnieżna. Siostrę i mnie ciągnęli na sankach 
nasi starsi bracia. 

 Podczas wypędzania nas z domu na Dębcu nie było 
wówczas trzynastoletniej Ireny. Przebywała ona  w Domu 
Sierot Katolickich w dawnym klasztorze pofilipińskim pro-
wadzonym przez siostry miłosierdzia św. Wincentego  à 
Paulo na poznańskiej Śródce. Jej losy potoczyły się zupeł-
nie inaczej.

W dzienniczku Ojciec  zanotował: z rewiru wyjechaliśmy 
samochodem na Główną do obozu wysiedleńców. Na barło-
gu w barakach IV ułożyliśmy się w 6 osób o godz. 2 do snu. 
Barak  w mrozie i wielkiej zawiei śnieżnej

Przydział do grupy 260 – pierwszy dzień pobytu na Głów-
nej...1800 wysiedlonych osób! Ustępy i higiena prymitywne... 
Są znajomi (Nowicki, W. Płonka, Chudziński, Kolasiński, 
dysponent u Peschkego i wielu innych. Awizowali transport 
grup 235-256. Wieczorem odczytano zarządzenie. Nastrojo-
we pieśni i modlitwy dla podtrzymania duchowego.

Wojna, terror, ograbienie, uwięzienie, bezsilność wobec 

przemocy zwróciły ludzi ku sprawom niematerialnym. 
Obóz był strefą nieustannej modlitwy, w ciągu dnia cichej, 
indywidualnej, wieczorami rozbrzmiewały pieśni – wo-
łania, jakby specjalnie dobrane do dramatycznej sytuacji 
więźniów. Zapamiętałem niektóre:

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny,
Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
O Boskie Serce, skarbie jedyny
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Ku Tobie oczy zalane łzami
Szloch i płacz mieszały się ze słowami refrenu:  Zlituj się 

zlituj nad ludem swym.
Inicjatorami modlitw byli zarówno uwięzieni księża, re-

jestrowani jako nauczyciele, jak i osoby świeckie. W róż-
nych okresach przebywali w obozie: ks. Stanisław Helak, 
ks. Józef Prądzyński, ks. Wacław Gieburowski. 10 listopa-
da 1939 r. na 3 tygodnie Niemcy uwięzili beatyfikowaną 
w 1999 roku nauczycielkę Gimnazjum Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej Natalię Tułasiewicz z całą rodziną. W pa-
miętniku błogosławionej Natalii czytamy: „Ewakuowano 
nas – nagle i napastliwie – nocą, po zbójecku. W Głównej 
wyrzucono nas na słomę w barakach, jak na śmietnik...”                                                                                                                                     
  Na terenie obozu działała namiastka samorządu uwię-
zionych, zwana Komitetem Polskim, w istocie nie mający 
żadnych uprawnień. Prawdopodobnie doskonale mówią-
cy po niemiecku członkowie Komitetu po wielu próbach 
przekonali komendanta obozu, by pozwolił na modlitwy 
i śpiew. Stało się to możliwe dopiero od połowy grudnia 
1939 r., kiedy komendantem obozu został bawarski katolik 
Kaspar Schwarzhuber. Odtąd w baraku IV mogły odbywać  
się niedzielne msze święte przy prowizorycznym rozbiera-
nym każdorazowo ołtarzyku – jak w czasach pierwszych 
chrześcijan.

Od października 1939 wielu więźniów wiedziało, że 
Niemcy zburzyli (z fundamentami włącznie!) jeden z sym-
boli Poznania – monumentalny pomnik Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, zwany pomnikiem Wdzięczności. Było 
to miejsce modlitw i manifestacji patriotycznych od roku 
1932. Wspomina Leszek:Pamiętam wysoki płot okalają-
cy pomnik. Rozeszła się wieść, że Niemcy kazali uwiązać 
gruby powróz za szyję figury Chrystusa i zmusili Polaków 
do przewrócenia figury, która rozpadła się na granitowych 
schodach.

