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 nowoczesny  plac zabaw i rekreacji na os. warszawskimKoncert  26 czerwca  br. w Parku Wilsona
Trwają prace budowlane na zieleńcu Planty przy ul. Kut-

nowskiej na Osiedlu Warszawskimy. Pierwszy etap zakłada 
budowę placu zabaw i modernizację parkowych alejek. W 
przyszłości, podczas realizacji kolejnego etapu prac, pojawią 
się nowe drzewa i krzewy. W jednym miejscu będzie wiele 
atrakcji.

Inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu po byłym 
przedszkolu z zachowaniem starodrzewu oraz części obecnego 
układu komunikacyjnego. Oznacza to modernizację alejek par-
kowych oraz montaż urządzeń zabawowych wśród istniejących 
drzew. 

Projekt przewiduje podział na pięć obszarów: teren sportowy 
wraz z boiskiem i streetworkoutem oraz siłownią zewnętrzną, 
place zabaw dla dzieci starszych i młodszych, teren z leżakami 
oraz trawiastą polanę, którą będzie można wykorzystać do orga-

nizacji m.in. kina letniego i osiedlowych spotkań. Poszczególne 
strefy zostaną wzbogacone roślinami, tworząc oddzielone, zielo-
ne strefy komfortu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Całość 
układu dopełni zieleń niska, żywopłotowa oraz ściany pnączy. 
Pojawią się drzewa - lipa drobnolistna, wiśnia piłkowana, klon 
pospolity, grab pospolity, a wśród krzewów znajdziemy trzmieli-
nę, kalinę koralową, lilaka i róże.

Prace  poprzedzono inwentaryzacją dendrologiczną. Projekt 
jest zgodny ze sztuką architektury krajobrazu z poszanowaniem 
istniejącej przyrody..

Pierwszy etap inwestycji, czyli budowa placu zabaw oraz mo-
dernizacja części alejek wyniesie około 800 tys. zł. Środki po-
chodzą z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz Rady 
Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie. 

                                                                 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Rozpoczęcie prac na terenie po byłym przedszkolu

Po kilku dniach prac wykonano pierwszy etap systemu pieszych ciagów komunikacyjnych na placu. 

Wykonywanie podłoża na projektowanych ścieżkach
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zabytek w ruinie OdsłOnięcie tablicy 
W hołdzie bohaterom akcji BollwerkOpuszczonyBrowar Mycielskich

Akcja Bollwerk była największą w Wielkopolsce  operacją 
sabotażowo-dywersyjną w czasie II wojny światowej. jej celem 
było zniszczenie znajdujących się w porcie rzecznym maga-
zynów i zgromadzonych w nich zapasów dla niemieckich żoł-
nierzy walczących na froncie wschodnim. Operacja udała się, 
okupant poniósł dotkliwe straty. Kluczową rolę w akcji ode-
grał Antoni Gąsiorowski Znany jako Ślepy Antek. Tajna poli-
cja aresztowała "Ślepego Antka" 25 czerwca 1943 r. Został on 
skatowany przez funkcjonariuszy gestapo w czasie śledztwa. 
Zmarł następnego dnia.

W Zaułku Ślepego Antka na Chwaliszewie odsłonięta została 
pamiątkowa tablica Systemu Informacji Miejskiej . W uroczy-
stym odsłonięciu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych 
i centralnych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rady Osiedla 
Stare Miasto. 

W lutym minęło 80 lat od operacji Bollwerk. W ramach ob-
chodów rocznicy na dziedzińcu urzędu miasta przy pl. Kolegiac-
kim można było oglądać wystawę poświęconą tamtym wydarze-
niom. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 40 w Poznaniu wspólnie z 
Pocztą Polską wydały okolicznościowe karty oraz znaczki. Histo-
rię akcji Bollwerk można było poznać także biorąc udział w grze 
miejskiej. Operacja zostanie również upamiętniona na rewersie 
medalu poznańskiego maratonu, który wystartuje jesienią.

Akcja Bollwerk odbyła się w nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. 
Została przeprowadzona przez Wielkopolskie Kierownictwo 
Związku Odwetu ZWZ-AK na rozkaz Naczelnego Wodza gen. 
Władysława Sikorskiego. Polegała na spaleniu kompleksu ma-
gazynowego portu rzecznego w Poznaniu. Wzięli w niej udział 
żołnierze Armii Krajowej i kilku mieszkańców Chwaliszewa.

Celem akcji było przede wszystkim zniszczenie zgromadzo-
nych w magazynach zapasów (kompletów ogumienia dla pojaz-
dów bojowych, broni, żywności, a także wielkiej ilości koców i 
ciepłej odzieży) dla żołnierzy niemieckich walczących na fron-
cie wschodnim. Ważnym elementem planu było upozorowanie 
przypadkowego zapłonu, tak by policja nie miała podstaw do 
podejrzenia o sabotaż. 

Operacja powiodła się, magazyny spłonęły, jednak niedługo 
po jej zakończeniu doszło do masowych aresztowań. Niektórzy 
członkowie akcji po brutalnych przesłuchaniach zostali skazani 
na śmierć i straceni w więzieniu przy ul. Młyńskiej.

