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MARTA GRABOWSKA w Scenie Na Piętrze
Piosenkarka pochodzi  z Antoninka, a mieszka na Osiedlu Warszawskim

Mocne 

Kiedy kilka lat temu, po występie Marty Grabowskiej w 
Domu Kultury „Pod Lipami" pisałem, że nie raz jeszcze usły-
szymy o tej wokalistce, nie myliłem się. W piątkowy wieczór, 
21 października, jeszcze bardziej perfekcyjna i jeszcze doj-
rzalsza muzycznie, artystka wystąpiła w przeszło godzinnym 
recitalu, prawie w całości poświęconym Annie German. Orga-
nizatorem koncertu była Estrada Poznańska.

Natura obdarzyła Martę Grabowską tembrem głosu, do złu-
dzenia przypominającym Annę German i prawdopodobnie to 
zadecydowało o tym, że kiedy zdała sobie z tego sprawę, cały czas 
doskonaląc umiejętności, poszła wokalnie w tym właśnie kierun-
ku. I choć myliłby się bardzo ten, kto pomyślałby, że w związku z 
tym artystka specjalizuje się wyłącznie w repertuarze Anny Ger-
man, to jednak bardzo dobrze, że przy swoich walorach głosowych 
ten repertuar sobie upodobała. Publiczność, która wypełniła salę 
Sceny na Piętrze do ostatniego miejsca, w większości wiedziała 
czego się spodziewać po recitalu, bo znała artystkę już z wcze-
śniejszych koncertów, ale wrażenie jakie piosenkarka wywarła na 
tych, którzy wcześniej tej okazji nie mieli, było trudne do prze-
cenienia. Artystka od pierwszego utworu zawładnęła publiczno-
ścią bez reszty. Tym bardziej, że repertuar zaprezentowany przez 
nią tego wieczoru, nie pozostawił wątpliwości co do tego, że były 
to najbardziej znane i charakterystyczne przeboje Anny German. 
„Człowieczy los", „Tańczące Eurydyki", „Greckie wino", „Bal u 
Posejdona", „Cztery karty", „Być może", „Jesteś moją miłością", 
czy „Melodia dla synka" to niektóre tylko tytuły, które dają obraz 
klimatu w jaki Marta Grabowska wprowadziła publiczność. Nie-
zwykle trafnym okazał się wybór utworu „Time to say goodbay" 
zaśpiewanego z wielkim powodzeniem na bis, bo tym właśnie 
wykonaniem artystka udowodniła publiczności, że jej możliwości 
wokalne nie ograniczają się jedynie do repertuaru Anny German. 
Nie sposób pominąć dodatkowego waloru koncertu, jakim byli 
wysokiej klasy muzycy towarzyszący piosenkarce: Jacek Skow-
roński – fortepian i kierownictwo muzyczne, Jarosław Chmie-
lewski – gitara oraz Paweł Głowacki – gitara basowa i mandoli-

na. Nie trudno więc sobie wyobrazić, jak bardzo udany był to 
koncert, a niżej podpisany i zapewne nie tylko on, jest przeko-
nany o tym, że Anna German z wielką życzliwością spoglądała 
z Nieba na Martę Grabowską, radując się z tego, że dzięki niej 
tego wieczoru mogła być razem z nami.

                 Ryszard Bączkowskz, zdjęcia Maciej Zakrzewski
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Wystawa w Muzeum Archeologicznym

W świecie starożytnym rozpowszechnione były zwyczaje 
łączące ucztowanie z kultem zmarłych. Wizerunki kobiet i 
mężczyzn, półleżących na łożach w trakcie składania ofiar z 
wina, zostały przedstawione na egipskich stelach grobowych 
pochodzących z czasów, gdy kraj ten znajdował się pod pa-
nowaniem rzymskim. Zabytki te, wraz z ołtarzem ofiarnym 
i antycznymi naczyniami ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie i Muzeum Narodowego w Poznaniu, można oglą-
dać  w Pałacu Górków. 

ucztowanie  ze zmarłymi

Artefaktom towarzyszą materiały opisujące przejawy troski 
starożytnych mieszkańców basenu Morza Śródziemnego o to, 
by w zaświatach ich bliscy mogli ucztować wiecznie. Zwiedzają-
cymogą również poznać zagadnienie synkretyzmu - połączenia 
idei i elementów z różnych wyznań. Znajduje on odbicie w sztuce 
znad Nilu i skłania badaczy do rozważań nad religijnością Egip-
cjan przez stulecia, które nastąpiły po podboju tych ziem przez 
Aleksandra Wielkiego.

Ekspozycja będzie dostępna  aż do 12 lutego 2023 roku. 
W każdą sobotę wstęp na wszystkie ekspozycje Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu jest wolny. Przypomina-
my, że darmowo zwiedzać można również renesansowy 
dziedziniec Pałacu Górków z wejściem przez zabytkowy 
portal na ulicy Klasztornej. 

83. rocznica pierwszych wysiedleń

W sobotę 5 listopada o godz. 12, obok pamiątkowego ka-
mienia przy ul Bałtyckiej, rozpoczęło się spotkanie  osób 
uczestnicących w uczczeniu 83. rocznicy w pierwszych uwię-
zień w obozie Lager Glowna skąd uwięzionych deportowano 
następnie do różnych miejscowości na terenie tzw Generalnej 
Guberni.  

Wysiedlenia całych rodzin z ich mieszkań w Poznaniu czy in-
nych miejsc Wielkopolski były brutalne i przysparzały ofiarom 
ogromnych cierpień. Napadnięci nocnym najściem niemiekich 
bandytów ludzie mieli kilkanaście minut, żeby spakować swoje  
rzeczy i opuścić mieszkanie, zajmowane następnie przez Niem-
ców. Wyrzuceni nie wiedziieli co ich dalej czeka.

Wkrótce po zajęciu Poznania Niemcy utworzyli obóz przesie-
dleńczy zwany Lager Glowno. Wypędzanie Polaków było two-
rzeniem rasistowskiej tzw. „przestrzeni  życiowej” dla Niemców.

W latach 1939-1940 przez Lager Glowna przeszły ponad 33 
tysiące osób. Konieczne jest godne upamiętnienie wypędzonych 
Wielkopolan. Temu ma służyć  pomnik, którego projekt udało 
się wyłonić w ubiegłym roku, a który ma stanąć na rogu ulic To-
warowej i Powstańców Wielkopolskichw Poznaniu.

