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Zamieszczamy poniżej kopię pierwszej strony pierwszego numeru "Czasopisma Mieszkańców MY ze stycznia 2001 roku. To 12 -stronicowe
wówczas wydanie tej gazety zapoczątkowało jej bezprecedensowy nieprzerwany dwudziestoletni byt na rynku prywatnych lokalnych
periodyków w Poznaniu. Od tamtego czasu bardzo zmieniły się nasze osiedla w większości bardzo zyskując wizerunkowo i pod względem
jakości życia mieszkańców. Wyjątkiem jest tylko Osiedle Maltańskie, któremu w pierwszym wydaniu "MY" poświęciliśmy reprodukowaną tu
czołówkę. Dla Osiedla Maltańskiego czas się niestety zatrzymał i ówczesne problemy nie tylko do dziś istnieją, ale nawet się zaostrzyły. Miło
nam tu zauważyć, żew pierwszym numerze "MY" zamieściliśmy m. in. wywiad z radnym miejskim panem Michałem Grzesiem, który przez
cały czas aż dotąd z wyboru mieszkańcówpozostaje radnym miasta Poznania, dbając o interesy społeczności osiedli w zasięgu "MY".
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20 lat Czasopisma Mieszkańców “MY”
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Nasz miesięcznik „Czasopismo Mieszkańców MY” zaczęliśmy wydawać równo z nastaniem obecnego XXI wieku.
Pierwszy numer ukazał się w styczniu 2001 roku, a więc
wydanie niniejsze grudniowe roku 2020 zamyka dokładnie
okres 20 lat istnienia lokalnej comiesięcznej gazety, adresowanej głównie do poznaniaków mieszkających na zwartym
obszarze kilkunastu osiedli o podobnym charakterze, położonych na wschód od centrum miasta.
Od samego początku przez całe 20-lecie żyliśmy życiem
osiedlowych społeczności Antoninka Zielińca, Kobylepola,
Warszawskiego, Głównej, Komandorii Śródki, Zawad...
Nasz prywatny miesięcznik bez żadnych dotacji utrzymał
się tak długo i nieprzerwanie na poznańskim rynku dzięki
mieszkańcom kupującym „MY” oraz życzliwym ogłoszeniodawcom w roli bezinteresownych sponsorów. Niezmiernie
doceniamy tą pomoc dającą nam niezależność i jesteśmy za
nią bardzo wdzięczni.
Trwanie i rosnące powodzenie naszego miesięcznika zawdzięczamy też w wielkiej mierze licznym autorom artykułów, wspomnień, polemik, felietonów, wierszy, tekstów
krytycznych i innych publikacji przysparzających nam czytelników. Ci mieszkańcy dostarczali nam swoje utwory bez
honorariów, a jedynie ze szlachetnej potrzeby podzielenia
się z innymi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, uczuciami, emocjami... Niemała niestety jest lista tych naszych
Współpracowników, którzy już odeszli. Pozostali na naszych
łamach, z których w archiwum korzystają chętnie magistranci, doktoranci i inni zainteresowani.
Wspólnie z Czytelnikami podejmowaliśmy bardzo często tematy wymagające interwencji w publicznym interesie,
naruszanym lub zagrożonym działaniami miejskich urzędników i niektórych przedsiębiorców. Z takich konfrontacji
wychodziliśmy często z powodzeniem, ale nierzadko też z
gorzkim smakiem przegranej sprawiedliwości, prawdy i
uczciwości. Służąc interesowi publicznemu bywaliśmy nieraz atakowani, pozywani przed sądy, poddawani próbom
zastraszania, szantażu, groźbom... Wszystko przetrwaliśmy
niezmiennie mocni poparciem współmieszkańców. Tylko
ograniczenia czasu pandemii zmusiły nam zawiesić publikowanie „MY” w formie papierowej i przejść na formę elektroniczną. Wydając to wydanie kończące 20-lecie naszego
miesięcznika, jak nasi Czytelnicy oczekujemy powrotu normalności.
Marcin Dymczyk
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deweloper przy katedrze

W nocy z soboty na niedzielę 15 listopada br. został zburzony stojący od dziesięcioleci 100-metrowy komin 90-letniej
elektrociepłowni przy ul. Marii Panny na północnej części
Ostrowa Tumskiego. Dokonał się symboliczny akt doniosłej
zmiany w miejscu bardzo istotnym dla historii oraz przyszłości Poznania.
Rozbiórka komina to początek przygotowywania 10hektarowego atrakcyjnego terenu pod ekskluzywne deweloperskie osiedle na 1400 drogich mieszkań dla bogatych. Znajduje
się tam kompleks budynków dawnej Elektrowni Miejskiej Garbary, który jest wpisany do rejestru zabytków. Te obiekty mają
być zrewitalizowane pod nadzorem Miejskiego Konserwatora
Zabytków. Pod tymże „nadzorem” miał być już dawno rewitalizowany przez deweloperską firmę Nickel zabytkowy Browar Mycielskich w Kobylepolu. Dotąd nie robi się tam nic.
Deweloper ROBYG i francuska grupa VINCI zamierzają
zrealizować wieloetapowy i wielofunkcyjny projekt, Będzie to
największa inwestycja mieszkaniowa w historii stolicy Wielkopolski. Projekt ma uwzględniać historyczne dziedzictwo miejsca
przez zachowanie i modernizację obiektów zabytkowych. Tak
zaplanowane osiedle ma się stać integralnym elementem krajobrazu miasta, jednocześnie sprzyjając budowaniu lokalnej społeczności. W praktyce może tu powstać odizolowana enklawa, w
której zwykli poznaniacy i turyści nie będą mieli czego szukać
Zdaniem ekspertów, inwestycja tej skali i wagi powinna być
realizowana wyłącznie w ramach planu miejscowego, a co najważniejsze cała przestrzeń Wyspy Energetycznej powinna nadal zostać częścią miasta i być ogólnodostępna (z zachowaniem
przestrzeni prywatnych w ramach zabudowy mieszkaniowej) .
Fachowcy podkreślają, że należy zadbać o to, by po zrealizowaniu inwestycji ludziom dobrze się żyło, nie tylko na terenie
deweloperskiego osiedla, ale także w rejonach sąsiednich. Jeśli
się o to należycie nie zadba, to zamiast rewitalizacji powstanie dzielnica zamieszkana przez ludzi o wyłączne wysokich
dochodach, z wysokimi oczekiwaniami co do bezpieczeństwa
i komfortu, nie zainteresowanych życiem społecznymsąsiadów.
Opinia urbanisty: Nie wyobrażam też sobie budowy tego
wielkiego kompleksu mieszkaniowego bez wybudowania nowej trasy wzdłuż torów kolejowych. Bez niej obszar po północnej stronie Starego Miasta może zostać sparaliżowany,
zwłaszcza po zabudowie Starej Rzeźni oraz gruntów między
torami PKP a ul. Północną.
MD
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Komin elektrociepłowni na Ostrowie Tumskim zburzono 15
listopada br. Tak rozpoczęto przygotowywanie terenu budowy
ekskluzywnego deweloperskiego osiedla na 1400 mieszkań.
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Antoninek Zieliniec Kobylepole

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę
wskaże.

