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Fot. Hieronim 

Samorząd Osiedla Antoninek-Zielinic-Kobylepole zaprosił 
liczne grono mieszkańców na wycieczkę tropami historii.

Artysta rzeźbiarz Stanisław Mystek w swojej pracowni przy postaci 
papieża św. Piusa V. Z prawej: rzeźba w kościele w Zielińcu.

Nowy plac zabaw w Zielińcu, jeden z najpiękniej 
położonych tego rodzaju obiektów w Poznaniu.

Nowa siłownia zewnętrzna na Plantach Osiedla War-
szawskiego to właściwe wykorzystanie tego miejsca.

Budowa systemu komunikacyjnego w związku ze spalarnią 
śmieci zmieni na korzyść wiele ulic w tym Gdyńską.
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Dlaczego - na życzenie jednej tylko jakiejś tajemniczej osoby 
- Zarząd Dróg Miejskich przysłał taki ciężki sprzęt  i przywiózł 
tony asfaltu pofrezowego na wąską, gruntową i w zasadzie nie 
wykorzystywaną w tym miejscu dla ruchu samochodowego 
uliczkę św. Kingi w Antoninku? 

Urzędnicy ZDM nie odpowiedzieli na to proste i uzasadnione 
pytanie mieszkańców. W pismach „wyjaśniano” tajniki techno-
logii zastosowania „pofrezu”, powoływano się na przepisy do-
tyczące ochrony środowiska, na wizje lokalne z udziałem Rady 
Osiedla itd.,chociaż mieszkańcy nie tym się interesowali, nie o 
to pytali. 

W ostatnim piśmie podpisanym przez zastępcę prezydenta 
Poznania pana Macieja Wudarskiego zastosowano ten sam sza-
blon i sposób odpowiadania na niewygodne pytania. Mieszkań-
cy łudzili się, że jednak ten urzędnik „z ludu” zainteresuje się 
istotą sprawy. Nie jest ona niby wielka, może ktoś powiedzieć, 
że jest wręcz błaha. A jednak powinna zostać potraktowana jak 
najpoważniej, bo chodzi tu w ogóle o przejrzystość decyzji. 

św. pius V w zielińcu

poniżająca korupcja

tajemnice
ul. św. kingi
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KTO WIDZIAŁ WYPADEK?
Dnia 23 września br. około godziny 7.20, jadąc rowerem 
ulicą Nadolnik, na narożniku ulicy Średniej na Głównej 

zostałam potrącona przez samochód osobowy.
JEŚLI KTOŚ BYŁ ŚWIADKIEM BĄDŹ POSIADA ZDJĘCIE 
LUB NAGRANIE TEGO ZDARZENIA, TO JAKO POSZKO-

DOWANA BARDZO PROSZĘ O KONTAKT.
Tel. 663 231 462. Z góry dziękuję za  pomoc.

Polska ma do wykorzystania ogromne rezerwy rozwoju poprzez 
ograniczenie korupcji, czyli złodziejstwa w białych rękawiczkach, 
łapówkarstwa, oszustw, matactw partyjnych sitw, nepotyzmu itp. 
Bardzo blisko nas geograficznie leżą kraje skandynawskie i zachod-
nioeuropejskie, ale bardzo nam ciągle do nich daleko w radzeniu 
sobie z korupcją. Bardzo dumny, katolicki naród polski, z piękną, 
bohaterską i chlubną historią, żyje w państwie sklasyfikowanym 
dopiero na kompromitującym trzydziestym piątym miejscu w 
świecie pod względem korupcji. 

Stać nas z pewnością na dużo lepszą lokatę, tylko musimy usu-
nąć ułatwienia zachęcające do nieuczciwych praktyk, zwłaszcza 
na styku urzędów i biznesu. To jest oczywiste, palące zadanie dla 
władzy wszystkich szczebli i rodzajów: od premiera i jego mini-
strów aż do najmniejszego samorządu gminy i osiedla. To samo 
dotyczy sądów i prokuratur. Na co dzień spotykamy się z urzęd-
niczymi decyzjami i działaniami z korupcyjnym dnem. Ulica św. 
Kingi (tekst obok) jest tego skromnym przykładem.

Dotąd w naszym wolnym od 26 lat kraju o korupcji jako naszym 
wielkim, poniżającym problemie mówiło się mało, a jeszcze mniej 
robiło dla jego eliminowania. Społeczeństwo, obywatele nabrali 
nawet przekonania, że dla nadużyć i kombinacji istnieje odgórne 
przyzwolenie. Administracja, prokuratura i sądy w powszechnym 
przekonaniu na korupcje przymykają oko. Bo pierwszy milion 
trzeba ukraść... Kto nie słyszał tego porzekadła!? 

Bez milionerów nie ma kapitalizmu, a zachodni eksperci kazali 
nam go budować ekspresowo, na skróty. Pospiesznie tworzono więc 
w naszym postkomunistycznym kraju klasę średnią, pozwalając 
zawłaszczać państwowy majątek. Pamiętamy lansowane przez na-
szych czołowych polityków Narodowe Fundusze Inwestycyjne, któ-
re miały dać nam raj, a okazały się wielką, zaplanowaną grabieżą 
narodowego majątku. Twórcy NFI powinni siedzieć w więzieniu, a 
nadal są dygnitarzami, również w strukturach UE.

Dlatego ważne są wybory, które takim osobnikom odbierają 
władzę, wyłaniają nowych rządzących, a z nimi nadzieję na elimi-
nowanie korupcyjnej gangreny.                          Marcin Dymczyk

Wchodząc dzisiaj do kościoła w Zielińcu zobaczymy nowość w 
wystroju tej świątyni w postaci majestatycznej figury papieża św. 
Piusa V fot. z lewej). Ponad naturalnej wielkości rzeźba, umiesz-
czona w prezbiterium po prawej stronie, jest zwieńczeniem tryp-
tyku, na który składają się poza nią figura Matki Bożej Różańco-
wej z lewej i ulokowany centralnie piękny krzyż. Wszystkie wy-
mienione dzieła wykonał w poprzednich latach artysta Stanisław 
Mystek z Antoninka, a odsłonięcie rzeźby św. Piusa V odbyło się 
ostatnio podczas parafialnego odpustu 7 października br. 

Monument powstał z inicjatywy proboszcza ks. Piotra Rataj-
czaka, a wybór ojca Kościoła z XVI wieku nie był oczywiście 
przypadkowy. Ten święty (nazywał się Antonio Ghislieri, 1504-
1572)), był papieżem w latach 1566-1572, wzorem wszelkich 
cnót chrześcijańskich, walczył zwycięsko z agresywnym turec-
kim islamem, realizował reformy wielkiego Soboru Trydenckie-
go, tworzył szkoły, szpitale, przytułki, uzdrowił administrację, 
wprowadzał sprawiedliwe podatki. Jest duchowym wzorem dla 
obecnego papieża Franciszka. 

Ponadto papież św. Pius V jest patronem różańca św., którego 
był wielkim propagatorem. W 1569 roku specjalnym dokumen-
tem nadał różańcowi formę, która przetrwała do naszych czasów. 
To zupełnie wyjaśnia, dlaczego właśnie postać tego świętego zo-
stała umieszczona przy ołtarzu kościoła pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Zielińcu.                                       Henryk Rozwadowski

Pismo od zastępcy prezydenta Poznania Macieja Wudarskiego 
odebralam 10 października br. Niestety, nie znalazło się w nim 
nic konkretnego. Prezydent wyjaśnia np. co to jest pofrez oraz 
informuje, że użyto go, bo brak jest środków na inne działania.

 Nie odpowiada jednak na pytanie: PO CO na tej ścieżce wy-
konywano jakiekolwiek prace z pofrezem? Prezydent pisze, że 
roboty wykonano na wniosek mieszkańca. GRATULUJĘ temu 
mieszkańcowi takiej siły przebicia! My niestety takich wpływów 
nie mamy. Wydaje się, że tym pismem władze miasta zamknęły 
sprawę.Może ktoś z Czytelników „MY„ ma pomysł, co z tym da-
lej zrobić?                                                           Barbara Krzyśków
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cienie rewitalizacji

co robi rada

Z pojawieniem się imponującego muralu na 
Śródce przypomniano sobie o trwającej od  lat 
rewitalizacji tego zakątka Poznania. I teraz do-
piero analizuje się ,,uboczne” efekty zmian. Pod-
kreślając coraz większą urodę Śródki,  zaledwie 
wzmiankuje się, co ona utraciła. Utraciła rdzen-
nych mieszkańców tego miejsca. Pewnie, że śród-
czanie zamieszkali nawet znacznie wygodniej niż 
wcześniej, z wc na półpiętrze. 

I dopiero teraz, po chyba dziesięciu latach, 
jakie minęły od początku zmian, rozpoczę-
ły się dyskusje w mediach ,,dla kogo rewitalizacja Śródki? To tytuł dyskusji  
w Niemczech, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą się wyprowadzać. Dziwi 
mnie tak późne podjęcie tematu i brak analiz socjologicznych p r z e d rewita-
lizacją. Mam (marną) satysfakcję dziennikarską, że o jej skutkach dla starych 
mieszkańców Śródki i Ostrówka, których zmiany po prostu stąd wypędziły,  
pisałam prawie od początku rewitalizacji  (publikacje w miesięczniku ,,Nasza 
Wielkopolska” i miesięczniku mieszkańców ,,MY” – ostatnio w kwietniu br.:

,,Można więc mówić o blaskach (wyremontowane kamienice, ini-
cjatywy kulturalne) i cieniach (ta sama Śródka,  a jednak już inna, bez 
rzemieślników i rozmaitych usług) rewitalizacji. Czy miała ona po-
legać na sprzedaży kamienic prywatnym inwestorom? Na zmianach 
dawnych elewacji, z których zniknęły nieco staroświeckie okna, gzym-
sy itp. elementy architektoniczne? Czy rewitalizacja obejmie ,,pasaż”  
z brzydkimi i zniszczonymi budami? A może to już nie Śródka? -Trzeba 
mi przyzwyczaić się do tej Śródki z nowym klimatem – podsumowuję ,,wy-

cieczkę”. Z przyjemnością jednak robię zakupy w ,,starym” nie zrewi-
talizowanym sklepiku warzywniczym...”. Moje publikacje na łamach 
MY wielce nie podobały się panu Lechowi Podbrezowi z Urzędu Miasta, 
wielkiemu propagatorowi rewitalizacji, który w swoich wykładach w wielu 
miastach Polski przedstawiał zmiany na Śródce jako wielki sukces...

Teraz, gdy proces zmian na Śródce jest niezwykle zaawansowany, mówi 
się, że jest on orientowany na turystów (liczne lokale gastronomiczne, ho-
tele), a nie dla mieszkańców. Bo na Śródce nie ma  m.in.  poradni zdro-
wia i apteki (pisaliśmy w MY o długiej i, niestety, bezowocnej batalii dra  
T. Grześkowiaka w sprawie pozostawienie poradni Fortis w jej dotychcza-
sowym miejscu). Nie ma na Śródce wielu sklepów, usług itp., a te, które 
funkcjonują, pewnie padną gdy kamienice dosięgnie ,,adaptacja”. 

Oddając się sentymentom, chcąc ocalić od zapomnienia, wspominam 
z rozrzewnieniem śródecki gwarny rynek (przed zmianami komunika-
cyjnymi), sklep rzeźnicki (i kilka jego lokalizacji), sklepy spożywcze, bar 
Dobrawa, sklep gospodarstwa domowego (,,padł” gdy miasto podniosło 
czynsz), Foto-Kozłowski, sklep spożywczy Zgoda,  cukiernię Leszka Mać-
kowiaka, sklep warzywniczy, piekarnię T. Borowiaka,  aptekę, punkt gier 
losowych ,,Totek” i ,,Koziołki”- punkt prowadzony przez dwa pokolenia 
obsługujących, księgarnię i sklep papierniczy, czyszczalnię odzieży (w 
tym miejscu później sklep z odzieżą i tkaninami), szewca (zacny wielce, 
po pożarze, jeszcze nie w pełni zdrowy, wrócił do swojej pracy – lokal 
na Ostrówku), sklep z obuwiem, gorseciarnię, zakład fryzjerski (było ich  
w pewnym momencie kilka), sklep Centrali Rybnej, skład węgla, zakład 
kamieniarski (ul. Filipińska/Bydgoska). I pewnie wiele innych. Może ktoś 
na naszych łamach zechce powspominać starą Śródkę (foto mile wi-
dziane) i wraz z nami ocalić od zapomnienia?  

Jeśli ów mural, o którym piszę na wstępie, jest ową wisienką na torcie 
(tak się mówi), to ten tort ma zaiste gorzkawy smak!     Ewa Kłodzińska      

Z seniorami, osobami z ,,Monaru”oraz Po-
gotowia Społecznego odbyliśmy wycieczkę na 
Pola Lednickie, Lednicę, Gniezno oraz Dzie-
kanowice. Atrakcją było spotkanie ,,oko w oko” 
z o. Janem Górą. Zobaczyliśmy początki nasze-
go państwa, Katedrę Gnieźnieńską, spożyliśmy 
obiad w bardzo przyjemnej ,,karczmie” i zwie-
dziliśmy skansen w Dziekanowicach!

Drugi ,,Rajd rowerowy szlakiem historii 
naszej okolicy” (3.10) cieszył się powodze-
niem (było nas ok. 40 osób). Połowę uczestników stanowiła młodzież i 
to bardzo cieszy. Tym razem zagłębialiśmy się w przeszłość Kobylepola, 
Malty, Komandorii i rodu Mycielskich. Rajd zakończyliśmy na ,,Polanie 
Mycielskich”, gdzie pani Elżbieta Dotka swoimi opowieściami tak zain-
teresowała najmłodszych uczestników, że otoczyli ją wianuszkiem i py-
taniom nie było końca. Było ognisko i pieczenie kiełbasek. Wiosną ru-
szymy ponownie i zapraszamy tych, którzy jeszcze z nami nie jeździli.

Zabiegamy o budowę placu zabaw w Kobylepolu. Wysłaliśmy za-
pytanie do Zarządu Zieleni Miejskiej o grunt, a radny Marek Sternalski 
obiecał zapewnić nam środki na realizacje tej upragnionej inwestycji. 
Powstaje obecnie plac w Zielińcu i cieszy się dużym powodzeniem.

W przyszłym roku przystąpimy do budowy przystanku autobuso-
wego Kobylepole w stronę miasta. Ruszamy też z inwestycjami na Da-
rzyborze. Tamtejsze osiedle socjalne zyska wreszcie normalny chodnik i 
osoby na wózkach dojadą na przystanek. Wymaga on modernizacji, aby 
umożliwić opuszczenie w autobusie platformy dla niepełnosprawnych. 
Liczę, że otrzymamy wsparcie z budżetu miasta.