Od kilku już lat  obserwujemy szybko postępującą depre-
cjację zabytkowego budynku byłego browaru Mycielskich 
w Kobylepolu. Należy przypomnieć, iż deweloper  Nickel, 
który kupił teren browaru pod budowę Osiedla Warzelnia, 
został zobowiązany  zabytek zrewitalizować i zachować 
trwale jako cenną pamiątkę naszej historii. 

Tymczasem stan zabytkowego browaru od lat staje się 
coraz gorszy i dobrego zakończenia tej historii zupełnie nie 
widać. Niedostateczne zabezpieczenie dachu, otworów okien-
nych i drzwiowych może  doprowadzić do takiego zniszczenia 
obiektu, aby nadawał się tylko do wyburzenia.  Nie można do 
tego dopuścić. Dawny browar Mycielskich jest dumą i chlubą 
polskiej przedsiębiorczości w pruskim zaborze.  

 Od firmy Nickel mamy prawo i obowiązek domagać się 
właściwych działań, które były ujęte w  warunkach pozwole-
nia na budowę deweloperskiego osiedla. Ono  od dawna jest 
gotowe, a przy zabytkowym prac rewitalizacyjnych nawet nie 
rozpoczęto, chociaż miały być ukończone do końca 2020 roku  
Powinien tu konsekwentnie zdecydowanie i skutecznie  in-
terweniować poznański Miejski Konserwator  Zabytków, ale 
pozostaje on bierny, pobłażliwy i  jakby bez wiary, że zabytek 
można i należy uratować przed ostateczną zagładą. 

W 2017 roku  Miejski Konserwator Zabytków wydał po-
zwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynków zespołu 
dawnego Browaru Kobylepole na budynki o funkcji aparta-
mentowej i usługowo komercyjnej wraz z rozbudową istnie-
jących obiektów i budowę zespołu mieszkaniowego w zabudo-
wie wielorodzinnej. Termin realizacji inwestycji wyznaczono 
na grudzień 2020 r. 

Potem przez kilka lat nie działo się nic. Na wniosek właści-
ciela czyli firmy Nickel wydawane były kolejne pozwolenia na 
budowę, co wyglądało jak celowa gra na zwłokę. W ubiegłym 
i roku MKZ poinformował, że nowym terminem zakończenia 
rewitalizacji obiektu jest koniec grudnia 2022 roku. 

W obronę zabytku przed zniszczeniem zaangażowali się 
miejscy radni Michał Grześ i Zbigniew Rataj. Obaj skierowa-
li  w tej sprawie interpelacje do prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka. Odpowiedzi zawierały wiele słów  i nawet zapo-
wiedź  nałożenia kary finasowej na właściciela, jeśli do po-
danego terminu nie wykona zobowiązań. Jest oczywiste, że 
firma Nickel  obietnic i tym razem nie zrealizuje, bo na to już 
nie ma czasu. Z pewnością MKZ wyznaczy więcjakiś nowy 
„ostateczny” termin.                                    Marcin dymczyk
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wakacyjne warsztaty twórcze 2022 
„w krainie kształtów i kOlOrów”

W dniach od 27 czewrwca do 1 lipca 2022 r., pod hasłem 
„W krainie kształtów i kolorów” odbyła się w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 7 siódma edycja Wakacyjnych Warszta-
tów Twórczych. 

Wzięli w nich udział uczniowie w wieku od ośmiu 
do dziewiętnastu  lat, wielu po raz kolejny! Dzię-
ki działaniom o zróżnicowanej tematyce, eksperymentom  
z różnymi technikami, materiałami  i narzędziami, uczestnicy 
mogli rozwinąć myślenie twórcze, wyobraźnię oraz wrażliwość 
na kształty i kolory. Zrealizowano następujące tematy: Moja wi-
zytówka: owoc, przedmiot, kształt. Bańki mydlane. Turkusowo 
- magentowy kot miauczy. Ptaki w locie. Postać z parasolem w 
kolorowym deszczu. Kwiaty malowane balonami. Małe – duże, 
duże - małe.   

Młodym artystom dziękujemy za udział, zaangażowa-

nie i twórcze działania. dziękujemy dyrektor ZSP nr 7  - 
Pani V. Nowak za wyrażenie zgody na realizację projektu  
w wakacyjny czas. Serdecznie dziękujemy głównemu spon-
sorowi warsztatów  - Radzie Osiedla Antoninek – Zieli-
niec - Kobylepole. dzięki przekazanym środkom ucznio-
wie mogli ciekawie i twórczo spędzić pierwsze wakacyjne 
dni. dziękujemy Radzie Rodziców ZSP nr 7, która po raz 
kolejny zasponsorowała poczęstunek dla uczestników.  

Zapraszamy do oglądania prac w szkole i  w wirtualnej ga-
lerii:

https://www.zsp7poznan.pl/Wakacyjne_Warsztaty_
Tworcze_2022_-_W_krainie_ksztaltow_i_kolorow 

Elżbieta Witkiewicz nauczycielka plastyki w ZSP nr 7,  
                                        organizatorka i koordynatorka projektu
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letni wypoczynek w szkole podstawowej nr 87 w antoninku

Wakacje to czas przeznaczony dla dzieci na odpoczynek od 
nauki oraz zregenerowania sił po trudach szkolnych zmagań. 
Choć rok szkolny się zakończył, zabawa oraz nauka przez za-
bawę w naszej szkole się nie kończą.

