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zabrano nam pieniądze
Pracownia Architektoniczna Pana jakuba Bartkowiaka z 

Antoninka przedstawiła Radzie Osiedla i Zarządowi Zieleni 
Miejskiej dwie koncepcje bramy wejściowej do naszego zrewi-
talizowanego Parku przy ulicy Browarnej.Większością głosów 
wybrano wariant przedstawiony na zdjęciu niżej.

Mamy nadzieję, że po ukończeniu projektu i dopełnieniu 
zgłoszenia w Urzędzie Miasta oraz akceptacji przez plastyka 
miejskiego, ZZM będzie mógł przystąpić do przetargu na jej 
budowę. Środki Rado Osiedla zabezpieczyła już w budżecie na  
rok 2022 i jeśli nie będzie poślizgów ze strony Urzędu Miasta i 
Jednostek Miejskich za to odpowiedzialnych, do parku będzie-
my mogli wchodzić przez bramę późną jesienią bieżącego roku.                                                                                                                                            
                                                                     Mieczysław Wachowiak 

                                               Przewodnicząc Rady Osiedla AZK

 Park rodziny Stablewskich
projekt bramy wejściowej 

 Osiedlu  Antoninek - Zieliniec - Kobylepole w budżecie na 
2023 roku zmniejszono  aż o 180 tys. zł  dochód z tytułu  udzia-
łu w podatku od nieruchomości. Nie mogliśmy uwierzyć, że  
miejscy urzędnicy zabrali nam aż jedną piątą tak ważnej czę-
ści osiedlowego budżetu. Na nasze zapytanie opowiedziano, 
że  pozbawienie  osiedlowego samorzadu tak dużych pienię-
dzy wynika z  uchwały z Rady Miasta z 2021 roku  o zmianie 
sposobu naliczania środków dla osiedli na 2023 rok.

Jesteśmy osiedlem najbardziej ze wszystkich pokrzywdzonym 
utratą środków. Większość osiedli na zmianie zyskała, część stra-
ciła   od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale tyle co my 
nie stracił nikt.

Władze miasta potraktowały nas rażąco niesprawiedliwie, bo 
środki pochodzące  z podatków od nowych inwestycji są  pewną 
formą rekompensaty dla naszych mieszkańców za  negatywne 
skutki działalności różnych firm i  inwestycji. 

Jesteśmy osiedlem peryferyjnym, potrzeby nasze są ogromne 
z uwagi na wieloletnie zaniedbania na tym terenie; mamy najwię-
cej dróg nieutwardzonych  i wielkie potrzeby innych  inwestycji 
na przykład w dziedzinie  kultury. Staramy się robić wszystko 
co możliwe, aby te zaległości nadrabiać, ale potrzebujemy pie-
niędzy, których teraz w tak ogromnej  kwocie nas pozbawiono.
Czynimy usilne przygotowania do bezprecedensowej inwestycji 
dla mieszkańców, jaką będzie osiedlowy dom kultury niezwykle 
tu potrzebny i oczekiwany. 

Srodze zawiedlismy się na władzach miasta, które podcinają 
nam nogi w naszej społecznej pracy samorządowej.

Nie zgadzamy się z tymi,  stanowczo protestujemy i domaga-
my się przywrócenia zabranych środków.  

Takie działanie władz  Poznania  zmierza wprost do zmar-
ginalizowania znaczenia osiedlowych samorządów, zwłaszcza 
tych najaktywniejszych i najskuteczniejszych, jak nasz. Do Mie-
niącego  się zwolennikiem społeczeństwa obywatelskiego Pana 
prezydenta Poznania apelujemy o obronę cennej demokracji na 
poziomie rad osiedli. Od pana Przewodniczącego Rady Miasta 
Poznania  oczekujemy uświadomienia radnym złych skutków 
wspomnianej uchwały z 2021 roku, bo głosując nie przewidzieli 
jej  konsekwencji.

Jeśli bezwzględne ograbianie rady osiedla z jej środków pie-
niężnych ma być przejawem przygotowywanej eformy  jednostek 
pomocniczych miasta, to skutki takiej reformy będą katastrofal-
ne dla prawdziwej samorządności. Może jednak w gruncie rze-
czy o to właśnie chodzi.   

Mieszkańcy zapamiętają co im zabrano i wyrażą swo-
je zdanie przy wyborach.  W imieniu Radnych Rady Osie-
dla AZK Przewodniczący RO  Mieczysław Wachowiak                                                                                                                                        
                                         

 

To trzeba odwołać!