Bardzo dobre wiadomości

Dziennik czasu zarazy
Niecodzienność

Jak na dziennik przystało, robię notatki
związane z koronawirusem i pandemią prawie
na bieżąco. Na przełomie listopada i grudnia,
kończąc ostatecznie tekst, zapiski z początku
listopada wydają się pochodzić z innej rzeczywistości...
Złowieszczo brzmią sygnały telewizyjnych
programów informacyjnych - za chwilę padną kolejne niepokojące informacje o wzroście
zachorowań na COVID-19, o tych, których ta zaraza pokonała
ostatecznie i – odrobina optymizmu – o ozdrowieńcach, ale i pesymistyczne - o braku tlenu, o zapełnionych po brzegi szpitalach, o
słaniających się ze zmęczenia lekarzach i białej służbie. Jeszcze nie
tak dawno sygnał karetki pogotowia, przejeżdżającej przez pobliskie rondo Podwale, był dla mnie neutralny. A teraz, wyobrażam
sobie, że załoga ambulansu bezskutecznie jeździ od szpitala do
szpitala z chorym ,,na pokładzie”, szukając miejsca dla nieszczęśnika... Skądinąd znam bezsilność dyspozytorów medycznych,
którzy nie mając do dyspozycji karetek pogotowia (bo te z innymi
pacjentami czekają w kolejce do jakiegoś szpitala), którzy nie mają
dla rodziny umierającego człowieka nic oprócz własnej wiedzy jak
ratować w chwili zawału, udaru. I nie mogą uspokoić, że karetka
z ratownikami medycznymi już nadjeżdża... Bo, owszem, nadjedzie, ale za nieokreślony bliżej czas... Już zaczęto mówić o zawale
polskiego szpitalnictwa, bo pacjenci są, ale nie ma kto się nimi zajmować.
Przez chwilę ważniejsze od koronawirusa były wiadomości kto

o

uprzedzeniach,

otwórzmy

Bogiem, jak Trzej Królowie z darami swymi, staną

Szanowni mieszkańcy!

Wybuch pandemii wywrócił wszystkie nasze plany do góry
nogami. Ocknęliśmy się jednak bardzo szybko i zaczęliśmy
działać, aby życie osiedlowe nie zagasło, a zaplanowane środki
nie przepadły. Udało się zorganizować osiem wydarzeń kulturalnych dla dzieci w formie teatrzyków i koncertów. Mieliśmy
dwa piękne koncerty plenerowe, a naszych Seniorów zaprosiliśmy we wrześniu na kolejne dwa koncerty dedykowane specjalnie dla nich z muzyką ich młodości lat 60-tych i 70-tych.
Zaplanowana i organizacyjnie dopięta na ostatni guzik listopadowa Wieczornica Patriotyczna została odwołana z uwagi na
ogłoszenie „Czerwonej strefy”. Podjęliśmy uchwałę, przekazując
wszystkie środki z organizacji Wieczornicy na zakup (laptopów)
umożliwiających zdalną naukę dzieci w ZSP 7. O zadaniach inwestycyjnych na rok 2020 poinformujemy osobno .
Jednak w tym miejscu, w imieniu Rady AZK chcę poinformować mieszkańców, ż udało się nam osiągnąć wielki sukces w postaci zapewnienia o realizacji głównych celów naszej
Rady jakimi są: budowa OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY
oraz budowy ulicy Leśnej.
Rada Osiedla przekazała w budżecie na 2021 rok ponad 700
tys. PLN na budowę Domu Kultury. Dom Kultury powstanie na
tyłach Parku przy Browarnej na jedynej wolnej działce; operatorem będzie WGN a wykonawcą najprawdopodobniej Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych. Z budżetu miasta mają być

Zapomnijmy

pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem

cicho za Waszym progiem, by spełnić to, co dotąd było
snami.

Ciepłem

otulmy

naszych

bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie. Magia Świąt niechaj
zjedna wszystkich, nich w domach będzie Wam jak
w niebie…

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy
Rada Osiedla
Antoninek – Zieliniec – Kobylepole

przeznaczone na ten cel dodatkowe środki w wysokości do 1 miliona PLN.
Na początku 2021 po uzgodnieniach z Radą rozpoczną się
prace projektowe, a całość ma być oddana do końca 2022 roku.
Co do budowy ulicy Leśnej, mamy zapewnienia, że prace projektowe zakończą się do czerwca 2021 roku, wszelkie pozwolenia
planuje się uzyskać do końca 2021 a wykonanie ulicy Leśnej ma
nastąpić w roku 2022.
Jestem przekonany, że te dwie przekazane przeze mnie wiadomości będą wspaniałym prezentem Bożonarodzeniowym
dla nas wszystkich i pozwolą z optymizmem patrzeć na przyszłość naszego Osiedla.
Z życzeniami wszelkiego dobra z okazji świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i optymizmu na Nowy 2021 Rok
Przewodniczący Rady AZK Mieczysław Wachowiak
został 46 prezydentem USA. Był to czas, dający ułudę normalności.
A potem sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Ledwo pan premier
zagroził narodową kwarantanną, a już w sposób niemal cudowny
liczba zachorowań zaczęła się zmniejszać (tyle tylko, że Ministerstwo Zdrowia gdzieś zagubiło jeden dobowy raport, więc doliczywszy kilka tysięcy nowych chorych, wykres epidemiczny znowu poszybował w górę). Szkoda, że tenże nie zabronił ludziom umierać
– liczba zgonów tak wzrastała, że cmentarze wydłużyły czas swojej
pracy. A jeśli już o tym mowa: odbył się w listopadzie symboliczny
pogrzeb gastronomii, bo restauracje znowu pozamykane. Z podziwem patrzę na ,,naszą” restaurację Maltańska. Po wiosennym
,,zawale”, lokal po raz pierwszy w swojej blisko 70-letniej historii
zaoferował dania na wynos. Profitów z tego wiele nie ma, ale jest
satysfakcja – mówią mi w restauracji. Niestety, gastronomia pozostała w uśpieniu (podobnie jak hotelarstwo), choć zaproszono turystów na otwarte stoki narciarskie. Otwarto też galerie handlowe
z ogromnymi wyprzedażami przedświątecznymi oraz, naturalnie,
wszelakim reżimem. O ile w galeriach było z konieczności pustawo,
o tyle tłumy czekających kłębiły się się przed wejściami.
Trochę było też śmiechu (niestety, przez łzy) – oto piosenkarka
Edyta Górniak wymądrza się o koronawirusie, którego ponoć nie
ma, oto ktoś obliczył 300 objawów tej zarazy, oto powiedziano kto
może usiąść przy wspólnym wigilijnym domowym stole: -,,Najbliżsi z najbliższych”, nie więcej niż 8 osób i uspokojono, że nikt tego
nie będzie sprawdzać...
Listopadowych paradoksów, związanych z COVID-19 wystarczyłoby na dobry program kabaretowy. Ale nikomu nie jest do
śmiechu jeśli poznański lepszy, tańszy i szybszy test na koronawirusa, zaakceptowany prze rząd, za sprawą MZ trafił do magazynu.
Jeden z internautów zauważył, że ,,Już samo życie jest podstawą
do testów i szczepień”. Mądry gość... Wesołych(?) Świąt!
Ewa Kłodzińska
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Osiedle Warszawskie
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Po przesunięciu się frontu dalej na zachód, Armia Czerwona zajęła najładniejszy dom z filarami przy ulicy Kostrzyńskiej, z przeznaczeniem na Komendanturę Wojskową. Urządzanie wnętrza tego domu odbywało się oczywiście kosztem
mieszkańców Osiedla. Przyjeżdżał po prostu samochód ciężarowy pod upatrzony dom i zabierano na oczach właścicieli
z rozdziawionymi ustami co cenniejsze obrazy czy też meble,
np. skórzane fotele, kanapy

Z zabaw dziecięcych jakie zapamiętałem, to przede wszystkim gra w palanta albo w sztekla, oraz jazda na hulajnodze –
koniecznie na łożyskach kulkowych, im mniejsze tym większy
szpan. Hulajnoga (albo z niemieckiego „radka”) była oczywiście
własnej roboty. Pojazd ten wytwarzał okropny hałas, byliśmy
ciągle przepędzani przez mieszkańców mieszkań na parterze.
Gra w sztekla polegała na wybijaniu kawałka drewna o zaostrzonych końcach, krawędzią wąskiej deski, z tzw. mety – czyli
kwadratu albo koła o bokach ok.1 metra. Była również zabawa w
tzw. „syra”, było to usiłowanie przewrócenia kolumny z kilku cegieł kamieniem rzucanym z odległości około 10 m. Dziewczyny
grały w klasy i w skakankę albo w dwa ognie. Zimą zjeżdżaliśmy
na sankach i łyżwach ze zboczy tzw. „fory” (fortu) przy ul.Mogileńskiej, prosto na ulicę Kolską albo Konińską.