Bezsilni więźniowie wobec barbarzyństwa okupantów  i 
z nadzieją, że los się zmieni, śpiewali jak gdyby klęczeli na 
miejscu zburzonego pomnika:

Słuchaj, Jezu jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.
Przemień o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu, pociesz nas.
Często śpiewano maryjną pieśń z XVIII wieku ze słowa-

mi o olbrzymim ładunku emocjonalnym:
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech cię płacz sierot do litości wzbudzi;
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.
Kobiety z małymi dziećmi płakały, wszyscy głęboko 

przeżywali udrękę niewoli.(cdn)   Henryk Walendowski
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chrzestne imiona 

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? na śluBnym koBiercu 

Jednym z istotnych zadań Ko-
ścioła jako wspólnoty wierzących w 
Chrystusa obok głoszenia Ewangelii 
jest szafowanie, czyli udzielanie sa-
kramentów św., a wśród nich Sakra-
mentu Małżeństwa.

Kościół raczej nie błogosławi ślu-
bów w Wielkim Poście, ponieważ nie 
udziela dyspensy na część weselną za-
kazaną w okresie pokutnym, jakim jest 
właśnie ten okres liturgiczny. Sami zainteresowani kierują się 
w tym dwoma innymi kryteriami. Wybierają cieplejsze miesią-
ce, najczęściej letnie, ale też wielu z nich pilnuje, aby w nazwie 
miesiąca, w którym ślubują, była litera "R", bo ponoć to przyno-
si szczęście. Osobną kwestią jest dzisiaj odkładanie na później 
samego faktu zawierania małżeństwa sakramentalnego. Dlacze-
go tak jest? Niektórzy z nich boją się, że rozwiodą się po takim 
ślubie, a to przecież raz na całe życie, a jednocześnie nie boją 
się mieszkać bez żadnych zobowiązań. Inni tłumaczą się zbyt 
skromnymi środkami dla zorganizowania większego wesela. To, 
co mnie jako proboszcza w tych wyznaniach boli, to fakt, że mało 
kto z nich myśli o takim mieszkaniu bez ślubu w kategoriach 
grzechu śmiertelnego.

Każdy z takich ślubów poprzedza kilka spraw formalnych. 
Narzeczeni wyposażeni w dowody osobiste, świadectwa chrztu, 
świadectwa z uczęszczania na lekcje religii, zaświadczenia o od-
bytych spotkaniach w ramach katechezy przedmałżeńskiej i po-
radni życia rodzinnego pojawiają się w biurze parafialnym w celu 
spisania protokołu przedmałżeńskiego. Skutkiem tego są zapo-
wiedzi przedślubne dzisiaj najczęściej wywieszane w gablotach 
przykościelnych (w mniejszych parafiach nadal praktykowane 
jest wyczytywanie zapowiedzi nazywane nieraz określeniem, że 
"młodzi dzisiaj spadli z ambony"). Większość z zawieranych dzi-
siaj ślubów to tzw. śluby konkordatowe, czyli sakramenty mał-
żeństwa ze skutkami cywilnymi, takie "dwa w jednym".

Nowożeńcom towarzyszą świadkowie. Wobec tych ostatnich 
stawiane są dwa wymagania – muszą być osobami pełnoletnimi i 
posiadać prawa obywatelskie wymagane do dawania świadectwa. 
Jak najbardziej więc mogą się pojawić tutaj trzy różne warianty: 
pan i pani, dwie panie czy też dwóch panów. Kiedyś błogosławiąc 
ślub w Rzymie zdziwiłem się widząc cztery krzesła dla świadków. 
Okazało się, że we Włoszech normą jest, aby każda ze stron ślu-
bujących miała po dwóch świadków.

Osobną grupą, dosyć rzadko spotykaną na ślubnym kobier-
cu, są pary zawierające małżeństwa w wieku bardziej dojrzałym 
lub wręcz w jesieni życia. Są to najczęściej już wdowcy. Ich przy-
gotowanie do ślubu wygląda nieco inaczej. Z jednej strony nie 
wymaga się od nich udziału w katechezie przedmałżeńskiej czy 
poradni życia rodzinnego. Wdowcy/wdowy muszą się wystarać 
o więcej dokumentów, aby potwierdzić swój wdowi stan. Często 
też na wniosek zainteresowanych składam w ich imieniu prośbę 
do Kurii o dyspensę od zapowiedzi.