Ostrzeżenie umieszczone na ogrodzeniu terenu przy ulicy 
Nadolnik, gdzie liczni mieszkańcy za zgodą właściciela 

wyprowadzają  swoje psy.  
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Lato z estradą podróże po kuLturze: kierunek północ

Estrada Poznańska produkuje co 
roku kilkadziesiąt wydarzeń odbywa-
jących się cyklicznie przez 10 tygodni 
lata. Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności kulturalnej dla mieszka-
nek i mieszkańców z obrzeży miasta, 
poprzez organizację dedykowanych 
wydarzeń kulturalnych. Partnera-
mi Lata z Estradą są Rady Osiedli, 
lokalne firmy, instytucje kulturalne 
i oświatowe.

Cykl plenerowych, darmowych wydarzeń kulturalnych
w osiedlach oddalonych od centrum Poznania

Tegoroczna, VI edycja odbędzie się pod ha-
słem „Podróże po kulturze: kierunek północ”. 
Poprzez działania artystyczne przyjrzymy się 
kulturze krajów bałtyckich i nordyckich, posłu-
chamy muzyki w północnych językach, poroz-
mawiamy o współczesnej literaturze dziecięcej 
oraz obejrzymy wspólnie najciekawsze filmy 
kina skandynawskiego.

Wydarzenia organizowane we współpracy z 
Radą Osiedla Antoninek-Zieliniec Kobylepole.

Partnerzy: Miasto Poznań, Agencja Arty-
styczna L'Arte, Stowarzyszenie Pogotowie Spo-
łeczne                         Szczegóły programowe 

                     na stronie: latozestrada.poznan.pl
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Sobota, 2 lipca2022 
park ul. Browarna (Antoninek) 

godz.17:00 
spektakl „Brzydkie Kaczątko” – Teatr 

Vaśka 

Sobota, 9 lipca 2022  
park ul. Browarna (Antoninek)

godz. 17:00 
spektakl „Wikingowie z Ulicy Północnej” 

– Teatr Wariate

WYdARZENIE TOWARZYSZĄCE
Sobota, 16 lipca 2022  

park ul. Browarna (Antoninek)
godz. 17:00 

spektakl „Księżycowe opowieści” – Teatr 
Małe Mi 

Sobota, 23 lipca 2022  
polana za Browarną Przystanią 

(Antoninek)
godz. 17:00 

warsztaty plastyczno-edukacyjne „Balti-
carium” – Natalia Uryniuk

godz. 18:30 
koncert – Paula Wolski & Miód 

Sobota, 30 lipca 2022  
park ul. Browarna (Antoninek) 

godz. 17:00
spektakl „Calineczka” – Teatr Barnaby 

antoninek - zieLiniec - kobyLepoLe2. 07 - 3.09.2022 r.
PROGRAM WYdARZENIE TOWARZYSZĄCE

Sobota, 6 sierpnia 2022  
park ul. Browarna (Antoninek)

godz. 17:00
spektakl „O Królewsko-Cesarskim 

Trakcie w jednym akcie” – Teatr Wariate

WYdARZENIE TOWARZYSZĄCE 
Sobota, 13 sierpnia 2022  

polana Mycielskich (Kobylepole) 
godz. 17:00 

koncert „ALEfestiwALE”

Sobota, 20 sierpnia 2022  
park ul. Browarna (Antoninek)

godz. 17:00
spektakl „Królowa Śniegu” – Teatr 

Asz.Teatr

Sobota, 27 sierpnia 2022  
park ul. Browarna (Antoninek) – punkt 

startowy 
godz. 17:00 

Leśna gra terenowa – Mikołaj Basiński 
(projekt „Szukam w lesie”)

Sobota 3 września 2022 
park ul. Browarna (Antoninek)

godz. 17:00 
warsztaty „Różne Kultury – jeden Świat: 
Szwecja” – Fundacja Mały dom Kultury

godz. 18:30
koncert „ABBA SHOW – POLSKA 

ABBA”
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jak na dzikim zachodzie
Tak zatytułowany był osiedlowy festyn, zorganizowany w 

przez Radę Osiedla Antoninek- Zieliniec - Kobylepole. Odbył 
się na Polanie za Browarną Przystanią w sobotę 11 czerwca br. 
Zaistniał po bardzo długiej przerwie spowodowanej pande-
mią, ograniczającą nasze działania w latach ubiegłych. Pełni 
obaw, czy wszystko się uda ,a publika dopisze, przystąpiliśmy 
już w lutym br.  do pracy. dziesiątki spotkań, uzgodnień i za-
biegów,  by wszystko było jak najlepiej, wypełniło cztery miesią-
ce naszych działań.