Ten ozdobiony kolumnami dom przy ul. Kostrzyńskiej 9
po zakończeniu działań wojennych został zajętyprzez
radziecką komendanturę wojskową.

Fort (czyli tzw .fora) przy ul Mogileńskiej przed wojną.
Również po wojnie był miejscem zabaw okolicznych dzieci.

lata trzydzieste i czterdzieste xx w. (8)

Do tego domu przeciągnięto nawet specjalną linię elektryczną
z ówczesnych, częściowo zniszczonych, zakładów DWM (Cegielski - POMET). Był to wówczas jedyny dom na Osiedlu Warszawskim rzęsiście oświetlony elektrycznością. W dniu pierwszego po
wojnie uruchomienia radiostacji Polskiego Radia w Poznaniu, 4
kwietnia 1945 r. komendantura wystawiła w każdym oknie zdobyczny odbiornik radiowy. Całe Osiedle się zbiegło, żeby pierwszy raz po sześciu latach okupacji usłyszeć polskie słowo przez
radio.
Wprowadzono kartki żywnościowe na mięso i chleb. Na Osiedlu piekarnie były zamknięte, więc mama wysyłała mnie pieszo
– komunikacja trolejbusowa była oczywiście jeszcze nieczynna
- po chleb do najbliższej piekarni, na Śródkę, do pana Cofty. Połowę tego pachnącego, świeżego chleba zjadałem po drodze.
Oswobodzenie wyzwoliło ogromny zapał do pracy społecznej
wśród mieszkańców tej dzielnicy. Zaraz na początku powstały drużyny harcerskie, do których przystąpiła prawie cała młodzież Wybitnymi organizatorami powojennego harcerstwa był
druh Zygmunt Glinka, a później bracia Szymańscy - Bogdan i
Jan ((oboje już nie żyją), którzy zostali dowódcami dwóch drużyn męskich 26 PDH A i 26 PDH B. Litera A oznaczała drużynę
dla dzieci szkolnych, a B dla młodzieży pozaszkolnej. Powstały
również dwie drużyny żeńskie (13 PDH) im.Wandy Chmurskiej.
Drużyny prowadziły: Helena Michalska i Irena Sobczak.
Mam jeszcze w pamięci pierwsze obozy harcerskie, w Siedlcu za Kostrzynem i w Czesławicach, pod Gołańczą. Ten ostatni
był zaopatrzony w amerykańskie, namioty wojskowe z demobilu,
tzw. kanadyjki, oraz bardzo smakowite, zupełnie nam nie znane
– soki pomarańczowe w puszkach. Na Osiedlu powstały także
młodzieżowe organizacje przy kościelne jak np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

Staraniem Rady Parafialnej, postawiono drewniany budynek
zwany Domem Katolickim, w miejscu dzisiejszego kościoła przy
ul. Czerniejewskiej. Prócz zebrań kościelnych, odbywały się tam
także zabawy taneczne i seanse filmowe. Jeszcze teraz mam przed
oczami obraz jak mieszkańcy Osiedla, maszerują wieczorem z
własnymi krzesełkami na film amerykański p.t.„Serenada w dolinie słońca”, ze słynną orkiestrą Glenna Millera. Szkołą podstawową kierował w tym czasie dyr. Albin Plewa, a wybitnymi nauczycielami byli p. Szczupaczyńska, p. Sikorzanka, małżeństwo
Lipowiczów i inni. Kasztelanem szkoły, jak się wtedy nazywało
osobę dbającą o porządek w szkole, był pan Ludwiczak.

Kiedyś lokalne kąpielisko, staw - glinianka Kajta (Kajka) jest
ciągle piękną wodną perełką, najbardziej docenianą przez
działkowców ROD im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Wrzesińskiej
Dokończenie na str. 6
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wigilijne pogaduszki
podsłuchane w ZOO

W noc wigilijną, w myśl ludowej wiary, zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Mówią o swoich gospodarzach, plotkują, gawędzą. Ponoć dotyczy to też zwierząt egzotycznych,
mieszkających w naszym ZOO. Ich opiekunowie doskonale
wiedzą o czym ich podopieczni w tę noc gawędzą...
Poniżej zapis wigilijnych rozmów poczyniony przez pana Remigiusza Kozińskiego, kierownika Działu Edukacji i Promocji
ZOO.
No... po ucieczce powoli wracam do zdrowia – zwierza się
młody manul Magellan. – Nie, żeby mi tu było jakoś źle. Było w
porządku... Bracia, siostry, rodzice, chociaż ojciec lekko... hmm...
zdystansowany. Tak to u nas jest. Tego dnia jednak, coś w środku
mi mówiło – zobacz jak tam jest. Tam, po drugiej stronie siatki, jak
już byłem za siatką pomyślałem: zobaczę, czy jest jakieś „dalej”.
No, i było „dalej”, takie „dalej” z lasem.
Różne zwierzęta się kręciły – jakieś inne, zupełnie inne niż
mama i rodzeństwo... A potem był mur, za murem następne „dalej” a potem... już bardzo, bardzo się bałem. Była wielka woda,
jacyś ludzie, ktoś mnie oślepił światłem... Bardzo chciałem wracać,
ale nie bardzo wiedziałem jak. I... i... nie podchodź tak blisko! Nie
podchodź, chchchchchssss!Magellan
odwraca
się
z
obrażoną
miną...
- Pan go nie słucha – odwracam się, szukam rozmówcy, ale wiecie,
noc wigilijna, ciemno, mam nieustające wrażenie, że jestem obserwowany, sam tymczasem nie widzę niczego. Mieszkańcy okolicznych wybiegów to drapieżniki, widzą w ciemnościach. Tyle
dobrego, że ich słyszę. I rozumiem. Noc wigilijna ma swoje prawa.
- Tu po lewej - odzywa się głos w ciemnościach, chyba żeński, ale dość niski. - Może pan poświecić, tylko nie prosto w
oczy, proszę.... pchiauuuu... - głos jakby uprzejmiejszy, niż
ten manulowy, tamten był obrażony i ciut agresywny... -