Spotykam się nieraz z zarzutem, że przygotowanie do ślubu 
obwarowane jest wielką ,,papierologią”, ale to dotyczy sakramen-
tu zawieranego raz na całe życie. -I na tyle ma też wystarczyć – 
odpowiadam z uśmiechem. Uświadamiam też, że w dniu ślubu 
otrzymują od Kościoła trzykrotne błogosławieństwo (po ślubo-
waniu, po „Ojcze nasz” i na koniec Mszy św.) i jak tylko będą 
chcieli i potrzebowali, mają wracać do tego przytulnego kościoła, 
aby Boga na nowo prosić o błogosławieństwo na piękne i trudne 
dni wspólnej drogi...

Rozpoczął się październik, z codziennymi nabożeństwami 
różańcowymi. W kościele na Głównej w dni powszednie będą 
one o 17, w niedzielę o 8.30, a tradycyjnie w środę dodatkowo o 
20.30. Z myślą o dzieciach będą też różańce we wtorki i czwart-
ki o 16.00. W kaplicy w Bogucinie w dni, kiedy jest tam Msza 
św., na pół godziny przed nią. Niemalże wszystkie uznane przez 
Kościół objawienia maryjne niosą w sobie prośbę Matki Bożej o 
odmawianie właśnie różańca jako ratunku dla świata, jako oręża 
przeciwko podstępom diabła i jako skutecznej modlitwy w na-
szych codziennych troskach. Zachęcam zarówno do codziennej 
modlitwy różańcowej indywidualnej jak i wspólnotowej.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Parafian 
i Czytelników MY.           ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka

Po felietonie o chrzcie św. (MY – wrzesień2020) dotar-
ły do mnie zapytania o reguły związane z nadawaniem 
imion przy chrzcie św. Obecna praktyka jest bardzo prosta 
– dzieci są chrzczone pod imionami nadanymi im przez 
rodziców przy okazji zgłaszania faktu narodzin dziecka 
w USC. 

To, niestety, oznacza, że jeśli rodzice nie wpadli na po-
mysł, aby choćby w drugim imieniu towarzyszył ich dziec-
ku jakiś święty patron, to już tego tak prosto nie nadro-
bią. Kiedyś, nawet jeszcze pół wieku temu, kiedy ja byłem 

chrzczony, praktyka była inna. Proboszcz mojej parafii 
wręcz wymógł na moich rodzicach dodanie imienia świę-
tego patrona. W ten sposób stałem się chrześcijaninem o 
imionach Zbigniew Wojciech.

Dzisiaj warto o tym pomyśleć wcześniej, nawet jeszcze 
przed narodzinami dziecka. Godne pochwały są postawy 
rodziców, którzy o tym myślą nawet w wersjach zarówno 
dla chłopca jak i dla dziewczynki. Miłe też jest nadawanie 
imienia przodków – ukochanych babć czy dziadków, któ-
rzy prawie z reguły nosili imię jakiegoś świętego patrona. 
Jeśli zaś chce rodziców w tym temacie ponosić fantazja, to 
niech pomyślą o fakcie, że to imię będzie towarzyszyło ich 
dziecku przez całe życie. Prośmy więc Ducha Świętego o 
światło na wypełnienie tego istotnego zadania.

                                            ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka

Odpowiedzi Czytelnikom
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
„ SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020”
„Sprzątanie Świata”  to wspólna lekcja poszanowania śro-

dowiska. Jej celem jest  budzenie i wzmacnianie świadomości 
ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym 
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. I choć te-
goroczna Akcja niewątpliwie różni się od poprzednich edycji 
z powodu pandemii COVId-19, nie zapominajmy, że Ziemia 
to nasz wspólny dom i wszyscy musimy o niego zadbać. 

W tym roku szkolnym w ramach akcji nasi uczniowie uczą 
się jak  poprawnie segregować odpady i dlaczego należy to robić. 
Szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, 
Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednora-
zowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tyl-
ko wierzchołek góry lodowej. Ale już teraz możemy zastanowić 
się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet 
zrezygnować z niektórych  przedmiotów, które nas otaczają. Na 
przykład torby plastikowe możemy zamienić na materiałowe. 
Natomiast  butelki po napojach powinniśmy segregować, by 
poddane recyklingowi otrzymały drugie życie, zamiast trafiać na 
wysypisko. 