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca zorganizowane zostały 
półkolonie letnie dla 30 dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 
87 w Antoninku. Opiekę nad nimi sprawowało dwóch wycho-
wawców i kierownik. 

Półkolonie przebiegały zgodnie ze szczegółowo opracowanym 
programem, zawierającym aktywności dostosowane do wieku 
i potrzeb uczestników. Codziennie dzieci otrzymywały dwa sma-
kowite posiłki: śniadanie  i obiad, przygotowane w Burgerowni 
Ranczo na Starym Żegrzu; serwowane były również napoje, lody, 
ciastka i wiele innych smakołyków i przekąsek.

Pierwszy dzień zaplanowano w ten sposób, aby uczestnicy 
półkolonii lepiej się poznali. Aby wakacyjny wypoczynek  prze-
biegał bezpiecznie przeprowadzono pogadankę dotyczącą dba-
łości o bezpieczeństwo podczas  spacerów, wycieczek i zabaw.

Zgodnie z programem zorganizowano i przeprowadzono:
1. Wyjścia i wycieczki: poniedziałek - 27 czerwca - wyjście do 

Malty Squash w  Galerii Malta, na zajęcia sportowe w grupach, 
oraz seans filmowy w Multikinie ,,Jeżyk i przyjaciele" przed-
stawiający historię dzielnej jeżyczki i wiewióra - Mili i Mędrka 
pary najlepszych przyjaciół, którzy udowodnią, że nawet będąc 
małym, można zostać wielkim bohaterem. Wtorek - 28 czerwca 
- wyjazd do FLY PARKU w galerii M - 1, gdzie uczestnicy pół-
kolonii mogli bezpiecznie korzystać z różnorodnych atrakcji np.: 
ścianki wspinaczkowej, trampolin , na których mogli sprawdzić, 
jak wysoko mogą się wspiąć, albo jak wysoko są w stanie wysko-
czyć na trampolinach.  Środa - 29 czerwca wyjazd do  Centrum 
Rozrywki MK Bowling w Galerii Posnania na kręgle oraz  seans 
filmowy w kinie Helios ,,Buzz Astral" opowiadający o przygodach 
astronauty Buzza Astrala, który stał się wzorem do stworzenia 
zabawki Buzza; Czwartek - 30 czerwca wycieczka autokarowa do 
Fundacji Benek w Benkowo - Szewce, której głównym celem jest 
ratowanie, leczenie i rehabilitacja zwierząt oraz edukacja i wspar-
cie dla dzieci. W tym ośrodku  dzieci uczą się empatii, troski i 
odpowiedzialności; Piątek - 1 lipca autokarowa wycieczka do 
Arboretum w Kórniku na zajęcia przyrodnicze ,,Rośliny z mojej 
okolicy" oraz rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim.

2. Zajęcia sportowe i zabawy ruchowe na   obiekcie   sporto-
wym S Pnr 87 (boiska,  sala gimnastyczna, plac zabaw ).

Czas półkolonii był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, 
wspólnych zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, 
przyrody i bezpieczeństwa. Każdego dnia dzieci robiły coś cie-
kawego i  niepowtarzalnego. Na zakończenie półkolonii wszyscy 
uczestnicy serdecznie się pożegnali i z uśmiechami na twarzach 
zakończyli wspólną przygodę.

           Organizatorzy: U. Kosicka, E. Witucka, d. Zarzycka
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Bezrozumny  wandalizm! 
Osiedlowy wandalizm - czyli umyślne ,bezsensowne niszcze-

nie cudzego mienia zwłaszcza publicznego.  Zastanawiam się ile 
trzeba mieć rozumu i siły, lub nie mieć tego rozumu tylko siłę, 
aby łamać ławki i stoły, które mają służyć nam mieszkańcom 
naszego osiedla ! Kolejny już raz zostały zniszczone dwa stoły i 
ławka na placu zabaw i wypoczynku przy ulicy Sabiny. Ile jesz-
cze zniszczeń będzie nim zostanie sfinansowany z budżetu Rady 
Osiedla i założony w przyszłym roku monitoring tego obiektu ? 
Obiekt ten ma służyć nam mieszkańcom i naszym pociechom 
! Śmiecie, butelki, wieczorne hałasy to obecna wizytówka placu 
zabaw przy ulicy Sabiny! Myślę, że wzmożone wieczorne patrole 
policji zdyscyplinują tych dla których mózg jest tylko ubocznym 
bezwartościowym organem ! A obiekt ten będzie naszą wizytów-
ką i miejscem wypoczynku dla wszystkich pokoleń chcących wy-
począć  - Stanisław Schupke

Informacja policji 
Komisariat Policji Poznań – Nowe Miasto informuje, że w 

okresie od dnia 1.07.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku na te-
renie rejonu służbowego 307 M – Antoninek – Zieliniec realizo-
wany będzie plan działania priorytetowego dotyczący przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi. Na terenie placu zabaw u zbiegu ulic Wandy i Sabiny. W 
tym okresie dzielnicowy oraz patrole policji będą przeprowadzali 
regularne kontrole oraz obserwacje wskazanego rejonu. Dzielni-
cowy odpowiedzialny za rejon służbowy: asp Marta Pieczurczyk 
– tel 519 – 064-598 ! 