Urząd Miasta Poznania kończy negocjacje z autorem projektu 
w sprawie wykonania pomnika, pieniądze są zabezpieczone i nie 
powinno być przeszkód w postawieniu monumentu.            MD

następna już przy pomniku

  Po rocznicowej uroczystości przy pamiątkowym kamieniu.
Na zdjęciu: niektórzy uczestnicy spotkania z  gronem 

sędziwych dziś ofiar niemieckiego barbarzyństwa i ich bliskich.
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„piękno rodzi się w bólach”
  Antoninek: Pierwszy w Poznaniu  budowany od podstaw Osiedlowy Dom Kultury

Tak zatytułowałem mój poprzedni artykuł na temat budo-
wy naszego Osiedlowego Domu Kultury w Antoninku.  Przed-
stawiłem Państwu z jaką ignorancją i opieszałością podcho-
dzą urzędnicy miejscy do tematu tak ważnego dla wszystkich 
nas mieszkańców, jakim jest przygotowywana  budowa  Domu 
Kultury na naszym osiedlu Antoninek- Zieliniec-Kobylepole. 

Z zapewnień dyrekcji Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (WGN) wynikało, że sprawa już definitywnie zostanie 
rozwiązana podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11 paź-
dziernika 2022. W porządku obrad  ujęto podjęcie uchwały prze-
kazującej działkę przy ul. Chociebora  Estradzie Poznańskiej, 
jako głównemu operatorowi projektu, z uwagi na brak osobo-
wości prawnej Rady Osiedla.  Początkowo wszystko szło po na-
szej myśli, Komisja Kultury wydała pozytywną opinię chwaląc 
i akceptując pomysł.  Kłopoty rozpoczęły się kilka dni później 
na Komisji Budżetowej. Przedstawiciel WGN rzucił hasło, iż on 
w tym wszystkim widzi możli-
wość zmarnotrawienia środków 
miasta z uwagi na to, że Dom 
Kultury będzie zlokalizowany 
na terenach pod tzw. III Ramę 
(co jest oczywistą nieprawdą i 
wprowadzeniem w błąd Rad-
nych) i w przypadku jej budowy 
osiedlowy dom kultury zostanie 
zburzony, a tym samym miej-
skie środki zostaną zmarno-
wane. Urzędnik WGN  prosił 
członków komisji o zastano-
wienie się nad tym problemem. 
Komisja większością głosów nie 
dała pomyślnej opinii procedowa-
nemu projektowi uchwały umożli-
wiającej przekazanie działki Estradzie.

Do tego wszystkiego dołożono kłamliwą  informację, że to 
Estrada próbuje robić sobie wspaniały interes. Rozebrała bez 
pozwolenia stary Dworek Stablewskich, by zapewnić sobie 
możliwość wybudowania Domu Kultury w Antoninku.

Rada Miasta, mimo wszystko,  postanawia w punkcie 20 po-
rządku obrad zająć się wspomnianym projektem uchwały. Po 
rozpoczęciu omówienia punktu 20 porządku obrad,  na sesji roz-
pętało się piekło. Zarzucano Estradzie manipulacje i bezprawne 
rozebranie dworku. Zaczęły padać pytania czy w ogóle  ta inwe-
stycja jest potrzebna, czy to wszystko ma sens.  Czy miasto może 
wydać tak duże pieniądze, wobec  możliwości ich zmarnotrawie-
nia

ja w tej sesji uczestniczyłem zdalnie, bez prawa głosu. Pełen 
napięcia i nerwów widziałem jak przedmiotowo traktowana 
jest  Rada Osiedla. Tak jakby dla  „Państwa Radnych Miej-
skich”,  Rada była nic nieznaczącym przysłowiowym piątym 
kołem u wozu. Nie pofatygowano się o informacje u źródeł, u 
nas w Radzie AZK,  byśmy rozwiali  Szanownym Radnym   te 
wszystkie bzdurne wątpliwości. 

Państwo Radni nie wpadli nawet na pomysł o pytania wyja-
śniające do obecnego na sesji przedstawiciela WydziałuGospo-

darki Nieruchomościami, do którego należał  rozebrany dworek 
o przyczyny jego rozbiórki oraz datę jej dokonania. Padła nawet 
absurdalna propozycja odrzucenia projektu uchwały i odesłania 
go ponownie do omówienia na komisjach, co by znaczyło prze-
sunięcie całej  sprawy na nieokreślony termin, a zgromadzone 
środki mogłyby wobec inflacji wystarczyć może tylko na funda-
mentybudynku.

  Najważniejszą jak widać dla Radnych była bijatyka politycz-
na, nie wnosząca nic merytorycznego do sprawy. Mnie szcze-
gólnie bulwersuje fakt, iż duża grupa radnych Miasta nie przy-
gotowuje się do obrad na Sesję, powtarzane są różne głupoty i 
nieprawdy, byle by tylko zabrać głos i pokazać się, że Ja mogę coś 
zrobić na przekór. Nieważne są potrzeby społeczne, nieważne są 
problemy, najważniejsze jest politykierstwo, by zrobić na złość 
drugiej stronie.   

Zarządzono w końcu głosowanie i uchwała o przekazaniu 
działki na rzecz Estrady Poznańskiej została przyjęta: 16 za, 1 
przeciw, 11 wstrzymało się.

Wszyscy nam przychylni i zainteresowani stworzenia naszego 
osiedlowego domu kultury odetchnęli z ulgą. I ja odetchnąłem,  
a po tylu nerwach i stresie jeszcze bardziej widzę, że ta walka ma 
sens i będzie przez nas wygrana, ponieważ z nami są mieszkań-

cy A-Z-K popierający zde-
cydowanie budowę domu 
kultury w Antoninku dla 
całego osiedla A-Z-K.

A tak celem wyjaśnienia 
radnym miejskim:  Estra-
da Poznańska jest jed-
nostką miejską, pracującą 
na rzecz Poznania i jego 
mieszkańców i nie prowa-
dzi prywatnych interesów.  
Dworek przy ul. Chocie-
bora został rozebrany kil-
kanaście lat temu bo był 
w ruinie. Obecny na sesji 

rzedstawiciel  WGN  nie za-
reagował na  głupoty, pomó-

wienia, bzdury i nieprawdy. 
Inicjatorem budowy Domu Kultury na Osiedlu A-Z-K była 

tylko i wyłącznie Rada Osiedla. Ona zgromadziła środki  pocho-
dzące z jej budżetu i w jej imieniu mogę wszystkich Radnych za-
pewnić, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana. Natomiast 
wiem , że z pewnością marnowane są środki miejskie na diety dla 
wielu radnych, którzy nie przygotowują się na sesje, a zabierając 
głos powielają usłyszane bzdurne i kłamliwe informacje,  nie ma-
jące nic wspólnego z prawdą i rzeczywistym stanem rzeczy.