Plastik w liczbach:  330 milionów ton plastiku produko-
wanych jest na świecie w ciągu roku. 38 miliardów kawałków 
plastiku znaleziono na niezamieszkanej wyspie Henderson na 
południowym Pacyfiku.  12,7 miliona ton plastikowych śmieci 
trafia każdego roku do oceanów.  450 lat rozkłada się w morzu 
plastikowa butelka. 90% morskich ptaków ma plastik w swoich 
wnętrznościach. 80% plastikowych odpadów zanieczyszczają-
cych oceany to śmieci, które zostały wyrzucone na lądzie. Co 
minutę do oceanów trafia zawartość 1 śmieciarki pełnej plasti-
kowych odpadów. W wyniku recyklingu tworzyw sztucznych 
powstają między innymi: butelki, ramy okienne z PCV,  worki 
na śmieci, elementy wyposażenia samochodów,  meble ogrodo-
we, ławki miejskie,  wiadra, kanistry, pojemniki, doniczki,  słupki 
drogowe, ogrodzenia,  krany przeciwhałasowe,  folie,  płyty ter-
moizolacyjne,  zabawki, długopisy,  pudełka na płyty CD, długo-
pisy, folie, opakowania,  zabawki, buty sportowe, bluzy z polaru, 
namioty.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK
Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji „Zaczytani.org” organi-

zowanej przez Fundację Zaczytani.org. Wielka Zbiórka Książek 
dla  bibliotek  w  szpitalach, hospicjach,  domach  dziecka,  do-

mach  pomocy, świetlicach  wiejskich  i środowiskowych organi-
zowana jest w 7 miastach: Łodzi, Katowicach, Krakowie, Pozna-
niu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Zebrane egzemplarze 
przekazane będą  do placówek medycznych w całej Polsce. Oddaj 
książkę w bardzo dobrym stanie, taką którą chciałbyś ofiarować 
bliskiemu podczas choroby.  Przyjmujemy książki dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, które spełniają następujące kryteria: 
zostały wydane po 2000 roku, są napisane w języku polskim, są 
nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie. Nie przyjmuje-
my: podręczników, encyklopedii, słowników, kodeksów; wydań 
z segregatorami, czasopism; przewodników, atlasów, map; ksią-
żek kucharskich, ogrodniczych, poradników itp. Przed biblioteką 
oraz przed wejściem do budynku A i B wystawiono kartony, do 
których można wkładać książki. Wielka Zbiórka Książek 2020 
potrwa od 8 września do 10 października 2020 r. Zachęcamy 
mieszkańców osiedla do włączenia się w zbiórkę. Książki można 
przynosić w godzinach otwarcia szkoły i wkładać do wystawio-
nych kartonów.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
1 września uczniowie wrócili do szkoły po kilkumiesięcznej 

przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym. Z 
powodu nietypowej sytuacji pierwszy dzień szkoły nie był tak 
uroczysty, jak w latach poprzednich. Uczniowie klas starszych 
spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Pani dyrektor 
przywitała uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkol-
nych. Pierwszoklasiści, po złożeniu uroczystego ślubowania, zo-
stali przyjęci do grona uczniów SP 45. Uczniowie otrzymali dy-
plomy oraz książki na dobry początek roku. Wszystkim życzymy 
udanego roku szkolnego.     

dZIEŃ KROPKI
Dnia 15 września uczniowie klas 1-3 oraz oddziałów przed-

szkolnych świętowali Międzynarodowy Dzień Kropki. W tym 
dniu dzieci zakładają ubrania w kropki i biorą udział w zaba-
wach, w których kropka gra główną rolę. Jednak najważniejsze w 
tym dniu jest prezentowanie i odkrywanie swoich talentów. 

dZIEŃ PRZEdSZKOLAKA
Jest taki wrześniowy dzień w którym każdy przedszkolak z 

uśmiechem biegnie do sali. Międzynarodowy dzień przedszko-
laka czyli święto wszystkich najmłodszych uczniów. W naszej 
szkole obchodziliśmy go na świeżym powietrzu, korzystając z 
ostatnich promieni słońca. Były zabawy z chustą klanzy, tańce, 
śpiewy i na koniec słodki poczęstunek.

