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może sąsiedzi i znajomi
jeszcze nie wiedzą, że mogą
nas czytać za darmo! ?

Nowe życie parowozowni
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cmentarz ożywa

Wrześniowe, piąte z kolei spotkanie wolontariuszy
na nieczynnym i zaniedbanym cmentarzu na Zielińcu
zdominowała niespodziewana wizyta pana Piotra Siwińskiego (na poniższym zdjęciu w środku), syna założyciela nekropolii, Maksymiliana (zmarłego w 1939 r. i
pochowanego przy Leśnej).

Wolontariusze pozostają pod wrażeniem żywej pamięci pana
Piotra, który przytoczył ciekawe historie, związane ze szczegółami
architektonicznymi i funkcjonowaniem cmentarza przed wybuchem II wojny światowej. Jako ministrant, Piotr Siwiński osobiście
uczestniczył w większości pogrzebów z lat 40. i 50.; dawni mieszkańcy Antoninka, Zielińca i Główieńca, którym towarzyszył w
ostatniej drodze, byli znanymi mu dobrze sąsiadami... Wspólnie
zdecydowaliśmy, że relacje pana Piotra zostaną wkrótce zarejestrowane, a następnie opracowane i opublikowane w formie artykułu.

Prace porządkowe na cmentarzu wydają się nie
mieć końca. Wolontariusze zlokalizowali pomiędzy kwaterami trzy śmietniki, do których przez ostatnie 60-70 lat wyrzucano „cmentarne” odpady. Z jednego tylko dołu usunięto ćwierć tony sztucznych bukietów oraz zniczy (których
forma jednoznacznie sugeruje, że pochodzą z lat 60. XX w.!).
W lesie wokół cmentarza, a nawet przy alejkach pomiędzy
kwaterami zalegają także porzucone odpady... budowlane.
Kwiaty z tworzywa oraz rozbite i rdzewiejące znicze usuwane są
również z grobów, których stan wyraźnie sugeruje, iż nie są regularnie odwiedzane.

Niemniej, zwłaszcza teraz - w okresie przed Zaduszkami ruch na cmentarzu wzmógł się. Przybywa opowieści o zmarłych,
na ogół ciężko doświadczonych przez trudny powojennego życia. Cmentarz ożywa (tak, to właściwe słowo!) przez wracającą
pamięć o dawnych parafianach.

Między kwaterami grobów zalegały
hałdy śmieci sprzed dziesięcioleci.

I tym razem wywieziono mnóstwo smieci.
Cieszą pochwały nawiedzających groby bliskich, okazywana
radość i wdzięczność z podjętych społecznie działań porządkowych. Gdyby jeszcze ten entuzjazm okolicznych mieszkańców
przełożył się na liczbę chętnych do pomocy wolontariuszy...
Po raz ostatni w tym roku prace na cmentarzu przy ul. Leśnej
odbędą się w sobotę 30 października. Jestem przekonany, iż
rodziny odwiedzające zmarłych będą zaskoczone postępującymi zmianami. A to przecież dopiero początek wspólnych działań społeczników, rady osiedla oraz miejskich urzędników!
Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania
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Brawo sagaris! parkingowe mafie

Budowę czterech 5-kondygnacyjnych apartamentowców
przy ul. arcybiskupa W. Dymka deweloperska firma Sagaris
rozpoczęła przed rokiem. Wtedy też zapowiedziała, że dokona
rewitalizacji budynku zabytkowej parowozowni (lokomotywowni) pozostałej po byłej Kolei Śedzkiej na Osiedlu Przemysława.
Zabytek od wielu lat pozostawał opuszczony, ulegał postępującemu niszczeniu i był zdecydowanie skazany na całkowite unicestwienie. Obietnica uratowania cennej pamiątki wydawała się
tylko pozorna, złożona przez dewelopera dla doraźnych celów
marketingowych, dla zdobycia przychylności ze strony władz miasta i lokalnej społeczności.
Należałem do tych, którzy byli przekonani, że parowozownia
podzieli smutny los zabytkowych młynów w Zielińcu i na Głównej. Zostały one całkowicie wyburzone, chociaż i tam działający
deweloperzy najpierw obiecywali ich uratowanie przez włączenie
do mieszkaniowej inwestycji. Tym razem jednak okazało się, że
firma Sagaris całkiem poważnie i uczciwie potraktowała złożoną
przez siebie cenną deklarację. Rewitalizacja bryły byłej parowozowni trwa pełną parą i ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku. W przywróconym życiu obiekcie znajdą swoje miejsce
sklep Żabka, szkoła językowa, restauracja stacja ładowania aut
elektrycznych i cafe bistro.
Okazuje się, że w deweloperskim biznesie są jeszcze podmioty
słowne, solidne i chcące zrobić coś dobrowolnie pro publico bono
własnym kosztem. Brawo Sagaris! Niech będzie dobrym przykładem dla innych deweloperów w tym Nickelowi, który obiecał zrewitalizować zabytkowy browar Mycielskich w Kobylepolu.
Marcin Dymczyk

Parowozownia przed rewitalizacją.

Parowozownia w trakcie rewitalizacji.

Na miejskim terenie pod komunalnymi blokami przy ul.
Łaskarza powstał prywatny parking i właściciel żąda od parkujących tu mieszkańców 90 zł miesięcznie.
Ten nowy rodzaj patologii urzędniczo-biznesowej słusznie
oburzył do żywego ludzi, którzy mieszkają w komunalnych blokach i nie widzą żadnego powodu, aby płacić za parkowanie tam,
gdzie nigdy nie brakowało miejsca na ich samochody i jeszcze
zostawało dla innych. Zarząd Komunalnych zasobów lokalowych
oddaje teren parkingowej mafii i jeszcze twierdzi, że wynegocjował mieszkańcom korzystne warunki korzystania z parkingu. To
z daleka mocno pachnie korupcją.Teraz mieszkańcy komunalnych domów będą zmuszeni parkować na innych ulicach osiedla
lub płacić nie wiadomo za co.
Miejski radny Wojciech Chudy skierowł
do prezydenta Poznania interpelację oczekując odpowiedzi na liczne pytania: kto w
ZKZL podjął decyzję o wynajęciu terenu
prywatnej firmie, jakie były tego powody,
jczy ZKZL prowadził konsultacje z mieszkańcami i osiedlowymi radnymi w tej
sprawie. - Kto w ZKZL negocjował z firmą
wysokość abonamentu dla mieszkańców?
Dlaczego abonament wynosi trzy razy więcej niż w Strefie płatnego parkowania
Na drzwiach wejściowych do budynków
ul. Andrzeja Łaskarza 3-5-7 była informacja, że ZKZL na znajdującym się przed
blokami parkingu zamierza wprowadzić
strefę płatnego parkowania mającą na celu
zniwelować nadmierną eksploatację terenu
oraz ograniczyć parkowanie pojazdów innych niż najemców w/w
budynków. Napisano, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi operatorami, ale na terenie parkingu postawiono już automat
parkingowy, czyli operator został wybrany.
- Dlaczego bardzo nieliczna grupa najemców lokali komunalnych majeszcze dodatkowo płacić za parkowanie. To wyraźna dyskryminacja raczej niezbyt zamożnych najemców przez
ZKZL. Znaleziono teren, z którego można czerpać zyski. Po oddaniu budynkówkomunalnych do użytkowania najemcy skierowali petycję do ZKZL z prośbą o zamontowanie szlabanu uniemożliwiającego wjazd na parking dla osób nieuprawnionych. W
odpowiedzi uzyskali informację, że tak duży parking ma służyć
mieszkańcom zarówno ul. Łaskarza 3-5-7 jak i pobliskich bloków. Ma to wpłynąć m.innymi na poprawę bezpieczeństwa, itd.
Teraz jest inaczej?
-Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu opłat zmniejszy się
liczba niewłaściwe zaparkowanych pojazdów w tym miejscu, a
także, że mieszkańcy będą mogli stanąć pod swoją nieruchomością wyjaśniał Łukasz Kubiak z ZKZL.
md
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Nasza lokalna telewizja Cybina TV
Oto co w październiku proponuje Cybina TV