Mam na imię Helenka, jestem karakalem, kocicą karalakem
– przedstawia się płowa, co widzę w świetle latarki z telefonu i zgrabna w ruchach dama mieszkająca tuż obok manuli.
- Oni tam mają w głowach przewrócone. Widzi Pan te ich
miny, i ciągle udają kamienie. - Helenka liże pogardliwie łapę
– Pani jak rozumiem ucieczka nie w głowie, pani Helenko? - Nie,
urodziłam i wychowałam dwójkę dzieci, dbają tu o nas, karmią,
codziennie mięso, lekarz. Co prawda za wizytami doktora nie
przepadam, wie Pan on pachnie lekarstwami... No... boję się go trochę, ale nasi opiekunowie... Do rany przyłóż. Jest jedzenie, służba
przychodzi, codziennie sprząta, także w niedzielę... cyt – ktoś tu się
kręci ? - przestaje lizać łapę, porusza zdobnymi w długie pędzelki
uszami – Aaaa, to lis tam poszedł... O, o... Tam za panem. Już go
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nie widać. Tu się kręcą różne zwierzęta, czasami przelatują ptaki, ale nad naszym wybiegiem nie przelatują, w każdym razie nie
na odpowiedniej wysokości – wydaje się być lekko rozczarowana.
-Dużo tu nas mieszka po różnych wybiegach i wolierach.
Ruszam dalej. Przede mną wielki wybieg, porośnięty – z tego
co widzę po ciemku, trawą, podchodzę do płotu. - Fuuch! - Potężne sapnięcie dobiegające z ciemności paraliżuje mnie na chwilę.
- Kto tu ? Tubalny, niski, ale również żeński głos dobiega spod
drzewa. Słychać szelest , ciężkie kroki, do płotu podchodzi wielki ciemny kształt z podwójnym rogiem na pysku. To nosorożec. Pani nosorożec. - Pachniesz człowiekiem – mówi i podchodzi jeszcze bliżej . - Czego łazisz po nocy i seniorki straszysz , co ?
- Dob...Dobry wiecz... wieczór. - Początkowy lęk mija, ale słowa
jakoś tak z trudem wydobywają się z ust. - Dobry wieczór pani.
Korzystam z nocy wigilijnej, żeby posłuchać, co macie do powiedzenia o opiekunach, warunkach... Wie Pani – ile gwiazdek...
- staram się być elokwentny.

– Gwiazdek ? - nie kryje zdziwienia nosorożcowa. - Nie rozumiem, zresztą Was ludzi trudno zrozumieć. Na przykład latem po ulewie – zamiast porządnie wytarzać się w ciepłym
błocie, to zakładacie jakieś gumowe racice na nogi i boicie się
zamoczyć, a to jest takie przyjemne – jej głos wpada w lekko rozmarzone nuty. - Zresztą mój opiekun jest na tyle miły,
że kiedy nie ma deszczu buduje dla mnie specjalny strumień.
Woda moczy glinę na wybiegu i już po paru minutach czeka na
mnie ciepłe błotko, to jest cudoooownee. No i jeszcze smaruje
mi grzbiet olejkiem kokosowym, ma delikatne ręce – rozmarza
się – nawet na takich starszych paniach jak ja robi to wrażenie.
-Dziękuje pani, będę szła dalej. Mogłaby się pani jeszcze tylko przedstawić... - Diuna jestem. Idę do stajenki – mam tam
ogrzewanie a tu ciągnie po nogach, 33 lata na karku – to już się
marznie w grudniu. Maszeruję przed siebie w ciemnościach,
mijam wybiegi, ktoś tam przebiega, ktoś chowa do budynku. Widzę, że w drzwiach pozawieszane są plastikowe zasłony – pełnią rolę drzwi. Mieszkańcy mogą do woli wchodzić i
wychodzić, decydują sami: rześki spacer na wybiegu, czy ciepełko stajenki z miękką słomą. Nagle tupot. Głowy, podobne
do końskich, ale z dużo większymi uszami zwrócone w moim
kierunku. Zza chmur wygląda księżyc, w jego świetle widzę paski na sierści tych koni-nie koni. Już wiem – to zebry !
- Mamo, mamo – co to za dziwna dwunoga ciocia tam stoi –
słychać dziecinny głosik. - Iwo, bądź grzeczny. Jest podobna do
Kuby, który nam co rano sprząta, przynosi siano i granulat. - Tak,
wiem, oni się nazywają jakoś tak – człekoki, człokaki ? Człowieki!
Odzywa się zdecydowanie grubszy głos– prawie baryton. To są
człowieki, Iwo – mógłbyś się wreszcie nauczyć. I- haaaa. I – haaaaa – ciągnie dalej. Pfrrr … pfrrr – słyszę odpowiedź... Ale jej
nie rozumiem. No, tak, minęła magiczna wigilijna godzina..
R.K. E. K..

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

tajskie harcerstwo

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”.

Ruch harcerski (a właściwie – skautowski) w Tajlandii powstał mniej więcej w tym samym czasie, co w Polsce – w 1911
roku. Obecnie niemal mllion młodych Tajów i Tajek nosi
skautowskie mundury.
W mojej szkole każdy czwartek jest dniem skautowskim.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą tego dnia do szkoły w mundurach. Zagraniczni nauczyciele oczywiście też! Całe
czwartkowe popołudnie Dzieci musztrują się i defilują po placu apelowym. Śpiewają pieśń na melodię “Ogniska już dogasa
blask”, którą każdy polski harcerz doskonale zna. To jest międzynarodowa pieśń skautowska wzorowana na popularnej szkockiej
pieśni ludowej “Auld Lang Syne” napisanej w 1788 roku przez
Roberta Burnsa.
Tajskie mundury skautowskie bardzo przypominają nasze
harcerskie. Jedyną różnicą jest nakrycie głowy – tajscy skauci
noszą szare kapelusze z szerokim rondem. No i salutują trzema
palcami, a nie dwoma jak w Polsce.
Co roku wyjeżdżamy na obóz skautowski. Nie trwa on jak w
Polsce dwa tygodnie, ale zaledwie dwa dni.
W tym roku pojechaliśmy do parku narodowego Khao Yai.
To jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Tajlandii i
miejsce, w którym kręcono sceny do słynnego filmu “Niebiańska
plaża” z Leonardem Di Caprio w roli głównej.
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Nas nauczycieli umieszczono na piętrze tradycyjnego tajskiego wiejskiego domu. Łóżka jako żywo przypominały szpitalne
prycze z epoki wczesnego Gierka! W dodatku były niesamowicie
krótkie (Tajowie są ludźmi raczej niskiego wzrostu), tak że podczas snu moje nogi sporo wystawały poza łóżko.
Mniejsza o warunki mieszkalne. Gorzej, że nie zapewniono
dzieciom żadnych atrakcji. Zamiast wziąć ich na wycieczkę do
parku, kierownictwo stanicy zorganizowało im musztrę i nudne
pogadanki.