W OddZIAŁACH PRZEdSZKOLNYCH
Wrześniowe zajęcia rozpoczynamy teatralnie. Szukamy odpo-

wiedzi na pytania dotyczące pracy aktora i kulis teatru, ponadto  
uczymy się panować nad swoim ciałem, wyrażać emocje za po-
mocą gestów i ruchu.
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Główna jaką pamiętam (6)

ulica smolna
Pisane ponad 20 lat temu piękne i jedyne w swoim rodzaju 

wspomnienia Kazimiery z Hoffmannów Talarczykowej przywo-
łują ulice, domy i mieszkańców Głównej czasu młodości autor-
ki. Opisy uderzają mnóstwem szczegółów i plastycznych obra-
zów, kreślonych zarówno z sentymentem dla przeszłości jak i 
z talentem literackim oraz wielką erudycją m.in. w dziedzinie 
architektury. Opisanego świata albo całkiem już nie ma, albo 
ocalał we niewielkich fragmentach ostatecznie znikających na 
naszych oczach.  Redakcja

Od Rynku Wschodniego, w kierunku Warty biegnie Smolna, 
która dawniej zwała się Fabryczną. Zaraz za strażnicą straży po-
żarnej, po prawej stronie stał ukosem parterowy dom z wystawką 
nr 19. Niegdyś należał do cieśli Franciszka Małeckiego. Teraz ten 
dom jest pięknie odnowiony i rozbudowany. 

W domu pod 18 przyjmowała „Mądra” pani Maria Nowako-
wa, która, jakbyśmy to dziś określili, posługiwała się medycyną 
niekonwencjonalną. 

Następne zabudowania nr 17 należały do rolnika „króla lo-
dowego” Tomczaka, który był dostawcą lodu naturalnego dla 
całego Poznania. Zbierano ten lód w zimie i przechowywano w 
głębokich dołach. Cięty w kształcie bloku rozwożono wozami, 
kapała z nich woda. Tomczakowie mieszkali z córką jedynaczką 
Marysią w niewysokim domu, dziś tynkowanym na różowo, z 
ozdobną wystawką. Przed domem był ogródek kwiatowy. Dom 
ten przypomina zachowany dom Lisieckich przy Głównej.

Niski dom nr 16 z czerwonej cegły, wysunięty przed pozosta-
łe, należał do wdowy Józefy Wiśniewskiej. Jego jedyną ozdobę 
stanowi ceglany fryz. Jest przysadzisty, kryty dwuspadowym da-
chem, dziś zamurowano wejście prowadzące od strony ulicy. Tu 
warto wspomnieć, że większość domów na Głównej była przed 

wojną nietynkowana. Wystarczały ściany z ładnej czerwonej lub 
wiśniowej cegły pochodzącej z cegielni Weidemanna. Po wojnie, 
w ramach akcji modernizacji, skuto obramienia, zakryto ceglane 
dekoracje, ujednolicono fasady, które straciły barwę i plastycz-
ność. Dziś większość z nich jest po prostu brzydka.

Dalej pod nr 13 była wytwórnia papy i smoły firmy Stopy, do 
dziś działająca. Na Smolnej mieszkali też Radomscy, którzy mie-
li odlewnię, Kropiński prowadził piekarnię. Zapewne były tam 
jeszcze inne zakłady, ale nie pamiętam. 

Lewą stronę ulicy wypełniają, stojące blisko siebie duże ka-
mienice, jakże różniące się od niskich domków po prawej. Jedna 
z nich, na końcu ulicy, należał do Towarzystwa Akcyjnego H. 
Cegielski. To naprzeciw niej w ogrodzie była ochronka, w białym 
domu który dziś nie istnieje.

 Chodził do niej m.in. mój brat Józef. Pamiętam, że dzieci przy-
nosiły ze sobą jedzenie, bo, jak wskazuje na to nazwa, ochronka 
miała chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, natomiast nie 
żywiła, tak jak dzisiejsze przedszkola.