Od samego początku Rada Osiedla AZK zadeklarowała bez-
partyjność i otwarcie na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą 
pracować na rzecz Miasta Poznania i jego mieszkańców. Jesteśmy 
zbulwersowani i oburzeni  upolitycznieniem   naszego projektu 
osiedlowego domu kultury. 

Przedstawione wyniki głosowania dają dużo do myślenia. 
Wstrzymanie się od głosu oraz nawet jeden sprzeciw wszyst-
kich członków PIS świadczy, że nawet w tak ważnych spo-
łecznych tematach nie liczy się dobro społeczne, człowieka, 
mieszkańca, tylko polityczna bijatyka  bierze górę. jestem 
przekonany, iż nasza społeczność nie gęsi, a język swój pokażą 
przy urnach wyborczych.                        Mieczysław Wachowiak

                                              Przewodniczący Rady Osiedla AZK

Wizja Osiedlowego Domu Kultury w Antoninku
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Komisariat Policji  Dzielnicy Poznań Nowe Miasto
przy ul. Polanka 24

osiedle antoninek- zieliniec- kobylepole
z prac rady osiedla
PAŹDZIERNIKOWA SESjA 
Podczas kolejnej, październikowej XXXIX Sesji Rady Osiedla  

AZK, która odbyła się w dniu 20 października 2022 roku, rad-
ni osiedla zajmowali się bieżącymi tematami napływającymi od 
mieszkańców, zarówno dotyczącycymi bezpieczeństwa drogo-
wego jak i swarunków zycia  na naszym osiedlu. Omawiane rów-
nież były tradycyjnie wszystkie dokumenty wypływające obecnie 
z Rady Osiedla do poszczególnych urzędów Miasta Poznania  jak 
i dokumenty wpływające z tychże urzędów do Rady Osiedla. 

                                                        Stanisław Schupke RO AZK 

  SPOTKANIE Z POLICjĄ
W dniu 27 października 2022 roku odbyło się kolejne cy-

kliczne spotkanie przedstawicieli Rad Osiedli dzielnicy Nowe 
Miasto z Komendantem Komisariatu Policji na ul. Polanka. 
Komendant Policji przedstawił raport z działalności Policji na 
Nowym Mieście w ostatnim czasie. 

 Jednym z głównych tematów były nagminne kradzieże mają-
ce miejsce na prywatnych posesjach jak  i w mieszkaniach oraz 
oszustwa metodą „na wnuczka” ! Komendant prosił również o 
przekazanie wszystkim mieszkańcom naszego osiedla zachowa-
nie szczególnej ostrożności podczas odwiedzin grobów swoich 
bliskich podczas tegorocznego Święta Zmarłych ! Przekazał kilka 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, którymi kierować się po-
winniśmy w całym okresie oktawy dni Wszystkich Świętych! 

- Wyjeżdżając z domu, czy opuszczając mieszkanie sprawdzić, 
czy wszystkie okna oraz drzwi są zamknięte. Jeśli mamy alarm, 
pamiętajmy, żeby go załączyć lub poprosić zaufanego sąsiada, 
aby zwrócił uwagę na nasz dom, a w przypadku zauważenia cze-
goś niepokojącego natychmiast zawiadomić policję na numer 
alarmowy 112.

W komunikacji miejskiej, szczególnie kiedy będzie tłoczno 
pamiętajmy, aby torebki, plecaki, saszetki były zapięte, trzymaj-
my je blisko ciała, pod ręką.

Wybierając się na cmentarz nie zabierajmy ze sobą dużej go-
tówki, czy kosztowności, które mogą paść „łupem złodzieja” ! 

W każdym przypadku natychmiast zawiadomić o tym fakcie 
policję. Pomimo zdenerwowania i stresu postarać się zachować 
spokój, skoncentrować się na ich rzeczowym opisaniu szczegółów 
zdarzenia, Spotkanie to dało również możliwość przekazania 
naszych trudnych problemów związanych z bezpieczeństwem 
na naszym osiedlu. W spotkaniu również wziął udział przed-
stawiciel straży miejskiej, który również przedstawił działania 
strażników na naszym osiedlu.   Stanisław Schupke RO  AZK

opieka nad cmentarzem
Cmentarz przy ul. Leśnej najduje się obecnie pod zarządem 

Usług Komunalnych Miasta Poznania. Wolontriusze  sprawu-
jący pieczę nad cmentarzem, wspólnie z Radą Osiedla Anto-
ninek-Zieliniec-Kobylepole, wypracowują najlepszą metodę 
przeprowadzenia inwestycji, zabezpieczającej cmentarz. 

Wkrótce pojawi się nowa nawierzchnia centralnego pla-
cu, później ogrodzenie, miejsce na odpady, może bra-
ma w innym miejscu.  Aby to wszystko  mogło być wyko-
nane przez Usługi Komunalne,  musi najpierw powstać 
profesjonalny projekt. Kiedy to nastąpi, miejska jednostka 
przystąpi do prac  tym roku lub  na początku następnego. PS 

  Odnowiony i zabezpieczony społecznym staraniem krzyż 
na głównej alejce  porządkowanego cmentarza przy ul. Leśnej.

Tablica informacyjna przy wejściu na cmentarz
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Elmenty wnętrza wyburzonego zabytkowego budynku byłej sali potkań przy ul. Głównej 
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zespół szkolno-przedszkolny nr 7  w antoninku
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. 

                                                                            ks. jan Twardowski
Stało się tak jak w wierszu Heleny Bechlerowej: „przyszli-

śmy tu z myślą o tych, których już nie ma”…Nad nami było 
jesienne niebo. Przed nami las i kwatery niewielkiego cmen-
tarza  przy ulicy Leśnej), który oficjalnie został zamknięty w 
1962 roku…

W te dwa październikowe dni (27 i 28 X) zatrzymaliśmy się 
tutaj na dłużej. Posprzątaliśmy mogiły i zapaliliśmy znicze. W 
zadumie przyjrzeliśmy się często już nieczytelnym inskrypcjom 
nagrobnym i dzięki naszym wychowawczyniom (pani A.Pie-
chocie i pani K.Tomczewskiej-Sierant)  poznaliśmy historię tego 
miejsca oraz niektórych pochowanych tu osób. Teraz przekaże-
my tę historię dalej. I zachęcimy jeszcze innych do społecznego 
angażowania się w opiekę tym cmentarzem, który jest już prze-
cież nierozerwalną częścią funeralnej historii miasta Poznania.                                                                                                                                        
                            Klasa 4c i klasa 8b  Szkoła nr 87 w Antoninku

dbamy o cmentarz

Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w 
Antoninku uczestniczy w kampanii „9 Miesięcy Dobro-
czynności”„Bezinteresowna pomoc, najlepsza lekcja 
człowieczeństwa”

Jak wychować swoje dziecko na mądrego, empatycznego i 
życzliwego człowieka? Proces wychowawczy jest długi i żmudny, 
ale przynosi efekty, jeśli od najmłodszych lat pokazujemy dzie-
ciom, że pomaganie najsłabszym jest czymś naturalnym. Jednym 
z elementów  kształtowania wrażliwości młodego człowieka jest 
angażowanie go do udziału w akcjach charytatywnych. 