Niestety, zamiast skautowskich atrakcji urządzano dzieciom
musztrę i nudne pogadanki.
Kiedy wieczorem zapłonęło ognisko (dobrze, że chociaż taką
„atrakcję” im zorganizowali…) zaczęliśmy sobie opowiadać z
Leą jak wygląda harcerstwo w Polsce i na Filipinach. O dziwo!
Obydwa harcerstwa, leżące przecież po przeciwnych stronach
globu są do siebie bardzo podobne!
Pamiętam doskonale, jak będąc w podstawówce jeździłem
na obozy harcerskie do Imiołek pod Gnieznem. Mieszkaliśmy
w wojskowych namiotach, jedliśmy z menażek, myliśmy się w
jeziorze i urządzaliśmy nocne podchody starając się zdobyć proporzec z sąsiedniego obozu. Według Lei na Filipinach wygląda
to identycznie! Z tą różnicą, że zamiast wojskowych namiotów
dostawali olbrzymi kawał brezentu i sami musieli sobie z tego
wykombinować namiot. I to jest harcerstwo! Matusz Biskup

Przyjechalismy do obozu skautowskiego
blisko pięknego parku narodowego Khao Yai.
Szczerze mówiąc – wyjazd był dość rozczarowujący. Stanica
skautowska, w której się zatrzymaliśmy była bardzo zaniedbana.
Widać było, że jesteśmy w niej pierwszymi gośćmi od początku
pandemii. Dzieci narzekały na brud i gorąco.
Obóz znajdował się około 120 kilometrów na północny
wschód od Bangkoku, więc wielu rodziców wsiadło w samochody i pojechało odwiedzić swoje latorośle. Kilku rodziców zdecydowało się zabrać swoje dzieci z obozu.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Bronią zieleni
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Tak zwani anarchiści od 26 lat zajmujący skłot Rozbrat
przy ul Pułaskiego na Sołaczu, wspierani przez środowiska
ekologiczne, m.in. Koalicję ZaZieleń czy Zieloną Falę, bronią
przed likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bogdanka. Teren ROD, sąsiadujący ze skłotem Rozbrat, ma być przeznaczony pod budownictwo deweloperskie przez firmę Darex,
która twierdzi, że jest właścicielem tego terenu.
nie. Teren chciałoby przejąć miasto, jako przedstawiciel Skarbu
Państwa, który tę działkę niegdyś znacjonalizował, chociaż tego
nie zapisał w księdze wieczystej.
Miejscy urzędnicy i prawnicy działają jednak zbyt mało zdecydowanie, aby rzeczywiście osiągnąć cel leżący w najlepiej rozumianym publicznym interesie. Anarchiści i działkowcy, broniący
przecież przed zniszczeniem części bezcennego zachodniego klina zieleni, ze wszech miar zasługują na poparcie miejskich służb.
Pomocy powinien udzielić też Polski Związek Działkowców, ale
on nie wiadomo czemu sprzyja raczej stronie przeciwnej, a więc
potencjalnemu deweloperowi.
Obrońcy zielonej enklawy w środku miasta uważają jednak
i dowodzą, że firma Darex chce zagarnąć cenną nieruchomość,
która w istocie do niej nie należy.
Przed wojną teren był własnością Szczepana Jeleńskiego.
Po wojnie, wskutek nacjonalizacji majątków prywatnych, teren
przejął Skarb Państwa, ale nigdy nie wpisano tego faktu do ksiąg
wieczystych. W związku z tym w nowej księdze, założonej w 1987
r. jako właścicielkę wpisano córkę i spadkobierczynię Jeleńskiego – a ona w 1991 r. sprzedała nieruchomość Przedsiębiorstwu
Handlowo – Produkcyjnemu “Darex”.
Tylko że firma ta kupiła teren na kredyt i tego kredytu nigdy
nie spłaciła. Dlatego, mimo że jest wpisana w księdze wieczystej
jako właściciel, są uzasadnione wątpliwości, czy jest nim faktycz-
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Wypędzeni przez Niemców (4)

poniewierka

W notatniku Ojciec wyraził żal
wobec rodaków, że pomoc naszej
utrudzonej zimnem, niedożywieniem i podróżą w zawiei rodzinie, z
chorującymi dziećmi – była niewystarczająca. Ojciec musiał prosić o
mleko, kawę zbożową czy chrust, by
choć trochę ogrzać izbę. Tato zmierzył wymiary tej izby dokładnie: 4,50
x 1,94 cm tj. 8,73 m2. Problemem
było ułożenie 6 osób do spania
4-5 marca 1940. Chałupa zasypana śniegiem, dalej zawieja, nie
można wyjść z domu.
6 marca 1940., środa. Sytuacja uciążliwa, trudna. Dzieci chore,
gorączkują. Udręka bez zmian, bez lekarza!
7 – 13.marca 1940. Bez zmian. Henio miał raz lekarza, poprawia się lecz gorączkuje dalej.
Lekarzem był dr Henryk Ratyński z Obornik Wielkopolskich,
wysiedlony do Borzęcina. W zabranej walizeczce lekarskiej miał
m.in. fonendoskop i lekarstwa. Rodzina uważa, że uratował mi
życie, podobno miałem już temperaturę 41,5 st. i majaczyłem.
Ojciec rozpaczliwie szukał możliwości zamieszkania w lepszych
warunkach, wreszcie udało się.
14 marca 1940 czwartek
Przeprowadzka do szkoły. Kuchnia i pokoik jasne, czyste, słońce
i powietrze, dzięki Bogu za zmianę. Henio będzie miał lepiej.
Rzeczywiście wkrótce wyzdrowiałem. Niestety był kolejny powód do smutku.
Z łapanki w Bielczy zabrano naszego przybranego brata Leszka. Oto jego relacja:
W pewną jesienną niedzielę 1940 roku po wyjściu z kościoła w
Bielczy otoczyło nas uzbrojone wojsko. Wybrali 35 młodych chłopaków i dziewcząt, powpychali nas do ciężarówki i zawieźli do
Krakowa do punktu zbornego w dużej szkole. Do przeglądu lekarskiego kazali wszystkim rozebrać się do naga a następnie ustawić w
szeregu. Mocodawcy-nadludzie wybierali sobie niewolników szturchając palcem pod brodę młodzieńca czy dziewczynę poniżającym
gestem.
Leszek trafił do bauera mieszkającego w Rothenstadt koło
Weiden (Górny Palatynat w Północnej Bawarii) 35 km od czeskiej granicy. Pracował jako wyzyskiwany parobek pozbawiony
elementarnych praw od 1 października 1940 do maja 1945 r.

