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Miłość bliźniego
pogrzeby w dobie pandemii

Tablica pamięci budowniczych kościoła w Zielińcu s.2

Twórca tablicy artysta rzeźbiarz Stanisław Mystek stoi między swoim dziełem i drewnianą kapliczką
poświęconą MB Różańcowej. Kapliczkę ufundowano przed rozpoczęciem budowy kościoła w Zielińcu
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Tablica pamiątkowa w Zielińcu

budowniczym kościoła

Parafialna społeczność Zielińca pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza Piotra Ratajczaka ostatnio pięknie i
trwale upamiętniła ludzi, którzy zbudowali tutejszy kościół.
Przy tej świątyni odsłonięta została brązowa tablica wykonana przez znanego artystę rzeźbiarza Stanisława Mystka z
Antoninka. Z powodu przepisów ograniczających publiczne
zgromadzenia, zrezygnowano z uroczystego odsłonięcia tablicy.
Lista osób zasłużonych dla zbudowania kościoła w Zielińcu
byłaby bardzo długa i właśnie dlatego w szacunku godnym akcie
wrażliwości na ufundowanej tablicy pamiątkowej nie umieszczono żadnego nazwiska. Zbudowanie świątyni konsekrowanej w
1997 roku umożliwiło następnie utworzenie w Zielińcu parafii w
2002 roku parafii, jako ukoronowanie wieloletnich starań wiernych, a zwłaszcza śp. nie Bronisława Mierzwińskiego. Jego osobę
trzeba wspomnieć tu imiennie, bo dla powstania świątyni i parafiiw Zielińcu ma zasługi wyjątkowe. Koszty budowy kościoła
opłacano z dobrowolnych datek miejscowych wiernych, ale też z
hojnych darów katolickiej parafii i gminy Neubiberg pod Monachium w Bawarii. Patronką parafialnego kościoła w Neubibergu i
Zielińcu jest NMP Różańcowa, a obie parafie przez wiele lat utrzymywały bardzo ożywione kontakty również w formie wzajemnych grupowych odwiedzin. Mieszkańcy Neubibergu udzielali
też Polakom pomocy materialnej w trudnych latach niedostatku.
Trzeba niestety powiedzieć, że od dłuższego czasu wspomniane
więzi obu nie są już podtrzymywane, m .in. z powodu śmierci osób - animatorów po obu stronach. Symboliczną pamiątką
po wzajemnych kontaktach jest herb Neubibergu widniejący
na tablicy poświęconej budowniczym kościoła w Zielińcu.
MD

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

3

BUdowanie w parku deweloperzy robią co chcą
Poznańscy urzędnicy miejscy znów tak zdumiewająco daleko
poszli na rękę deweloperowi, że ich szkodzące przyrodzie oraz zabytkom decyzje postanowiło uchylić ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Stało się to w wyniku odwołania złożonego
przez dwa stowarzyszenia: ZaZieleń i Prawo do Przyrody. Te pozarządowe organizacje sprzeciwiły się wycince drzew i zabudowie
obszaru wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Bukowskiej 18 w
sąsiedztwie byłego wojskowego kasyna. Kolejny więc raz społecznicy usiłują zapobiec złym skutkom działań pracowników podległych prezydentowi Poznania, a opłacanych z naszych podatków.
Wydaje się wprost niewiarygodne, że urząd miasta wydał deweloperowi warunki zabudowy i pozwolenie na budowę deweloperskich bloków mieszkalnych kosztem oazy zieleni w centrum
Poznania. To jest kolejny akt świadomego pogorszenia warunków zdrowotnych zycia mieszkańcow Poznania.. Aby umożliwić
wycięcie kilkudziesięciu dorodnych drzew, działkę budowlaną w
zabytkowym parku nawet specjalnie wyłączono z ochrony konserwatora zabytków. Takie karygodne rzeczy dzieją się pod rządami ludzi mającymi pełne usta frazesów o Poznaniu przyjaznym
mieszkańcom, o poznańskiej rzetelności, gospodarności, troski o
przyrodę itd. Trzeba tu podkreślić, że na deweloperską inwestycję
ze szkodą dla miejskiej zieleni zgodził się też wydział kształtowana
i ochrony środowiska urzędu miasta. Ciekawe, jakimi argumentami przekonano do takiej decyzji urzędników, których obowiązkiem
jest dbałość o zachowanie i poprawianie stanu zieleni w mieście.
Być może teraz dojdzie do skontrolowania, czy pozwolenie na
deweloperską zabudowę przy ul. Bukowskiej zostało wydane zgodnie z wszelkimi przepisami. Ujawnienie istotnych uchybień mogłoby skutkować nawet zablokowaniem całej inwestycji. Urzędnicy
jak zawsze w takich sytuacjach straszą, że miasto musiałoby wtedy płacić wielkie odszkodowania. Najprawdopodobniej więc i tym
razem deweloper zrobi swoje, a przegra poznańska zieleń, kolejny
raz uszczuplona na obszarze jednego ze słynnych klinów zieleni,
pozostałych jako dziedzictwo naszych mądrych poprzedników.
Marcin Dymczyk

Deweloperska firmakMonday wycięła dorodne drzewa
przy ul. Bukowskiej 18 pomimo zakazu wydanego przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Wspomniany
deweloper zignorował decyzję chroniącą wysoką zieleń, bo jest
przekonany, że w Poznaniu jego karygodna samowola zostanie
przez miejskich urzędników potraktowana pobłażliwie. Przecież
to ci urzędnicy z prezydentami miasta włącznie pozwolili deweloperowi budować w parku dwa bloki mieszkalne kosztem kolejnego uszczuplenia terenów zielonych i to w centrum miasta,
gdzie istnieje wielki deficyt wszelkiej zieleni. Aby umożliwić deweloperowi zrealizowanie mieszkaniowej inwestycji, specjalnie
wyłączono z nadzoru konserwatorskiego MKZ część zabytkowego parku. Piszemy o tym w zamieszczonym na tej samej stronie artykule pod tytułem „Bloki w parku”. Rządzący Poznaniem
znów pozwolili dokonać zamachu na publiczne bezcenne dobro
służące wszystkim mieszkańcom. Szkoda jest nie do naprawienia, i dotknie kilku następnych pokoleń poznaniaków.
Deweloper Virke pomimo zakazu Miejskiego Konserwatora Zabytków wyburzył zabytkowy budynek byłego magazynu, będącym materialną pamiątką po nie istniejącym już
porcie rzecznym przy ul.Szyperskiej w Poznaniu. Zniszczony magazyn był ostatnim już elementem poznańskiego portu i
wspomnieniem akcji Bollwerk, w której żołnierza AK i mieszkańcy Chwaliszewa dokonali akcji dywersyjnej podczas II wojny
światowej i za ten bohaterski czyn swoim życiem zapłacili z rak
niemieckiego okpanta.
N terenie dawnego poznańskiego portu przy ulicach:
Szyperskiej, Piaskowej i Garbary panuje w ogóle wielki chaos przestrzenny i komunikacyjny, spowodowany patologią
urzędniczo- deweloperskiego współdziałania. W tym miejscu
ciągle pogarszają się warunki i komfort życia mieszkańców.
Działki zabudowywane są w prawie 100%, zieleń jest bardzo rachityczna i nielegalnie przycinane są drzewa,
Rada Osiedla Stare Miasto starała bezskutecznie zainteresować tymi patologiami władze Poznania.
Na Starym Mieście wyburzono zabytkową willę Cegielskiego i w sąsiedztwie wyrżnięto prawie wszystkie drzewa, na Szyperskiej deweloper rozwalił pomimo interwencji Miejskiego
Konserwatora Zabytków historyczny magazyn, czy możemy
być spokojni o Starą Rzeźnie o inwestycje na Ostrowie Tumskim? Społecznicy domagają się Poznaniu okrągłego stołu na
temat ochrony zieleni i zabytków ochrony zabytków przed
działalnością deweloperów!
MD

