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Fot. Hieronim Dymalski

Ogród z konkursu „Zielony Poznań” na Os. Warszawskim.

Przypadający w świeto narodowe, odpust w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Kobylepolu jest ważnym wydarzeniem dla mieszkańców.

Radosne wakacje dzieci z parafii w Antoninku.

Oryginalną odpustową tradycją stało się święcenie nie tylko ziół 
i kwiatów, ale  również płodów pól, sadów  i ogrodów.

Doraźny remont nawierzchni ul. Smołdzinowskiej.

Dziedziniec Urzędu Miasta ma się stać zieloną oazą. Przycięto stare dzrewa przy szkole KSW przy ul. Mińskiej. 
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dewastacja ulicy św. Kingi

sygnały z magistratu

Do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 

Odpust
w Kobylepolu

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że nasza międzyosie-

dlowa biblioteka przy ul. Tomickiego na Koman-
dorii – po przerwie wakacyjnej – będzie czynna 

od 14 września br. 

 Redakcja „MY”                   tel. 61 876 84 88,
www. czasopismomy.pl                   e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. (061) 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

Dziękujemy za pismo przesłane w odpowiedzi na nasze zapy-
tanie. Niestety, w Pana piśmie nie znaleźliśmy żadnych informa-
cji, o które pytaliśmy. Po pierwsze „utwardzono” drogę, która 
jest droga pieszą i która, jeśli ma być utwardzona, musi spełniać 
szczególne warunki. (...) Po drugie przy tzw. utwardzaniu doszło 
do dewastacji części zielonej Doliny Szklarki. Zniszczono drzewa 
oraz krzewy. Poszerzono dotychczasową drogę zasypując dolinę. 

W związku z brakiem konkretnej informacji od Pana, oczeku-
jemy - na podstawie przepisów dotyczących ujawniania informa-
cji publicznych - udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania. 

- Czy wykonano projekt tzw. utwardzenia ulicy św. Kingi?
- Czy sporządzono operat środowiskowy dotyczący wpływu 

tzw. utwardzenia na środowisko?
- Czy konsultowano ingerencje w Dolinę Szklarki z Wydzia-

łem Ochrony Środowiska?
- Czy dokonane utwardzenie spełnia warunki uchwały Rady 

Miasta w zakresie infiltracji wód gruntowych?
- Prosimy też o ujawnienie korespondencji dotyczącej robót 

interwencyjnych na ul. św. Kingi.
Jednocześnie zakładamy, że skoro na wniosek jednego miesz-

kańca (dla nas anonimowego) można ściągnąć ciężki sprzęt, pra-
cowników oraz asfaltowe śmieci (materiał pofrezowy), to na list 
wielu mieszkańców Pana reakcja będzie jeszcze szybsza. Dlatego 
prosimy o usunięcie z ulicy św. Kingi rozsypanych i wgniecio-
nych w grunt śmieci (materiału pofrezowego) oraz doprowadze-
nie drogi do poprzedniego stanu. 

Jednocześnie informujemy, że ulice Świętochny, Dobroch-
ny i Władymira to jedyne nieutwardzone ulice w naszej części 
osiedla. Nie chcemy, aby ZDM rozsypywał na tych ulicach swój 
materiał pofrezowy. Niektórzy nasi mieszkańcy czekają od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia na wykonanie kanaliza-
cji burzowej oraz na położenie na ulicach pozbruku i ułożenie 
chodników.                                     Z poważaniem (15 podpisów)

Do wiadomości: prezydent Poznania, Rada Osiedla, redakcja 
„Głosu Wielkopolskiego” redakcja miesięcznika „MY”

Do miejskiej spółki, znanej jako Zarząd Komunalnych Za-
sobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu, weszli ostatnio agenci 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mają sprawdzić czy pod-
czas budowy komunalnych mieszkań przy ul. Podolańskiej doszło 
do defraudacji setek tysięcy publicznych złotych. Informacje o ta-
kich nadużyciach pojawiają się od wielu miesięcy. Prezesem ZKZL 
w okresie objętym kontrolą był Jarosław Pucek, który tworzył 
wspomnianą spółkę obiecując, że pozwoli mu ona zdobyć więcej 
pieniędzy na budowę komunalnych mieszkań. Z pewnością spełnił 
pierwszą część obietnicy. 

Poznańscy radni otrzymali w sierpniu br. anonimy donoszące 
o bardzo złym traktowaniu pracowników gabinetu prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka przez zastępcę dyrektora tej komórki. Może 
to oznaczać rzeczywiście niedopuszczalne zachowanie przełożo-
nych wobec podwładnych, ale równie dobrze może to być próba  
szkalowania szefów, którzy od personelu oczekują po prostu dobrej 
pracy. Poprzednio poszczególne wydziały Urzędu Miasta stanowi-
ły zamknięte klany, których członkowie wzajemnie się popierali do 
upadłego, mając za nic interes publiczny. 

W Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach pod rządami 
obecnego prezydenta, a więc od grudnia ub. roku, zatrudnienie 
wzrosło o 11 etatów. Niedużo? Bardzo dużo, bo wyborcy ocze-
kiwali uzdrawiającego odchudzenia całej urzędniczej struktury. 
Podczas wyborczej kampanii prezydenckiej padały obietnice prze-
prowadzenia rzetelnej analizy potrzeb personalnych i ograniczenia 
kosztownej biurokracji. Zamiast tego mamy jej widoczny wzrost i 
to bardzo rozczarowuje wyborców. 

Zatrudniony przed dwoma miesiącami jako zastępca prezy-
denta Poznania Arkadiusz Stasica zamierza tak zmienić GOAP, 
aby ta chora spółka przestała powiększać straty i zaczęła je niwelo-
wać. Nowy wysoki urzędnik Poznania zapowiedział też likwidację 
kontenerów socjalnych przy ul. Średzkiej, nazywając je rozwiąza-
niem niegodnym XXI wieku. Wiceprezydent jest doświadczonym 
fachowcem bezpartyjnym. Ostatni przymiotnik zyskuje mu sym-
patię mieszkańców. Oby nie okazał się przeszkodą w odpowiednio 
długim zajmowaniu obecnego stanowiska.        Marcin Dymczyk

W całym kraju niezwykle uroczyście  - z naręczami kwiatów, 
bukietami kwiatów, bukiecikami ziół i zbóż – obchodzono 15 
sierpnia św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To rów-
nież dzień odpustu w parafii Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu. 
Mszę odpustową sprawował ks. Mieczysław Urbaniak, proboszcz 
parafii pw. Ducha Świętego w Antoninku.

 Święcono, a to już tradycja w tej parafii, nie tylko kwiaty, ale 
też piękne barwne kompozycje owoców, warzyw, poukładanych 
w wiklinowych koszach. A potem parafianie te smakowitości 
mogli zabrać do domu. Fotograficzne ,,sprawozdanie” z uroczy-
stości można obejrzeć na www.wniebowzieta.arch.poznan.pl

Na stronie po lewej: dwa zdjęcia z odpustowych uroczystoći.
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uwaga - szKoła!

praca i zabawa

Zastanawiam się w jakim nastroju roz-
poczynałam kolejne lata swojej edukacji 
5–4 dekady temu. Słowo ,,stres” nie było 
wówczas znane, ale na pewno jakiś niepokój  
czyhał. Zdaje się, że dotyczył takich błahych 
spraw, że aż śmieszne to dziś. Czy Ala/Kry-
sia/Bożenka (imiona kolejnych ,,przyjació-
łek”) zechcą siedzieć ze mną w jednej ławce? 
Czy Dobrunia znowu skłóci mnie z innymi 
koleżankami? Kto nas będzie uczył? 

Czytam teraz ponure raporty Towarzystwa Edukacji Antydy-
skryminacyjnej i inne statystyki dotyczące  polskiej szkoły. Jawi się 
ona jak jakiś obóz przetrwania, w którym trzeba mieć nie lada od-
porność psychiczną, aby tę edukację przetrwać. Niektórzy nie dają 
rady i stąd mnożące się samobójstwa. Jak tego dyskryminowanego 
chłopaka z Puszczykowa...

Dzieciaki popełniają samobójstwa, bo są dręczone z powodu in-
ności: rasowej, religijnej, z powodu kalectwa, biedy i braku mod-
nych gadżetów. A na naszym osiedlu mieszkała niegdyś dziewczy-
na  - śliczna Mulatka, nazywana żartobliwie czekoladką. Zdaje się, 
że przez wszystkich traktowana z sympatią...  Oczywiście, i kilka 
dekad wstecz zdarzały się perfidne grupki, które dręczyły okular-
ników (z tego powodu nigdy nie przyznałam się, że kiepsko widzę i 
okularów nie nosiłam), dzieci z dysfunkcją mowy czy słuchu. 

Owszem, zawsze były dzieci biedniejsze, z ,,wybrakowanymi” 
rodzicami (dziś mówi się o rodzinach patologicznych, wówczas – o 

pijackich, złodziejskich). Tworzyły jakieś swoje grupy. Dostawały 
szkolne śniadanie, może jeszcze inną pomoc. Z gruntu rzeczy po-
zostałych to nie interesowało. Nikt się z nich nie śmiał, bo…  wzbu-
dzały strach! 

Czytam o dzisiejszej przemocy. Mam wrażenie, że kiedyś tego 
słowa w uczniowskim słowniku nie było. Co nie oznacza braku ja-
kiś rękoczynów. Były wojny na worki ze szkolnymi kapciami (jeśli 
czyta to ktoś młody to wyjaśniam, że trzeba było obuwie zmieniać 
na miękkie pantofle). Mało co bolało a pisku było co niemiara.  Ot, 
i cała przemoc!

Snuć te wszystkie wspominki można by bez końca.  Mam wraże-
nie, że koniec tamtego dość uporządkowanego choć szarego świa-
ta szkoły zaczął się wraz z końcem... mundurków czy fartuszków 
szkolnych, wraz z nastaniem owych ,,kolorowych sobót”, gdy w 
szkole można było zabłysnąć jakąś ,,kreacją”. Tamten świat skoń-
czył się wraz z początkiem rodzicielskiej pogoni za pieniądzem, 
kiedy czasu dla dzieci jest coraz mniej (więc usprawiedliwiono to 
tzw. bezstresowym wychowaniem).

Dziś rządzi młodość. I same kontry. Uczniowie kontra rodzice i 
nauczyciele. Dorośli jak dzieci bezradni (a może to forma wygod-
nictwa?). Dzieci w roli dorosłych.  Brak porozumienia w domu, 
dzieci (często agresywne, bezczelne) kontra przerażeni rodzice. 
To samo w szkole. I jeszcze brak porozumienia szkoły z domem 
uczniów. A i często rodzice kontra nauczyciele.

I jakoś nie widać mądrego rozwiązania. Niestety... 
                                                                             Ewa Kłodzińska
*O relacjach uczeń-szkoła-rodzina mowa jest również w 

rozmowie ,,Spotkania z psychologiem” w tym wydaniu „MY” 

Odbiory techniczne remontów, interwencje 
(zwłaszcza po ostatnich nawałnicach), przy-
gotowania do festynów - zajmują nam dużo 
czasu i pochłaniają mnóstwo energii. Zakoń-
czyła się część osiedlowa konkursu ,,Zielony 
Poznań”. Komisja miała twardy orzech do 
zgryzienia typując zwycięzców, gdyż nasze 
ogrody i balkony są naprawdę piękne!

W dniu 5 września (sobota) o 
godz.16.00 rozpocznie się event inte-
gracyjny przy ul. Borówki (Darzybór). Wraz z ,,Monarem”, Po-
gotowiem Społecznym, Bankiem Żywności i Przystankiem Folwarczna 
jesteśmy współorganizatorami tej imprezy. Prosimy o liczny udział na-
szych mieszkańców (szczegóły na plakacie). 

W dniu 13 września (niedziela) od godz.14.00 na polanie 
za gospodą ,,Młyńskie Koło” bawimy się na Festynie Osie-
dlowym. W programie: muzyka country zespołu Cashflow, pokazy 
Bractwa Kurkowego, strzelnica sportowa, biegi sztafetowe oraz pierw-
szy osiedlowy ,,bieg za lisem”, wystąpy maluchów uczęszczające do 
osiedlowych przedszkoli, kabaret ,,Pod napięciem”, najnowsze modele 
aut fabryki VW w Antoninku, kiermasz rękodzieła, pieczenie kiełbasek 
(gratis) oraz koncert wokalny pani Marty Grabowskiej, śpiewającej pio-
senki Anny German.

W imieniu Rady Osiedla oraz własnym zapraszam wszystkich miesz-
kańców i nie tylko, a szczególnie osoby wyróżnione w konkursie ,,Zielo-
ny Poznań”, ponieważ nastąpi wręczenie dyplomów oraz nagród.

Co czeka nas jeszcze we wrześniu?
- Udział  w akcji ,,Sprzątanie świata-Poznań 2015” pod hasłem ,,Czy-

sty Poznań-Wspólna Sprawa”. Termin 25 i 26 w godz.10.00-14.00. Proszę 
Was o wsparcie tej akcji. Więcej szczegółów niebawem na naszej stronie 
internetowej (www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl)

- Konsultacje  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go ul. Majakowskiego oraz sprawa budowy placu zabaw w Kobylepolu. 
Zapraszam mieszkańców na spotkanie. Termin podamy na tablicy ogło-
szeń, stronie i facebooku. A zatem do zobaczenia na festynach!

                         Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Bartosiak

Krzysztof Bartosiak
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Dwieście lat, dwieście lat niech żyje, żyje nam!!!...
sto szóste urodziny pani jadwigi

Srebrne Gody Państwa Jadwigi i Leona Banaszyków, 1955 r.

- Już od wielu lat na urodzinach babci Jadzi śpie-
wamy „Dwieście lat...” - mówią bliscy krewni pani 
Jadwigi Banaszyk z Osiedla Warszawskiego. Bo 
jak tu śpiewać „Sto lat” Jubilatce, która 29 wrze-
śnia br. roku kończy 106 wiosen życia! W urodzi-
nowej uroczystości uczestniczy wiele najbliższych 
osób, w tym dwie córki, pięcioro wnuków, dzie-
więcioro prawnuków, ośmioro praprawnuków i 
jedna prapraprawnuczka Oliwia. Jubilatka nie ma 
żadnych trudności z wymieniem imion wszyst-
kich swoich potomków obojga płci. Zadziwia nie 
tylko znakomitą pamięcią, ale i nadzwyczajną 
sprawnością fizyczną, optymizmem oraz ciągle 
aktywnym życiem. 

