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W ostatni weekend maja rozpoczęła się akcja społecznego 
porządkowania starego cmentarza parafialnego przy ul. Leśnej 
w Poznaniu (Zieliniec). Wolontariusze spotkali się z inicjatywy 
Krzysztofa Cichego, który nawiązał kontakt z Urzędem Miasta 
Poznania oraz parafiami w Antoninku i w Zielińcu, zwracając 
uwagę na opłakany stan tamtejszych grobów.  

Nieczynny cmentarz przy ul. Leśnej jest jednym z dwóch 
położonych na obszarze podlegającym Radzie Osiedla Antoni-
nek-Zieliniec-Kobylepole. Został otwarty tuż przed wybuchem 
II wojny światowej przez rzymskokatolicką parafię pw. Ducha 
Świętego. Jeszcze na  początku lat 50. XX w. chowano tam miesz-
kańców Antoninka i Zielińca – m.in. potomków przedwojen-
nych reemigrantów z Westfalii czy powojennych repatriantów z 
Kresów Wschodnich. Mimo sprzeciwu parafian, decyzją ówcze-
snych władz cmentarz zamknięto i przeznaczono do likwidacji, a 
grunt przeszedł we władanie państwa.    

Pośród efektownie rozplanowanych cmentarnych alej zacho-
wało się kilkadziesiąt grobów; część stanowią bezimienne, nie-
mal już niewidoczne mogiły ziemne. Co charakterystyczne dla 
trudnych, powojennych lat – na cmentarzu wydzielono osobne 
kwatery dla licznych grobów dziecięcych. W jednej z kwater, 
wraz z małżonką spoczął Franciszek Mańkowski, poseł na Sejm 

II RP, członek Narodowej Partii Robotniczej.

Podczas ostatnich porządków na cmentarzu wolontariusze za-
pełnili odpadami blisko 60 worków na śmieci (udostępnionych 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMP). Z alej oraz spo-
między grobów usunięte zostały zalegające od wielu lat liście, wy-
cięto część samosiejek, zebrano połamane gałęzie, stare wiązanki 
z tworzywa sztucznego oraz wypalone znicze. Udało się również 
odtworzyć kilka mogił ziemnych, przy których osadzono nowe 
krzyże. Usuwając stare ogrodzenie odsłonięto pozostałość oka-
załej niegdyś bramy i furt. Konserwacji wymaga krzyż cmentar-
ny, a rychłej wymiany – krzyż na grobie założyciela cmentarza. 
Wkrótce zainstalowana zostanie tablica Systemu Informacji 
Miejskiej, zawierająca krótki opis historii cmentarza; to część ak-
cji, od 2020 r. koordynowanej przez Wydział Kultury UMP. 

O jej szczegółach przeczytać można na stronie Cyfrowego La-
pidarium Poznania: e-lapidarium.pl.

Cmentarz wymaga dalszej uwagi wolontariuszy, a po wstęp-
nym uporządkowaniu terenu – stałej społecznej opieki. Kolej-
ne robocze spotkania na cmentarzu zaplanowano na ostatnie 
soboty nadchodzących miesięcy: od czerwca do października. 
Więcej szczegółów na stronie facebook koordynatora akcji: 
Cyfrowe Lapidarium Poznania. Zapraszamy do wspólnego 
działania!                                                                 Paweł Skrzypalik

                        Cyfrowe Lapidarium Poznania: e-lapidarium.pl

wolontRiusze na staRym cmentaRzu w zielińcu

 Krzysztof Cichy i Paweł Skrzypalik, organizatorzy działań 
wolontariuszy porządkujących zaniedbany cmentarz 

przy ul. Leśnej w Zielińcu przed resztką byłej, solidnej bramy.

Ci i inni ludzie pracowali w weekend wiele godzin.  Kilkadziesiąt worków ze śmieciami czeka na wywiezienie.

 Efekt pierwszych prac na cmentarzu jest oczywisty
i oby przysporzył wielu następnych wolontariuszy
podczas ostatniego weekendu każdego miesiąca.
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Nickel ignoruje obowiązki  
tRwa planowa zagłada
naRodowego zabytku

zdumiewajaca odpowiedź

Intrpelację do prezydenta Poznania jacka jaśkowiaka w 
sprawie niszczenia zabytkowego browaru w Kobylepolu złożył  
na sesji Rady MIasta Poznania 20 kwietnia br. miejski Radny 
Michał Grześ.

W interpelacji napisał m. in. :
 Od kilku już lat obserwujemy szybko postępującą deprecja-

cję zabytkowego budynku byłego browaru Mycielskich w Koby-
lepolu .

Należy przypomnieć, iż deweloper …, który   kupił  te-
ren  browaru pod budowę Osiedla Warzelnia, był zobo-
wiązany zabytek zrewitalizować i zachować trwale jako 
cenną pamiątkę historii. Niedostateczne zabezpieczenie 
dachu, otworów okiennych i drzwiowych może być działa-
niem celowym, mającym doprowadzić do takiego zniszcze-
nia obiektu, aby nadawał się tylko do wyburzenia. Tak stało 
się w nieodległej przeszłości z młynem parowym w Zielińcu  
i młynem przy Nadolniku na Głównej. Nie można dopuścić, aby 
ten sam los spotkał dawny browar Mycielskich - dumę i chlubę 
polskiej przedsiębiorczości w pruskim zaborze.  

Jak widać mieszkańcy domagają się konkretnych i jak naj-
szybszych działań w tej sprawie. Jakie działania zgodne z wola 
mieszkańców i celem ochrony tego zabytku zostaną w najbliż-
szym czasie podjęte?

Na interpelację odpowiedział 4 maja br. zastępca prezyden-
ta Poznania Mariusz Wiśniewski: 

W przedmiotowym obiekcie prowadzone są regularne kon-
trole stanu zachowania budynków. W  2020 roku przeprowa-
dzono dwie kontrole - 18 czerwca (po pożarze) oraz 5 listopa-
da.

W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyła się kolejna kontrola 
stanu zachowania budynków Browaru Mycielskich, podczas 
której stwierdzono wykonanie zaleceń z terminem ważności do 
30 marca 2021  roku. Nie udało się przeprowadzić jedynie za-
bezpieczenia okien powyżej przyziemia przed skutkami działań 
atmosferycznych – wynika to z konieczności zapewnienia swo-
bodnego dostępu dla chronionych gatunków nietoperzy (wła-
ściciel współpracuje w tym zakresie z Polskim Towarzystwem 
Ochrony Przyrody „Salamandra”).

Nasz komentarz
Jeśli M. Wiśniewski  przeczytał przed podpisaniem odpowiedź 

przygotowaną mu przez urzędników  Biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków w Poznaniu, to dowiedział się, że w ubiegłym 
roku był pożar zabytkowego obiektu, a właściciel  zatrudnił  nie-
toperze i Towarzystwo „Salamandra” do pomocy w działaniach 
o szybkie i bezkarne  doprowadzenie browaru Mycielskich do ta-
kiego  stanu, że pozostanie tylko bez przeszkód doszczętne zbu-
rzenie zabytku i stworzenie miejsca do złotodajnej deweloperki 
nad Stawem Browarnym. 

M. Wiśniewskiemu nie zaświtało, że Nickel odsłonił otwory 
w murze budynku, aby swobodnie i licznie skolonizowały go 
nietoperze, a„Salamandra miała nowe zajęcie?  

                                                                             Marcin dymczyk

Władze Poznania niejednokrotnie już zapowiadały usunię-
cie z krajobrazu miasta nielegalnych reklam i uregulowanie 
reklamowego rynku jasnymi zasadami co do miejsca, estetyki, 
opłat itp. 