Na żądanie mieszkańców obserwacją taką będzie również 
objęty obszar Parku przy ulicy Browarnej – Radny Stanisław 
Schupke

Uchwalono budżet osiedla na 2023 r.
Dnia 14.07.2022 w trybie zdalnym odbyła się XXXVI sesja 

Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole! Głównym punk-
tem w porządku obrad była dyskusja oraz głosowanie za przyję-
ciem budżetu Rady Osiedla na rok 2023. Pomimo uszczuplenia 
przez Radę Miasta Poznania budżetu naszego Osiedla o kwotę 
178.979 zł, udało się rozdysponować pozostałą kwotę na inwe-
stycje oraz zadania zaplanowane przez Radę na przyszły 2023 rok 
Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole większością gło-
sów przyjęła budżet na rok 2023! – Radny Stanisław Schupke

Ślubował nowy osiedlowy radny
W dniu 14.07.2022 w poczet Radnych Osiedla Antoninek – 

Zieliniec - Kobylepole został przyjęto pana Stanisława Schup-
ke. Zastąpił on Radzie Osiedla pana Roberta Olejnika, którego 
mandat radnego wygasł z powodu zmiany miejsca zamieszkania. 
Rada Osiedla składa podziękowanie panu Robertowi Olejniko-
wi, a panu Stanisławowi Schupke życzy  wielu osiągnięć dla do-
bra naszego  Osiedla  Rada Osiedla A-Z-K

Powstanie zielony skwer !
już niebawem zaniedbany, zaśmiecony  teren przy ulic Świę-

aopełka i Zbyłowita w Antoninku zmieni swój wygląd na pięk-
ne miejsce, w którym będzie można przysiąść i wśród nowych 
ciekawych nasadzeń zieleni wypocząć!już niebawem Zarząd 
Zieleni Miejskiej rozpocznie zagospodarowanie i urządzenie 
tego terenu.

Obecne doraźne uporządkowywanie skwerku  to wynik 
współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników  Doliny Cybiny - 
Wielkie dzięki Prezesowi Robertowi Nowakowi.

Rada Osiedla A-Z-K zmierza do łączenia działalności dla do-
bra naszego Osiedla z wszystkimi środowiskami działającymi  na 
tym terenie.                          Tekst i 4 zdjęcia Stanisław Schupke 

osiedle antoninek- zieliniec- kobylepole
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  Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA, mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w 
Bangkoku, gdzie pracuje  jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Mieszkam w Krainie Uśmiechu już ponad sześć lat, więc 
postanowiłem zrobić mały bilans tego, co mi się w tym kra-
ju podoba, a co nie. Całe moje życie tak się jakoś ułożyło, że 
znaczną jego część spędziłem (i nadal spędzam) poza granica-
mi Polski. Mieszkałem przez kilka lat w Stanach, potem spę-
dziłem ponad dziesięć lat w Szkocji, a obecnie od ponad już 
sześciu lat mieszkam w Tajlandii. Myślę, że daje mi to okazję 
do w miarę obiektywnego spojrzenia na najważniejsze aspekty 
życia w tym egzotycznym kraju.

Plusy:
POGODA. W Tajlandii słońce świeci przez cały rok. Kiedy w 

Europie nastaje jesienna plucha, w Tajlandii rozpoczyna się pora 
chłodna – najwspanialsza pora roku. Nie pada, a temperatura 
spada poniżej trzydziestu stopni. Praktycznie każdego dnia świe-
ci piękne słońce, które nie przypieka. Żyć, nie umierać. Kiedy 
moi znajomi w Polsce marzną przy minus dwudziestu stopniach 
ja rozkoszuję się dwudziestoma pięcioma stopniami na plusie.

LUDZIE. Wspaniali, mili, wiecznie uśmiechnięci, wiecznie 
wyluzowani i darzący nas farangów (czyli białych) wielką sym-
patią. Wystarczy, że na ulicy przypadkowo spojrzysz komuś w 
oczy, a ten, niezależnie od tego, czy dzieciak, starzec, czy piękna 
dziewczyna natychmiast posyła tobie uśmiech. Nie bez powodu 
ten kraj nazywa się powszechnie Krainą Uśmiechu.

PRACA. Zawód nauczyciela należy do najbardziej szanowa-
nych zawodów w Tajlandii. Wyżej są tylko mnisi buddyjscy uwa-
żani za osoby święte (z tą ich świętością to różnie bywa, ale to 
temat na inny artykuł…). Uczniowie szanują swoich belfrów w 
sposób nieporównywalny do nauczycieli w Polsce. Praca jest w 
sumie bezstresowa, nie ma nacisków ze strony dyrekcji, szkoły są 
zazwyczaj świetnie wyposażone. Nic, tylko uczyć.