Pani Jadwiga urodziła się 29 września 1909 roku - a wiec jesz-
cze pod zaborem pruskim, 5 lat przed wybuchem I wojny świa-
towej - w miejscowości Trzek koło Kostrzyna Wlkp. Rodzice 
Maria i Edward Jesse mieli jeszcze córkę Zofię i syna Bernarda.  
Z Trzeku cała rodzina przeniosła się do Poznania i zamieszkała 
na Głównej przy ul. Gnieźnieńskiej. Dostali mieszkanie w cha-
rakterystycznym, dziś zabytkowym, budynku zbudowanym jesz-
cze przed I wojną światową. 

Po ślubie pani Jadwiga z mężem Leonem Banaszykiem prze-
prowadzili się w 1932 roku do własnego domu na Osiedlu War-
szawskim przy ul. Brzeskiej. Był to jeden z pierwszych domów 
na tym osiedlu, które zaczęło powstawać w 1929 roku. Dom 
przetrwał do chwili obecnej, oczywiście w formie powiększonej  
i unowocześnionej. W tym rodzinnym gnieździe Jubilatka zaj-
muje pokój na piętrze i nie chce słyszeć o przeprowadzce na 
parter. Nie tylko nie stanowi dla nikogo ciężaru, ale codziennie 
uczestniczy w prowadzeniu domowego gospodarstwa. Sama 
sporządza listę zakupów potrzebnych artykułów. Zmarły w 1991 
roku mąż pani Jadwigi Leon Banaszyk był zasłużonym, bardzo 

cenionym pracownikiem poznańskiej elektrowni, 
w której pracował cały czas, aż do emerytury.. 

- Babcia bardzo lubi ogródek, kwiaty, gotuje 
doskonałe zupy, w tym owocowe i czerninę, nie 
przepada zbytnio za mięsem, nie pogardzi gzikiem  
z pyrami, chlebem ze smalcem, szklanką ciemnego 
piwa - mówią wnukowie Krzysztof i Zbigniew Kul-
czyńscy, który wychowywali się pod okiem babci. 
Prawnuk Adam Kulczyński dodaje, że na urodzi-
nach jego prababci nigdy nie może zabraknąć dla 
gości bigosu, wieprzowego galartu, śledzi w śmie-
tanie, osobiście przygotowanych przez Jubilatkę. Jej 
ważną zasadą żywieniową jest korzystanie z kra-
jowych warzyw i owoców sezonowych - od wcze-

snych czereśni i kapusty po jesienne pomidory i dynie. To jedna 
z tajemnic zdrowia Jubilatki?.

Na co dzień pani Jadwiga, jak dobra gospodyni, nosi od rana 
domowy fartuch. W niedziele i inne uroczyste dni zawsze ubie-
ra się świątecznie, musi być właściwa fryzura i makijaż, wycho-
dząc zimą chętnie zakłada futro. Lubi wspominać, a dzięki zna-
komitej pamięci jej opowieści są niezwykle interesujące, cenne  
i słuchane. Opowiada wiele o czasach młodości, ale i o ponurych 
latach wojny. Przeglądając rodzinne zdjęcia potrafi rozpoznać 
wszystkie osoby i przedstawić ich koleje losu. Zna całą historię 
licznej rodziny oraz mnóstwo faktów z dziejów znajomych, są-
siadów, osiedla... Redakcja „MY” przyłącza się z serdecznymi 
życzeniami zdrowia do chóru śpiewających Szanownej Jubi-
latce „Dwieście lat...”                                           Marcin Dymczyk

Złote Gody Państwa Jadwigi i Leona Banaszyków, 1980 r.

Państwo Jadwiga i Leon Banaszykowie, mama pani Jadwigi 
Maria Jesse, córki Halina (starsza) i Lidia.

Państwo Jadwiga i Leon Banaszykowie z córkami.
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Polskie ofiary 1939-1945
wypędzeni z Komandorii

Tą historię poznałem z opowieści mojego dziadka i babci,  
a dotyczy domu w którym mieszkam wraz z moją rodziną. 
Dom, który stoi w otoczeniu dużego ogrodu, wybudował dzia-
dek pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku. Ślusarz Walenty 
Wróblewski, specjalista od maszyn parowych, zdobywał środ-
ki na zakup działki i budowę domu pracując jako robotnik  
w fabryce cukierków Litwińskiego. Tam do momentu wpro-
wadzenia napędu elektrycznego czuwał nad pracą maszyny 
parowej, wału napędowego i innych urządzeń. Po moderniza-
cji zakładu właściciel zwolnił część pracowników. 

Po utracie pracy Walenty zajął się z powodzeniem działalno-
ścią na własny rachunek. Oprócz urzeczywistnienia marzenia  
o własnym domu, zdołał zapewnić wykształcenie uniwersyteckie 
trójce swoich dzieci. W realizacji życiowych celów pomagała mu 
dzielnie żona Maria. 

Historia wypędzenia zaczęła się w jesienny wieczór roku 1939. 
Przed furtką na ulicy zatrzymał się autobus. W świetle reflek-
torów ukazali się uzbrojeni  hitlerowscy funkcjonariusze, którzy 
krzykiem oznajmili, że w ciągu 10 minut należy opuścić dom  
i można zabrać jedną walizkę na całą rodzinę. Rodzina w składzie 
dziadek, babcia, córka Anna i syn Tadeusz zaczęła pospiesznie 
się pakować. Nie było mojego ojca, bo po kampanii wrześniowej 
trafił do oflagu.

Syn Tadeusz sprytnie schował się i nie został policzony. Przez 
wyłaz dachowy wyszedł na dach. Jego zadaniem było teraz za-
bezpieczenie pozostałego mienia. Zatłoczony autobus ruszył 
w dalszą drogę. Krótko potem Tadeusz zszedł z dachu, zapalił 
światło i zabrał się do dzieła, ale zrobił to za wcześnie. Światło 
zauważyli hitlerowcy i wrócili. Zgodnie z ich decyzją  Tadeusz  
miał zostać odstawiony na posterunek Gestapo. 

Nie wiem jakiej metody perswazji użył dziadek, ale zdołał 
przekonać Niemca, aby rodzina pozostała w całości. Wiem tyl-
ko, że biegle mówił po niemiecku. W dzieciństwie uczęszczał 
do pruskiej szkoły, a w czasie pierwszej wojny światowej walczył 
w pruskiej armii. Ostatnim przystankiem autobusu okazał  się 
obóz przejściowy na Głównej. Zamiast wygodnego domu teraz 
przypadło stłoczyć się w ciasnym, zimnym baraku i zadowolić 
się miską wodnistej zupy. Zima 1939/1940 była bardzo surowa  
i podczas pobytu w obozie Anna zaraziła się gruźlicą płuc. 

W końcu nadeszła wiosna i nastąpił wyjazd transportem kole-
jowym do Generalnej Guberni. Nowym miejscem zamieszkania 
okazał się Ostrowiec Świętokrzyski. Tu dziadek znalazł zatrud-
nienie w zakładzie wyrobów cukierniczych. Anna, jako osoba 

Babcia Maria Wróblewska z córką Anną przed rodzinnym
domem na Komandorii, 1931 rok.  

dobrze znająca język niemiecki, uzyskała posadę w tutejszym 
Arbeitsamt (urząd pracy), a Tadeusz w urzędzie ubezpieczenio-
wym. 

W tym czasie do naszego domu w Poznaniu wprowadziła się 
niemiecka rodzina, a z nią kłopoty. W domu w Poznaniu bo-
wiem pozostał, zabroniony przez okupanta, odbiornik radiowy, 
wprawdzie pozbawiony obudowy, ale w pełni sprawny. Został on 
ukryty w szczelinie izolacyjnej muru i przykryty warstwą żużla. 
Drugim zakazanym przedmiotem był karabin mauser. We wrze-
śniu dziadek zakonserwował go, zawinął  w naoliwione szmaty  
i zakopał w ogrodzie przy domu. Niemiec jednak odnalazł ukry-
tą broń i hitlerowska procedura się zaczęła. Trzeba przypomnieć, 
że końcowym punktem hitlerowskiego postępowania urzędowe-
go było niechybne wysłanie właściciela broni do obozu zagłady. 

Wkrótce do urzędu pocztowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
wpłynęło więc  wezwanie z poznańskiego Gestapo, ale na poczcie 
pracowała przyjaciółka Anny. Strumień pary z pocztowego czaj-
nika odklejał dyskretnie urzędowe listy i pozwalał  ujawnić ich 
treść. Decyzja przyjaciółki Anny była prosta i śmiała. Wezwanie 
odesłała do Gestapo w Poznaniu z adnotacją: adresat nieznany. 
Przyszły jeszcze dwa kolejne wezwania, ale spotkał je ten sam los. 
W końcu wezwania przestały przychodzić. Odbiornik radiowy 
przeleżał w ukryciu przez całą wojnę i po powrocie rodziny do 
domu został uruchomiony. 

Zadawałem sobie pytanie kim był przedstawiciel rasy „nad-
ludzi”, który mieszkał pod naszym dachem. Odpowiedź na to 
pytanie przyniosła mi opowieść o losie najbliższego sąsiada  
w podeszłym wieku. Przymusowe wysiedlenie go nie objęło. 
Przechodząc ulicą, chcąc czy nie chcąc, mijał ubranego w mun-
dur i uzbrojonego hitlerowca. Któregoś dnia Niemiec prowadził 
na smyczy wielkiego psa. Pies rzucił się na sąsiada. W obronie 
dziadek odepchnął ręką psa. Wtedy Niemiec uderzył starego 
człowieka kolbą karabinu w głowę. W kilka dni potem dziadek 
zmarł. Tak więc nasz nieproszony lokator okazał się mordercą. 

Koło historii toczyło się dalej i tym razem to Niemcy w pośpie-
chu musieli opuścić dom. Wśród rodzinnych pamiątek leży jesz-
cze pozostawiona przez nich książka, zawierająca przemyślenia 
Fryderyka Nietzsche (fot. z prawej). Można w niej przeczytać, że 
Żydzi są  narodem niewolników.                 (Dokończenie str. 7)

Personel niemieckiego urzędu pracy 
na schodach budynku w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1944 r. 

Widoczne dwie panie, z prawej Anna Wróblewska.  
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Teatr Scena na Piętrze
shalom i diva

wypędzeni z Komandorii (doK.)
W zimie 1945 roku 

działania Armii Czer-
wonej objęły w końcu 
również Komandorię. 
Było to przygotowanie 
artyleryjskie natarcia 
na Cytadelę Poznań-
ską. Jeden z pocisków 
wpadł do pokoju na 
poddaszu naszego 
domu i zapalił podło-
gę. Wydobywający się 
dym zauważyli sąsie-
dzi, wyłamali zamknię-
te drzwi i ugasili pożar 
w zarodku. 

Tak więc dom prze-
trwał wojenną za-
wieruchę, ale historia 
wypędzenia jeszcze się 
nie skończyła. Dalszy 
jej ciąg napisali już 

rodacy, bo gdy w końcu do oswobodzonego Poznania powró-
ciła rodzina z Ostrowca Świętokrzyskiego okazało się, że dom 
jest zajęty. Nowy mieszkaniec nie chciał ich wpuścić do środ-
ka, wyszedł na balkon z siekierą w dłoni i oznajmił, że teraz są 
nowe prawa, a on jest teraz właścicielem. Trzeba było więc po-
szukać sobie tymczasowego mieszkania i rozpocząć pertraktacje 
z komunistycznymi władzami, czyli urzędem kwaterunkowym. 
Władze orzekły, że w domu mają zamieszkać obydwie rodziny. 
Dom jest mały, bo to tylko 3 pokoje i kuchnia, więc nie obejmo-
wały go przepisy o przymusowym dokwaterowaniu lokatorów. 
Przybyła też trzecia rodzina, bo po powrocie z niemieckiego 
oflagu ojciec wziął ślub z moją matką, która czekała na niego 
przez pięć wojennych lat. 

Zrobiło się bardzo ciasno. W tej sytuacji dziadek wygrał wojnę 
z komunistycznym urzędem kwaterunkowym i uzyskał wyłącz-
ny przydział na zamieszkanie we własnym domu. Jeszcze tylko 
musiał poszukać mieszkania dla niechcianych lokatorów i to się 
w końcu udało. Na tym kończy się historia wypędzenia mojej ro-
dziny z domu na Komandorii. Anna Wróblewska związała swoje 
życie z Osiedlem Warszawskim, bo aż do emerytury uczyła ma-
tematyki w szkole nr 46 i później w szkole przy ul. Mińskiej. Jej 
wychowankowie do dziś wspominają lekcje matematyki, bo wy-
magania stawiała  surowe, ale jej nauka była bardzo skuteczna.

                                                                        Adam Wróblewski

14 września Scena na Piętrze ga-
lowo rozpoczyna 37. sezon swoich 
teatralnych działań. O teatrze przy 
Masztalarskiej rozmawiam z dyrek-
torem Romualdem Grząślewiczem.

- Trudno o Scenie powiedzieć za Wy-
spiańskim ,,Teatr mój widzę ogromny”. 
To teatr kameralny...

- To teatr oddany aktorowi. A ten od-
daje to co otrzymał – widzowi. Taka jest istota Sceny na Piętrze. 
U nas aktor albo się sprawdza, albo nie. I nie ma możliwości ,,po-
prawki” - jeden spektakl i koniec... Choć w tym sezonie będziemy 
mieli wydarzenia powtarzane nawet trzykrotnie. Edward Dzie-
woński występowanie na naszej scenie nazwał ,,graniem dożyl-
nym”. Dawny prezydent Poznania, bardzo dla miasta zasłużony 
Andrzej Wituski mówi, że u nas gra się na odległość oddechu. 
Aktora i widza. 