W naszym przyszłorocznym budżecie będą środki na projekt re-
montu lub przebudowy ul. Żelaznej. O sporym nieszczęściu mogą mó-
wić mieszkańcy wejścia nr 9. Spłonął strych, a mieszkania zostały zalane 
wodą. Trwają obecnie prace remontowe i jest szansa, że święta spędzą w 
swych mieszkaniach. 

Sprawna akcja strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia 
na całą ulicę. Korzystali oni (9 zastępów) z jednego tylko hydrantu i to 
wcale nie z Żelaznej, gdyż tutaj ich nie ma na całej ulicy! Dziękujemy 
ks. Proboszczowi Dominikowi Kużajowi za zainicjowaną kwestę na 
rzecz pogorzelców i mieszkańcom za hojność.

W dniu 19 listopada na godzinę 19.00 zapraszamy do kościoła w An-
toninku Wespół z agencją artystyczną L’arte, uczniami Gimnazjum nr 22 
i harcerzami z SP 87 zostanie wystawiona ,,Wieczornica patriotyczna” 

Ważne! Drodzy Mieszkańcy, przy tablicach informacyjnych Rady 
Osiedla zamontowano brązowe skrzynki pocztowe korespondencji z 
nami. Prosimy, aby sprawy nurtujące was, pomysły na nasze osiedle do-
tarły tą drogą do naszej rady. Proszę podać kontakt (adres, telefon lub 
e-mail) do przesłania odpowiedzi.                             Krzysztof Bartosiak 

Krzysztof Bartosiak
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Klatki dla kotów są przeszklone (podobno nawet za bardzo) i 
wyposażone zgodnie z gustami tych zwierząt.  

schronisko dla zwierząt w berlinie

Kolejne spotkanie w sprawie nowego planu układu komuni-
kacyjnego w Zielińcu, w związku z rozbudową fabryki Volks-
wagena, odbyło 22 października br. w Urzędzie Miasta. Obec-
ni byli m.in. pani Monika Hajbowicz z pracownikami VW, 
wiceprezydent Poznania pan Maciej Wudarski, projektant 
prof. Jacek Żak, przedstawiciel ZDM, mieszkańcy osiedla oraz 
reprezentacja Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. 

Ludzi niezbyt wielu, ale dyskusja była głośna i gorąca, uwagi 
do planu sprzeczne (w zależności od tego, w której części osiedla 
mieszka zabierający głos). Niby trwające od 2011 r. konsultacje 
społeczne się zakończyły, ale jakby zaczęły się znów od począt-
ku. Ludzie są nieufni wobec VW. Dzięki zdecydowanej deklaracji 
pomocy ze strony Macieja Wudarskiego, udało się po długich i 
ciężkich cierpieniach wyłonić niżej wyszczególnione punkty, nad 
którymi prezydent będzie pracował z odpowiednimi służbami 
miejskimi, aby dokonać zgodnych z prawem możliwych popra-
wek w planie. 

-Usunięcie planowanego pasa do zawracania na skrzyżowaniu 
ul. Strzałkowskiej z ul. Sośnicką (niebezpieczny i zbyt mały pro-
mień skrętu).

-Konsultacja z ZTM budowy progów spowalniających na tra-
sie autobusu miejskiego (mieszkańcy chcą).

-Zamiana planowanej jezdni z chodnikami na pieszojezdnię 
na ul. Zielinieckiej (mieszkańcy nie widzą potrzeby chodnika).

-Zmiana układu przystanków ZTM (wg projektu nie udało się 
pogodzić interesów, mieszkańcy nie chcą przy swoich domach 
bo blisko, hałas). 

-Sprawdzenie w Aquanecie możliwości przyłączenia do kana-
lizacji sanitarnej posesji, które nie ze swojej winy nie są jeszcze 
podłączone (po przebudowie będzie to niemożliwe). 

RO zobowiązała się do wystąpienia do ZTM o nową linię au-
tobusową ze Śródki do Zielińca II, bo nowy przebieg trasy 66 
będzie znacznie krótszy niż do tej pory. 

Otwarta pozostała kwestia dróg rowerowych i przejścia pieszo-
rowerowego pod torami. Generalnie widoczna jest chęć współ-
pracy VW z mieszkańcami, jednak trudno pogodzić ich czasem 
sprzeczne oczekiwania. Dzięki naszemu opanowanemu „Wicko-
wi” nie popłynęła krew i ludzie w miarę spokojnie rozeszli się do 
domów, choć nie wszyscy zadowoleni.             Hanna Grobelna 

Rozmowy Zielińca z Volkswagenem

ulice i komunikacja

Wszystkie kojce dla psów umieszczone są w niewielkich okrą-
głych budynkach z indywidualnymi wybiegami.  

Wycieczkę zorganizowaną przez Urząd Miasta Poznania opro-
wadzała po schronisku na peryferiach Berlina sama pani dy-

rektor - sympatyczna Janin Tiedemann (z lewej) .  

Ten obraz daje wyobrażenie o rozmiarach, estetyce i funkcjo-
nalności całego obiektu, w ktrym przebywa 400 psów, 60 ko-

tów, a także wiele innych zwierząt, w tym egzotycznych.  
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P I O S E N K I  A N N Y  G E R M A N
ŧP IEWAĽA  MARTA  GRABOWSKA

W maju 1940 roku zostali-
śmy przez Niemców  wypędzeni 
z naszego gospodarstwa w Glinnie 
- wsi koło Poznania. Z rodzinnego 
gniazda nagle i brutalnie wyrzu-
cono wtedy naszą mamę Antoni-
nę Maciejewską lat 41 z trojgiem 
dzieci.. Tadeusz miał lat 18,  ja, 
czyli Krystyna, miałam lat 12, a 
Zbigniew zaledwie 5 miesięcy. 
Ojciec nasz Jan Maciejewski lat 
43 został aresztowany pod koniec 
września 1939r, a w marcu 1940r., 
wraz z innymi Polakami, stracony. 
Była to zemsta Niemców za to, że 
2 września 1939r., w drugim dniu 
inwazji hitlerowskiej na Polskę, 
schwytali dwóch niemieckich lotników z bombowca Heinkel 111, zestrzelonego 
przez polskiego pilota Włodzimierza Gedymina. 

Dwaj niemieccy lotnicy ocaleli skacząc na spadochronach na pobliskie pola. 
Schwytali ich mieszkańcy wiosek Glinno, Morasko, Łagiewniki. Za to uwięziono 22 
osoby. Aresztowanych bestialsko bito, pędzono pieszo przed motorami kilka kilome-
trów na posterunek policji niemieckiej w Piątkowie. Jana Maciejewskiego szczególnie 
katowano. Wisiał na drzewie głową w dół i był polewany wodą. J. Maciejewski był 
powstańcem wielkopolskim! Aresztowani przetrzymywani byli w obozie w Grodzi-
sku Wlkp. Wyrok został orzeczony 18 stycznia 1940r. a wykonany w marcu 1940r.

Po śmierci ojca nasza rodzina mieszkała jeszcze kilka tygodni w gospodarstwie w 
Glinnie. W pierwszym dniu maja zapukało do nas Gestapo. Spisali ilość osób, poło-
żyli na stole zegarek i w ciągu 15 minut musieliśmy opuścić całe nasze 18-hektarowe 
gospodarstwo, zabierając ze sobą tylko ręczny bagaż i wózek dziecka. Wywieźli nas 
do obozu przejściowego na Głównej w Poznaniu. W ciężkich warunkach przebywali-
śmy tam około miesiąc. Spaliśmy na resztkach słomy, startej, pełnej robactwa. Dawa-
no zupę z brukwi i kromkę chleba. Mój 5-miesięczny braciszek bardzo płakał z głodu 
i zimna. Otrzymał na zaspokojenie czarną kawę i rozmoczone sucharki.

Około 20 maja  załadowano nas (Transport nr 31) do wagonu towarowego, by-
dlęcego i zaryglowano wagon na kłódy. Wagony były bez okien, wody, ubikacji.. 
Jechaliśmy około 2 dni, nie wiedząc gdzie. W wagonie było słychać płacz dzieci, jęki 
starych ludzi.. Pociąg często się zatrzymywał. Po takiej podróży byliśmy na pół żywi. 
W końcu dotarliśmy do Sokołowa Podlaskiego. Niemiecki żołnierz odryglował drzwi 
wagonu i krzyknął „raus!”. Wyszliśmy z tego cuchnącego wagonu, czekali już oko-
liczni gospodarze, którzy dostali nakaz odebrania i utrzymania nas. Pojechaliśmy furą 
konną 10 km do wsi Patrykozy w gminie Korwiesy (obecnie województwo mazowieckie, 
powiat sokołowski, gmina Bielany). 

Otrzymaliśmy jedno małe pomieszczenie w drewnianym domku. Nie było żadnej 
płatnej pracy. Byliśmy skazani na łaskę dobrych ludzi, którzy nas żywili, choć sami 
niewiele mieli, ponieważ byli małorolni i musieli oddawać kontyngenty. Mieli rów-
nież duże rodziny. Pomagaliśmy im przy wykopkach i żniwach. Po żniwach zbierali-
śmy kłosy zbóż na polach. Suszyliśmy, młóciliśmy cepami. Ziarna mieliliśmy w żar-
nach na mąkę, piekliśmy chleb. Dzięki temu przeżyliśmy. Chcieliśmy też pracować. 
Mama szyła sąsiadom, tkała na krosnach, brat robił pędzle, a ja sprzątałam w pałacu w 
Patrykozach i robiłam swetry na drutach.

Babcia Marianna i dziadek Wawrzyniec Wojtowicz 1at 71 też zostali wysiedleni ze 
swojego gospodarstwa w Piątkowie na Lubelszczyznę. Reszta ich rodziny, tj. Kasia z 
córką, Józia i Staszek ukryli się u znajomych i pozostali w Poznaniu. Uniknęli wysie-
dlenia.  W 1941r. po śmierci dziadka samotną babcię lat 68 zabraliśmy do siebie.  Pod-
trzymywała nas na duchu, modląc się o szczęśliwy powrót do domu, w co nigdy nie 
wątpiła! Chodziła z nami do lasu na grzyby i na szyszki do palenia w piecu. Pilnowała 
i bawiła wnuka Zbyszka. W naszym gospodarstwie w Glinnie Niemiec Dohan miał 
się dobrze. Gospodarstwo przynosiło duży dochód. Był sad 5-letni, 1 ha truskawek, 
plantacja szparagów, staw z rybami oraz inwentarz żywy, który objął. Nie zatroszczył 
się przez całe 5 lat, aby nam choć trochę pomóc.

Pod koniec lata 1944r. dochodziły nas słuchy, że Niemcy ponoszą klęskę, że ko-
niec wojny jest bliski. Słychać było odgłosy bitwy. Pewnego dnia żołnierze radzieccy 
dotarli do naszej wioski. Zmęczeni, brudni, głodni spali w naszym domu. My prze-
bywaliśmy w schronach ziemnych. Brat mój Tadeusz jako poborowy wraz z innymi 
wstąpił do wojska polskiego i szedł z frontem na Berlin.

Zaczęliśmy przygotowywać się do powrotu z wygnania. Pakowaliśmy rzeczy oso-
biste, zabraliśmy jedzenie na drogę. Pożegnaliśmy się z gospodarzami i wszystkimi 
sąsiadami, podziękowaliśmy za pobyt; zaprosiliśmy ich w odwiedziny do Poznania. 
Z zaproszenia potem skorzystali. Wracaliśmy znów pociągiem towarowym, ale tym 
razem nie byliśmy pozamykani. Po jednym dniu podróży byliśmy już na stacji Koby-
lepole (Franowo). Mama  pieszo poszła zawiadomić rodzinę, że już jesteśmy. Dotarła 
przez wysadzony most na Chwaliszewie do znajomych na ul. Nowowiejskiego róg 
Działyńskich, którzy poinformowali ją, że następni znajomi państwo Gilewscy miesz-
kają na ulicy Cieszkowskiego. Oni powiadomili rodzinę w Piątkowie. 

Wujek Staszek przyjechał po nas wozem. Rodzina wreszcie się spotkała. To był 
już marzec 1945r., wreszcie wróciliśmy na swoje! Niemcy uciekając przed frontem i 
armią czerwoną (koniec stycznia) zabrali konie i wozy naładowane żywnością i cen-
nymi rzeczami. Zostawili gospodarstwo i resztę inwentarza żywego bez opieki. Go-
spodarstwo zostało splądrowane przez  szabrowników. Ciocia Józia i wujek Staszek 
próbowali pilnować gospodarstwa. Na swoje gospodarstwo w Piątkowie nie mogli 
wejść, ponieważ wojsko rosyjskie zajęło dom i miało tam stanowisko ostrzału na Cy-
tadelę Poznańską, o którą toczyła się ciężka walka (luty 1945).

Zaczęliśmy osierocone życie od początku pełni nadziei, że taka poniewierka już 
się nie powtórzy. W maju 1968r. ku pamięci pomordowanych mieszkańców Glinna 
i okolicznych wsi został postawiony pomnik w Łagiewnikach, a na tablicy są wyryte 
nazwiska ludzi straconych. Każdego roku 1 września pod tym pomnikiem odbywa 
się msza połowa ku czci wszystkich mieszkańców gminy Suchy Las pomordowa-
nych w czasie II wojny światowej. Odbywa się apel poległych i składanie kwiatów.

Pilot Włodzimierz. Gedymin kilkakrotnie przeleciał samolotem nad pomnikiem 
w czasie uroczystości zrzucając wiązankę kwiatów. 15 sierpnia 2006 roku prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył sędziwego pilota Władysława Gedymina Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Polski.                                 Krystyna Maciejewska - Durek

wypędzeni z glinna
Nie zapomnijmy tych ofiar

Nie mija renesans popularności  Anny German, której piosenki nadal są 
chętnie słuchane. Zwłaszcza u starszego pokolenia ta artystka o anielskim 
głosie ma ogromne powodzenie. Miło nam poinformować o kolejnym 
wokalnym sukcesie współpracującej z naszą redakcją  Marty Grabow-
skiej, mieszkanki Os. Warszawskiego. Wystąpiła z recitalem w wieczorze 
upamiętniającym Annę German, w Centrum Kultury ,,Dąbrówka” na os. 
Chrobrego.