POLITYKA. Jako farang, czyli biały jestem poza tym. Nie 
obchodzą mnie tajskie przepychanki na najwyższych szczeblach 
władzy, nie mam świadomości jakichś afer, skandali, czy korup-
cji (która jest tu przeogromna). Nie dociera to do mnie, a więc 
żyję kompletnie bezstresowo, czując się jakbym cały czas był na 
wakacjach.

PRZYRODA. O Buddo Oświecony! Temat-rzeka! Tajlandia 
jako kraj tropikalny może się pochwalić ogromną różnorod-
nością fauny i flory. Zanim tu przyjechałem uważałem, że dość 
dobrze znam się na owocach różnych stref klimatycznych. Taj-
landia szybko wyprowadziła mnie z błędu. Zobaczyłem tu na 
miejscu takie dziwolągi, o których istnieniu nie miałem pojęcia. 
Wszystkie przepyszne, wszystkie bardzo tanie i dostępne na wy-
ciągnięcie ręki. Istny raj!

KUCHNIA. No to dopiero temat! Bangkok słynie z taniego 
ulicznego jedzenia. Większość tajskich mieszkań nie posiada na-
wet kuchni, ponieważ jest ona kompletnie zbędna. Jedzenie na 

ulicy jest przepyszne, bardzo tanie i dostępne na każdym kroku. 
Nawet na najmniejszej uliczce napotkacie dwie-trzy lokalne gar-
kuchnie serwujące tajskie specjały.

Minusy:
POGODA. Tak, w porze chłodnej jest wspaniała. Ale niech 

tylko nadejdzie kwiecień – najgorętszy miesiąc w roku, a nieje-
den farang będzie przeklinał tajską aurę. Kiedy piszę te słowa w 
Polsce trwa właśnie fala upałów. Wyobraźcie sobie Drodzy Czy-
telnicy, że tutaj jeszcze większe upały trwają od kwietnia do paź-
dziernika. Dzień w dzień.

LUDZIE. Wspaniali, uśmiechnięci i… niewyobrażalnie le-
niwi! Załatwienie czegokolwiek w tajskich urzędach to droga 
przez mękę. Tajom nie chce się pracować i najchętniej leżeliby 
do góry brzuchami przez cały dzień. No i znalezienie Taja, który 
przyzwoicie mówiłby po angielsku to jak znalezienie igły w stogu 
siana…

PRACA. Tak, nauczyciele są szanowani, ale… ich praca nie 
jest tutaj traktowana zbyt serio. Niewielu Tajów postrzega edu-
kację jako wartość. Oni nie planują do przodu, nie myślą o 
swojej przyszłości. W szkołach panuje tu „no fail policy”, czyli 
przeświadczenie, że nawet największy głąb musi zdać i dyplom 
uzyskać. Skutecznie odbiera to ochotę do pracy belfrom z po-
wołania.

POLITYKA. To, że ja nie interesuję się tajską polityką nie 
oznacza, że tajska polityka nie interesuje się mną. To bardzo nie-
przewidywalny i niestabilny kraj rządzony przez junty wojskowe. 
Nikt mi nie zagwarantuje, że np. za rok nie dojdzie do władzy ja-
kiś twardogłowy dyktator, który postanowi wyrzucić wszystkich 
białych z kraju. Żyję więc jak na wulkanie.

PRZYRODA. Owszem, wspaniała, różnorodna i… jadowita! 
W Tajlandii żyje kilkadziesiąt gatunków jadowitych węży i żmij. 
Poza tym są tu skorpiony i skolopendry, których ukąszenie to 
gwarantowany pobyt w szpitalu. Aha! Nie zapominajmy także o 
komarach roznoszących malarię i dengę (gorączkę tropikalną)!

KUCHNIA. Tak, jest tania i smaczna. I niezdrowa jak chole-
ra! Tajowie do każdego dania dodają cukier i przemysłowe ilości 
glutaminianu sodu – polepszacza smaku. Obficie sypią go wszę-
dzie gdzie się da. Danie jest więc smaczne, ale o jego walorach 
zdrowotnych lepiej nie wspominać.

Tak, że widzicie Moi Drodzy Czytelnicy – każde lusterko ma 
plamy. Nic nie jest do końca takie piękne jak to opisują turystycz-
ne foldery. Ja na szczęście nie jestem turystą i mogę na ten kraj 
spojrzeć z nieco innej perspektywy.                   Mateusz Biskup

bilans emiGranta 
czyli plusy i minusy 

Życia w taJlandii

Podsumowując powiem, że podoba mi się ten kraj 
i dobrze w nim się czuję. 
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W tym miejscu na udostępnionym parafialnym terenie, w sobotę 3 września br., 
podczas Dni Sąsiada odbędzie się oficjalne otwarcie Otwartego Ogrodu Nadolnik.

potrzebujemy 
darów ziemi

Wkraczając w miesiąc sierpień 
uświadamiamy sobie, że za nami 
już połowa wakacji. Przemierzając 
różne zakątki polskiej ziemi nie 
sposób nie dostrzec, że z pól zni-
kają kolejne zboża. Pozostają tylko 
ścierniska po rzepakowych łanach, 
pszenicznych, jęczmiennych, żyt-
nich i owsianych. 