- Ładnie powiedział. Dobry aktor da sobie jednak radę, tak 
jak Andrzej Seweryn, który zauroczył widzów, choć totalnie 
w pewnym momencie swojego występu zapomniał i pogubił 
się tekście. A jednak został wybrany najlepszym aktorem 35-
lecia Sceny. Wraz z Kazimierzem Kutzem, reżyserem spekta-
klu ,,Dwoje na huśtawce”, odbiorą statuetki INVIKTUS ufun-
dowane przez Fundację Sceny TESPIS, wg projektu Romana 
Kosmali.

- To będzie podczas 
gali 14 września o godz. 
19. W ostatni dzień roku 
hebrajskiego w Scenie 
na Pietrze wystąpi grupa 
SHALOM ze znakomi-
tą interpretatorką pie-
śni żydowskich Jagodą 
Kram (fot. z prawej). 
Równocześnie będziemy 
świętować 15-lecie tej 
SHALOM. Zapowiada 
się niezwykły wieczór. 
Zapraszam!

- Październik w Sce-
nie na Piętrze też zapo-
wiada się interesująco...

- 5. i 6. października wystawimy ,,Diwę” z Teatru Żelazny  
w Katowicach. Premiera odbyła się 30 maja, zdobywając bardzo 
pochlebne recenzje. To historia dwóch aktorek – matkę, wielką 
divę teatralną gra Małgorzata Bogdańska, a jej córkę, też aktor-
kę, ale telewizyjną – Edyta Herbuś! Matka i córka spotykają się 
na scenie. Dwie aktorki i wielkie emocje (fot. niżej) .

- No, tak, to jest możliwe tylko w Scenie na Piętrze. O reper-
tuarze na następne miesiące, o wydarzeniach w Scenie na Pię-
trze będziemy pisać, komentować i recenzować je na łamach 
MY. Dziękuję za rozmowę.                                Ewa Kłodzińska 
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Trzy przykłady kontenerów ustawionych na terenach podlegających ZDM, ZZM i Lasom Poznańskim. Od lewej: przy ul. Zie-
mowita w Antoninku, na Osiedlu Warszawskim, przy ul Browarnej w Antoninku. Mamy wicej takich „pięknych” obrazków. 

Podobno żadne miejskie służby nie wydawały nikomu ze-
zwoleń na ustawienie w Poznaniu setek metalowych konte-
nerów na używaną odzież. Jeśli tak jest w istocie, to dlaczego 
od lat toleruje się rażącą samowolę na tak wielką skalę, fatal-
nie przy tym szpecącą całe miasto. Wyjątkowa pobłażliwość 
urzędników dla naruszających przepisy dotyczące korzystania 
z przestrzeni publicznej jest tu zadziwiająca i zastanawiająca. 
Dlaczego odpowiedzialni za ład i estetykę miasta fachowcy z 
magistratu nie widzą tego, co na co dzień widzą wszyscy po-
znaniacy?

Gdyby miejski strażnik zauważył, że zwykły mieszkaniec, ktoś 
z nas, pozostawia na przykład worki ze śmieciami na ulicach, 

od lat szpecą miasto
Urzędnicza łaskawość dla kontenerów drogach, w parkach, w miejskich lasach czy gdzie indziej w miej-

scu publicznym, to sprawca zostałby natychmiast przywołany do 
porządku i ukarany. Ustawianie kontenerów na używaną odzież 
nie jest niczym innym jak wielkim zaśmiecaniem publicznej 
przestrzeni, a sprawcy nie trzeba szukać, bo jego adres wypisany 
jest wielkimi literami. Dlaczego więc mijają lata, a kontenerów 
ciągle przybywa, chociaż miasto z tego nic nie ma? Albo urzęd-
nicy są niekompetentni, albo celowo patrzą przez palce na ten 
proceder uprawiany pod płaszczykiem akcji charytatywnej. 

Niektóre rady osiedli w Poznaniu wydały tej pladze wojnę i jest 
to być może sposób, aby zmusić urzędników oraz służby do wła-
ściwego działania w interesie publicznym, za co biorą pieniądze. 
Poza tym jest tu jeszcze ten aspekt, że firmy zbierające odzież 
oszukują cynicznie ludzi, którzy chcą naprawdę pomóc potrze-
bującym, Wielki czas, aby Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd 
Dróg Miejskich, straż i policja zauważyły problem i zrobiły co 
do nich należy.                                                                                  md

Trwają jeszcze prace nad usuwaniem skutków sierpniowej 
nawałnicy. Dotknęła ona także jeden z zabytkowych budyn-
ków Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej na 
Śródce. Konieczna stała się awaryjna naprawa dachu budyn-
ku, mieszczącego m.in. blok żywieniowy, pracownie i licealny 
internat. Trzeba było położyć część nowych dachówek, inne 
– przełożyć.

Tymczasem 300-letnie zabytkowe budynki Ośrodka czekają na 
kapitalny remont. Na początku 2007 r. przystąpiono co prawda do 
renowacji. Były to roboty budowlane-techniczne, m.in. remont 
jednego z dachów i odnowienie elewacji, remont kominów, wy-
konanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Projekt rewitaliza-
cji ogromnego kompleksu, w którym mieści się Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, współfinansowany 
był przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz z budżetu miasta w ramach Zintegrowanego Programu 

naprawy po wichurze

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Niestety, wykonano tylko 
część prac, bo... zabrakło funduszy. Wszelkie projekty dalszych 
prac są przygotowane. Teraz trzeba tylko pieniędzy...          (eka)

Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego, czyli istniejących już 
od czasów przedwojennych tzw. działek przy ul. Krańcowej i 
Warszawskiej, tylko do końca bieżącego roku mogą jako tako 
legalnie mieszkać na tym terenie. Z końcem 2015 roku wygasa 
ważność umów zawartych z parafią w 2005 roku na 10 lat.

 Po tym terminie zarządzaniem działkami zajmie się kuria, 
zwalniając z tego trudnego zadania parafię św. Jana Jerozolim-

skiego za Murami. Proboszcz parafii prałat Paweł Deskur nie 
umywa jednak rąk, deklaruje poparcie i pomoc swoim parafia-
nom, ale mówi im bez ogródek, że będą musieli opuścić swoje 
domki na działkach. Nie od razu, nikt nie będzie wyrzucany na 
bruk, jednak dłużej w obecnych warunkach ludzie na Maltań-
skim mieszkać nie powinni. 

Realne nadzieje na rozwiązanie problemu mieszkańców moż-
na wiązać z tym, że teren Osiedla Maltańskiego jest niezwykle 
cenny i można wynegocjować wiele przy jego sprzedaży inwe-
storom. Od odpowiedzialności za los mieszkańców nie mogą się 
uchylać władze miasta, a tak się dzieje.                                     md

Nadchodzi kres Maltańskiego Osiedla

co z mieszKańcami?   
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pożegnanie z poznaniem
Szanowni Czytelnicy i Redakcjo „MY”, 

przesyłamy serdeczne pozdrowienia z letniego pobytu 
w pięknym Kamieniu Pomorskim. Zachęcamy do zwiedzenia
tego uroczego miasta       -      Irena i Mieczysław Litwińscy 

Jesteśmy tutaj nie tylko, aby odpocząć, ale również załatwić 
ostatnie kwestie związane z naszą przeprowadzką. Po 36 latach 
mieszkania w Poznaniu, w tym 23 latach przy Małachowskiego 
na Komandorii, wyprowadzamy się do Kamienia Pomorskiego! 
Podjęliśmy taką decyzję biorąc pod uwagę wiele okoliczności, 
a przede wszystkim nasze rodzinne związki – w Kamieniu nie 
będziemy sami. Miasto nie jest dla nas obce. Tutaj, w Katedrze 
(Konkatedrze) pw. Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela 
i św. biskupa Faustyna z Brescli braliśmy ślub. Gdy wyprowadza-
liśmy się w 1979 r. do Poznania (mąż dostał pracę jako maszy-
nista kolejowy – jego wspomnienia były drukowane na łamach 
MY), płakałam rzewnymi łzami. Wtedy nawet nie pomyśleli-
śmy, że nasze życie zatoczy taki krąg. Proszę sobie wyobrazić, że  
z okien już wkrótce naszego n o w e g o mieszkania mamy widok 
na plac gdzie kiedyś stała kamienica, w której mieszkaliśmy!  

Zachęcamy do odwiedzenia i zwiedzenia Kamienia Pomorskie-
go. To 340 km od Poznania, a stąd zaledwie np. 8 km do Dziw-
nówka, 15 km do Pobierowa, 20 km do Międzyzdrojów. Nazwa 
miasta wzięła się od wielkiego granitowego głazu narzutowego 
(wys. 3,5 m, obwód 20 m) znajdującego się wodach Zatoki Ka-
mieńskiej w pobliżu Wyspy Chrząszczewskiej. Miasto słynie ze 

swojej części uzdrowiskowej, powstałej pod koniec XIX w., kiedy 
odkryto źródła solankowe i pokłady borowinowe. 

Kamień Pomorski to miasto ciekawych zabytków. Warto wejść 
do wspomnianej katedry, budowanej przez kilka stuleci aż do 
końca XV wieku. A w niej przez całe lato odbywają się koncerty 
organowe w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej, zawsze w piątek o godz. 19. W tym roku 
to już 51 festiwal. Organy pochodzą z II poł. XVII w., w 2004 r. 
przeszły gruntowna modernizację i brzmią wspaniale. Katedra 
jest kościołem parafii pw. św. Ottona (to biskup, który przepro-
wadził chrystianizacje tych terenów) i do niej, po przeprowadzce 
będziemy należeć.

A w Ratuszu (zbudowany w XIII w., przebudowywany wielo-
krotnie, zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych) to brali-
śmy ślub cywilny. Kolejne... wspomnienia! Starówka kamieńska 
została wpisana do rejestru zabytków. Piękne miejsce. W Kamie-
niu Pomorskim jest wiele miejsc spacerowych, np. promenada. 
Bardzo podoba się nam nowa (powstała w 2012 r.) przystań jach-
towa MARINA, która proponuje niezwykle atrakcyjny program 
kulturalny, nie tylko dla żeglarzy...

Na razie jednak wracamy do Poznania. I już teraz serdecznie 
zapraszamy do naszego kościoła św. Jana Jerozolimskiego za Mu-
rami, w którym 16 września o godz. 18.30 odbędzie się msza św. 
pożegnalna. Będziemy żegnać  się z sąsiadami, znajomymi, pa-
rafianami. 

Oczywiście, kontaktów z Komandorią nie zrywamy. I jeśli re-
dakcja MY to umożliwi, to za jej pośrednictwem opowiemy za 
czas jakiś jak zaaklimatyzowaliśmy się w Kamieniu Pomorskim. 
Jeszcze raz pozdrawiamy.               Irena i Mieczysław Litwińscy

Bomba z ul. Św. Michała
Tysiące ton niebezpiecznych odpadów chemicznych nadal za-

legają w magazynie przy ul. św. Michała. Spółka Awinion, która 
te trujące śmieci zgromadziła zarabiając miliony, jakby zapadła 
się pod ziemię. Władze miasta, powiatu i województwa odpy-
chają od siebie bardzo trudny problem usunięcia groźnych od-

padów, bo trzeba je nie tylko wywieźć, ale i unieszkodliwić. To 
bardzo dużo kosztuje. Pieniądze na utylizację mógłby przyznać 
w ramach odpowiedniej, częściowo umarzalnej pożyczki Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
ale ktoś musi podjąć się tego zadania. Chowanie głowy w piasek 
niczego tu nie rozwiąże i włodarze miasta muszą stanąć na wyso-
kości zadania. Póki nie wydarzyło się najgorsze.                       so
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Kobylepole w przeszłości (6)

Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

Przygotowane pod okiem ks. Wacława Kusztelaka 
jasełka w 1955 r..  

W kaplicy przy ul. Stalowej dość długo 
nie był przechowywany Najświętszy 
Sakrament, ale były odprawiane wszyst-
kie nabożeństwa związane z rokiem 
kościelnym - liturgicznym. Udzielane były 
także sakramenty święte - chrzty, I komu-
nie, śluby. Od 1953r. zmienił się plan 
nabożeństw. W niedzielę i święta były 
odprawiane trzy Msze św. W tym czasie 
kaplica wzbogaciła się o fisharmonię, 
otrzymaną w darze od starszej Pani z Char-
towa (nazwisko nie jest znane, pani chciała pozostać anonimowa). 

Ks. Wacław Kusztelak przybył do Kobylepola w najtrudniejszym 
politycznie okresie - stalinowskim. Powierzone mu obowiązki 
wykonywał bardzo starannie, zgodnie z nauką Kościoła i w 
związku z tym był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Był 
wzywany “na rozmowy” do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(popularne UB), próbowano go szantażować, a nawet były nocne 
napady (dwa razy), udaremnione przez stróżów Przesiębiorstwa 
Robót Kolejowych z ul. Stalowej 4 (oficyna - pobliże kaplicy). 
Ponieważ sprawa zaczynała być groźna, osoby pilnujące obiekty 
PRK-ki samorzutnie zdecydowały, że należy także ochraniać 
księdza mieszkającego nieco na uboczu. Robili to przez pewien 
okres, aż napady ustały. 

Maria Boruta

Był to także trudny okres pod względem socjologicznym. Mieszkańcy 
Kobylepola w okresie powojennym to zbiór ludzi z różnych 
miejscowości, o różnym statusie społecznym i różnych cechach 
nabytych w okresie życia w swoich dawnych środowiskach. Piec lat 
okupacji hitlerowskiej, ogromne zmiany ustrojowe także nie były 
bez znaczenia. Wiązało się to z napływem dużej liczby osób do pracy 
na PKP - na węźle Poznań - Franowo i zasiedlaniem przez rodz-
iny tych pracowników bloków zbudowanych przez okupanta przy 
ul Żelaznej i barakowej zabudowy Darzyboru, zbudowanej przez 
Niemców dla drużyn kolejarskich jako noclegownie (parowozowych 
i konduktorskich) oraz dla tzw. Schwarzmeer Deutschów

Ks. Kusztelak musiał rozpocząć od integracji tego środowiska. 
Był dobrym organizatorem, a w swoją pracę wkładał wiele 
wysiłku, Dużo pracował z młodzieżą, w okresie Bożego Narodze-
nia urządzał jasełka dla mieszkańców Kobylepola i Spławia. Założył 
także chór kościelny i był jego dyrygentem. Wyjeżdżał z chórzysta-
mi także do innych kościołów - na zaproszenia. Organizował piel-

grzymki do Tulec i do Częstochowy. Gdy było bardzo ciężko (zakaz 
władz PRL organizowania tego typu imprez) pielgrzymi jechali 
pociągiem jako zwykli pasażerowie, aby nie wzbudzać podejrzeń, a 
dopiero przed wejściem na Jasną Górę organizowano się w zwartą 
pielgrzymkę. To nie podobało się ówczesnym władzom świeckim.