Gdy nadszedł ten dzień i nerwy opadły, wtedy to co zoba-
czyliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Imponująca 
strefa  Volkswagen Poznań z wystawą  najnowszych pojazdów 
włącznie, dmuchańce , symulatory, animacje, malowanie buziek, 
wata cukrowa, balony zabawy i animacje z Teatrem Vaśka  i do 
tego wirujący  BYK, to nie wszystko. Pokazy Straży Pożarnej, po-
licyjny radiowóz do zwiedzania policjanci na koniach, zawody 
sportowe z biegiem za lisem oraz zawody wędkarskie gromadziły 
tylu chętnych uczestników, że do każdej atrakcji gromadziły się 
kolejki.

Tylu uczestników nigdy nie widziałem, a podczas występów 
naszych dzieci z osiedlowych placówek oświatowych w pobliże 
sceny nie dało się podejść.

Widać było, że każdy z nas tęsknił  za taką formą spotkania na 
polanie i w takich okolicznościach. Mogliśmy sobie przypomnieć 
jak smaczna jest kiełbasa z grilla i chleb ze smalcem od Pani Ma-

rii Graczyk, jak smakuje festynowe piwo z sokiem. Do tego ta 
przepiękna  w stylu country i bluesa muzyka zespołu „DRINK 
BAR” oraz wspólnie z nimi występujących artystów ubranych w 
epokowe stroje. Tego nie da się opisać, to trzeba było zobaczyć.

Takiego festynu jeszcze na naszym osiedlu nie było.
W tym miejscu w imieniu Rady Osiedla chciałbym wszystkim 

uczestnikom serdecznie podziękować. Dziękuję, że przyjęliście 
nasze zaproszenie i tak licznie przybyliście na polanę. Nie było by 
festynu, gdyby nie Państwa udział w tak licznym gronie .

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się zaangażo-
wali w organizację festynu i sponsoring. Na pierwszym miejscu 
dziękuję głównemu sponsorowi naszego festynu – firmie Volks-
wagen Poznań, pracownikom, a szczególnie Panu Piotrowi Bryle 
za przychylność, osobiste zaangażowanie i nadzór nad wszyst-
kim. Serdecznie dziękuje placówkom oświatowym z osiedla, za 
przygotowanie występów dzieci  oraz Przedszkolu 4 za przygo-
towanie Festiwalu.

Dziękuję Straży Pożarnej za udział i pokazy,  naszej Policji 
za przyjazd patrolu konnego i patrolu zmechanizowanego, za 
ochronę  i pieczę nad porządkiem w trakcie. Dziękuję stowarzy-
szeniu Miłośników Doliny Cybiny za wykonaną pracę przed i po 
festynie oraz zorganizowanie zawodów sportowych.

Dziękuję Agencji L”arte za profesjonalizm i właściwy dobór 
programu  i wykonawców.

Mam nadzieję, że taki poziom uda nam się utrzymać w przy-
szłym roku,  frekwencja mieszkańców będzie jeszcze większa, a 
żaden wirus nam nie przeszkodzi.

Niech te kilka załączonych festynowych fotografii odda at-
mosferę tego wydarzenia i przypomni wszystkim jak było.

Do zobaczenia za rok !!  Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Mieczysław Wachowiak Przewodniczący RO AZK

Tłumy na imponującym  festynie w Antoninku
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 szkoła nr 55  przy uL. szpaków w kobyLepoLu

dnia 24 czerwca SP 55 opanował sportowy szał. W naszej 
szkole odbywał się dzień Sportu. Oprócz klasowych rywaliza-
cji, wspólnych zabaw i pierwszym w historii SP55 biciu rekor-
du deski,  bawiliśmy się w baloniadę czyli przerzucanie przez 
siatkę za pomocą ręczników balonów z wodą. 

Ta konkurencja cieszyła się największym zainteresowaniem, 
a zwłaszcza mecz nauczyciele kontra uczniowie. Jak można się 
było spodziewać, mokry przegrywa i w tym roku byli to nauczy-
ciele. 

Zabawa była doskonała i wszyscy bawili się znakomicie.                          
                                                                            Marta Wojcińska

4 czerwca, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, 
po kilkuletniej przerwie udało nam się zorganizować Piknik 
Rodzinny. Dzięki dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracow-
nikom obsługi szkoły było pysznie, kolorowo, wesoło i rzeczywi-
ście rodzinnie.                                                   Monika Baszczyńska

Ostatnie miesiące roku szkolnego dla ósmoklasistów to 
czas podsumowań, egzaminów, ale i zabaw. Naszym Ósmokla-
sistom życzymy z całego serca, by lecieli w świat z wiarą i na-
dzieją w drugiego człowieka, by nikt nie podcinał im skrzydeł, 
a świat był dla nich życzliwy. Trzymamy za was kciuki ! 