Przesadzanie dużej lipy daje jej małe szanse przeżycia, ale ma
budzić sympatię dla dewelopera wycinającego drzewa.
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Przy ul. Szyperskiej deweloper Virke wbrew ustaleniom zburzył zabytkowy magzyn - świadek bohaterskiej , dywersyjnej
akcji Bollwerk, za którą członkowie AK i mieszkańcy Poznania
zapłacili własnym życiem z rąk niemieckiego okupanta.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

4

Pogrzeby w dobie pandemii

ciche odejścia sąsiadów

Znajomy niedawno zapytał mnie telefonicznie, czy wiem, że
dzień wcześniej na położonym bardzo blisko naszego osiedla
miłostowskim cmentarzu pochowany został nasz wspólny sąsiad Zenek K.
Nic nie wiedziałem i w pogrzebie śp. Zenka nie uczestniczyłem, tak samo zresztą jak inni liczni sąsiedzi, którzy w normalnym czasie z pewnością by towarzyszyli Zmarłemu w jego ostatniej drodze. Nie mogłoby być inaczej, bo sąsiad mieszkał tu od
prawie półwiecza, czyli od początku istnienia osiedla, zwanego
nieformalnie Antoninkiem Dolnym.
Zenek był tu wszystkim znany, lubiany, potrzebny, pomocny,
obdarzony wieloma talentami, m.in. śpiewał w zakładowym
chórze. Okoliczni mieszkańcy korzystali z wielu praktycznych
umiejętności Zenka, który w swej życzliwości nigdy nie odmawiał nikomu pomocy. W pionierskim czasie powstawania Antoninka Dolnego Zenek, jako bardzo ceniony pracownik znanej,
wielkiej fabryki Pomet mógł załatwić wiele, gdy ktoś potrzebował jakiegoś metalowego elementu, by coś naprawić, użyć
przy budowie domu, w domowym gospodarstwie itd. Zenek K
zamieszkał z rodziną w swoim domu ukończonym jako jednym
z pierwszych, a w pustym garażu (mało kto miał wtedy samochód) urządził dobrze wyposażony warsztat. Też byłem w tym
warsztacie częstym klientem Zenka, a on osobiście odwiedzał
mnie z odpowiednimi narzędziami, aby zaradzić technicznym
kłopotom, usunąć jakieś uszkodzenie, poradzić itp. I pomyśleć,
że ani ja, ani wielu mnie podobnych wdzięcznych i pamiętających sąsiadów Zenka nie byliśmy na Jego pogrzebie, a nawet o
tym pogrzebie nie wiedzieliśmy.
Tak samo stało się kilka tygodni wcześniej, gdy zmarł inny
bliski nasz sąsiad przy ul. Wiesławy ś.p Janek D. Trzeba by i
o nim powiedzieć wiele dobrego jako współtwórcy i jednego z
pierwszych mieszkańców Antoninka Dolnego. I Janek był tu w

Dziennik czasu zarazy
w czerwonej strefie

Można rzec, że koronawirus to zaraza wielce demokratyczna, jak śmierć, nie oszczędza
nikogo. Oto zarażeniu uległ ks. abp Stanisław
Gądecki i inni hierarchowie Kościoła. Zarażony jest prezydent RP Andrzej Duda i najbliżsi
pracownicy. I nawet można przypuszczać czego to jest wynikiem. Ano, pewnej nonszalancji
wobec zarazy.
Czy prezydent musiał osobiście złożyć wizytę (w licznej asyście) na terenie powstającego szpitala polowego na
Stadionie Narodowym? Czy nie można było postępu prac pokazać
głowie Państwa wirtualnie?A tak na marginesie: kto będzie czuwał
nad pacjentami w takich szpitalach, skoro w ,,normalnych” brakuje
lekarzy i wszelakiego personelu medycznego. Zastanawiam się, czy
akurat teraz, w czasie szalejącej zarazy, konieczne było wręczanie
Idzie Świątek odznaczenia i kontakt ze sporym gronem osób? Czy
nasza utytułowana tenisistka poczułaby się urażona otrzymawszy
na razie list gratulacyjny z informacją o odznaczeniu?
W poprzednim Dzienniku, pisałam pół żartem pół serio, że

pewnym okresie osobą wprost niezastąpioną i bardzo zasłużoną w tworzeniu własnymi siłami osiedla na pustym polu, przy
powszechnym niedostatku wszelkich materiałów, w warunkach
wielkich ograniczeń urzędniczych i bardzo skąpych pieniędzy
na budowę.
Janek wziął w pewnym momencie na swoje barki trudny ciężar prezesowania wspólnoty spółdzielczej firmującej budowę
naszych domów, w istocie powstających tylko siłami członków
spółdzielni. Janek przeprowadził ich przez najtrudniejszy okres
i pomógł większości dokończyć budowę ich domów. Również śp.
Janka nie mogliśmy pożegnać na ostatnia drogę jak każą obyczaje, potrzeby serca, sumienia i duszy.
Janek i Zenek odeszli cicho, odejdą wszyscy ich pamiętający, ale pozostanie Antoninek Dolny z następnymi pokoleniami
mieszkańców, innymi pragnieniami, problemami i sąsiadami.
Marcin Dymczyk

Pole pochówków urnowych cmentarza na Miłostowie
Ta forma grzebania zmarłych jest coraz popularniejsza.
pewnie ten covid-19 rzuca się ludziom na mózg. Kolejnym potwierdzeniem tej nieco brutalnej tezy może być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że przepis pozwalający na tzw. aborcję
patoembrionalną jest niezgodny z Konstytucją. Tylko ludzie bez
wyobraźni mogli akurat teraz dolać oliwy do ognia i tak rozeźlić
rzesze kobiet (mężczyzn też), że rozpoczęły się masowe demonstracje, starcia z policją – znamy te obrazki z tv. Za kilkanaście dni
ktoś z orzeknie, że gdyby te tłumy nie wyszły na ulice, zachorowań
byłoby mniej...
Tymczasem ponownie zamknięto przed odwiedzającym DPS,
m.in. przy Konarskiego. Kontakt z rodziną czy przyjaciółmi jest
możliwy tylko przez telefon albo za pośrednictwem aplikacji Skype
(szczegóły na stronie internetowej DPS)
Mówi mi pracowniczka jednego z biur cmentarnych, że apele
o rozłożenie odwiedzin nekropolii plus krążąca plotka i obawa,
że lada dzień zostaną one zamknięte spowodowały, że tłum ludzi
(jeden obok drugiego!) opanował cmentarne ścieżki już kilka dni
przed 1 listopada. I tak pewnie będzie, mimo wszystko, ponownie 1
listopada (,,chodźmy zobaczyć czy kwiatów nikt nie ukradł”).
To, co się dzieje – przeraża. A kompletną dezorientację wprowadzają kolejni znawcy covidowego tematu, z których wypowiedzi
wynika, że właściwie teraz już każda dolegliwość (a to biegunka, a
to zapalenie spojówek czy zmęczenie) może być oznaką zarażenia.
Każda niedyspozycja ciała czy ducha straszy mnie... covidem.
Czy śpiewane znowu w kościołach suplikacje pomogą w ukróceniu zarazy? Daj, Boże...
Ewa Kłodzińska
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Osiedle Warszawskie
lata trzydzieste i czterdzieste xx w. (7)