Z końca ulicy było widać szerokie rozlewiska Warty, trochę 
dalej w prawo, na łąkach na zapleczu kościoła, stały baraki, gdzie 
mieszkała biedota. Przed barakami były ogródki otoczone cha-
rakterystycznymi płotami z wikliny. Dziś są tam jakieś przemy-
słowe budynki .     Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa



13

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

wrześniowe warsztaty twórcze

Biuletyn policyjny
Ul. Mogileńska. Kradzież pojazdu Hyundai, posiadał za-

bezpieczenia fabryczne, AC, nie ujawniono śladów, brak moni-
toringu. Straty 38.660 zł. 

Ul. Żbikowa. NN sprawca poprzez wyłamanie okna doko-
nał włamania do domu jednorodzinnego, a następnie kradzieży 
pieniędzy w kwocie 3000 złotych, biżuterii oraz laptopa

ul. Michałowo. Kobieta zgłosiła groźby karalne pozbawie-
nia zdrowia i życia, kierowane pod jej adresem przez mężczyznę 
lat 37. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjo-
nariuszy RPI Pń Nowe Miasto.

Ul. Bożeny. Mężczyzna lat 54 znęcał się nad żoną oraz mało-
letnią córką. Zatrzymany przez Dzielnicowych.

Ul. Warszawska. Zgłaszająca zawiadomiła, iż znajomy jej 
siostrzeńca w trakcie pobytu w mieszkaniu dokonał kradzieży 2 
telefonów komórkowych. Straty 800 złotych na szkodę zgłaszają-
cej.  Ul. Hrubieszowska. NN sprawca poprzez wypchniecie okna 
dokonał włamania do budynku mieszkalnego i dokonał kradzie-
ży pieniędzy w kwocie 2000 złotych.  

Ul. Sandomierska. NN sprawca poprzez wybicie szyby 
dokonał włamania do altany a następnie kradzieży pieniędzy w 
kwocie 5000 zł oraz artykułów spożywczych o wartości 200 zł.  

Ul. Oświęcimska. NN sprawca po uprzednim wyłamaniu 
zamka w drzwiach dokonał włamania do domu jednorodzinne-
go, a następnie kradzieży biżuterii o wartości 50.000 złotych.  

Ul. Trocka. NN sprawca na parkingu niestrzeżonym z sa-
mochodu VOLVO dokonał kradzieży 2 sztuk wkładów lusterek.  
Straty 1000 zł.

Ul. Wrzesińska. Zgłaszający zawiadomił, że nieznany mu 
mężczyzna dokonał uszkodzenia lewego, zewnętrznego lusterka 
pojazdu VW Sharan poprzez uderzenie ręką, powodując straty 
70 złotych na szkodę zgłaszającego. W wyniku penetracji spraw-
ca zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP. 

Ul. Tarnobrzeska. NN sprawca wyważając drzwi tarasowe 
dokonał włamania do domu jednorodzinnego a następnie doko-
nał kradzieży biżuterii wartości 7400 zł. 

Ul. Browarna. 2 mężczyzn naruszyło mir, wjeżdżając samo-
chodem na teren Nowego Zoo w Poznaniu, kierowali również 
słownie groźby wobec pracowników, które wzbudziły realną 
obawę spełnienia. Sprawcy zatrzymani 

Ul. Sędziwoja. NN sprawca na parkingu niestrzeżonym z 
samochodu, dokonał kradzieży lusterek zewnętrznych. 

 W dniach od 14 do 17 września 2020 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 7 odbyły się Wrześniowe Warsztaty Twór-
cze. Uczestnicy – uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych  
i siódmych działali twórczo w szkole i w plenerze wykonując 
zadania zaczerpnięte z publikacji „Miastotwór”  autorstwa Zu-
zanny Bartczak i Karoliny Kapustki, absolwentek Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu – prowadzących warsztaty. Młodzi 
artyści doskonalili  umiejętności techniczne, kształcili umiejęt-
ność patrzenia, obserwowania, ale przede wszystkim rozwijali 
innowacyjne, pozbawione schematów myślenie. 

22, a następnie 
w ZSP nr 7) od 
czerwca 2015 r. 
Decyzja ta po-
dyktowana była 
troską o zdrowie 
naszych uczniów 
i koniecznością 
zapobiegania roz-
przestrzenianiu 
się koronawirusa.