                                                                                Wasi nauczyciele

powodzenia ósmokLasiści

PIKNIK RODZINNY

Sportowy szał
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tajLandia 
i nARkOtyki
  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”.

Ostatnio otrzymałem kilka wiadomości od znajomych zdu-
mionych tym, co przeczytali w Internecie. Otóż Królestwo Taj-
landii jako pierwszy kraj azjatycki zdecydowało się… zalega-
lizować marihuanę! To coś naprawdę niezwykłego! Tajlandia 
wraz z Singapurem słynęły przecież z najostrzejszego prawa 
antynarkotykowego na świecie. Za handel substancjami psy-
choaktywnymi groziła (i grozi nadal) kara śmierci. A tu nagle 
taka wolta…

Tajowie zrozumieli po prostu, że nielegalna marihuana to 
mniej turystów, a w konsekwencji – mniej pieniędzy, które teraz 
po pandemii są bardzo potrzebne. Zresztą – turyści od zawsze 
palili tu “trawkę”, którą zazwyczaj kupowali w reggae barach, któ-
re opłacały się lokalnej policji. Na Khao San Road zawsze można 
było wyczuć charakterystyczny zapach “trawki”. Oczywiście po-
licja od czasu do czasu robiła naloty na bary, w których sprze-
dawano “marychę” i dla wielu jej amatorów pobyt w Krainie 
Uśmiechu kończył się w mało przyjemny sposób. Postanowio-
no więc przestać walczyć z wiatrakami i zezwolono nie tylko na 
posiadanie marihuany, ale także na uprawę konopii indyjskich! 
Przewrót iście kopernikański!

Tajska policja często urządza prowokacje. To podchmielonego 
imprezowicza na Khao San Road w Bangkoku lub na Walking 
Street w Pattayi podchodzi niepozorny koleś i proponuje sprze-
daż wyżej wymienionych substancji. Imprezowicz spragniony 
dalszych doznań zgadza się i dokonują transakcji. Sprzedawca 
natychmiast alarmuje policję (w końcu swoje już zarobił, a i od 
policjantów dostanie bonus), gliniarze  skuwają delikwenta, znaj-
dują przy nim zakazaną substancję i zaczyna się koszmar.

Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest natychmiastowe wrę-
czenie gigantycznej łapówki policjantowi lub policjantom. Jeśli 
przewiozą delikwenta na komisariat to już sprawa zamknięta – 
nieszczęsny turysta musiałby przekupić całą obsługę komisaria-
tu, a mało kogo na to stać.

Nieszczęśnik ląduje więc w tajskim areszcie i czeka na rozpra-
wę. W międzyczasie czeka go także tzw. public shaming, czyli pu-
bliczne zawstydzenie. Tajskie media zawsze informują o zatrzy-
manych obcokrajowcach. Delikwent siada za stołem trzymając w 
ręku akt oskarżenia, wokół niego gromadzi się cały personel ko-
misariatu w strojach galowych i zdjęcie wraz z dokładnymi dany-
mi nieszczęśnika oraz opisem przestępstwa trafia do wszystkich 
mediów. Ma to na celu odstraszenie potencjalnych naśladowców 
nieszczęśnika.

Do sprawy nieszczęśnik czeka w tajskim areszcie, który śmia-
ło można nazwać piekłem na Ziemi. Przepełnione cele, wszech-
obecny brud, robactwo, potworny zaduch, kiepskie jedzenie…

Za posiadanie narkotyków można “wyłapać”do 10 lat więzie-
nia. Czym innym jest handel i przemyt – za to grozi dożywocie 
albo kara śmierci.

Panuje tu co prawda nieoficjalne moratorium na wykonywanie 
najwyższego wymiaru kary na obcokrajowcach, ale to niewielkie 

 Zastrzeżono jednak wyraźnie, że posiadanie i uprawa mari-
huany będą dozwolone wyłącznie w celach medycznych, ostrze-
gając tym samym tych, którzy chcieli by palić marihuanę rekre-
acyjnie. Palenie w miejscach publicznych nadal będzie nielegalne 
i zagrożone karą do 25 tysięcy bahtów (ponad 3 tysiące zł).