5

Przypominam sobie prawie humorystyczne wydarzenie, jakie miało miejsce podczas nalotu amerykańskich samolotów
w Zielone Świątki, w 1944 roku. Po ogłoszeniu alarmu lotniczego, Polacy jak zwykle wyszli z domów, żeby się przyglądać
z satysfakcją, co się dzieje na niebie. Niemcy natomiast pochowali się w schronach. Pierwszymi oznakami zbliżających się
samolotów, był huk dział i widoczne na niebie, od strony Starołęki, wybuchy pocisków artylerii przeciwlotniczej.
Już w czasie bombardowania, przy pięknej, bezchmurnej pogodzie, ktoś zauważył duży przedmiot spadający z nieba. Wszyscy
oczywiście padli plackiem na ziemię, oczekując wielkiej detonacji, pamiętam, że mnie ojciec nakrył własnym ciałem. Ponieważ
przez dłuższy czas nic się nie działo, pierwsi śmiałkowie weszli w
żyto, w poszukiwaniu bomby – niewypału. Bombą okazała się być
wielka paka pasków papierowych - która się nie rozpadła. Paski
te były pokryte z jednej strony metalową folią, która służyła do
zakłócania pracy stacji radarowych – o czym dowiedziałem się
dużo później.
Równocześnie samoloty zrzuciły ulotki, w języku polskim,
podtrzymujące rodaków na duchu. Na ulotkach, jak pamiętam,
były trzy (albo cztery ?), kolorowe flagi: amerykańska, angielska,
radziecka i orzeł polski. Na polu, za szkołą, postawiono baterię
artylerii przeciwlotniczej (tzw. flak). Działa otoczone były wałami ziemnymi, a na wieży szkoły dyżur pełnił posterunek obserwacyjny. Co jakiś czas odbywało się ćwiczebne, ostre strzelanie z
dział do kilkumetrowego cylindra, wykonanego z wikliny, a wleczonego przy pomocy liny przez samolot, na wysokości kilkuset
metrów. Szkoła służyła w tym czasie jako magazyn umundurowania dla wojska. Dzieci z rodzin niemieckich z Osiedla, dojeżdżały
do szkoły trolejbusem do miasta.
Ponieważ naloty były coraz częstsze, Niemcy pobudowali za
fortem IIIa, na terenie dzisiejszego cmentarza „Miłostowo”, pozorowane hale fabryczne. „Budowla” ta, wykonana była z siatki,
obciągniętej na ramie z drewnianych żerdzi. Pod siatką znajdowały się materiały łatwo palne, takie jak zużyty olej (albo ropa?)
i tzw. Lofix, czyli małe, owalne brykiety. Żeby „dopomóc” bombardującym samolotom, materiały łatwopalne połączone były kablem, przez który przesłany przez Niemców impuls elektryczny
miał spowodować zapłon . Wszystko to na nic się zdało, bo Amerykańscy piloci nie byli tacy naiwni, nie dali się skusić i „fabrykę”
zostawili w spokoju.
W samym forcie IIIa (Prittwitz), wojsko niemieckie prowadziło badanie zdobytych rosyjskich i angielskich granatów ręcznych.
Po wojnie w jednym z ganków fortu, stały jeszcze gabloty z przekrojami i krótkim opisem tych granatów. Próbne wybuchy odbywały się na terenie dzisiejszego cmentarza na Miłostowie, po podniesieniu na maszt specjalnego, kulistego kosza ostrzegawczego,
malowanego na czerwono. Na lotnisku trawiastym w Ligowcu,
stacjonowały samoloty wojskowe – „Stuka”, zwane przez Polaków
sztukasami. Ogony tych samolotów były ukryte między drzewami, na skraju lasu, co w jakiś sposób chroniło je przed obserwacją
z góry. Na jednym z duktów leśnych, były również szybowce desantowe, ale bez skrzydeł.
Latem, w roku 1944, z powodu zbliżającego się frontu, Niemcy rozpoczęli wielką akcję (Einsatz) kopania rowów przeciw czołgowych (Panzergraben). W tej akcji na rzecz Trzeciej Rzeszy brali
udział kolejno chyba wszyscy pracujący oraz dzieci szkolne, oczywiście polskie, niemieckie się obijały. Ja pracowałem na obrze-

żach Głównej i Naramowic. Armia Czerwona była już gdzieś
między Swarzędzem a Kostrzynem, a jeszcze listonosz, już przy
huku dział, przyniósł mi kilka marek, jako zapłatę za kopanie
rowów przeciwczołgowych. Zimą, 1944/45, przy skrzyżowaniu
ul. Warszawskiej z Krańcową, na podstawionych przyczepach
samochodowych, generalicja niemiecka przyjmowała defiladę
oddziałów idących na front.
Początek roku 1945 nie był szczęśliwy dla Osiedla Warszawskiego. Linia frontu przebiegała przez dłuższy czas między
Antoninkiem a Osiedlem, przez teren dzisiejszego cmentarza na
Miłostowie i Zielińca. Spowodowało to bardzo znaczne zniszczenie domów i duże ofiary wśród mieszkańców. Ranna w głowę
była również moja matka, która siedziała w piwnicy, przy ul. Kostrzyńskiej z sąsiadami. Ciężko ranna została córka tych sąsiadów, Wilczyńskich, która po kilku dniach zmarła. Ojcu się udało, ponieważ w chwili trafienia pocisku w dom, siedział właśnie
w ...ubikacji i o trafieniu pociskiem w piwnicę dowiedział się jak
wrócił. Dużo mieszkańców Osiedla ukryło się w podczas działań wojennych w forcie przy ul. Mogileńskiej. Dzisiaj jest tam
zakład kamieniarski. Pamiętam jak niecierpliwie czekaliśmy na
Rosjan. Ojciec na posiadanej mapie wykreślał aktualne położenie frontu. Dane do wykresu znajdował w niemieckich komunikatach, drukowanych w gazecie, wydawanej w Poznaniu - „Ostdeutscher Beobachter”. Ów komunikat znajdował się na drugiej
stronie gazety, wydrukowany tłustym drukiem. Rozpoczynał się
słowami: „Aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando
der Wehrmacht gibt bakannt...“. W gazecie tej, duże wrażenie
na nas robiła ilość zamieszczonych nekrologów żołnierzy niemieckich.
Pierwsi żołnierze Armii Czerwonej jacy się pojawili w piwnicy, byli bardzo zmęczeni i spragnieni. Odnosili się przyjaźnie
do ludności polskiej. Mieszkańcy wyjęli najlepsze kompoty jakie
chowali na czarną godzinę, oni jednak byli nieufni i kazali trochę wypić częstującemu. Najbardziej tragiczne wydarzenie miało miejsce w styczniu 1945 roku, kiedy to na ludzi, czekających
na chleb, przed piekarnią p. Ratajczaka, przy ul. Czerniejewskiej,
runęła salwa „katiusz” odpalona przez wojska radzieckie. Zginęło wtedy w jednej chwili kilkanaście osób. Niektórych nigdy nie
odnaleziono, o tym, że tam stali w kolejce po chleb, świadczyły
tylko strzępy ich odzienia.
Dużo ludzi zginęło także w lutym, podczas ucieczki z dużego
domu (już nie istnieje) przy dzisiejszym „Pomecie”. Niemcy go
podpalili, a mieszkańcy uciekający przez pole na Osiedle, zostali zdziesiątkowani przez Niemców, przebywających w fabryce.
Między innymi został zabity ojciec mojego przyszłego kolegi ze
szkoły podstawowej, o nazwisku Wichłacz. Pamiętam również
dziwne i tragiczne wydarzenie jakie miało miejsce przy ul. Łęczyckiej, już po wyzwoleniu. Rodzina p. Biesiadów zaprzyjaźniła
się z żołnierzem Armii Czerwonej, który stacjonował w jednostce wojskowej na Osiedlu. Podczas jednej z wizyt u p. Biesiadów,
żołnierz , bawiąc się z synem gospodyni pistoletem, spowodował
wystrzał, który ugodził śmiertelnie p. Biesiadę. Żołnierz został
natychmiast aresztowany przez żandarmerię ArmiiCzerwonej,
a rodzina poszkodowana robiła wszystko, żeby żołnierza zwolniono, bo to był ich zdaniem tylko nieszczęśliwy wypadek i nieostrożność. Przy ul. Łęczyckiej mieszkał również z rodziną Leonard Foltynowicz –Loniu. Mój serdeczny przyjaciel, jeszcze z
przedwojennych czasów. Dzień bez Lonia był dniem straconym.
Najbardziej mu zazdrościłem wysokiej, starej sosny, która rosła
przed jego domem i której konary wchodziły prawie do mieszkania przez okna. Sosna ta w czasie okupacji niestety przeszkadzała Niemce, mieszkającej naprzeciw i kazała ją ściąć.
(cdn)
Stefan Lamęcki
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cmentarz dla zwierząt
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W październiku br. znów po raz kolejny powrócił w mediach temat utworzenia w Poznaniu tzw. grzebowiska, czyli
miejsca legalnego grzebania martwych małych zwierząt domowych.
O potrzebie grebowiska mówi się o przynajmniej od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Kilkanaście lat temu miasto
przygotowało już nawet miejsce zwierzęcych pochówków przy
ul. Wrzesińskiej, ponosząc znaczne koszty na uporządkowanie
terenu. Nic wszakże wówczas konkretnego nie wyszło z zamierzeń stworzenia cmentarza dla zwierząt domowych, bo podobno
nie znalazł się prywatny inwestor gotów przedsięwzięcie zrealizować i prowadzić. Tak przynajmniej twierdzili miejscy urzędnicy. Z kolei kilka lat później miejscy urzędnicy ogłosili, że grzebowisko nie powstanie przy ul. Wrzesińskiej (nie wiadomo czemu),
ale całkiem gdzie indziej. Obecnie ponownie mówi się właśnie
o tej pierwotnie proponowanej lokalizacji przy ul. Wrzesińskiej