Ksiądz Wacław Kusztelak z ministrantami podczas Bożego 
Ciała przed kaplicą przy ul. Stalowej w 1953 r.  

W Kobylepolu ks. Wacław Kusztelak pełnił posługę kapłańską do 30 
czerwca 1955r. i został odwołany na wikariat do Śremu. Następnym, 
wikariuszem był ks. Józef Sikorski. Do Kobylepola przyszedł z Wiel-
ena w dniu 1 lipca 1955r. Zamieszkał w tym samym pokoiku, przy 
kaplicy. Na początku kadencji ks. J Sikorskiego (31. 12.1955 r.) została, 
przeprowadzona inwentaryzacja w kobylepolskiej kaplicy. Oto 
prawie cały zapis: ołtarz, ambona, tabernakulum (dwuskrzydłowy 
trezor), drewniana balustrada, Droga Krzyżowa (drzeworyt), fotel 
obity pluszem, szafa do ornatów i bielizny kościelnej, konfesjonał, 14 
ławek z podłogą, 4 ławki z poręczami, klęczniki, sprzęt liturgiczny, 
krzyże - 5 sztuk (3 ścienne, 2 ołtarzowe), 2 krzyże procesyjne, lampy 
naftowe, obrazy- Serce Pana Jezusa, Matki Bożej Częstochowskiej, 
św. Kazimierza - oleodruk, 4 obrazy z modlitwami, rzeźby – św. Józefa - 
beton, Matki Bożej - gips, Pana Jezusa Zmartwychwstałego, kom-
plet figur do żłóbka oraz płaskorzeźby Matki Bożej i Pana Jezusa, 
fisharmonia, aparat radiofoniczny mikrofon i 6 głośników. 

Spis pokazuje jak wiele się zmieniło w 10-letnim okresie istnienia 
kaplicy mino różnych trudności (czasy powojenne - braki w zao-
patrzeniu, przeprowadzka, ponowna praca od zera). Praca duszpas-
terska ks. J, Sikorskiego skupiała się bardziej na integracji - gro-
madzenia parafian wokół Kościoła, Prowadzono także różne prace 
zewnętrzne w otoczeni samej kaplicy. Utwardzono otoczenie 
zabudowy i dojście od ul. Stalowej. W czasie trwania kadencji ks. J. 
Sikorskiego została zakupiona przez ks. proboszcza spławskiej parafii 
ks. dr Wacława Jesse ziemia pod budowę probostwa i kościoła.

Wiosną 1957 r. rozpoczęto budowę probostwa. Symbolicznego 
zalania fundamentów dokonał ks. proboszcz dr Wacław Jesse. Bu-
dowa ruszyła pełną parą. Mury rosły szybko, chociaż napotykano 
na spore trudności terenowe. Okazało się, że budowę rozpoczęto 
na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych i nowa budowla 
została zalana. Jeszcze za kadencji ks. J. Sikorskiego budowa była 
mocno zaawansowana, ale prace musiano wstrzymać. Musiano 
pokonać trudności z podchodzącą wodą przed przystąpieniem do 
dalszych robót. 

Ks. prob. dr Wacław Jesse starał się także zebrać wszystkie niezbędne 
dokumenty potrzebne, aby otrzymać pozwolenie na budowę 
kościoła ale w tym okresie okazało się to po prostu niemożliwe. 
Kadencja ks. J. Sikorskiego została zakończana 30 kwietnia 1958 r..  
 (cdn)                                                                                                                                                      Maria Boruta
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waKacyjne  spotKania
Już po raz jedenasty zespół „Caritas” przy parafii p.w. Du-

cha Świętego zorganizował nieodpłatne wakacyjne spotka-
nia, w których wzięło udział 46 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 
Organizacją spotkań i opieką nad dziećmi w dniach od 29 
czerwca do 4 lipca 2015r. zajmowali się: Teresa Błoch, Renata 
Szatkowska, Lucyna Czekała, Karolina Drzewiecka, Wiesława 
Nowak, Ireneusz Rassek i Elżbieta Szatkowska. Każdy dzień 
rozpoczynała wspólna modlitwa. 

Półkolonie rozpoczęły się pieszą wycieczką nad jezioro Mal-
tańskie. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo. Prze-
prowadzono pogadankę i rozdano przewiewne kamizelki odbla-
skowe i identyfikatory. Podczas zawodów w „Mini Golfa” pano-
wał radosny duch sportowej rywalizacji. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy zostali poczęstowani lodami, słodką drożdżówką 
i napojem.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Muzeum Dawne-
go Poznania. Na Stary Rynek pojechaliśmy tramwajem, co dla 
niektórych uczestników samo w sobie było wielką atrakcją. W 
muzeum dzieci zobaczyły pokazy multimedialne i makiety Gro-
du Pierwszych Piastów oraz Dawnego Poznania. Po tak niesa-
mowitej podróży do przeszłości w kilka minut znaleźliśmy się 
w teraźniejszości przed frontową fasadą renesansowego ratusza, 
gdzie dokładnie o godzinie dwunastej obejrzeliśmy trykające się 
koziołki poznańskie.

W środę wzięliśmy udział w autokarowej wycieczce do Parku 
Orientacji Przestrzennej w Owińskach oraz na Wieżę widokową 
w Dziewiczej Górze. Park Orientacji Przestrzennej o powierzchni 
ok. 2,5 ha zlokalizowany jest na terenie zabytkowego parku po-
cysterskiego. W parku nasze dzieci mogły skorzystać z urządzeń 
rekreacyjno-sportowych i zapoznać się ze sposobem funkcjono-
wania ludzi niewidomych i niedowidzących oraz zrozumieć ich 
problemy i ograniczenia

Po tym niezwykłym doświadczeniu kontynuowaliśmy naszą 
wycieczkę w głąb Puszczy Zielonki, gdzie mieści się Dziewicza 
Baza ze wspaniałym placem zabaw. Następnie udaliśmy się na 
najwyższy punkt Dziewiczej Góry, gdzie stoi wieża widokowa 
udostępniona dla turystów, pełniąca też funkcję dostrzegalni 
przeciwpożarowej. Wysokość wieży wynosi 40 m, platforma wi-
dokowa znajduje się na wysokości 30 m. Dzieci po pokonaniu 
172 schodów mogły podziwiać piękny widok na Poznań i Pusz-
czę Zielonkę.

W czwartek odbyła się autokarowa wycieczka do Dolska, 
miasta położonego na przesmyku między Jeziorem Dolskim 

Parafia p.w. Ducha Świętego Wielkim a Jeziorem Dolskim Małym, charakteryzującego się 
polodowcowym krajobrazem i klimatem zbliżonym do klimatu 
rabczańskiego. Dzięki uprzejmości pani Teresy Stefaniak mogli-
śmy zwiedzić późnogotycki kościół parafialny pw. św. Michała 
Archanioła wzniesiony ok. 1460 roku. Następnie pani Krystyna 
Trybuś oprowadziła nas po uliczkach Dolska. Na Placu Wyzwo-
lenia zobaczyliśmy pomnik Bohaterów Ziemi Dolskiej oraz figu-
rę św. Nepomucena z 1880 roku. W budynku Ratusza pani Anna 
Maisner zaprezentowała nam Izbę Pamięci Regionalnej. Były 
opowieści o zwyczajach ludowych dawnych mieszkańców, zoba-
czyliśmy przedmioty z dawnego życia codziennego, wykopaliska 
i wiele, wiele innych ekspozycji. 

Nad jeziorem są: przystań żeglarska, plaża, kąpielisko strzeżo-
ne przez ratowników WOPR i boisko do siatkówki. Pogoda nam 
sprzyjała i w tym wspaniałym otoczeniu zażywaliśmy kąpieli 
wodnych i słonecznych. Mieszkanki Dolska panie Hanna Cisze-
wicz i Grażyna Wawrzyniak obdarowały nasze dzieci lodami i 
soczkami.

W piątek udali-
śmy się tramwajem 
do Bramy Poznania 
ICHOT, gdzie mie-
ści się multimedialna 
ekspozycja mówiąca o 
historii i dziedzictwie 
Ostrowa Tumskiego. 
Najpierw zwiedzi-
liśmy salę „Gród” z 
informacjami zwią-
zanymi z początka-
mi historii państwa 
polskiego. Następnie 
weszliśmy do sali 
„woda” ukazującej moment przyjęcia przez Mieszko I chrztu w 
966 roku. Zwiedzanie zakończyły zajęcia edukacyjne, na których 
dzieci wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne. W drodze po-
wrotnej wstąpiliśmy do kawiarenki na lody.

Ostatniego dnia tradycyjnie zorganizowaliśmy gry i zabawy 
połączone z nagrodami na boisku i placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 87. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki, napoje i słodycze. Miłym akcentem było podzięko-
wanie dzieci i rodziców w postaci kwiatów i laurek wręczonych 
opiekunom.

Wakacyjne spotkania nie mogły by się odbyć, gdyby nie za-
angażowanie ks. Proboszcza Mieczysława Urbaniaka, bezinte-
resowność opiekunów z parafialnego zespołu „Caritas” oraz 
ofiarność parafian i sponsorów. Szczególne podziękowanie 
kierujemy do Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Zarządu fir-
my Volkswagen Poznań, Dyrekcji firmy Pol-Car Poznań, Rady 
Osiedla Antoninek, pana Mieczysława Wachowiaka i pana Ar-
kadiusza Nowaka.                                                         Teresa Błoch
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Zasługuje na uznanie i wsparcie

Członkowie drużyny nieobecni na zdjęciu: Hubert Graczyk, 
Mateusz Graczyk, Krystian Gubański, Mateusz Gubański, 
Dominik Kosmowski, Witold Kosmowski, Natalia Prędka, 

Bartosz Pluciński, Arkadiusz Woźniak, Nikodem Kostrzewa. 

ministrancKa drużyna

Upadając topola zniszczyła i uszkodziła kilka innych drzew .

Na zdjęciu powyżej od lewej: prezes Koła Ministrantów Tomasz 
Horla, kierownik drużyny Kamil Frąckowiak, Tomasz Niedziel-
ski, kapitan Wiktor Wiese, Przemysław Ratajczak, trener Maciej 

Ratajczak, wicepreze Koła Ministrantów Dominik Kremer.

Kilkunastu ministrantów z parafii na Głównej utworzyło 
półtora roku temu własną drużynę piłkarską. Inicjatorem był 
Kamil Frąckowiak, który został kierownikiem futbolowego 
zespołu. Drużyna - w której jest też jedna dziewczyna - roze-
grała dotąd wiele sparingowych meczów, najczęściej z zespo-
łami ministranckimi innych parafii. 

Kamil mówi, że marzeniem jego zawodników jest podjęcie 
rozgrywek w jakiejś lidze. Młodzi piłkarze kupili swoje pierwsze 
jednolite stroje, ale mają nadzieję na choćby nieduże materialne 
wsparcie. Sami nie są w stanie pokryć kosztów wyjazdów na me-
cze, zakupu sprzętu, opłat za dostęp do boisk, sal itd. 

Trzeba tu powiedzieć, że część członków drużyny pochodzi 
z rodzin niezamożnych, mieszkających m. in. w mieszkaniach 
socjalnych. Kto wie, czy wśród tych początkujących piłkarzy 
nie ma następców gwiazd polskiego futbolu o międzynarodo-
wej sławie.                                                                                md

Wiekowe drzewo wydawało się silne i zdrowe, ale w rzeczywi-
stości okazało się bardzo schorowane i uległo wichurze.

Nie ma już pomnikowej  topoli przy mostku na rzece Główna. 
Mieszkańcom brakuje tego niemego świadka historii osiedla.

pożegnanie z topolą
Nie można było nie zauważyć monumentalnej topoli grubości 

1,5 metra - najokazalszego drzewa na Głównej.  Znało je i podzi-
wiało kilka pokoleń okolicznych mieszkańców. 
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zła żywność
Zniknął już stary nasyp z resztkami betonowej konstrukcji.

modernizacja ulicy gdyńsKiej 

Przeżyliśmy już ,,wyroby czekoladopodobne”, może teraz 
czas na ,,produkty mięsopodobne” - z takim postulatem wy-
stąpili wielkopolscy rolnicy, proponując, aby taka nazwa doty-
czyła wędlin z zawartością mięsa mniejszą niż 80 procent. My, 
konsumenci nie musimy znać się na wszystkich tajnikach pro-
dukcji szynki czy ,,śląskiej”. Producenci o tym wiedzą i (nie-
którzy) oszukują tak, że z 1 kg mięsa potrafią wyprodukować 
nawet blisko 2 kg wędlin... I 
nic dziwnego, że z parówki 
leci woda, a szynka nie ma 
ani swojego swoistego sma-
ku, ani zapachu. 

Jesteśmy karmieni rozma-
itymi polepszaczami smaku 
i... koloru. Dobra ekologicz-
nie wyhodowana marchew-
ka na pewno nie jest jaskra-
wowo-marchewkowa. Nie 
jest ,,zgrabna”, jest po prostu 
brzydka. Podobnie pomi-
dor... I tylko od konsumenta 
zależy, który produkt wybie-
rze.

Kupuję ,,ser żółty”: ,,ma-
zurski”, ,,gouda”, ,,królew-
ski” i jestem zadowolona z jego ceny. Tymczasem nie zwró-
ciłam uwagi, że na etykiecie nie ma słowa ,,ser”. A to już jest 
sygnał, że nabywam podróbkę. Podobnie z ,,masłem”, które 
wcale nim nie jest... Wszystko zależy - w przypadku tych pro-
duktów – od zawartości tłuszczów roślinnych. One eliminują 
ser czy masło z kategorii produktów ,,prawdziwych”. Nawet 
nasz chleb powszedni potrafi być okłamany i zawierać rozma-
ite dziwne składniki jak guma guar czy kwas L-askorbinowy.