Rothenstadt Niemcy, 1944.
Leszek Walendowski (siedzi pierwszy z lewej) z grupą
pracowników przymusowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.
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Wspomina tamten czas: ...z Białorusinem i innymi pracującymi
przymusowo u Niemców spotykaliśmy się w niedzielę po przymusowym cotygodniowym meldowaniu się w gminie. Tam sprawdzali, czy mam przyszytą łatkę z literą „P”. Kiedyś miałem łatkę nieprzyszytą lecz przypiętą szpilką. Umundurowany urzędnik gminy
długo okładał mnie pejczem i wrzeszczał we wrażym języku...
Wysegregowane dzieci jasnowłose, niebieskookie o nordyckim
wyglądzie kwalifikowano do zgermanizowania w specjalnych
ośrodkach. Irenka trafiła do Kalisza, a kolejno do Gostynia i Kobylina. Przez pewien czas nie miałem z nią kontaktu, wreszcie przyszedł list z Hildesheim koło Hanoweru. Okazało się, że z Kobylina
pod opieką młodej Niemki pociągiem dojechały do Berlina. Tam
czekał umówiony Niemiec, który odebrał Irenkę już pod zmienionym nazwiskiem Waldner Irene i przewiózł ją do Hildesheim.
Tam przebywała w dobrych warunkach jako opiekunka małych
dzieci. Co pewien czas robili wywiady i pisali raporty esesmani
w czarnych mundurach. Byłem zaskoczony, gdy jednym z listów
Irena napisała, że mogę być powołany do wojska. Widocznie powiedziała, że ma brata. Z tym zagrożeniem żyłem do końca wojny.
Korespondowaliśmy ze sobą dość często za wyjątkiem okresu intensywnych bombardowań Niemiec pod koniec wojny, kiedy poczta nie działała. Po wznowieniu pracy poczty znów nawiązaliśmy
kontakt. Irenę namawiali, by została w Niemczech lecz uzgodniliśmy, że wrócimy do Ojczyzny.
W okresie powojennym dramat dzieci i ich rodziców przypominały wiele mówiące tytuły w gazetach, często z fotografiami
dzieciaczków zanim padły ofiarą akcji niemieckiego rasistowskiego kidnapingu. ZABIERALI NAJŁADNIEJSZE, ODDAJCIE
MI MOJE DZIECI!, TERAZ BĘDZIECIE NIEMCAMI, KTO
ZNA TE DZIECI ? – to niektóre nagłówki artykułów prasowych
o przymusowej germanizacji polskich dzieci.
Pobyt w szkole
Przy niewielkim budynku czteroklasowej szkoły w Warysiu
był kawałek pola, zasiewany zbożem. Pomagaliśmy w czasie
żniw. Okres pobytu w szkole nie był jednak dla nas korzystny.
Byliśmy uważani za intruzów, sublokatorów bez żadnych praw.
W pewnym momencie wyeksmitowano nas na strych, na który
wchodziło się po drabinie.
Dla Rodziców nowe miejsce dotkliwie kontrastowało z tym,
co było jeszcze nie tak dawno. Po przeszło dwóch latach pobytu
w szkole przeprowadziliśmy się do wiejskiej chaty Franciszka i
Wiktorii Curyłów w niecodziennych okolicznościach. W dniu 23
września 1942 roku podczas akcji pacyfikacyjnej gestapowców i
żandarmów niemieckich, w odwecie za pomoc partyzantom, życie
straciło troje mieszkańców Warysia: Wiktoria Curyło, Franciszek
Dzik oraz Jan Kwaśniak. W czasie pacyfikacji Niemcy stosowali
kule dum-dum, które rozrywały ciało i powodowały zakażenie.
Męża Wiktorii Franciszka Niemcy uprowadzili do Tarnowa,
słuch o nim zaginął. Wiele osób aresztowano. Wiktoria i Franciszek Curyłowie nie mieli dzieci, chata opustoszała.
Nie wiem jak Ojciec załatwił, że mogliśmy wprowadzić się do
tej chaty. Była to skromna chata z bali drewnianych, kryta strzechą, z maleńkimi oknami o pojedynczych szybach. Była jedna
izba, w której był piec z okapem, stół, ława, stołki do siedzenia,
łóżko, jakaś szafa. Dla siostry i mnie Ojciec zbudował piętrowe
łóżko (bardzo podobało mi się spanie na piętrze). Obok izby była
maleńka komórka z żarnami. Z sieni wchodziło się do niewielkiego pomieszczenia, gdzie później trzymaliśmy kozę – kupioną
przez Ojca na targu w Wojniczu koło Tarnowa. Biedną kozę pędził Ojciec prawie 15 km. Opłaciło się, był to niezły zakup, koza
dawała mleko! Przebaczaliśmy jej, gdy pozwalała sobie na zjadanie mniejszych fragmentów wywieszonego prania...)cdn)
Henryk Walendowski
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Boże Narodzenie
mimo wszystko...

Jakiś czas temu jeden ze współpracowników w naszej parafii zadał mi
pytanie, czy w tym roku jedziemy na
plantację po choinki. Spojrzałem na
niego zdziwiony i odpowiedziałem:
-Czy Pan Jezus ma się nie narodzić
dlatego, że jest pandemia?
Po chwili przyszły myśli o przeżyciach wiosennych, kiedy na dwa tygodnie przed Wielkanocą zadzwoniła
pani z ogrodnictwa, gdzie mieliśmy zamówione hortensje do
Grobu Pańskiego z pytaniem czy podtrzymuję swoje zamówienie. Pandemia i związane z nią ograniczenia bardzo mocno odcisnęły się na naszym życiu i nawet poddały w wątpliwość przyjętą
formę naszego przeżywania najważniejszych świąt kościelnych.
Tak jednak nie musi być.
Czas przeżywany z pandemią nie musi być czasem wielkiej
rezygnacji z tego, co dobre i pożyteczne dla naszego duchowego
wzrastania. Potrzeba jednak odrobiny wysiłku, a nieraz wręcz
determinacji, żeby to dobre dzieło podjąć i konsekwentnie zrealizować. Dlatego, jakby na przekór przeciwnościom, w naszej
parafii już rozpoczęliśmy planowanie tegorocznej dekoracji
związanej ze żłóbkiem. Ufam, że z Bożą i ludzką pomocą uda się
je dopiąć do końca. W naszym duchowym wzrastaniu potrzebujemy osobistego przychodzenia do Jezusa czemu służą codzienne
adoracje Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 20.00
do 21.00 ( w środy od 20.30 do 22.00). Kto zaś z obawy o swoje
zdrowie woli pozostać w domu, może korzystać ze stałej transmisji internetowej z naszego kościoła na kanale YouTube (Parafia
na Głównej).
Ta determinacja w dobrym jest potrzebna w obecnej sytuacji
także w naszej prozie życia. Przekonuję się o tym w tak zwyczajnej sprawie jak grabienie liści wokół kościoła. W poprzednich latach organizowaliśmy jednodniową masową akcję i kilkanaście,
a nieraz i więcej osób załatwiało temat w jedno dopołudnie. Dzi-

siaj, kiedy większe zgromadzenia podejmują tylko desperaci, my
akcję grabienia liści załatwiamy na spokojnie. Nie brakuje moich kochanych Parafian i Przyjaciół parafii, którzy znajdują czas,
aby danego dnia popracować przy kościele i zgrabionymi liśćmi
wypełnić kolejne worki, które potem stopniowo wywozimy na
składowisko przy ul. Wrzesińskiej. Dziękuję im serdecznie za to
ciche zaangażowanie skomentowane przez jedną z osób słowami: -Przecież to jest nasz kościół... Szukajmy takich okazji
do bezpiecznego zaangażowania się w dobre dzieła, żebyśmy
po epidemii nie musieli się wstydzić, że zwyciężyło w nas zwyczajne lenistwo i zmarnowaliśmy tak wiele czasu na nicnierobienie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Czytelników i już teraz
życzę - mimo wszystko - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, nawet jeśli spotkania rodzinne mocno staną się "zdalnymi" a nie "realnymi".
ks. prob. Zbigniew Szlachetka

Wirtualne archiwum. Gazownia na Głónej

Wirtualne archiwum. Koszary na głównej 1916r.

GRATULACJE

Moje związanie z "MY" ma niewiele ponad rok, ale samo
"MY" przestało być już nastolatkiem. Niech mi więc będzie
dane z okazji 20 – lecia istnienia tego dzieła pogratulować zarówno pomysłodawcy czasopisma jak i tym wszystkim, którzy je
współtworzą od wielu już lat. Każde źródło prawdy, które jednoczy ludzi w dobrym jest ze wszech miar pożądane. Niech tak
też zawsze będzie dzięki istnieniu i działaniu czapisma "MY".
ks. prob. Zbigniew Szlachetka
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wirtualne archiwum głównej

Fot. Dawid Majewski

W archiwum online Fyrtelglowna.pl są wcześniej nie publikowane fotografie, karty pocztowe, dokumenty i materiały
audiowizualne. Pokaźna ich część pochodzi z zasobów: Instytutu Zachodniego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i mieszkańców
Głównej
Zbieranie archiwów oraz historii mówionych zaczęliśmy w 2018
roku, a dzięki programowi „Kultura w sieci” możliwe stało się uporządkowanie i opublikowanie zebranych materiałów na ogólnodostępnej stronie internetowej – mówi Daniel Stachuła, członek
Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, jeden z pomysłodawców projektu.
Na stronie można znaleźć dwie wirtualne ekspozycje. Pierwsza z nich – Śpiewy historyczne. Główna (2018) – zawiera autorskie kolaże Mateusza Fabisia stworzone w oparciu o archiwalne
fotografie Głównej oraz teksty literackie napisane na podstawie
wspomnień i refleksji mieszkańców(fot niżej).