i są już podobno poważne oferty chętnych prowadzenia takiego
obiektu.
Aktualna nicjatywa powstania cmentarza dla zwierząt formalnie wyszła od miejskiego radnego Bartłomieja Ignaszewskiego.
Zwrócił się on do władz miejskich o wyznaczenie na grzebowisko odpowiedniego miejsca. Samorząd z Poznania już wytypował gruntyna Miłostowie, na których zostanie zlokalizowany
zwierzęcy cmentarz dla zwierząt. Ma go jednak prowadzić prywatna firma.
Wiceprezydent Poznania Bartosz Guss twierdzi, że sprawa
cmentarza znajduje się w tej chwili na etapie uzgodnień między
Miejską Pracownią Urbanistyczną i Usługami Komunalnymi.
– Na tę chwilę wytypowano teren znajdujący się na zachód od
cmentarza miłostowskiego przy ul. Wrzesińskiej. To dobre miejsce, zalesione i zarazem oddalone zarówno od cmentarza komunalnego, jak i zabudowy mieszkaniowej – zaznacza B. Guss. Oby
tym razem próba stworzenia w Poznaniu grzebowiska zakończyła się powodzeniem, bo poprzednie spęłzły na niczym z braku
dostatecznej determinacji miejskich urzędników.
md

Za tym starym bunkrem przy ul Wrzesińskiej, po jego
wschodniej stronie może powstać grzebowisko.

Jesienny widok terenu planowanego grzebowiska,
czyli miejsca pochówków małych zwierząt domowych.

Osiedle Warszawskie

to jego pierwszy wybryk. Kolejna noc to kolejne przebite
opony. M. in. na ul. Powidzkiej i okolicznych.
Ostrzega się mieszkańców osiedla i klientów Centrum
Łomżyńskiego, aby zwracali szczególną uwagę na swoje samochody.

seryjne ataki
na parkujące auta

W końcu października br. na różnych ulicach Osiedla
Warszawskiego mężczyzna wandal nocami seryjnie atakował zaparkowane samochody osobowe. Przebija opony, niszczy łlusterka, karoserie, wybijał szyby.
Policja posiada podobno nagrania z monitoringu i usiłuje zatrzymać sprawcę. Mieszkańcy jednak twierdzą, że
policja nie działa energicznie, nie widać żadnych patroli
ani czynności dochodzeniowych. Policja odpowiedziała
Zrządowi Osiedla, że sprawa jest w toku, Policja posiada
monitoringi z opisanych zdarzeń. Sprawca jest być może
osoba chora psychicznie. W przypadku posiadania przez
mieszkańców dodatkowych informacji lub monitoringu
dotyczących sprawców należy zgłosić się na Komisariat
Policji Nowe Miasto przy ul. Polanka.
Podobno na ul. Czerniejewskiej w jednym aucie była kamera i zarejestrowała twarz wandala. Człowiek ten znany
jest Policji. Ponoć jest chory psychicznie i nic nie można
mu zrobić. Już wczoraj Policja przypuszczała kto. Nie jest

Jednej nocy przebito kilkadziesiat opon.
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bez kochanego króla
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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”.

Cztery lata temu, 13 października 2016 roku
zmarł Król Bhumibol Adulyadej, władca Tajlandii (fot obok). Był on najdłużej panującym władcą
obecnego świata (jego panowanie trwało 70 lat i 126
dni) i ogromna większość Tajów po prostu nie pamiętała innego władcy.

Bhumibol był prawdziwym Ojcem Narodu, królem jak z
dobrej bajki. Kiedy obejmował tron w 1946 roku Tajlandia
była zacofanym krajem, gdzie 90% ludności żyło w małych
wioskach skupionych wokół lokalnej buddyjskiej świątyni.
Za jego panowania kraj stał się regionalną potęgą gospodarczą i światową potęgą turystyczną, tygrysem Azji Południowo-wschodniej.
Król był człowiekiem świetnie wykształconym, jak zresztą
wszyscy poprzedni władcy Tajlandii. Władał kilkoma językami, malował obrazy, komponował utwory muzyczne, był
zapalonym fotografem i krótkofalowcem.
Miłóść i szacunek Tajów zdobył jednak tym, co dla tego
kraju zrobił. A zrobił ogromne rzeczy. Będąc jednym z najbogatszych monarchów świata nie wydawał pieniędzy na własne
przyjemności, ale niestrudzenie przemierzał całą Tajlandię
docierając nawet do najdalszych i najbiedniejszych regionów.
Tam z własnych pieniędzy fundował drogi, szkoły, szpitale, a
nawet zapory wodne! Rozwinął system stypendialny dla najzdolniejszych uczniów – dzięki jego funduszom wielu Tajów
ukończyło studia na najlepszych uczelniach świata.
Tajowie do dzisiaj opowiadają o niezwykłej skromności
swojego ukochanego Króla. Ponoć miał on zwyczaj nosić
jedną parę butów, którą co jakiś czas zanosił do naprawy do
szewca.
Był też wielkim miłośnikiem zwierząt. Adoptował kilka bezdomnych psów, wśród których jego ulubionym była
suczka Tongdaeng, co po polsku oznacza „Miedziak”. Król
napisał nawet o niej książkę, która w Tajlandii sprzedała się w
większym nakładzie, niż ciąg książek o przygodach Harry’ego
Pottera…
Za przykładem Króla poszli jego poddani. Wiele razy widziałem, jak Tajowie karmią lub myją bezdomne psy. Czasem
nawet sam żartuję, że w przyszłym życiu chcę być bezdomnym psem w Tajlandii.
Król wielką wagę przykładał do idei samowystarczalności
tajskich rodzin. Według tej idei każda tajska rodzina powinna być w stanie wyprodukować tyle jedzenia, by mogła się
sama wyżywić, a nadwyżki produktów sprzedać na targu. Z
naszego europejskiego punktu widzenia może się to wydawać dziwne, ale tutaj, w Azji Południowo-wschodniej ma to
sens.