W skwar wypijaliśmy hektolitry rozmaitych wód, soków, na-
pojów. Oto  bomba chemiczna w napoju gazowanym o smaku 
coli: karmel amoniakalno-siarczynowy jako barwnik, benzoesan 
sodu (konserwant), cyklaminian sodu, aspartam, acesulfam K 
– substancje słodzące. W innym napoju gazowanym (świetny 
smak grapefruita) są estry glicerolu i żywicy roślinnej, octan izo-
maślanu sacharozy. I cóż z tego, że producenci skrupulatnie na 

etykiecie wymieniają wszystkie składniki napoju. Tu trzeba by 
tęgiego chemika, który wyjaśniłby cóż to za chemiczne paskudz-
two i jak nas to truje.

A że truje to rzecz pewna: konserwanty mogą powodować 
np. astmę, bóle głowy, podrażniać skórę i oczy. Nawet dopro-
wadzić do zapalenia nerek. Szkopuł w tym, że nie wiadomo 
ile tego trzeba by spożyć, aby... się rozchorować. Czy bezsen-
ność  i niepokój nie jest czasem zasługą kwasu glutaminowego 
szczodrze dorzucanego jako oszust zapachu i smaku do sło-
nych przekąsek, które tak się zadomowiły w naszym menu? 

Nawet wiórki kokosowe 
(wydawałoby się, że za-
wierają tylko kokos!) 
mają chemię: dwutlenek 
siarki, przedłużający 
trwałość... Zachwalane, 
polecane nawet przez le-
karzy płatki śniadaniowe 
są barwione chemicznie 
(annato E1606, który 
nadaje produktom żół-
to-różowe zabarwienie, a 
spożywany w nadmiarze 
może spowodować kło-
poty skórne, niedociśnie-
nie, u dzieci wywołać np. 
ból głowy).

Gdy jakiś czas temu 
wyjaśniono nam, konsu-

mentom, że produkty zawierające E (z numerkiem) to szkodliwe 
świństwo, producenci na etykietach owo ,,E” zastąpili pełnymi 
nazwami rozmaitych polepszaczy, ulepszaczy itp. Przypomina 
to historie z dopalaczami – jakiś składnik wyeliminowany jako 
trucizna zostaje bezkarnie zastąpiony innym). Czytajmy etykie-
ty – jeśli nieznanych nam, skomplikowanych nazw chemicznych 
jest kilka (czasem nawet kilkanaście!) zrezygnujmy z zakupu. Dla 
własnego i rodziny (zwłaszcza dzieci!) zdrowia.

No, tak – ale jak sprawdzić jabłuszko czy śliwkę? Jakim che-
micznym środkiem były spryskiwane? Mój sąsiad mawiał, że 
najzdrowszym owocem jest ten z... robaczkiem. Jak on przeżył 
to i nam owoc, warzywo nie zaszkodzi. Faktem jest, że robacz-
ków w plonach sadów i ogródków jest coraz mniej...

                                                                                             (opr. E.K.)

Uruchomienie wielkiej spalarni śmieci w Karolinie wiążę się z 
koniecznością budowy i modernizacji dróg dojazdowych. Grun-
townie przebudowana zostanie w związku z tym również ulica 
Gdyńska na Głównej. Trzeba powiedzieć, że to było bardzo po-
trzebne od dawna. Prace przy budowie dojazdów do spalarni po-

trwają do września przyszłego roku. Na razie przy ul. Gdyńskiej 
wycięto wiele drzew, trwa usuwanie przeszkód, niwelowanie 
gruntu itd. Nic nie słychać o planach stworzenia bezkolizyjnego 
skrzyżowania ulicy z torami kolejowymi, a kiedyś przecież musi 
to nastąpić.

Znaczne poszerzenie ulicy wymaga usunięcia wielu kolizji
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Konstrukcja mostku na rzece Głównej w ulicy Skromnej 
była w tak złym stanie, że groziła katastrofą. 

szKoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcersKiej 3
czas rozpocząć nauKę!
           WYSOKA FORMA 
Jak co roku w sierpniu, w Strefie Rekreacji Dziecięcej przy  SP 

45 odbywały się ciekawe zajęcia sportowe pod czujnym okiem 
nauczycieli wychowania fizycznego i trenera osiedlowego. Mimo 
upałów zostały przeprowadzone różne zawody sportowe. Spor-
tową rywalizację uatrakcyjniły wycieczki nad Maltę. Klasy spor-
towe szlifowały wysoką formę, uczestnicząc w obozach piłkar-
skich. 

Najwyższą frekwencją popisała się grupa dziewcząt, która 
dzielnie trenowała przez cały tydzień. Towarzyszył im wyśmie-
nity humor oraz przyjemne niespodzianki: lody i wyjście do kina 
na film pt.: „Mały Książę”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za zaangażowanie i zapraszamy na  kolejne zajęcia sportowe.

Dla policjantów wrzesień jest to czas, w którym szczególnie 
troszczą się o najmłodszych, aby cali i zdrowi dotarli do szkół i 
wrócili z nich do domów. Policjanci przeprowadzają rozmowy 
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz wzmacniają kontrole 
miejsc zagrożonych, okolic sklepów monopolowych, boisk szkol-
nych, rejonów parków, terenów rekreacyjnych. Wszystko po to, 
aby zapobiec zakłóceniom porządku publicznego, spożywania 
alkoholu, a także jego sprzedaży osobom nieletnim. 

Zwracamy się również do rodziców, aby prowadząc swoje po-
ciechy pierwszego dnia do szkoły szczególnie zwracali uwagę 

na zagrożenia występujące na drodze, ruchliwe skrzyżowania 
ulic, przyjmowanie zasady ograniczenia zaufania wobec innych 
uczestników ruchu drogowego, przechodzenia na drugą stronę 
jezdni tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i 
odpowiednio oznaczonych. 

Należy podkreślić fakt, że dzieci do lat 7 nie mogą samodzielnie 
poruszać się po drogach, należy zapewnić im należytą opiekę.

Apelujemy również do kierujących pojazdami o zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz poruszanie się z dozwoloną pręd-
kością w okolicach placówek oświatowych. Wszystkim dzieciom 
życzymy bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego i owocnej 
nauki, a rodzicom zadowolenia ze swoich pociech.         Policja

policja czuwa i ostrzega
Po gruntownym remoncie mostek jest bezpieczny i ładny.

To efekt starań mieszkańców z samorządem i miasta. 

stary mosteK jaK nowy i bardzo cieszy oKo
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po śladach dzieciństwa
Mój świat

Kamionka - Wrzelowiec - Pusz-
no - Chodel - Braciejowice - Koło 
- Dratów. Po co i dlaczego tam byłem? 
Po latach tęsknoty i moich wspomnień 
tamtych dni nadszedł czas, aby pójść 
po śladach mojego dzieciństwa - po 
śladach mych chłopięcych lat. Aby po-
czuć zapach mych rodzinnych stron i 
chociaż raz odczuć choćby delikatne 
muśnięcie - pocałunek wiatru i być 
może usłyszeć nuty niezapomnianych 
melodii, gdy ten wiatr wygrywał na powiewających, różno-
barwnych wstążkach, rozpostartych na ramionach krzyża. 
Wysokiego, drewnianego krzyża, okolonego drewnianym 
płotkiem, na który spływały te różnokolorowe wstążki, a obok 
płotka stała ławeczka. Taki krzyż stał na rozstaju dróg nieopo-
dal mojego domu rodzinnego. 

Aby poczuć, że jest się cząstka dużej, zacnej rodziny i z szacun-
kiem pomyśleć o głębokich korzeniach mojego życia. Stąd ten 
mój ogromny szacunek dla moich ukochanych babć i dziadków, 
wujków i stryjków, wujenek i stryjenek. Z jakim nabożeństwem 
klękałem, modląc się na grobach tych, którzy odeszli. Łza się 
w oku kręci, gdy wspomnę zabitego przez okrutnego okupanta 
ukochanego Wujka Wojtka, w bestialski sposób zamordowanego 
młodego Edka i przedwcześnie zmarłego Staszka, dla którego los 
nie był łaskawy. Staszkowi moje serce mówiło: Staszku, Staszku 
tak wiele straciliśmy w swoim życiu pozwalając - godząc się na 
tak długą rozłąkę w czasie i przestrzeni. Tyle mogliśmy zbudo-
wać w oparciu o naszą braterską przyjaźń. Taką bliskość poczu-
łem z moimi najbliższymi. 

Tak chodząc po znanych mi drogach i dróżkach, oglądając, klę-
kając i modląc się, dotykając ziemi, czytając napisy, kładąc kwia-
ty i zapalając znicze poczułem w sobie ogromną ulgę, że jeszcze 
zdążyłem im podziękować. Dziękuję Panu Bogu, że dany był mi 
ten czas. A za świadka moich przeżyć brałem sobie wspaniały 
krajobraz moich niezapomnianych, ukochanych stron. Cieszę 
się, że to wszystko pokazałem mojej ukochanej żonie Joleńce, że 
mogłem jej jeszcze raz o tym wszystkim opowiedzieć. 

Z ogromną mocą uświadomiłem sobie, że to tu otrzymałem 
od moich ukochanych Rodziców tę małą nutkę, którą przez całe 
życie pielęgnowałem, aby z niej rozwinęła się melodia mojego 
życia. Jestem zadowolony z brzmienia tej melodii. Tak dosze-
dłem do prawdy mojego życia. Moje miejsce na początku jest 
tutaj, gdzie całowałem dłoń mojej mamy, gdzie ciepło dłoni Taty 
ogrzewało mnie i czułem się wtedy taki ważny, potrzebny i ko-

   Wacław Duda 

chany, gdzie z popiołów doli i niedoli, z pracy i trudu życia po-
wstawał mój dom rodzinny. Tutaj moi zacni, kochani Rodzice 
przeżyli znaczną część swojego życia i ja z małą cząstką w tym 
uczestniczyłem. Dla mnie po prostu nadszedł czas zadumy nad 
przemijającym czasem. 

Były i są dni piękne i dni trudne, pełne radości, trudu i troski o 
najbliższych. Są dni nadziei, miłości i wiary, dni szczęśliwe, pełne 
odpowiedzialności za budowanie swojego gniazda rodzinnego. 

Są dni kiedy trzeba zaufać siłom wyższym
Zadumany nad człowieczym losem pytam
Ile lat, ile lat, jaki czas
Jakie jasne dni, gwiaździste noce
Jakie zielenie wiosny i pastele lat
Ile dobra, a ile zła
ale zawsze z nadzieją na lepsze
Jaka piękna miłość, ile szczęścia
w jasne słoneczne dni.
Ile cząstek dodanych do siebie
aby powstała upragniona całość.
Jaki kierunek, jaki cel, który nas uszczęśliwia
Jakie żagle, jaki wiatr,
który przybliża nas do antycypowanego celu.
Ile sił trzeba, aby pokonać trudności
Jak się cieszyć z dobra, jakie nas otacza
A gdzie troska o rzeczach dla nas ważnych.
Jak prowadzić rozmowę
Może głaskać niełatwą otaczająca nas rzeczywistość
Może mówić głośniej póki czas
A może krzyczeć byle nie był to krzyk rozpaczy
Jak trzeba rzeczom ważnym nadać godne znaczenie
Jak zło dobrem zwyciężać, a trzeba
póki czas, póki na to czas
Jak i komu podziękować za wszystkie piękne 
dni naszego życia. 
Jakich wyborów w życiu dokonać, aby mieć wpływ na dobrą, między-

ludzką współpracę i odpowiedzialność. Chodzi o to, by w życiu mieć za-
wsze prawo do wyboru, bo człowiek definiuje się poprzez swoje wybory. 
Jeszcze ważne jest, aby robić to w odpowiednim czasie, to znaczy, by 
czas był po naszej stronie. Stracony czas jest trudno odrobić, a nierzadko 
jest to niemożliwe do naprawienia. Bo człowieczy los jest realizacją ce-
lów i marzeń w każdym dniu naszego trwania. Przez cały wachlarz swo-
ich życiowych doświadczeń wiem, że kowalem swojego losu jest każdy z 
nas. Ale kowalstwa trzeba się uczyć przez całe życie. 

Jaki jestem szczęśliwy, że zostałem tak serdecznie przyjęty 
przez moja rodzinę, a moja Joleńka była tak wzruszona ser-
decznością i akceptacja, z jaka przyjmowali nas wszyscy, któ-
rych odwiedziliśmy. Oboje jesteśmy ogromnie zadowoleni, że 
spełniły się nasze oczekiwania Nasza pamięć na trwale zapisa-
ła te piękne przeżyte chwile. Serdecznie dziękujemy za to na-
szym najbliższym.                                                      Wacław Duda

                    Fragment poetyckich wspomnień z książki „Mój świat”. 

Po Jarosławie Pucku prezesem miejskiej spółki o nazwie 
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych został zupełnie 
nieznany poznaniakom Paweł Augustyn. Ogłoszono gromko, 
że jest to pochodzący z innego miasta niezależny fachowiec, 
który po prostu wygrał uczciwy konkurs, ogłoszony  publicznie 
zgodnie z wymogami obsadzania wysokich stanowisk urzęd-
niczych. 

Wielu obywateli chętnie wtedy uwierzyło, że oto wreszcie pod 
rządami Jacka Jaśkowiaka odpowiedzialne funkcje w mieście za-
czynają pełnić ludzie z kwalifikacjami, a nie jedynie z politycz-

nymi plecami. -Przyjęliśmy wysokie standardy, procedura była 
wieloetapowa, bardzo wnikliwa i dociekliwa - mówił nam w me-
diach po konkursie przewodniczący rady nadzorczej ZKZL Eryk 
Kosiński. 