W tym roku szkolnym świetlica ZSP nr 7 po raz drugi stała 
się orędownikiem działań Fundacji Good Challenge. W ra-
mach październikowej kampanii „9 Miesięcy Dobroczynno-
ści” uczniowie wrażliwi na los zwierząt przynosili do świetlicy 
podłoże do kuwet dla kotów przebywających w schroniskach. 

Jak zwykle społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania. 
Zjednoczeni  wspólnym celem zebraliśmy ponad 270 kg żwir-

uczenie człowieczeństwa ku, który trafi do organizacji zajmujących się ratowaniem życia i 
zdrowia zwierząt.   Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że nie 
są obojętni na los czworonogów.  

W imieniu fundacji Good Challenge oraz opiekunów zwie-
rząt, do których trafi pomoc ,dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w październikową akcję.                   Maria Gołda

W październiku - Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek 
Szkolnych w bibliotece ZSP nr 7 dużo się działo.

Uczniowie klas 3 – 6 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bi-
bliotecznej „Czytam z sercem”. Z tej też okazji klasa 3a poznawała 
„Księgę uczuć”. Dzieci wraz z wychowawcą  nazywały  uczucia i 
emocje, które im towarzyszą w życiu codziennym. 

Zorganizowano zbiórkę książek i biblioteka wzbogaciła się  o 
35 nowości.

W konkursie plastycznym dla klas 1-3 pt. „Ilustrujemy wier-
sze Marii  Konopnickiej” dzieci  miały okazję pokazać swój ta-
lent. Wszystkie wyróżnione prace można oglądać na tablicy 
„Wieści   z biblioteki”. 

9 października włączyliśmy się po raz pierwszy do Międzyna-
rodowej Akcji Czytelniczej „Przerwa na czytanie”.  Akcja reali-
zowana była w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”.  Wraz z innymi szkołami biliśmy rekord w czytaniu 
na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie prawie 
wszystkich klas starszych  czytali w różnych miejscach szkoły 

swoje ulubione książki  przedszkolakom i klasom młodszym 
czytali wychowawcy. Akcja służyła pularyzacji czytania oraz in-
tegracji społeczności szkolnej. Wszystkim dziękujemy za udział 
w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że za rok będzie nas czytają-
cych jeszcze więcej!!!                           Zespół promocyjny ZSP 7

w bibliotece zsp nr 7
Społeczność ZSP nr 7 zebrała 270 kg  żwirku

bardzo potrzebnego schroniskom dla zwierząt.
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szkoła podstawowa nr 55 w kobylepolu
Od pięciu już lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 biorą 

udział w charytatywnym Biegu Motyli, z którego dochód prze-
kazywany jest na wsparcie Hospicjum Palium w Poznaniu. 

W sobotę 8 października br. młodzież i dzieci wraz z rodzica-
mi i rodzeństwem oraz setkami innych pomagających pobiegli 
lub poszli wokół jeziora Malta wspierani kibicowaniem wolon-
tariuszy i sami stając się wolontariuszami Motylego wolontariatu 
na rzecz Hospicjum Palium, bo pomaganie dodaje skrzydeł!

                                                                      Monika Baszczyńska

BIEGAMY I POMGAMY KÓŁKO CHEMICZNE 
W naszej szkole (SP 55 w Poznaniu) działa kółko chemiczne 

adresowane do chętnych i ambitnych uczniów klas 7-8.Nsze za-
jęcia służą rozbudzaniu zainteresowań uczniów wiedzą chemicz-
ną oraz rozwijają pasje badawcze uczestników. Stanowią także 
formę nauki, która pozwala na efektywniejsze zapamiętywanie 
oraz przyswajanie nie zawsze łatwej dziedziny wiedzy.

.                                       Miłosz Gozdalik, nauczyciel chemii

Długo czekaliśmy na ten moment, ale cierpliwość się opła-
ciła i wreszcie mamy piękny, kolorowy plac zabaw ku radości 
naszych uczniów. We wtorek 11 października  Panie Dyrek-
tor uroczyście zaprosiły nas na nowy plac zabaw.  

Radość i uciecha jest ogromna, każdego dnia korzystamy z 
ćwiczeń, relaksu i zabawy w tym naszym wyjątkowym ogródku 
szkolnym, który powstał na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 
dzięki zaangażowaniu radnego miejskiego Andrzeja Rataja. 

Dziękujemy!                                          Społeczność SP55 

NOWY PLAC ZABAW
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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”.

wyjazd
integracyjny

  Muszle przydaczni olbrzymiej  jako zbiorniki na deszczówkę

                               Autor w świątyni Wat Lahard

Belfrom też czasem należy się chwila odpoczynku od obo-
wiązków służbowych. Minusem pracy  nauczyciela w Tajlandii 
są bardzo krótkie wakacje. Pierwszy semestr roku szkolnego 
zaczyna się w połowie maja i trwa do końca września, a na-
stępny semestr rozpoczyna się w listopadzie i trwa do poło-
wy marca. Dzieci mają więc dwumiesięczne wakacje wiosną 
(pół marca, kwiecień i pół maja) oraz miesięczne ferie jesienią 
(cały październik). 

Ale to dzieci! Nauczyciele tak fajnie nie mają. Nawet pod-
czas wakacji musimy być w szkole i organizować tzw. Summer 
Camp – coś w rodzaju półkolonii dla dzieci, które nie wyjechały 
na wakacje. Poza tym mamy masę roboty papierkowej – należy 
przygotować plany lekcji na następny semestr, wyliczyć średnią 
ocen i takie tam. Wolne mamy jedynie w kwietniu (tydzień lub 
dwa) podczas święta Songkran, czyli obchodów tajskiego Nowe-
go Roku oraz tydzień w październiku (zależy od szkoły). Aha! 
No i mamy jeszcze tydzień wolnego między Swiętami Bożego 
Narodzenia, a „naszym” Nowym Rokiem. I tyle. 