Prezydent Jacek Jaśkowiak oświadczył swego czasu tryumfal-
nie, że znalazł nowy wspaniały sposób opanowania reklamowego 
chaosu, poprzez oddanie tej sfery  do władania Międzynarodo-
wym Targom Poznańskim. To zasłużone i doświadczone poznań-
skie przedsiębiorstwo miało decydować nawet o umieszczaniu 
w mieście  firmowych szyldów i wszelkich informacji lokowa-
nych w przestrzeni publicznej. Pod rządami MTP z reklamami w 
mieście miało być po poznańsku porządnie,  legalnie, planowo i 
bardzo ładnie. Targowa firma zarządzając reklamowym rynkiem 
miała korzystać z najlepszych rozwiązań i sprawdzonej prakty-
ki z krajów zachodnich. W pewnym momencie do dyspozycji 
MTP oddano takie nośniki reklam jak słupy ogłoszeniowe i wia-
ty przystankowe komunikacji miejskiej. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie miały w ten sposób uzyskać też nowe źródła docho-
du iprzetrwać trudną koniunkturę firm w targowych na świecie. 
Po upływie lat od tych szumnych zapowiedzi poznaniacy nadal 
nie widzę, aby reklamowy żywioł  pod rządami MTP został ucy-
wilizowany i wygląd poznańskich ulic uległ poprawie. 

Okazało się, że ze sferą reklam w naszym mieście nie jest le-
piej, a znacznie gorzej i sytuacja wymaga radykalnych środków 
zaradczych 

Ostatnio na temat  walki z nielegalną reklamą wypowiedział 
się zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Ten wy-
soki miejski urzędnik wysłał nawet specjalny apel do firm, któ-
rych reklamy jakimś sposobem znalazły się na niedozwolonych 
miejscach i szpecą miasto.  W sukurs władzy prezydenckiej przy-
szedł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydając de-
cyzje nakazujące osunięcie dzikich konstrukcji do umieszczania 
reklamowych banerów. Okazuje się jednak, że decyzje to jedno, a 
wyegzekwowanie ich  to drugie. Rażąca samowola firm reklamo-
wych wydaje się nie do wyeliminowania, bo chodzi tu o bardzo 
duże pieniądze. Bezradność  i pobłażliwoścć poznańskich urzęd-
ników przypomina do złudzenia ich relacje z deweloperami.w 
Poznaniu.                                                                                           Md 

Reklamy pRoblemem miasta
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Deweloper filantrop?

Dziennik czasu zarazy
życie bez masek?

daje śRódce 550 tys. zł 

Majówka zaczęła się fatalną pogodą pod 
psem. Nie odstraszyło to ludzi, aby stanąć w 
strugach deszczu w kilkusetmetrowej kolejce 
do szczepienia jednodawkową szczepionką w 
tymczasowym punkcie nad Maltą. Myślę zło-
śliwie, że trzeba było ludziom jakoś urozma-
icić dni wolne od pracy (dlatego nie działały 
stacjonarne punkty szczepień).Inna rzecz, że 
ta szczepionka była przeznaczona dla bezdomnych i wybierają-
cych się zagranicę. Tymczasem już po dwóch godzinach zabrakło 
dawek, sprowadzono je w trybie pilnym kosztem tych zabezpie-
czonych w stałych punktach. Później powstał następny problem, 
bo nie ma takiego systemu, który niejako z automatu wykreślałby 
z list tych, którzy zarejestrowali się w stacjonarnych punktach a 
zaszczepili się w nadmaltańkim. Ktoś komentuje:- Ale bajzel... Pod 
koniec maja bałagan powstaje w punkcie szczepień na Stadionie 
Miejskim, bo nie dojechał transport z lekiem: zarejestrowani otrzy-
mują informację o zmianie terminu szczepienia...

W pierwszy dniach maja notuję: 365 zakażeń w Wielkopolsce 
i 15 zgonów. Tydzień później w naszym regionie jest już ponad 
700 nowych zakażeń i Poznańskie ciągle znajduje się na początki 
niechlubnego rankingu zachorowań na covid. Mimo wszystko (bo 
statystyka zarazy w całym kraju nie napawa optymizmem) zaczy-
na się znoszenie obostrzeń, albo ich łagodzenie. Tak jak w MPK: 
najpierw trzeba jednak zapoznać się z informacją umieszczoną na 
żółtym polu naklejki przy drzwiach pojazdu (o ile ten nie odje-
dzie). Wytyczne z połowy maja (obowiązujące do 5 czerwca) mó-
wią , że jechać może tyle osób, ile wynosi 50 proc. liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu 

co najmniej połowy miejsc siedzących niezajętych.” Trzeba więc 
sporych umiejętności matematyczno-logistycznych, aby wsiąść/nie 
wsiąść do pojazdu MPK.

Tymczasem 19 maja emocji dostarcza nam nasz prezydent Ja-
cek Jaśkowiak. Wzorem prezydenta Wałbrzycha Romana Szele-
meja (lekarz-kardiolog), chce obowiązkowego szczepienia. Pomysł 
spotyka się z rozmaitymi reakcjami, również pikietami pod jego 
domem. Rozmawiam z moją koleżanką z Wałbrzycha. -Oj, dzia-
ło się, działo – mówi Ela – wreszcie trzeba było Szelemejowi dać 
ochronę., tak wkurzył ludzi. Ale jak on się uprze (,,albo obowiąz-
kowe szczepienie albo jesienią locdown i masa zgonów” twierdzi) 
to pewnie i tak się stanie... Choć po prawdzie, obowiązku prawne-
go nie ma.

Jest już zielone światło dla szczepień nastolatków. Ci są niechęt-
ni. Przypomina mi się satyryczny rysunek z pielęgniarką, która z 
zastrzykiem w dłoni i okrzykiem :-,,Zaszczep się!” goni uciekają-
cych małolatów. Tymczasem mówi się o kolejnej turze szczepień 
tych, którzy już się podwójną dawką zaszczepili. Ona nie chroni 
przed covidem ,,na zawsze”!

Z pewnym niedowierzaniem (a nawet niesmakiem?) czytam 
o 200 tys. tulipanów zasadzonych nieopodal Teatru Wielkiego ku 
czci(?) ofiar pandemii. No, cóż, my, Polacy lubimy wzniosłe ak-
cje...

26 maja, kończąc zapiski w tym ,,Dzienniku” notuję: 559 no-
wych zakażeń w Polsce, w naszym województwie: 114. Nie jest 
źle, ale zaraza ciągle grasuje i w Polsce, i na świecie. Wirusolodzy 
twierdzą, że covid w Polsce jeszcze pokaże kły i wieszczą czwarty 
atak pandemii we wrześniu. Z taką falą już w końcu maja walczą 
Japończycy, przygotowujący się do Letnich Igrzysk Olimpijskich: 
brakuje covidowych łóżek i respiratorów. A wszystko to przez bry-
tyjski wariant zarazy i spadającą czujność ludzi. Z tą czujnością 
jest tak, że po prostu zdjęliśmy maseczki nie tylko ,,w otwartej 
przestrzeni publicznej”. Tymczasem otwierane zostaje wszystko 
to co przez długie miesiące działać nie mogło: przybytki kultury i 
sportowe obiekty, a pod koniec maja restauracje. A za chwilę wyje-
dziemy na wakacje. Prawdopodobnie bez maseczek...

                                                                               Ewa Kłodzińska

Z zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację 
zamieszczoną w Głosie Wlkp. (29-30.05. 2021 r.) jakoby Rada 
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria otrzy-
mała od firmy Konimpex-Invest Projekt 3 sp. z o.o. 550 tys. 
złotych, w zamian za wyrażenie zgody przez R0 na sprzedaż 
trzech parceli, na których ma powstać osiedle mieszkaniowe 
(na terenie nieopodal dworca Śródka).