Niestety, nadzieje poznaniaków na uczciwą politykę kadro-
wą wkrótce legły w gruzach, a słowa szefa rady nadzorczej 
okazały się kpiną z opinii publicznej. Wyszło na jaw, że konkurs 
był zwykłym oszustwem, bo Paweł Augustyn został już wcześniej 
wytypowany na prezesa ZKZL przez ludzi byłego prezydenta na-
szego miasta. Nowy prezes niezwykle ważnej społecznie spółki 
okazał się ponadto żałosną postacią z marnej groteski. I znów 
mieszkańcom pozostała tylko nadzieja na bezstronne decyzje w 
obsadzaniu drogich urzędniczych stanowisk.                          md

„KonKurs” był oszustwem
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Aranżacja „Salonu spotkań” z kolorowymi siedziskami.  

niedostępny zameK

osiedle dawniej i dziś (6) 
W poprzednim odcinku tego cyklu przed-

stawiłem Państwu historię powstania Ron-
da Śródka. Dzisiejszy odcinek rozpocznę od 
tego samego rejonu Komandorii, ale z cał-
kiem innego powodu. Jednym z niezreali-
zowanych projektów, dotyczących naszego 
„fyrtla”, jest właśnie plan zagospodarowania 
terenu przy ówczesnym zbiegu ulic War-
szawskiej, Podwale i A. Laskarego (dziś już 
nieistniejąca ulica). Szkic projektu pokaza-
ny na rycinie z prawej.

   Marek Knasiecki

 Kolejnym zamierze-
niem, którego nie udało 
się również zrealizować, 
był ogród dla dzieci przy 
przystanku „Brama War-
szawska” kolei z Poznania 
do  Środy (o której pisałem 
w MY z maja br.). Miał po-
wstać przy skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej i Św. Mi-
chała. Ogród ten miał znaj-
dować się po zachodniej 
stronie ulicy Św. Michała, 
w miejscu gdzie dziś stoi 
mały budynek handlowy 
i trzy jednoklatkowe bloki 
mieszkalne (foto obok). 

To były plany przedwo-
jenne, niezrealizowane w 
związku z wybuchem II 
wojny światowej. Ostatnim 
planowanym przedsię-
wzięciem, o którym chcę Państwu powiedzieć, jest współczesna (z 2012 
r.) wizja młodej autorki Natalii Moskalik (praca inżynierska wykonana 
na Wydziale Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu), dotycząca zagospodarowania zielonych przestrzeni pomię-
dzy blokami przy ulicach Warszawskiej, P. Tomickiego i Św. Michała. 
Projekt ten, choć bardzo ciekawy, nie doczeka się całościowej realizacji 
z tego powodu, że część terenu, na którym miał być wykonany, została 
wykorzystana już do wybudowania placu zabaw i siłowni. Jednak może 
w przyszłości uda się zrealizować choć jego część, dotyczącą „Salonu 
spotkań„ (foto niżej). Tyle na dzisiaj, do następnego spotkania.

                                                                                         Marek Knasiecki

Historia tego miejsca jest przebogata, o czym mówi książka pana  
Jerzego Sobczaka pt. „Zamek Królewski na Górze Przemysła” - prze-
wodnik po historii. (2013 r. , Wydawnictwo Miejskie „Posnania”. Bywały 
okresy wzlotów i upadków tego Zamku. Jednak to już minione czasy, 
historia. Mnie interesują czasy mniej odległe, dotyczące jego odbudo-
wy – restytucji oraz dzień dzisiejszy. Budujące jest to, że mimo wielu 
trudów i włożonej pracy, także społecznej, po kilku latach burzliwej 
dyskusji, odbudowywać czy też nie, udało się projekt restytucji Zamku 
Królewskiego w Poznaniu dokończyć pozytywnie. Nawet rozwiązał się 
już Społeczny Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. 

Zamek stoi i góruje nad starą zabudowa naszego miasta. Jednak 
jak był niedostępny w zamierzchłych czasach (wtedy jego mieszkań-
cy byli z tego dumni) tak jest i teraz. Fakt ten w chwili obecnej nie 
przynosi naszemu miastu powodów do satysfakcji. Ogromne nakłady 
finansowe, również z kieszeni mieszkańców Poznania, wydane na tą in-
westycję, są teraz marnotrawione, bo mimo wielu zapowiedzi, obiekt jak 
był niedostępny tak jest nadal zamknięty dla mieszkańców i turystów. 
Może obecny właściciel nie chce udostępnić jego podwoi dla zwiedza-
jących, uważając, że eksponaty rzemiosł użytkowych (nie mam nic do 
tych zbiorów, bo sam trudnię się rękodziełem i znam jego znaczenie) są  
cenniejsze od przepięknego obiektu, w którym się znajdują? Może uwa-
ża, że zwiedzający bardziej będzie podziwiał bryłę Zamku i jego historię 
niż jego eksponaty?

Dziwi mnie, że w naszym mieście nie ma ludzi mogących ten stan rze-
czy zmienić! Otwarcie Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła jest 
odwlekane w czasie, choć kilku autorów napisało zapewne na ten temat  
publikacje już po odbudowie. Ja sam zdążyłem wyszyć obraz na pod-
stawie aktualnych zdjęć (czas wykonania 5 miesięcy), był eksponowany 
na „krzesełkowej” wystawie, o której pisałem w lipcowym MY, Spieszy-
łem się, by był skończony przed planowanym na czerwiec br. otwarciem 
Zamku. Teraz w Poznaniu słychać głosy, że termin otwarcia jest bardzo 
enigmatyczny. Mówi się nawet o roku 2016 lub następnym. 

Może władze miasta zainteresują się tą sprawą? Może miasto powin-
no przejąć ten  obiekt dla Muzeum Miasta Poznania? Obecna sytuacja 
jest anormalna! Musi być szybko rozwiązana, bo taki stan rzeczy nie 
może dłużej trwać tak dla dobrego wizerunku miasta, dla dobra jego 
mieszkańców i turystów przybywających tutaj tak z kraju jak i zza gra-
nicy. Może trzeba wystąpić do instytucji nadzorujących pracę dyrekcji, 
obecnego właściciela o zmianę kierownictwa? Chyba nie ma w naszym 
kraju ludzi niezastąpionych (dowiodły tego ostatnie wybory)? A może 
wreszcie sami zrozumieją, że nie nadają się na te stanowiska i zrezygnują 
z nich dla dobra ogólnego. Nic nie jest dane nam raz na zawsze! Z na-
dziejami na pozytywne rozwiązanie.                             Marek Knasiecki
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ależ,  proszę  bardzo!
braKi Kultury elit

z KroniKi policyjnej
Ul. Folwarczna. W mieszkaniu w trakcie awantury nietrzeźwy 

Mariusz C. zadał ciosy nożem w tułów swojemu ojcu. Pokrzyw-
dzony po zaopatrzeniu w szpitalu został zwolniony do domu. 
Sprawcę zatrzymano.

Ul. Maltańska. Paweł K. pracujący w salonie Play dokonał 
przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 8114zł. 

Ul. Gdyńska. Funkcjonariusze wydziału do walki z przestęp-
czością narkotykową KWP Poznań zatrzymali Dariusza Z. oraz 
Dawida S., którzy posiadali przy sobie znaczne ilości substancji 
psychotropowych w postaci 1975,77 gramów amfetaminy o war-
tości 59273 zł. 

Ul. Mścibora. Zofia L. z pasa zieleni dokonała kradzieży ścię-
tych drzew należących do ZDM. Została zatrzymana przez dziel-
nicowych KP Poznań Nowe Miasto. Mienie odzyskano. 

Ul. Główna. Sławomir D. kierował pojazdem mechanicznym 
na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. 

Ul. Główna. Marcin P. lat 16 wspólnie z Adamem S. lat 16 
groźbą użycia przemocy doprowadzili do stanu bezbronności 
Marka K. lat 23, a następnie dokonali zaboru telefonu komórko-
wego marki samsung wartości 150zł. Mienie odzyskano. 

Ul. Gnieźnieńska. Jacek M. pomimo cofniętych uprawnień 
kierował pojazdem m-ki Skoda Octavia na drodze publicznej.

Ul. Żelazna. Dariusz B. lat 17 posiadał przy sobie zwitek pa-
pieru z zawartością suszu roślinnego narkotycznego. 

Ul. Nieszawska. Roman B. lat 28 podejrzany o kradzież z te-
renu szkoły nr 105 butów marki puma oraz pieniędzy w kwocie 
336zł. Straty 686zł na szkodę pracownika gospodarczego. Mienie 
częściowo odzyskano. 

Ul. Krańcowa. Sylwester K. lat 25, Marcin P. lat 16, Dorota D. 
lat 22, Dominik D. lat 19, Laura J. lat 20, Patrycja Ż. lat 21, Szy-
mon D. lat 20 wspólnie i w porozumieniu poprzez wypchnięcie 
wypełnienia drzwi dokonali włamania do sklepu Krecik, a na-
stępnie kradzieży alkoholi. Sprawcy ujęci.

Ul. Jana Pawła II. Adam D. lat 39 posiadał przy sobie telefon 
komórkowy m-ki nokia poszukiwany przez KP Grunwald. 

Ul. Leszka. Tomasz K. lat 35 dokonał kradzieży portfela z 
zawartością dokumentów w postaci dowodu osobistego, karty 
bankomatowej, kart PEKA, pieniędzy w kwocie 30zł. Sprawca 
zatrzymany, mienie odzyskano. 

Ul. Warszawska. Emil S. lat 27 pomimo cofniętych uprawnień 
kierował pojazdem na drodze publicznej. 

Ul. Św. Michała. Jeep cherokee rocznik o wartości 150 000 zł, 
poszukiwany przez Komisariat Poznań- Nowe Miasto, odzyska-
ny w komisie Polnar bez uszkodzeń. Damian N. lat 42 podej-
rzany o posiadanie samochodu pochodzącego z przestępstwa 
zatrzymany. 

Ul. Główna. Marcin B. lat 23 poprzez wybicie szyby w drzwiach 
wejściowych dokonał włamania do salonu gier, a następnie usiło-
wał dokonać kradzieży pieniędzy z automatów do gier. Sprawca 
zatrzymany. Straty 3500zł. 

Ul. Krańcowa. Mikołaj R. lat 25 kierował samochodem pod 
wpływem środków odurzających, działających podobnie jak al-
kohol. Badanie Oratec- wynik pozytywny dla TH i ME. Zatrzy-
many przez f-szy WZM KMP Poznań. 

,,Panowie żakiety i cylindry, oficerowie przy orderach, panie 
suknie wieczorowe” - taka adnotacja widniała na zaprosze-
niach na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego, wybieranego w RP w 1926 r. i w 1933 r. 

Przytaczam stary zapis dotyczący etykiety w tym najważniej-
szym dla kraju i narodu momencie nieprzypadkowo. 6 sierpnia 
2015 o godz. 10 przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 
złożył Andrzej Duda – nowy prezydent RP. Obradom tegoż 
gremium i przysięgę odebrała pani marszałek Małgorzata Kida-
wa-Błońska. O zgrozo – ubrana bardzo niewłaściwie, bo w jakąś 
przyciasną błękitną sukienkę(?) i jasny żakiecik (może biały, wy-
glądał jak sweterek). Nie wiadomo jak to się stało, skoro i współ-
cześnie protokół dyplomatyczny reguluje kwestie m.in. stroju. 

W tak doniosłych  momentach obowiązują jednak ciemne 
barwy: granaty, antracyty, bez względu na panującą modę. 
Znawcy tematu zwrócili uwagę na jeszcze jeden faux-pas. 
Miny(!) marszałków Sejmu i Senatu – wspomnianej M. Ki-
dawy-Błońskiej i Bogdana Borusewicza – ten był szczegól-
nie naburmuszony! Bez względu na partyjną przynależność 
czy sympatie nowego prezydenta (wybranego przecież przez 
Naród) marszałkowie winni przełknąć tę gorzką pigułkę i nie 
okazywać ostentacyjnie, że są niezadowoleni. W USA czy we 
Francji takie zachowanie uznano by za naganne. 

U nas przeszło bez szczególnych komentarzy. Komentowano 
natomiast inną niezręczność – należało się, aby nowa Pierwsza 
Dama (ubrana gustownie choć niezwykle skromnie) otrzyma-
ła od Kancelarii Sejmu bukiet kwiatów, co jest przyjętą nor-
mą, dobrym obyczajem. A już kompletnym brakiem kultury 
wykazali się parlamentarzyści PO, którzy orędzie prezydenta 
próbowali zagłuszyć buczeniem! Naruszyli tym samym obo-
wiązujący regulamin. Mają przecież możliwość wyrażenia 
swojego niezadowolenia oficjalnie, z mównicy sejmowej...   

Wydawało się, że Duda, tak jak przed wojną, będzie składał 
przysięgę trzymając lewą rękę na konstytucji, pięknie ręcznie wy-
kaligrafowanej przez krakowską artystkę Ewę Landowską. Taki 
egzemplarz został zamówiony przez Kancelarię Sejmu. Tak się 
jednak nie stało, co odczytano , że prezydent będzie popierał dą-
żenia PiS do znowelizowania obowiązującej konstytucji..

Tak uroczyste wydarzenia jak zaprzysiężenie prezydenta są 
u nas traktowane... niepoważnie, że nie przykłada się wagi do 
rozmaitych naruszeń ważnych formalności. Zapewne wyni-
ka to z niskiej kultury, nie tylko politycznej w naszym kraju. 
Wspomina się przejęzyczenie Komorowskiego gdy ten składał 
prezydencką przysięgę: zamiast ,,dobro ojczyzny” powiedział 
,,dobrość ojczyzny”. Ówczesny marszałek Grzegorz Schetyna 
winien przerwać składanie przysięgi i poprosić prezydenta o 
jej powtórzenie, bo tekst przysięgi jest nienaruszalny – tak 
twierdzą konstytucjonaliści. Gdy podczas zaprzysiężenia pre-
zydent USA Barack Obama pomylił kolejność słów, musiał 
powtórzyć tekst przysięgi jeszcze raz.                                    (E.K)
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Rada Rodziców zaprosiła na festyn

minęło 55 lat!

czasopismo mieszKańców „my” od 15 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności

Spotkania z psychologiem
uczeń, szKoła, rodzina (2)

z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Kontynuujemy naszą rozmową z pa-
nią mgr Ewą Bresińską, psychologiem,

certyfikowanym psychoterapeutą ro-
dzin, specjalizującą się m.in. w trudno-
ściach wychowawczych, trudnościach w 
relacjach z rówieśnikami, w pracy z ro-
dziną nad poprawieniem komunikacji, 
wzmocnieniem więzi, uporządkowa-
niem ról i wyznaczaniem granic.