Poluzowano przepisy w sprawie marihuany, lecz jednocześnie 
dokręcono śrubę, jeśli chodzi o tzw. twarde narkotyki. Posiada-
nie, handel lub przemyt kokainy, heroiny, czy LSD zagrożony jest 
tutaj najwyższymi możliwymi karami z karą śmierci włącznie. 

pocieszenie – przemytnika czeka dożywotni pobyt w więzieniu 
Bang Kwang, zwanym czasem złośliwie Bangkok Hilton od sie-
ci luksusowych hoteli lub Wielkim Tygrysem – tak to więzienie 
określają Tajowie, ponieważ “pożera” ono ludzi. Krótko mówiąc 
– jest to najgorsze więzienie świata. Rzadko komu udaje się opu-
ści to koszmarne miejsce żywym. Więzieniem rządzą brutalne 
tajskie gangi, a obcokrajowiec nie ma tu żadnych przywilejów. 
Na pomoc ambasady nie ma co liczy  – mogą co najwyżej po-
wiadomić rodzinę i znaleźć lokalnego adwokata, który i tak nic 
nie zdziała.

Pamiętajcie moi Drodzy – jadąc do Tajlandii trzymajcie się z 
dala od jakichkolwiek narkotyków! Od marihuany najlepiej też
…                                                                           Mateusz Biskup

Więzienie Bang Kwang mozna uznać najgorszym więzieniem 
na świecie. Rzadko komu udaje się je opuścić żywym.  

       Tajlandia zdecydowała się na legalizację marichuany.  
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wakacyjne remonty
Zacznę trochę sentymental-

nie – kiedy Państwo sięgniecie po 
ten felieton, dla mnie rozpocz-
nie się już czwarty rok probosz-
czowania na Głównej. Trzy lata 
temu patrzyłem na całą Parafię  
z perspektywy remontów, które 
trzeba będzie podjąć i wyzwań 
związanych z jak najlepszym funk-
cjonowaniem parafialnej wspólno-
ty. 

Z czasem zacząłem odkrywać ciągle nowe sprawy. Tak po-
jawiło się przekonanie, że kościół na Głównej robi wrażenie 
niedokończonego, tak jakby zatrzymano budowę z racji bra-
ku dalszych funduszy. Kiedy udało się odkryć kilka nigdy nie-
zrealizowanych projektów rozbudowy naszej świątyni, jesz-
cze się w tym przekonaniu utrwaliłem.Może będzie okazja  
do podzielenia się przynajmniej najpiękniejszym projektem.

Poznawanie coraz głębsze historii naszej Parafii sprawiło, że 
dotarło do mnie, że jesteśmy coraz bliżej dwóch ważnych ju-
bileuszy. Z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdziemy w setny rok 
zaistnienia osobnej parafii jeszcze wówczas w miejscowości 
podpoznańskiej o nazwie Główna. Rok później zaś wejdzie-
my w setny rok od włączenia Głównej do miasta Poznania. 
Te dwie daty traktuję jako szczególny impuls do podejmowa-
nia prac związanych z renowacją naszej świątyni i probostwa.  

W minionym roku dzięki pozyskanym dotacjom zewnętrznym i 
zaangażowaniu materialnym samych Parafian udało się wykonać 
kapitalny remont południowej elewacji kościoła na łączną kwotę 
ponad 300 tys. zł. oraz dachu probostwa również  za 300 tys. zł. 

W tym roku chcemy podjąć dwa kolejne dzieła. Najpierw bę-
dzie to remont północnej elewacji kościoła za kwotę ok. 200 tys. zł.,  
a później remont północnej części dachu naszej świątyni również 
za ok. 200 tys. zł. Jeszcze w lipcu mają się pojawić rusztowania 
budowlane. Już teraz podpowiadam, że dostęp do północnej czę-
ści otoczenia kościoła na czas prac remontowych będzie znaczą-
co ograniczony z racji zachowania bezpieczeństwa.

Tak jak pierwsza inwestycja dzieje się w połowie dzięki dotacji 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, tak druga ma się dokonać 
w całości dzięki ofiarności naszych Parafian. Jako zachętę do 
uzbierania środków na zakup nowej dachówki przygotowaliśmy 
okolicznościowe dyplomy z wizerunkiem kościoła na Głównej 
z lotu ptaka (albo raczej drona) z już wymienionym poszyciem 
dachu. Każdy z dyplomów ma swój nominał (5–10–15–20 da-
chówek) stosownie do złożonej ofiary. Dziękuję wszystkim za już 
okazaną życzliwość.