Pytam (29.05) ,,u źródła” czyli w RO. Rozmówcy proszą o nie-
podawanie ich nazwisk. Pieniędzy na koncie jeszcze nie ma, ale 
mają być. Wśród radnych powstał rozłam co do wykorzystania 
darowizny. Jedni, zgodnie z sugestiami Miasta Poznań, zgadza-
ją się, aby owe 500 tys. zł (czy też 550 tys. zł) przeznaczyć na 
różne cele: a to zielony skwerek, a to drobny remont, a to mo-
dernizacja budynku MOS. Inni odwołują się do dawnego, bo z 
2016 r., postulatu wynikającego z ówczesnych konsultacji spo-
łecznych. Chodzi o powstanie przejścia naziemnego w okolicach 
tunelu Śródka-Podwale (o czym swojego czasu pisaliśmy w MY). 
Owszem, ów tunel pozwala bezkolizyjnie przemieścić się z np. 
Komandorii nad Maltę czy do kościoła, przejść na Śródkę, ale 
jest bezużyteczny dla m.in. niepełnosprawnych osób (choćby z 

pobliskiego DPS), dla matek z dziećmi w wózkach. Przebudowa 
tuneli/schodów i dostosowanie ich do potrzeb np. inwalidów na 
wózkach, jest niemożliwa, bo miasto nie ma pieniędzy na taką 
inwestycję. Zatem, logiczne wydaje się, że owa niespodziewana 
darowizna mogłaby posłużyć na jeden,wielce społecznie po-
trzebny cel. Z artykułu w ,,Głosie” wynika, że odbędą się kolejne 
konsultacje dotyczące wydatkowania pieniędzy od ,,filantropa”. 
RO swoją opinię ma uzgodnić 7 czerwca. Do sprawy wrócimy.

                                                                               Ewa Kłodzińska

Miasto proponuje przeznaczenie darowizny m in. na 
modernizację budynku socjalnego MOS przy ul. Gdańskiej 
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trafiona inweStyCja
Schronisko prawie gotowe

Nowe schronisko w Kobylepolu zajmuje 5 ha i przyjmie 300 
psow oraz 300 kotów w ogrzewanych pomieszczeniach, ze swo-
bodnym dostępem dla zwierząt

Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt przy ul. Ko-
bylepole przez firm PEKABEX rozpoczęła się w 2019 r. Zgodnie 
z harmonogramem wybudowano już wszystkie obiekty: główny 
budynek, w którym znajdzie się część biurowo-administracyjna, 
zaplecze socjalne dla pracowników i wolontariuszy, przychodnia 
weterynaryjna oraz zaplecze magazynowe, gotowe są dwa budyn-
ki przeznaczone dla psów i  kotów. Jest też zbiornik retencyjny, 
z którego woda będzie wykorzystywana m.in. do kąpieli psów. 
Poza tym utwardzono większość dróg i chodników oraz miejsca 
parkingowe.

Zwierzęta ze starego schroniska przeprowadzą się tu już w 
lipcu br. Mozliwa będzie pełna izolacja zwierzat chorych od 
zdrowych.

Dla kotów zdrowych przeznaczonych do adopcjiprzewidzia-
no cały pawilon z osiemnastoma słonecznymi pomieszczeniami.  
Koty chore dostaną obszerny szpital, zapewniający skutecznie 
zwalczanie chorób zakaźnych.

W nowym miejscu zwierzęta będą miały dostęp do przestron-
nych wybiegów i spokojnych, zadrzewionych terenów spacero-
wych. Zaplanowano także sale multimedialne, w których mają 
być prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Uruchomienie nowoczesnego obiektu przyciągnie prywat-
nych inwestorów, którzy zainteresują się uruchomieniem przy 
schronisku odpowiednich usług dla właścicieli i miłośników 
zwirząt. Budowa nowego schroniska kosztowała miasto około 
38 mln zł.

Dotychczasowe  schronisko przy ul. Bukowskiej  na po-
wierzchni 1 ha Istnieje od 1964 r. Obiekt nie jest dostosowany 
do współczesnych standardów. Mieszka tam teraz 89 psów i 140 
kotów.                                                                                            Md
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wyjątkowe 5 lat 
Od Jubileuszu do rocznicy

Pięć lat temu zamieściliśmy rozważania księdza prałata dr. 
Pawła deskura – proboszcza parafii św. jana jerozolimskiego 
za Murami z okazji jego jubileuszu 25-lecia kapłaństwa. 16 
maja tego roku, obchodził 30-lecie święceń...

-Jak mówi nasz ksiądz arcybiskup – wtrąca ksiądz Deskur, 
mój rozmówca – my, kapłani, mamy dwa jubileusze: 25-lecia i 
50-lecia, inne ,,lecia” są tylko rocznicami. Owszem, była msza św. 
w mojej intencji, zamówiona przez parafian. I... nic więcej. Mam 
nadzieję, że swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa będę świętować 
tutaj, w parafii nad Maltą, w której spędziłem jak dotąd 1/3 mo-
jego życia kapłańskiego!

-Pięć lat wydaje się być krótkim czasem, ale te minione ob-
fitowały w wydarzenia ważne dla parafii św. jana jerozolim-
skiego za Murami, dla Kościoła i... całego świata! Najpierw był 
wielki remont świątyni...

-Po otrzymaniu stosownego odszkodowania od Skarbu Pań-
stwa (po 25 latach sporu sądowego, dotyczącego gruntów na-
leżących do parafii, a użytkowanych przez Miasto – dop. E.K.) 
mogliśmy przystąpić do remontu, który Wasze czasopismo MY, 
jako jedyne, skrupulatnie relacjonowało co miesiąc, przez trzy 
lata. Zatem teraz tylko przypomnę najważniejsze zdarzenia od-
krycia: to fundamenty pod ołtarzem z tryptykiem w prezbite-
rium, prawdopodobnie o 100 lat starszych niż pierwotny kościół 
św. Michała, na którym później zbudowano naszą świątynię; to 
średniowieczne polichromie w prezbiterium i na łuku tęczowym. 
Fragmenty Sądu Ostatecznego z II poł. XVII w. transferem zo-
stały przeniesione do bocznej nawy. I trzecie ważne to dokładne 
spenetrowanie trzech krypt oraz wielu prastarych pochówków: 

wszystkie kości wówczas wydobyte, zostały zbadane i pochowane 
w grobowcu przed świątynią. Przez te trzy lata nie odwołaliśmy 
żadnej mszy św. - i to uważam za największy sukces. I gdy 8 mar-
ca 2020 r. Ksiądz Arcybiskup poświęcił nowy ołtarz, i gdy wyda-
wało się, że można już wrócić do normalnego funkcjonowania, 
spadła na nas wszystkich pandemia koronawirusa ze wszystkimi 
obostrzeniami sanitarnymi. Dotyczyło to także życia parafii, np. 
drastycznie ograniczono liczbę osób uczestniczących we mszach 
św. To dla nas wszystkich stało się ogromnym doświadczeniem, 
wstrząsem. Po raz pierwszy niektóre nasze świąteczne msze św. 
(z wyjątkiem niedzielnych) transmitowaliśmy w internecie – te z 
językiem migowym oglądało nawet po kilka tysięcy osób niesły-
szących w całej Polsce. Po raz pierwszy nie odbyły się np. droga 
krzyżowa ulicami parafii ani procesja w święto Bożego Ciała, w 
Triduum Paschalne nie było obrzędów obmycia nóg, ucałowa-
nia i adoracji krzyża, święcenia potraw. Dzieci do I Komunii 
św. przygotowywały się on-line a sakrament przyjęły w różnych 
terminach (np. w czerwcu i wrześniu) albo nawet indywidual-
nie. Dla mnie - jako kapelana w Domu Pomocy Społecznej przy 
Konarskiego, jednym z najboleśniejszych doświadczeń czasu 
pandemii, była niemożność przez rok udzielania sakramentów 
mieszkańcom tego Domu – a wielu z nich w tym czasie umarło. 
Nie byliśmy u parafian z wizytami duszpasterskimi, ale w zamian 
podarowaliśmy ,,tytki kolędowe”...”