Jak widzicie Drodzy Czytelnicy – Król Bhumibol nie był
żadnym figurantem, czy strażnikiem przebrzmiałych tradycji jak europejscy „monarchowie”. Był prawdziwym Królem,
prawdziwym Ojcem Narodu.
W świecie, gdzie wiele tzw „koronowanych głów” jest
uosobieniem wszelkich możliwych patologii i degeneracji
oraz istnieje tylko po to, by dziennikarze z brukowców mieli
co do garnka włożyć trudno uwierzyć, że był taki Król…
A jednak był…
Ostatnie lata życia Król Bhumibol spędził w szpitalu wskutek pogarszającego się stanu zdrowia. 13 października 2016
roku ze szpitala Siriraj w Bangkoku nadeszła tragiczna wiadomość – Król nie żyje.
Ludzie spontanicznie wylegli na ulice powszechnie zalewając się łzami. Ich łzy nie były udawane. Oni naprawdę cierpieli z powodu straty swojego Ojca. W całym kraju ogłoszono godzinę policyjną, by zapobiec ewentualnym rozruchom.
Do żadnych rozruchów jednak nie doszło. Tajowie po prostu
tłumnie udali się pod szpital dzierżąc w dłoniach portrety
zmarłego Króla i płacząc.
Płakali nie tylko z tęsknoty za umiłowanym Królem, ale
także z obawy o swoje bezpieczeństwo. Tajlandią regularnie
co kilka lat wstrząsają wojskowe zamachy stanu. Król podczas swojego panowania był świadkiem kilkudziesięciu z
nich. Żaden z przewrotów nie skończył się powszechnym
rozlewem krwi dzięki Królowi Bhumibolowi. On mocą swojego autorytetu gasił protesty i uspokajał sytuację.
Teraz na świecie szaleje koronawirus, a w Tajlandii mnożą
się antyrządowe protesty. Ludzie mają już dość skorumpowanej junty wojskowej i chcą prawdziwie wolnych wyborów.
Rząd jak na razie odpowiada siłą. Nie ma już bowiem Króla
Bhumibola, który mógłby uspokoić ludzi i przemówić do rozsądku rządzącej juncie… Po śmierci Starego Króla tron objął
jego najstarszy syn. Obecny władca, Maha Vajiralongkorn,
czyli Rama X nie cieszy się jednak uznaniem poddanych.
Zresztą przez większość czasu nie ma go nawet w Tajlandii,
ponieważ na stałe mieszka w Niemczech. Mateusz Biskup
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party u Mycielskich
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W niedzielę 13 września Polana Mycielskich zapełniła się
mieszkańcami osiedla. Stowarzyszenie Miłośników Doliny
Cybiny zorganizowało imprezę ,,Party u Mycielskich" Była
to pierwsza tak liczna impreza zorganizowana przez stowarzyszenie. Przeprowadzono liczne konkursy i zabawy:wyścigi
kapsli zwane kolarzami, grę w gumę czy pierwsze mistrzostwa
osiedla w rzucie beretem (z antenką).
Odbył się też pokaz jogi prezentowanej przez MuscoYoga, wystąpił zespół Kapela ,,Swoja Wiara " oraz odbył się też taniec na
rurze.

Fundatorami cennych "voucherów" byli: Salonwakacji.pl,
Browarna Przystań, Wielkopolska Akademia Piłkarska. Nad naApetyt zaspokoili: Kozłowski Wędliniarstwo i Kurczak z Rożna.
Nad transportem czuwała firma AUTOTAK z Zielińca. Ochronę porządku oraz zaplecze techniczne zapewniła wspaniała ekipa
młodzieży z 2 LO klasy Policyjnej ze Swarzędza! A nad całością
panował Adi Kaniewski z ,,Radia Afera''.
O działaniach stowarzyszenia dowiecie się więcej ze strony:
www.milośnicy-cybiny.pl oraz z facebooka.
Z pozdrowieniami
K rzysztof Bartosiak

Stowarzyszenie częstowało grochówką oraz krupnikiem, a
liczni partnerzy prezentowali swą działalność. Impreza w dniu
13 września była największą tego lata na osiedlu. Dzięki partnerom jej koszty były znikome, a muzycy i akustyk stanęli na
wysokości zadania. Z funduszy Rady Osiedla podsumowaliśmy
Rajdy rowerowe "Szlakiem naszej historii - trzy szprychy A-Z-K".
Scenę (prowizoryczną) budowaliśmy z europalet. Odbyły się zaplanowane 4 biegi i "rozruszało" się ponad 100 osób, w większości dzieci. Chwała rodzicom za doping i motywację, bo wszak
placówki oświatowe nie wysyłały swoich reprezentacji w obawie
przed Covidem.
Dziękujemy za zaangażowanie kolegom ze stowarzyszenia.
Nad naszym zdrowiem czuwał ratownik z I.C.E MED.

aktualne obrazki z naszych osiedli

Spalony i zniszczony. duży budynek byłej wyższej uczelni
plastycznej przy ul Krańcowej nd Maltą stoi straszy
i stanowi schronienie bezdomnych.

Martwy i bezludny obecnie gastronomiczny punkt na ścieżce
w koronachdrzew nad doliną Szklarki ma szansę ożyć znów
dopiero wiosną.
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Wypędzeni przez Niemców (3)

w nieznane

15 lutego 1940 r., czwartek. Ruch
w baraku – przygotowania do transportu. Dostajemy pierwsze paczki od
znajomych i dalszej rodziny.
16.2., piątek. Nawrót mrozu. – 27,5
stopni Celsjusza. Baraki były prawie
nieogrzewane, panował wszechobecny
zaduch, ludzie byli bezbronni wobec
takich mrozów, izba chorych przepełniona. Betonową posadzkę przykrywano słomą, która wkrótce stawała się
sieczką. Był to zawszony barłóg. Pilnujący nas Niemcy znęcali się
fizycznie i psychicznie nad uwięzionymi. Za przewinienia stosowano kary: 1 – przymusowe wykonanie prac, 2 - stawianie pod
pręgierz, 3 – chłosta, 4 – chłosta publiczna. Paczki podawane
więźniom przez rodziny i znajomych były kontrolowane, często
konfiskowane. Nie mogły zawierać lekarstw! Wkrótce zanotowano pierwsze zgony w obozie.
17 lutego, sobota.Wstrzymano transport z powodu ugrzęźnięcia poprzedniego pociągu w zaspach.
18 lutego, niedziela. Modlitwa i pieśni przed południem. Kolejna paczka żywnościowa od Józefy Królikiewicz.
19.2., poniedziałek. Dwie paczki od rodziny.
20 lutego 1940 r. wtorek. Dziś swoje czwarte urodziny „obchodzę” w obozie niemieckim. Nie było czterech świeczek, natomiast było mrowisko ludzkie ścieśnione w zimnym dużym baraku (nr 4). Wspomina Leszek:
...przez środek przebiegał przelotowy tor kolejowy z szerokimi
rampami załadowczymi. Na tych rampach na wytartej słomie,
wśród hałasu, krzyku małych dzieci, lamentu modlitwy czekaliśmy na transport. Teren był otoczony potrójnym drutem kolczastym. Byliśmy zdani na łaskę oprawców w obcych mundurach, mówiących językiem wroga. Uwięzieni szeptali do siebie: - co z nami
będzie? Dzieci wyczuwały niecodzienność sytuacji, realny był zupełnie inny świat niż ten znany dotychczas. Choć nie pamiętam,
słyszę cichy szloch Mamy.

Obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu był otoczony
potrójnym ogrodzeniem z drutów kolczastych i strzeżony z
wież strażniczych. Na bocznicy stoją wagony „boczniaki”,
Więźniowie w obozie przesiedleńczym nie mieli sprzętów,
naczyń, odzieży, nie było medykamentów, środków opatrunkowych, dokuczał głód, pragnienie, wszawica, świerzb, rany od
pobicia, zaburzenia w krążeniu, rozstrój nerwowy, osłabienie.