W cyklu audycji ,,Rady dla Rady" wywiad z Grzegorzem Hałasikiem, komentatorem sportowym z Radia Poznań. Pojawią się
również rozmowy: z Romanem Ratajczakiem”, szefem kibiców
PSŻ Poznań (fot niżej z prawej) oraz Krzysztofem, kontrolerem
biletów ZTM Poznań (fot. niżej).

Umarł król
niech żyje król

Tegoroczna faza finałowa w najwyższej klasie rozgrywkowej na żużlu obfitowała w nie lada niespodzianki. Pierwszą z
nich była detronizacja dotychczasowego mistrza Unii Leszno,
drugą awans do finału Motoru Lublin, który na medal czekał
30 lat.
Pierwszy mecz finałowy rozegrano w czwartek 23 września.
Przy Alejach Zygmuntowskich atmosfera na trybunach jak zwykle była niezapomniana i godna naśladowania. Jak się okazało
podobną stworzyli główni bohaterowie. Wyścigi choćby z udziałem Dominika Kubery czy Mikela Mikelsena niejednego także
postronnego kibica przyprawiły o palpitację serca.

Ponadto zapraszamy do odsłuchania programu o tematyce
muzycznej czyli ,,Zagryfki", które prowadzi Mateusz Wachowiak.
Zapraszam na kanał CybinaTV piszcie do NAS na Cybinatv@
gmail.com. I oczywiście łapka w górę i subskrybujcie !
Z redakcyjnym pozdrowieniem
Redaktor Naczelny Krzysztof Bartosiak

Już pierwsze starcie, które zawodnicy Motoru Lublin mimo
braku swojego lidera Grigorija Łaguty i 6 punktowej straty przed
biegami nominowanymi ostatecznie zakończyli remisem po 45
pokazało, że w tegorocznym finale mierzą się godni siebie rywale.
Decydujące starcie miało miejsce w minioną niedzielę. Przebieg
pojedynku przypominał bokserską walkę w wadze superciężkiej.
Prowadzenie na przestrzeni całego pojedynku zmieniało się jak
w kalejdoskopie i zarówno jedna jak i druga strona nie mogła
odskoczyć na więcej niż 2 punkty przewagi.
Decydujące dla losów spotkania okazały się biegi 11-13, które gospodarze wygrali 14:4. Przed biegami nominowanymi tłum
na Stadionie Olimpijskim oszalał z radości wznosząc gromkie
"WTS, WTS". Po 15 latach oczekiwania i 4 latach panowania
leszczyńskich Byków to właśnie wrocławska Sparta zdobyła
upragnione złoto i objęła jako Nowy Król przynajmniej na rok
prymat najsilniejszej lidze świata, dysponując nie tylko w meczu
finałowym, ale i w przekroju całego sezonu najbardziej wyrównanym składem.
Bez wątpienia jednak także ze względu na ambitną postawę
Motoru Lublin finałowe starcia ukoją tęsknotę fanów żużla za ich
ukochanym sportem w długie zimowe wieczory
Szymon Lipiński redaktor sportowy TV CYBINA
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kulturalnie po sąsiedzku

W niedzielę 5 września na Polanie Mycielskich w Kobylepolu odbył się festyn zatytułowany ,,Kulturalnie Po Sąsiedzku”.
Organizatorzy, czyli Fundacja Flow Art, Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny, Przystanek Folwarczna oraz Cybina TV zapewnili wiele atrakcji. Imprezę zapoczątkował Rajd Rowerowy, a
zakończył Koncert zespołu RHBLUUS. Odbyły się warsztaty kaligrafii, spektakl teatralny oraz ,, Bieg śladami Bobra", licytacje na
cele charytatywne. W kąciku kulinarnym można było pokrzepić
się kiełbaską z rożna oraz talerzem ciepłej grochówki.

Partnerami imprezy byli: Kozłowski Wędliny, Salon Wakacji,
Restauracja Browarna Przystań, Szkoła Tańca Fred Aster, Dance
Studio, Sklepik Pamiątkarski, Muzeum Wojsk Pancernych , ,,Billi Błysk" ,,Kurczak z Rożna", Pogotowie Społeczne oraz Dariusz
Promyk z konkursem siłowym. Zwycięzcą drugiej edycji ,,Biegu
śladami Bobra" wśród panów został Daniel Angielczyk , a wśród
pań Katarzyna Kozłowska. Na zakończenie imprezy rozpalono
ognisko ... Porządku pilnowali uczniowie klasy policyjnej 2 LO
w Swarzędzu. Było słonecznie, sportowo i wesoło !

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Ta edycja akcji zgromadziła w liczne grono uczestników. W
Kobylepolu prace wsparło Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz harcerze szczepu ,,Błękitna Czternastka",Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny. Teren wokół Stawu Młyńskiego
sprzątali uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr.7 w
Antoninku. Zebrano ok 50 worków śmieci !
W dniu 6 września odbyły się Zawody wędkarskie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny. Konkurowano w konkurencji spławikowo-gruntowej. Zwycięzcą został kolega Jarosław Przybylski. Gratulujemy!

POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W tegorocznej edycji POznańskiego Budżetu Obywatelskiego należy zwrócić uwagę na bardzo interesujący projekt.
,,Drogi rekreacyjno - przyrodnicze Doliny Cybiny".
Projekt przewiduje stworzenie infrastruktury do biegów, wycieczek przyrodniczo poznawczych, jazdy na rowerze, biomanipulacji. Zakłada wybudowanie pomostów widokowych (jeden
pomost linowy nad taflą stawu Młyńskiego) poszerzenie, wyrównanie i utwardzenie wyznaczonej trasy na omawianym obszarze,
ustawienie tablic i pojemników na śmieci, infrastruktury plażowo-wypoczynkowej na dwóch polanach ewentualnie powiększenie i dodanie parkingu leśnego, 4,5 km ścieżki wokół Stawu
Antoninek oraz stawu Młyńskiego.
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Ostrów Tumski, Śródka , Zawady, Komandoria

Piknik sąsiedzki

Nawet niesprzyjająca pogoda nie pokrzyżowała pomysłu na spotkanie się w kręgu sąsiadów. Po prostu
puszczono wici, że Piknik Sąsiedzki będzie, tyle tylko,
że następnego dnia. I wtedy niedzielna wrześniowa pogoda rzeczywiście dopisała! Inicjatorem spotkania znajomych z tego samego fyrtla była Rada Osiedla Ostrów
Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, a rzecz finansował POSiR.
Przygotowano wiele urozmaiconych gier zręcznościowych, sportowej rywalizacji, zabaw dla najmłodszych i nie-

Dziennik czasu zarazy

bez nowych obostrzeń

Wrzesień zaczął się blisko 400 zakażeniami,
kilka osób zmarło. Koniec pierwszej dekady to
już ponad 530 zakażeń i 11 ofiar covidu... To
wtedy notuję rozmaite informacje: ,,czwarta
fala uderzy w niezaszczepionych oraz dzieci
i nastolatków”, ,,Delta przełamuje odporność
poszczepienną”, ,,skuteczność szczepionek spada wraz z upływem czasu”, ,,będą (w innej
wersji – ,,nie będzie”) specjalnych obostrzeń dla
tych, którzy się nie zaszczepili”. I znowu dyskusje kto ma sprawdzać
dokument potwierdzający zaszczepienie: kelner w restauracji? bileterka w kinie? Jednocześnie nikt nie weryfikował pod względem
zaszczepienia osób stojących w gigantycznej kolejce po bilety na
mecz z Anglią. W połowie września zapisuję: 765 zakażeń, 21
osób zmarło. WP.pl donosi, że najgorzej jest w województwie lubelskim, gdzie odnotowano aż 144 zakażenia, ponoć z tego regionu
pochodzi najwięcej wyznawców ,, spiskowej teorii pandemicznej”,
wg których żadnej zarazy nie ma, więc się nie zaszczepiają. Od
jakiegoś czasu zaczyna nabrzmiewać temat podania trzeciej dawki
szczepionki oraz zaszczepiania zwierząt, zwłaszcza domowych, w
które zaraza też uderza.
III dekada września rozpoczyna się 711 zakażeniami i
aż 15 zgonami. Jest też ostateczna decyzja o podaniu ,,dawki przypominającej” pracownikom służby zdrowia i osobom powyżej 50
roku życia. Od decyzji do realizacji pewnie droga będzie tak samo
daleka jak poprzednio - myślę, przypominając sobie różne minione
perturbacje ,,szczepienne”. Jednocześnie wydłuża się lista objawów

co starszych, w każdym razie w pikniku udział wzięły... trzy
pokolenia mieszkańców tych okolic. Pani Zenona Leś z RO
mówi, że takie spotkania na wolnym powietrzu to dobra
rzecz (zwłaszcza w tych niespokojnych czasach covidu) na
zintegrowanie mieszkańców, poznanie nowych ludzi, bo
nie ma jak zabawa na luzie.
Było ognisko, pieczone kiełbaski, placek drożdżowy
i napoje.
Fot. Waldemar Malicki
(eka)

Delty: to mogą być dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból gardła, ale
też ogromne, niczym nie usprawiedliwione, zmęczenie. Jeszcze trochę a i ból zdrowego zęba będzie przypisany Delcie – myślę w stylu
makabreski.
Coraz częściej wyłączam ten kanał tv, na którym mowa jest
o covidzie. Szukam lżejszej tematyki, dość mam (przecież to już
półtora roku!) tej zarazy, grobowych nastrojów i – jednocześnie –
świadomości, że jesień ze swoimi infekcjami (dzieci zarażą się między sobą w szkołach, przeniosą do domu, zarażą rodziców, dziadków). No, i jeszcze pogorszenie covidowej sytuacji nastąpi wraz z
październikowym ,,wysypem” studentów.
Zastanawiam się, czy zaraza dotknęła też zarządzających różnymi kanałami tv a i netem, bo poszukać dobrej rozrywki, mądrych
filmów to nie lada sztuka. Najczęściej krew leje się po ekranie, a
słuchając rozmaitych kabaretów musiałabym mieć instrukcję, kiedy mam się śmiać. Zaraza, jesienna szaruga i dodatkowo smutek
w tv to najlepsza pożywka dla depresyjnych stanów... Ale to tylko
tak na marginesie covidowej tematyki.
Pod koniec września, kiedy zamykam tę stronę ,,Dziennika”,
liczba nowych zakażeń dochodzi do prawie tysiąca, blisko 30 osób
umiera. Mimo wzrastającej liczby zakażeń, rząd nie decyduje się
na zaostrzenie rygorów sanitarnych a przypomina jedynie, że nadal obowiązuje noszenie maseczki tam gdzie stykamy się z drugim
człowiekiem (choćby na klatce schodowej w kamienicy, sklepie,
środkach komunikacji publicznej, obiektach kulturalno-sportowych, szkołach).
Nadal są też limity widzów w np. teatrach (75 proc. tzw. obłożenia), na weselach może się bawić nawet 150 osób, oczywiście, w maseczkach (w co nie wierzę), zdejmowanych do
posiłku (i toastów, naturalnie). Tymczasem jak wynika z komentarzy internautów, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zaraza
nadal grasuje, jest wśród nas, zagrażając zdrowiu i życiu.
Ewa Kłodzińska
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Pamięci artysty ze Śródki

Skwer s. POwalisza

Skwer Stanisława Powalisza to
w Poznaniu nowe miejsce, któremu patronuje znany nie tylko
w Poznaniu, Polsce, ale i poza jej
granicami, witrażysta związany
przez całe życie ze Śródką. Skwer
przy ul. Małachowskiego na
osiedlu Komandoria pełni funkcje rekreacyjne dla dorosłych
oraz dzieci.
Przy ul. Bydgoskiej 5 na Śródce nadal mieści się pracownia,
witrazy, którą Stanisław Powalisz
założył zaraz po powrocie z wojennego wysiedlenia do Generalnej Guberni. Teraz pracownię
prowadzi witrażysta pan. Jakub
Badrowski, wnuk Stanisława. Tak, to już trzecie pokolenie artystów -rzemieślników, związanych z tą piękną sztuką.

Proboszczowie – ks. Ireneusz Szwarc (wcześniej odprawił
mszę św. w kościele św. Małgorzaty) jako ,,gospodarz” miejsca
działania St. Powalisza i ks. Paweł Deskur jako ,,gospodarz”
miejsca, gdzie skwer się znajduje (to już Komandoria, granicząca
ze Śródką).

Proboszcz parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami ks. P.
Deskur poświęcił tablice. Byli przedstawiciele inicjatora tego wydarzenia z Gerardem Coftą – przew. RO, wiceprzew. Rady Miasta Agnieszka Lewandowska, byli dyrektorzy poznańskich muzeów, harcerze, uczniowskie poczty sztandarowe szkól ze Śróki i
Komandorii.
E.K.)