-Trudno nie zauważyć, że te pięć lat naznaczonych zostało 
obyczajowymi wstrząsami w Kościele, szeroko komentowa-
nymi przez media. Zapewne odbiły się one na życiu parafii, 
dotknęły Księdza Proboszcza.

-Tak, to były sprawy bulwersujące. Rozmaitych ,,wstrząsów” 
było zresztą więcej: społecznych, politycznych. Wszystko to nas 
poruszało, doświadczało, ale nie przenosiliśmy tego pod dach 
świątyni. Nie odczułem też, aby stało się to wielkim problemem 
dla naszych parafian. Nie było w parafii spektakularnych wrogich 
działań wobec kościoła i nikt – z tego powodu - nie porzucił na-
szej wspólnoty.

Grupa 35 młodych parafian  przyjęła 19 maja 2021 roku sakrament bierzmowania 
z rąk ks. biskupa Szymona Stułkowskiego. Z prawek ks. proboszcz  prałat dr Paweł Deskur.
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-Mówi się, że nasze życie pomału wraca do ,,normalności” 
a pandemia wygasa. A jak to będzie w parafii św. jana jero-
zolimskiego za Murami? Zastanawiam się też czy nie wejdzie 
nam w krew odbierania mszy św. w domowym zaciszu przy tv 
czy Fb...

-Jako proboszcz widzę trzy grupy parafian: jedna to ci, któ-
rzy zawsze, nawet w czasie pandemii i największych obostrzeń 
uczestniczyła w życiu Kościoła, druga to ci, którzy wraz ze spad-
kiem zakazów wracają. No, i ci, którzy jeszcze... nie wrócili. A 
jeśli chodzi o ożywienie działań duszpasterskich - już Wielkanoc 
ze ,,święconką” zaczęła przypominać życie sprzed pandemii. Od-
była się w jednym terminie 9 maja br. I Komunia św.- 21 dzieci 
choć w dwóch grupach. Dnia 19 maja br. 35 młodych ludzi przy-
stąpiło do sakramentu bierzmowania. 

3 czerwca w święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 
Boże Ciało zapraszam na tradycyjną procesję ulicami parafii. 
Oczywiście, musimy zachować reżim sanitarny: maseczki, odle-
głość. Uroczystości przewodniczyć będzie ks. prof. Paweł Wygra-
lak, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, dawny mieszkaniec 
os. Warszawskiego i rezydent w naszej parafii. 

Jeszcze w tym roku nie będzie jednak możliwe spotkanie pa-
rafian w ogrodach proboszczowskich w święto patronalne – św. 
Jana, 24 czerwca. Być może uda się natomiast zorganizować krót-

ki koncert w kościele. Po zakończeniu remontu kościoła przystą-
piliśmy do kapitalnego remontu restauracji, która znajduje się w 
parku na terenie należącym do parafii...

-...o czym, jak i planach, związanych z działaniem tego lokalu, 
napiszemy osobno. Księże Proboszczu, serdecznie dziękuję za tę 
,,rocznicową” rozmowę.           Ewa Kłodzińska   fot. archiwum 

             Przypomnijmy
Ksiądz prałat dr Paweł Deskur, od 2011 r. proboszcz para-

fii św. Jana Jerozolimskiego za Murami, pochodzi z pobożnej 
wildeckiej rodziny. Ukończył Akademię Ekonomiczną, odbył 
służbę wojskową. Powołanie nie dało jednak o sobie zapomnieć 
– podjął studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. 16 
maja 1991 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował teologię 
w Rzymie i tam obronił pracę doktorską. Przez 17 lat pełnił róż-
ne funkcje w instytucjach centralnych archidiecezji, m.in. był 
wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM, ceremoniarzem 
w katedrze, kierował sekretariatem 69 Synodu Archidiecezji 
Poznańskiej. W październiku 2010 został przyjęty do Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich jako kapelan magistralny. Od 
6 lat pełni funkcję kapelana w DPS przy ul. Konarskiego.

Była to pierwsza taka uroczystość w gruntownie odnowionym kościele  pw. św. jana Jerozolimskiego.
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z polskimi uczniami
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”.

O pierwszej polsko-tajskiej lekcji języka angielskiego, którą 
wspólnie z moją kuzynką Asią przeprowadziliśmy w marcu p 
w zeszłym miesiącu. Lekcja udała się wspaniale, więc razem z 
Asią postanowiliśmy pójść za ciosem i zorganizować kolejną 
lekcję. Niestety, tajscy uczniowie do szkoły wrócą dopiero na 
początku czerwca. Planowo powinni wrócić w połowie maja, 
ale trzecia fala pandemii  wymusiła przedłużenie wakacji o 
dwa tygodnie.

Ale nic straconego! Zamiast lekcji języka angielskiego zrobili-
śmy lekcję wychowawczą dla polskich uczniów.Uczniowie mojej 
kuzynki zadali mi mnóstwo pytań na temat mojej szkoły i życia 
w Tajlandii.

Jak się Panu mieszka w Tajlandii?,czy tęskni Pan za Polską?, 
Jakie zwierzęta występują w Tajlandii?, Czy boi się Pan węży?,Ja-
kie jest najbardziej niebezpieczne zwierzę w Tajlandii?”

Wiele pytań polskich uczniów dotyczyło tajskiej fauny, ze 
szczególnym uwzględnieniem gadów, a zwłaszcza węży. No, tu 
miałem pole do popisu, zwłaszcza, że węże bardzo rozpleniły się 
w tym roku i nie ma tygodnia, byśmy jakiegoś nie przyłapali na 
terenie naszej szkoły. Łatwo to wytłumaczyć.

W szkole nie ma obecnie dzieci,  nie ma więc biegania i tu-
pania, czego węże się boją (ogromna większość węży boi się lu-
dzi i za wszelką cenę stara się unikną spotkania z nimi). Dlatego 
pojawiają się w naszej szkole częściej, niż zwykle i nasz woźny 
ma sporo roboty z wyłapywaniem ich. Przeważnie są to nieszko-
dliwe węże drzewne lub młode pytony siatkowe. Te ostatnie to 
niejadowite dusiciele, ale zarazem największe węże świata. Kiedy 
są młode są nieszkodliwe, ale dorosły i wygłodniały pyton siat-
kowy jest w stanie udusi i połkną dorosłego człowieka (były takie 
przypadki!). Jedna z moich uczennic zamieściła niedawno zdję-
cie ogromnego pytona siatkowego, który wpełzł do jej domu i 
został złapany przez wezwanych na miejsce strażaków.

Autor podczas kolejnej polsko-tajskiej lekcji.

Pytania były bardzo przemyślane i sprawiły mi dużo radości. 
Z wielką ochotą na nie odpowiadałem. Dzieci szczególnie intere-
sowała tajska kuchnia („Jaka jest Pana ulubiona tajska potrawa?”, 
„Czy potrafi Pan gotowa tajskie potrawy?”).