Kiedy wejdziemy w następny 
miesiąc, zaczną się wykopki ziem-
niaczane i buraczane, a potem jeszcze zaczną znikać dostojne 
plony kukurydziane i słonecznikowe. Taka kolej rzeczy – naj-
pierw jest orka i zasiew, potem troska, aby żywioły nie zniszczyły 
tych upraw, a na koniec rolnik mógł ucieszyć się owocami swoje-
go całorocznego trudu.

Po drodze jest jednak coś jeszcze. To rolnicze poczucie 
wdzięczności wobec Boga – naszego Stwórcy i Pana. Wyrażą to 
doroczne dożynki. Dla nas mieszczuchów sygnałem do tego będą 
napotykane często przydrożne dekoracje zapraszające na dożyn-
kowe obchody. Miałem to szczęście przez siedem lat posługiwać 
jako proboszcz w wiejskiej parafii i podziwiać wielkie zaangażo-
wanie rolników w to uroczyste podsumowanie czasu żniwowa-
nia. Była tam też i nieraz okazja do wielkiej modlitwy błagalnej, 
kiedy uprawom zagrażała susza. Zanim jednak w większości re-
gionów Polski wybrzmią doroczne dożynki my doczekamy się 
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na wsi 
często nazywane też świętem Matki Bożej Zielnej. Podczas tej 
uroczystości związanej z uczczeniem ostatniego Maryjnego do-
gmatu naszej wiary praktykowany jest też obrzęd błogosławienia 

bukietów zbóż, ziół i kwiatów. Zwyczaj ten współcześnie coraz 
bardziej symboliczny przypomina nam przede wszystkim praw-
dę, że matka ziemia nie tylko rodzi na polach to, co posłuży nam 
jako pokarm, ale również to, co będzie lekarstwem na cielesne 
dolegliwości. 

Dzisiaj w dobie coraz bardziej rozwiniętej medycyny zioło-
lecznictwo wydaje się reliktem przeszłości. Jednak o dziwo nadal 
ma bardzo wielu swoich zwolenników. Z tym często wiąże się 
często problem z naszą niecierpliwością. Kiedy bowiem współ-
czesne leki mają działać już "na wczoraj", zioła zaczynają skutecz-
nie oddziaływać po miesiącu systematycznego zażywania. To nas 
bardzo niecierpliwi. Taka jest jednak kolej spraw w naturze.

Niech nam te wakacyjne sierpniowe rozrywki pomagają w 
budowaniu postawy wdzięczności wobec Boga – Pana wszelkie-
go stworzenia. Obyśmy o tej zależności nie musieli dowiadywać 
się przy okazji toczonych po sąsiedzku wojen i dokuczających 
inflacji. Niech Bóg szczęści rolniczemu trudowi, a nam da wieść 
życie spokojne.                                         Ks. Zbigniew Szlachetka
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szkOła POdstawOwa  nr 45 im. OrP „POznań” Przy ul. harcerskieJ 3
ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 2021/22

,,Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
Szybko minęło te parę lat.
 Każdy z nas pewnie łezkę uroni, 
Zanim odejdzie w daleki świat”.
 Nadszedł długo wyczekiwany czas radości i wol-

ności.Czas odpoczynku po wielu miesiącach pracy 
– WAKACJE! 24 czerwca 2022r. ogodzinie 8.00. z 
murami szkoły pożegnali się uczniowie klas ósmych. 
Wykazali się talentem i dowcipem przygotowując dla 
zebranych krótki film o swoich zmaganiach ze szkol-
nymi wyzwaniami.     

Po dziesięciu miesiącach nauki  uczniowie  wszyst-
kich klas odebrali świadectwa szkolne. W czasie uro-
czystości  najwytrwalsi otrzymali z rąk dyrektora 
szkoły nagrody książkowe.                       

 Teraz przed nimi czas na relaks i odpoczynek, roz-
wijanie swoich zainteresowań oraz spotkania z rówie-
śnikami i wyjazdy.

WAKACjE NA STREFIE
dZIECIĘCEj PRZY SP 45

W miesiącach lipcu, a także w sierpniu, uczniowie 
SP 45 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, które odbywają się na bo-
isku wielofunkcyjnym przy szkole. 

Codziennie, pod okiem nauczycieli wychowania 
fizycznego dzieci i młodzież mogła pograć w piłkę 
nożną oraz koszykówkę, a gdy padał deszcz treningi 
przenosiły się do sali gimnastycznej. 

Uczestnicy grali również w "Piłkę chińską, "Pier-
ścieniówkę", rywalizowali na torach przeszkód, bawili 
się w berka, a w chwilach odpoczynku prowadzili wa-
kacyjne rozmowy.

Zapraszamy do fotorelacji z wakacji na strefie re-
kreacji.
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biuletyn policyjny

kiOsk Państwa 
grzegOrza i małgOrzaty 

Kiosk z warzywami, owocami i przetworami „przy 
tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy niezwykle  
cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych towa-
rów o walorach ekologicznych, nawet jeśli nie posiadają 
urzędowego certyfikatu. Placówkę  handlową od niepa-
miętnych lat prowadzą państwo Grzegorz i Małgorzata 
Gwizdek, dobrze znający wszystkich mieszkańców i przez 
nich równie dobrze znani. 