- Pomówmy chwilę o nauczycielach, 
ich roli w wychowaniu młodego czło-
wieka, kształtowaniu jego postaw.

- Nauczycielom odebrano możliwość i prawo do interweniowania w 
tej sferze. Mogą nauczać matematyki czy polskiego, ale mają niewiele 
możliwości przekazywania wiedzy o wartościach, odpowiednich po-
stawach i zachowaniach. Kiedyś nauczyciel był autorytetem, teraz co-
raz częściej jest jedynie kolejnym wyszydzanym, bezradnym dorosłym. 
Musi przede wszystkim poinformować ucznia o jego prawach...

- Uczeń trafia do gabinetu psychologa-terapeuty. Z jakimi pro-
blemami tu przychodzi?Obecnie najczęstszym problemem jest nie-
umiejętność budowania i nawiązywania zdrowych i trwałych relacji 
rówieśniczych. W to miejsce wchodzi komputer, ucieczka w wirtualny 
świat. Pojawiają się zobojętnienie i nietowarzyskość. Silne pobudzenie 
w trakcie gry komputerowej zastępuje wyjście na boisko czy grę w pod-
chody. Wstyd, który wcześniej przypisany był raczej nieaprobowanym 
społecznie zachowaniom, teraz rozlał się na status materialny, pocho-
dzenie, wygląd fizyczny. Jak sobie z nim radzą? Izolują się, udają przed 
sobą i innymi, przybierają różne role, racjonalizują, otaczają gadżetami, 
zagłuszają używkami, reagują agresją lub depresją. Szukają grupy od-
niesienia w internecie, w sektach, dziwnych stowarzyszeniach i klubach, 
rzadko w klasie czy szkole. Nic o sobie nie wiedzą. Na pytanie o wady i 
zalety skupiają się raczej na deficytach, nie dostrzegając żadnej z zalet. 
Kolektywizm niszczy w nich indywidualność, różnorodność, wyjątko-
wość. Tak bardzo chcą być tacy jak inni, że stają się nikim.

Pornografia i seksualizacja młodzieży prowadzi do zagubienia w rela-
cjach damsko-męskich, do wstydów, porażek, zaburzeń emocjonalnych 
i zachowań. Przy niedojrzałości emocjonalnej -w zetknięciu z bardzo 
silnym, nieadekwatnym do wieku pobudzeniem- dziecko gubi istotę 
tego aktu na rzecz chwilowego zaspokojenia. Gubi szacunek do siebie i 
drugiego człowieka, bliskość myli z pożądaniem a szukając miłości pada 
ofiarą samooszukiwania się oraz egoistycznych pobudek. 

Dla ucznia szkolną codziennością jest wyścig szczurów po osiągnięcia 
(oceny) oraz gadżety, rankingi szkół i zdobycie popularności. Z kolei  
rodzice mówią: masz iść na medycynę albo prawo, nie zadawaj się z byle 
kim, nie pożyczaj i nie dziel się wiedzą, pochwal się nowym sprzętem, 
nie przejmuj się głupimi nauczycielami, idź po trupach do celu, za pie-
niądze kupisz wszystko, wyglądasz jak modelka, tam chodzą najlepsi, 
to elitarna szkoła. Lawina oczekiwań i aspiracji wciąga a w rezultacie 
przygniata dziecko, niemożliwym staje się złapanie oddechu. Młodzi są 
wtłaczani na siłę, już od gimnazjum, w dorosłość i dojrzałość a przecież 
długo jeszcze będą po prostu dzieckiem swoich rodziców. Efektem sytu-
acji o których mówiłam wcześniej są nerwice, stany lękowe, natręctwa, 
depresje. Okazuje się, że problemy zdążyły przerosnąć i dziecko, i jego 
rodziców.

- Czy rzeczywiście więzi między rodzicami a dziećmi są już tak wą-
tłe, że trzeba je odbudowywać u psychologa? 

- Są mocno nadwątlone. Niemniej nie jest to stan nieodwracalny. 
Warto jet przyjrzeć się swoim relacjom z dzieckiem i wprowadzić po-
rządek. Taki biblijny. Niech nić będzie mocna niczym cuma - co okręt w 
porcie przed sztormem chroni - pleciona z bezwarunkowej miłość i wy-
chowania przez wymaganie. A w nim są zasady, wartości i wzorce, które 
dają poczucie własnej wartości ale i bezpieczeństwa, bo określają ramy, 
poza które lepiej nie wychodzić.  Trzeba podejść do sprawy uczciwie i 
otwarcie, dawać przykład swoją postawą i swoim życiem. I dać młode-
mu człowiekowi jasny sygnał: -Z czymkolwiek przypłyniesz przyjmiemy 
cię i pomożemy rozładować luki bagażowe. Dziecko tak ukształtowane, 
od podstaw, nie podda się fali głupoty, egoizmowi, wpływom innych. 
Śmiało wypływać będzie na szerokie wody, ale też chętnie wróci do por-
tu. A uszkodzone statki należy poddać renowacji i wzmocnić cumy.

- W czym może pomóc psycholog-terapeuta... Dziękuję za rozmo-
wę. Z panią mgr Ewą Bresińską można się skonsultować w Ośrodku 
Pomocy Psychologicznej SPCh przy ul. Konarskiego 6/4 (Komando-
ria).                                                                                          Ewa Kłodzińska

Minął pięćdziesiąty piąty rok działalności naszej Szkoły nr 
55 w budynku przy ulicy Szpaków. Rada rodziców zorgani-
zowała piknik rodzinny pod hasłem „Mamy pięćdziesiąt pięć 
lat!”. Przyszli nasi uczniowie z rodzinami, mieszkańcy, przed-
stawiciele Rady Osiedla i ksiądz proboszcz Dominik Kużaj. 

Na stoiskach przygotowanych przez rodziców można było 
posmakować pysznych ciasteczek, zjeść lody, wypić koktajl lub 
kawę. Każdy mógł spróbować swoich sił w łapaniu równowagi 
na beczce, prowadzeni samochodu na torze wyścigowym. Moż-
na też było poskakać na trampolinie, pobawić się w dmuchanym 
zamku lub spróbować szczęścia kręcąc kołem fortuny. Przygoto-
waliśmy wystawę zwierząt domowych. Mogliśmy podziwiać po-
kazy naszych karateków. Jedno ze stoisk prowadzili pod opieką 
pani Moniki Baszczyńskiej nasi uczniowie - wolontariusze „Mo-
tylego wolontariatu”.  Rozdawali kolorowe motyle i zachęcali do 
wspierania hospicjum. 

Na scenie prezentowały się dziewczynki i chłopcy z formacji 
tanecznej „Hajdasz” oraz uczniowie, którzy wygrali eliminacje w 
szkolnym konkursie talentów „Aleja Gwiazd”. Finał tego konkur-

su poprowadziły Ania Jurczykowska, Agnieszka Kowal, Ola No-
wakowska i Wiktora Szmania z 6a. W kategorii klas młodszych 
zwyciężczynią została Julka Nowacka, która przepięknie wyko-
nała hiszpański taniec kitri. W kategorii klas starszych pierwsze 
miejsce przyznano Gabrysi Najdek. W przerwie konkursu zapre-
zentował się szkolny zespół flażoletowy, prowadzony przez panią 
Magdalenę Andrzejewską i Lucynę Bojarską. 

Atrakcją tegorocznego pikniku był występ magika, który zgro-
madził wielką widownię. Na zakończenie pojawił się ogromny 
tort jubileuszowy. Wszyscy odśpiewaliśmy naszej szkole „Sto lat” 
i zajadaliśmy się przepysznym ciastem.                  Emilia Berus
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radosne spotKania
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Czytajmy!
KsiążKi do Kieszeni

Prawdziwą rewolucją w przemyśle wydawniczym w latach 30. XX 
w. było pojawienie się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Ameryce tzw. 
wydań kieszonkowych, zatem książek, raczej książeczek, w miękkiej 
obwolucie, o niewielkich rozmiarach, które można było schować w 
torebce czy – właśnie – kieszeni. Były to wydania znacznie tańsze niż 
,,normalne”.  Po wojnie, w okresie deficytu papierniczego, wielu wy-
dawców decydowało się na owe kieszonkowe wydania. A czytelnik o 
taką książeczkę nie musiał dbać. Dziś pojawiło się inne określenie: 
,,książki tramwajowe”, a więc do poczytania w czasie długiego prze-
mieszczania się z jednego krańca miasta na drugi.

W naszej bibliotece takich ,,tramwajowych książek” sporo i cieszą się 
dużym powodzeniem. Powieść Jodi Picoult ,,W naszym domu” wciąga, 
intryguje. Tytułowy dom, a raczej rodzinę, tworzą Emma i jej dwóch na-
stoletnich synów. Jacob cierpi na zespół Aspergena – łagodną postać au-
tyzmu, co daje niesamowitą mieszankę. Wszystko przyjmuje dosłownie, 
nie spojrzy człowiekowi w oczy, a jakiekolwiek zmiany w schemacie (np. 
określona kolorystyka potraw w poszczególne dni) powodują głęboką 
frustrację, nieokiełznane ataki furii itp. Jest jednak genialnym... anali-
tykiem kryminalnym obdarzonym ogromną wiedzą encyklopedyczną, 
Jego młodszy brat Theo z kolei lubi zaglądać do cudzych domów i kraść 
drobne przedmioty. Robi się gorąco gdy ginie, wydaje się, że zamordo-
wana, prywatna instruktorka umiejętności społecznych Jacoba. A ten 
zostaje oskarżony o mord. Zamordował z zimną krwią czy  nie rozumiał 
co robi? A może tylko znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaści-

wej porze? Tylko dlaczego naprowadził policję na niewłaściwy trop. A 
może to Theo jest mordercą?

Marek Ławrynowicz ,,Patriotów 41” - to rzecz jędrna, niebanalna, 
świeża. Opowieść-wspomnienie o mieszkańcach fikcyjnej kamienicy, 
opowiedziane bez nadęcia, histerii, ze zdrowym i nieco humorystycz-
nym dystansem, nawet jeśli lokatorzy wikłali się w paskudne kariery. 
Tragifarsa, tragikomedia i nieco absurdu... Począwszy od przedwo-
jennych Żydów, wywiezionych do Treblinki, których ,,prochy rozwiał 
wiatr”, poprzez kilka dekad naszej polskiej historii pokazanych  przez 
pryzmat życiorysów mieszkańców kamienicy przy ul. Patriotów 41. 

,,Potencjał erotyczny moje żony” Davida Foenkinosa może zbała-
mucić tytułem, bo erotyki tu ani za grosz. No, i – jak ja to nazywam 
– trzeba się wczytać (czyli pokonać opór nieco rozleniwionych szarych 
komórek), aby docenić pióro autora. To książka o żartobliwie potrakto-
wanej fobii kolekcjonerskiej. Sporo tu absurdalnych historii. Mówi się, 
że na autora duży wpływ miał m.in. Witold Gombrowicz. Jeśli więc kto 
lubi literaturę suspensu ten przeczyta z zainteresowaniem i uśmiechem.

Z niejakimi obawami wzięłam się za lekturę trzytomowej powieści 
Cindy Woodsmall: ,,Kiedy serce płacze”, ,,Gdy nadchodzi świt”, ,,Gdy 
budzi się dusza” o kilkuletnich współczesnych dziejach wspólnoty ami-
szów, żyjącej według starych zasad. No, ale są też młodzi, otwarci na 
świat, ciekawi tego świata. Są wydarzenia, które zakłócają archaiczny 
sposób myślenia, zwłaszcza starszego pokolenia. Są odejścia i powro-
ty do wspólnoty, nieporozumienia, tragedie i piękne miłości. Czytałam 
z wielkim zainteresowaniem, czasem niedowierzaniem, że tak można 
podporządkować się kodeksowi religijnemu i społecznemu. Autorka 
dobrze poznała życie amiszów podczas realizacji filmu dokumentalne-
go dla ,,National Geographic”. W Polsce mieszka zaledwie jedna rodzina 
pochodząca ze wspólnoty amiszów.                                Ewa Kłodzińska   

Świetnie w naszej parafii wypoczywamy,
każdy dzień modlitwą rozpoczynamy.
W poniedziałek na minigolfie się ćwiczymy – 
wszystkie dołki, pola, rzuty dokładnie liczymy.
A we wtorek Targi – plaża:
bule, siatka, noga nasza!
Biała Dama nam nie straszna i nasz statek ciągle płynie.
Każdy wie, że Kórnik z pięknego arboretum słynie.
W czwartek w Bramie Poznania dawną historię poznajemy,
potem w Cafe na Trakcie smaczne lody jemy.
W zdrowym ciele, zdrowy duch,
a więc nam w Wodnym Raju dopisuje ruch,
tu bąbelki, tu zjeżdżalnia, a tu rwąca rzeka,
makaronik oraz deska na młodego pływaka czeka.
Mknie autokar na Franowo do zajezdni.
Centrum dowodzenia – cudne! Zadziwieni są niejedni.
A tam bimba zabytkowa
w kurs wyruszyć już gotowa...

No i koniec, tydzień minął
z dziarską do szkoły pójdziemy miną!
Wszystkim, którzy przyczynili się do spędzenia przez nas 

radosnych chwil podczas tegorocznych wakacyjnych spotkań 
przy naszej parafii, składamy serdeczne Bóg zapłać i ofiaruje-
my naszą modlitwę.                                                 Opiekunowie 
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Propozycja turystyczna
żary

stolica polsKich łużyc
Żary to miasto powiatowe, zamieszkałe przez około 40 tys. 

mieszkańców, położone w ładnej, pagórkowatej okolicy, po-
między dwoma dopływami Odry: Bobrem i Nysą łużycką. Naj-
starsza wzmianka historyczna o Żarach znajduje się w kronice 
Tietmara, kronikarza z Merseburga pod datą 1007r. Kronikarz 
zanotował: „Bolesław tymczasem na nowo zajął Łużyce, Zara i 
Kraj Słupian”. Tereny te na mocy postanowień pokoju w Budzi-
szynie w 1018r. znalazły się pod władzą Bolesława Chrobrego, 
jednak po śmierci Mieszka II w 1034r. ponownie zostały włą-
czone do Marchii Łużyckiej. 