Nijak nam się równać z nauczycielami z Europy, którzy cieszą 
się dwumiesięczną kanikułą. Tę małą liczbę wakacji rekompen-
sują nieco liczne dni wolne z okazji różnych świąt buddyjskich 
lub urodzin któregoś z członków rodziny królewskiej.

W tym roku w październiku szkoła nie zdecydowała się na 
organizowanie wspomnianego Summer Camp i wspaniałomyśl-
nie dała nam cały tydzień wolnego. A co więcej – zorganizowała 
nam wyjazd integracyjny nad morze do prowincji Rayong.

Przyznam się szczerze, że byłem dość sceptyczny wobec tego 
wyjazdu. Szkolne wycieczki rzadko bywają udane. No, ale odmó-
wić było głupio. Zwłaszcza, że jestem jedynym białym nauczycie-
lem w szkole i moi tajscy koledzy i koleżanki mogliby pomyśleć, 
że specjalnie się od nich izoluję. No trudno, zdecydowałem się 
poświęcić na te dwa dni.

Okazało się, że moje obawy były zupełnie płonne. Wycieczka 
okazała się nadzwyczaj udana.

Wyruszyliśmy w drogę wcześnie rano w czwartek 6 paździer-
nika. Po drodze do Rayongu zatrzymaliśmy się w świątyni Wat 
Laharn. To taka tutejsza tradycja – Tajowie ruszając w podróż 
zatrzymują się w jakiejś świątyni i składają datki w intencji szczę-

śliwego jej przebiegu. Swiątynia Wat Laharn słynie z ogromnego 
złotego posągu Luang Pu Thim – słynącego z mądrości mnicha, 
który żył w XIX wieku.

Nasz ośrodek zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Charaktery-
styczną ciekawostkę tego miejsca stanowią monstrualne muszle 
przydaczni olbrzymiej – największego małża świata ustawione tu 
i ówdzie jako zbiorniki na deszczówkę.

Rozpakowaliśmy się i poszliśmy na plażę, gdzie ośrodkowy 
kaowiec przygotował dla nas różne gry i zabawy integracyjne. 
Były więc grupowe wyścigi na plaży zezwiązanymi nogami(fot 
niżej) gra w siatkówę, chair ball (odmiana koszykówki

Była oczywiście i kąpiel w morzu Zatoki Tajlandzkiej

Po przebraniu się, poszliśmy na kolację. Podano wiele owo-
ców morza, które uwielbiam. Potem nastąpiła część nieoficjal-
na. Tajowie to wspaniały naród, ale alkohol im najwyraźniej nie 
służy... Już po dwóch piwach niektórzy zataczają się i bełkoczą. 
Dlatego unikam picia z nimi – polskiej dawki alkoholu mogliby 
bowiem nie przeżyć.

Noc minęła spokojnie, przeszkadzało mi tylko nie-
znośne chrapanie mojego współlokatora. Rano po obfi-
tym śniadaniu ruszyliśmy w drogę powrotną do Bangkoku.   
Tajskie wyjazdy integracyjne nie różnią się zbytnio od polskich.                                                                                                                                        
                                                                                 Mateusz Biskup
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 Obelisk w Bichniowie  ku czci 43 mieszkańców tej wsi 
zamordowanych przez Niemców 28 listopada 1943 r. 

jak co roku jesienną porą wy-
ruszyliśmy z parafii na Głównej 
autokarową pielgrzymką na ja-
sną Górę. Chciało by się ją na-
zwać parafialną, ale jej zasięg 
co do uczestników jest o wiele 
większy niż nasza parafia. Tak 
było zawsze, kiedy przez szereg 
lat zajmowała się jej przygoto-
waniem i realizacją p. Arleta 
Kujawa. Tak jest też obecnie, 
kiedy po śmierci p. Arlety zaj-
muję się tym osobiście.

Jak co roku nie jest to tylko Jasna Góra, ale coś jeszcze. Tą spe-
cjalną atrakcją stały się tym razem okolice Secemina leżące już 
w województwie świętokrzyskim. Tam bowiem niektórzy miesz-
kańcy naszej parafii i naszego miasta zostali wygnani przez hitle-
rowskiego okupanta. Więc póki jeszcze żyją ostatni poznaniacy, 
którzy doświadczyli tego wygnania, postanowiliśmy zobaczyć na 
własne oczy to, co do tej pory słyszeliśmy z ich opowiadań.

Najpierw więc odwiedziliśmy sanktuarium maryjne w Dzierz-
gowie, gdzie w ołtarzu głównym umieszczony jest obraz – ikona 
z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten przywiózł 
ze wschodu, spod Beresteczka dowódca chorągwi krakowskiej 
Jan Stanisław Myszkowski. Trzynaście lat po jego przywiezieniu i 
umieszczeniu w kościele wydarzyła się szczególna historia, która 
zadecydowała, że odtąd Maryję nazywa się tutaj „płaczącą”. Przez 
kilka dni bowiem z oczu Maryi płynęły łzy.

Drugim i to najbardziej dramatycznym miejscem, które od-
wiedziliśmy, był Bichniów. Tam pośrodku spokojnej wsi znajdu-
je się skromny obelisk upamiętniający odwetową pacyfikację tej 
wsi. Hitlerowscy zemścili się w ten sposób na niewinnych miesz-
kańcach za zabicie przez partyzantów w okolicznych lasach kilku 
polujących tam niemieckich oficerów. Pomnik upamiętnia 43 
osoby – często całe rodziny, których jedyną winą było to, że byli 
w domu i że byli Polakami.

tak przy okazji... Na koniec odwiedziliśmy Secemin – siedzibę miejscowej gmi-
ny i parafii. Poznaliśmy piękny gotycki kościół i doświadczyliśmy 
gościnności miejscowych władz samorządowych, którzy ciesząc 
się z tego, że poznaniacy pamiętają o serdeczności mieszkańców 
ziemi świętokrzyskiej z czasów II wojny światowej, obdarowali 
nas pyszną zupą i gorąca kawą.

Parafialny  barokowy kościół w Seceminie.
Z pewnością bywali tu wygnani przez Niemców Poznaniacy
Potem już nasze drogi powiodły prosto do Częstochowy, do 

Czarnej Madonny, gdzie przeżyliśmy Apel Jasnogórski, Mszę 
św. przed obrazem Matki Bożej i oczywiście Drogę Krzyżową na 
wałach jasnogórskich. Dopełnieniem naszego pielgrzymowania 
stało się nawiedzenie „przeprośnej górki” z małym sanktuarium 
św. Ojca Pio. Tak oto tradycji stało się zadość i już rodzi się w 
myślach planowanie co do następnej dorocznej pielgrzymki, ale 
o tym to później.