9
Dzienna porcja żywnościowa to czarna kawa zbożowa, ¼ l. zupy
i 125 g chleba. Z perspektywy uwięzionych Niemcy byli oprawcami, sadystami, bestiami stosującymi terror psychiczny, mordujący z nienawiści i obłędu ideologicznego.
Tato odnotowuje pod kolejnymi datami:
21.2., środa. W barakach wiele zaziębień, grypa.
22.2. do 26.2. Kilka paczek od znajomych. Transporty nie wyjeżdżają z obozu.
27.2., wtorek. Zapowiedź transportu. Duże podniecenie i przygotowania do drogi.
28.2, środa. Załadowano nas o godz. 12. Jedziemy z państwem
Kosakowskimi, on bardzo chory, podprowadzony do wagonu, leży
na ławce.
Pamiętam pewne obrazy z tej „podróży” m.in. to, że Tato
umieścił siostrę Olę i mnie wysoko na półkach bagażowych. W
wagonach, tzw. „boczniakach”, gdzie do każdego przedziału były
drzwi na zewnątrz półki bagażowe miały plecione siatki, na których leżeliśmy jak w hamakach. Tato zabezpieczył nas, byśmy nie
wypadli przy hamowaniu pociągu.
Zwykle pociąg zabierał około 1000 osób w 30. wagonach. Był
pilnowany przez 40 uzbrojonych policjantów rozlokowanych z
przodu, w środku i z tyłu pociągu. Policjantom nie było wolno
kontaktować się z wysiedlonymi.
29 lutego, czwartek.
Podróżujemy pod Warszawę, nagle w Skierniewicach kierunek na południe. Podróż jest uciążliwa, noc trudna, dzieci chore,
zaziębione.
1 marca, piątek. O godz. 4.30 stacja Słotwina-Brzesko. Podstawione furmanki dowiozły nas do budynku Sokoła, lecz tam nie
było miejsca. Załadowano nas ponownie i ulokowano 60 osób w
sali Magistratu.
2.3. sobota. Pogłoski, że jutro mają rozlokowywać wygnańców
w okolicznych wsiach jak Szczurowa, Borzęcin, Szczepanów. Małe
dziecko pp. Kosakowskich gorączkuje (39,4 st.).
3.3., niedziela. Zimno nie ustępuje. Podczas zawiei transport
saniami przez Bielczę do Warysia. W 6 osób zamieszkaliśmy w
izbie o powierzchni niecałe 9 m2. Dostaliśmy chrust do ogrzania i
trochę żywności.
Leszek pamięta, że: ...drogi były zasypane, jechaliśmy saniami
z korytem w zamieci śnieżnej. Kierunek wskazywały stare wierzby lecz i to nie pomogło. W pewnym momencie sanie przewróciły
się...
Prawdopodobnie miejscowi mieszkańcy, odcięci od rzetelnej
informacji uważali, że skoro nas wyrzucili z domów – to pewnie
coś „przeskrobaliśmy”. W każdym razie eskortujący nas Niemcy
rozgłaszali, że jesteśmy polskimi bandytami. Dla nas jednak było
już lepiej niż w obozie. To, że zakwaterowano nas w wyjątkowo
spartańskich warunkach było dla nas szokiem, lecz dla miejscowej ludności był to „standard”. Leszek wspomina: ... wielka miska
na środku stołu z ugniecionymi ziemniakami okraszonymi topioną słoniną i drewniane łyżki. W drugiej misce zsiadłe mleko...
Kontrast cywilizacyjny Wielkopolski z ówczesnym Warysiem i wsi
sąsiednich, nie ulegał wątpliwości.
Wieś Waryś, położona w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, miała wówczas około 60 gospodarstw rozrzuconych
na płaskim terenie, który można nazwać wielką polaną wśród sosnowych borów. Na tyle rodzin było podobno tylko kilka krów i
bodajże 2 konie. Do Bielczy i Radłowa prowadziła wąska gruntowa droga posypana żwirem, o wybojach na drodze do Borzęcina
lepiej przemilczeć. Drewniane niewielkie domy kryte strzechą,
studnie - żurawie lub na kołowrotek czerpiące wodę z płytko występującego zwierciadła wody gruntowej. Bieda. Głównie uprawa
żyta. owsa i ziemniaków. Odczuwalne odcięcie od świata.(cdn)
Henryk Walendowski
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miłość bliźniego
szerzej rozumiana

W ostatnią niedzielę października
czytana była ewangelia z pytaniem
postawionym Jezusowi: -Które z
przykazań jest najważniejsze? Jezus
bez wahania odpowiedział, że pierwszym przykazaniem jest miłość do
Boga ponad wszystko, a drugim miłość do bliźniego jak do siebie samego.
Jezus w innych miejscach podkreślał, że Bóg nie chce od nas miłości teoretycznej, deklarowanej,
a nie mającej przełożenia na życie. Jej najlepszym wyrazem jest
właśnie praktyczna miłość do bliźniego. Obecny czas pandemii
tak mimochodem stał się swoistym sprawdzianem właśnie w tej
materii.
Pierwszym polem do popisu stała się nasza postawa wobec
seniorów. Z mojej kapłańskiej perspektywy chodzi o cykliczne
wizyty u seniorów w ich domach. Muszę przyznać, że pierwszą
reakcją na pandemię było wiosenne zamrożenie tych comiesięcznych odwiedzin u osób starszych i schorowanych. Po kilku
miesiącach pragnienie Komunii św., spowiedzi wielkanocnej i
namaszczenia chorych wzięło górę nad lękiem o ryzyko zarażenia koronawirusem. Oczywiście pojawiły się środki ostrożności
w postaci umieszczonego na stałe w samochodzie płynu do dezynfekcji rąk, nieco później maseczek do zasłaniania ust i nosa.
Ostatnio nawet ktoś kolejny decydując się na wznowienie posługi

księdza zapytał wprost, czy ksiądz będzie w maseczce. Jest więc
radość z tego, że można zanieść Jezusa w Komunii do swoich
starszych lub chorych parafian.
Wyzwaniem pozostaje przekonanie następnych osób do tej
pory nieobjętych tą posługą, a z racji wieku lub też chorób nie
chodzących do kościoła. Gdzieś kryje się w niektórych lęk przed
zabobonem, że jak już do chorego przychodzi ksiądz, to on za
niedługi czas pewnie umrze. Po pierwsze: kiedyś wszyscy umrzemy i jak wierzymy po zakończeniu doczesnego życia rozpoczniemy to wieczne w Królestwie Bożym. Po drugie: lubię przypominać historię pani Jadwigi Przybylskiej, której miałem szczęście
służyć posługą odwiedzin z sakramentami w jednej z parafii
poznańskich. Pani Jadwiga przeżyła 105 lat. Jako małe dziecko
była naocznym świadkiem zamachu na arcyksięcia Ferdynanda
w Sarajewie – wydarzenia, które stało się przyczyną I wojny światowej. Jako młoda nauczycielka przeżywała odbudowę Poznania
ze zniszczeń po II wojnie światowej. Ostatnie 20 lat życia już nie
wychodziła z domu, ale humor jej nigdy nie opuszczał. Dla niej
było oczywiste, że ksiądz jest także po to, aby służył posługą w
domu chorych i starszych parafian. Taki bowiem jest sens tej posługi, aby była wsparciem dla starszych, słabszych i schorowanych. To dotyczy zarówno zanoszonej do domu Komunii św. jak
i udzielanego przynajmniej raz w roku namaszczenia chorych.
Weszliśmy w czas listopadowy znaczony zaproszeniem do
modlitwy za dusze czyśćcowe, czyli za tych zmarłych, którzy
jeszcze nie osiągnęli pełni zbawienia, bo potrzebują oczyszczenia
z win za grzechy popełnione w życiu doczesnym. Czas pandemii
sprawił, że Stolica Apostolska wydała dekret rozszerzający czas
zyskiwania odpustu zupełnego za dusze czyśćcowe z dni 1–8 listopada na cały miesiąc. To my mamy wybrać swoje osiem dni,
które wykorzystamy na nasz szturm do nieba w intencji zmarłych. Nie zmarnujmy tej wyjątkowej okazji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Parafian i Czytelników.
ks. prob. Zbigniew Szlachetka