Uroczystość 24 września była finałem uchwały Rady Miasta
nadania skwerowi patrona, o co wcześniej wnioskowała Rada
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria. Wydarzenie poprzedziła msza św. w kościele św. Małgorzaty na Śródce,
w której to świątyni są też witraże autorstwa St. Powalisza. Grono
zacnych gości uczestniczyło w południowej ceremonii nadania
imienia miejscu nieopodal Biedronki i Centrum Biurowego.
Wymieńmy tylko niektórych: zatem najbliższa rodzina (wnuk
Karol Przesławski odczytał biogramswego dziadka).

Stanisław Powalisz (1898- 1968)

Pracownia Witraży Stanisława Powalisza na stałe wpisała
się w pejzaż Śródki a on sam stał się artystycznym symbolem tej
małej dzielnicy Poznania. Adres Pracowni od ponad 80 lat (z
przerwą na wojenne wygnanie) niezmienny: Bydgoska 5...
Jako nastolatek działał aktywnie w skautingu, w czasie powstania wielkopolskiego kierował grupą skautów gońców, później zakładał drużyny harcerskie, współtworzył Szare Szeregi.
Stanisław Powalisz studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych i
Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. I choć początkowo zajmował się exlibrisem i plakatem (nagrodzony m.in. za plakat dla Targów Poznańskich w 1921 r.), to jednak witraż stał się wymiarem
jego zainteresowań i talentu. W 1930 r. podjął studia w paryskiej
Academii Colorossi, w 1936 r. założył własną pracownię, właśnie
na Śródce. Tam też mieszkał. Po powrocie z wojennego wygnania
do Generalnej Guberni, wrócił też na Śródkę. Tamte lata nie były
łatwe, m.in. dlatego, że brakowało odpowiednich materiałów do

tworzenie witraży. Powalisz dał sobie radę. Dał sobie też radę, gdy
ówczesnym polskim władzom nie podobało się, że tworzył dla kościołów, więc obciążyły artystę tzw. domiarem podatkowym.
Późniejsze dekady to w twórczości Stanisława Powalisza projektowanie, wykonywanie i konserwacja witraży monumentalnych,
gabinetowych i geometrycznych. Otrzymał liczne nagrody, został
uznany za wybitnego artystę witrażownictwa.
Nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby zobaczyć witraże Powalisza:
są w kościele św. Małgorzaty, są w kościele św. Jana Jerozolimskiego
za Murami – tutaj m.in. w prezbiterium, za tryptykiem podziwiać
można zaprojektowany przez Stanisława Teisseyre'ra, wykonany przez Powalisza (1948 r.) składający się z 8 kwater witraż ze
scenami pasyjnymi, począwszy od Ostatniej Wieczerzy na Zmartwychwstaniu skończywszy...
Stanisław Powalisz zmarł w 1968 roku. Jego dzieło kontynuowali córka Maria Powalisz-Bardońska z synem Jakubem, który
dziś pracownię na Śródce prowadzi samodzielnie.
(E.K.)
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Światełko w tunelu
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”.

Kiedy dwa miesiące temu pisałem o przelewającej się przez
Tajlandię trzeciej fali zakażeń, sytuacja wyglądała naprawdę
kiepsko. Dzienna liczba zakażeń sięgnęła 20 tysięcy, a rząd
zdecydował się na wprowadzenie twardego lockdownu. Z
domu można było wyjść tylko po niezbędne zakupy. Wprowadzono godzinę policyjną (która notabene utrzymuje się do
dzisiaj) i surowo karano wszystkich łamiących obostrzenia.
Moja szkoła została zamknięta i musieliśmy uczyć online z
domu.
Miesiąc ścisłego lockdownu przyniósł jednak pozytywne rezultaty – od początku września liczba zakażeń zaczęła spadać i
władze zniosły pełny lockdown, pozostawiając jednak wiele obostrzeń.

W Tajlandii nie ma żadnych ruchów antyszczepionkowych,
niemal wszyscy Tajowie chcą się szczepić, więc uzyskanie odporności stadnej wydaje się być kwestią czasu.
Ja otrzymałem drugą dawkę Astra-Zeneki niemal dwa tygodnie temu, razem ze wszystkimi nauczycielami z mojej szkoły. Tak więc cała kadra nauczycielska jest już w stu procentach
zaszczepiona. Teraz pora na uczniów. Rząd zakupił duże ilości
szczepionki Pfizera, którą planuje użyć do zaszczepienia uczniów.
Czekamy niecierpliwie na powrót dzieci do szkoły – ten semestr
był dla nas wszystkich bardzo trudny i nie możemy się doczeka
kiedy zaczniemy normalne lekcje w klasach. Podobno uczniowie
mają wróci do szkół już w listopadzie, ale moim zdaniem to zbyt
optymistyczna prognoza.
Przemysł turystyczny nadal cierpi – by wjechać obecnie do
Tajlandii należy spełni mnóstwo warunków i pierwsze dwa tygodnie spędzćna kwarantannie w jednym z wyznaczonych hoteli.
Za kwarantannę oczywiście trzeba zapłacić z własnej kieszeni!
Władze zdecydowały się zrobić jeden wyjątek i warunkowo
otworzyły wyspę Phuket dla zaszczepionych turystów. Mieszkańcy Phuketu żyją wyłącznie z turystyki i ta pandemia uderzyła
w nich szczególnie mocno. Władze zezwoliły więc zagranicznym
turystom odwiedzać Phuket bez konieczności odbycia kwarantanny. Turysta przylatujący na Phuket musi spędzić na wyspie
minimum dwa tygodnie zanim będzie mógł uda się do innych
części Tajlandii.
Program „Phuket Sandbox” okazał się połowicznym sukcesem. Owszem, przyleciało trochę turystów z Europy, Ameryki i
krajów Bliskiego Wschodu, ale było ich o wiele mniej, niż władze
się spodziewały. Na dodatek z Phuketu dotarła tragiczna wiadomość o zamordowaniu turystki ze Szwajcarii. Okazało się, że
zamordowana kobieta była wysoko postawioną urzędniczką w
szwajcarskich kręgach rządowych…
Rząd co chwila ogłasza kolejne terminy pełnego otwarcia kraju dla zaszczepionych turystów, ale szczerze mówiąc wątpię, czy
nastąpi to przez początkiem nowego roku. W każdym razie wygląda na to, że powoli idzie ku lepszemu…Mateusz Biskup

Szczepienia prowadzone są również w galeriach handlowych.
Moja szkoła ponownie się otworzyła, ale tylko dla nauczycieli.
Nadal uczymy online z terenu szkoły. Cieszy mnie takie rozwiązanie, ponieważ mam poczucie jakbym normalnie chodził do
pracy – co rano muszę wstać, gdzieś pójść, z kimś się spotkać,
pogadać. Dwa tygodnie nauczania z domu było dla mnie ciężkim
doświadczeniem.
Przede wszystkim jednak akcja szczepień ruszyła pełną parą.
Firma Siam Biochemicals uruchomiła produkcję szczepionki na
licencji Astra-Zeneki i teraz szczepi się kilkadziesiąt tysięcy ludzi
dziennie.