Oferowane w kiosku towary pochodzą z własnych 
upraw właścicieli i od sprawdzonych, pewnych dostaw-
ców. Klienta kiosku nigdy nie spotka rozczarowanie za-
kupami lub jakaś niemiła niespodzianka. Prawdziwe 
wzajemne zaufanie i życzliwość między sprzedającymi  
a klientami stwarzają zawsze miły klimat, którego próżno 
oczekiwać w supermarketach. 

Stojący pod piękną lipą kiosk u zbiegu ulic Łowickiej i 
Kostrzyńskiej w centrum Osiedla Warszawskiego dostar-
cza mieszkańcom  zdrowe warzywa, owoce i przetwory 
oraz zadowolenie z codziennych zakupów, za które można 
płacić również kartami.                                POLECMY! 

Ul. WIANKOWA. Mężczyzna lat 29, wbrew przepisom o bez-
pieczeństwie imprez masowych, będąc w stanie nietrzeźwości, 
wtargnął na teren imprezy masowej. Sprawca zatrzymany na go-
rącym uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. WARSZAWSKA. Na terenie działek  w trakcie libacji 
alkoholowej,  mężczyzna lat 64 poprzez uderzenie siekierą, a na-
stępnie ugodzenie nożem usiłował dokonać zabójstwa mężczy-
zny lat 53. Pokrzywdzony hospitalizowany. Sprawca zatrzymany.

Ul.  WARSZAWSKA. Poprzez wyłamanie okna przedosta-
no się do wnętrza domu jednorodzinnego, gdzie dokonano kra-
dzieży pieniędzy oraz biżuterii. Straty 22.200 zł.  

UBYSTRA. Zgłaszająca ujawniła wiszące na drzewie zwłoki 
mężczyzny. Denatem okazał się mężczyzna lat 65 (zam. Poznań) 
poszukiwany przez KP Poznań Nowe Miasto jako zaginiony. 

Ul. ŚWIĘTEGO ROCHA. Kobieta lat 18, poniosła śmierć w 
wyniku skoku z mostu do rzeki Warta. Ciało zostało wyciągnię-
te na brzeg ok. 500m od miejsca zdarzenia. Wcześniej denatka 
wysłała wiadomość SMS do koleżanki z deklaracją popełnienia 
samobójstwa. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności 
z udziałem Prokuratora, f-sza WTK KMP Poznań i WDŚ KP 
Poznań Nowe Miasto oraz biegłego. Wykluczono udział osób 
trzecich. 

Ul. WIEjSKA . Mężczyzna zawiadomił, iż n/n spraw-
ca podając się za pracownika banku oraz wykorzystując sieć 
teleinformatyczna uzyskał dostęp do jego konta w banku PKO 
BP a następnie dokonał przelewów na łączna kwotę 24009 zł.  
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. NAdOLNIK. Pokrzywdzona poinformowała, iż jej kon-
kubent  groził jej pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby wzbu-
dziły w zgłaszającej obawę spełnienia. Mężczyzna zatrzymany. 
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Pałac w Kobylepolu, zbudowany przez syna Anny Józefa 
Mycielskiego na miejscu starego dworu nad rzeką Cybiną.

niezwykła anna
z mielŻyńskich mycielska

Anna Maria z Mielżyńskich Mycielska, żona hrabiego Sta-
nisława Mycielskiego z Kobylepola, należała do grona niezwy-
kłych wielkopolanek, niestety niewiele już znanych współcze-
snym Polakom. 

Panią Annę szanowali nie tylko mieszkańcy Poznańskiego, ale 
i napoleoński marszałek André Massena czy Joseph von Zerboni, 
od 1815 roku do 1824 naczelny prezes Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego. Nawet nienawidzący Polaków jego następca Eduard 
Flotwell, nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zwo-
lennik silnej germanizacji, czuł wobec Anny respekt.

Wydano ją za mąż młodo za Bonawenturę Gajewskiego, miała 
z nim syna Józefa. Związek nie przetrwał. Pani Anna uzyskała 
rozwód, z czasem poślubiła Stanisława Mycielskiego, z którym 
była związana do końca i któremu urodziła kilkoro dzieci.

Była osobą zaradną i stanowczą. Umiejętnie zarządzała do-
mem, wykazując się zdolnościami ekonomicznymi, bo przyszło 
jej wychowywać dzieci w czasach niespokojnych: wojny napole-
ońskie, zabory, powstania, germanizacja, strata męża i synów.

Jej związek z hrabią Mycielskim zaczął się szczęśliwie. Mąż 
robił karierę w wojsku Napoleona, został adiutantem marszał-
ka Masseny, który odwiedził dworek Mycielskich w 1807 roku. 
Wtedy Anna urodziła mężowi drugą córeczkę, której chrzest-
nym został francuski książę. Ojciec chrzestny nadał dziewczynce 
imiona: Constance Victoire – Konstancja (Stanowczość) Wikto-
ria (Zwycięstwo), sugerując, że taka przyszłość czeka i malutką, 
i jej otoczenie.