Wokalistka podbiła serca widzów i słuchaczy, zauroczonych nie tylko 
piosenkami German, ale też (przede wszystkim?) głosem Marty Grabow-
skiej i jej urokiem osobistym. Marta zaprezentowała program wg własnego 
scenariusza - nie tylko śpiewała, ale ciekawie połączyła piosenki z infor-
macjami o Artystce, autentycznymi nagraniami jej wywiadów, zgrabną 
scenografią itp. Nic więc dziwnego, że publiczność zareagowała oklaskami 
na stojąco i nie chciała się rozstać z wokalistką, domagając się gromko bi-
sów. I je otrzymała! (E.K.)
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Teatr Scena na Piętrze
aktorski popis

,,Diwa” (Teatr Żelazny z Katowic) w wykonaniu Małgorzaty 
Bogdańskiej i Edyty Herbuś (fot. niżej) znokautowała wręcz 
widzów Sceny na Piętrze. To studium relacji matki i córki, to 
po wielokroć stawiane pytanie jakie maski zakładamy/zdejmu-
jemy (czasem boleśnie zdzieramy z własnej i cudzej twarzy), 
jak postrzegamy bardzo  bliskiego człowieka, co zakłóca wza-
jemne relacje. Tak ważkie pytania (bez odpowiedzi – a raczej 
– tych odpowiedzi jest wiele, każdy ma swoją) postawiły dwie 
aktorki w tym wielce emocjonującym dialogu o życiu, miłości, 
nienawiści. Bogdańska i Herbuś udźwignęły ciężar wyrafino-
wanej gry zmienności wspomnień, oskarżeń, usprawiedliwień. 

A my, widzowie? Niektórzy reagowali łzami, inni mówili o 
ciarkach przechodzących po plecach. Wielkie emocje...

„Diwę” napisała serbska autorka Marijana Nola, wyreżysero-
wał Grzegorz Kempinsky,  Teatr Żelazny w Katowicach.

JESIENNE NOSTALGIE
3 listopada o godz. 18.30 na skwerze, przy popiersiu Romana 

Wilhelmiego (nieopodal Sceny na Piętrze), krótkie wspomnienie 
tego wspaniałego aktora (foto). Później koncert Haliny Zimmer-
mann i spotkanie z Grażyną Barszczewską, która ma odebrać 
swojego Inviktusa jako Najlepsza Aktorka 35. sezonów Sceny.

23 listopada koncert ,,Trzeba marzyć”, promujący płytę ,,Stro-
bel-Kofta-Wołek” z udziałem Anny Stankiewicz, Janusza Strobla 
i Andrzeja Jagodzińskiego.

7 grudnia – wieczór poetycki ,,Zanim spadnie śnieg”. 
                                                                                Ewa Kłodzińska Fot. Mirosława Łukaszek 

„Miej serce i patrzaj w serce”

Ilu było takich wycho-
wawców, którzy tak jak Ona 
w państwowej szkole na po-
czątku lat osiemdziesiątych 
rozpoczynali naukę modli-
twą? A może robiła to już 
wcześniej, to całkiem praw-
dopodobne. Dobrze pamię-
tam Jej okrągłą, łagodną, 
uśmiechniętą twarz, jej 
schludne odzienie i skrom-
ne buty noszone latami. 
Nade wszystko pamiętam 
jej solidne przedwojenne 
wychowanie - patriotyczne  
i religijne.

Janina Michalak - nauczycielka nauczania początkowego w 
Szkole Podstawowej nr 86 im. Władysława Broniewskiego na 
Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. Była dla nas uczniów nie-
zwykle dobra, wyrozumiała, oddana, a jako panna tym sumien-
niej wykonywała swoje obowiązki. Żyła szkołą, nauczanie traktu-
jąc jako misję i źródło satysfakcji. Po prostu robiła swoje, zgodnie  
z własnymi zasadami, była ponad ustrojem i karierami, które ro-
bili butni partyjni nauczyciele. 

Ciepło i serdeczność, które od niej promieniowały, dawały 
nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Nie podnosiła głosu, 
nie krzyczała, nie denerwowała się. Sama, poza programem, 

nasza pani michalak
wprowadziła system nagradzania kwiatkami oprócz tradycyj-
nych ocen, które kiedyś były już od pierwszych klas szkoły pod-
stawowej. Wyprzedzała myśleniem swoje czasy, troszczyła się  
o mądre wychowanie młodego pokolenia.

Czerpała siłę i nadzieję z Papieża Polaka i podobnie jak on 
zdawała sobie sprawę, że przyszłość leży w rękach młodych. 
Nauczyła nas pisać, czytać, liczyć, opowiadała o przyrodzie. 
Gdy nieprzyzwyczajone do trzymania pióra małe ręce cierpły, 
pokazywała proste, dające ulgę ćwiczenia palców. Wielu swoim 
uczniom wskazała drogę uczciwego i sumiennego życia, kierowa-
nia się dobrem wspólnym, a nie tylko osobistym. Do pamiętnika 
wpisała mi słowa Adama Mickiewicza, według których sama po-
stępowała: „Miej serce i patrzaj w serce”.

Gdy przystępowaliśmy do Pierwszej Komunii Świętej, każde-
mu ze swoich uczniów ofiarowała laurkę i obrazek z wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Mam je do dziś. Nie robiła 
tego na pokaz, robiła to z potrzeby serca, wielkiego serca... Po 
latach spotykałam ją na nabożeństwach majowych w koście-
le przy Toruńskiej. Siedziała w tym samym miejscu. Wszystko  
w jej życiu było poukładane i niespieszne. Zawsze obdarowywa-
ła mnie bezcennym uśmiechem. Życzę każdemu, by na swojej 
drodze życia spotkał takiego człowieka, o którego szlachetności  
i wielkoduszności się nigdy nie zapomina. Karina Kozanecka

Janina Michalak urodziła się 22 kwietnia1931r, zmarła 16 
lipca 2007r w Poznaniu. Od roku 1964, czyli od samego po-
czątku istnienia Szkoły Podstawowej nr 86 imienia Władysła-
wa Broniewskiego, aż do emerytury, pracowała jako nauczy-
ciel i wychowawca. Wcześniej uczyła w Szkole Podstawowej 
nr 46 imienia Marii Dąbrowskiej przy ulicy Inowrocławskiej. 
Mieszkała na Osiedlu Warszawskim przy ulicy Słupeckiej 11, 
a póżniej na Osiedlu Oświecenia w Poznaniu.
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
     WYBORY SAMORZĄDU
O właściwy przebieg wyborów do Samorządu Uczniowskiego 25 

września dbała komisja. W głosowaniu brali udział uczniowie klas IV-
VI. Każdy z nich mógł zagłosować na wybranego kandydata z listy wy-
borczej. Kandydaci z największą ilością głosów dostali się do SU. Ich 
nazwiska zostały podane do publicznej wiadomości. Wszystkim kandy-
datom dziękujemy za wzięcie udziału w wyborach, wybranym gratuluje-
my i życzymy owocnej pracy.                                                  Aldona Stam

    A MOŻE POLICJANTEM?
Klasa 3a odwiedziła poznańską Komendę Policji. Dzieci zapoznały się 

z pracą policjantów, zwiedzały komendę, centrum monitoringu, robiły 
odciski palców… Pani policjantka opowiadała różne historie. Wycieczka 
była bardzo ciekawa i pouczająca. Być może wśród uczniów 3a wyrosną 
przyszli stróże prawa?!                                                              Dorota Pich

       PYRKOWE ATRAKCJE
Odbył się coroczny festyn „Pyrkowe atrakcje”, organizowany przez 

Radę Osiedla Ostrów Tumski - Śródka – Zawady - Komandoria. Cze-
go tu nie było! I biegi w workach, przeciąganie liny, rzut pyrą do celu, 
przejażdżki na kucyku, jazda na rowerze typu trike. Szczudlarze zapra-
szali dzieci do wspólnej zabawy. Nie zawiodła wspaniała straż pożarna z 
Antoninka. Grupa harcerzy z 2 PDH zabawiała dzieci, a przedstawiciele 
GOAP-u zaproponowali ekologiczną grę na wielkiej kolorowej planszy. 
Były mecze w hokeja na trawie, zmagania siatkarskie, dwa ognie, podzi-
wiano popisy iluzjonisty. 

 Z PAMIĘTNIKA PRZEDSZKOLAKA
Jesienna wycieczka do parku. Korzystając z pięknej jesiennej aury, 

dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do pobliskie-
go Parku Tysiąclecia w celu poszukiwania oznak jesieni. Dzieci zbierały 
liście, kasztany, żołędzie. Później wykonały z nich jesienne kompozycje, 
które ozdobiły salę.

           MALI RATOWNICY
Klasa IIIa miała okazję praktycznie poznawać tajniki udzielania 

pierwszej pomocy. Jedna z mam – pani Magda Piotrowska - przyniosła 
na zajęcia fantoma „Adama” oraz maseczki jednorazowe. Każde dziecko 
miało szansę uratować „Adasia” stosując metodę sztucznego oddycha-
nia. Uczniowie ćwiczyli również na kolegach jak szybko i bezpiecznie 
odwracać poszkodowanego do pozycji bocznej. Mali ratownicy serdecz-
nie dziękują pani Magdzie! Więcej takich zajęć!!!                Dorota Pich

AFRYKARIUM I PANORAMA
Klasy 3a i 4a zwiedziły stolicę Dolnego Śląska – Wrocław. Afrykarium 

na terenie ZOO zrobiło ogromne wrażenie. W podwodnym tunelu ob-
serwowaliśmy płaszczki, rekiny, żółwie oraz tysiące kolorowych ryb. Nad 
naszymi głowami przemieszczały się małpy po specjalnie przygotowa-
nych drabinkach i sznurach! Kiedy zobaczyliśmy Panoramę Racławicką 
– wszyscy otworzyliśmy buzie ze zdziwienia na widok tak olbrzymiego 
obrazu. Gdzie się zaczyna malowidło, a gdzie trójwymiar! Przejechali-
śmy kilka kolorowych mostów nad Odrą, a jest ich w tym mieście około 
100! Polecamy wszystkim wycieczkę  do Wrocławia!

                                                                    Dorota Pich, Violetta Palka

Z teatrynką za kurtynką. Hurra!!! 2 października rozpoczęliśmy 
cykl warsztatów teatralnych. Gościliśmy w naszej sali Gapiszona, który 
przyjechał nas poznać i zaproponować wspólną zabawę w teatr. Każde-
mu z nas przydzielił rolę, więc poczuliśmy się jak prawdziwi aktorzy.

Straż miejska. 6 października gościliśmy przedstawicielkę Straży 
Miejskiej. Dzieci zapoznały się z pracą strażnika, oglądały umunduro-
wanie, a także dowiedziały się jak bezpiecznie spędzać czas na terenie 
szkoły. Na koniec każde dziecko otrzymało odblaski na plecaki.

Surówka warzywno- owocowa. W ramach realizacji tematu kom-
pleksowego “Dary jesieni na talerzu”, dzieci wraz ze swoją panią przygo-
towały przepyszną, zdrową surówkę. Oto przepis: jabłko, marchewka i 
dwie szczypty zaangażowania.                                                Iwona Mańka

W konkursie plastycznym dzieci z rodzicem rysowali jesienny pej-
zaż. Dorośli obierali ziemniaki na czas. Uczniowie klas V i VI pokazali 
przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia”. O muzykę zadbał 
zespół muzyczny „Tomek i Marcin”, Niedrogo i smacznie można było 
zjeść pyry z gzikiem, szare kluski z kapustą, żurek czy placek z owocami. 
Dopisała pogoda i humory. Pozostało tylko podziękować Radzie Osie-
dla  oraz wszystkim uczniom i rodzicom, mieszkańcom, którzy w sobotę 
przyszli i zaangażowali się w przedsięwzięcie, które służy przecież naszej 
społeczności.                                                                       Hanna Madońska
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bakcyl czytania

chemia na talerzu

Wielka misja szkolnych bibliotek

a w „maltańskiej” tańczą   

Zaopatrzona w identyfikator ,,GOŚĆ” spotykam się z panią 
mgr Hanną Madońską, germanistką i bibliotekarką w Szkole 
Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego 16. Najpierw mijam 
hasła na ściennej gazetce ,,Czytanie nie boli”, ,,Czytanie nie jest 
straszne”, ,,Książki nie gryzą”. Zabawne i... prawdziwe, tyle tylko, 
że wielu uczniów o tym nie wie, jeśli nie są przyzwyczajeni do 
widoku mamy czy taty z książką w ręce.

- Bakcyla czytania połyka się często w domu – mówi pani Hanna 
Madońska – a jeśli nie to musimy go w szkole ,,zaszczepić”, bo m.in. 
czytanie ma doskonały wpływ na harmonijny rozwój dziecka, na jego 
wyobraźnię. Oglądamy księgozbiór: to 8 tysięcy książeczek i książek, 
uzupełnianych w miarę finansowych możliwości szkoły. Kupowane 
są lektury, ale i tytuły, o które pytają uczniowie. Wbrew temu co po-
wszechnie się mówi, z czytaniem nie jest tak źle, ale trzeba tę chęć 
obcowania z książką ciągle wzmacniać – dając nowości, prowadząc 
przez cały rok szkolny akcje czytelnicze. Przy czym nie chodzi o ak-
cyjność, tylko o żmudną pracę zainteresowania dzieci czytaniem na 
dłużej, najlepiej – na zawsze... 

Zatem jest bajkoczytanie i rozmowa o przeczytanych tytułach, są kon-
kursy pięknego czytania, frazeologiczne i recytatorskie, wystawy - jak ta 
o książkach trochę zapomnianych, a w planach – o tych niezwykłych, 
np. najstarszych, ciekawie ilustrowanych, pisanych alfabetem Brailla. 
Bibliotekarz ma jeszcze jedno zadanie: ,,wykryć” czy uczeń nie czyta, 
bo nie ma tego nawyku, czy nie czyta, bo nie umie znaleźć lektury dla 
siebie. A może ma problemy z czytaniem, bo... nie umie.

- Wtedy trzeba dziecku pomóc, ucząc je pewnej sprawności, tech-
niki. Są książeczki z dużą czcionką, są książeczki zdominowane rysun-
kami, dużymi i wyraźnymi, a słów na stronie niewiele – czasem tylko 
jedno, dwa. I to jest poziom I. Na II poziomie (i dalszych) słów przyby-
wa. To seria książek ,,Czytam sobie”...

Z przyjemnością zanurzamy się na chwilę w ulubione książki naszego 
dzieciństwa: ,,Dzieci z Bullerbyn”, seria o Muminkach, aby za chwilę się-
gnąć po te lektury, które, być może, uczniowie będą z rozrzewnieniem 
wspominać za lat kilkadziesiąt. To np. ,,Biuro detektywistyczne Lassego i 
Mai” , książki Grzegorza Kasdepke, w których autor wprowadza młode-
go czytelnika w świat a to  kulinariów, a to tłumacząc frazeologizmy. To 
,,Magiczne drzewo” A. Maleszki, ,,Opowieści z Narni” C.S. Lewisa, ,,Ba-
śniobór” B. Mulla. Dużą poczytnością cieszą się również pozycje J.R.R. 
Tolkiena, A. Stelmaszyka, D. Rekosza, J. Olech, A. Onichimowskiej, A. 
Tyszki czy H. Webb. Najmłodsi czytelnicy chętnie sięgają po opowiada-
nia o zwierzętach (seria ,,Zaopiekuj się mną”), a wiersze J. Brzechwy, J. 
Tuwima czy  W. Chotomskiej okazują się ponadczasowe.