Od czasu do czasu w bardzo różnych miejscach i sytuacjach 
doświadczam spotkań z dawnymi mieszkańcami naszej dziel-
nicy, którzy zawsze z wielkim sentymentem wspominają swoje 
czasy na Głównej. Może i spośród nich znajdzie się ktoś wspie-
rający te remontowe działania. Na tym etapie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w życie naszej Parafii – tak materialnie jak 
i duszpastersko. Bez Waszego wkładu to wszystko nie mogłoby 
się zadziać. Życząc wszystkim udanych wakacji zachęcam zawsze 
do pozytywnego myślenia o tym naszym wspólnym parafialnym 
dobru.                                                         ks. Zbigniew Szlachetka

Przez cały czerwiec br. przy  skrzyżowaniu ulicy Nadolnik z 
Mariacką wisiała tablica (fot z prawej), do której przywiesza-
liście kartki z Waszymi wizjami, pomysłami i pragnieniami 
dotyczącymi Otwartego Ogrodu Nadolnik. My

  Gromadziliśmy propozycje zamieszczane przez Was na ta-
blicy, aby uwzględni je w ostatecznym projekcie ogrodu.  

Czym będzie Otwarty Ogród Nadolnik? O funkcjach jakie ma 
pełnić nasz ogród decydujecie Wy – mieszkańcy i mieszkanki 
dzielnicy! Zachęcamy Was do bezpośredniego współtworzenia 
ogrodu! Już na początku lipca zapraszamy Was na warsztaty z 
projektowania sąsiedzkiego. 

15.07 .2022 rok, godz. 19.30– koniecznie zapiszcie tą datę 
w swoich kalendarzach! Tego dnia w siedzibie Fyrtel Główna 
(Główna 42, poddasze) odbędzie się wystawa Jagody Szymko-
wiak pod tytułem „Tu mam oczy”. 

W sierpniu serdecznie zapraszamy Was na dwie rezydencje 
pod hasłem „Z natury rzeczy”. Pierwsza z nich nosi tytuł „Na 
Głównej jest ciało” i jest projektem przygotowanym przez grupę 
Kolekttacz z Poznania. Druga – „Szaber”, to projekt przygotowa-
ny przez duet SZKUTY z Warszawy. 

Fyrtel Główna proponuje
otwarty ogród nadoLnik

Ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka  udostępnił parafialny 
teren., na którym ma powstać Otwarty Ogród Nadolnik  
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy uL. harcerskiej 3
"O POEZjĘ TRZEBA dBAĆ"
„Znów wędrujemy” przez świat poezji śpiewanej. 28 maja 

od samego rana w Szkole Podstawowej nr 45 panował niebywa-
ły ruch, a w powietrzu wyczuć można było narastające emocje. 
Tego dnia odbył się bowiem IX Międzyszkolny Konkurs Piosen-
ki Poetyckiej "O poezję trzeba dbać''. Z niebywałą radością po-
nownie powitaliśmy uczestników konkursu w murach szkoły, a 
nie przed ekranami komputerów.

     Mogliśmy usłyszeć utwory, które zalicza się do klasyki po-
ezji śpiewanej, jak choćby: „Nie dokazuj” Marka Grechuty czy 
„Cichosza” Grzegorza Turnaua; ale i utwory nowsze: „Dziś póź-
no pójdę spać”, Kwiatu Jabłoni czy „Mamo, tyś płakała” Igora 
Herbuta.

Wszystkie wykonania prezentowały wysoki poziom arty-
styczny, który został doceniony przez konkursowe jury w skła-
dzie: Bogumiła Szeligowska-Wojtecka, Justyna Szychowiak oraz 
Jacek Piechota.

 Konkurs jednak nie odbyłby się bez patronów i sponsorów, 
którzy wzorem lat poprzednich wsparli nas w podjętych działa-
niach: Rada Osiedla Główna oraz Mirox – fabryka okien i drzwi. 
Z kolei za objęcie IX Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Po-
etyckiej „O poezję trzeba dbać” patronatem honorowym dzię-
kujemy Prezydentowi Miasta Poznania, a za patronat medialny 
-  Radiu Poznań. Ogromne podziękowania kierujemy też w stro-
nę jury, bez którego nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tej 
wspaniałej imprezy .Już teraz natomiast serdecznie zapraszamy 
na jubileuszową, X edycję konkursu. 

               Organizatorzy VIII Międzyszkolnego Konkursu
               Piosenki Poetyckiej „O poezję trzeba dbać”

FINAŁ ROZGRYWEK 
PIŁKARSKICH LIGI MISTRZÓW
Właśnie zakończyły się rozgrywki piłkarskie Ligi 

Mistrzów, w których brali udział uczniowie klas dru-
gich. Nasi zawodnicy przez osiem kolejnych sobót 
nie tylko rozgrywali emocjonujące mecze, ale i inten-
sywnie trenowali, podnosząc swoje piłkarskie umie-
jętności. Ostatecznie zajęli 3. miejsce w swojej grupie 
wiekowej. Przed nami wakacyjna przerwa, po której z 
chęcią powrócimy do rozgrywek, tym razem w star-
szej kategorii wiekowej.