Autor otrzymuje drugą dawkę szczepień.
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Aby dać świadectwo (5)

Przedstawione informacje opisują fakty, zdarzenia
i osobiste przeżycia od czasu
jak pamięć sięga do okresu 75
lat mojego życia czyli do 2000
roku. Dotyczą też jedynie
istotnych, mających kluczowe
znaczenie dla naszego życia
zdarzeń, tych które do końca
życia są zakodowane w mojej
pamięci. Spisuję to wszyst(ko, Edward Kędzierski 1929 - 2007
aby dać świadectwo jak przeżywało moje pokolenie i pokolenie rodziców wiek XX.
O śmierci Ojca, zostaliśmy poinformowani niemieckim pismem sądowym wraz z ostatnim listem Taty, w którym żegnał
się z nami. (nżej).

Pożegnalny list Franciszka Kędzierskiego do rodziny,
napisany przed egzekucją przez ścięcie na gilotynie
w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu
Ja wszedłem wtedy faktycznie w życie dorosłe. Uzewnętrzniło się to w sposób określony przez Mamę słowami: „Teraz Edek
może palić papierosy, a reszta rodzeństwa ma go słuchać”. Zresztą dbałość o dom stanowiła moją troskę i moje starania od chwili
zabrania Taty. To był Maminy gest, bowiem jej rządy były nie
kwestionowane. Wydarzenia i zaistniałe okoliczności wyzwoliły
we mnie na długo takie „opiekuńcze” postawy.
Dbałem o poprawę stanu naszego mieszkania. Wykorzystałem tu nabyte umiejętności murarskie, zduńskie, stolarskie i

Franciszek Kędzierski - ojciec autora wspomnień

inne. Wytynkowałem ścianę zewnętrzną domu, zrobiłem chodniczek betonowy, postawiłem piec do gotowania i grzania. Zrobiłem prycze do spania i płotek przy ogródku ok. 30 m kw. Wraz
z trzema kolegami wykopaliśmy studnię o głębokości 10 m.,
bowiem do tego czasu wodę nosiliśmy ok. 100 metrów. Tamte
lata to okres przyswajania sobie umiejętności przydatnych na co
dzień i które wykorzystywałem też po zakończeniu wojny.
Jesienią 1942 r. po śmierci Ojca, jako jego następca otrzymałem pracę w słodowni. Ta praca to ciężka „orka” przy suszeniu
zboża w gorącu 50-60 st. Celsjusza, przewożeniu do silosów,
załadowywaniu wagonów w b. stężonym kurzu jako elementu
„dodatku” podnoszącego wagę zboża, bo przecież sporo ziarna
ginęło z magazynu, wynoszone przez robotników. Tę formę zapoczątkowaną przez Tatę i kontynuowaną przeze mnie prowadziłem do końca. To nam pozwoliło na przeżycie.
Mama po śmierci Taty stanęła przed trudnym zadaniem
utrzymania rodziny. Postanowiła spróbować handlu przewożąc
towar do Warszawy. Organizacja przewozu była taka: wpierw
należało zgromadzić towar skupując np. masło, jajka, papierosy,
tytoń na wsiach u handlarzy. Mąkę mieliśmy własną z „urobku
w słodowni”. W uszyte na miarę woreczki sypało się mąkę, którą
się ubijało warstwami, układało się jajka i wiązało. Takie cztery
woreczki to około 6 kg mąki i 20 jajek. Masło odrębnie w płaskie
woreczki - dwa lub cztery - w zależności od możliwości zakupu
- to około 2 - 3 kg. Papierosy w paczkach po 20 szt. - paczek 20
- 30 szt., a tytoń 1 - 2 kg. Tytoń lub dodatkowy woreczek mąki
był opasany pod ubiorem. W rękach Mama niosła dwie paczki
po około 4 - 5 kg.
Zbywanie szmuglowanej żywności odbywało się u p. Żukowej
- siostry wuja Mikusia Kasińskiego - na ul. Litewskiej. Przebicie
cenowe w Warszawie to trzykrotność ceny zakupu wynoszącej
ok. 600 zł na jeden kurs. Ale koszty były również: bilety kolejowe, a przede wszystkim ogromne ryzyko. Bilet mógł kupić tylko
ten, kto pracował, okazując się Arbeitbuchem, czyli książką pracy. To była moja dziedzina. A kupić bilet, to zależało od „widzimisię” Niemców. Nie raz wyjazd się odwlekał. Kiedy służbę miał
np. banszuc „siwy”, to klops. Nikt oprócz Niemców nie wyjechał..
Kursował taki pociąg nocny - osobowy, który rano kończył przejazd w Warszawie. Jak wszystko szło dobrze to p. Żuk kupował
bilet na powrót w nocy i Mama rano następnego dnia była w
domu, ale to tylko wtedy, gdy nie było kontroli i łapanek. Kilkakrotnie jednak Mama wracała nad ranem w noc wyjazdu, bo do
Wrszawy nie udało się wyjechać. (cdn)
Edward Kędzierski
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Formować ku dobremu

Znane dowcipne porzekadło głosi,
że punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia. Można je obecnie zmodyfikować i stwierdzić, że punkt widzenia
wielu Polaków zależy od poglądów
oglądanych przez nich mediów.
Jest bowiem taka część mediów w naszej polskiej rzeczywistości, która zdaje
się twierdzić, że obecność religii w polskich szkołach to naczelny problem życia społecznego. Dochodzimy wręcz do absurdalnych medialnych
pomysłów typu poradnika, jak wypisać swoje dziecko z lekcji religii
w szkole.
To oczywiście działa zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, gdzie młodzież wypisuje się sama lub też w ogóle się na lekcje religii nie zapisuje. Do tego dochodzą sytuacje, że dyrektorzy
z przyczyn czysto organizacyjnych są zmuszani ustawiać lekcje religii w planie na początku lub końcu dnia. To dodatkowo nakręca
mechanizm znikania młodych z lekcji religii. Pozostanie na tych
lekcjach jest wówczas przejawem wielkiej dojrzałości wiary.
Dlaczego tak jest? Mam za sobą prawie dziesięć lat funkcji wizytatora lekcji religii i osiemnaście lat wykonywania posługi katechety w wielkopolskich szkołach. Chciałbym zaczerpnąć z tego
doświadczenia i podzielić się kilkoma obrazami i wnioskami.
Przez ten czas odwiedziłem około dwustu szkół, w których pracuje
kilkuset katechetów, w większości świeckich. Mogę z pewną rado-