- To są super książki - mówi bibliotekarka – bo wzbogacają słownic-
two. Ono -niestety - u dzieci i nastolatków ubożeje.

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 85 pełni też rolę Internetowego 
Centrum Informacyjnego: to 8 stanowisk komputerowych. -To miejsce 
nie tylko zdobywania pożądanej wiedzy, ale i relaksu. Mamy tzw. do-
bre strony z grami edukacyjnymi – tłumaczy pani Madońska i uspo-
kaja – oczywiście strony ,,niebezpieczne” są zablokowane. Rozlega się 
dzwonek na przerwę. Czas skończyć rozmowę, bo za chwilę będzie tutaj 
gwarno.                                                                               Ewa Kłodzińska

Wieczorki taneczne w restauracji ,,Maltańska” przy muzyce 
na żywo nadal cieszą się niemałą popularnością. Niekiedy bawi 
się nawet kilkadziesiąt osób, w tym grupy... biesiadno-imienino-
wo-urodzinowe! To jest świetny sposób, aby niebanalnie spędzić  
z przyjaciółmi imieniny czy jubileusz: można ugościć nie tylko 
małym co nieco, ale i zabawić się na parkiecie! (e)

PROŚBA O BIELIZNĘ
Pierwszego listopada br. przy ul. Krańcowej 10 zacznie swoją 

działalność ogrzewalnia-przytulisko dla bezdomnych (pisaliśmy 
o niej w poprzednim MY), prowadzone przez Caritas, które pro-
si o pomoc w zgromadzeniu czystych, niezniszczonych skarpet  
i bielizny męskiej. Rzeczy można dostarczać we wtorki (godz. 16-
18) do punktu Caritas przy kościele św. Jana Jerozolimskiego (ul. 
Świętojańska), a także do zakrystii kościoła. (eka)

Deficyt czasu, czasem brak umiejętności gotowania posił-
ków – to sprzymierzeńcy wprowadzania nadmiaru chemii do 
naszego menu. O tej złej żywności pisaliśmy obszernie w po-
przednich MY. Teraz – historyjka z życia wzięta...

Oto pora obiadu, a tu pu-
sta lodówka, puste garnki. 
Ale – są jakieś ,,zapasy” na 
taką okazję. Może więc ,,żu-
rek śląski”. Owszem, ma w 
sobie mąkę żytnią i pszen-
ną, nawet 11 proc. boczku 
wieprzowego i inne dobre 
składniki. Po czym następu-
je długa lista ,,preparatów” 
chemicznych, które w rezultacie dadzą wrażenie, że to rzeczy-
wiście ż u r e k. Zatem wzmacniacze smaku: glutaminian mono-

Trująca żywność, czyli... sodowy, inozynian i guanylan disodowy. Jest maltodekstryna. I 
na pocieszenie: przyprawy w tym 1,3 proc. czosnku. Na drugie 
danie do p r a w d z i w y c h ziemniaczków -  gołąbki. No, nie ma 
czasu na zabawę z mielonym i zawijaniem go w liście kapusty. Są 
przecie ,,gołąbki domowe” w słoiku. I, tu, trochę się zdziwiłam, 
bo tylko mi wzmacniacz chemiczny smaku producent dołożył...

A na deser słodka 
chwilka z kisielem o sma-
ku malinowym. Malin 
nie wyczułam, bo pro-
ducent nie wymyślił nic 
malinowego, a napchał 
mnie cukrem, skrobią, 
kwasem cytrynowym, be-
taniną oraz... czarną mar-
chwią (podgatunek ,,naszej” marchwi, zwany też fioletowym) i 
hibiskusem. No, to humor poprawię sobie odrobiną bitej śmie-
tany (,,Puszysty krem w aerozolu”). Żałuje, że zagłębiłam się w 
składniki... Owszem, jest 69 proc. odtłuszczonego mleka, ale wil-
gotność podtrzymuje sorbitol, potem jest długa lista owego ,,E” o 
najwyższych ,,nominałach... Interesujmy się składem oferowanej 
nam „żywności”.                                                                       (E.K.) 
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kobylepole w przeszłości (8)

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

Niezależnie od spotkań z kolegami 
kapłanami z Francji, ks. Stanisław Kałek 
gościł u siebie w parafii wielu księży, w 
hierarchii kościelnej postawionych na 
różnych szczeblach, z różnych części Pol-
ski. Bywali tu księża ze Śląska, Gorzowa 
Wlkp. i innych miejscowości. Gościem, 
ze Śląska był m.in, ks. bp Józef Kurpas, 
który podczas pobytu w Kobylepolu 
pomagał także w pracy duszpasterskiej 
(słuchał spowiedzi). Natomiast z Gorzowa 
Wlkp. przyjeżdżała trójka księży. Niestety nie 
pamiętam ich nazwisk. Jednym z trójki księ-
ży był były więzień obozu w Dachau, obdarzony wielkim poczu-
ciem humoru. Opowiadał o różnych zdarzeniach ze swego życia, 
zamieniając nawet koszmary w barwne i wesołe opowieści. Także 
bardzo częstym gościem był ks. Stefan Tomaszkiewicz, dyrektor 
Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Był przyjacielem ks. Sta-
nisława i w miarę możliwości służył pomocą w pracy duszpasterskiej.

W tym czasie ks. Stanisław Kałek prowadził prace związane z 
coraz lepszym wykorzystaniem powierzchni kaplicy dla celów sakral-
nych. Jednocześnie Kuria Arcybiskupia prowadziła intensywne sta-
rania o pozwolenie na budowę kościoła, ale długo bez rezultatów. 
Ostatecznie władze wojewódzkie wyraziły zgodę na budowę ko-
ścioła w Kobylepolu 5 sierpnia 1965 r. Nie było jednak pozwolenia 
na rozpoczęcie prac budowlanych. Jednocześnie lata 1957-1965 to 
okres Wielkiej Nowenny Narodu Polskiego - ogłoszonej przez ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego  Prymasa Polski - przygotowują-
cej Polaków do uroczystości milenijnych (1000 lat Chrztu Polski). 
To okres modlitw o odnowę życia moralno- religijnego. Środkiem 
do pogłębienia religijności w życiu codziennym był kult maryjny.

W kobylepolskiej kaplicy ks. St. Kałek odprawiał codziennie o 
godz. 18 w tej intencji Mszę św. połączoną z modlitwą do Matki Bo-
żej. Natomiast w Kościele Powszechnym w tym czasie rozpoczęły 
się przygotowania do Soboru Watykańskiego II. Papież Jan XXIII 
prosił naród polski o modlitwę do Matki Bożej Częstochowskiej o 
wsparcie dla Soboru. Praktycznie więc sprawa Soboru została złączo-
na z zaangażowaniem Polaków w Wielki Jubileusz Narodowy. 

W 1963r. odbyła się oficjalna wizytacja parafii przez ks. abp An-
toniego Baraniaka. Powitanie Metropolity było bardzo uroczyste 
i spontaniczne przed kaplicą, z udziałem licznie zgromadzonych 
parafian. Pogoda też dopisała (fot. niżej).

Podczas wizytacji ks. arcybiskup zapoznał się między innymi 
ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o szaty i sprzęt liturgiczny. 
Bilans był nieciekawy. Okazało się, że jest bardzo skromnie, żeby 
nie powiedzieć biednie. Reakcja wizytatora była natychmiastowa. 
Po powrocie do Kurii  zarządził, aby przekazać pewną część szat i 
sprzętu liturgicznego z zasobów katedry na rzecz parafii Kobylepo-
le. Dar ten bardzo wzbogacił parafię.

Kościół Polski zbliżał się wielkimi krokami do Wielkiego Jubi-
leuszu – Milenium. W dalszym ciągu trwały modlitwy we wszyst-
kich kościołach o odnowę życia moralnego i religijnego naszego 

narodu. W tym okresie rozpoczęły się w Kobylepolu Misje. Nauki 
zapoczątkowano 22 marca 1964 r., a głosił je misjonarz ojciec Włodzi-
mierz Dżumal. Natomiast 8 grudnia 1965 r. w święto. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny odbył się akt oddania parafii - 
parafian w opiekę Matce Bożej.

Ks. Stanisław Kałek był także kapłanem coraz bardziej cenionym 
przez nadrzędne władze kościelne. Szczególnie cenił go ks. abp An-
toni Baraniak i miał do niego pełne zaufanie. W dowód tego duże-
go kredytu zaufania został wyznaczony przez Kurię do dyspozycji 
ks. arcybiskupa jako tłumacz i kierowca jednocześnie. W latach 
1966-67 służył ks. abp. A. Baraniakowi także swoim prywatnym sa-
mochodem. Korzystała na tym kobylepolska parafia, gdyż ks. arcy-
biskup otoczył ją specjalną opieką. W diecezji ks. Stanisław zasiadał 
także w różnych gremiach. Był członkiem Komisji Artystyczno - 
Konserwatorskiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

W roku 1968, w wigilię Bożego Narodzenia, ku wielkiej radości 
mieszkańców Kobylepola, kaplicę odwiedził ks. abp A. Baraniak. 
W tą szczególną noc był razem z parafianami Kobylepola i jako cele-
brans Mszy Pasterskiej witał nowo narodzone Dziecię w “betle-
jemce”, jak przed wiekami pasterze. Było to wielkie wyróżnienie dla 
małej kobylepolskiej parafii. Umocniło wiernych w przekonaniu, 
że nie są osamotnieni w swoich staraniach o własny kościół i moż-
liwości godnego wypełniania praktyk religijnych. Ciągle przecież 
trwały bardzo intensywne starania o pozwolenie na rozpoczęcie 
budowy kościoła.

Arch. Henryk Marcinkowski (pierwszy z lewej), wykonawca 
Henryk Florysiak (w środku). ks. prob. St. Kałek (z prawej).  

           Budowa kościoła
Wieloletnie, żmudne starania o pozwolenie na budowę kościoła 

zostały ostatecznie zakończone w 1972r. Wtedy ksiądz otrzymał 
upragnioną zgodę budowlaną. Odtąd rozpoczęła się ciężka, ale 
prowadzona z ogromnym rozmachem, budowa kobylepolskiego 
kościoła, na którą było stać tylko ks. Stanisława. Aby sfinalizo-
wać tak duże przedsięwzięcie należało zapewnić sobie zasoby 
finansowe. Wtedy jednak Kobylepole nie było tak rozbudowane 
jak obecnie. Nie było osiedla Przemysława, osiedla PTBS, osie-
dla Parkowego, a osiedle domków jednorodzinnych zaczynało 
dopiero powstawać. Wszyscy parafianie zadeklarowali - każdy 
według własnych możliwości - pewną kwotę pieniężną, którą 
każdego miesiąca przekazywali do kasy parafialnej. Potrzeby 
były jednak duże, nie zawsze możliwe do przewidzenia, dlatego 
ks. St. Kałek często borykał się z kłopotami finansowymi.

Ks. abp Antoni Baraniak otoczył szczególną opieką parafię 
Kobylepole. Poświęcał jej wiele swego wolnego czasu oraz, o 
ile było to możliwe, dopomagał w pozyskaniu środków finan-
sowych. W tym celu wydał odezwę do wszystkich wiernych ar-
chidiecezji poznańskiej z prośbą o pomoc finansową dla nowo 
budującego się kościoła w Kobylepolu. W odpowiedzi  składki 
były zbierane we wszystkich kościołach na terenie diecezji.

Kościół kobylepolski zaprojektował architekt poznański pan 
Henryk Marcinkowski, a nadzór budowlany sprawował pan 
Henryk Florysiak.. Kościół swą architekturą nie wyróżnia się od 
innych kościołów budowanych w latach 70-dziesiątych ub. wie-
ku. Jednak poprzez wykorzystanie do budowy kamienia przypo-
mina kościoły z okresu średniowiecza. Charakterystyczna jest 
jego surowa ściana prezbiterium. Kamień na budowę Kobyle-
pole otrzymało od ks. proboszcza Strzelc Wielkich w powiecie 
Gostyń. Kamień, który pochodził ze spalonej stodoły. należało 
dostarczyć koleją do Kobylepola. (cdn)            Maria Boruta

Maria Boruta
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nowe schronisko dla zwierząt w poznaniu

Wizualizacja głównego wejścia do projektowanego schroniska od ulicy Kobylepole.

Oznaczenia: A - budynek główny, B - budynki z kojcami dla psów, C - budynki z klatkami dla kotów,
D - teren pod lecznicę i hotel dla zwierząt, E - krematorium, cmentarz dla zwierzą i inne obiekty. 

A  
B  

B  

C  C  D  E  

      Koncepcja wykonana przez Pracownię Architektoniczną P. Dominiczak & M. Szczuraszek
                                                    na zlecenie Usług Komunalnych w Poznaniu

Powierzchnia całego terenu przewidzianego pod schronisko 
przy ul. Kobylepole wynosi 5,2 ha, z czego 0,57 ha zajmie zabu-
dowa. Złożą się na nią takie obiekty jak budynek główny, dwa 
budynki ze 172 kojcami dla psów, dwa budynki z 45 klatkami 
dla kotów. Pomiędzy budynkami dla psów a budynkami dla 
kotów zaprojektowano przestrzeń zieloną na spacery z psami, 
którą otoczono z dwóch stron (po dłuższych bokach) pełnymi 
ścianami, na których można umieszczać tablice upamiętniające 
donatorów. 

Ściany, poustawiane nieregularnie, tworzą osłonę akustyczną 
oraz oparcie dla pnączy, przy których zaprojektowano siedziska. 
Ściany te znajdują się przy głównych ciągach komunikacji dla 
osób oglądających zwierzęta, czyli przy klatkach z psami do ad-
opcji oraz szczeniętami, a także przy klatkach kotów. Na działce 
przewidziano stworzenie trzech zielonych dziedzińców dla zwie-
rząt.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Od strony północno za-
chodniej przy ulicy Kobylepole przewidziano miejsce na leczni-
cę dla zwierząt, która będzie działać niezależnie od schroniska. 
Pełnić będzie usługi handlowe w zakresie leczenia zwierząt. Od 

strony północno –wschodniej planowana jest budowa egzota-
rium, czyli miejsce dla zwierząt innych, np. kopytnych, inwen-
tarskich oraz krematorium i halę szkoleniową. Pozostawiono tu 
rezerwę terenową przeznaczoną na usługi rekreacyjno-sportowe 
na potrzeby sportów kynologicznych 

Budynek główny posiada jedną kondygnację nadziemną, jest 
ustawiony dłuższym bokiem do ulicy Kobylepole, posiada płaski 
dach w formie zielonych tarasów pokrytych roślinnością eksten-
sywną.  Doświetlenia  światłem  naturalnym części wewnętrz-
nych  korytarzy i pomieszczeń, np. dla zwierząt zapewniają  świe-
tliki dachowe. 