No tak, rozmawiając o Tajlandii nie sposób jest nie poruszy te-
matu tajskiej kuchni słynnej na cały świat ze swojej pikantności. 
Są potrawy, które uwielbiam, takie jak sałatka Som Tam robiona 
z zielonej papai lub zupa Tom Yum na mleku kokosowym, w któ-
rej roi się od egzotycznych przypraw takich jak korzeń tamaryn-
dowca, trawa cytrynowa lub liście limonki kaffir, lecz są też takie 
potrawy, których nie przełknę za nic w świecie, jak na przykład 
zupa z kurzych łapek serwowana w mojej szkole w każdy ponie-
działek. Mniejsza o kurze łapki – nasze szkolne kucharki, by ją 
doprawić wrzucają do niej… grudy zakrzepłej kurzej krwi!

Jeżeli zaś chodzi o najbardziej niebezpieczne zwierzę w Taj-
landii to tutaj bezspornie koronę pierwszeństwa dzierży kobra 
królewska, czyli king cobra – jeden z najbardziej jadowitych 
węży świata. Polscy uczniowie byli zaszokowani, kiedy im po-
wiedziałem, że ukąszenie kobry królewskiej zabija dorosłego 
słonia w ciągu trzech godzin. W przypadku człowieka od chwili 
ukąszenia do śmierci mija zaledwie kilkanaście minut…

Na szczęście ukąszenia węży zdarzają się w Tajlandii stosun-
kowo rzadko. Tak jak wspomniałem powyżej – węże boją się 
ludzi i unikają spotkania z nimi. Atakują tylko w ostateczności, 
kiedy nie mają innego wyjścia.

Bardzo mi się podobała ta lekcja. Bardzo lubię opowiadać o 
Tajlandii i tajskiej kulturze, a także oprowadzać moich gości po 
tym przepięknym kraju. Niestety – z powodu pandemii już od 
półtora roku nikt z Polski mnie tutaj nie odwiedził… 

                                                                                Mateusz Biskup

 Młody pyton siatkowy złapany na terenie mojej szkoły
podczas kolejnej polsko-tajskiej lekcji.
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Edward Kędzierski 1929 - 2007

aby dać świadectwo (1)
Przedstawione infor-

macje opisują fakty, zda-
rzenia i osobiste przeżycia 
od czasu jak pamięć sięga 
do okresu 75 lat mojego 
życia czyli do 2000 roku. 
Dotyczą też jedynie istot-
nych, mających kluczowe 
znaczenie dla naszego ży-
cia zdarzeń, tych które do 
końca życia są zakodowane 
w mojej pamięci. Spisuję to 
wszyst(ko, aby dać świadec-
two jak przeżywało moje pokolenie i pokolenie rodziców wiek 
XX. Pragnieniem moim jest, aby dzieci moje, wnuki i prawnu-
ki znały swój rodowód i warunki, w których nam żyć przyszło. 
Kiedyś przeczytają te słowa, zadumają się nad przemijaniem 
czasu, przemyślą troski i rozterki swoich rodziców. Może to bę-
dzie pomocne w znalezieniu rozwiązań ich problemów życio-
wych, które staną przed nimi.

Rodzice moi oraz dziadkowie ze strony Ojca i Matki  pocho-
dzą z Borku Wielkopolskiego - niedużego miasteczka w powie-
cie gostyńskim. Dziadka Karola Kędzierskiego nie pamiętam, 
bowiem zmarł młodo. Babcię Józefę pamiętam sprzed wojny 
jako czerstwą staruszkę. Zmarła w 1941 r.

Dziadka Władysława Plecińskiego i babcię Marię pamiętam 
dobrze, bo często bywałem na ul. Stolarskiej 1, gdzie mieszkali. 
Do Poznania przybyli z Borku w  1920 roku

Rodzice moi: Franciszek i Stanisława z domu Plecińska - 
mieli wtedy czworo dzieci: Helenę, Edwarda, Annę i Józefa. Pa-
miętam z tych lat wydzierżawioną przez Tatę aleję czereśniową 
przy drodze do Jeżewa, straszenie szpaków i wron oraz pompę, 
szopkę, górę kamieni polnych na podwórzu, glinianą polepę w 
kuchni oraz magiel.

W roku 1929 Tata wyjechał z Borku do Poznania w poszu-
kiwaniu mieszkania i pracy. Narastający wtedy kryzys ekono-
miczny o zasięgu światowym i jego skutki szczególnie w ma-
łych miastach były odczuwane wśród mieszkańców bardzo 
dotkliwie. Mama, nie mając pozytywnych informacji od Taty 
o efektach jego starań, postanowiła, nie czekając dłużej, bez 
uzgodnień, wyjechać z Borku. Stało się to jesienią 1930r. Po 
prostu wynajęła drabiniasty wóz i wraz z całym dobytkiem i 
czwórką dzieci przyjechała do Poznania.

 Mieszkaliśmy na Wildzie przy ul. Czajczej 12 - lokal dwu-
izbowy  o powierzchni 15 i 10 metrów kwadratowych. Do roku 
1935 mieszkał z nami wujek Stasiu - kuzyn Taty. Pamiętamy 
Go wszyscy.

 Był bardzo dobry, opiekuńczy i słaby fizycznie. Pracował w 
piekarni keksów, herbatników itp. w firmie WUKA na Dolnej 
Wildzie. Przynosił uszkodzone wyroby, a my mieliśmy smako-
witości.

Dzieciństwo mieliśmy biedne. Bardzo często chleb zwilżony 
mlekiem i posypany cukrem, zupa tzw. „smelka” tj. kawałki po-
kruszonego suchego chleba zalanego rozcieńczonym  mlekiem 
lub zupa z ziemniaków.  Jajecznicą było jedno jajko zmieszane 
z mąką i taką miską tej papki najadało się 5-6 osób. Mięso czy 
wędliny to był rzadki gość.

Tata, mimo, że miał zawód - był szewcem - nie radził sobie 
z utrzymaniem rodziny. Mama podjęła inicjatywę i aby  utrzy-
mać rodzinę musiała pracować. Dobrze, że miała gdzie, bo u 
swoich sióstr - Frani, Jadzi i Janiny, prowadzących pralnię i 
prasowalnię bielizny przy ul. Stolarskiej 1.

Dwa, trzy razy w tygodniu Mama przynosiła od Ciotek 
kilka kromek chleba i bułki grubo smarowane masłem i wą-
trobianką. Te specjały były rozsmarowane na kilkanaście tzw. 
sznytek, które momentalnie ginęły w czeluściach dziecięcych 
brzuchów.

W 1933r. Rozpocząłem naukę w Szkole Powszechnej. Uczy-
łem się średnio dobrze ale na wagary nie chodziłem. Rodzice 
ubierali nas biednie, nie zawsze mieliśmy książki a śniadania 
skromniutkie, ot tyle co na ząb.

Przeżywałem też wesołe chwile, które pamiętam do dziś, np. 
strzelanie puszkami z karbidem na  Sylwestra, sanki, jazdy na 
jednej łyżwie. Latem natomiast kąpaliśmy się w Warcie, łowi-
łem też ryby - tzw. „fikoty” podobne do sardynek. Graliśmy 
też monetami, np. rublami lub szajbami uderzanymi o cegły w 
murze,  w dołki na pstrykane ziarna fasoli, w sztekla, palanta, 
w żandarmów i złodziei, w kowboi i Indian.  Urządzaliśmy też 
biegi przełajowe długości ca 4 km.  w czworoboku ulic: Jerzego, 
Bema, Królowej Jadwigi i Dolnej Wildy.   Muszę powiedzieć, że 
w tej konkurencji byłem bardzo dobry. Byłem wszechstronny 
fizycznie.  Wszystkie wakacje spędzałem z braćmi i siostrami w 
Poznaniu na tzw. półkoloniach lub luźno na dziecińcu lub nad 
rzeką.  Wyjątkowo mile wspominam „majówki” w Dębinie, 
gdzie cała  rodzina się bawiła na świeżym powietrzu, a Mama  
przygotowywała kaszkę na gęsto z porzeczkami..