Pozdrawiam serdecznie i skromnie przypominam, że 
w sobotę 5 listopada w samo południe odbędzie się rocz-
nicowe spotkanie przy „kamieniu wypędzonych” przy 
ul. Bałtyckiej. Proboszcz z Głównej ks. Zbigniew Szlachetka

          Rynek w Seceminiez symbolicznym sercem dla ludzi .
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
      KOMISARIAT WODNY
Nasza klasa odwiedziła komisariat wodny na Ratajach. Za-

poznaliśmy się z pracą policjantów  oraz zwiedziliśmy policyjne 
hangary. Każdy z nas mógł wsiąść do radiowozu, motorówki i 
na skutery wodne. Obejrzeliśmy również sprzęt m.in. kajdanki, 
pałkę, koło ratunkowe, kapok itp. Na zakończenie czekała na nas 
niespodzianka - piesek, który jest przygotowywany i szkolony na 
psa policyjnego. Zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w Światowym Dniu 

Tabliczki Mnożenia, który w tym roku obchodzony był 7 paź-
dziernika. Uczniowie klas 4 - 8 mieli okazję sprawdzić umiejęt-
ność rozwiązywania łamigłówek w zakresie mnożenia i dzielenia 
liczb, a także wzięli udział w szkolnym konkursie "Arcymistrz 
mnożenia".

          BIEG CHROBREGO
Reprezentacja SP45 wzięła udział w Ogólnopolskim Biegu 

Chrobrego, który odbył się przy Szkole Podstawowej nr 17 w 
Poznaniu. Nasi zawodnicy rywalizowali na dystansach 500m, 
1000m i 1500m. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym 
duchem walki i zaangażowaniem, a pięcioro z nich stanęło na 
podium: Agata P. z klasy 8b, Liliana K., Wojciech Ż., Paweł K. z 
klasy 2a oraz Helena N. z klasy 3a.

Wszystkim czestnikom serdecznie gratulujemy.

       DZIEŃ ŁAMIGŁÓWEK 
czniowie klas 1-3 wzięli udział w Dniu Łamigłówek. Dzieci 

z zaangażowaniem i entuzjazmem rozgrzewały swoje umysły 
poprzez układanie puzzli, kodowanie czy rozwiązywanie krzyżó-
wek matematycznych. Dużą atrakcją okazały się "biegane" zada-
nia matematyczne. Rozwiązywanie łamigłówek uczy logicznego 
myślenia, rozwija kreatywność i wyobraźnię, warto więc poświę-
cić im trochę czasu.

       FINAŁ ROZGRYWEK 
W ostatnich ośmiu tygodniach chłopcy z klas 2. i 3. rywalizo-

wali w zawodach piłkarskich organizowanych przez KS Koziołek 
na boisku MOS.

 Tego typu rozgrywki odbywają się już od wielu lat. W tym 
roku szkolnym zgłosiliśmy udział dwóch zespołów z naszej szko-
ły – drużynę klas drugich oraz drużynę klas  trzecich.

Dnia 22 października br.odbył się finał rozgrywek. Nasze ze-
społy  turniej zakończyły samymi wygranymi.

Dziękujemy za wsparcie rodzicom zawodników oraz gratulu-
jemy naszym młodym piłkarzom. Czekamy również z niecierpli-
wością na kolejne turnieje.
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józef mycielski z kobylepola
Hrabina Anna z 

Mielżyńskich Myciel-
ska, opisywana tu w 
jednym z poprzednich 
numerów, miała kil-
ku synów – jednym z 
nich był józef Roman 
Stanisław Mycielski  
urodzony w 1801 roku.
(fot obok). Rozpoczął 
naukę w Poznaiu, a na-
stępnie matka wysłała 
syna do Berlina, gdzie 
chłopiec kształcił się 
najpierw w gimnazjum francuskim, a potem na tamtejszym 
uniwersytecie. 

Po zakończeniu nauki ruszył w podróż do Włoch dla posze-
rzenia horyzontów oraz podreperowania zdrowia. Motty pisze 
o słabości piersiowej, prawdopodobnie astmie. Mycielski odwie-
dził Francję i Anglię. W tej ostatniej zaprzyjaźnił się ze starszym 
od siebie  sir Williamem Drummondem, szkockim dyplomatą. 
Drummond darzył młodzieńca taką sympatią, że zaproponował 
mu swój majątek (80 tysięcy funtów) w zamian za zgodę na usy-
nowienie Józefa. Mycielski propozycję odrzucił, gdyż nie chciał 
opuścić Polski i rodziny.

Gdy wrócił do Poznania, wpadł w tarapaty, gdyż zarzucono 
mu, że nie odbył służby w wojsku pruskim. Karl von Röder, do-
wódca V korpusu, zwolennik antypolskiej polityki, wezwał hra-
biego do odbycia powszechnej służby wojskowej, grożąc karą. 
Hrabia  argumentował, że nie będzie służył jako zwykły żołnierz, 
należy mu się stopień oficerski. Konflikt okazał się poważny i 
Mycielski wyjechał do Warszawy. Tu obracał się w arystokratycz-
nych kręgach, zyskując poważanie. Zyskał nawet przychylność 
cara Aleksandra I, który mianował go swoim kamerjunkrem, 
czyli szambelanem, dworskim urzędnikiem pełniącym służbę 
przy panującym. Uzyskawszy ten tytuł Józef wrócił do Poznania 
oświadczając, że teraz może wstąpić do wojska, ale tylko w stop-
niu kapitana. Hrabia może trafiłby do więzienia, gdyby nie żona 
namiestnika  Wielkiego Księstwa Poznańskiego księżna Ludwika 
Radziwiłłowa. Dzięki swoim znajomościom na pruskim dworze 
zażegnała niebezpieczeństwo. 

Hrabia wrócił do Warszawy i podjął pracę w departamencie 
spraw zagranicznych Królestwa Polskiego, ale zrezygnował po 
trzech latach gdy jego brata oskarżono o udział w antycarskim 
spisku Pawła Pestela. (zdjęcie 1.  Wyjechał do Paryża i pozostał 
tam do wybuchu PowstaniaListopadowegp  w 1830 r. 