Dwa budynki z pojedynczymi i podwójnymi kojcami dla psów, 
ustawione prostopadle do budynku głównego, są przekryte 
wspólnym dachem. Pomiędzy budynkami z kojcami a budyn-
kiem głównym komunikacja odbywa się pod zadaszonym kory-
tarzem. Przestrzeń dla kotów zaprojektowano jako dwa budyn-
ki z klatkami, przekryte wspólnym dachem. Przewidziano 47 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz stojaki 
dla rowerów. Koncepcja schroniska stanowi podstawę do dysku-
sji o planowanej inwestycji o zapewne bedzie modyfikowana. 
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znów sprzątali rzekę 
W sobotę 17 października br. po raz czwarty sprzątano rze-

kę Główną w ramach akcji „Woda jest najważniejsza”, orga-
nizowanej przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników 
Przyrody przy wsparciu światowego producenta opon Brid-
gestone. Podobnie jak poprzednio, wolontariusze zebrali się 
przy żółtym moście nad Główną przy Parku Nadolnik im ks. 
Tadeusza Kirschke. Nazbierali mnóstwo najróżniejszych po-
rzuconych przedmiotów, m.in. 8 opon, telewizor, zderzak sa-
mochodowy, reflektor, nie mówiąc już o butelkach.

– Tegoroczne lato sprzyjało wypoczynkowi na świeżym powie-
trzu, jednak jego negatywne pozostałości mógł zauważyć gołym 
okiem każdy z nas – mówił Karol Marczak z Fundacji Ratowania 
Zabytków i Pomników Przyrody. – Było to szczególnie widać nad 
rzeką Główną, gdzie ilość odpadów systematycznie rosła tak, że  
w pewnym momencie przykryły one efekty naszych wcześniejszych 

działań. Postanowiliśmy zadziałać po raz kolejny i jak pokazała 
dzisiejsza akcja – było warto. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się we wspólne sprzątanie rzeki Głównej.

Akcja „Woda jest najważniejsza” na stałe wpisała się w har-
monogram poznańskich wydarzeń proekologicznych. W efekcie 
wcześniejszych działań z rzeki Głównej udało się wydobyć tony 
śmieci. W jesiennej odsłonie akcji wzięli udział poznańscy miło-
śnicy przyrody (z całymi rodzinami) i wolontariusze Bridgestone 
Poznań.

W oczekiwaniu na pozostałych uczestników akcji, 
w której uczestniczyło w sumie kilkanaście osób.

Nad rzeką pozostaje nadal sporo powalonych przez wichury 
drzew wymagających usunięcia.

Dużego wysiłku wymagało wyciągnięcie worka ze śmieciami, 
wrzuconymi przez kogoś do czystej rzeki.

– Cieszymy się, że wspólnie z Fundacją Ratowania Zabytków 
i Pomników Przyrody po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do 
uporządkowania naszej najbliższej okolicy – mówił Paweł Nowa-
czyk z Bridgestone Poznań, partnera akcji. – Jesteśmy przekona-
ni, że wsparcie finansowe i zaangażowanie naszych pracowników 
przyczynią się do tego, że w bliskiej przyszłości okolice rzeki Głów-
nej staną się prawdziwą wizytówką tej części Poznania.           BG

Mieszkaniec Antoninka pan Ryszard Wiciak (z prawej) sprzą-
tał Główną, bo podziwia ją jeżdżąc rowerem. Tu z redaktorem 

nacz. Telewizji TSK Swarzędz p. Ryszardem Tomaszewskim
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gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC
    BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
INAUGURACJA. 1 października zainaugurowaliśmy w naszej szko-

le Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Uczniowie klasy IIIA 
odwiedzili w salach uczniów innych klas. Krótko zapoznali ich z genezą 
Miesiąca, poczęstowali słodyczami i wręczyli każdemu książeczkę, która 
w zabawny sposób zachęca do czytania i odwiedzania biblioteki.

   SPORTOWE DOKONANIA
Grupa sportowców Gimnazjum nr 20 startowała w XVII Ogólno-

polskim Biegu Chrobrego. Najlepsze miejsce spośród naszych uczniów  
(szóste) zajął Adrian Chańko. Gratuluję!

XVI Wojewódzki Bieg Uliczny „Wilcza Mila”. Na podium stanął 
uczeń naszego  Gimnazjum nr 20 -Hubert Gulczyński, zajmując  trzecie 
miejsce (fot. niżej). Brawo !!!

Klasa 1A z wychowawcą pojechała do Domu Rekolekcyjnego Sacre 
Coeur w Pobiedziskach na ognisko i zabawy integracyjno-rekreacyjne. 
Wszyscy mile spędzili czas.                                        Małgorzta Woźniak

AKCJA „PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE SZKOLNEJ”. Ucznio-
wie przynosili do szkoły książki, które przeczytali i które nie były im już 
potrzebne. Można powiedzieć, iż w ten sposób dali książce drugie życie 
i jednocześnie wzbogacili szkolny księgozbiór. 

AKCJA „CZYTAMY POEZJE”. Przy współpracy z nauczycielkami 
języka polskiego paniami Beatą Kucharską i  Magdaleną Żukowska, w 
klasach trzecich czytano poezję Bolesława Leśmiana. Spośród zapropo-
nowanych wierszy uczniowie wybierali jeden i przygotowywali do niego 
ilustracje. Wyróżnione prace wyeksponowane zostały w holu szkoły, a 
ich autorów nagrodzono ocenami celującymi z języka polskiego.

KONKURS NA NAJLEPSZY PLAKAT. W październiku biblioteka 
ogłosiła również konkurs na najlepszy plakat promujący Miesiąc Biblio-
tek Szkolnych. Komisja nagrodziła plakat wykonany przez Marię Wło-
darczak z klasy II B. Marysia otrzymała dyplom i książkę (fot. wyżej). 

                                                            Agnieszka Rajniger - Łatkowska

Dnia 13 października 2015 r. odeszła od nas na zawsze, 
przeżywszy tylko 44 lata, wspaniała nauczycielka i koleżanka  
śp. Magdalena Thiel. Od wielu lat z wielkim oddaniem uczyła  
w Gimnazjum nr 20 języka polskiego i przedmiotów artystycz-
nych. Była wybitnym pedagogiem, wielokrotnie nagradzanym.  
Jako wychowawca wielu roczników uczniów dbała nie tylko  
o sukcesy edukacyjne, ale również o ich wszechstronny rozwój. 
Jako opiekun Szkolnego Koła Teatralnego zarażała młodzież mi-
łością do teatru i muzyki. To właśnie Ona była pomysłodawczynią 
Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej, który po trzech 
edycjach na stałe wpisał się w tradycje naszego Gimnazjum. Ak-
tywnie działała na forum szkoły organizując różne uroczystości  
i projekty, m.in. o charakterze literackim czy patriotycznym. 

pożegnanie Ceniliśmy Ją jednak przede 
wszystkim jako pełnego cie-
pła i mądrości życiowej czło-
wieka. Znajdowała czas, by 
podzielić się swoją wiedzą  
i doświadczeniem z młodszy-
mi koleżankami i kolegami, 
niejednokrotnie będąc dro-
gowskazem w trudnych sytu-
acjach. Przepełnia nas wielki 
żal i smutek spowodowany 
odejściem Magdy. Jest to do-

tkliwa strata dla całej społeczności szkolnej. Brakuje nam dosko-
nałego pedagoga i życzliwego, pełnego empatii człowieka.

                                    Koleżanki i koledzy z Gimnazjum nr 20

       LASEK MARCELIŃSKI
Uczniowie klasy 2b z paniami Beatą Kierzkowską i Moniką Nowak-

Bekier wybrali się na zajęcia terenowe z akcją „Sprzątania Świata” do La-
sku Marcelińskiego. W towarzystwie innych sprzątających szkół opraco-
wali szkic sytuacyjny i zorientowli go w terenie. Na ścieżce dydaktycznej 
poznawali florę i faunę Lasku, wtym skrzydlaki i orzeszki rodzimych 
drzew. Przy użytku ekologicznym Strumień Junikowski określali wiek 
drzew rosnących na polanie. Najstarsze drzewo, 100-letni dąb bezszy-
pułkowy, zmierzyli Patryk i Kacper. Na polance spotkaliśmy również, 
wygrzane słońcem jaszczurki zwinki. Wszystkie zaplanowane zadania 
wykonano i polankę posprzątano.        Beata Kierzkowska
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Jesienią w słońcu i w deszczu, z wiatrem i pod wiatr
szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

        ŚWIĘTO EDUKACJI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczy-

sty apel. Uczniowie klas pierwszych zaprosili całą społeczność szkolną 
na swój pierwszy w tym roku występ. W podziękowaniu za troskę, zro-
zumienie, cierpliwość i uśmiech, a przede wszystkim za naukę, dzieci 
zaśpiewały piosenki po polsku i po angielsku oraz z dumą zadeklamo-
wały wierszyki. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali pachnące mydeł-
ka zrobione przez pierwszaków, a przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego wręczyli kwiaty. Na koniec zebrani w auli uczniowie i nauczyciele 
obejrzeli krótki filmik nagrany przez klasę 1b: „W podziękowaniu dla 
Nauczycieli”.

             DZIEŃ PAPIESKI
Od roku 2001 obchodzony jest Dzień Papieski – dzień wdzięczno-

ści za pontyfikat i nauczanie Jana Pawła II. Przypada on w niedzielę 
przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojty-
ły na następcę Świętego Piotra. Wolontariusze naszej szkoły i Samorząd 
Uczniowski od kilku już lat sprzedają w tym czasie kremówki papieskie 
– ulubione ciastka Jana Pawła II. Dochód z ich sprzedaży przeznaczamy 
na utrzymanie i naukę chłopca z Kamerunu – Celestyna.

            BICIE REKORDU
Kolejny raz nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji WOŚP, 

polegającej na biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscyta-
cji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Okazją 
był “Europejski Dzień  Przywracania Czynności Serca” przypadający 16 
października. Uczniowie klas I-III, nauczyciele oraz dyrekcja z wielką 
energią przystąpili do działania. Dokładnie o godz. 12 uczestnicy tej 
wspaniałej akcji rozpoczęli wdechy i uciśnięcia na przekazanych fanto-
mach, by pół godziny później móc z dumą powiedzieć: “tak, wiem jak 
mogę uratować życie człowieka”. Brawo!

       WIELKI ODKRYWCA
Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w interaktywnym 

spektaklu muzycznym zatytułowanym „Wielki Odkrywca”. Bohaterem 
przedstawienia był kilkuletni chłopiec – Ryś, który z powodu choroby 
nie mógł iść do szkoły i był zmuszony spędzić tydzień w domu. Dziadek 
obiecał chłopcu tajemniczy prezent, jeśli przez cały tydzień nie będzie 
korzystał z komputera i wymyśli inny sposób na spędzenie czasu. W ten 
sposób rozpoczęła się wspaniała podróż chłopca przez morze, góry oraz 
w kosmos. Ryś został wielkim podróżnikiem, łóżko chłopca stało się ra-
kietą kosmiczną i statkiem, a obiecaną zabawką okazała się wyobraźnia 
chłopca, dzięki której tytułowy wielki odkrywca nie nudził się ani przez 
chwilę. 

           LEKCJA W KINIE
Po raz kolejny uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w ogólnopolskim 

projekcie „Lekcja w kinie” realizowanym przez Centrum Edukacji Fil-
mowej w Wołominie. Spotkanie odbyło się w Multikinie 51 i poświę-
cone było tematowi „Język filmu – plany, światło, kolor, kompozycja”. 
Ciekawej lekcji towarzyszyły fragmenty znanych i lubianych filmów, 
które ilustrowały omawiane zagadnienia. Jednym słowem połączenie 
przyjemnego z pożytecznym! 

       NOC Z MIKOŁAJKIEM
Od trzech lat podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych kółko biblioteczne  „Mole książkowe” z SP45 przygo-
towuje spotkanie czytelnicze – NOC W SZKOLE. W tym roku 
było one  poświęcone serii książek napisanej  przez Rene Go-
scinny’ego, zilustrowanej przez Jean-Jacques’a Sempe Mikołajek, 
Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz…- to imio-
na najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dzie-
cięcej. W te postacie wcieliły się  uczennice - członkinie kółka 
bibliotecznego. W czasie spotkania odbyły się konkursy strojów, 
wiedzy, prezentacji wybranego fragmentu,były podchody zaba-
wy, oglądanie ekranizacji książki. Ze spaniem było różnie…  noc 
okazała się po prostu za krótka. 

      O PUCHAR TYMBARKU
Reprezentacja dziewcząt z klas 5 i 6 wzięła udział w turnieju elimina-

cyjnym „Z podwórka na stadion – O Puchar Tymbarku”. Piłkarki wy-
soko wygrały dwa mecze i awansowały do dalszego etapu rozgrywek. 
Gratulujemy! W zeszłym roku nasze zawodniczki zajęły 2 miejsce w fi-
nale wojewódzkim i były o krok od finału ogólnopolskiego na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. Trzymamy kciuki za tegoroczny turniej!
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Nowe, remontowane i modernizowane chodniki na kilku uli-
cach po południowej stronie Osiedla Warszawskiego.

Fale zycia unosza nasz ludzki los. 
Życie się zmienia, ale się nie kończy.

Choć mocuję się z dalą, to moja 
wierność i wdzięczna pamięć nie zna-
ją granic. Listopadowy niełatwy czas, 
gdy smętek moją przestrzeń duchową 
kirem otoczy i osobistą, wdzięczną za-
troskaną myśl przywraca. 

Palą się lampki, palą się znicze. 
Cień smutku rani zatroskane oblicze. 
Pamięć smutne moje myśli odgrzewa. 
Ścielą się złote liście lecące z drzewa. 
Zimą to drogie i szanowane przez nas 

miejsce jest utulone białymi płatkami 
śniegu opadającego prosto z nieba. Dusza 
góruje nad ciałem. Smutek różne formy przyjmuje. Została mi ważna 
dla mnie ta cicha rozmowa.

Choć pamięć mocuje się z dalą, to w zakamarkach mojego umysłu 
tkwią całe pokłady obrazów o naszych wspólnych przeżyciach, o waż-
nych chwilach, miłych miejscach i drogach życia, o dniach szczęśliwych, 
o miłości rodzinnej, moja pamięć to na nowo odkrywa. 