W kilku miejscach nekropolii ustawiono bardzo potrzebne
takie samoobsługowe, bezpłatne wypożyczalnie narzędzi do
pielęgnacji gobów oraz puste szklane znicze

Ten nowy, estetyczny śmietnik nie przypomina niczym miejsc
na cmentarne odpadki, jakie oglądaliśmy dotąd
w sąsiedztwie grobów.

nowe na cmentarzu miłostowskim
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
DZIEŃ MUZYKI

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest na całym
świecie od 1975 roku. Yehudi Menuhin, ówczesny Prezydent
Międzynarodowej Rady Muzyki, działającej pod egidą organizacji UNESCO zainicjował obchody święta w dniu 1 października.
To dzień, w którym króluje muzyka i okazja do organizacji wielu wspaniałych koncertów. W naszej szkole uczniowie klas 4-7
przygotowali gazetkę pt.: „Co nam w duszy gra”. A na długich
przerwach można było posłuchać muzycznych hitów. Natomiast
uczniowie klas młodszych grali na instrumentach, tańczyli i rozwiązywali muzyczne krzyżówki. Dzień ten był przypomnieniem,
jak ważną dziedziną naszego życia jest muzyka.

X DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Kolejny raz uczestniczyliśmy w Światowym Dniu Tabliczki
Mnożenia.
Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania i łamigłówki, które wymagały logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb.
Nagrodami były oceny z przedmiotu oraz tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji
sprawdzić się, zachęcamy aby odwiedzili stronę https://www.
wmtday.org/pl i zdali egzamin online. W ramach obchodów X
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia trwa również INTERNETOWY KONKURS MATEMATYCZNO-LOGICZNY - ARCYMISTRZ MNOŻENIA. Biorącym w nim udział, życzymy powodzenia!

NIEZWYKLI GOŚCIE

W ramach zbliżającego się Dnia Chłopaka, naszą szkołę odwiedziły chłopaki - alpaki - Czarny Nero i brązowy Hugo. Dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz część pierwszaków mogły dowiedzieć się nieco o życiu tych zwierząt, głaskać je, karmić marchewką, a niektóre nawet dostały buziaka Kolejne dzieci z klas
0-3 wkrótce także będą mogły poznać te zwierzęta. Trzymajcie
kciuki za dobrą pogodę!

WARSZTATY MALARSKIE

POZNAŃSKA LIGA ORLICZEK

Wraz z nowym rokiem szkolnym dziewczęta z poznańskich szkół i klubów rozpoczęły rozgrywki piłkarskie w
Poznańskiej Lidze Orliczek. Pierwszy turniej odbył się w
minioną środę na obiektach sportowych UAM Kampus
Morasko. W zawodach mogą brać udział dziewczęta z
rocznika 2009 i młodsze. Drużyna z SP 45 tak jak co roku
wystartowała w lidze. Nasz zespół reprezentowały: Amelia
D. z klasy 5a, Justyna S. i Diana M. z klasy 5b, Nicole Sz.,
Zuzanna B., Maja I., Wiktoria A. z klasy 6c, Barbara S., Zofia B. z klasy 6a oraz Agata P. z klasy 6b. Na listę strzelczyń
wpisały się Justyna oraz Basia. Serdecznie gratulujemy.

Uczniowie klasy 1 b uczestniczyli w warsztatach plastycznych
"Od malunku do malarstwa" w ramach XXIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Warsztaty odbyły się na terenie naszej
szkoły. Ich organizatorem była Polska Akademia Nauk. Dzieci
zainspirowane poezją Juliana Tuwima wykonały przepiękne ilustracje do wiersza "Lokomotywa".
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Główna jaką pamiętam (7)

ulica średnia

Pisane ponad 20 lat temu piękne i jedyne w swoim rodzaju
wspomnienia Kazimiery z Hoffmannów Talarczykowej przywołują ulice, domy i mieszkańców Głównej czasu młodości autorki. Opisy uderzają mnóstwem szczegółów i plastycznych obrazów, 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

Chałupę Greków, z drewnianym szczytem, podobną do domu
Dörny, uwiecznił na fotografii w 1913 roku „Globus” Kowalski.
Pod numerem 2 stoi duża ładna kamienica, która tylko częściowo utraciła swój pierwotny charakter. (fot niżej) Pamiętam
boniowania, zdobiące niegdyś parter i sztukateryjny ornament
na szczycie, których dziś nie ma. Na szczęście zachowała się elewacja z czerwonej cegły licówki i balkony o fantazyjnych balustradach, na których, tak jak dawniej, rozkwitają pelargonie.

Zabudowę ulicy zaczyna trzykondygnacyjna kamienica
pod numerem 1, dziś pozbawiona ozdób, stojąca jeszcze przy
Rynku Wschodnim, która należała do Michała Kozłowskiego
i jego żony Rozalji z domu Kurkowiak.

Na parterze mieściła się niegdyś restauracja. Dom ten, lekko skrzywiony, wyznacza pierwotny przebieg ulicy Fabrycznej,
która tu się niegdyś ze Średnią łączyła w czasach, gdy nie było
jeszcze placu rynkowego.
Odsunięty od kamienicy Kozłowskich pod numerem 1a stoi
najstarszy na Głównej dom, rozłożysty parterowy, szczytem ustawiony do ulicy, otoczony niegdyś drewnianym płotem mocno
wysuniętym na chodnik. To ostatni świadek wiejskiego charakteru Głównej.

Mieszkał w nim Walenty Dörna, który trudnił się handlem
węglem, ale kojarzył się przede wszystkim ze ślubami i pogrzebami, gdyż organizował stosowny transport. Pan Walenty miał
żonę Ewę z domu Grek, z rodziny zamieszkałej przy Średniej 5.