Wtedy wrócił do Polski w towarzystwie Aleksandra Walew-
skiego (zdjęcie 2), syna Napoleona i  Marii Walewskiej. Zatrzy-
mano młodzieńców przy granicy, ale wykupili się i po kilkudnio-
wej tułaczce  dotarli do powstania. Hrabia Mycielski walczył pod 
Dębem Wielkim i Grochowem (jednej z najkrwawszych bitew 
utrwalonej na obrazie Wojciecha Kossaka – zdjęcie 3). Został 
ranny, o czym donosiła jego matce m.in. Klaudyna Potocka. 
Wiemy ze wspomnień Klaudyny z Działyńskich Potockiej, że za-
chował się w bitwie odważnie i męstwa dowiódł niejednokrotnie, 
o czym świadczy przyznanie mu złotego krzyża Virtuti Militari 
i(zd.5). Hrabia walczył w powstaniu dalej, dosłużył się stopnia 
porucznika, był adiutantem dowódcy Tomasza Łubieńskiego – 
generała Napoleona i pruskiego hrabiego (zd. 6). W tym czasie 
trzej bracia Józefa zginęli, a czwarty był ciężko chory: Franciszek 
poległ pod Rajgrodem, Ludwik stracił życie w bitwie pod Ol-

szynką Grochowską, podobnie jak przyrodni  brat Józef Gajew-
ski (syn Anny z pierwszego małżeństwa), a Michał nabawił się 
choroby płuc.

Być może dlatego władze powstania zdecydowały się go wy-
słać Józefa z misją dyplomatyczną do króla Prus. Po przekrocze-
niu granicy Józef zachorował na cholerę i zanim wrócił do zdro-
wia, Warszawa padła, a potem i całe powstanie. 

Hrabia myślał o emigracji, ale troska o matkę nakazała mu po-
wrót do majątku i opiekę nad posiadłością oraz matką pogrążoną 
w cierpieniu po stracie tylu synów. Wspominałam w jednym z 
poprzednich artykułów o działaniach Józefa w majątku (odbu-
dowa i przebudowa budynków, otwarcie browaru i mleczarni). 
W tych wszystkich zabiegach wspierała go ukochana żona Izabe-
la Brzostowska, poznana podczas powstania. Dochowali się kil-
korga dzieci: wiemy o dwóch synach i córeczce – chłopiec zmarł 
w wieku 6 lat, dziewczynka była młodsza, wieku dorosłego dożył 
Franciszek. Śmierć dzieci była dla rodziców dotkliwym ciosem, z 
którego Józef długo nie mógł się otrząsnąć. Hrabia poświęcił się 
działalności gospodarczej. Przez Wielkopolan był szanowany za 
wkład w rozwój gospodarczy i ekonomiczny regionu. Cała uwa-
gę poświęcił pracy w majątku i działaniom społecznym. Zawsze 
gościnnie przyjmował wszystkich, którzy zawitali w jego progi, a 
bywali to czasami uczniowie z Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
spędzający czas na wycieczce pod opieką profesorów.

Pożegnał się ze światem 10 kwietnia 1885 roku (trzy lata po 
ukochanej żonie) w wieku 84 lat. W nekrologu bliscy podkreślili 
patriotyzm zmarłego, szlachetność i zasługi dla ojczyzny. Spoczął  
w grobowcu rodzinnym w Gostyniu. Aneta Cierechowicz
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biuletyn policyjny
Ul. Gdyńska.Nn sprawca poprzez wybicie szyby w drzwiach 

kierowcy włamał się do pojazdu marki Audi z którego dokonał 
kradzieży akumulatora, koła dojazdowego oraz skrzynki narzę-
dziowej. Straty 1200 zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. jana Pawła II. Zgłosiła kobieta lat 38 że dwóch n/n 
sprawców w okolicy dworca MPK Poznań Rondo Rataje doko-
nało naruszenia narządów ciała w ten sposób , że nieznanym 
przedmiotem uderzyli zgłaszającą w twarz z lewej strony, następ-
nie zgłaszająca upadła na ziemię i była uderzona kilkukrotnie 
n/n przedmiotem w tył głowy, kopana po ciele co spowodowało 
obrażenia w postaci obrzęku okolicy policzka lewego,złamania 
jarzmowo-szczękowo-oczodołowe i złamania łuku jarzmowego 
po stronie lewej, a następnie w/w sprawcy dokonali zaboru w 
celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki Vivo S33 o 
wartości 1000zł. Miejsce monitorowane.

 Ul. Wieżowa. Zgłosił mężczyzna /zam. Pobiedziska/, że n/n 
sprawca z otwartego terenu budowy dokonał kradzieży prze-
dłużaczy elektrycznych, lampy halogenowej oraz przewodów 
elektrycznych. Straty na szkodę firmy budowlanej w wysokości 
3000zł. 

Ul. Bydgoska. Na maila sekretariatu Szkoły Muzycznej  
przyszła wiadomość o treści: "wy k...y w budynku zamontowa-
no bombę odłamkową która zostanie zdetonowana po rozpo-
częciu zajęć edukacyjnych i zginą wasze i ukraińskie bachory to 
zemsta za atak terrorystyczny na Krymie wojna nie ma granic!". 
Dyrektor placówki zarządził ewakuację pracowników w ilości 5 
osób i poinformował, że na ogrodzeniu zewnętrznym szkoły wisi 
przedmiot nieznanego pochodzenia, przypominający element 
samochodowy. 

Ul. Krzywoustego. Nn sprawca wykorzystując nieuwagę 
zgłaszającej Agnieszki T. /zam. Poznań/ z kieszeni marynarki na 
terenie stacji paliw BP dokonał kradzieży telefonu marki Huawei 
P30 pro wartości 1800zł. 

Ul. Zawady. Mężczyzna lat 32 (zam. Poznań) zatrzymany 
na gorącym uczynku przez f-szy WK KMP P-ń, posiadał środki 
odurzające i psychotropowe w postaci suszu roślinnego koloru 
brunatno zielonego (marihuana) o wadze 80,35g i zbrylonej sub-
stancji koloru jasnego o łącznej wadze 4,43g. 