Lager Glowno, zima 1940 r.
Pociąg do wywożenia Polaków wysiedlanych na teren
Generalnej Gubern.i
związaną ze wspomnieniami i historiami dotyczącymi wody, stawów i rzek.
Na portalu znalazła się zakładka „dla dzieci”, w której dostępne są specjalnie zaprojektowane kolorowanki i aktywnościówki
dotyczące dzielnicy oraz mapa z grą miejską. W projekt zaangażowali się: Anna Kaźmierak, Grzegorz Myćka oraz Artur Żyto i
Bartosz Mamak. Interaktywne karty do nauki i zabawy przygotowane są w formie do pobrania i samodzielnego wydruku.
Projekt „Fyrtel_Główna 2.0” został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
Zuzanna Głowacka

Druga wystawa powstała jako oddolna inicjatywa mieszkańców i mieszkanek Głównej we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Nosi tytuł Niezapomniana historia. Obóz
przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski na Głównej (2019) i
prezentuje archiwalia dotyczące istniejącego w latach 1939-1940
obozu Lager Glowna, który znajdował się na terenie dzielnicy.
Twórcy projektu przygotowali także dwie trasy spacerowe
obejmujące niemal 30 charakterystycznych punktów Głównej.
O dawnej i współczesnej architekturze Głównej opowiada Kuba
Głaz – krytyk architektury, publicysta i animator działań przestrzennych. Młodzi Animatorzy Kultury – Ewelina Chatłas oraz
Daniel Stachuła – przygotowali natomiast trasę sentymentalną,
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Główna jaką pamiętam (8)

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
Do kamienicy Andrzejewskich przytulony stoi dom nr 3, dziś
otynkowany i ze skutymi dekoracjami, niegdyś licowany piękną
cegłą, który zbudowały tu dla siebie siostry, kiedy do Głównej
sprowadził je w 1908 roku, prosto z Chełmna nad Wisłą, ówczesny sołtys, Jan Witkowski. Siostry w latach 20. zamieniły ten
dom z mistrzem obuwniczym Antonim Małeckim na jego posesję przy ul. Mariackiej, gdzie zbudowały zakład opiekuńczy dla
sierot. Widocznym śladem ich bytności jest krzyż umieszczony
na szczycie kamienicy.

Na narożniku Średniej i Krótkiej stoi ładna trzykondygnacyjna kamienica, która jako jedna z niewielu zachowała pierwotny
dekoracyjny charakter elewacji. Należała do rodziny Gogaczów,
od której kupił ją w 1932 roku mistrz piekarski Zygmunt Broda.
Na terenie posesji działa do dziś rodowa piekarnia, której wyroby są sprzedawane w cukierni przy ul. Główna 44, a Bogdan i
Eugeniusz poszli w ślady ojca, prowadząc własne zakłady piekarnicze i cukiernicze. To z ich wyrobami wiąże się hasło „Lody od
Brody”. W czasie okupacji piekarnia była czynna, aż do feralnego

1943 roku, gdy Niemiec Lemmke, zarządca młyna „Cerealja” złożył do gestapo donos o nielegalnym zakupie przez Brodę dwóch
wagonów mąki. Obawiając się aresztowania pan Zygmunt zniknął. W tym samym czasie z innych powodów żona piekarza Janowskiego, Barbara, musiała uciekać do Generalnej Guberni.
Na Głównej rozpowszechniano fałszywą wiadomość, że Broda
uciekł razem z nią, gdy tymczasem ukrywał się w ... grobowcu na
Cmentarzu Zasłużonych. Żywienie zbiega nie było wcale łatwe.
Żona, obawiając się, że jest śledzona, umawiała się ze swoją siostra na niedzielną mszę u św. Wojciecha, gdzie obie przychodziły
z jednakowymi siatkami, które zamieniały niepostrzeżenie w tłoku. Siostra, pod pretekstem porządkowania grobów, zanosiła jedzenie na cmentarz. Potem pan Zygmunt ukrywał się u rodziny
przy ul. Pocztowej. Jego zaś rodzina została wyrzucona z domu,
który wraz z piekarnią przejęła Niemka Bartel. Była ludzka i dawała im chleb. Zamieszkali na ul. Gdyńskiej w pobliżu rzeźnika Grzybka. Ojciec mógł do nich dołączyć dopiero w ostatnich
dniach wojny, gdy uciekł zarządca młyna „Cerealja” Lemmke. Po
wojnie ok. 1949 roku piekarnia została Brodom zabrana, podobnie jak i wiele innych zakładów rzemieślniczych w Polsce. Odzyskali ją dopiero pod koniec lat 80. XX w.
W połowie lat 30. XX w., stojący po drugiej stronie ul. Średniej dom dwukondygnacyjny pod nr 16 nabyli i tam zamieszkali
Demscy.

Pan Demski był robotnikiem, a żona okazyjnie handlowała
jarzynami. Mieli córkę Kalę i od niej młodszego syna Stefana.
Ich skromne, małe mieszkanie było umeblowane – książkami,
które się panoszyły wszędzie na ścianach, na szafie, a nawet pod
stołem. Szary kot był domownikiem. Do okien zaglądały kwiaty z małego ogródka. Pan Dembski o twarzy pokrytej głębokimi
bruzdami, bardzo niebieskimi oczami oglądał świat przez grube
szkła okularów. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na czytanie,
ale też rozprawiał o książkach. Nie inaczej było z pozostałymi
członkami rodziny. Z Kalą się przyjaźniłam, chodziłyśmy na
długie spacery. Była łagodna, miała popielate włosy nie ścinane, pięknie upięte, regularne rysy i niebieskie oczy. Harmonijnie
zbudowana. Stefan – blondynek o kręconych włosach, refleksyjnej twarzy, z wydatnymi czerwonymi ustami, był chłopcem nadzwyczaj zdolnym, o szerokich zainteresowaniach, eksperymentatorem. Budził wielkie nadzieje. Pasjonował się szybownictwem.
Spadł z nieba podczas pokazów nad lotniskiem Ligowiec w dniu
Święta Lotnika we wrześniu 1949 roku.
Zupełnie zmieniła swój charakter kamienica pod numerem
6. Dziś o skutych sztukateriach, odstręcza monotonią elewacji.
Zachowane zdjęcie ukazuje, że wykonał ją ten sam architekt, co
dom Kirschków. Obie kamienice od początku były tynkowane,
co odróżniało je od większości domów na Głównej. Należała do
kowala Ignacego Antczaka i jego żony Leokadji z domu Otomańskiej. W domu, na piętrze, zakład krawiecki prowadziła Agnieszka Kahl. (koniec)
Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Osiedle Warszawskie
lata trzydzieste i czterdzieste xx w. (8)