Kłębią się moje myśli duchowego spotkania spragnione. 
Z każdą drogą mi Osobą złączone. 
By w prawdzie były z wdzięcznością scalone
Z wdzięcznością w mym sercu i umyśle były utrwalone. 
Dla każdej drogiej mi Osoby mam miłe wspomnienie. Bo dobra się 

nie zapomina. Dobro czynione przez człowieka ma dla mnie najwyższą 
wartość. I to jest mej niemej ciszy z moimi drogimi dla mnie Osobami 
rozmowy przyczyna. Życie płynie jak rzeka. Noce i dni ulatują. Czas nie 
stoi, przeszłość nie wraca. 

Już jakiś czas odeszli, przekraczając smugę cienia, moi Rodzice Ko-
chani – Jan i Wiktoria, drodzy memu serca i na trwale w mym umyśle 
zachowani. Niestety, odeszli już również moi Bracia Kochani – Staszek, 
Kaziu i Bolek, którzy pozostawili trwały ślad w mym sercu i zatroska-
nym umyśle. Tego jestem pewien, że słuchają mnie Drodzy moi Rodzice 
i Bracia kochani.

Co moje serce w ciszy Im powie. O wszystkim co dzieje się w naszej 
osieroconej Rodzinie. Powiem o wszystkim, choćby w połowie. Takie 
chwile nas jednoczą. Wiążą rodzinną zbawienną nicią coraz większą 
mocą. Niech znicze się palą. Moja serdeczna pamięć za Ich dobro do 
nóg Im się ściele. Będę się modlił w Ich intencji rano, wieczorem, na 
cmentarzu i w kościele. Będę się modlił w ciszy, bez słów. By więcej usły-
szeć od Was Drodzy moi Kochani. Płomień lampki się chwieje. Wiatr 

moja duchowa rozmowa

kołysze drzewami. Na drogim mi miejscu leży wiązanka z pięknymi 
kwiatami. Moje myśli i smutne serce na zawsze są z Wami.

W ciszy tak mocno mówię do siebie nie tylko o Was Drodzy Rodzice 
Kochani, że tę cząstkę, którą przez Was zostałem obdarowany, z czcią 
noszę w sobie, podarowałem swym – naszym Synom – ogniwom poko-
leń i niech tak będzie dalej. Z ogromnym smutkiem wspominam Bra-
tanka Zbyszka i siostrzeńca Bogdana, którzy tak bardzo przedwcześnie 
odeszli. Śmierć wbrew pokoleniowej kolejności zwielokrotnia mój ból 
do granic braku słów. Trudno to po ludzku zrozumieć, a jeszcze trudniej 
się z tym pogodzić. Łatwiej jest mi w smutku zrozumieć przekroczenie 
smugi cienia przez moich Szwagrów – Henryka, Zdzisława i Mariana, 
którzy odeszli od nas w sędziwym wieku. Taka Twoja wola, Panie.

Z jaką serdeczną pamięcią obejmuję kochanych Rodziców mojej Jo-
leńki. Dziękuję Wam za troskliwą opiekę nad moimi – naszymi Synami. 
Pozostajecie w moje wdzięcznej pamięci. Droga Tereniu, Twoje stanow-
czo przedwczesne odejście pozostawiło w pamięci i sercu ogromny smu-
tek i żal. Terenia, którą bardzo ceniłem była dla moich – naszych Synów 
Wojtka i Marka, wspaniałą opiekunką i powiernicą ich młodzieńczych 
lat. Za to bardzo serdecznie dziękuję Ci, Tereniu.

Choć płomień lampki się chwieje, 
Moja cicha rozmowa trwa niejedną godzinę. 
Chcę być pewny, że w swej rozmowie Nikogo nie pominę. 
Choć już dnieje. 
A świt z otchłani się wyłania. Czas mej rozmowy się wydłuża. Ale ta 

cząstka naszego wspólnego życia jest nieduża. Tak mi tęskno do tamtych 
dni, gdy byliście z nami. Drodzy moi Rodzice kochani, dziękuję Wam za 
mój ciepły, bezpieczny, szczęśliwy dom rodzinny, wypełniony miłością 
wzajemną i poszanowaniem każdego z nas. Dziękuję Panu Bogu, że Was 
miałem i mam po wszystkie moje dni i proszę Pana Najwyższego o opie-
kę nad Wami, nad Najdroższymi mi Osobami. Zapewniam, że byliśmy, 
jesteśmy i będziemy z Wami. Kochaliśmy, kochamy i będziecie przez nas 
kochani.                                                                                   Wacław Duda

     Wacław Duda

Maszt na pierwszym planie jest elementem monitoringu zain-
stalowanego ostatnio na Głównej, m.in. w parku Nadolnik.
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gimnazjum nr 22 
          MŁODZI GŁOSUJĄ
Tak więc oto 19 października ponad 50% uczniów Gimnazjum nr 22  

postawiło krzyżyk na swojej karcie do głosowania! Większość uczniów 
po raz pierwszy w życiu oddała swój własny głos do urny! W ramach 
programu „MŁODZI GŁOSUJĄ” były organizowane nie tylko wybory. 
W Gimnazjum odbyły się wydarzenia budujące naszą świadomość po-
lityczną i nasze zaangażowanie! Uczniowie klas pierwszych przeprowa-
dzili kampanię profrekwencyjną, zachęcając mieszkańców Antoninka i 
Rataj do głosowania w wyborach parlamentarnych. Udało im się rozdać 
wszystkie ulotki! Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punk-
tem programu były debaty! Klasy drugie dyskutowały na temat „Czy 
młodzi Polacy i Polki powinni iść do wojska?”, a klasy trzecie rozpatry-
wały temat „Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?” Zwycięz-
ców debat czekała bardzo miła niespodzianka. Ich trud i zaangażowanie 
nagrodzone zostały przez Radę Rodziców darmowym wyjściem do kina 
na dowolnie wybrany film! Pamiętajcie - młodzi również mają głos! 

          Julia Orłowska, przewod. Samorządu Uczniowskiego, klasa 3a

PEŁNOPRAWNI UCZNIOWIE
Pasowanie na Gimnazjalistę w Gimnazjum nr 22 odbyło się 23 paź-

dziernika br. Uczniowie klas pierwszych ślubowali godnie reprezentować 
szkołę w każdej sytuacji i miejscu, w pełni wykorzystywać czas przezna-
czony na naukę i rzetelną pracę, dbać o honor szkoły oraz współtworzyć 
jej autorytet, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły, dbać o piękno 
mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych oraz przeciw-
stawiać się wszelkim objawom wulgarności oraz brutalności. 

       SZLACHETNA PACZKA
W Gimnazjum nr 22 znowu pojawiła się nowa inicjatywa! Na zapro-

szenie Samorządu Uczniowskiego, zawitali do nas sympatyczni wolon-
tariusze SZLACHETNEJ PACZKI - projektu pomocy bezpośredniej, w 
którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Młodzi 
ludzie - Jola, Klaudia i Bartek - mówili na czym polega ich misja i odpo-
wiadali na pytania. Kim są? Czym się zajmują? Na czym to polega? Jaki 
jest ich cel? Czy warto? Dzielili się z nami własnymi doświadczeniami 
i wrażeniami. Było to bardzo wzruszające i inspirujące! Zachęcali nas, 
żebyśmy również zaangażowali się w wolontariat i zaczęli pomagać lu-
dziom w potrzebie. Teraz myślimy nad tym, jak się w ten projekt zaanga-
żować. Z wolontariuszami spokamy się ponownie w listopadzie br. Czy 
chcecie w tym uczestniczyć? Pomoc Szlachetnej Paczce ze strony każde-
go ucznia, rodzica, nauczyciela jest pomocą dla drugiego człowieka! 

         Julia Orłowska, przewod. Samorządu Uczniowskiego, klasa 3a

W BORACH TUCHOLSKICH
Wychowawczynie klas pierwszych Gimnazjum nr 22 panie Iwona 

Jachnik, Magdalena Kubica oraz Mariola Żurowska zorganizowały dla 
uczniów dwudniową wycieczkę integracyjną do Borów Tucholskich. 

Uczniowie mogli poznać swoje wychowawczynie i siebie nawzajem. 
Zwiedzili największe naturalne skupisko cisa w Europie - rezerwat ci-
sów w Wierzchlasie oraz akwedukt wodny w Fojutowie, gdzie można 
podziwiać “skrzyżowanie” cieków wodnych. Górą płynie Wielki Kanał 
Brdy, a dziewięć metrów niżej - rzeka Czerska Struga. Obejrzano kom-
pleks basenów w Fojutowie, a w Tleniu pływano na kajakach i rowerach 
wodnych. Podczas dyskoteki odbył się casting do Top Model. Wycieczka 
pozwoliła uczniom lepiej się poznać, co zaowocuje w przyszłości lepszą 
współpracą i chęcią do działania.                                       Iwona Jachnik

Pasowanie na Gimnazjalistę przebiegło w bardzo wesołej atmosferze. 
Uczniowie wzięli udział w kilku konkurencjach, które wyłoniły zwycię-
ską klasę – Ib! Rada Rodziców ufundowała wszystkim uczniom tej klasy 
bilety do kina na dowolnie wybrany film. Już po raz drugi w tym roku 
szkolnym Rodzice zaangażowali się w tego typu przedsięwzięcie! Ser-
decznie DZIĘKUJEMY! 

Gratulujemy zwycięskiej klasie Ib i życzymy wszystkim uczniom klas 
pierwszych najpiękniejszych chwil spędzonych w murach naszego gim-
nazjum! Powodzenia pełnoprawni mieszkańcy siedziby zwanej GIM-
NAZJUM!                                                                               Iwona Jachnik
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ależ,  proszę  bardzo!
czytanie z kulturą

z kroniki policyjnej

Każdy z nas z przyjemnością bierze do ręki nową książkę, która 
wręcz... pachnie. Książki coraz droższe, trudno nadążyć za nowościa-
mi, więc albo nie czytamy, albo idziemy do biblioteki. Ja, zdecydowa-
nie, jestem w tej drugiej grupie osób.

Niegdyś, gdy biblioteczne książki owijano w szary papier, już on sam 
był świadectwem czytelniczej kultury: tłuste plamy (po rosole?), odciski 
brudnych palców i inne ślady. Teraz obwolutę chroni przezroczysta fo-
lia, którą można przetrzeć, gdy zdarzy się jakieś ,,nieszczęście”. Stronice 
takiego zabezpieczenia, niestety, nie mają. Przyznaję się, że gdy jestem 
pierwszą czytelniczką jakieś bibliotecznej nowości to mam tremę, oba-
wiając się nieprzewidzianego ,,wypadku”. Książka ,,zaczytana” wiele mo-
głaby powiedzieć o kulturze kolejnych czytelników. Na pewno czytamy 
przy jedzeniu, bo skąd by się wzięły te plamy po kawie czy jakiejś zupie, 
na pewno podgryzamy czekoladki, bo świadczą o tym kolejne ślady.

Zasada nr 1: albo czytamy, albo jemy. Kulturalny czytelnik nie wyko-
nuje tych dwóch czynności równocześnie. Kiedyś eleganckie woluminy 
miały już wklejoną zakładkę – kolorową tasiemkę. Dziś przy masowej 
produkcji nikt sobie tym głowy nie zawraca, choć wydawcy, promując 
inne swoje tytuły, często dodają zakładkę papierową z reklamą kolejnych 
książek. Był też w niektórych ,,zaczytanych” domach zwyczaj, że każdy 
miał swoją własną zakładkę, np. ze skóry, nawet z inicjałami. A dzieci w 
szkołach na zajęciach plastycznych tworzyły swoje zakładki do książek. 

Zasada nr 2: zaopatrzmy się w zakładkę, może to być np. pocztówka 
czy widokówka, pasmanteria. Odradzam jakieś skrawki papieru, zużyty 

bilet tramwajowy czy paragon sklepowy, bo mogą wypaść z książki. Kul-
turalny czytelnik nie niszczy książek łamiąc kartki, zaginając narożniki 
(albo – o zgrozo – urywając narożnik) dla zaznaczenia, że w tym miej-
scu przerwał lekturę.

Owszem, w swoich własnych książkach pozwalam sobie na wiele, np. 
podkreślenie ciekawego fragmentu, napisanie na marginesie jakiejś my-
śli, komentarza. Gdy mam książkę z biblioteki i czytam w określonym 
,,badawczym” celu to zaopatruję się w długie paski papieru, którymi za-
znaczam interesujące mnie strony (na wystającej z książki części wpisuję 
hasło), dodatkowo jestem zaopatrzona w tzw. fiszki czy notes, aby od-
notować stronę, na której później znajdę to co mi było potrzebne np. do 
artykułu. Ostrożnie z tzw. samoprzylepnymi kartkami, bo odrywając je 
niszczy się jednak (choć niezauważalnie) powierzchnię stronicy. 

Zasada nr 3: kulturalny czytelnik nie podkreśla w cudzej książce 
ciekawych fragmentów, nie dopisuje swoich ,,złotych myśli” na margi-
nesie. A’propos marginesów czy innych nie zadrukowanych miejsc: nie 
traktujmy ich jako podręcznego... notesu! Czytając biblioteczne książki 
znajduję dodatkową lekturę: np. spisane przez jakiegoś poprzedniego 
czytelnika wydatki, adres i telefon lekarza czy przypomnienie ,,zadzwo-
nić do Kryśki”itp.

Zasada nr 4: trzymajmy książki z dala od dzieci w wieku kiedy uwiel-
biają bazgrać po czym się da!      

Zasada 5: oddając książkę do biblioteki, przejrzyjmy czy nie zostawi-
liśmy w niej czegoś ważnego, np. rachunku do zapłacenia, listu (który 
posłużył nam jako zakładka). Oddajmy książkę w stanie nie gorszym niż 
zastany. Gdy już zdarzyło się książkę mocno zniszczyć trzeba ją odkupić 
lub zapłacić 3-krotną wartość zakupu przez bibliotekę (to kwota wpisa-
na w książce ołówkiem) danego egzemplarza.                                   (E.K.) 

      SPROSTOWANIE BŁĘDNEJ 
 I KRZYWDZĄCEJ INFORMACJI
W rubryce “Z kroniki policyjnej” wrześniowego wydania “MY” 

(nr 9 br.) ukazała się całkowicie niezgodna z prawdą i krzywdzą-
ca mieszkankę informacja, że Zofia L. (ul. Mścibora) dokonala 
kradzieży drewna na szkodę ZDM. W rzeczywistości wymieniona 
osoba, działając w interesie publicznym, jedynie usunęla z ulicy 
niebezpieczny, złamany przez wichurę konar topoli. Błędna poli-
cyjna notatka była wynikiem przyjęcia za prawdziwe szkalujące 
pokrzywdzoną zeznania jej sąsiada. Pani Zofii L. należą się od po-
licji przeprosiny, a “MY” do nich również dołącza.       Redakcja

Ul. Krótka. Eugeniusz M. posiadał przy sobie woreczek z bia-
łym proszkiem (wynik testu MDMA- pozytywny). Zatrzymany 
przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Bnińska. Magdalena B., Bartosz M. poprzez podłączenie 
elektrycznej instalacji odbiorczej do instalacji zasilającej z pomi-
nięciem układu pomiarowego dokonali kradzieży energii elek-
trycznej. Zatrzymani na gorącym uczynku przez Dzielnicowych 
KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Piotrowo. Paweł G. będąc pod wpływem środków odu-
rzających (test pozytywny THC) kierował pojazdem na drodze 
publicznej. Zatrzymany na gorącym uczynkuUl. Krótka. Nor-
bert S. posiadał środki narkotyczne w postaci suszu roślinnego 
koloru brunatno-zielonego, test na zawartość THC pozytywny. 
Zatrzymany przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Polanka. Dariusz W. działając w krótkich odcinkach czasu 
dokonał kradzieży artykułów spożywczo-przemysłowych o łącz-
nej wartości 494zł na szkodę sklepu Biedronka. 