ścią wyznać, że o większości z nich słyszałem wiele bardzo pochlebnych opinii ze strony dyrektorów szkół, a na palcach jednej ręki
wyliczyłbym sytuacje, kiedy padały słowa narzekania na poziom
prowadzenia lekcji przez osoby uczące religii. Trudno mi posądzać
dyrektorów o kłamstwo na temat swoich nauczycieli.
Ze swojego katechetycznego doświadczenia chciałbym przywołać dwie sytuacje. Na pożegnanie, kiedy kończyłem pięcioletnią
pracę w jednym z liceów, nauczyciel o bardzo lewicowych poglądach ściskając mi dłoń wyznał, że cieszy się z mojego odejścia
z tej szkoły, bo w jego opinii byłem ostatnim katechetą, którego
uczniowie bardzo słuchali. W domyśle miałem pojąć, że odtąd będzie mógł on już bez większych przeszkód truć młodzież swoim
zafałszowanym obrazem Kościoła i religii. W innej szkole dzieląc
się własnymi wątpliwościami co do skuteczności swojego uczenia
religii usłyszałem: Niech ksiądz sobie wyobrazi, jaka byłaby ta
szkoła, gdyby nie było w niej lekcji religii i waszych wysiłków katechetycznych, aby tę młodzież formować ku dobremu.
Ja nie mam złudzeń, że wśród katechetów są zarówno ludzie
bardzo uzdolnieni jak i ci słabsi, ale ten pogląd dotyczy wszystkich
nauczycieli. Zaś atmosfera wokół religii w szkole zależy od wielu
czynników – nastawienia dyrekcji, pozostałych nauczycieli, rodziców jak i oczywiście postawy samych uczących religii.
Niektórzy stawiają tezę, że religia powinna wrócić do salek
katechetycznych przy parafii. Tam powinny się zadziać z prawdziwego zdarzenia katechezy parafialne zwłaszcza dla młodzieży
i dorosłych. To jest dosyć oczywiste. Jednak to powinno być uzupełnieniem katechezy szkolnej, która ma swoje ograniczenia, a przy
parafii można to zrobić inaczej. Na koniec chciałbym podziękować
wszystkim zaangażowanym katechetom za ich pełną poświęcenia
posługę. Pozdrawiam serdecznie.
ks. Zbigniew Szlachetka

Ten 5-piętrowy budynek, który powstanie przy Rynku Wschodnim u zbiegu ulic Głównej i Smolnej, nasz czytelnik nazywa
koszmarkiem ze snu pijanego architekta i pyta co robią urzędnicy, mający dbać o estetykę budowanych w Poznaniu obiektów.
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remonty przy mariackiej

Po prawie dziesięciu miesiącach prac dekarskich zakończył się
kapitalny remont dachu na zabytkowym probostwie Parafii NMP
Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackie (fot niżej). Przechodzących cieszy widok nowego poszycia dachowego oraz misternych
opierzeń wykonanych z blachy tytanowo – cynkowej. Wykonane prace już zostały odebrane przez przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Dla proboszcza to przede
wszystkim ulga, że w razie ulewnego deszczu nie trzeba już biegać po poddaszu z wiadrami, miskami i kubełkami.
W połowie września zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły
się prace remontowe przy południowej elewacji kościoła parafialnego przy ul. Mariackiej. (fot. niżej). To pierwszy etap prac
planowanych na najbliższe kilka lat. W tym roku przewidziane
jest odkucie "głuchego tynku" i ponowne otynkowanie tej ścia-

Co z zabytkiem Główna 38?

Odpowiedź MKZ

Miejski Konserwator Zabytków w sprawie informacji dotyczących budynku przy ul. Główna 38 w Poznaniu, uprzejmie
informuje, że wskazany w piśmie budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Ochroną konserwatorską objęte są
m.in. bryła obiektu, jej gabaryty, kształt, całościowy układ i
artykulacja elewacji oraz kształt dachu.
Na planowane prace związane ze zmianą wyglądu zewnętrznego obiektu należy uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków. Miejski Konserwator Zabytków informuje, że w
związku z powyższym oraz w nawiązaniu do wydanej opinii
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z
dnia 03.08.2020 r. obiekt mimo złego stanu technicznego nie został wykreślony z gminnej ewidencji zabytków Miasta Poznania.

Zachodnia elewacja zabytku.

ny oraz jej wymalowanie. Tegoroczne prace są możliwe dzięki
wsparciu, jakie parafia uzyskała na remont tego zabytkowego kościoła z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
oraz od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Do tej
zewnętrznej dotacji sami parafianie dokładają swój wkład własny
(50 tys. zł.). Serdecznie im dziękuję za otwartość i ofiarność.
Z pomocą życzliwych ludzi i instytucji planujemy w kolejnych
latach podejmować następne prace – kapitalny remont dachu
oraz prace przy kolejnych częściach elewacji kościoła. Ufam, że
starczy nam sił i determinacji, aby na stulecie parafii (rok 2024) i
stulecie włączenia Głównej do Poznania (rok 2025) przygotować
już wyremontowany kościół – niemego świadka tamtych wydarzeń sprzed wieku, bo przecież sam kościół został wzniesiony kilka lat wcześniej. Pozdrawiam wszystkich życzliwych nam
ludzi i dziękuję za serdeczne wsparcie. k s. Zbigniew Szlachetka

Obiekt posiada wartości zabytkowe, a przede wszystkim historyczne. Powstał na przełomie XIX i XX wieku jako tylna
zabudowa trzykondygnacyjnej kamienicy, z którą kiedyś był
powiązany funkcjonalnie. W budynku frontowym znajdowała
się restauracja, w tylnym sala zebrań, która pełniła także inne
funkcje np. teatralne. W sali zebrań skupiało się życie kulturalne
dzielnicy Główna, stanowiła miejsce spotkań różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych i patriotycznych. Miejski Konserwator Zabytków nie wydał zgody na usunięcie budynku przy ul.
Główna 38 w Poznaniu, natomiast zaopiniował prace związanie z
remontem elewacji.
Kierownik Oddziału
Ochrony Zabytków Nieruchomych Joanna Czech

Od redakcji

Nie wiadomo co znaczy zaopiniowanie przez MKZ prac
związanych z remontem elewacji budynku, więc pokazujemy
dwie elewacje, dopóki jeszce można je oglądać.
md

Południowa elwacja zabytku.
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Bezpłatne wejściówki na Wielki Finał 7. edycji OFF Opery 4 i 5 10 2021

zaproszenie do ck Zamek

Warsztaty design thinking dla dzieci, manifest o przyszłości edukacji, muzyczny performans z udziałem publiczności, a
także premiera publikacji z tekstami m.in. Natalii Hatalskiej,
Jany Shostak i Ziemowita Szczerka. To tylko część programu
tegorocznej OFF Opery.