Ul. Termalna. Mężczyzna, lat 35 (zam. Śrem), ob. Buł-
garii - na terenie Term Maltańskich usiłował opłacić pobyt na 
basenie kartą płatniczą VISA należącą do Teresy A. (bdb) lecz 
zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie w/w 
karty przez właścicielkę. Zatrzymany na gorącym uczynku przez 
Dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. Miejsce zdarzenia mo-
nitorowane. Po czynnościach osadzony w PDOZ Nowe Miasto.   
Ul. PIWNA. Kobieta zgłosiła, że jej syn lat 32 (zam. Poznań) 
będący w stanie nietrzeźwości grożąc popełnieniem samobój-
stwa wraz ze swoimi dziećmi synem lat 10 i córką lat 9 oddalił 
się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Przed oficjal-
nym zgłoszeniem zaginięcia powrócił wraz z dziećmi do miejsca 
zamieszkania. Poszukiwania I poziomu prowadził KP Poznań 
Nowe Miasto. Dzieci po zbadaniu przez Pogotowie Ratunkowe 
pozostały pod opieką babci - zgłaszającej. Mężczyzna (0,72 mg/ 
l w wydychanym powietrzu) podejrzany o narażenie na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swoich 
dzieci po sporządzeniu dokumentacji osadzony w PDOZ Nowe 
Miasto. 

Ul. Warszawska . Nieznany mężczyzna poruszający się po-
jazdem marki BMW na stacji benzynowej "AMIC" dokonał kra-

dzieży paliwa o łącznej wartości 531,89 zł. Straty na szkodę w/w 
stacji.  Miejsce zdarzenia monitorowane.  

Ul. Nowotarska. Mężczyzna lat 28 /zam. Poznań/, kobieta 
lat 37 /zam. Poznań/, kobieta lat 18 /zam. Poznań/ mężczyzna 
lat 24/zam. Poznań/ mężczyzna lat 31/zam. Poznań/ zatrzyma-
ni przez dzielnicowych KP Nowe Miasto jako osoby podejrzane 
o kradzież energii elektrycznej poprzez pominięcie urządzenia 
pomiarowego.  

Ul. Bodawska. Kierujący pojazdem Man TGS z naczepą 
(trzeźwy),  jadąc wewnętrznym pasem ruchu ulicy na wysoko-
ści przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, przejechał 
przez nie uderzając w jadącego na rowerze mężczyznę (zam. Po-
znań), który poniósł śmierć na miejscu. Brak sygnalizacji świetl-
nej. Zabezpieczono nagranie z kamery samochodowej

Rondo Śródka. Kierująca, lat 41  (zam. Poznań,trzeźwa)  
pojazdem m-ki BMW jadąc ulicą Wyszyńskiego prawym pasem 
ruchu wykonując manewr skrętu w prawo   na przejeździe dla 
rowerów zderzyła się z  kierującym rowerem. Poszkodowany ro-
werzysta lat  14, (zam. Poznań) przetransportowany do szpitala 
na ul. Wrzoska.W wyniku potrącenia   doznał złamania kości 
łódeczkowatej lewej i prawej dłoni , złamania paliczka dalszego 
palca trzeciego lewej dłoni. 

Ul. Kobylepole. 100 m przed ulicą Borówki  nietrzeźwy  
mężczyzna, lat 47  w wyniku przewrócenia się lub potrącenia  
przez nn pojazd doznał  złamania  8 i 9 żebra,  Po zaopatrzeniu w 
szpitalu przyjęty na  oddział w celu obserwacji.

Ul. Starołęcka. Kobieta lat 46 (bez st.m.zam.) w sklepie 
"Żabka" dokonała płatności na kwotę 90,48 zł. kartą płatniczą nie 
będącą jej własnością. Zatrzymana na gorącym uczynku przez 
funkcjonariuszy OPP Poznań. Miejsce zdarzenia monitorowane. 
Po czynnościach osadzona w PDOZ Nowe Miasto.  

Ul. Wieżowa. Zgłosił mężczyzna /zam. Poznań/, że niezna-
ny sprawca na terenie budowy poprzez przecięcie kłódek doko-
nał włamania do dwóch kontenerów, skąd dokonał zaboru w celu 
przywłaszczenia dwóch młotów udarowych czym spowodował 
łączne straty w kwocie 14000 zł. Teren nie objęty monitorin-
giem. Wykonano oględziny z udziałem technika kryminalistyki 
w wyniku których zabezpieczono ślad działania narzędzia oraz 
wymaz.

Ul. Starołęcka. Mężczyzna /zam. Poznań/ zawiadomił, że 
były pracownik sklepu Żabka wykorzystując nieuwagę dokonał 
kradzieży pieniędzy z kasy fiskalnej oraz artykułów spożywczych 
na łączną kwotę 1 609,69zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Warszawska. Zgłosiła kobieta /zam. Poznań/ , że nie-
znany sprawca poruszający się pojazdem m-ki VW na terenie 
stacji paliw Orlen dokonał zaboru paliwa On w ilości 62,42 l  

Ul. Skibowa. N/n sprawca dokonał kradzieży portfela z za-
wartością dowodu osobistego, prawa jazdy, leg. posiadacza broni 
oraz pieniędzy w kwocie 2200zł.  

Ul.Główna. Na terenie budowy nieznany sprawca dokonał 
kradzieży kontenera biurowego wraz z wyposażeniem oraz 120 
sztuk szalunków systemowych. Łączna wartość start 73 800 zł.

Ul. Dymka. Nieznany sparwca poprzez  siłowe wyszarpnię-
cie pokrywy siedziska dokonał włamania do motoroweru marki 
Blinkee e-cruise, a następnie kradzieży akumulatora oraz uszko-
dzenia zamka zabezpieczającego i osiewki/panelu przedniego. 
Teren nie jest monitorowany Straty 3000 zł. 

Ul. Folwarczna. głosiła  kobieta /zam. Poznań/ o tym, że 
n/n sprawca z klatki schodowej dokonał kradzieży roweru mar-
ki Track koloru srebrno-szarego. Straty na szkodę zgłaszającej 
6000zł. Rower nie był znakowany przez policję. Miejsce zdarze-
nia nie jest objęte monitoringiem. 
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zasłużona sława
Kiosk z warzywami, owocami i przetworami zwany 

„Przy tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy nie-
zwykle  cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych 
towarów o walorach prawdziwie ekologicznych. Placów-
kę  handlową od niepamiętnych lat prowadzą Państwo 
Grzegorz i Małgorzata Gwizdek, dobrze znający wszyst-
kich mieszkańców i przez nich równie doskonale 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 próż-
no 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 moż-
na płacić również kartami.     GORĄCO  POLECMY! 

Kiosk pod koroną lipy

Niektóre z urządzeń i konstrukcji na nowym placu zabaw przy ul. Kutnowskiej





Zabytkowy dziś browar w Kobylepolu 

 miał być zrewitalizowany przez Nickel   
 do końca 2022 roku  

zbudowany przez Józefa Mycielskiego 