Okres „wildecki” skończył się w roku 1935, kiedy przepro-
wadziliśmy się do śródmieścia na ul. Al. Marcinkowskiego 18. 
Mieszkanie było większe, dwuizbowe, o powierzchni 20 i 18 
metrów kwadratowych, w oficynie. Dom stał przy narożniku z 
ul. Św. Marcin, obok kościoła. To było nieco inne środowisko, 
choćby ze względu na gęstą zabudowę. Najważniejsze, że wa-
runki mieszkaniowe były lepsze niż na Wildzie.

 Tutaj też  ukończyłem moje  „studia” powszechne.  Odby-
wałem naukę w pięciu szkołach -  nr 25, 39, 6, 4 i 7 czyli prawie 
co rok w innej. W tych latach moje wakacje spędzałem zawsze 
u Ciotek na ul. Stolarskiej  gdzie roznosiłem  bieliznę  do do-
mów klientów. Dostawałem napiwki po 5, 10 czy 20 groszy, co 
prawda  nie wszędzie. Ale pamiętam napiwki 50 gr. od  pewnej 
studentki na ul. Grottgera i każdorazowo  pewniaki 20 gr. u 
p. Ganasowej na Marcelińskiej.  Przez okres wakacji „zarabia-
łem” około 20 zł. Co stanowiło niebagatelne wsparcie budżetu  
Mamy na pokrycie wydatków na odzież dla mnie i rodzeństwa 
oraz pomoce szkolne. Należałem też do harcerstwa w 10 Huf-
cu, ale „tajnie”, bo nie było nas stać na zakup mundurka. W 
sumie żyło się biednie, ale lata dzieciństwa  wspominam dziś 
w kolorowych barwach. Czas łagodzi oceny i ubarwia ciemne i 
szare tło naszych odczuć i przeżyć.

W pamięci nas wszystkich pozostają żywe wspomnienia jak 
np. we wtorki i czwartki chodziliśmy do rzeźnika Niklasiewicza 
na Marcinie po „kiszczonkę” czyli rosół z kotła gdzie gotowano 
wędliny. Tłuste to było i tak smakowicie pachniało! A smalec z 
tego? Po prostu niebo w gębie! Teraz takiego nie ma. Pamiętam 
jak zamieniałem z kolegą  w szkole mój chleb ze smalcem na 
bułki z masłem.

W 1931 r. urodziła się moja siostra Janka, a w 1939 r. brat 
Heniu. Było więc nas sześcioro dzieci przychodzących na świat 
kolejno: dziewczyna - chłopak itd.(cdn)   Edward Kędzierski
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Nowe trawiaste boiska piłkarskie „Polonii przy ul. Harcerskiej 
są wyposażone w nowoczesne nawodnienie, ale tych instalacji 
w  porę nie uruchomiono, a miejscy urzędnicy dotąd nie 
wybrali gospodarza sport owego obiektu. Czy trawa ożyje?

dlaczego właśnie czeRwiec?
Zanim się obejrzeliśmy, już mi-

nął miesiąc maj tak bardzo w naszej 
pobożności dedykowany Matce Bo-
żej. Kolorytu tegorocznym nabożeń-
stwom majowym dodał fakt wzboga-
cenia śpiewanej podczas nich Litanii 
Loretańskiej o nowe wezwania: Mat-
ko miłosierdzia, Matko nadziei i Po-
ciecho migrantów. 

Teraz jednak weszliśmy w miesiąc 
czerwiec naznaczony kultem Najświętszego Serca Jezusowego. 
Ludowa pobożność już w średniowieczu mocno eksponowała 
przebite serce Jezusa, z którego wypływały krew i woda, jak to 
opisuje ewangelista Jan (19, 34–35). Jednak najmocniej do sze-
rzenia się w Kościele czci wobec Serca Jezusa przyczyniło się 
dwoje świętych. To najpierw św. Jan Eudes – żyjący w XVII wie-
ku gorliwy krzewiciel kultu Serca Jezusa i Serca Maryi oraz św. 
Małgorzata Maria Alacoque, której wielokrotnie ukazywał się Je-
zus zlecając jej rozpropagowanie właśnie kultu swego serca.

W objawieniach, których doznała św. Małgorzata, a które zo-
stały uznane przez Kościół za autentyczne, podkreśla się szcze-
gólnie cztery nazywane też wielkimi. Najpierw Jezus mówi o 
swoim sercu płonącym wielką miłością do ludzi, z której chce 
udzielać obficie swoich łask. Później Jezus wyznał św. Małgorza-
cie, że czeka na miłość ludzi, aby w ten sposób otworzyli się na 
ofiarowane im Boże łaski. Przy trzecim widzeniu Jezus żalił się 
na ludzką niewdzięczność, która rani Go bardziej niż męki zada-
ne Mu przed ukrzyżowaniem. 

Kiedy 19 czerwca 1675 r. Jezus ukazał się św. Małgorzacie 
ostatni raz, wyżalił się ponownie na ludzką niewdzięczność wy-

rażaną przez lekceważenie Jego miłości i świętokradcze do niej 
podchodzenie, ale na przekór temu polecił, aby w piątek po okta-
wie Bożego Ciała było ustanowione święto ku czci Serca Jezu-
sowego. Komunia św. przyjmowana w ten dzień ma być okazją 
do wynagradzania zniewag, których doznaje Najświętsze Serce 
Jezusa.

To ostatnie objawienie stało się z czasem impulsem do zwią-
zania miesiąca czerwca z kultem Serca Jezusowego. Z treści obja-
wień zapisanych przez  św. Małgorzatę w różnych listach zebrano 
dwanaście obietnic, które Jezus złożył ludziom oddającym cześć 
Jego Boskiemu Sercu. Ostatnią z nich znamy z praktyki Dzie-
więciu Pierwszych Piątków Miesiąca: "Przyrzekam w nadmiarze 
miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzie-
li tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piąt-
ki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że 
nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce 
moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci."

Na koniec nasuwa się trochę smutne pytanie: Jak to jest, że 
o zakochanie między ludźmi bardzo łatwo, a o ukochanie Serca 
Jezusowego płonącego miłością nawet do największych grzeszni-
ków tak trudno? Piszę te smutne słowa myśląc o bardzo skromnej 
frekwencji na nabożeństwach czerwcowych. Może trzeba bardzo 
osobiście potraktować słowa kończące Litanię do Serca Jezuso-
wego: "Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według 
serca twego." Niech te słowa przemieniają nas i napełniają wielką 
miłością do Serca Jezusowego.

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego przeżycia zarówno 
Bożego Ciała z jego oktawą jak i wszystkich nabożeństw czerw-
cowych, a może i na nowo bardzo dojrzałego podejścia do pierw-
szych piątków miesiąca. Zapraszam oczywiście na nabożeństwa 
czerwcowe przy Mariackiej na zakończenie Mszy św. w dni po-
wszednie o 17.30, a w niedzielę o 18.00 oraz w Bogucinie na za-
kończenie  Mszy św. tam sprawowanych.

                                                     ks. prob. Zbigniew Szlachetka

Obie kapliczki są podobne architektonicznie,  zbudowane zostały 
 z nietynkowanych cegieł i stoją od około półtora wieku na Głównej, gdy pod 
pruskim zaborem była ona jeszcze podpoznańską polską wsią . 