Poznańska publiczność kojarzy ją z koncertów muzyki klasycznej w podwórkach i prywatnych mieszkaniach, spektakli
w fontannie na Placu Wolności, czy też oryginalnych warsztatów – jak Projekt TAXI z udziałem Łony i kierowców taksówek.
OFF Opera to społeczno-artystyczny projekt czerpiący pełnymi
garściami z kultury popularnej i alternatywnej. Co roku zaskakuje kolejnym hybrydowym widowiskiem – współczesnym odpowiednikiem syntezy sztuk. Tym razem powraca ze zdwojoną
mocą – przez cały wrzesień w Poznaniu i siedmiu wielkopolskich
miastach toczyły się twórcze spotkania dla dzieci, młodzieży, a
także osób dorosłych i seniorów. Wszystko za sprawą 7. edycji
projektu, która nosi tytuł List do przyszłości.
OFF Opera łączy w sobie wiele dziedzin: muzykę, literaturę,
teatr, film, grafikę, sound art, a w tym roku także naukę i technologię. Projekt dzieli się na program edukacyjny, w którym
znajdzie się 5 cykli warsztatowych, a także program artystyczny,
zakończony premierą widowiska “Kongres:2071”. Jak w operze –
wiele dyscyplin i komunikatów złoży się w jeden patchworkowy
utwór, podatny na różnorodne interpretacje. Efekty zaprezentujemy podczas dwudniowego finału wydarzenia – 4 i 5 października w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. – mówi Zuzanna
Głowacka, autorka warsztatów Bajka Robotów oraz kuratorka
projektu.
Tytułowy „List do przyszłości” to nasze główne medium.
Chcemy potraktować tę formę jako pretekst do rozważań m.in.
na temat katastrofy klimatycznej, przyszłości edukacji, problemu przeludnienia, kolonizacji innych planet, czy nieśmiertelności– mówi Daniel Stachuła, twórca warsztatów Ostatni dzwonek
i kurator wydarzenia. – Razem z uczestnikami i uczestniczkami
projektu stworzymy współczesne odsłony epistolografii – zastanowimy się jaką wiadomość chcielibyśmy przekazać nieznanemu adresatowi lub adresatce z 2071 roku. Temat ten wybrzmi
także w specjalnie przygotowanej publikacji zawierającej listy
do przyszłości napisane przez ludzi kultury, sztuki, nauki i biznesu.
Przyszłość w sześciu obrazach
Kuratorzy OFF Opery zaplanowali sześć intrygujących działań, których efektem będą potencjalne scenariusze przyszłości. Pierwszy z nich to Bajka Robotów – adresowane do dzieci
warsztaty oparte na metodzie design thinking. Zajęcia poprowadzi m.in. ilustrator Grzegorz Myćka, a wynikiem twórczego spotkania będzie animacja poklatkowa opowiadająca o wynalazkach
i zawodach przyszłości. Drugi scenariusz przyjmie formę videomanifestu i zaprezentuje konkluzję prowadzonych przez Daniela
Stachułę warsztatów Ostatni Dzwonek – dotyczących przyszłości edukacji. Trzeci scenariusz to dokumentalna refleksja osób,
które najprawdopodobniej nie doświadczą dalekiej przyszłości
– seniorów i seniorek biorących udział w warsztatach Poste Restante przygotowanych przez Marcina Kluczykowskiego. Czwarty scenariusz zostanie zaprezentowany pod postacią dźwiękowej
instalacji i podsumuje warsztaty Przyszłość: Soundtrack prowadzone przez Jana Skorupę i Ewelinę Chatłas. Kolektywna wizja
przyszłości wyłaniająca się ze spostrzeżeń uczestników i uczestniczek warsztatów jest kanwą dla piątego scenariusza –

Kongres: 2071 – dramatu Zdenki Pszczołowskiej z muzyką
Andrzeja Koniecznego. Finałowa offopera opowie o braku porozumienia w czasach upadku ludzkiej cywilizacji. Utwór zostanie
spisany w formie partytury graficznej i przygotowany podczas
intensywnych warsztatów muzyczno-performerskich, które
poprowadzą choreograf Oskar Malinowski, a także reżyserka i
kompozytor. Będzie to jednocześnie ostatni punkt w ofercie edukacyjnej OFF Opery 2021.
Kongres: 2071 to konceptualna wariacja na temat przyszłości za pięćdziesiąt lat. W sensie formalnym i światopoglądowym inspirację dla utworu stanowi twórczość Stanisława
Lema, a zwłaszcza Opowieści o pilocie Pirxie. Konsekwentnie
odchodzimy jednak od fabularnego prowadzenia opowieści, oddalamy się także od historii, choć cały czas jesteśmy z
nią związani. – mówi Zdenka Pszczołowska, autorka tekstu i
reżyserka spektaklu.
Stworzenie przestrzeni dla współpracy amatorów i profesjonalnych artystów to główny postulat projektu OFF Opera. Ponadto współtwórcami widowiska będą także wszyscy widzowie
i widzki zgromadzeni na premierze. Nawiązujemy w ten sposób m.in. do koncepcji “musickingu” Christophera Smalla oraz
“Kongresu Rysowników” Pawła Althamera. – dodaje Zuzanna
Głowacka – kuratorka wydarzenia.
Efekty wszystkich warsztatów będzie można zobaczyć 4 i
5 października podczas wielkiego finału OFF Opery w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jednym z punktów programu będzie także premiera publikacji List do przyszłości – szóstego scenariusza przyszłości. W książce znajdą się m.in. teksty:
Natalii Hatalskiej, Ziemowita Szczerka, Ewy Bińczyk, Jany Shostak, Malcolma xD, Przemysława Czaplińskiego i wielu innych.
Wszystkie listy powstałe podczas projektu OFF Opera, zostaną
umieszczone w cyfrowej kapsule czasu – specjalnej platformie
internetowej, której zawartość zostanie zakodowana na okres
dziesięciu lat.
Bezpłatne wejściówki na wydarzenia 4 i 5 października dostępne będą w kasach Centrum Kultury Zamek od 20 września
2021.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury.
Więcej informacji: www.offopera.pl | https://www.facebook.
com/offopera
4 października 2021, g. 17: POZNAŃ
– OFF Opera – finałowe pokazy pracy warsztatowej
Kino Pałacowe, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań
5 października 2021, g. 18: POZNAŃ
– OFF Opera – premiera wydawnictwa List do przyszłości
– spotkanie z autorami i autorkami publikacji
– premiera widowiska Kongres: 2071
Sala Wielka, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań
Warsztaty oraz publikacja List do Przyszłości są częścią zadania Projekt OFF Opera – program edukacyjny dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego.
Widowisko Kongres:2071 oraz Kapsuła Czasu są częścią zadania Projekt OFF Opera – program artystyczny dofinansowanego
z budżetu Miasta Poznania.
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Rondo Śródka. N/n sprawca na przystanku MPK wykorzystując nieuwagę zgłaszającego z kieszeni jego spodni dokonał
kradzieży telefonu komórkowego. Straty 800 zł.
Ul. Folwarczna. N/n sprawca dokonał kradzieży torby z
zawartością laptopa Asus, telefonu komórkowego marki Iphone,
kamery Sony, obiektyw, tablet Lenovo.
Ul. Browarna. N/n sprawca wybijając szybę w drzwiach pasażera od pojazdu marki Opel dokonał kradzieży plecaka wraz
z portfelem zawierającym dokumenty oraz pieniądze w kwocie
940 zł na szkodę zgłaszającej.
Ul. Konarskiego. Mężczyzna lat 24, notowany, posiadał
przy sobie środki narkotyczne w postaci suszu roślinnego. Test
pozytywny na zawartość THC. Zatrzymany przez f-szy WK i
dzielnicowych.
Ul. Św. Rocha. N/n sprawca dokonał kradzieży katalizatora
od pojazdu marki Mitsubishi Colt. Straty 1000 zł
Ul. Dymka. N/n sprawca sprzed sklepu Lidl dokonał kradzieży hulajnogi marki Xiaomi Mi Pro2. Straty 2700 zł
Ul. Rzeczna. Nn sprawca uderzając dwukrotnie otwartą
dłonią w twarz, doprowadził do stanu bezbronności zgłaszającego lat 15, a następie dokonał kradzieży telefonu komórkowego
Huawei P20 o wartości 1500zł. Pokrzywdzony nie odniósł obrażeń, wystawiono skierowanie do ZMS. Brak monitoringu. Funkcjonariusze WK KP Nowe Miasto zatrzymali sprawcę- mężczyzna lat 29. Mienie odzyskano.
Ul. Św. Michała. N/n sprawca poprzez wybicie lewej
przedniej szyby dokonał włamania do pojazdu marki VW Transporter, a następnie kradzieży wiertarki marki Makita. Straty 1530
zł na szkodę zgłaszającego. Brak monitoringu. Ul. Smolna. N/n
sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą programu „AntyDeck” bez upoważnienia wpłynął na automatyczne
przetwarzanie danych informatycznych w ten sposób, że zaciągnął pożyczkę w kwocie 10000 zł na rachunku bankowym pokrzywdzonej.
Ul. Szpaków. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszającej dokonał kradzieży roweru marki Rockrider. Rower nieznakowany przez policją. Straty 1400 zł na szkodę zgłaszającej.
Ul. Warszawska. N/n sprawca z zaparkowanego na parkingu
niestrzeżonym pojazdu marki BMW dokonał kradzieży wkładu
lusterka, drugie uszkodził. Straty 500 zł. Brak monitoringu.