SPORTOWY dZIEŃ dZIECKA
1 czerwca to dzień, na który czekają wszystkie dzieci, te duże 

i te małe, bo któż z nas nie chciałby choć na chwilę znów stać się 
dzieckiem. Najmłodsi wzięli udział w wyścigach  rzędów,  klasy 
4-6 zagrały w "Zbijaka", a najstarsi musieli wykazać się  szyb-
kością,  siłą i sprytem, rzucając do kosza i przeciągając linę. Na 
koniec w klasach 4-8 odbyło się  losowanie nagród  indywidual-
nych,  młodsze dzieci otrzymały słodycze. Podsumowując pro-
jekt "Drużyna Energii " uczniowie z klas 5-8 wspólnie  wykonali 
ćwiczenia na boisku szkolnym.

MUZYCZNY KONKURS TALENTÓW
1 czerwca odbył się w naszej szkole coroczny Muzyczny Kon-

kurs Talentów. Uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować 
swoje wyjątkowe umiejętności wokalne, akrobatyczne, a tak-
że gry na instrumencie muzycznym. Konkursową rywalizację 
uświetnił występ niezwykle utalentowanej  Liliany z klasy 7c, 
która zagrała na pianinie. Jury, po burzliwych obradach, wyło-
niło zwycięzców:
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Nowe tr

wakacje!  nareszcie wakacje!

zespół szkoLno-przedszkoLny nr 7 w poznaniu

24 czerwca 2022 roku uczniowie wraz z dyrekcją i nauczy-
cielami pożegnali kolejny trudny rok szkolny. już od rana kla-
sy 8 prezentowały się w galowych strojach, aby podczas oficjal-
nej części artystycznej na zawsze opuścić  mury podstawówki. 

Apel rozpoczął się od wejścia uczniów do sali gimnastycz-
nej krokiem poloneza, następnie z pełną powagą ósmoklasiści 
przekazali klasom siódmym poczet sztandarowy szkoły, aby 
przejść do części artystycznej. Pomiędzy wierszykami o „cięż-
kim uczniowskim” życiu, podziękowaniami dla Pań Dyrektorek, 

wychowawców i nauczycieli oraz rodziców, niejednej osobie łza 
kręciła się w oku. Jeden etap życia się kończy, drugi zaczyna i 
pomimo strachu przed nowym, należy wejść w tę drogę z uśmie-
chem, tak, jak nasi uczniowie. 

Pani Dyrektor Violetta Nowak oraz wychowawcy wręczali na-
grody oraz dyplomy uczniom wyróżniającym się,  rodzice otrzy-
mywali podziękowania i tytuły „Przyjaciela Szkoły”. 

Kolejne klasy także wspaniale i z humorem że-
gnały się z ławkami, tablicą i kredą. Piosenkom  
i wierszykom nie było końca.  Następnie już w salach  lekcyjnych 
uczniowie otrzymali świadectwa, aby nareszcie móc cieszyć się 
wolnym czasem.

Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, za trud włożony w 
ciężką pracę i życzymy udanych wakacji!  

                                            Zespół do spraw promocji szkoły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022
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Naprzeciwko osiedla Przemysława lezy niewielka polana. 
Ustawiono tu dwa drewniane stoły, zachęcając do korzystania 
z wypoczynku na łonie natury. Od ulicy oddziela ją pas drzew, 
za nią ciągną się użytki Olszak, są leśne dróżki, strumienie, 
kładki i mostki. 

Jerzy Pilecki urodził 
się w rodzinie szlachec-
kiej w Ołońcu w Kare-
lii w Imperium Ro-
syjskim. Studiował w 
Poznaniu na Wydziale 
Rolnym Uniwersyte-
tu Poznańskiego. Był 
kawalerzystą Wojska 
Polskiego, współzało-
życielem Tajnej Armii 
Polskiej, żołnierzem 
Armii Krajowej oraz 
organizatorem ruchu 
oporu w KL Auschwitz. 
W 1948 roku został zamordowany przez władze Polski Ludowej.

Z inicjatywą przypomnienia, a przy okazji uczczenia odwa-
gi i honorowej postawy rotmistrza Witolda Pileckiego  wyszli 
członkowie Stowarzyszenia Koliber, którzy przygotowali ciekawe 
i zróżnicowane w formie spotkanie „O Rotmistrzu w plenerze”.

O losach rotmistrza Pileckiego opowiadał Maciej Elantkowski 
adiunkt w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

Mowa o Polanie Mycielskich, którzy swoją siedzibę mieli w 
Kobylepolu, na terenach położonych dziś przy ul. Arcybiskupa 
Walentego Dymka. Wieś Kobylepole znalazła się w ich rękach 
już w XVI wieku i należała do nich do 1945 roku. 