Dwie niewielkie budowle są być może najstarszymi nieruchomymi pamiątka-
mi naszej historii w tej części Poznania. Z zachowanych napisów dowiadujemy 
się, że kapliczkę stojącą naprzeciw wylotu ul. Blacharskiej  (fot z prawej) ufun-
dował w 1876 roku Marcin Witkowski. Po tej samej południowej ulicy Głównej, 
ale kilkaset metrów na wschód zachowała się kapliczka ufundowana w 1881 
roku  przez Pietronelę Czarnecką (fot z lewej). 

Starszy z wymienionych tu zabytków doczekał się kilka lat temu renowacji, 
sfinansowanej kilka lat temu za kilkadziesiąt tysięcy złotych przez Radę Osiedla 
Główna. Teraz bez wątpienia pilnego profesjonalnego remontu wymaga   młod-
sza tylko o 5 lat kapliczka, stojąca u wylotu ulicy Nadolnik. 

Osiedlowy samorząd obiecywał przed kilku laty, że znajdzie na ten cel środki, 
ale dotąd nic nie zrobił, a zabytek jest w coraz bardziej opłakanym stanie. 
Nie ma co niestety liczyć na to, że renowacją kapliczki zajmie się z własnej 
inicjatywy Miejski Konserwator Zabytków, chociaż takie działanie należy do 
jego obowiązków.                                                                                                       md

dwie zabytkowe kapliczki
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 HaRmonogRam wydaRzeń w czeRwcu
Prezentujemy harmonogram wydarzeń – warsztatów, spo-

tkań, projekcji kina plenerowego i innych działań kultural-
nych na terenie Głównej w czerwcu. O wszystkich realizowa-
nych wydarzeniach informujemy również za pośrednictwem 
Internetu oraz gabloty informacyjnej znajdującej się przy ul. 
Głównej 42. Warto zaglądać i śledzić poczynania kulturalne 
na Głównej na Facebooku. Aby znaleźć szczegółowe informa-
cje, należy w wyszukiwarce Facebooka wpisać: Fyrtel Główna. 
Zachęcamy do udziału w wydarzeniach!

                                       ******
◥ 02.06, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.

ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek pro-
wadzenie: Martyna Strychalska

◥ 02.06, g. 18:00 (I grupa) Planszówkowy fyrtel – grupa plan-
szówkowa dla dorosłych (rodziców) oraz animacje dla dzieci, 
wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: paulina_taraska@wp.pl

◥ 07.06, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

◥ 08.06, g. 17:30 Warsztaty DIY: renowacja krzeseł, wstęp bez-
płatny – obowiązują zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 09.06, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.
ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek pro-
wadzenie: Martyna Strychalska

◥ 10.06, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

◥ 17.06, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

◥ 18.06, g. 17:00 Bobrze opowieści – warsztaty literacko-ilu-
stratorskie dla dzieci, prowadzenie: Agnieszka Warzecha, Natalia 
Łuczak, wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: zuzanna@anima-
torzysmak.pl

◥ 18.06, g. 21:00 Sekretne kino Główna – projekcja plenerowa, 
wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: daniel@animatorzysmak.
pl

◥ 19.06, g. 12:00 Bobrze opowieści – warsztaty literacko-ilu-
stratorskie dla dzieci, prowadzenie: Agnieszka Warzecha, Natalia 
Łuczak, wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: zuzanna@anima-
torzysmak.pl

◥ 21.06, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

◥ 10.06, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

◥ 14.06, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

◥ 15.06, g. 17:30 Listownik  – warsztaty pisania listów, prowa-
dzenie: Paulina Frąckowiak, wstęp bezpłatny – obowiązują zapi-
sy: zuzanna@animatorzysmak.pl

◥ 16.06, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.
ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek pro-
wadzenie: Martyna Strychalska

◥ 17.06, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

◥ 23.06, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.
ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek pro-
wadzenie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – obowiązują 
zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 24.06, g. 17:00 Fyrtel_sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

◥ 24.06, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

◥ 25.06, g. 17:00 Bobrze opowieści – warsztaty literacko-ilu-
stratorskie dla dzieci, prowadzenie: Agnieszka Warzecha, Natalia 
Łuczak, wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: zuzanna@anima-
torzysmak.pl

◥ 26.06, g. 12:00 Bobrze opowieści – warsztaty literacko-ilu-
stratorskie dla dzieci, prowadzenie: Agnieszka Warzecha, Natalia 
Łuczak, wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy: zuzanna@anima-
torzysmak.pl

◥ 28.06, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

◥ 30.06, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.
ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek pro-
wadzenie: Martyna Strychalska 

◥ 30.06, g. 17:30 Wspólny stół – kreatywne spotkanie z miesz-
kańcami, wstęp wolny

Fyrtel Główna | Społeczne Centrum Kultury | Biblioteka 
Sąsiedzka Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

ul. Główna 42 www.animatorzysmak.pl
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nikt nie dba o wspólną zieleń

okaleczone bezdRzewne ulice

Trudno pojąć, dlaczego dotąd nie posadzono drzew na ulicy 
Mariackiej, bo jest na to dość miejsca.

Na nowym odcinku ul. Mariackiej 
też nie zadbano jeszcze o jakiekolwiek nasadzenia.

Kiedyś zadrzewiona ulica Główna, od  dawna przedstawia 
smutny obraz bez choćby śladu zieleni.

Ulica Krótka to jeden z wielu dowodów 
braku jakichkolwiek starań miasta o  wprowadzenie drzew.

Urządzony w 2017 roku spolecznie  ogródek przy bloku 15 na 
komunalnym osiedlu Nadolnik  został zapomniany. 

Na całym Osiedlu Nadolnik miasto nie pielęgnuje zieleni. 
Może tak naturalnie ma wlaśnie być?
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uwaga! oszuści!

biuletyn policyjny
Ul. Wiankowa. Nn sprawca z terenu restauracji dokonał 

kradzieży ośmiu krzeseł ogrodowych. Straty 1020 zł.
Ul. Andrzeja Łaskarza. Nn sprawca z klatki schodowej bu-

dynku dokonał kradzieży roweru górskiego Romet. Teren  
nie objęty monitoringiem. Rower nie posiadał dodatkowego 

oznakowania. Straty 5000 zł.
 Ul. Powidzka. Nn sprawca poprzez nieautoryzowane wy-

płaty z konta doprowadził zgłaszającego do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem. Straty 17000 zł. 

Os. Czecha. Zgłaszający zawiadomił o wielokrotnym na-
ruszaniu miru domowego przez właściciela wynajmowanego 
mieszkania. Ponadto, kierowanie gróźb pozbawienia życia i 
zdrowia w kierunku zgłaszającego. 

Ul. Zagórze. Sprawca poprzez pomalowanie ścian, prze-
wiercenie ceramiki w łazience dokonał uszkodzenia wynaj-
mowanego mieszkania. Straty 20 000 zł.

Ul. Polanka. Funkcjonariusze WK oraz dzielnicowi KP 
Poznań Nowe Miasto w ramach realizacji sprawy zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o to, że w dn. 28.04.2021r. Poprzez 
przebicie dokonał uszkodzenia czterech opon o wartości 900 
zł oraz groził podpaleniem sklepu.  

Ul. Warszawska. Obywatel Ukrainy, podczas interwencji 
słowami obelżywymi znieważył oraz kopiąc i uderzając, naru-
szył nietykalność cielesną umundurowanych f-szy policji.  