13

(Dokończenie ze str.5)
Powstał pierwszy klub piłkarski o nazwie „Owar”. Wyróżniającym się działaczem tego klubu był Gustaw Tuczek. Rozpoczęto
nawet budowę stadionu sportowego, między ulicą Pustą i Warszawską. Chodziliśmy się kąpać, także w późniejszych latach,
w bardzo głębokiej gliniance zwanej Kajta, między Osiedlem a
Główną. Nie wiem tylko dlaczego zmieniono potoczną nazwę
Kajta na Kajka – może to brzmi bardziej elegancko? - Nie po
chamsku?
Po okrzepnięciu tzw. władzy ludowej, rozpoczęła się powolna
likwidacja organizacji nie komunistycznych. W roku chyba 1950,
rozwiązano drużyny harcerskie starszych dzieci, a orkiestrze zabrano instrumenty muzyczne, które kupili za własne pieniądze
rodzice harcerzy. Instrumenty te przekazano do świetlicy tylko
co założonego Związku Młodzieży Polskiej, przy ul Słupeckiej,
gdzie zostały doszczętnie zniszczone przez członków tej organizacji.
Mieszkańcy Osiedla powoli tracili zapał, każdy starał się dbać
tylko o własną rodzinę, bo i tak każda indywidualna inicjatywa
była utrącana. Szkołę podstawową ukończyłem w ekspresowym
tempie w roku 1947, po dwóch latach nauki i rozpocząłem dalszą
edukację w gimnazjum, już w śródmieściu. Moje związki z Osiedlem Warszawskim zaczęły się rozluźniać.
Do szkoły dojeżdżałem trolejbusem i tramwajem, które to
pojazdy były niewyobrażalnie przepełnione – „wisiało” się na

biuletyn policyjny

Ul. Borówki. Zgłaszająca zawiadomiła o tym iż znany jej z
widzenia mężczyzna, telefonicznie oraz za pośrednictwem messengera groził jej pozbawieniem życia i zdrowia, groźby te wzbudziły realne obawy spełnienia.
Ul. Tarnowska. N/n sprawca poprzez wybicie szyby ręką
dokonał uszkodzenia autokaru marki Man oraz w tym samym
miejscu i czasie dokonał naruszenia nietykalności cielesnej kierowcy autokaru. Brak monitoringu.
Ul. Termalna. N/n sprawca z samochodu marki Skoda dokonał kradzieży dwóch wkładów lusterek. Miejsce nie objęte monitoringiem. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Tomickiego. N/n sprawca z pojazdu marki Opel zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym nie objętym monitoringiem dokonał kradzieży katalizatora. Straty 500 zł.
Ul. Browarna. N/n sprawca z samochodu marki Lexus dokonał kradzieży dwóch sztuk lusterek. Straty 2660 zł. Miejsce
zdarzenia nie objęte monitoringiem.
Ul. Ostrów Tumski. Na terenie ogródków działkowych
Energetyk podczas awantury znani z widzenia pokrzywdzonemu, poprzez kopanie, uderzanie głowa o podłogę oraz uderzanie
w stopy nn przedmiotem dokonali pobicia zgłaszającego, w wyniku czego doznał on zasinień, bólu. Niehospitalizowany, wystawiono skierowanie do ZMS.
Ul. Św. Michała. N/n sprawca z klatki schodowej dokonał
kradzieży roweru marki Rockrider. Brak monitoringu.
Ul. Księdza Bernata. N/n sprawca zrywając kłódkę dokonał włamania do kontenera gospodarczego znajdującego się na
terenie budowy a następnie dokonał kradzieży elektronarzędzi
marki Hilti. Brak monitoringu.

stopniach, część ludzi musiała czekać na następny pojazd. Drzwi
tramwaju jak i trolejbusów nie były zamykane przez kierowcę,
jak jest dzisiaj. Do obyczaju weszło zrzucanie czapek przez konduktora młodym ludziom, którzy wisieli na stopniach, żeby ich
zmusić do opuszczenia przepełnionego pojazdu. Chłopaki nawet
jak trolejbus czy tramwaj nie był przepełniony to i tak stali lub
wisieli (dla szpanu) w czasie jazdy na stopniach pojazdu. Linia
trolejbusowa została przedłużona do Antoninka, a w przeciwnym kierunku trolejbus dojeżdżał w tym czasie do ul, Mostowej
gdzie były dwa prowizoryczne mosty na Warcie.
W soboty kawalerka z Osiedla chodziła na zabawy taneczne,
najczęściej organizowane przez zakłady pracy. Pamiętam taką potańcówkę w świetlicy fabryki akumulatorów w Głównie. Prawie
wszystkie dziewczyny – pracownice tej fabryki, miały na rękach
białe rękawiczki. Brat jednej z dziewczyn wyjaśnił mi powód tej
elegancji - większość z nich ma czerwone i obrzmiałe ręce, jako
skutek codziennego kontaktu z ołowiem, głównego składnika
akumulatorów.
Wreszcie, w 1958 roku, po zawarciu małżeństwa, wyprowadziłem się z Osiedla Warszawskiego na stałe. Pomimo że okres
dziecięcy przeżyłem w ciągłym strachu, głodzie i obawie o swoich najbliższych, to jednak miałem swoje małe, dziecięce radości,
które zostały mi w pamięci. I te wspomnienia są przyczyną, że
kilka razy w roku wybieram się na wycieczkę rowerową na Osiedle. Jeżdżąc powoli spokojnymi, osiedlowymi uliczkami, oceniam zmiany i przypominam sobie niektóre wydarzenia i ludzi
z tamtych zamierzchłych czasów. Przyglądam się napotkanym
osobom, ale już nie spotykam znajomych twarzy, przybywa tylko
nagrobków, na cmentarzu Miłostowo, ze znanymi mi nazwiskami .(Koniec)
Stefan Lamęcki

Ul. Głuszyna. Mężczyzna lat 34 poprzez zarysowanie powłoki lakieru dokonał uszkodzenia pojazdu marki Nissan.
Sprawca zatrzymany. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe
Miasto.
Ul. Smolna. Podczas kontroli drogowej pojazdu marki
Smart f-sze WRD KMP ujawnili różnicę we wskazaniu drogomierza a wpisu w Cepik wynoszącą około 11000 km. Na miejscu
przeprowadzono czynności z udziałem technika oraz dochodzeniowca. Sprawca zatrzymany.
Ul. Gdyńska. Mężczyzna lat 42 poprzez uderzenie młotkiem dokonał uszkodzenia szyby w oknie przychodni lekarskiej.
Straty 1800 zł. Sprawca zatrzymany przez f-szy OPP Poznań.
Miejsce zdarzenia objęte monitoringiem.
Ul. Radziejewskiego. Kierujący pomimo wezwania do zatrzymania się przy użyciu sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych nie zatrzymał się do kontroli, w konsekwencji doprowadził
do kolizji, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia po czym po
chwili powrócił. Sprawca zatrzymany Ul. Bystra. N/n sprawca poprzez odcięcie kłódki dokonał włamania do pomieszczenia
gospodarczego a następnie kradzieży elektronarzędzi. Brak monitoringu i śladów nadających się do identyfikacji.
Ul. Wagrowska. N/n sprawca wybijając szybę w drzwiach
dokonał włamania do opuszczonych pomieszczeń biurowych
a następnie dokonał kradzieży rurek miedzianych z instalacji
grzewczej. Teren przy obiekcie objęty monitoringiem.
Ul. Starołęcka. Zgłaszający zawiadomił , że jego pracownik
z remontowanego mieszkania do którego miał dostęp dokonał
kradzieży elektronarzędzi o wartości 4000 zł.
Ul. Sępia. N/n sprawca podając się za właściciela firmy ABK
SOFTWARE należącej do zgłaszającego, posłużył się danymi firmy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
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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
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Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem

Unikatowej konstrukcji zabytkowy budynek elektrowni z 1929 roku.

Imponująca hala z generatorami ma zostać zachowana i zrewitalizowana.