W 1260r. Żary otrzymały od ówczesnego właściciela Albrechta 
Dewina prawa miejskie. Miasto, położone na skrzyżowaniu waż-
nych szlaków handlowych, miało dogodne warunki do rozwoju i 
w pełni z nich korzystało. Burzliwa historia ziem pogranicza Ślą-
ska Łużyckiego sprawiła, że Żary często zmieniały przynależność 
państwową. Obejmowali nad Żarami zwierzchnictwo Piastowie 
Śląscy - do 1364r., królowie Czescy - do 1635r.. elektorowie Sascy - 
do 1815r. i władcy Prus. Właścicielami miasta byli przedstawiciele 
możnych rodów: Dewinów, Bibersteinów i Promnitzów, których 
potężne rezydencje z XIII w., przebudowywane później w stylu 
renesansowym, stoją do dziś na wzgórzu zamkowym - zdewasto-
wane, czekają na odbudowę.

Zamek Dewinów (z wieżą) i pałac Promnitzów - 
ruina od wojny, częściowo zabezpieczona. 

Miasto bardzo ucierpiało w czasie II wojny światowej. Po raz 
pierwszy 11 kwietnia 1944r. gdy nalot bombowców alianckich 
zniszczył centrum miasta i wiele obiektów przemysłowych. Po-
nownie w lutym 1945r., gdy o Żary toczyły się uporczywe walki 
pomiędzy sowieckimi wojskami pancernymi a oddziałami nie-
mieckimi. Ozdobą miasta jest odrestaurowany Rynek z ratuszem 
z przełomu XIV i XV w. wielokrotnie przebudowywany, z prze-
pięknym renesansowym portalem oraz kamieniczki wokół Rynku. 
Zachowało się wiele ciekawych zabytków architektury. 

Cenny zabytek architektury sakralnej stanowi monumentalny, 
gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, stojący przy 
pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został zbudowany w miejscu 
wcześniejszej świątyni późnoromańskiej. W północnej ścianie, na 
styku prezbiterium i nawy, zachowały się duże fragmenty kamien-
nych murów kościoła późnoromańskiego z ok. 1230r. Jest świąty-
nią trójnawową, halową, ze sklepieniem gwieździstym. 

W sąsiedztwie stoi dzwonnica powstała w XVI w. w wyniku 
przebudowy XIV-wiecznej gotyckiej baszty obronnej. Obok gotyc-
ko-renesansowy budynek dawnej nadintendentury, obecnie archi-
wum państwowe. Zachowały się także fragmenty dawnych, zbu-
dowanych z kamienia polnego murów obronnych, w sąsiedztwie 
których znajduje się kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, w 
obecnej formie z ok. 1718r., obecnie kościół garnizonowy. W bez-
pośrednim otoczeniu miasta znajduje się dawny park pałacowy 
założony na początku XVIII w z aleją kasztanowców zamkniętą 
od północy barokową Błękitna Bramą z 1708 r. Maria Boruta

Renesansowy dom z XVI w.przylegający do dzwonnicy 
(dawna baszta obronna z XIV w.), z prawej szczyt  i wieża 

kościoła  Najświętszego Serca Jezusowego.

Kamienna wieża wartownicza Bramy Dolnej -
część dawnych obwarowań miejskich. 
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notatKi aKtualne

HOROSKOP na wrzesień

IMIENNIK WRZEŚNIOWY
DOROTA (5 września) jest opanowana, da sobie radę w 

najtrudniejszych sytuacjach. Jak trzeba to staje się agresywna, 
zwłaszcza gdy realizuje jakąś ideę, zadanie, którego celem jest 
dobro bliźniego, firmy, ojczyzny. Trudno nią kierować, jej zaletą 
jest umiejętność przystosowania się do otoczenia. Dorota uze-
wnętrznia swoje uczucia, jeśli wierzy i kocha to potrafi przenieść 
góry. Dumna, w przyjaźni bywa despotyczna.

AURELIA (25 września) jak dzikie wino (jej totem roślinny) 
czy też wąż boa (totem zwierzęcy) zaborczo oplata obiekt swoich 
uczuć aż do całkowitego obezwładnienia, często przy pomocy 
intrygi. Żywotna, silna, co doprowadza często Aurelię do po-
dejmowania nieprzemyślanych decyzji. Ma doskonałą pamięć i 
nie zapomina ludziom wyrządzonych jej krzywd. Niebezpieczna 
kobieta!

BARAN - Warto bliżej przyjrzeć się osobie, z którą masz zamiar nawiązać 
bliższe niż dotychczasowe kontakty. Napoleon Bonaparte zwykł mawiać, że “oso-
bom, które nie znają się przynajmniej sześć miesięcy, nie powinno pozwalać na 
zbliżenie”. W pracy niespodzianka miła. Taka okazja może się nie powtórzyć, 
przeto skwapliwie skorzystaj.

BYK - Uważasz niezbyt słusznie, że nie masz szczęścia w życiu, ponieważ nie 
możesz zrealizować bliskich i dalekosiężnych planów. Tymczasem nadchodzi 
pomyślność wielka i wspaniała, przygotuj się więc na wyrazy uznania w domu, 
jak i przede wszystkim w środowisku zawodowym. Sławomir Wróblewski głosi: 
“Okazje zwykle czekają przy drodze konieczności”.

BLIŹNIĘTA - Trudno stawać na gruncie zasad, gdy ziemia pali się pod no-
gami. Masz takie okresy w życiu, że nie potrafisz poradzić sobie z coraz liczniej-
szymi obowiązkami. Właśnie teraz przygniata Cię ich ciężar. Przy pomocy przy-
jaciół wybrniesz jednakowoż z opresji obronną ręką. Trzeba tylko nie załatwiać 
kilku spraw naraz. W domu drobne nieporozumienia. Wszak - “życie jest jak 
długa aleja, na końcu której szeleszczą minione lata”.

RAK - Niejeden dzisiaj po to mąci wodę, żeby nie było widać dna. Rzecz w 
tym, żeby starać się raczej nie obrażać ludzi ani im szkodzić. A masz do tego 
skłonności. Serce w uśpieniu nie zdoła się obudzić, chyba, że  nastąpi tak zwany 
cud. Skoro już w osiemnastym wieku Georg Christoph Lichtenberg zauważył na-
der słusznie, że “dla wielu ludzi cnota polega bardziej na żalu za grzechy, niż na 
ich nie popełnianiu”, to cóż na to możesz poradzić.

LEW - Nie należy zapalać fajki w pokoju z dynamitem. Tobie zaś marzy się 
drobna potyczka, jeśli już nie długotrwała wojna z najbliższym otoczeniem. Zna-
jomi nie obrażą się, przyjaciele pochwalą, unikniesz zgoła niepotrzebnych niepo-
rozumień, wykładając kawę na ławę. Albowiem “dla zdrowia najważniejsze jest 
mocne postanowienie, że będziemy się dobrze na przekór wszystkiemu czuli”.

PANNA - Bieda polega na tym, że zbyt wielu robi swoje cudzym kosztem. 
Powstaje typowe błędne koło. Sam(a) wybierasz świadomie samotność nader do-
kuczliwą. Tymczasem warto by było spróbować rozwinąć wreszcie niepotrzebnie 
skulone skrzydła. Karol Irzykowski: “Bodźce do myślenia mogą być rozmaite; 

myślenie jednak, gdy się je już raz zacznie, polega na tym, żeby wymyślić coś, 
czego jeszcze na tym świecie naprawdę nie było”.

WAGA - Zapinając wszystko na ostatni guzik nie zawadzi mieć ze sobą agraf-
kę. Przez to właśnie, że nie jesteś dość zapobiegliwa(wy), zazdrościsz innym, że 
mają większe niż Ty pieniądze, prawie wszystko im się w życiu udaje. Nie ma 
przeszkód, żeby prędzej czy później znaleźć się w ich gronie. Wystarczy mrówcza 
praca i niespożyta chęć podniesienia sobie i rodzinie stopy życiowej.

SKORPION - Tak to już jest, że jeden szyje drugiemu buty na swoją miarę. 
Dotknie Cię to. Potem jednak będziesz mieć tak zwany święty spokój. Śmiało 
możesz teraz Ty krytykować otoczenie, żeby się chociaż trochę odegrać. W domu 
czeka Cię dużo skrzętnych zajęć. Wszak optymiści - jak twierdzi aforystka - “na 
końcu zaczynają wszystko od początku”.

STRZELEC - W polityce, ale i w propagandzie, apetyt rośnie w miarę bre-
dzenia. Ta myśl przyświeca Ci nie od dziś i przyświecać Ci będzie w przyszło-
ści skutecznie, żeby nie złachmanić swojej mrówczej pracy. Nie przejmiesz się 
chwilowymi niepowodzeniami pomny maksymy Aleksandra Świętochowskiego: 
“Człowiek żywy musi błądzić, bo życie błądzi”. Dobrze będzie.

KOZIOROŻEC - Niejedno piąte koło u wozu udaje z niemałym powodzeniem 
koło ratunkowe. Nie dasz się na nie nabrać. Jesteś ciągle sobą mimo nieustannych 
wprost nacisków środowiska, żeby zdecydować się na jakieś, zgoła dziwaczne, 
zmiany. Wspierasz się czechowowską maksymą:”Co to jest życie? To tak, jakby 
ktoś zapytał, co to jest marchew? Marchew - to marchew, nic więcej”.

WODNIK - Grzegorz Stańczyk: “Rzucasz cień i idziesz dalej”. Niestety, są to 
wszystkie pozostawione przez Ciebie w życiu ślady. Piekielnie mało. Wypada 
wreszcie poważnie potraktować przemiłą do gruntu osobę, która od dawna za-
biega o Twoje względy. Spokojnie wysłuchasz krytycznych uwag, przemyślisz za-
rzuty i uznasz za stosowne nauczyć systematyczności. Wang Czung: “Nie zawsze 
można działać, ale każde działanie można i trzeba dokładnie przemyśleć”.

RYBY - Czy to nie dziwne, że najmocniejsze plecy ma z reguły ktoś bez krę-
gosłupa. Ciebie i to, w ogóle cokolwiek, przestało już dziwić. Czas pomyśleć o 
odpoczynku ze wszech miar należnym. Odprężenie psychiczne zwłaszcza jest 
Ci potrzebne teraz, jak powietrze, ogień i woda po równo. Tymczasem “ludzie 
są zdumiewający - jak głosi aforystka - chcą, żeby się nimi ciągle interesować”. 
Trudno.

- Parafianie z Komandorii serdecznie (i z dozą ciekawości) po-
witali 30 sierpnia br. nowego wikariusza ks. Damiana Wacho-
wiaka, który przybył z niedaleka, bo ze Swarzędza. 26 lipca po 5 
latach posługi duszpasterskiej  w parafii pw. św. Jana Jerozolim-
skiego pożegnano serdecznie ks. Marka Ratajczaka. A wszystkie 
te zmiany nastąpiły zgodnie z wolą ks. abp. Stanisława Gądec-
kiego.

- Siostra Ewelina Smoczyńska, przełożona domu Zgromadze-
nia Sióstr Wspólnej Pracy przy ul. Tomickiego na KOmandorii, 
została wybrana Ekonomką Zgromadzenia. To olbrzymie wyróż-
nienie! Serdecznie gratulujemy.

- Śródka przestaje być nieznanym poznaniakom miejscem na 
mapie Poznania. W sierpniu można było poznać kościół parafii 
polsko-katolickiej pw. św. Kazimierza, kościół pw. św. Małgorza-
ty,Wzgórze Reformatów (zostali sprowadzeni na Śródkę w 1657 
r. To dla nich został wzniesiony kościół i klasztor), a także skosz-
tować zupy piwnej, niegdyś gotowanej  na śniadanie, również dla 
dzieci (piwo pozostawiało tylko smak). Z kolei 22 sierpnia od-
było się ,,Spotkanie na Rynku Śródeckim”: warsztaty plastyczne, 
zwiedzanie kościoła św. Małgorzaty oraz dawnego oratorium i 
domu kongregacji filipinów. Przygotowano także wystawę zdjęć 
dawnej Śródki.  6 września  odbędzie się ostatnie w tym sezonie 
spotkanie w ramach akcji ,,A po sumie na moście” - o godz. 13 
początek pożegnalnej potańcówki na moście bp. Jordana. (eka) 

Co chcieli powiedzieć autorzy tego napisu, umieszczonego le-
galnie na wiacie tramwajowej przy Rondzie Śródka?

Stary budynek z chwastami na dachu przy zbiegu Browarnej i 
Majakowskiego w Kobylepolu doczekal się remontu.
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tel. 61 879 25 48

Poznañ, ul. Ma³achowskiego 39
tel./fax 879-97-39

www.studio-stempel.poznan.pl

PIECZ¥TKI - WIZYTÓWKI

KSERO - WYDRUKI
UPOMINKI - GAD¯ETY

GRAWEROWANE LASEREM

    kom. 507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIDEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

KOMPLEKSOWE
usługi reklamowe
     i wydawnicze
          Tel. 61 876 84 88
      E-mail: sd@roletim.pl

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

RESTAURACJA

 2015

ośrodeK
szKolenia Kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977
 ul. warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

Kołobrzeg
AtRAKcyjNE

NieKrępujące
b. taNie poKoje 
i apartameNty

W dZiElNicy sANatoryjNej

  waclaww@neostrada.pl
        tel. 94 351 72 34
  505 155 276, 697 144 395

 Napiszemy artykuły
       promocyjne
 zredagujemy teksty...
          Tel. 61 876 84 88      E-mail: sd@roletim.pl

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl
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                        RESTAURACJA
                         MALTAŃSKA

                                 ORGANIZUJE   
                                PRZYJĘCIA  

                                      OKOLICZNOŚCIOWE
Chrzciny Komunie Wesela Jubileusze Stypy

 WIECZORKI TANECZNE
przy muzyce na żywo!

Bogata karta dań, profesjonalna obsługa
ZAPRASZAMY

ul. Warszawska 25 tel. 61 877 03 04, 
501 098 752, 503 089 175

   Odpust 15 sierpnia w Kobylepolu
 Kwiaty i zioła, ale także warzywa i owoce