Ul. Leszka. Damian R. posiadał przy sobie zwitek papieru z 
zawartością suszu roślinnego koloru brunatno-zielonego. THC 
pozytywny. Zatrzymany na gorącym uczynku Ul. Starołęcka. 
Funkcjonariusze Wydziału Przestępczości Gospodarczej KWP 
Poznań  zatrzymali Jolantę B. lat 64, która posługując się sfał-
szowanym dowodem osobistym na nazwisko Zofia L. usiłowała 
wyłudzić środki finansowe na szkodę Zofii L. 

Ul. Krańcowa. Maciej P. posiadał przy sobie susz roślinny(test 
THC pozytywny). Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku.

Ul. Gnieźnieńska. Jerzy G., Monika Sz., Paulina Sz., Grażyna 
Sz.., Ryszard Sz. dokonali kradzieży energii elektrycznej na szko-
dę Enea. Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku. 

Ul. Baraniaka. Damian S. i Mateusz W. podejrzani o kradzież 
wkładów lusterek od dwóch samochodów m-ki BMW. 

Ul. Krańcowa. Piotr L. Kierował samochodem m-ki opel vec-
tra w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany przez policjantów.

Ul. Krańcowa. Marcin G. posiadał przy sobie telefon komór-
kowy m-ki HTC Desire utracony w wyniku przywłaszczenia. 

Policjanci zapraszają wszystkie panie do udziału w 
kursie samoobrony w ramach projektu prewencyjnego 
„Akademia Bezpiecznej Kobiety”. Zajęcia odbędą się 4 
listopada o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Traugutta 42 w Poznaniu.

Program kordynują policjanci z Komisariatów Policji 
Poznań Nowe Miasto i Wilda. W ramach kursu odbędą się 
zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których uczest-
niczki pod okiem doświadczonego instruktora będą uczyć 
się podstawowych technik samoobrony.

Projekt przewiduje edukację i zdobycie umiejętności 
zwiększających bezpieczeństwo osobiste, zapobiegaćprze-
stępczości wobec kobiet, a także zwiększenie świadomości 
pań o zjawiskach patologicznych i przestępczych.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem 
tel. 61 84 123 33 lub 61 84 158 29. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. 

akademia bezpiecznej kobiety
kurs samoobrony
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świętomarcinski przysmak

mieszkancy i plany

pobiliśmy rekord!

z  kroniki  szkolnej  sp 55 

Nasi uczniowie klas piątych wzięli udział 16 października br. w 
ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość 
osób. Zorganizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-

Klasy drugie odwiedziły Rogalowe Muzeum Poznania. Celem 
wycieczki było zapoznanie się z tradycjami naszego miasta, a 
przede wszystkim z pokazem wypieku rogali świętomarcińskich. 
Podczas ciekawie i niezwykle dowcipnie prowadzonego spotka-
nia w pięknej sali staromiejskiej kamienicy, dzieci przystrojone  w 
czapki „budyniówki” poznały legendę rogali świętomarcińskich, 
nauczyły się kilku gwarowych słów (niektóre dzieci już znały je z 
domu) oraz z zapałem pomagały w przygotowaniu, nadziewaniu 
i zwijaniu ciasta na rogale.

Dzieci degustowały rogale podczas krótkiego filmu o historii 
Poznania. Spotkanie prowadzone w zabawnej konwencji bardzo 
się dzieciom podobało i poszerzyło ich wiedzę o Poznaniu, jego 
tradycjach i gwarze.        Mariola Bandosz, Bożena Ciechelska 

Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Szpaków w Kobylepolu znów 
udostępniła swoje pomieszczenia na publiczne zebranie. Głów-
nym tematem spotkania mieszkańców Kobylepola z przedstawi-
cielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej był przygotowywany 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla 
terenu u zbiegu ulic Wilczej i Majakowskiego. 

Pani Małgorzata Derda z MPU poinformowała, że z wnio-
skiem o wywołanie planu wystąpili właściciele dwóch prywat-
nych działek. Prezydent Poznania nie wnosi sprzeciwu, a miesz-
kańcy mogą wnieść swoje uwagi. 

Z ich strony padł wniosek, aby zasięg mpzp rozszerzyć do to-
rów kolejowych i ogródków działkowych. Rada Osiedla poprze 
ten projekt.Dalej mówiono o poszukiwaniu w Kobylepolu terenu 
pod budowę placu zabaw dla dzieci. Obecny na zebraniu radny 
miejski pan Marek Sternalski stwierdził, że mógłby to być więk-

szy obiekt rekreacyjno-sportowy i wtedy miasto mogłoby taka 
inwestycję dofinansować. 

Z innych spraw mówiono o potrzebie wykonania schodów na 
skarpie w ciągu ulicy Wilczej. Wnioskowano, aby ZDM zainte-
resował się ruchem samochodów ciężarowych na ulicy Piwnej, 
gdzie trzeba ograniczyć prędkość. so

tecznej Pomocy akcja trwała od godz. 12.00 do 12.30 na terenie 
całej Polski w szkołach i różnych instytucjach. 15 uczniów naszej 
szkoły wraz z nauczycielkami wytrwale i z pełnym poświęceniem 
(bo wysiłek to nie lada) wykonywało resuscytację krążeniowo-
oddechową na 8 fantomach. My również przyczyniliśmy się do 
pobicia rekordu z 2013 r! W podziękowaniu uczestnicy otrzy-
mali od Fundacji WOŚP apteczki Małego Ratownika. „To dzięki 
Wam nasze społeczeństwo oswaja się z tematem pierwszej pomocy, 
a uczestnicy organizowanych przez nas akcji (między innymi wła-
śnie bicia rekordu) wiedzą o tym, że naprawdę warto się uczyć, jak 
ratować życie” -koordynator programu edukacyjnego „Ratujemy 
i uczymy ratować” Jacek Pawuska. Dziękujemy za udział!!!                                    

                               Hanna Walkowiak, Monika Baszczyńska
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czasopismo mieszkańców „my” od 15 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności

Spotkania z psychologiem

trudny czas żałoby
Żal, rozpacz, wspomnienia... Czerń odzieży, 

czerń w sercu. Żałoba... Dotyka każdego z nas. 
Zamieszczamy fragmenty wypowiedzi na ten 
temat dr Teresy Świrydowicz, psychoterapeu-
ty w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh 
przy ul. Konarskiego 6/4. 

Przeżywanie różnych silnych uczuć po śmier-
ci bliskiej osoby jest czymś zupełnie naturalnym. 
Mniej więcej w ciągu roku następuje powrót do 
emocjonalnej równowagi, do pogodzenia się z bolesną stratą, następu-
je adaptacja do zmienionej sytuacji. Proces trwa dłużej w przypadku 
śmierci dziecka, gdy rodzice tracą nie tylko ukochaną istotę, ale także 
swoje marzenia z nią związane. Są skłonni obciążać się odpowiedzialno-
ścią za śmierć dziecka, myśląc, że może mogli zrobić więcej niż zrobili. 

Z upływem czasu charakter żałoby się zmienia. Pierwsza faza to prze-
żywanie silnego szoku, zaprzeczanie, niedowierzanie, zwłaszcza, gdy 
śmierć przychodzi nagle, niespodziewanie. Szok może wyrażać się w 
„zmrożeniu emocjonalnym”, odrętwieniu, w mechaniczności zachowa-
nia, nie zdawaniu sobie do końca sprawy z tego, co zaszło. Mogą się 
pojawiać objawy somatyczne, takie jak brak apetytu, bóle głowy, bezsen-
ność, zaburzenia koncentracji. 

Druga faza – rozpaczy - może trwać kilka miesięcy. Zależy od siły 
emocjonalnej więzi łączącej z osobą zmarłą, od zaradności życiowej, od 
siły wiary. Jest to czas przeżywania bardzo silnych emocji: bólu, żalu (do 
Boga, do innych ludzi), gniewu (na siebie, na zmarłego), lęku (przed 
przyszłością, przed poradzeniem sobie), niekiedy poczucia winy, na 

przykład z powodu zaniedbania czegoś, poczucia, że się przyczyniło do 
śmierci. Pojawiają się objawy fizycznego wyczerpania, obsesyjne my-
ślenie o zmarłym, czasami halucynacje (słyszenie, widzenie zmarłego), 
idealizowanie zmarłego, utożsamianie się z nim, patrzenie oczami zmar-
łego Przywiązywana jest duża waga do pamiątek. Pojawia się refleksja 
nad tym, co się stało, szukanie zrozumienia sensu śmierci, szukanie 
usprawiedliwienia, winnych temu, co się wydarzyło. W zachowaniu, gdy 
akceptowana jest rzeczywistość utraty,  może się przejawiać płaczliwość, 
drażliwość, niechęć do podtrzymywania czy nawiązywania kontaktów, 
izolowanie się, niechęć do podejmowania codziennej aktywności, nie-
zdolność do koncentracji, zaburzenia pamięci. Występuje poczucie,  że 
wraz ze śmiercią kogoś bliskiego umarła część nas samych, że się jest 
inną osobą, opłakiwana jest nie tylko osoba zmarła, ale także wszystko 
to, co wraz z nią zostało utracone: pewien sposób życia, rytm, porządek 
dnia itp. Ma miejsce częste odwiedzanie cmentarza. Podejmowane są 
różne sposoby zagłuszania, znieczulania bólu, np. za pomocą alkoho-
lu, środków uspokajających czy środków antydepresyjnych. Następuje 
uświadomienie sobie realności śmierci i swojej zmienionej sytuacji. 

W fazie trzeciej, akceptacji, następuje stopniowy powrót do równo-
wagi emocjonalnej poprzez godzenie się ze stratą oraz próby odnalezie-
nia się w nowej sytuacji. Słabnie koncentracja na zmarłym i na własnym 
położeniu, a wzrasta zainteresowanie sprawami otoczenia. Czasami po-
jawia się poczucie winy z powodu momentów radości czy dobrego sa-
mopoczucia. Mówienie o zmarłym jest spokojniejsze. Osoba osierocona 
zaczyna wchodzić w nowe role życiowe. Jest to powrót do życia, który 
dokonuje się jednak za dużą cenę. Pogodzenie się ze stratą jest możliwe 
tylko wtedy, gdy rozpacz i ból zostaną przeżyte. Trzeba pamiętać, że każ-
dy przeżywa śmierć osoby bliskiej nieco inaczej, nieco inaczej też pró-
buje sobie poradzić ze wszystkimi zmianami będącymi konsekwencją 
straty. (cdn.)                                                                Opr. Ewa Kłodzińska

Dr Teresa Świrydowicz jest psychologiem klinicznym, pracowni-
kiem Instytutu Psychologii UAM.

osiedle dawniej i dziś (8) 
Rozwój Komandorii widać na starych mapach. 

Na tej z 1772r. (pierwszy rozbiór Polski) pojawia-
ją się w okolicy kościoła św. Jana zabudowania 
kolejnych osiedleńców - mieszkańców. (fot niż). 

Kiedy Poznań stał się pruską twierdzą, na tere-
nie obecnego Parku 1000–lecia powstała strzel-
nica wojskowa widoczna już na mapie z 1841 r. 
sporządzonej przez von Saengera (foto 2). Na-
tomiast na planach z końca XIX w. zaznaczono 
oprócz ulicy Warszawskiej zarys drogi, która 
później otrzyma nazwę ul. Św. Michała (o której pisałem w artykule 

„Moja ulica” w MY nr 4 
z 2012 r. Pełna treść tego 
materiału wraz z całą 
dokumentacją do prze-
czytania na stronie in-
ternetowej TMMP, Klub 
Posnaniana, Posnaniana 
Marka Knasieckiego.

Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości 
rozpoczyna się dalszy 
rozwój naszego „fyrtla”. 
Na mapie z 1927 r. wid-
nieje już ul. Św. Michała 
z zaznaczonymi po jej 
wschodniej stronie te-
renami przeznaczonymi 
pod rozwój przemysłu i 
rzemiosła. Tak jest zresztą 

do dnia dzisiejszego, tylko zmieniają się branże. W roku 1937 na planach 
pojawiają się ulice, które przetrwały w większości do czasów obecnych 
z wyjątkiem ul. Andrzeja Laskarego, zlikwidowanej podczas budowy 
Ronda Śródka w okresie po II wojnie światowej. Na mapie tej widać za-

    Marek Knasiecki

lążek jeziora, które powstanie po wojnie i otrzyma nazwę Malta. Widać 
na tym planie jeszcze mostek nad rzeką  Cybina, którym jeździła kolej 
do Środy. Pisałem o tym w MY nr 5 w roku bieżącym. (foto niżej)

Bardzo zachęcam wszystkich do oglądania map, szczególnie tych 
zawartych w teczce Plany Poznania, wydanej w 2010 r. przez Wydaw-
nictwo Miejskie.  Z 
map można napraw-
dę wiele wyczytać. 
Niektóre, opatrzone 
dodatkowo rycina-
mi i panoramami, 
stanowią wspaniały 
materiał do analizy 
rozwoju poszczegól-
nych obszarów mia-
sta oraz wzbogacają 
wiedzę historyczną 
o naszych małych 
ojczyznach. Do na-
stępnego spotkania.

 Marek Knasiecki

Foto 2

                                   Foto 1
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Propozycja turystyczna
szprotawa 

z bogatą historią

Agnieszka i Franciszek Grembowiczowie (siedzą) z dziecmi 
Maria i Antonim. Początek XX wieku.

Szprotawa - kościół NMP z XIII w. i ratusz z XIV w.,
 autorka i mąż  śp. Henryk Boruta. 