Ul. Polanka. Prokuratura Rejonowa Poznań Nowe Miasto 
zastosowała środek zapobiegawczy wobec mężczyzny podej-
rzanego o niszczenie mienia oraz zakaz kontaktowania się i 
zbliżania do kobiety na odległośc mniejszą niż 100 m.  Pro-
kuratura Rejonowa Poznań Nowe Miasto zastosowała środek 
zapobiegawczy wobec mężczyzny podejrzanego o niszczenie 
mienia oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania się do sklepu 
Żabka Poznań Starołęcka 209 na odległość mniejszą niż 50 m.  
Ul. Kurlandzka. Nn sprawca z terenu budowy dokonał kra-
dzieży 1.131 kg elementów zbrojeniowych. Straty 4000 zł.  

Ul. Warszawska. dwie kobiety wspólnie i w porozumieniu 
w sklepie dokonały kradzieży art. drogeryjno-przemysłowych 
o łącznej wartości 3.467.07 zł. 

 Ul. darzyborska. Nn sprawca po przecięciu linki zabezpie-
czającej dokonał kradzieży roweru marki Coratec przypiętego 
do latarni. Straty 900 zł. 

 Ul. Ustrzycka.Poprzez wepchnięcie okna włamano się do 
pomieszczenia biurowego firmy, a następnie dokonano kra-
dzieży trzech kasetek z zawartością pieniędzy, części dowodów 
rejestracyjnych, trzech pojazdów z kluczykami. Łączna strata 
6385,99 zł.  Postępowanie prowadzi KP Poznań Os. Piastow-
skie. N/n sprawca wykorzystując sieć teleinformatyczną uzy-
skał dostęp do konta zawiadamiającego na platformie Google 
i danych znajdujących się na tym koncie. 

Ul. Chrzanowska. N/n sprawca w nieustalony sposób do-
konał uszkodzenia dwóch drzwi  zew., trzech drzwi wew., oraz 
sześć rolet okiennych zew. Straty 16 400 zł.  

Ul. Minikowo. Mężczyzna posiadał przy sobie susz roślinny 
pochodzenia narkotycznego-pozytywny test THC. 

Ul. Polanka. Sąd Rejonowy w P-ń tymczasowo aresztował 
na okres trzech miesięcy mężczyznę podejrzanego o znęcanie 
się psychiczne i fizyczne oraz uszkodzenie ciała swojej matki. 

Os. Oświecenia. Kobieta zawiadomiła, iż n/n sprawcy 
wprowadzili ją w błąd co do swojej tożsamości podając się za 
f-szy policji, a następnie doprowadzili ją do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem  w postaci pieniędzy w kwocie 10 
000 zł. 

 Os. Stare Żegrze. N/n sprawca po uprzednim przecięciu 
linki zabezpieczającej dokonał kradzieży roweru. Straty 600 zł. 
Rower nieoznakowany w ramach programu  poznański rower-
bezpieczny rower. 

Ul. Starołęcka. W mieszkaniu znajdującym się na piętrze 
dwupiętrowej kamienicy z poddaszem powstał pożar z nieusta-
lonych przyczyn. Podczas akcji gaśniczej w mieszkaniu ujawnio-
no zwłoki mieszkającego tam mężczyzny. Na miejscu wykonano 
czynności z udziałem Prokuratora i biegłego ZMS.

Ul. Browarna. N/n sprawca z zaparkowanego na niestrzeżo-
nym parkingu pojazdu dokonał zaboru celem przywłaszczenie 2 
sztuk wkładów lusterek bocznych. Wartość strat 4000 zł.

Ul. Starołęcka. N//n sprawca dokonał przywłaszczenia 
portfela wraz z dokumentami, dowodem osobistym i pieniędzmi 
w kwocie 1500 zł pozostawionego na stacji benzynowej.

dROdZY SENIORZY!
Ludzie tacy jak Wy, wychowani w przeświadcze-

niu, że trzeba nieść pomoc potrzebującym, czę-
sto padają ofiarą oszustów – osób bezwzględnych, 
przestępców. 

Oszuści chcąc wykorzystać Waszą dobroć, podszywają się pod 
różne osoby. Mogą udawać Waszych najbliższych, którzy szyb-
ko potrzebują pieniędzy, żeby nie iść do więzienia gdyż spowo-
dowali wypadek, w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się pod 
funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego udając, że 
chcą uchronić wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje się na 
Wasze konto bankowe.

 W dzisiejszych czasach mogą oni podszywać się pod osoby 
dokonujące dezynfekcji w związku z koronawirusem, w celu do-
stania się do mieszkania i kradzieży wartościowych rzeczy. Inne 
sposoby jakie wykorzystują oszuści to udawanie pracowników 
Poczty Polskiej bądź innych instytucji podając różne powody, 

z których jednak każdy sprowadza się do wyłudzenia pieniędzy. 
W rzeczywistości wszystkie te historie są fikcją. Mają na celu do-
prowadzić Was do wydania oszustom pieniędzy. Niestety często 
zdarza się, że chęć niesienia pomocy swoim najbliższym czy Po-
licji skutkuje utratą całych oszczędności. 

Szanowni Państwo pamiętajcie, że Policja nigdy nie będzie 
chciała żebyście przekazywali swoje pieniądze czy kosztowno-
ści. 

Wielkopolska Policja apeluje – nigdy nie ufajcie niezna-
nym rozmówcom, nie podawajcie haseł do kont banko-
wych, pod żadnym pozorem nie pobierajcie gotówki z banku 
i nie przekazujcie ich nieznanym osobom. To przestępcy czyha-
jący na wasze pieniądze! 

Gdy spotkacie się z taką sytuacją natychmiast rozłączcie roz-
mowę. Powiadomcie prawdziwą Policję dzwoniąc na numer 
alarmowy 112 i zgłaszajcie każdy taki przypadek. 

Tylko szybka reakcja i Wasza czujność może przyczynić się do 
zatrzymania oszustów. 

A co najważniejsze nie dopuścić do tego żeby kolejne osoby 
zostały oszukane i straciły oszczędności swojego życia.

                                                               Insp. Sławomir PIEKUT
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Remont dacHu  ProboStwa

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

 

  
Wasze pieniądze mogą znaleźć się w zainteresowaniu oszustów podających się  

za policjantów, pracowników poczty czy innych urzędów lub zawodów!  
 
 
 

  UWAGA!!! 
POLICJA OSTRZEGA!!!! 

 
 

Nigdy nie przekazujcie pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów osobom, których nie znacie!            
Chrońcie swoje mienie przed nieuczciwymi praktykami. 

 
Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy!!! 

Policja nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach!! 
Odebrałeś taki telefon – bądź pewien, że dzwoni OSZUST! 

Masz wątpliwości – nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów! 
Zadzwoń do kogoś bliskiego! 

Zawsze zawiadamiaj Policję o próbie wyłudzenia pieniędzy! 
 

Pomóż nam zakończyć nieuczciwe praktyki!        
 

Powoli dobiega końca kapitalny remont dachu probo-
stwa przy ul. Mariackiej. To, że był on konieczny przeko-
nywali się mieszkańcy probostwa w dni ulewnych desz-
czy, kiedy zaczynało brakować naczyń, które trzeba było 
ustawić na strychu, żeby przecieki nie zniszczyły niższych 
kondygnacji. 

Dla podjęcia remontu probostwa nadarzyła się sprzyja-
jąca okoliczność. 

Z jednej strony Parafia uzyskała środki za sprzedaży 
Miastu terenu pod przedłużenie ul. Mariackiej, a z drugiej 
strony resztę środków jako zapomogę wyłożyła Archidie-
cezja Poznańska. Tym sposobem jeden z zabytkowych bu-
dynków naszej Parafii ma już zabezpieczony dach.





Wyżej: Wykop pod “akademik” przy ul. Krańcowej i budowa w toku.
 

Niżej: Wyburzono były Urząd Skarbowy przy ul. Warszawskiej. Kto tu wejdzie? 
 