SPECJALNE 
PODZIĘKOWA-
NIA KIERUJE-
MY DO RADY 
OSIEDLA AN-
TONINEK – 
ZIELINIEC - KOBYLEPOLE, KTÓRA JUŻ PO RAZ SZÓSTY 
(!) PRZEKAZAŁA ŚRODKI NA ZORGANIZOWANIE WARSZ-
TATÓW.  Dzięki naszemu lokalnemu MECENASOWI  SZTUKI  
uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zamiłowania.

Obszerną fotorelację można obejrzeć na stronie szkoły:http://
www.sp87.poznan.pl/Wrzesniowe_Warsztaty_Tworcze_zakonc-
zone.html. Zapraszamy!

Elżbieta Witkiewicz nauczycielka plastyki w ZSP nr 7,  
organizatorka i koordynatorka warsztatów

Rozstawali się z niedosytem i żalem, z nadzieją na następne 
artystyczne spotkania. Wszyscy otrzymali dyplomy, a od autorek 
książkę pełną twórczych zadań, dzięki której mogą sami zapla-
nować trasy wycieczek po historycznych dzielnicach Poznania: 
Starym i Nowym Mieście, Wildzie, Jeżycach i Grunwaldzie. 

Wrześniowe warsztaty zastąpiły w tym roku Wakacyjne Warsz-
taty Twórcze organizowane w szkole (najpierw w Gimnazjum nr 



14

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACJA

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

taka reklama
kosztuje 29 zł 

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

 SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

W dPS przy ul. Konarskiego
-Dziękuję, u nas wszyscy zdrowi, nie mamy żadnego za-

chorowania na Covid-19 – mówi wicedyrektor DPS przy ul. 
Konarskiego, pani Joanna Matecka-Olejniczak. -Realizujemy 
sumiennie najnowsze zarządzenie naszego dyrektora, że wszel-
kie odwiedziny (jeden gość – jeden mieszkaniec) są umawiane 
telefonicznie z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
Odwiedziny w pokoju możliwe są wyłącznie w przypadku 
mieszkańców, którzy nie są przesadzani na wózek inwalidzki. 
Spotkania są tylko 30-minutowe. Nadal obowiązuje reżim sa-
nitarny (maseczki, dezynfekcja rąk). Portier dokonuje pomiaru 
temperatury odwiedzającego termometrem bezdotykowym. 
Jeżeli temperatura wynosi powyżej 37 st. C, wejście na teren 
DPS jest niemożliwe...

Owszem, nasi mieszkańcy mogą opuszczać teren DPS, ale 
tylko raz podczas dnia, w maseczce. Są zobowiązani do bez-
względnego stosowania maseczek czy przyłbic gdy poruszają 

się lub przebywają poza swoim pokojem.
Nie zapomnieliśmy – mówi pani dyrektor – o zajęciach, ale 

to już nasz personel musi zadbać o to, aby np. zachowano bez-
pieczną odległość między uczestnikami.

Wraz z naszym kapelanem, ks. Pawłem Deskurem, ubole-
waliśmy, że tak długi czas mieszkańcy DPS pozbawieni byli 
możliwości uczestniczenia w mszach świętych. Teraz one już 
się odbywają, ale są niedostępne dla osób spoza DPS.

Kapelan ks. Paweł Deskur tę sytuację komentuje tak:
-Te kilka miesięcy bez odprawiania mszy św. w DPS to były 

dla mnie trudne doświadczenia. Musiałem jednak uszanować 
obowiązujące przepisy. Tymczasem mieszkańcy odchodzili bez 
kapłana, bez Sakramentów św. Było kilka możliwości spowiedzi 
św., ale bez komunii św., za którą, wiem, wielu tęskniło. Ow-
szem, teraz (we wrześniu) co tydzień odprawiam mszę św, ale 
frekwencja jest niewielka – mimo reżimu bezpieczeństwa sani-
tarnego, ludzie boją się. Są komunie św. w pokojach. 

                                                                              Ewa Kłodzińska

czasopismo mieszkańców „my” od 20 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności





Nowe tablice pamiątkowe w kościele na Komandorii