Ul. Zagórze. Mężczyzna lat 40 groził swojej partnerce pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te wzbudziły w zgłaszającej
realna obawę ich spełnienia. Sprawca zatrzymany na gorącym
uczynku.
Ul. Krańcowa. N/n sprawca z pojazdu marki Audi RS7 zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym, nieobjętym monitoringiem miejskim dokonał kradzieży lusterek.
Ul. Sarnia. N/n sprawca wprowadził w błąd co do zamiaru
zapłaty za kupiony przedmiot na portalu OLX i dokonał nieautoryzowanych transakcji o wartości 980 zł na szkodę zgłaszającego.
Ul. Forteczna. Obywatel Gruzji lat 42 poprzez wybicie szyby,
wspólnie i w porozumieniu z innymi obywatelami Gruzji dokonali włamania do pomieszczenia sklepu EcoCars, a następnie dokonali kradzieży 11 katalizatorów. Straty 12000 zł. Miejsce zdarzenia objęte monitoringiem. Na miejscu wykonano czynności z
udziałem technika kryminalistyki. Sprawcy zatrzymani.
Ul. Średzka

W n/n okolicznościach doszło do spalenia opuszczonych pomieszczeń gospodarczych na terenie pustostanu. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Straty na szkodę ZKZL.
Ul. Ostrowska. Mężczyzna lat 59 zatrzymany na gorącym
uczynku włamania przez wyważenie drzwi wejściowych do
domu jednorodzinnego gdzie dokonał kradzieży biżuterii wartości 2000 zł. Sprawca zatrzymany, mienie odzyskano.
Ul. Małachowskiego. W sklepie Promilek n/n sprawca
groził pozbawieniem życia i zdrowia czym doprowadził zgłaszającą do stanu bezbronności, a następnie z kasy dokonał kradzieży
pieniędzy w kwocie 100 zł.
Ul. Starołęcka. Mężczyzna lat 71 trzymając w ręku siekierą
groził pozbawieniem życia i zdrowia pracownicom działu pomocy bezdomnym.
Ul. Termalna. Mężczyzna lat 37 nienotowany, korespondował za pomocą środków telekomunikacyjnych z osobami podającymi wiek poniżej 15 lat, składając propozycję innych czynności seksualnych .
Ul. Babicka. Mężczyzna lat 44 za pomocą metalowego drutu dokonał włamania do skarbonki kościelnej i dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 600 zł.
Ul. Małachowskiego. N/n sprawca doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez wprowadzenie w
błąd co do swojej tożsamości na portalu Facebook. Straty 2000 zł
na szkodę zgłaszającej.

Bezpieczeństwo na drogach „Road Safety Days

Poznańska Policja apeluje o zachowanie większej ostrożności podczas poruszania się po drogach oraz przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych uczestników ruchu drogowego.

Główną przyczyną wypadków drogowych są m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości zarówno na obszarze zabudowanym jak i poza nim, niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na jezdni, nieprawidłowe wyprzedzanie, kierowanie
pojazdem po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe przewożenie dzieci. W przypadku pieszych i rowerzystów główna przyczyna wypadków są: przechodzenie przez jezdnie w miejscach
niedozwolonych, jazda rowerem po chodniku lub po przejściu
dla pieszych oraz nieużywanie elementów odblaskowych poza
obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu. Pamiętaj, na
drodze jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie.
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Jak w Kaliforni
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Po raz czwarty przy ul św. Michała w siedzibie Harley-Davidson odbyła się impreza ,,American Style” czyli zjazd-pokaz aut rodem z USA.
Oj, było na co patrzeć, tym bardziej, że samochody wjeżdżały, wyjeżdżały – sceneria wciąż się zmieniała. Na dwóch parkingach podziwiano zabytkowe maszyny z lat 40. i 50. ub. stulecia oraz najnowsze
modele. Właściciele, kolekcjonerzy – po prostu pasjonaci amerykańskiej motoryzacji (niektórzy ciekawie wystylizowani) przyjechali z całej Wielkopolski. Wcześniej obiecano ,,kalifornijską atmosferę”.
-Dlaczego akurat Kalifornia – pytam pana Łukasza Filodę, kierow-

nika sprzedaży w Harley-Davidson, który miał baczenie na całość.
-Bo w Kalifornii panuje atmosfera wzajemnej sympatii – odpowiada
– jest piękna pogoda, a ludzie się do siebie uśmiechają. Wiem, bo tam
byłem...
I taka też atmosfera panowała przy św. Michała! Organizatorzy
zadbali o różne ,,uciechy”: działały zatem dwa symulatory amerykańskich wyścigów samochodowych (dreszcz adrenaliny był, a jakże),
62Bar&Restaurant przygotował specjalne menu z m.in. wołowiną,
kukurydzą pod różnymi postaciami plus amerykańskie piwa. Można
było uraczyć się amerykańskimi lodami, posłuchać DJ, wzbogacić się
o tematyczne gadżety i... tatuaż. Dodajmy, że imprez w amerykańskim
stylu jest w tym miejscu znacznie więcej...
Ewa Kłodzińska, fot. Waldemar Malicki

Polskie dziewczyny w amerykańskim stylu

Wzorowe palenie gumy na samochodowych kołach

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

ZAPRASZAMY
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american Style w Harley dawidson s.14

Piknik sąsiedzki ze str.6
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