Goszczony w dworku  marszałek Massena, człowiek pyszny 
i nietaktowny, na sugestię, że warto wziąć pod uwagę restaura-
cję polskiego królestwa, odparł, że w Polsce nie ma ludzi, którzy 
mogliby nią rządzić. Towarzystwo przy stole zamilkło skonfun-
dowane. Poza jedną osobą – czyli panią Anną, która piękną fran-
cuszczyzną poinformowała gościa, że nie widzi problemu, bo Po-
lacy „znajdą drogę na Korsykę”. Massena, słysząc zawoalowaną 
groźbę (a brawurę i odwagę Polaków sam Bonaparte doceniał), 
zamilkł i tematów politycznych nie podejmował więcej.

Annę odwiedzał jeszcze jako książę, a późniejszy król – Fry-
deryk Wilhelm IV, władca Prus. Tak cenił sobie spotkania z nią 
i pogawędki, że nawet gdy miał do wyboru obiad z hrabiną a 
uroczystość przygotowaną przez Flotwella, wybrał wizytę u pani 
Anny. 

W 1813 roku zmarł jej mąż, a ona została z szóstką dzieci. Nie 
załamała się, tylko wzięła zarządzanie majątkami w swoje ręce, 
starając się zachować dla dzieci, jak najwięcej ziem rodowych, 
i jak najlepiej wychować potomków na dobrych ludzi. Okazała 
się zaskakująco dobrze zorientowaną w kwestiach administra-
cyjnych i ekonomicznych. Nie bała się konfrontacji z pruskimi 
urzędnikami. Wiedziała, jakie ma prawa i nie pozwoliła się oszu-
kać. Nie udało się jej zachować wszystkich ziem, straciła dobra 
szamotulskie, spłacając nimi długi, i musiała sprzedać dworek w 
Poznaniu przy Ogrodowej (dzisiaj to park przy Starym Browa-
rze), co wymusił na niej nadprezydent Flottwel, płacąc poniżej 
wartości.

Często ubierała się w czarną suknię, nie przywiązywała wagi 
do błyskotek (nie ma jej portretów, ale można się domyślać, że 
wyglądała równie pięknie jak kobieta na obrazie Grottgera Poże-
gnanie powstańca (fot. u góry strony). 

Na pierwszym miejscu stawiała dobro dzieci, którym przeka-
zała szacunek dla wartości, a nie dóbr materialnych. Nauczyła 
je żyć bez wygód z poszanowaniem dla pracy. Była to przecież 
pierwsza połowa XIX wieku, gdy w Wielkopolsce rozwijał się 
nurt organicznikowski.

Hrabina Anna Maria dbała o wykształcenie dzieci. Panna 
Konstancja wyrosła na mądrą i zaradną kobietę. Jej mężem był 
sławny pułkownik Józef Breza, twórca Topograficznej mapy Kró-
lestwa Polskiego, odznaczony krzyżem Virtuti Militari podczas 
walk z 1831 roku.

Anna była typem kobiety-Spartanki. Jak sama stwierdziła 
„Wszystkich moich synów oddałam ojczyźnie – ona trzech za-
chowała sobie; mogła była nie zwrócić mi żadnego, nie skarżę się, 
jej prawa mają pierwszeństwo przed moimi”. W powstaniu listo-
padowym poległ syn Józef Gajewski z pierwszego małżeństwa, 
oraz Franciszek i Ludwik z drugiego. Hrabina opłakała całą trój-
kę, o śmierci Franciszka dowiedziała się z opóźnieniem, bo bliscy 
nie chcieli jej informować, gdyż pielęgnowała kolejnego rannego. 
Nie obnosiła się ze swoim cierpieniem, przeciwnie - była roz-
mowna i zabawna w towarzystwie, aby nie zasmucać innych.

Michał po zakończeniu walk 1831 roku wyemigrował, więc w 
pobliżu matki został tylko Józef, ten, który przebudował dwór w 
Kobylepolu i rozkręcił browar. 

Hrabina MAnna Mycielska przeżyła 78 lat, przy jej śmierci w 
1840 roku był znany poznański lekarz Ludwik Gąsiorowski. Czu-
wał przy niej z córką Konstancją i wnuczką Celestyną całą noc. 
Jej śmierć była bolesną stratą dla bliskich i wszystkich, którzy ją 
znali.                                                                  Aneta Cierechowicz
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lipcowe wydarzenia w dps 
dOm POmOcy sPOłeczneJ Przy ul. kOnarskiegO

W lipcu, w naszym domu wiele się działo. Upalne dni spędza-
liśmy w zacienionym ogrodzie grając w gry stolikowe, kalambury, 
jedząc pyszne lody dla ochłody :) 

Nie zapominamy o piciu dużej ilości wody! W ogrodzie naszego 
Domu zagościła również muzyka. Pani Dominika Dopierała z Fun-
dacji Nordoff Robbins, która prowadziła zajęcia z projektu Zamek 
Otwarty Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Zajęcia z muzyko-
terapii wywołały wiele pozytywnych emocji wśród naszych Miesz-
kańców oraz Podopiecznych Oddziału Dziennego Pobytu. W lipcu 
wybraliśmy się również na wycieczkę do Skansenu w Dziekanowicach 
oraz uczestniczyliśmy w Święcie Policji na Placu Mickiewicza w Po-
znaniu.                                         Tekst i zdjęcia Hanna Szymkowiak
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