Miasto położone u ujścia rzeki Szprotawy do Bobru, zamieszkałe przez 
około 13 tys. mieszkańców. Najstarszym punktem osadniczym na terenie 
dzisiejszego miasta był gród Iława. W 1000r. Bolesław Chrobry witał w 
nim cesarza Ottona III udającego się z pielgrzymką do grobu św. Wojcie-
cha w Gnieźnie. Około 1251r. Konrad I Głogowski dokonał lokacji mia-
sta, początkowo należącego do książąt wrocławskich, później do Piastów 
Głogowskich. Od 1320r. księstwo i miasto było lennem czeskim. Na prze-
łomie XV i XVI w księstwo znajdowało się pod zarządem Jana Olbrachta 
i Zygmunta Starego - do 1506 r.

Miasto w średniowieczu intensywnie się rozwijało. Upadek gospodar-
czy i wyludnienie miasta w XVII w. nastąpiło w wyniku wojny trzydzie-
stoletniej. Ponowny rozwój gospodarczy miasta nastąpił dopiero w XIX 
w. i był związany z budową linii kolejowej. W 1945 r. hitlerowcy wykorzy-
stując położenie miasta, przekształcili je w silny punkt oporu. Po ciężkich 
dwudniowych walkach Szprotawa została zdobyta 13 lutego przez wojska 
radzieckie. W wyniku walk miasto zostało zniszczone w 55%.

Od początku XX w..Szprotawa z woli kolejowych władz pruskich była 
także miastem rodzinnym Franciszka i Łucji Grembowiczów z Miłosławia. 
Franciszek Grembowicz, pracownik na kolejach niemieckich, został służbo-
wo przeniesiony z Miłosławia do Szprotawy. Franciszek i Łucja Grembowi-
czowie to dziadkowie mojego męża Henryka ze strony matki. 

Dzielnica staromiejska miasta, znajdująca się widłach Szprotawy i Bo-
bru, zachowała w znacznym stopniu średniowieczny układ przestrzenny. 
W Rynku znajduje się dwukondygnacyjny i dwuwieżowy ratusz o bogato 
zdobionych elewacjach z XIV w. z późniejszymi przebudowaniami. Go-
tycko-renesansową wieżę z 1536r. pokrywa barokowy hełm z dwoma 
prześwitami. Druga wieża - barokowa z zegarem pochodzi z 1732r. Nad 
barokowym portalem południowym znajduje się herb miasta. Obok ratu-
sza jest  fontanna z wielorybem. 

Na placu Kościelnym stoi gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 
XIII w. z późniejszymi zmianami. Jest budowlą trójnawową z obejściem, o 
układzie halowym. W murze zewnętrznym wmurowano kamienną płytę 
nagrobną proboszcza szprotawskiego Bertolda zmarłego w 1316r. z wize-
runkiem zmarłego i minuskułowym napisem w otoku (małym drukiem). 
Jest to jeden z najstarszych tego typu zabytków w Polsce. Obok dwie  rene-
sansowe płyty nagrobne Kietliczów z końca XVI w. Wewnątrz zachowane 
gotyckie elementy kamieniarki, m.in. portal w zakrystii. 

Dworzec w Szprotawie 1915 r., Franciszek Grembowicz 
drugi z lewej, syn Antoni pierwszy z prawej. 

Był to także kościół parafialny rodziny Grembowiczów. Ich syn Antoni 
był tutaj ministrantem. Ich dzieci przystępowały tutaj do sakramentów św. 
Obok kościoła znajduje się dawna szkoła katolicka z 1598r., zbudowana w 
stylu renesansowym, przebudowana na przełamie XVIII i XIX w. Była to 
szkoła do której uczęszczały ich dzieci. Tu w 1910r. zmarła bardzo młodo 
żona Franciszka - Łucja (babcia Henryka Boruty). Pochowana została w 
Miłosławiu. Dwoje najmłodszych dzieci Grembowiczów z drugiego mał-
żeństwa Franciszka urodziło się w Szprotawie. Grembowiczowie powrócili 
do Miłosławia w 1919r. po zakończeniu I wojny światowej. 

Na pl. Ewangelickim ruiny od 1945r. kościoła ewangelickiego z XVIII 
w. W sąsiedztwie kilka barokowych domów, m.in. dawna szkoła ewange-
licka z 1773r. W części północnej starego miasta zachowały się fragmen-
ty kamiennych murów obronnych z basztami. Zachowała się także część 
Bramy Żarskiej z XIV w. znacznie przekształcona, po przebudowach, 
którą odbudowano w 1962r. Ozdobą miasta jest położony na 55 ha park 
w dolinie Bobru. Rośnie w nim. wiele potężnych dębów. Przy drodze do 
Małomic jest ustawiony niewielki pomnik upamiętniający spotkanie Bo-
lesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III w 1000r.

Z a k o ń c z e n i e 
Na omawianym terenie  przebywałam latem 1999r. przez kilka dni z 

moim mężem Henrykiem. Mieszkaliśmy w niewielkim hoteliku w Ża-
ganiu. który położony jest centralnie do zwiedzanych miast. Do miejsc, 
w których były obozy jenieckie, ok. 3 km z centrum Żagania, jest dobry 
dojazd autobusem, ale my postanowiliśmy dotrzeć tam pieszo, przez las. 
Doszliśmy do miejsca gdzie stał obóz lotników RAF – u. Potem stracili-
śmy orientację, zaczęliśmy błądzić. Zauważyła nas straż leśna, a może gra-
niczna. Podjechali do nas gazikiem i po krótkiej, wyjaśniającej rozmowie, 
zabrali nas do samochodu i podwieźli do Muzeum. W drodze powrotnej 
skorzystaliśmy z komunikacji miejskiej. Maria Boruta

Renesansowe płyty nagrobne Kietliczów z XVI w. w murze 
gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z XII w.
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urzekająca paralaksa

HOROSKOP na liStOPad

IMIENNIK LISTOPADOWY

BARAN - “Myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem”. Wbrew pozo-
rom nie jest to wcale najłatwiejsza recepta, zwłaszcza w Twoim przypadku. Od 
pewnego czasu brakuje Ci bowiem wiary i przekonania w to, co robisz. Lata chu-
de kończą się i przychodzi po nich okres obfitości. Nadchodzący okres powinien 
Cię więc uskrzydlić. Wydarzy się wiele i to w korzystnym dla Ciebie kontekście.

BYK - Stefan Batory tak się miał wyrazić o cechach Polaków: “Fantazji u nich 
dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im brak”. Wypisz, wyma-
luj ten opis - od pewnego czasu - pasuje do Ciebie. Sama(sam) zastanawiasz się 
skąd u Ciebie ten zanik energii i wszechogarniający marazm. Przed Tobą ciekawe 
wydarzenia i doskonała perspektywa.

BLIŹNIĘTA - “Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozumu. Zwykli 
ludzie - zgodnie z nakazami uczciwości” - Winston Churchill. Nawet jeśli rozum 
tak jak ostatnio w Twoim przypadku - mówi nie. Jest to tylko pozór wynikający z 
braku znajomości wielu realiów. Pospekuluj trochę, pofantazjuj nawet, a przeko-
nasz się, że fakty pokażą się w zupełnie nowym świetle. Nie bój się ryzyka.

RAK - Montaigne: “Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się zawsze 
na własnym siedzeniu””. Nie podrzucaj więc własnych błędów i omyłek - jak ku-
kułczych jaj - innym. Wyciągnuj z nich po prostu wnioski. Zwłaszcza, że przed 
Tobą kolejna szansa. Włącz do akcji swoją wyobraźnię, intuicję i inteligencję. I 
nie szukaj lepszych sojuszników. Najlepszym okaże się Twoja osobowość.

LEW - “Tygrys ratuje las, a las ratuje tygrysa”. W Twoim przypadku też działa 
takie szczególne sprzężenie zwrotne. Musisz wreszcie przyjąć ten fakt do wiado-
mości. Inaczej możesz ponieść poważne straty I nie zmuszaj drugiej strony do 
podejmowania “ostatecznych decyzji”. Lepiej, aby pewne sprawy jakby zawieszo-
ne w próżni, masz bowiem w takiej sytuacji kilka wariantów do wyboru.???? 

PANNA - Albert Einstein zauważył, że “wyobraźnia jest ważniejsza od wie-
dzy”. Ale w Twoim przypadku - i nie zapominaj o tym - ważna jest także wiedza. 
Dopiero dysponując tymi dwoma elementami możesz mieć prawdziwy obraz 
sytuacji. Nie masz co liczyć na innych, każdy będzie grał pod siebie. Tylko taka 
filozofia może zapewnić Ci sukces, który - nawiasem mówiąc - będzie łatwiejszy 
do osiągnięcia niż myślisz.

WAGA - Bardzo nie lubisz, gdy Ci się sprzeciwiają, uznając, że ci co potakują, 
są z Tobą. Nic błędniejszego. To właśnie potakiwacze są niebezpieczni. Wciąż się 
dajesz nabierać - pomimo tylu gorzkich doświadczeń. Wypływa to z Twojej do-
brej cechy - wiary w uczciwość innych. Ale czas chyba nabrać rozumu i dmuchać 
na zimne. Zwłaszcza, że w Twoim otoczeniu pojawi się nowy potakiwacz. Nie 
zapominaj, że “pochwały nie zmienią osła w wielbłąda”.

SKORPION - “Kto pierwszy guzik chybi, ten już nie da sobie rady z zapina-
niem” - Goethe. Ważne więc w Twojej sytuacji, aby nie zacząć od błędu. Będzie 
można, co prawda, naprawić go, ale po co tracić czas i marnować wysiłek. Słuchaj 
więc uważnie rad, broń Boże podszeptów. Twój spokój to tylko pozory, potrafisz 
gwałtownie wybuchnąć i zareagować emocjonalnie. A wówczas nie trudno o fał-
szywą ocenę i także krok.

STRZELEC - Nie staraj się działać na urra. Ta Twoja zasada jest, co prawda, 
dobra - co zrobione, to z głowy, ale ważne jest także to, jak zostało zrobione. 
Strzeż się bylejakości, opanuj niecierpliwość. Przecież można działać spokojnie, 
a więc nieporównywalnie skuteczniej. Zwłasza, że nie można wymarzyć sobie 
lepszego rozwoju wydarzeń. Druga strona lubi posługiwać się fortelami.

KOZIOROŻEC - Antoni Uniechowski: “Demokracja, to jest najlepszy ustrój 
państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie tego 
jego żona”. Tak jak byś zapomniała(ał), że każdy ma jakąś tam żonę i że ta demo-
kracja wcale nie jest taka demokratyczna. Zamiast więc szarpać się niepotrzebnie 
i przeżywaćzainterpretuj wydarzenia z korzystnej dla Ciebie strony. A wówczas 
okaże się, że wcale nie są one tak jednostronnie negatywne.

WODNIK - Bądź wreszcie jak ta skarpetka, która jest apolityczna - nie jest ani 
lewa, ani prawa. Czy zawsze musisz się deklarować? Zwłaszcza, iż często okazuje 
się, że deklaracja złożona zostałą niewłaściwej stronie. Należy nieco przystopo-
wać wrodzoną otwartość. Po co ułatwiać życie przeciwnikom? Żeby chociaż raz 
udało się założyć skórę liska. Uważaj, druga strona koloryzuje.

RYBY - “Człowiek broni błędów, które kocha” - Seneka. Ty postępujesz po-
dobnie. W swoim zacietrzewieniu nie zwracasz uwagi na inne, bardzo intratne 
szanse. Znalazłaś(eś) się w nowej sytuacji, dlatego szczególnie potrzebne Ci są 
rozwaga i rozsądek. Nie dasz się chyba zwieść pozorom. Tu pieszczoty nie zastą-
pią miłości, nie masz chyba co do tego wątpliwości. A jeśli tak, rozwiej je sobie 
jak najszybciej.

TEODOR (9 listopada) to mężczyzna dumny jak paw (jego 
totem zwierzęcy). Jest awanturnikiem czyli cholerykiem o żywej 
pobudliwości. Działa, ale ma też czas na refleksję, przemyślenia. 
Czasem kapryśny i uparty i wtedy trudno się z nim porozumieć. 
Jego zaletą jest umiejętność przyznania się do błędu. Z godnością 
znosi karę. Dobrze wykonuje te zadania, które lubi. Wrażliwy  na 
kobiece wdzięki. Lubi towarzystwo, ale takie, którym może ,,do-
wodzić”. Pewny swego w dyplomatę się nie bawi.   

ANDRZEJ (30 listopada) kryje się w skorupie – jego totemem 
roślinnym jest migdałowiec: aby dotrzeć do Andrzeja trzeba roz-
bić skorupę. I wtedy okazuje się, że to bardzo przyzwoity, zrów-
noważony i sympatyczny człowiek. Nie lubi samotności, chętnie 
organizuje spotkania towarzyskie, podczas których gra pierwsze 
skrzypce. Jest obiektywny, ma dobrą intuicję. To mężczyzna inte-
ligentny, ma zmysł analityczny, ale i umiejętność widzenia cało-
ści zagadnienia, problemu.

Muzeum Narodowe do 13.12 br.

(Paralaksa to odmienne obrazy tego samego obiektu,
 obserwowanego z różnych kierunków).

Pokazano prawie dwieście pięćdziesiąt dzieł bardzo i mniej 
znanych fotografów, poszukujących fotograficznego obrazu 
doskonałego, czyli takiego, który w ocenie twórcy idealnie 
odpowiada jego wizji. Ów obraz, byt tajemniczy, niełatwy do 
zdefiniowania, jest bowiem nie tylko tym, co zamyka się w 
kadrze zdjęcia, nie tylko jego kompozycją, którą potrafimy 
zobaczyć i dokładnie opisać. To również spojrzenie artysty, 
jego wizja rzeczywistości. Spotykają się w obrazie fotogra-
ficznym, który powstaje z nałożenia się na siebie spojrzenia 
obiektywu i wizji autora, z przyniesioną przez odbiorcę wie-
dzą i jego wyobrażeniem świata. 

Autorka i kuratorka wystawy Ewa Hornowska prezentuje 
trzy obszary zatytułowane: (Ob)rysowanie światłem, Odcisk 
i powidok oraz Widzialna nierzeczywistość. Poza klasycz-
nymi fotografiami na wystawie znajdują się również dzieła, 
które w warstwie obrazowej lub na płaszczyźnie warszta-
towej odwołują się do istoty fotografii. Wystawa uwypukla 
wpływ fotografii na sposoby postrzegania świata i jego wy-
miarów oraz uzależnienie percepcji od wszechobecności ob-
razów fotograficznych. 
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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

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

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

    BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

Ul. Jana Pawła II 26, 
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17
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                         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

                        

EKO-WOŁOWINA       EKO-NABIAŁ 
EKO-WARZYWA    PRZETWORY 

Z EKO-PRODUKTÓW
ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW:

POZNAŃ-ŚRÓDKA     ul. Bydgoska 5
wt.-pt. 10-18, sob. 8-14 tel.513 71 975
TRZCIANKA – ,,BYCZA GOSPODA” 
ul. Sikorskiego 76,       tel 502 899 805
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