Po powstaniu listopadowym majątkiem zajął się Józef Myciel-
ski, o którym już wspominaliśmy. Wybudował w miejsce starego 
dworu pałac.(fot. niżej, sprzed wojny)

 Miejsce gościło wielu niezwykłych Wielkopolan i nie tylko. 
Bywali tu Mielżyńscy, Działyńscy, Potoccy, czyli przedstawiciele 
zasłużonych dla Poznańskiego rodów arystokratycznych. W 1812 
roku bawił nawet Napoleon Bonaparte. W drodze na Moskwę 
zatrzymał się na kilka dni w pałacu Mycielskich i wziął udział w 
chrzcinach najmłodszej córki Stanisława hrabiego Mycielskiego, 
Konstancji Wiktorii.

Dziś niestety po pięknym pałacu w stylu toskańskim pozosta-
ły jedynie ślady ruin na polanie. 

Na polanie odbywają się różne imprezy: z okazji Dnia Dziec-
ka, powitania wiosny czy pożegnania lata. W ramach takich wy-
darzeń 12 czerwca br. zorganizowano na niej spotkanie poświę-
cone rotmistrzowi Pileckiemu.

Miejsce na przypomnienie postaci tego niesamowitego Polaka 
idealne, bo wpisujące się w poglądy niegdysiejszych właścicieli, 
również patriotów gotowych służbie ojczyźnie poświęcić troskę, 
wysiłek, zdrowie, a jeśli trzeba będzie – życie.

Zwrócił uwagę na silny i kreatywny charakter rotmistrza. 
Przed wojną Pilecki okazał się rzutkim właścicielem majątku 
w Sukurczu (Białoruś, obwód grodzieński), w którym rozkręcił 
produkcję mleka. Wykładowi towarzyszyła wystawa przygoto-
wana specjalnie na tę okazję przez IPN (instytucję reprezentował 
pan Piotr Krzyżański, który rozpoczął spotkanie). Dociekliwi 
mogli dowiedzieć się o dzieciństwie i młodości Pileckiego, o tym, 
jak potoczyły się losy rotmistrza podczas II wojny światowej i 
po niej, jakie były jego priorytety, dlaczego został w ojczyźnie, 
chociaż władze dążyły do jego unicestwienia.

Prezes Stowarzyszenia Koliber oddział Poznań, Mikołaj Cie-
rechowicz był źródłem ciekawostek o Witoldzie Pileckim: co 
bohater lubił robić w czasie wolnym, jakie były jego ulubione 
potrawy 

Wszyscy, którzy przybyli na Polanę Mycielskich, byli usatys-
fakcjonowani przygotowaną imprezą. Na Polanę Mycielskich po 
raz kolejny zawitali ludzie z pasją. Hrabia Mycielski swoich gości, 
choćby najbardziej niespodziewanych, podejmował, czym cha-
ta bogata.  Organizatorzy (Stowarzyszenie Koliber i Korporacja 
Akademicka Baltia) na koniec spotkania przygotowali ognisko i 
na wszystkich chętnych czekały kiełbasy.  Aneta Cierechowicz

inspirująca poLana
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czerwcowe wydarzenia 
dom pomocy społecznej przy uL. konarskiego

22 czerwca w naszym Domu odbył się koncert pani Marty 
Grabowskiej, która umiliła czas naszym Mieszkańcom piosen-
kami Anny German. Koncert był bardzo wzruszający nie tylko 
ze względu na repertuar ale również dlatego,że p. Marta zade-
dykowała swój występ śp. Pani Ewie Kłodzińskiej, która długie 
lata współpracowała z naszym Domem. 

23 czerwca w naszym Domu odbył się festyn na Powita-
nie Lata. W końcu po przerwie pandemicznej można było się 
spotkać z przyjaciółmi z innych DPS-ów. Było dużo wspólnej 
zabawy,  bo atrakcji również było co niemiara. Przygrywał DJ 
Dobrosław Rola, można było wziąć udział w wielu konkursach 
i wygrać super nagrody. W zabawę włączyli się wolontariusze 
ze Szkoły Gaudium Et Studium  oraz Fundacja Czerwone No-
ski Klown w Szpitalu. Wszystkim dziękujemy za super zabawę.                                                                                                                                          
                                            Tekst i zdjęcia Hanna Szymkowiak
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 Na wspaniałym festynie Rady Osiedla A-Z- K w Antoninku
zespół DRINK BAR pięknie zagrał country i blusa