Kamienica ta należała do Niemca Marcina Schuberta i
Weroniki z domu Garniec, bezdzietnego małżeństwa. Od
nich kupił ją w 1933 roku mistrz rzeźnicki Jan Andrzejewski i w dobrze prowadzonym sklepie sprzedawał z powodzeniem swoje wyroby. Wszystko zdawało układać się
pomyślnie, aż zły los sprawił, że jego żona po wydaniu na
świat syna Jarosława, zmarła.
Z pomocą pospieszyła siostra Jana, Maria z Andrzejewskich Łatecka, bezdzietna, żyjąca w separacji z mężem,
zamożna i wytworna dama. Ona z wielkim oddaniem pielęgnowała i wychowywała Jarka. Taką samą opieką i miłością obdarzyła swoją siostrzenicę Bożenkę Czwojdzińską,
jako roczne dziecko osieroconą przez ojca Jana (zm. 1941),
a wkrótce i matkę Rozalję (zm. 1944 roku). Ciocia Maria
Łatecka prowadziła dom brata, który pozostał wdowcem.
Jarek był wątłym chłopcem o miłej powierzchowności,
uczył się dobrze, był nabożnym ministrantem, a umocniwszy się w przekonaniu o powołaniu do stanu duchownego, wstąpił do seminarium duchownego. W 1955 roku
odprawił mszę primicyjną w kościele parafialnym NMB w
Głównej. Był wikariuszem w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, później, aż do śmierci w 1995 roku proboszczem w
Owińskach. Jan Andrzejewski, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, przyjaźnił się z Józefem Żurawskim. Chętnie
prowadzili długie i ożywione dysputy o minionych i aktualnych czasach. Bożenka Czwojdzińska wyszła za mąż za
Stanisława Nowickiego, jednak nie zapomniała o swoich
opiekunach. Jan Andrzejewski, troskliwie pielęgnowany
podczas choroby przez siostrzenicę, zmarł w 1974 roku.
Rok później zmarła ciocia Mania. Nie ma też już Bożenki,
która odeszła w marcu 1998 roku Dziś o kamienicę dba jej
córka Agnieszka Kempińska. (cdn)
Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa
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O ucieczce manula, dzikiego, nieufnego i... złego ssaka z rodziny kotowatych, z poznańskiego ZOO informowały wszystkie media. One też doniosły o odnalezieniu i schwytaniu ,,zguby”. My uzupełniamy te wiadomości, na podstawie rozmowy z
rzecznikiem prasowym ZOO, p. Małgorzatą Chodyłą.
Przypomnijmy – choć zwierzę mieszkało w nowej wolierze znalazło jednak szczelinę we wszelakich zabezpieczeniach
(prawdopodobnie nad furtką dla pracowników), która pozwoliła na czmychnięcie z ZOO. Potem była akcja poszukiwawcza.
Wreszcie dzięki informacjom od osób z pobliskich nadmaltańskich ogródków działkowych ekipie z ZOO (wraz z p. Dyrektor) rzeczywiście udało się znaleźć uciekiniera. Schował się pod
samochodem. Trzeba było więc tam się wczołgać (ale uciekinier
nadal był pełen temperamentu i złości: bronił się, syczał, próbował kąsać), osaczyć, ,,capnąć” i wtłoczyć manula do transporterka. Pracowano w... rękawicach spawalniczych, bo zwierzak ma
niezwykle ostre zęby. I w ten sposób, wydawało się, że życiowa
6-dniowa przygoda manula-Magellana (imię na cześć podróżnika i odkrywcy jak najbardziej trafne) się zakończyła. I choć w

naturze (stepy, góry) manul potrafi wytrzymać, dzięki grubemu
futru, nawet minus 50-stopniowe mrozy, to jednak z poznańską
wilgocią (to były deszczowe dni) a także nieumiejętnością poradzenia sobie w odmiennych niż w ZOO warunkach, Magellan
nie dał rady: wychudzony, groźnie się zaziębił, nabawił kataru.
Jak się dowiadujemy - został poddany kuracji antybiotykowej.
Swoje zrobiło też zmęczenie eskapadą, nieznanym otoczeniem
i wrażeniami. Gdy już znalazł się w ciepłej budce, zasnął... ze
szczurzym mięskiem w zębach.
I jeszcze garść informacji o manulach: to zwierzęta płochliwe,
nieufne. Przypominają dorodnego kota ale miauczeć nie potrafią.
Mówi się, że to najbardziej zły kot na świecie. W naturze manule
wiodą skryty żywot. Przez tysiące lat żyły gdzieś obok ludzi a ci
zabijali je dla pozyskania grubego futra. Naukowo został opisany
dopiero w XVIII wieku.
Narodziny na początku maja br.6 manuli w poznańskim ZOO
było dużym osiągnięciem. Odchowanie manuli w niewoli jest
bardzo trudnym zadaniem. Udało się w naszym Ogrodzie Zoologicznym. Pozostaje teraz nadzieja, że troskliwa opieka pracowników ZOO pozwoli na wyleczenie Magellana i jego powrót do
pełni zdrowia. Inna rzecz: po co mu ta eskapada była potrzebna?
Ewa Kłodzińzka Foto Zoo

Uciekinier Magellan niełatwo dał się złapać.

Oto piękna twarz małego, ale groźnego drapieżcy.

Ul. Gdyńska, mężczyzna kierował pojazdem mechanicznym
pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.
Rondo Śródka. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 1821 lat, którzy posiadali przy sobie środki narkotyczne w postaci
suszu roślinnego.
Ul. Zawady. N/n sprawca poprzez wyłamanie drzwi włamał
się do pomieszczenia gospodarczego, z którego dokonał kradzieży dwóch zagęszczarek budowlanych o wartości 6000zł.
Ul. Polanka. N/n sprawca posługując się danymi zgłaszającego zrealizował receptę na środki psychotropowe.
Ul. Starołęcka. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia telefonu komórkowego m-ki Samsung. Straty 1500zł.
Ul. Pobiedziska. Mężczyzna lat 41 notowany przez policję posiadał substancje narkotyczną w postaci suszu roślinnego.
Ul. Warszawska. N/n sprawca poruszając się pojazdem Mercedes, na stacji paliw Amic dokonał kradzieży paliwa na łączną
kwotę 501,24 zł.
Ul. Pleszewska. Meżczyzna lat 39 i kobieta lat 38 w Poznaniu w sklepie Leroy Merlin na terenie CH Posnania wspólnie i

w porozumieniu poprzez przemetkowanie dokonali oszustwa na
kwote 1755zł.
Ul. Starołęcka. W sklepie żabka mężczyzna lat 31 dokonał
kradzieży 4 puszek piwa o wartości 12,40 zł, a następnie w celu
utrzymania się w ich posiadaniu kopnął w nogę zgłaszającego w
wyniku czego zgłaszający doznał zasinień.
Ul. Polanka. Mężczyzna lat 41 podejrzany o kierowanie gróźb
karalnych wobec byłej partnerki, zatrzymany przez WK KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Główna. Kobieta lat 34 w sklepie Lidl dokonała kradzieży
artykułów na kwotę 794zł.
Ul. Termalna. N/n sprawca dokonał kradzieży pozostawionego w przebieralni term telefonu komórkowego. Straty 1351zł.
Ul. Maltańska. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia na parkingu galerii CH Malta plecaka wraz z obiektywem foto m-ki Sigma, ładowarką, dokumentami i kartą płatniczą. Straty 2330zł.
Ul. Leśna. N/n sprawca na terenie parkingu niestrzeżonego
zabrał w celu przywłaszczenia katalizator od pojazdu Mazda 626,
straty 2000zł.
Ul. Gnieźnieńska, n/n sprawca dokonał kradzieży wkładu lusterka lewego od pojazdu VW Passat oraz poprzez zarysowanie
powłoki lakierniczej dokonał uszkodzenia obudowy lusterka ,
straty 1000 zł.

biuletyn policyjny
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parafialne grzybobranie

Blisko 20 osób, niewiele uzbieranych grzybów, ale – za to
– wiele radości ze wspólnego przebywania na łonie natury
w Boduszewie w Puszczy Zielonka...
Tak w skrócie można opisać grzybobranie w gronie młodych rodzin, ministrantów oraz sióstr ze zgromadzenia
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,,Wspólnej Pracy”, jakie odbyło się na początku października
pod przewodnictwem ks. wikariusza Marcina Płóciennika z
parafii św. Jana Jerozolimskiego. Był wspólny spacer i zabawa,
ognisko i kiełbaski. A na zakończenie eskapady - msza św. w
uroczym i zabytkowym drewnianym kościółku pw. św. Józefana Oblubieńca NMP w Kicinie. (
E.K.) foto Parafia św. Jana Jerozolimskie-

OŚRODEK
ZEGARMISTRZ RESTAURACJA
i Jan Gugnacki
SZKOLENIA KIEROWCÓW Ul.Wojciech
Goplańska 9 Os. Warszawskie

organizuje kursy na prawo jazdy kat. B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

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

Tel. 602 685 977

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

ul. Warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

taka reklama
kosztuje 29 zł

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

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

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

ZAPRASZAMY

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem

Wyżej.: Jesienny park przy ul. Browarnej w Antoninku
Niżej z lewej: Zagadkowa złota maska wysoko na sośnie przy ścieżce w koronach.
Niżej z prawej: Pierwsze z planowanych 50 lip na ul. Warszawskiej.

